Elämän
Sanoma

3 / 09

Jumala pitää sinusta huolen

Älä murehdi mistään
Alpo kätteli Jumalan

Terveisiä rajan takaa

Sain rukousvastauksen

Vältyin selkäleikkaukselta

Jeesuksen läsnäolo
Saa elämän sykkimään



Sisältö:
Kuva: Eija Kumpulainen

Ylistäen Jumalan läsnäoloon.....2

Ylistäen Jumalan
läsnäoloon

Pääkirjoitus.....3

Teksti: Elisa Rimpilä

Terveisiä helvetistä....4

listys ja palvonta kuuluu jokaiselle,
niin nuorille kuin vanhoille, niin
lapsille, ujoille, aroille, hiljaisille kuin
vapautuneille. Jokainen saa karkeloida Herralle.
Jumala tahtoo kohdata jokaista.
Ylistyksen ja palvonnan avulla on helppo
nousta lähemmäksi Jumalaa ja mennä kirkkauteen
ja valtaistuimen eteen. Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää
Henkeä tulee palvoa, korottaa ja kiittää myöskin
tanssien. Olemme vapaat olemaan Pyhän Hengen
johdatettavina. Mikään ei viehätä Jumalaa niin
paljon kuin intohimoinen ylistys.
Olemme vetäytyneet kuoreemme, kun joku on
tuhahdellut innokkaille ylistäjille. Totuus on se,
että meillä on lupa ylistää täysin vapaasti. Jeesus
maksoi siitä luvasta omalla kalliilla verellään.
Intohimoinen rakkaus Jumalaa kohtaan tekee
epätäydellisistä ylistyslauluista ja rukouksista
täydellisiä Hänen korvissaan. Raamatussa on
kirjoitettu: ”Henki auttaa meitä, jotka olemme
heikkoja”. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi
rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse
kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin
huokauksin.

Perustukset kuntoon.....5
Hän etsii omistusasuntoa.....6
Minä katson sen puoleen.....7
Jeesuksen läsnäolo.....8
Esittelyssä Riihimäen Fellowship
seurakunta.....10
Joka päivä uusi luomus.....12
Pieni hetki elämää.....13
Maailma vastaan Jumala.....14
Omakohtainen armon kokeminen
muuttaa sanomamme ja
johtajuutemme.....16

Y

Älä murehdi mistään.....18
Ilmoituksia.....19
Selkäni parani.....20

Hyvää Joulua Ja Siunattua Vuotta 2010!
2


Pääkirjoitus

M

eillä kaikilla on käytössämme suuri voimavara. Se
on aika. Jokaisen ihmisen
vuorokausi sisältää 24 tuntia. Yhteen
vuoteen näitä 24 tuntisia mahtuu 365
kappaletta. Nuoruusvuosina ei edes
ajattele, että aika tai elämä voisi koskaan loppua. Mutta viimeistään keskiiässä alkaa huomata, että onhan sitä jo
aika paljon ”hiekkaa valunut pois tiimalasista”.
Aika on Jumalan antama lahja meille. Meidän tulisi pyrkiä käyttämään se
mahdollisimman viisaasti. Joku on sanonut, että ”aika pakenee palaamatta”.
Meillä ihmisillä on taipumus tuhlailuun, näin saattaa käydä myös tuon
niin arvokkaan ajan kanssa. Mitä paremmin pystymme ja kykenemme luovuttamaan elämämme elävän Jumalan
käsiin, sen täysipainoisemmaksi elämämme ja siinä sivussa ajankäyttömme muodostuu.
Charles Hummel on käyttänyt ilmausta ”kiireellisimmän asian määräysvalta”. Jos noihin kiireellisimpiin
asioihin ei sisälly paljon elävän Jumalan toimeksiantoja, silloin ihmisen
elämän tärkeysjärjestys on vääristynyt.
Kun ymmärrämme Jumalan valtakunnan asiat oikein, niistä muodostuu todellinen aarre. Niiden tähden olemme
valmiit luopumaan kaikesta ”ennen
niin tärkeästä”.
Seurakuntamme nimi on Elävät
Kivet seurakunta (kts. 1. Piet. 2:4-5).
Elävä kivi tarkoittaa kiveä, jota pystyy
helposti muokkaamaan haluamansa
muotoiseksi. Sydämemme tulisi olla
niin avoin Jumalaa kohtaan, että Hän
oikeasti saisi muotoilla elämäämme
Hänen tahtomallaan tavalla. Jumalan

kanssa voimme kokea valtaisat positiiviset muutokset, jos oikeasti luovutamme hänelle kaikki valtuudet  
elämässämme. Hän antaa mielekkäimmän ja myös onnellisimman elämän.
Hän on sellainen Isä, joka tietää, mikä
on parasta lapsilleen. Tärkeä asia on,
että ettemme siirrä asioita huomiseen
vaan annamme Jumalalle kaikkemme
nyt, tänään.
Haluan tässä yhteydessä kiittää
kaikkia, jotka ovat olleet tukemassa
Latvian avustustyötämme sekä varoillaan, että käytännön toimin. Lokakuun
24. päivä lastasimme taas yhden kuorma-autollisen vaatteita (noin 350 isoa
muovisäkkiä) ja lisäksi huonekaluja
Latvian ihmisille. Olemme saaneet  
vierailla serakuntamme bussilla paikan päällä ja nähneet ja kokeneet, että tämä avustustyö on erittäin tärkeää.
Avustustavaran jako Latvian päässä
on hyvin organisoitu.
Tämän Elämän Sanoma-lehden
julkaiseminen on ollut suuri haaste
pienelle seurakunnallemme. Aloitimme lehden julkaisun jo vuonna 1996.
Olemme nyt tulleet siihen tulokseen,
että ainakin toistaiseksi lakkautamme
lehden tekemisen tähän numeroon.
Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka
olette olleet tukemassa, että olemme
lehden välityksellä pystyneet välittämään Jeesuksen elämää opetusten ja
todistusten kautta näin pitkään. Erityisesti haluan kiittää seurakuntamme
sihteeriä, Eijaa, kärsivällisyydestä ja
mahtavasta ammattitaidosta lehden
toimittamisessa.
Jos haluatte antaa palautetta lehdestä tai jostain muusta, nettiosoitteemme on srk@elavatkivet.fi.

Kuva: Eija Kumpulainen

Siunausta ja menestystä kaikille viedessämme maailman parasta sanomaa,
evankeliumia, eteenpäin.
Matti Savolainen
päätoimittaja
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Teksti: Eija Kumpulainen, Marjatta Kolehmaisen ja
Marja-Liisa Kolehmaisen kertomuksen pohjalta

Sydänpysähdys vei Alpon
kuoleman rajan taakse. Mitä
rajan takana oli?

Heinäkuussa Alpo
liikkui jo hyvin ja ruoka
maistui. Tervehtyminen
on jatkunut edelleen.
Muisti pelaa hyvin ja
kunto on kohonnut päivä
päivältä. Kuvassa myös
Alpon veljentytär Liisa
Laitinen.

”Terveisiä helvetistä”

V

uosi sitten Alpo Kolehmainen
sai ensimmäisen sydänkohtauksen ja pian sen jälkeen toisen vakavamman. Lääkärit totesivat,
että yli kaksi kolmasosaa sydänverisuonista oli tukossa, yksi suoni 99 prosenttisesti. Koska Alpo tupakoi, mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytty. Tämä
oli Alpolle tarpeeksi suuri syy lopettaa
tupankanpoltto.
Tammikuussa 2009 sydänoireet
palasivat. Sydän pysähtyi ambulanssiin mennessä ja oli seitsemän minuuttia pysähdyksissä. Elvytyksen jälkeen,
joka kesti puolitoista tuntia, Alpo vietiin Kuopion keskussairaalaan. Viisi
lääkäriä antoi lausunnon, ettei Alpolla
ollut aivotoimintaa, eikä hänestä olisi
kotiin tulijaksi. Yöllä teholta soitettiin,
että Alpo oli siirretty saattohoitoon.
- Kun näimme Alpon kaksi päivää
myöhemmin, hän oli kuin kasvi, Marjatta (Alpon veljen vaimo) kertoo. Hän
ei reagoinut mitenkään, söi kylläkin
nestemäisiä ruokia, kun syötettiin.
- Keskustelimme matkalla, että jos
Alpo toipuisi, hänen olisi tärkeä muistaa sydänpysähdysajan tapahtumat.
Samoin keskustelimme anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen tärkeydestä.

Terveisiä rajan takaa
Viikon kuluttua Alpo siirrettiin Varkauden aluesairaalaan. Tilanne oli edelleen
vakava ja läheisille kerrottiin, ettei elvytyksiä enää suoritettaisi.
- Yksityishuoneessa meitä kuitenkin odotti yllätys, Marjatta muistelee.
Siellä lepäili mies, jonka silmät loistivat, kun hän tervehti meitä ja sanoi:  
- Terveisiä helvetistä!
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- Tuntui siltä, että jalkani pettävät,
sanoo Marjatta. Ajattelin, ettei tämä
voinut olla totta. Tämän jälkeen saimme kuulla hämmästyttävän tarinan,
kun Alpo kertoi käynnistään kuoleman
rajan takana:  
- Tapasin Ukko-Jumalan ja sanoin
Hänelle käsipäivää. Ukko-Jumala kysyi minulta, mitä haluaisin nähdä. Sanoin Hänelle, että en voi päästä taivaaseen, koska olen syntinen ihminen.
Jumala kuitenkin vastasi minulle, että
synnit on unohdettu. Sanoin Hänelle,
että haluaisin nähdä helvetin ja Jumala
näytti sen minulle. Siellä oli valtavan
suuri pata, joka oli täynnä ihmisten
päitä. Se oli kuitenkin liian pieni. Alpo sanoi vielä, että jokainen kivi sattui.
Tämän jälkeen matka kuoleman rajan
taakse oli päättynyt ja Alpo oli palannut ruumiiseensa.
Kysymykseen,  mitä taivaassa tehtiin, Alpo vastasi, että siellä laulettiin.
Hän kertoi myös, että helvetissä pelattiin golfia.
- Se on ihmetyttänyt minua viime
päiviin asti, Marjatta sanoo.
Tämän ajatuksia herättävän kertomuksen kuultuaan Marjatta kysyi Alpolta,   voisivatko he käydä läpi syntisen rukouksen. Alpo vastasi
myöntävästi.
- Uskotko sinä Alpo, että Jeesus
Kristus on Jumalan Poika?  
- Uskon.  
- Uskotko, että Hän kuoli ristinkuoleman meidän takiamme?  
- Uskon.  
- Uskotko sinä, että Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista ja istuu Ju-

malan, Isän oikealla puolella ja tulee
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita?  
- Uskon.  
- Tämän sinun uskosi ja suun tunnustuksesi  perusteella sinun asiasi  taivaassa ovat nyt varmasti kunnossa. Jumala lupaa niin Raamatussa.

Ihmetystä herättävä
anteeksipyyntö
Marjatta jäi sairaalahuoneeseen kahdestaan Alpon kanssa  ja  sanoi hänelle:
- Teidän perheenne tarvitsee anteeksipyynnön ja anteeksiannon. Vaikka et olisi tehnyt mitään pahaa omasta
mielestäsi, pyydä kuitenkin vaimoltasi
anteeksi.
Seuraavana iltana hänen vaimonsa,  
Marja-Liisa, soitti ja kysyi,  mitä ihmettä Alpolle oli oikein tapahtunut, kun hän
pyysi anteeksi.
- Kun olemme kertoneet ihmisille
tästä tapauksesta, uskovien ensimmäinen kysymys on ollut, onko Alpo uskossa.  Alpon veli Eero, on joskus kysynyt Alpolta, uskooko hän Jeesukseen
ja Alpo on vastannut uskovansa. Siihen
se on sitten jäänyt.  Eero muistaa myös
erään tapauksen lapsuudesta:   Eero (6
v.), Alpo (8 v.) ja Pauli (10 v.) olivat
olleet hengellisessä tilaisuudessa, kun
puhuja oli kysynyt,   kuka haluaa olla
Jumalan lapsi. He kaikki kolme poikaa
olivat nostaneet kätensä ylös ja kotimatka oli ollut niin riemun säestämä,
ettei maata ollut tuntunut jalkojen alla.
Riittäneekö tämä taivasosuuden saamiseen. Kukapa sen kertoisi?¤

Perustukset
kuntoon
Teksti ja kuva: Raija Savolainen

”Minä riennän kohti päämäärää,
voittopalkintoa, johon Jumala on
minut taivaallisella kutsumisella
kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa”
(Fil. 3:14).

U

sein maailman hyörinässä ja pyörinässä uuden luomuksen todellisuus meinaa unohtua ainakin minulta. Onhan siitä vierähtänyt jo 26 vuotta, kun
suorastaan leijailin maan ja taivaan välillä vasta uudestisyntyneenä ja Pyhällä Hengellä täyttyneenä. Se oli todellinen kokemus!
Raamattu sanoo: ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor. 5:17). Kyllähän sen tunsi silloin, mutta siitä on vierähtänyt jonkin verran aikaa. Kuinka
voin pitää ensirakkauteni palavana?

En jaksa omin voimin
Uskon, että ilman säännöllistä mukana oloa elävässä seurakunnassa minä ainakin olisin pian ”ihan haalea”. Sanon-

ta ”poissa silmistä, poissa mielestä” toteutuisi nopeasti. On
ihana, kun on rakkaita ystäviä seurakunnassa, joiden kanssa
voi yhdessä ”kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on” (Ef. 4:16).  
Uskon myös, että ilman Pyhää Henkeä elämä olisi tylsää ja kuivaa. Minä en ainakaan jaksa omin voimin olla
Jeesuksen opetuslapsi. Raamatun lupaus pitää paikkansa:
”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman”
(Ap.t. 1:8). Tätä olen yrittänyt selittää ovellamme käyville
jehovantodistajille. Heidän käsityksensä Pyhästä Hengestä
on jotain aivan muuta kuin mitä itse olen nähnyt ja kokenut
ja omasta Raamatustani lukenut.
Pyhä Henki ei ole mikään persoonaton voima, vaan Hän
on varmasti persoona. Hän tulee murheelliseksi. ”Älkääkä
saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä” (Ef. 4:30).
Hän tutkii. ”Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin” (1.
Kor. 2:10). Hän opettaa meitä.   1. Kor. 2:13 sanoo: ”me
myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla
sanoilla, vaan Hengen opettamilla”.   

Ei mitään kehonrakennusta
1. Tess. 5:23:ssa puhutaan, että ”säilyköön koko teidän
henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen”. Ihminen
on henki ja hänellä on sielu ja hän asuu ruumiissa. Ruumis
tarvitaan siksi ajaksi, kun olemme täällä maanpäällä, mutta
sen jälkeen elämä jatkuu.
1. Piet. 2:5 kehoittaa: ”rakentukaa itsekin elävinä kivinä
hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan
hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat
Jumalalle mieluisia”.
Tästä itsensä rakentamisesta puhutaan myös 1. Kor.
14:4: ”Kielillä puhuva rakentaa itseään...”. Tämä ei nyt
sitten ole mitään kehonrakennusta, sillä ei ihminen ole
vain se, mitä me silmillä nähdään, vaan paljon hienompi
kokonaisuus.

Perustukset kuntoon ja sitten
rakentamaan
Nyt on aika varmistaa, että perustukset ovat kunnossa. ”Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu
on, ja se on Jeesus Kristus” (1. Kor. 3:11). Sen jälkeen voi
alkaa rakentaa. ”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne
pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä” (Juud. 1:20).
Sitten alkaa tapahtua monenlaista, sillä Jumalan valtakunta on ”vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä” (Room. 14:17).¤
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Hän etsii

sekamelskaa. Siinä teet tyhmästi, sillä
juuri tuulikaapissa seisova vieraasi on
vastaus sotkuusi. ”Joka rikkomuksensa
salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon” (Snl.
28:13). Vain Jeesuksen veri voi puhdisTeksti: Iina Mattila
taa sydämesi synnistä ja tehdä siitä jälleen avaran paikan Herralle asua. Kun
Oletko koskaan tullut kysyneeksi
olet saanut syntisi anteeksi, olet rohkea
Jumalalta, missä Hän haluaisi
lähestymään
Isää milloin tahansa.
asua? Niin, asuuko Jumala
Jumala
etsii
paikkaa, jossa käyskensinun elämässäsi? Onko sinun
nellä
ihmisen
kanssa.
Hän etsii sydämiä,
elämässäsi paikka Hänen
joihin
asettua
asumaan.
Mutta on toiläsnäololleen, vai sallitko Hänen
nenkin
paikka,
jossa
Hän
käyskentelee.
ehkä vierailla luonasi vain tärkeinä
Tykkään
kovasti
siitä,
miten
Jeesus kukirkkopyhinä? Onko sinun
vaa
itseään
Ilmestyskirjassa
puhuessaan
sydämesi paikka, johon Jumala
Efeson seurakunnalle. Ensimmäisessä
mielellään asettuu asumaan?
luvussa kerrotaan seitsemästä lampunjalasta. Ne ovat seitsemän seurakuntaa,
okin aika sitten vaihdoin opiskelukaupunkia, ja etsin joille kirjeet on osoitettu. Ensimmäinen kirjeistä alkaa savuokra-asuntoa. Niinä päivinä mieleni oli täynnä aja- noin: ”Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä
tuksia uudesta asunnosta. Selasin netistä tarjolla olevat oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän
kohteet moneen kertaan, laskeskelin kustannuksia ja vertai- kultaisen lampunjalan keskellä…” (Ilm.2:1). Jeesus sanoo
lin asuntojen tasoa. Mietin, mitä oikeastaan uudelta kodilta käyskentelevänsä seurakuntien keskellä. Hän todella haluaa
halusin. Hmm, omakotitalo parin kaverin
viettää aikaa kansansa parissa. Kuten
kanssa olisi oikeastaan aika nappivalinta,
Jumala
käyskenteli paratiisissa, käysJumala ei halua
kyllä, se voisi tosiaankin toimia. Tai sitten
kentelee
Jeesus tänään seurakuntansa
luksusta
kolmio kahdelle opiskelijalle, siinä jäisi
keskellä.
Entäpä sinä?
aitouden kustannuksella.
kuitenkin vielä yhteinen olohuone. Ei, sen
”Tämä avain käy sekä ulkopienempää en halua. Ai että järven rannaloveen että oman huoneesi oveen.
la? Oi se olisi hienoa.
Kaksi asukasta siellä on ennestään.
Raamatun alkulehdillä kerrotaan, miten Jumala loi en- Ja sitten tuohon allekirjoitus.” Näin alkoi asettumiseni uusimmäiset ihmiset ja asetti heidät paratiisiin. Sitten sano- teen kaupunkiin. Kokonaiset 15 neliötä omaa tilaa, eikä tietaan, että ”Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan toakaan tummista paneeleista sen enempää kuin omakotiviileydessä” (1. Moos. 3:8). Jumala halusi viettää aikaa luo- talon avaruudesta. Kolmen opiskelijan soluasunto sai tällä
mansa rakkauden kohteen kanssa, Hän etsi ihmistä. Ihmiset kertaa muuttua kodikseni. Mutta minua ei harmita ollenolivat kuitenkin juuri olleet tottelemattomia Jumalalle, ja kaan. Mieluummin lähellä koulua kuin mahonkiset kaapipakenivat siksi Jumalan läheisyyttä. Silloin Jumala huusi novet. Mieluummin pieni vuokra kuin juuri remontoitu.
ihmiselle: ”Missä olet?”
Jumala ei halua luksusta aitouden kustannuksella. Hän
ei kaipaa hienoja kulisseja, ei korulauseita, eikä teatteria.
Hän ei etsi setripuista huonetta. Mieluummin aito sydän
Seisotatko vierasta tuulikaapissa?
kuin näytelty jumalanpalvelus. Mieluummin syntinen pubNiin Jumala huutaa tänäänkin. Hän etsii ihmistä, joka haluaa likaani kuin lihaansa luottava fariseus. Mieluummin kuin
olla Hänen kanssaan. Synti erottaa ihmisen Jumalasta. Siksi minnekään muualle, Jumala asettuu asumaan sellaisen ihmeidän tulee varoa syntiä. Eikö olekin niin, että jos koti- misen sydämeen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja
si on kovin sotkuinen, et mielelläsi päästä vieraita sisään? arka tunto Hänen sanansa edessä. Onko sinun sydämesi
Yrität kauniisti ehdottaa toista aikaa tapaamisellenne. Jos sellainen?
”Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja
elämässäsi on asioita, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia, saatat helposti vetäytyä pois intiimistä läheisyydestä maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka
Jumalan kanssa. Et halua kohdata totuutta, koska joutuisit te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijamyöntämään langenneesi syntiin. Avaat ehkä ulko-oven, ni? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki
mutta seisot visusti tuulikaapin kynnyksellä, ja tyydyt pu- nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puohelemaan säästä. Koetat pitää joidenkin huoneiden ovet sul- leen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto
jettuina sydämessäsi, ettei Herra kurkistaisi sinne ja näkisi minun sanani edessä” (Jes. 66:1–2).¤

omistusasuntoa

J
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Mitä tarkoittaa, kun Jumala sanoo, että Hän katsoo
sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja
arka tunto Hänen Sanansa edessä?
(Jes. 66:2)

Minä katson sen puoleen
Teksti: Iina Mattila | Kuva: Eija Kumpulainen

● ”joka on nöyrä…”

S

anotaan, että ”Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä” (4.
Moos.12:3). Samassa luvussa kerrotaan, kuinka Mirjam ja Aaron, hänen lähimmät sukulaisensa, parjasivat
Moosesta. Jumala vastasi Mooseksen puolesta hänen parjaajilleen voimakkain sanoin ilmestysmajassa. Puhuttelun
jälkeen Mirjamin kerrotaan olleen lumivalkea pitaalista.
Aaron kauhistui ja pyysi Moosekselta anteeksi, hän pyysi
Moosesta rukoilemaan, että Mirjam tulisi jälleen terveeksi.
Ja Mooses huusi Herran puoleen Mirjamin puolesta.
Mooses ei välittänyt vastata itse puolestaan herjaajilleen
– Hän jätti sen tehtävän Jumalalle. Hän uskoi sielunsa uskolliselle Luojalle, kuten Pietari meitä kehottaa (1. Piet.4:19).
Mooses luotti Jumalaan, sillä Hän oli tullut tuntemaan Luojansa uskollisuuden. On nöyryyttä luottaa Jumalaan. Mooseksen nöyryys ei kuitenkaan rajoittunut
tähän. Hän nöyrtyi antamaan anteeksi. Se
on eräs meidän vaikeimmista koetuksistamme. Mooses rukoili Mirjamin puolesta, että Jumala ottaisi rangaistuksen
hänen päältään pois. Samoin rukoili Job
ystäviensä puolesta, ja Jumala paransi hänen sairautensa. Jeesus itse näyttää meille
äärimmäisyyksiin menevän esimerkin anteeksiannosta. Ristillä Hän rukoili: ”Isä,
anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä,
mitä he tekevät.” Hänen esimerkkiään seuraten kristityllä
ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa anteeksi. On nöyryyttä
antaa anteeksi.
Elämänsä aikana Mooses oli joutunut kulkemaan läpi
monesta tilanteesta, joissa hän oli joutunut luottamaan Jumalan puheeseen. Monesti hän teki järjettömältä tuntuvia
asioita, mutta hän teki ne, koska Jumala oli käskenyt. Lyödessään kallioon erämaassa hänestä tuskin tuntui siltä, että
se olisi ratkaisu vesipulaan. Mutta koska Jumala käski, hän
teki niin. Hän oli oppinut, että Jumalan puhe oli aina enemmän totta kuin kokemukset tai oma viisaus. Tämä asenne
oli myös Pietarilla, kun Jeesus kehotti häntä heittämään
verkot. Kalastettuaan koko yön ilman saalista Pietari vastaa Jeesukselle. ”…sinun käskystäsi minä heitän verkot”
(Luuk. 5:5). Hän tiesi, että Jumalan Sana on enemmän totta
kuin hänen oma kokemuksensa. On nöyryyttä uskoa Jumalan Sana.

● ”…jolla on särjetty henki…”

Psalmi 51 on Daavidin rukous hänen langettuaan syntiin.
Hän oli ottanut toisen miehen vaimon itselleen ja tapattanut
hänen miehensä sotarintamalla (2. Sam. 11–12). Daavid teki syntinsä salassa, eikä tullut Herran eteen pyytämään anteeksi ennen kuin profeetta Naatan Jumalan lähettämänä
nuhteli häntä. Rukouksessaan Daavid tunnustaa syntinsä ja
pyytää niitä anteeksi. Psalmin loppupuolella Daavid sanoo:
”Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi
sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä
kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta
sydäntä et sinä, Jumala, hylkää” (Ps. 51:16–19). Daavid
joutui nöyrtymään, tunnustamaan syntinsä. Hän tunnustaa
Jumalan vanhurskaaksi ja omat tekonsa pahoiksi. Ylpeä henki ei tee sellaista.
Särjetty henki ei ole Jumalan jotenkin
rikkoma tai satuttama, vaan synnintunnon särkemä. Se on sitä, kun ihminen
näkee syntinsä Jumalan edessä, tulee
synnintuntoon. Hänen oma ylpeytensä
murtuu ja hän ymmärtää olevansa täysin riippuvainen Jumalan armosta ja
Jeesuksen ristintyöstä. Särjetty henki ei
ole heikkous – se on Jumalan asuinpaikka. Sydämessä, jossa ylpeys ja itseriittoisuus on murrettu,
on tilaa Jumalan Hengelle, eikä ole mitään rajaa sillä, mitä
Hän sellaisessa sydämessä voi tehdä.

● ”…ja arka tunto minun sanani edessä.”

Daniel työskenteli hyvin korkeassa virassa Baabelin valtakunnassa kuningas Daarejaveksen aikaan. Hän menestyi
tehtävässään, ja hänen kollegansa tulivat kateellisiksi hänelle. He vaativat kuningasta säätämään lain, jonka mukaan
kolmeenkymmeneen päivään ei kukaan koko valtakunnassa saanut rukoilla ketään muuta jumalaa kuin kuningasta.
Joka rikkoisi tätä määräystä vastaan, heitettäisiin leijonien
luolaan. Raamatussa sanotaan: ”Niin pian kuin Daniel oli
saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin.
Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niin kuin hän ennenkin oli


tehnyt” (Dan. 6:10). Danielilla oli kiire totella Jumalaa. Hän ei jättänyt mitään tilaa kompromisseille. Hänen sydämessään vain yksi oli tärkeää; hän
halusi miellyttää Jumalaa, eikä missään kohden poiketa Hänen Sanastaan. Daniel tiesi joutuvansa leijonien
ruuaksi, mutta hänen sydämensä vaati
häntä tottelemaan Jumalaa. Hän kunnioitti Jumalaa enemmän kuin omaa
elämäänsä tai muita ihmisiä.
Daniel oli tullut Baabeliin aikoinaan Israelista tuotujen nuorukaisten
joukossa. Kuningas halusi kasvattaa
heistä valtakuntaansa edustusmiehiä,
joten heille määrättiin sama ruokavalio kuin kuninkaallekin. ”Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta
itseään kuninkaan pöydän ruualla ja
viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi
itseään saastuttaa” (Dan. 1:8). Daniel
oli tehnyt päätöksensä pitää kiinni Israelin Jumalasta ja Hänen käskyistään.
Hän totteli Jumalaa enemmän kuin
olosuhteita. Hänellä oli arka tunto Jumalan Sanan edessä.
Jeesus sanoo: ”Ja jos joku kuulee
minun sanani eikä niitä noudata, niin
häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan,
vaan pelastamaan maailman. Joka
katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut,
se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä” (Joh. 12:47-48). Jumalan Sana
on sydämen ajatusten ja aivoitusten
tuomitsija, se erottaa sielun ja hengen
(Hepr. 4:12), opettaa meille, mikä on
Jumalasta. Teemme viisaasti, jos annamme Sanan tehdä työtään meissä
jo tässä ajassa. Saakoon Jumalan Sana skannata elämäämme jatkuvasti,
korjata polkumme suuntaa ja määrätä
valintojamme. Olkoon sydämemme
avoin kuulemaan Herran sanoja, ja
ojentautumaan niiden mukaan. ”Maan
uskollisia minun silmäni etsivät, että
he asuisivat minua lähellä; joka vaeltaa nuhteettomuuden tietä, se on oleva
minun palvelijani” (Ps. 101:6).¤


Missä Jeesus otetaan aidosti vastaan,
Hän haluaa synnyttää elämää. Se elämä,
minkä Jeesus haluaa saada aikaan,
ei ole tarkoitettu vain hetkelliseksi
kokemukseksi, vaan kaiken päämääränä
on iankaikkinen elämä. Elämä, joka ei
lopu koskaan!

Jeesuksen
läsnäolo
Teksti: Matti Savolainen, pastori, Elävät Kivet seurakunta
Kuva: Eija Kumpulainen

J

ohanneksen evankeliumin alussa Jeesusta kuvataan
näin: ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus” (Joh. 1:4). Kreikankielessä vastaava sanankohta
ottaa mukaan myös tämän nykyisen hetken sanomalla, että
Hänessä on elämä. Tällä hetkellä Jeesus on täynnä elämää.
Tämän tulisi olla suuri ilonaihe meille kaikille.
Koko Jeesuksen olemus huokui tuoretta ja raikasta elämää. Elämää, joka sai ihmiset ajattelemaan elävää Jumalaa.
Mutta toiset loukkantuivat Häneen, koska Hän toi esille totuuden heidän epäaidosta jumalasuhteestaan.

Ei lopu koskaan
Johannes kuvaa ensimmäisessä kirjeessään samaa asiaa: ”Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin
nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta - ja elämä ilmestyi, ja me olemme
nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille” (1.
Joh. 1:1-2). Ajattelepa sitä, että Jeesus on elänyt iankaikkisesti, siis aina! Hän oli mukana, kun maailma luotiin.
Jeesus Kristus on elämä. Kun Hän tuli maan päälle,
ihmiset näkivät ELÄMÄN. Missä ikinä Jeesus otettiin tai
otetaan aidosti vastaan, Hän haluaa synnyttää elämää. Se
elämä, minkä Jeesus haluaa saada aikaan, ei ole tarkoitettu
vain hetkelliseksi kokemukseksi, vaan kaiken päämääränä
on iankaikkinen elämä. Elämä, joka ei lopu koskaan!

Raivaa esteet
Jesajan kirjassa tätä kuvataan osuvasti: ”jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus” (Jes. 9:1). Jeesus tuli, jotta tuo ankea kuoleman varjo poistuisi ja tilalle
tulisi Hänen elämänsä sekä tätä aikaa varten, että myös tämän maanpäällisen elämän jälkeen. Jumalan iankaikkinen

elämä alkaa sykkiä ihmisen sisällä sillä hetkellä, kun Elämän Ruhtinas astuu sisälle ihmisen sisimpään.
Perustavaa laatua oleva totuus on, että Jeesus voitti kuoleman vallan ja nousi ylös kuolleista. 1. Kor. 15:54 muistuttaa meitä: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”. Paavali
kirjoittaa, että Jeesus ilmestyi ylösnousemisensa jälkeen yli
500:lle veljelle (1. Kor. 15:6). Jumala haluaa kaikkien tietämällä tietävän, että kuoleman valta on voitettu Jeesuksen
täydellisen uhrin kautta. Elämän tie on avattu! Kaikki esteet
on raivattu pois! Meidän jokaisen henkilökohtaiseksi tehtäväksi jää vain ottaa Jumalan lahja iloisesti vastaan. Sitten
alkaa aivan uudenlainen ja mielenkiintoinen elämä jo täällä
maan päällä.

Saa haltioitumaan

Muistamme, että Jeesus ilmestyi opetuslapsille uudestaan ja Tuomas sai omin käsin koskettaa Jumalan elämää.
Hänen suustaan kumpusivat mahtavat todistuksen sanat:
”Minun Herrani ja minun Jumalani!” (Joh. 20:28).

Saa elämän sykkimään
Tiedämme kertomuksen Lasaruksesta, jonka Jeesus herätti
kuolleista. Raamatussa kerrotaan, että Jeesus huusi suurella
äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” (Joh. 11:43). Näiden elämän
sanojen seurauksena kuollut käveli ulos haudasta ja jatkoi
vielä elämää täällä maan päällä. Se viesti, mikä meidän tulee ymmärtää tästä on, että Jeesus on suurempi kuin kuolema.
Ennen Jeesuksen tuloa Lasaruksen siskoilla Martalla ja
Marialla oli vahva usko, että jos Jeesus olisi tullut aikaisemmin, Lasarus ei olisi kuollut. Tämän tapahtuman jälkeen kunnioitus Jeesusta kohtaan nousi aivan uudelle tasolle heidän sisimmässään. Jeesus on täydellinen vastavoima
kaikelle kuoleman vaikutukselle.

Johanneksen evankeliumissa kuvataan sitä, kun Jeesus ylösnousemisensa jälkeen ilmestyi opetuslapsille, jotka olivat
koolla lukittujen ovien takana, koska pelkäsivät juutalaisia.
Tiedämme, että lukitut ovet eivät voineet pidätellä Jeesusta,
vaan Hän ilmestyi opetuslapsille. Raamatun käännöksissä
kuvataan, miten valtavan muutoksen Jeesuksen ilmestyminen sai aikaan heissä. Joissakin sanotaan, että he joutuivat Hiljaisessa tuulen hyminässä
ikäänkuin ekstaasiin, toisissa sanotaan, että he kokivat ylös- Voimme usein tuntea Jeesuksen elämän vaikutuksen myös
tempauksen tai että he haltioituvat täysin tilanteesta.
silloin, kun seurakunta kokoontuu yhteen. Jeesuksen läsVoimme olla täysin varmoja, että opetuslapsissa alkoi näolo vain on siinä ilmapiirissä. Vaikka olisi hetkiä, ettei
sillä hetkellä sykkiä Jeesuksen elämä vielä voimakkaam- kukaan sano sanaakaan, voimme aistia Jeesuksen elämän
min kuin Jeesuksen ollessa
läsnäolon.
heidän kanssaan ennen ylösTämä tapahtui myös silloin, kun
Jumala haluaa kaikkien tietämällä
nousemusta. Uskon, että he
profeetta Elia oli erämaassa. Jumala
tietävän, että kuoleman valta on
ymmärsivät sillä hetkellä, että
ei ollut myrskyssä, maanjäristyksesvoitettu Jeesuksen täydellisen
Jeesus ei kuole koskaan. Jeesä  tai tulessa, vaan Hän oli hiljaisessa
uhrin kautta. Elämän tie on avattu!
sus on iankaikkinen elämä ja
tuulen hyminässä (1. Kun. 19:11-13).
Kaikki esteet on raivattu pois!
Hänellä on sanat iankaikkiProfeetta tiedosti Jumalan läsnäolon ja
seen elämään.
peitti kasvonsa vaipallaan, meni ulos
luolasta ja kuuli selkeät sanat siitä, mitä Jumalalla oli seuraavaksi varattuna
Poistaa epäuskon
hänen elämäänsä varten.
Yksi opetuslapsista ei ollut paikalla, eikä hän uskonut, vaikAsettakaamme elämämme todelliseksi päämääräksi se,
ka toiset innoissaan kertoivat nähneensä Jeesuksen. Tuo- että Jeesuksen elämä hallitsisi meitä ja Hänen elämänsä
mas asetti uskollensa ehdot: ”Ellen näe hänen käsissään saisi vapaasti sykkiä meissä ja meidän seurakunnissamme.
naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä Voittakoon Hänen elämänsä kaikissa elämämme tilanteiskättäni hänen kylkeensä, en minä usko” (Joh. 20:25).
sa!¤


Pastori
Leena Ingalsuo

onyhteys Fellowship seurakun
Riihimäen Usk
ta
Teksti: Katja Honkapää ja Leena Ingalsuo
Kuvat: Katja Honkapää

Noin kolmevuotias Uskonyhteys
Fellowship seurakunta sijaitsee aivan
Riihimäen keskustassa. Ovet ovat
avoinna kaikille katsomatta ikään tai
kansalaisuuteen. Seurakunnan kokouksiin
osallistuukin Jumalan lapsia vauvasta
varttuneempaan väkeen, monesta eri
kansallisuudesta.

R

iihimäen Uskonyhteys Fellowship seurakunnassa halutaan rohkaista jokaista pyrkimään syvempään, läheisempään ja henkilökohtaisempaan rakkaussuhteeseen
Jeesuksen kanssa. Sekä kasvamaan aikuisuuteen Hänessä Jumalan Sanan muuttavan voiman kautta ja astumaan ennalta
valmistettuihin tekoihin Pyhän Hengen johdatuksessa.
Pastori Leena kertoo: ”Olemme aivan tavallisia ihmisiä,
joilla on jano Jumalan puoleen. Haluamme nähdä ihmisten
eheytyvän ja vahvistuvan Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen
työn kautta. Sitä olemme saaneetkin nähdä. Todella iloitsemme ja kiitämme Herraa! Tahdomme kaikki oppia tuntemaan Jumalaa syvemmin, olemaan Hänen läsnäolossaan,
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ylistämään ja palvomaan Häntä, joka on kaiken ylistyksen
ja palvonnan arvoinen. Haluaisimme nähdä koko seutukunnassamme Herran lisääntyvää läsnäoloa ja meille kaikille
sellaista nälkää ja janoa Hänen puoleensa kuin oli entisinä
suurten herätysten päivinä. Se on meidän jatkuva rukouksemme. Olemme muiden kristillisten seurakuntien kanssa
yhteistyössä ja siunaamme toisiamme ja toistemme työtä
Jeesuksen mahtavassa nimessä.”

Jumalan johdatuksessa syntynyt
Uskonyhteys ei ole syntynyt hammasta purren tai väkisin
vääntämällä. Vaikuttajana on ollut Herra. Hän on työntänyt omiaan eteenpäin ilman, että heidän on tarvinnut kamppailla asioiden vuoksi. Asiat ovat järjestyneet ja hoituneet
ihmeellisesti ja edellytykset seurakunnan syntymiselle ovat
täyttyneet. Seurakunnan pastori Leena Ingalsuo toimi aiemmin uskonnon opettajana. Henkilökohtaisen uskonratkaisun
hän teki jo nuorena. Eri vaiheiden kautta Jumala on johdattanut ja rohkaissut häntä ottamaan askeleita eteenpäin.
Leena Ingalsuon elämäntarina on varmasti rohkaisevaa
kuultavaa kaikille kristityille, mutta erityisesti naisille. Hän
oli tuntenut itsensä miehensä kuoleman jälkeen ylimääräi-

seksi, tähteeksi jääneeksi. Kuitenkin Herra on parantanut,
hoitanut ja korjannut hänen sydäntään ja osoittanut, että hänelle on käyttöä. Herra vahvisti Leenaa erityisesti Raamatusta tutun ihmeen kautta, jossa Jeesus ruokki 5000 miestä
viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Siitä jäi vielä tähteitäkin, jotka kerättiin talteen. Leena sai ymmärtää, että Jeesus
haluaa kerätä hänetkin talteen, käyttöä varten. Tämän kautta myös hänen suhtautumisensa omaan itseensä muuttui.
Riihimäellä Pelastusarmeijan tiloissa oli kolme sisarta
alkanut pitää uskonyhteys -rukousiltoja. Naiset tahtoivat
ylistää ja rukoilla Herraa yhdessä ja Leenakin alkoi käydä
niissä. Lopulta joukkoon liittyi muitakin siskoja ja veljiä, ja
siinä oli alku Uskonyhteys Fellowship seurakunnalle. Herra vahvisti tätä pientä joukkoa Sanansa ja palvelijoidensa
kautta. He tunsivat olevansa pelastusarmeijalaisia ja Pelastusarmeijan eläkkeellä oleva upseeri, Liisa Keränen, vahvisti heitä. He ihmettelivät saamiansa profetioita, joista esimerkiksi eräässä sanottiin, että: ”Olette seurakunta, jossa ei
ole kattoa eikä seiniä, mutta vahvistumisen jälkeen rakenteet otetaan pois ja se tulee esille”. Toisessa, Hilja Aaltosen
kautta tulleessa profeetaalisessa sanassa, puhuttiin suuresta
pellosta, jossa kasvaa paljon vahvoja, hedelmää kantavia
puita.

ja Anni Nwaeze,  jotka toimivat myös perustamassaan Global Flames of Fire ministry – nimisessä evankeliointi- ja
lähetysjärjestössä.

Jumalan työtä Jumalan voimassa

Maaliskuussa 2008 seurakunta sai Riihimäeltä uudet, nykyiset tilansa. Entinen kokoontumispaikka onkin jo purettu
maan tasalle. Pieni joukko seurakuntalaisia on ollut Herran
hyvässä huolenpidossa. Hän on vahvistanut monin tavoin,
merkkien ja ihmeiden kautta. Pastori Leena kertoo tulevaisuuden näkymistä: ”Katsomme, miten Herra haluaa tätä
viedä tästä eteenpäin. Koemme, että tämä on täysin Jumalan synnyttämä juttu, ei meidän itsemme. Opettelemme rakastamaan ja kunnioittamaan toinen toisiamme. Haluaisimme vielä nähdä kuinka Jumalan valtakuntaan tulee sellainen
suuri sato, kuten tapahtui alkuseurakunnan aikana, ennen
Herran takaisin tulemista. Haluamme nähdä ihmisten ottavan vastaan pelastuksen lahjan lähellä ja kaukana. Olemme
enemmän ja enemmän lisäämässä kylvöämme ”kaikkien
vetten varsille” – tukemalla erilaisia lähetystyömuotoja eri
puolilla Aasiaa ja Afrikkaa voimavarojemme mukaan. Itse
olen saanut olla mukana  synnyttämässä Hope for Tomorrow- lähetysjärjestöä, jonka näkynä on tukea köyhistä köyhimpiä lapsia ja äitejä maailmalla.”
Vauhdikkaasti eteenpäin
Pastorin unelmana on uskonyhteys, avoimuus ja läpiNoin kolme vuotta sitten Pelastusarmeija lopetti toimintan- näkyvyys – että uskaltaisimme olla sellaisia kuin olemsa Riihimäellä 95 vuoden jälkeen, samoin kuin muutamal- me. Herra Jeesus Kristus on seurakunnan pää ja me kaikki
la muullakin paikkakunnalla. Tiedosta oltiin murheellisia ja olemme Hänen ruumiinsa. Ruumiin ei tule pelätä itseään.
alettiin pohtia, miten mennä eteenpäin. Kun muuta mahdol- Herra on ylipaimenemme ja Hänen on kaikki – itse olen Hälisuutta ei näyttänyt olevan, uskollinen upseeri Liisa sanoi: nen aputyttönsä.  Leena lainaa Paavalin sanoja: ”Sentähden
”Jatketaan itsenäisenä seurakuntana.” Jo samana päivänä me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan… siis jos
heille tarjoutui mahdollisuus alkaa kokoontua Katulähetyk- joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus: se mikä on
sen ylläpitämässä nuorisohallissa. Seuraavana päivänä he vanhaa, on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut” (2. Kor
saivat vuokrattua samasta kiinteistöstä seurakunnalle omat 5:16, 17) ja ”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei
pienet tilat. Kaikki tapahtui niin
ole orjaa eikä vapaata,
nopeasti, etteivät he meinanneet
ei ole miestä eikä naisTahdomme oppia tuntemaan Jumalaa
itsekään pysyä perässä. Herra
ta; sillä kaikki te olette
syvemmin, olemaan Hänen läsnäolossaan,
vahvisti tätä tapahtumaa uskonyhtä Kristuksessa Jeeylistämään
ja palvomaan Häntä, joka on kaiken
sisarien ja –veljien kautta tulsuksessa” (Gal. 3:28).
ylistyksen ja palvonnan arvoinen.
leilla sanoilla. Leenalle henkiVielä pastori muistutlökohtaisesti oli jo vuosia ennen
taa, ”Kaikille on tehseurakunnan syntymistä sanottu
tävää. Erilaisilla seurakahdelta eri taholta: ”Sinut täytyy voidella pastoriksi.” Näin kuntakodeilla on oma paikkansa, ja päämäärä on yhteinen
sitten tapahtuikin. Hänet voideltiin kaksi kertaa pastoriksi ja – Jumalan valtakunnan leviäminen ja vahvistuminen. Herra
vielä kolmannenkin kerran, kun seurakuntalaiset siunasivat kutsuu meitä rakkaudessaan lähemmäs itseään, että Hänen
ja voitelivat hänet pastoriksi. Samana iltana siunattiin kaksi- suunnitelmansa, jonka Hän on suunnitellut jokaista meitä
toista veljeä ja siskoa  seurakuntaan.
varten, voisi toteutua meissä ja meidän kauttamme – muutTällä hetkellä seurakuntaan siunattujen siskojen ja vel- tumissuunnitelma Kristuksen kaltaisuuteen.”
jien määrä on reippaasti yli viidenkymmenen. Pastori LeeUskonyhteys Fellowship seurakunta kokoontuu lähes
nan kolme vuotta sitten sydämelleen saama näky Herralta joka päivä: ohjelmasta löytyy lähetysfellowship, jossa koenglantia puhuvista siskoista ja veljistä on alkanut toteutua. koonnutaan käsityön ja yhdessäolon merkeissä; rukousNyt seurakuntaan on jo siunattu suomalaisten lisäksi muista kokouksia, parantumisen iltoja, nuorteniltoja ja tietenkin
kansallisuuksista tulleita. Yhtenä seurakunnan vastuunkan- sunnuntain juhlakokous. Seurakunnan nettisivut: www.ustajista toimii nigerialais-suomalainen pariskunta Kingsley konyhteys.com.¤
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Jumalan Sanasta löytyy mahdollisuus
aloittaa alusta uutena ihmisenä. Elämä
Taivaan kansalaisena on enemmän
kuin hieno haave tai ylikaunis ihanne.
Se on elämää Jumalan voimassa tässä
ja nyt. Ymmärrys uuden luomuksen
merkityksestä on vastaus elämän
haasteisiin ja vastaisku vihollisen
hyökätessä.

Joka päivä

uusi luomus
Teksti ja kuvat: Eija Kumpulainen

S

iis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on
sijaan tullut (2. Kor. 5:17).
Kun tutkimme sanan ”uusi” merkitystä kreikan kielestä,
näemme, että tässä tarkoitetaan sellaista, mikä on laadullisesti uutta, parempaa kuin vanha. On kyseessä luomus, jota
ei ole ennen ollut olemassa.
Uusi luomus ei vanhene, vaan se on aina uusi Kristuksessa. Uusi luomus kömpii joka aamu ylös lakanoista. Ehkä
ulkomuodoltaan hiukan vanhentuneena, mutta yhtä kaikki
kuitenkin uutena Jeesuksessa. Eilisen mokat eivät rumenna
kasvoilla, virheet ja synnit ovat anteeksi annetut. Korkeimman armoon turvaaminen tekee uuden luomuksen horjumattomaksi.

Paholaisella ei ole muuta kuin valhe
Vihollinen vaientaa ihmiset valheillaan. Se sitoo valehtelemalla uskovat toimintakyvyttömiksi. Meitä auttaa paljon, jos sisäistämme totuuden. Totuus on, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maanpäällä. Jos Jeesuksella
on kaikki valta, paljonko jää viholliselle? Ei yhtään! Pelkkä
valhe vain. Vain valheen kautta se saa vallan elämäämme.
Meidän ei ole pakko antaa sen kahlita itseämme.
Saulus Tarsolaisesta sanotaan Raamatussa, että hän
puuskui uhkaa ja murhaa Jeesuksen opetuslapsia kohtaan.
Kerrotaan, että Saulus hyväksyi Stefanuksen kivittämisen
kuoliaaksi. Hän kuitenkin kohtasi Jeesuksen, täyttyi Pyhällä Hengellä ja hänestä tuli uusi luomus, Paavali. Hän ei jäänyt miettimään vanhoja syntejään, vaan hänestä tuli vahva
ase Jumalan käyttöön.
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Apostolien teoissa kerrotaan, miten Paavali ja laivalastillinen muita haaksirikkoutuivat Meliten saarelle. Asukkaat ottivat heidät ystävällisesti vastaan. Tämä voisi olla
myös kuva uskoontulosta. Eteen aukeaa uusi maisema, ystävällisiä ihmisiä ja lämmittävä nuotio.
Kun Paavali kokosi risuja nuotioon, tuli kyykäärme
kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä.
Myös tämä kuvaa monien kokemusta uskoontulon jälkeen.
Vihollinen hyökkää. Se voi tulla nuotiosta tai selän takaa.
Voi tulla sairautta tai muita ongelmia ja mutkia elämään.
Kun ihmiset näkivät käärmeen riippuvan Paavalin kädestä, he alkoivat puhua, että Paavali oli varmasti murhamies,
koska ei saanut elää, vaikka pelastuikin merestä.

Tosiasiat eivät ole lopullinen totuus
Paholainen esitellään käärmeenä jo ensimmäisen Mooseksenkirjan kolmannessa luvussa. Se yrittää iskeä jokaista
uskovaa myrkkyhampaillaan. Se yrittää saada katseemme
pois Jeesuksen täydellisestä sovituksesta. Se puhuu ihmisten kautta ja haluaa, että alamme lukea ihmisten kasvoilta,
mitä me olemme ja mitä meille tapahtuu.
Siitä, miten Paavali toimi, voimme oppia uuden luomuksen toimintatavan. Tosiasiahan oli, että Paavali oli ollut
murhamies. Ainoa voimassa oleva totuus kuitenkin oli, että
hän ei ollut murhaaja enää. Hän oli uusi luomus Kristuksessa, joka oli täynnä Jumalan Pyhää Henkeä ja voimaa. Hänet
oli vapautettu kaikista vanhoista teoistaan. Tästä totuudesta
Pyhä Henki haluaa muistuttaa meitä jokaista. Jeesus lähetti
Pyhän Hengen, että tietäisimme, mitä Jumala on meille Jeesuksessa lahjoittanut. Pyhä Henki muistuttaa meitä elintärkeistä asioista. Siksi meidän tuleekin tehdä Hänelle enemmän tilaa elämässämme.
Jumalan Sana on elämämme kallio, josta meidän tulee ponnistaa eteenpäin. Paavali tiesi Jeesuksen sanoneen,
että merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Yksi merkeistä
oli, että he nostavat käsin käärmeitä. Tämä Jeesuksen Sana
kävi toteen Paavalin silmien alla. Täysin rauhallisesti, jopa
eleettömästi Paavali ravisti myrkkyhampaat irti käsivarrestaan ja pudotti käärmeen nuotioon.
Jos Paavali olisi lukenut ihmisten ilmeitä ja kuunnellut
heidän puheitaan, hän olisi joutunut kauas Jumalan totuu-

desta. Ensin häneltä olisi unohtunut totuus siitä, että hän
on uusi luomus. Hän olisi luullut olevansa edelleen murhamies. Seuraavaksi hän olisi uskonut, että kuolema oli tulossa, sillä ihmiset odottivat ilmiselvästi hänen ajettuvan ja
kuolevan. Niin oli aina käynyt kaikille, joita käärme oli purrut. Ihmisellä on myös kiusaus ylpeyteen. Ihmiset alkoivat
pitää Paavalia jumalana, koska hän ei kaikista odotuksista
huolimatta kuollutkaan käärmeen puremaan. Miten lie olisi
Paavalin käynyt, jos hän olisi antanut ihmisten mielipiteiden vaikuttaa?
Paavali kuitenkin tiesi, kuka hän oli, mistä oli tulossa
ja minne oli menossa. Hän tiesi, kenellä oli viimeinen Sana
hänen elämässään. Ei ihmisillä, vaan Jumalalla. Jeesus oli  
pelastanut hänet pimeyden vallasta ja siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan.

Laadullisesti parempaa
Raamattu ei turhaan muistuta, että meidän tulee pitää katseemme Jeesuksessa. Vain siten voimme pitää kiinni siitä,
että olemme uusia luomuksia, Taivaallisen Isän rakastettuja
lapsia. Kristuksessa olemme jotain, mikä on paljon parempaa kuin se, mitä olimme ennen. Tai mitä meistä koskaan
olisi voinut tulla. Ihmisten mielipiteet ja tämän maailman
jumalan valheet eivät vaikuta meihin, jos pidämme silmämme Pelastajassamme. Jumalan valtakunnan lait ovat omaa
luokkaansa. Meidän tulee päästä niihin vahvemmin käsiksi.¤

laa,
kää Juma
”Lähesty estyy teitä”
h
lä
niin hän
).
(Jaak. 4:8

”Pankaamme mekin
pois kaikki, mikä meitä
painaa, ja synti, joka
niin helposti meidät
kietoo, ja juoskaamme
kestävinä edessämme
olevassa kilvoituksessa,
silmät luotuina uskon
alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta
kärsi ristin, häpeästä
välittämättä, ja istui
Jumalan valtaistuimen
oikealle puolelle”
(Hepr. 12:1-2).

Pieni hetki elämää
Teksti: Iina Mattila
Kuva: Eija Kumpulainen

S

eison hiljaa rannalla.
Katselen joen välkehtivää pintaa.
Kuuntelen sen pelottomia ääniä.
Suljen silmäni.
Tunnen, kuinka joesta roiskuvat vesipisarat
huuhtovat kyyneleeni märiltä poskiltani.
Katselen yötä.
Katselen kaukana loistavia tähtiä.
Mietin, mitä varten ne ovat siellä.
Mietin, miksi minä olen täällä.
Enkö voisi olla jossakin kaukana, niin kuin
nuo tähdet?
Vesi joessa jatkaa kulkuaan kohti uusia
koskia, eikä kukaan voi estää sitä.
Se virtaa kylmänä, tietämättä itsekään,
mitä kohti on menossa, ja mitä vie
mukanaan.
Toivon, ettei minusta koskaan tule
sellaista, päämäärätöntä kulkijaa.
Etten koskaan kadottaisi oikeata suuntaa
kompassistani, enkä koskaan,
en koskaan tekisi, mitä itse tahdon, vaan
mitä Taivaallinen Isäni minun tahtoo
tekevän.
Kävelen pois.
Katselen tuulen maahan tiputtamia lehtiä.
Kauniita lehtiä, jotka eivät itsekään tiedä,
kuinka monet ovat ohi kulkiessaan ihailleet
niiden loistavia värejä.
Rukoilen: ”Isä, enkö minäkin saisi loistaa
Sinun valoasi, Sinun kauniita värejäsi,
niin, että toiset voisivat pysähtyä
ihailemaan Sinua, katselemaan Sinun
kirkkautesi kauneutta?”
Tuuli puhaltaa lempeästi vasten kasvojani.
Kuulen, kuinka Isä vastaa minulle:
”Lapseni, pidä minun käskyni.
Vastaa minun pyyntöihini ja kuuntele
minun ääntäni.
Rakasta minua, anna minulle tilaa
elämässäsi, niin minä loistan sinussa,
kuin kirkkain tähti maailman pimeydessä.”
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Maailma vastaan Jumala
Eräänä aamuna pohtiessani omia arvojani ja tapojani toimia,
Jumala puhui minulle, että maailma ei anna sellaista kuvaa
elämästä, millaiseksi Hän on sen tarkoittanut.
Teksti: Katja Honkapää
Kuva: Eija Kumpulainen

M

eidät on saatettu kasvattaa tietynlaisen arvomaa- sinun syntisi ja purkamaan vihollisuuden sinun ja Jumalan
ilman omaaviksi tai noudattamaan tiettyjä tapoja, väliltä (Ef. 2: 14-18).
joilla ei välttämättä ole kovinkaan suurta merkiSaatat kysyä, ”miksi minä olisin ollut Jumalan vihollinen,
tystä. Vielä aikuisinakin saatamme kantaa taakkoja, jotka jos Hän kerran loi minut rakkaudella?” Siksi, että jossakin
ovat jo lapsuudessa puettu yllemme kuin reppu.  Saatamme vaiheessa me ihmiset otimme harha-askeleen. Jumala ei luokantaa syyllisyyttä, koska meitä on syyllistetty kehumisen nut meitä vain tietynlaisiksi, toistemme kopioiksi, persoonatsijaan. Saatamme tuntea itsemme epäonnistuneiksi, vaikka tomiksi olennoiksi. Hän antoi meille oman tahdon, vapaan
elämässä kaikki olisikin hyvin.
mielen – ja valitettavasti me käytimme sitä hyväksemme
Jumala ei luonut mieltämme ja sydäntämme kantamaan ja käänsimme selkämme Jumalalle. Tiedäthän, että jos sinä
raskaita taakkoja, murheita tai pelkoa. Eikä Hän varsinkaan petät lupauksesi ystävällesi, aviopuolisollesi, vanhemmilleluonut sydäntämme kärsimään pohjatsi, se kouraisee sisimmässäsi
tomasta syyllisyydestä ja epäonnistuja loukkaa toista? Sinuakin on
Omat tekomme tai sanamme eivät voi
misen tunteesta. Jumala loi ihmisen
loukattu tai satutettu, kun joku
tuoda anteeksiantoa Jumalalta, koska
omaksi kuvakseen, rakastamaan ja
ei ole pitänyt lupaustaan. Tällä
silloin Hänen anteeksiantonsa olisi
palvomaan Häntä. Hän ei luonut ihtavoin me teimme Jumalalle.
riippuvainen meidän suorituksistamme.
mistä yksinäisyyteen, vaan ystävyyJa tämä harha-askel vei koko
teen. Hän tarkoitti, että jokainen ihmiihmiskunnan kirouksen alle.
nen voisi hyväksyä itsensä ja arvostaa itseään. Hän tarkoitti,
Omat tekomme tai sanamme eivät voi tuoda anteeksiettä voisimme omata hyvän itsetunnon ja olla rohkeita.
antoa Jumalalta, koska silloin Hänen anteeksiantonsa oliSinut on luotu ystävyyttä ja rakkautta varten. Jumala si riippuvainen meidän suorituksistamme. Jumala lähetti
itse suunnitteli sinut ja tahtoo olla kanssasi. Hänen idean- Jeesuksen kuolemaan puolestamme, jotta voimme saada
sa elämästä on onnellisuus, terveys, vapaus ja rauha. Hän armon: Hänen täydellisen anteeksiantonsa ja hyväksynnän
lähetti oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, sovittamaan huolimatta siitä, mitä olemme tehneet (Ef. 2: 8-9).
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Eikä armo ole vain anteeksiantoa. Se on vapaus synneistä, vapautta elää Jumalalle koko sydämestä. Elämä Jumalan
kanssa ja Hänen tahdossaan on parasta elämää. Sitä varten
sinut on luotu ja siinä olet kaikkein onnellisin ja parhaimmillasi. Jeesus kantoi syntimme ja kärsi myös kaikkien vaivojemme ja sairauksiemme vuoksi ristillä. Hänen verensä,
Hänen uhrinsa kautta, saamme omistaa ikuisen elämän Jumalan kanssa, Hänen voimansa ja rakkautensa, terveyden,
onnellisuuden, turvallisuuden ja rauhan (Joh. 3: 16-17).

olet todellisesti vapaa ja elämänlaatusi on parasta mahdollista (Ef. 4: 22-24 ja Joh. 8:31-32).

Suurin viisaus tulee Jumalalta

Koska meidät on kasvatettu tässä maailmassa ja tietyssä ympäristössä, sisimmässämme voi tuntua ristiriitaiselta
yrittää toimia Jumalan tahtomalla tavalla. Siitä ei tarvitse
hätääntyä, sillä luonnollisestikaan mielemme ei voi muuttua hetkessä, mutta voimme antaa Jumalan Sanan uudistaa
ajatuksemme ja asenteemme.
Luotu vapauteen
Voimme Jumalan antaman Pyhän Hengen voimassa
Sinua ei luotu orjuuteen, sinut luotiin vapauteen. Saat huo- oppia toimimaan Hänen tahtomallaan tavalla. Ja saamme
mata elämässäsi, että kun rakastat Jumalaa ja valitset Hänen huomata, että paras tapa toimia ja elää on se, mitä Jumala
tahtonsa, olet onnellisempi kuin omilla teilläsi. Kun kuljet haluaa. Jos teemme väärin, Jumalaa ei tarvitse koittaa juoskäsi kädessä Jumalan kanssa, voit aina olla hyvällä mielellä ta nurkan taakse piiloon. Saamme tulla Hänen eteensä, Kuja tuntea olevasi turvassa, sillä Hän lupaa sinulle, että Hän ninkaan eteen, joka ei osoita valtikallaan meitä tuhoon ja
ei koskaan jätä eikä hylkää sinua. Hän varjelee sinut kai- tuomioon.  Saamme tulla Kuninkaan eteen, joka on Isämme
kesta pahasta ja kääntää jokaisen epäonnistumisen ja ongel- ja jota saamme lähestyä rohkeina sen vuoksi, että syntimme
man voitoksi. Hän tekee kaiken valmiiksi, jokaisen päivän. ovat jo sovitettu Jeesuksen Kristuksen kautta. Isä Jumala
Hän johdattaa sinua ja sinä saat kaikessa nähdä Hänen sor- on täynnä anteeksiantoa ja rakkautta ja Hän tahtoo antaa
menjälkensä, Hänen hyvyytensä ja rakkautensa sinua koh- sinulle anteeksi. Eikä Hän tahdo vain antaa anteeksi, vaan
taan. Hän kääntää sinun ikävältä näyttävät asiasi hyväksi. vapauttaa sinut asioista, joita olet tehnyt väärin. Hän tekee
Hän parantaa sinun vaivasi ja sairautesi, lohduttaa sinua se- sinut vapaaksi rakkaudessaan ja saat alkaa toimia ja ajatella
kä vapauttaa sinut masennuksesta
oikein (1. Piet. 1: 13-15).
ja ahdistuksesta (Joh. 8: 34-36 ja
Minulla on ollut hetkiä, jolJoh. 10: 7-11).
loin
olen vaihtanut Jumalan äänen
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen,
Jumala tahtoo, että sinä opit
sisimmässäni
siihen, mitä tämä
rakastamaan ja palvomaan Häntä.
jatkuvasti
tuntemaan
Häntä Hän ei luonut ihmistä yksinäisyyteen,
maailma kehottaa tekemään. Olen
enemmän. Kyse ei ole siitä, että
ihmetellyt, että mitäs vikaa tässä
vaan ystävyyteen.
opit tietämään Hänestä enemmän.
tavassa on toimia. Silti kuitenkin
Hän ei tahdo, että sinä tiedät Häjokin on jäänyt sisimpään kaihertanestä jotakin; Hän tahtoo, että sinä tunnet Hänet henkilö- maan. Olen yksi niistä ihmisistä, jotka ovat kokeneet ristikohtaisesti. Tieto on eri asia kuin tunteminen. Minä voin riitaisia ja hämmentyneitä tunteita, kun Jumala puhuu eri
tietää paljon jostain ihmisestä, mutta en siltikään voi sanoa asioita kuin maailma. Vihdoin ja viimein alan käsittää, että
tuntevani häntä. Jumala ei tahdo olla sinulle vain pääntietoa ei kaikki, mitä näen tai kuulen ympärilläni, ole sitä, mihin
ja kaukainen, Hän tahtoo olla sinun lähelläsi. Hän on sinun Jumala meidät ihmiset on tarkoittanut. Minä en ole ajatukIsäsi ja tahtoo osoittaa rakkautensa sinulle – ja Hän tahtoo sieni kanssa oikeassa tai viisaampi kuin Jumala. Hän loi mimyös tuntea sinun rakkautesi Häntä kohtaan.
nut suurempaa tarkoitusta varten kuin mitä tämä maailma
Näemme jatkuvasti ympärillämme asioita, joiden tiedäm- voi koskaan kertoa tai tarjota.
me olevan tavalla tai toisella kierossa. Tämä maailma ja sen
Olen saanut huomata, että mitä enemmän olen oppinut
toimintatavat eivät ole aina niitä, minkä mukaan Jumala tah- tuntemaan Jumalaa, sitä paremmaksi elämäni on muuttutoo, että me toimimme tai ajattelemme. Tärkeää on keskit- nut. Olen ollut onnellisempi, olen vapautunut peloista ja ahtyä Jumalaan ja kysyä Hänen tahtoaan. Meidän tulee täyttää distuksista, saanut terveyden eikä minun tarvitse murehtia
mielemme Jumalan Sanalla, Hänen mielipiteillään, silloin tai olla yksinäinen. Ristiriidat ovat hälvenneet sisimmästätiedämme parhaiten, mitä ajatella ja miten toimia kaikissa ni, kun olen uskaltanut luottaa Jumalaan ja uskoa, että Hän
tilanteissa. Kun toimit Jumalan tahtomalla tavalla, et toimi loi minut ja tietää, mikä minulle on parasta. Maailma ei voi
sydäntäsi vastaan, vaan toimit niin kuin sinut tarkoitettiin toi- tarjota sellaista elämää, mitä Jumala loi ihmiset elämään.
mimaan. Niin kuin ihmisruumista ei luotu raskaita kuormia Eikä maailma voi tarjota sellaista rakkautta, mihin Jumala
nostavaksi nosturiksi, ei ihmisen sydäntäkään luotu kapinoi- meidät loi.
maan Jumalaa vastaan. Jumala ei luonut sinua orjakseen vaan
Voimme tänään päättää kuunnella Jumalaa, uudistua
lapsekseen. Sinulla on vapaus valita, mitä teet ja mitä ajatte- ajatusmaailmaltamme ja omistaa Jumalan ajatukset. Näin
let. Mutta Hän tahtoo sinun tuntevan Hänet ja tietävän, että Hänen elämänsä voi vaikuttaa meissä ja ympärillämme (1.
kun toimit niin kuin Hän sinua kehottaa ja opettaa, silloin Joh. 4: 9-19).¤
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Omakohtainen

armon kokeminen

muuttaa sanomamme ja johtajuutemme
Teksti: Tom Lipkin, pastori, Vaasan Cityseurakunta
Kuva: Eija Kumpulainen

Jeesus vaelsi koko elämänsä ajan Taivaallisen Isänsä suosion
alaisuudessa. Sama Jeesus elää sinussa ja minussa. Meillä on
Jumalan suosio Jeesuksen tähden, ei oman suorituksemme tähden.
Jumalan ansaitsemattoman armon lahjan ymmärtäminen on jokaisen
kristityn johtajan perusedellytys.

L

uukkaan 15. luvussa on kertomus tuhlaajapojasta.  
Olet varmaan kuullut tuon kertomuksen. Tarkastelemme sitä nyt johtajuuden näkökulmasta. Olemme
varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että isä (joka edustaa Taivaallista Isäämme) teki kaiken oikein. Hän on ylivoimaisesti
paras johtaja. Hän osasi puhua poikiensa elämään ja suhtautua heihin rakastavasti, anteeksiantavasti ja rohkaisevasti.
Hän ei tuominnut kumpaakaan poikaansa. Nuoremman pojan ongelma oli se, että maailma veti häntä puoleensa. Vanhemman pojan ongelma oli hänen taipumuksensa olla omavanhurskas ja hänen tuomitseva asenteensa toisia kohtaan.
Inhimillisesti saattaisimme ajatella, että vanhempi veli olisi voinut olla hyvä johtaja. Hän näytti omistautuneen
tehtävälleen. Ainakin hän yritti noudattaa sääntöjä mahdollisimman hyvin. Hän tahtoi toimia oikein ja tehdä vaikutuksen isäänsä. Hän piti itseään moraalisesti moitteettomana.
Olisiko hänestä kuitenkaan tullut hyvä johtaja? Hyvä pastori? Meidän ei pidä tuomita vanhempaa veljeä liian ankarasti
-hän tosin teki virheitä -minäkin olen tehnyt niitä!
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Yritys tehdä vaikutus Jumalaan
Vanhemman veljen tavoin me hyvin helposti perustamme
elämämme suorittamiselle. Jos olemme epävarmoja, meillä
on taipumus verrata itseämme toisiin. Meistä voi tuntua, että olemme parempia tai huonompia kuin naapuriseurakunta. Yritämme tehdä vaikutuksen Jumalaan aivan kuin Hän
ei jo tuntisi meitä. Johtajana tai pastorina toimimisesta tulee
taakka, eikä se enää ole lahja, josta iloitsemme. Minä tein
tällaisia virheitä. Toimin monessa asiassa aivan samalla tavalla kuin vanhempi veli. Sitten ymmärsin, että minun tarvitsi vain astua Jumalan lepoon ja levätä omista teoistani.
Jumala puhui sydämelleni Heprealaiskirjeen 4. luvun kautta. Käsitin, että johtajan elämässä on vain yksi asia, jota
tulee tavoitella. Ymmärsin, että minun tarvitsi vain astua
Jumalan lepoon ja levätä omista teoistani. Vaikka itse olin
evankeliumin saarnaaja, minun tarvitse itse sisäistää evankeliumin hyvä sanoma! En sano, että tein kaiken väärin,
mutta ilmeisesti Jumala yritti saada minut jälleen keskittymään armon lahjaan.

Sisäinen muutos

Palataan Luukkaan kertomukseen kahdesta pojasta. Olisiko nuoremmasta veljestä tullut hyvä pastori? Se ei käy ilmi
kertomuksesta, mutta isän armosta ja laupeudesta tuli selvästikin hänelle omakohtainen kokemus. Kaiken tapahtuneen jälkeen hän ei koskaan puhuisi isän armosta teoriana.
Armo tulisi aina olemaan elimellinen osa hänen koko olemustaan! Uskon, että vanhempi veli tarvitsi tämän kokemuksen isän armosta aivan yhtä paljon kuin nuorempi veli.
Ilman sisäistä muutosta vanhemmasta veljestä olisi helposti
tullut vaativa, suorituskeskeinen johtaja, jolta ei olisi liiennyt paljon armoa seuraajilleen tai työtovereilleen!
Ymmärrän nyt, että Jumalan ansaitsemattoman armon
lahjan ymmärtäminen on jokaisen kristityn johtajan perusedellytys. Kuinka me johtajat voisimme auttaa toisia löytämään armon, ellemme itse ole kokeneet Jumalan armoa?
Vanhemmalla veljellä oli vain ulkonainen hyvä käytös. Hän
kykeni välittämään vain sitä samaa toisille. Nuorempi veli
käsitti jotakin Isän varauksettoman rakkauden syvyyksistä.
Siitä tuli evankeliumi, jota hän saattoi jakaa toisille. ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa”—kuinka totta tämä
onkaan!

tuakseen, vaan kaiken sen hyvän lähde, mikä ilmeni hänen
elämässään.

Armo on kestävä perustus

Näemme, että alkuseurakunnan johtajat olivat itse kokeneet
Jeesuksen armon. Jumalan sydämellä palavat asiat olivat
tulleet henkilökohtaisten pyrkimysten tilalle. Uskon, että
Jumala tekee samaa meidän sydämissämme!
Johanneksen evankeliumista ymmärrämme, että Jeesus tuli antaakseen meille armoa armon lisäksi. Amplifiedkäännös sanoo: ”Sillä Hänen täyteydestään (yltäkylläisyydestään) [meillä kaikilla oli osuus ja sillä meidät kaikki
varustettiin] me kaikki olemme saaneet armon toisensa jälkeen ja hengellisen siunauksen toisensa jälkeen ja vieläpä
suosion toisensa jälkeen ja lahjan toisen lahjan päälle [kasattuna]” (Joh. 1:16).
Tämän raamatunkohdan perusteella ymmärrän, että Jumalan ansaitsematon armo on ainoa perustus, jonka varassa voin seisoa kohdatessani haasteita elämässä ja palvelutyössä. Tämä kohta sanoo selvästi, että armo, hengelliset
siunaukset, suosio ja lahjat tulevat aina olemaan meidän.
Minä voin kieltäytyä ottamasta vastaan sen, mitä tämä kohta lupaa, mutta minä en voi koskaan tehdä tyhjäksi Jumalan
Hyväksy Jumalan armo elämääsi
sydäntä ja Hänen lupaustaan. Aikaisemmin kyselin usein.
Miksi Jeesuksen armoa painotetaan niin paljon uudessa lii- ”Täytänköhän minä Jumalan mittapuun ja odotukset?” Nyt
tossa? Miksi evankeliumia sanotaan yksinkertaisesti ”ar- ymmärrän, että Jumala on tarkoittanut edellä mainitun raamon evankeliumiksi”? Yksi syy on se, että armo ja suo- matunjakeen minulle henkilökohtaisesti.
rittamiseen perustuva uskonto ovat toistensa vastakohtia.
Puhuessamme suosiosta ymmärrämme, että Jeesus vaelIhmismielen ei ollut helppo hyväksyä muutosta, kun aika si koko elämänsä ajan taivaallisen Isänsä suosion alaisuuoli täyttynyt ja evankeliumi korvasi uskonnolliset perin- dessa. Sama Jeesus elää sinussa ja minussa. Ymmärsin, etteet. Jumala tahtoi, että Hänen armon sanomansa olisi selvä tä minulla oli Jumalan suosio Jeesuksen tähden, ei oman
ja kirkas, niin että kaikki voisivat
suoritukseni tähden pastorina tai
käsittää ja ymmärtää sen. Jumala
sananjulistajana. Jumalan armo ei
tahtoi myös, että sanansaattajat ittietenkään tarkoita, että kaikki on
Jumalan ansaitsematon armo on
se omaksuisivat armon omaan elähelppoa. Apostolien tekojen 14.
ainoa perustus, jonka varassa voin
määnsä. Tiedämme, että apostoli
luvussa Paavali näytti ihmisten
seisoa kohdatessani haasteita
Pietari teki monenlaisia virheitä.
silmissä jumalalta. Seuraavassa
elämässä ja palvelutyössä.
Vielä sen jälkeen, kun Jumala oli
jakeessa samat ihmiset kivittivät
käyttänyt häntä väkevästi, hän paPaavalia! Huomaamme, että Julasi vanhaan uskonnolliseen ajattemalan suosio on paljon parempi
lutapaansa (ks. Gal. 2. luku). Hän alkoi pelätä juutalaisia. kuin ihmisten hyvin vaihteleva suosio.
Kuitenkaan Jumalan armo ei koskaan jättänyt häntä, eikä
Olosuhteistamme huolimatta ymmärrämme, että Jumahän taistellut Jumalan armoa vastaan ymmärrettyään teh- lan armo riittää meille aina selviytyäksemme. Aikaisemmin
neensä virheitä. Jos Jumalan armo riitti palauttamaan Pie- minä olin aina riippuvainen siitä, ”kuinka tunsin voitelun”.
tarin oikealle tielle, etkö usko, että Hänen armonsa riittää On toki hyvä ”tuntea” voitelu, mutta on parempi tietää, etmyös sinulle ja minulle?
tä Jumala ei koskaan jätä minua. Hepr. 13:5:n lupauksella
Jos armo riitti apostoli Paavalille (joka vainosi seura- ei ole mitään tekemistä minun tunteitteni kanssa. Yksikään
kuntaa), onko Jumalalla vähemmän armoa meille? Näem- Kolminaisuuden osapuolista ei koskaan jätä sinua. Isän vame selvästi, että Paavali oli hyvin tietoinen armosta, jota raukseton rakkaus on aina kanssasi. Jeesuksen läsnäolo on
hän itse tarvitsi. Ymmärrämme, että armo ei ollut pelkkä siellä, missä sinä olet! Ja sinulle taataan aina Pyhän Hengen
”puheenaihe” tai jotakin, mitä hän tarvitsi ainoastaan pelas- apu ja voitelu!¤
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Älä murehdi mistään
Teksti: Irma Rimpilä | Kuva: Eija Kumpulainen

”Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja
Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä
alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa
meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän
Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan”
(Gal. 1:3-4).

J

umala haluaa pelastaa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, siis kaikesta pahasta, mitä tällä hetkellä on
maailmassa.  Hän ei lähetä ongelmia, sairautta, kärsimystä, köyhyyttä… kaikki pahat asiat tulevat viholliselta.
Jumala ei koettele meitä ja lähetä vaikeuksia vahvistaakseen meitä, se on vihollisen valhe. Vihollinen yrittää tuhota
Jumalan teot.
”Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenentuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan.
Sillä: ”Sinä, Herra, olet minun turvani”. Korkeimman olet
sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä
vitsaus lähesty majaasi” (Ps. 91:7-10).
Saan vain katsella, kuinka Jumala pelastaa minut kaikesta pahasta. Isä on minun turvani, eikä mikään paha pysty minuun.
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”Sillä Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella
sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet
jalkaasi kiveen loukkaisi.
Sinä kuljet leijonain ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat
nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. ”Koska hän riippuu
minussa kiinni, minä hänet pelastan; minä suojelen hänet,
koska hän tuntee minun nimeni.
Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle,
minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä
vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen
hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen”” (Ps. 91:11-16).
Tämä on niin selvää sanomaa. On ihmeellistä, miten
Raamatusta löytyy aina Sana tähän päivään ja juuri minulle. Jumala todella pitää meistä huolen.
Kiitä ja ylistä Jumalaa, sillä Hän on hyvä!¤
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Jeesus ei ota joukkoihinsa
vain lujasydämisiä. Päähän
potkitut ja uupuneet ovat
Hänen suunnitelmissaan
ykkösainesta, ja Hänen
tiedetään kiivenneen veneisiin,
baareihin ja bordelleihin
kertomaan ihmisille: ”Ei ole
liian myöhäistä aloittaa alusta.”
(Max Lucado)

Murehtiminen ei muuta mitään
Teksti: Max Lucado, Hengähdä hetkeksi

M
●
●
●
●
●

urehtimalla et lisää elinpäiviesi määrää etkä myöskään elämää
päiviisi. Ahdistuksesi tuottaa vain närästystä, ei mitään muuta. Mitä
tulee kaikkiin niihin asioihin, joita me murehdimme:

40 % niistä ei koskaan toteudu.
30 % koskee menneisyyden asioita, joille emme voi enää mitään.
12 % keskittyy muiden ihmisten mielipiteisiin, joihin emme voi vaikuttaa.
10 % koskee omaa terveyttämme, joka vain huononee murehtimisesta.
8 % koskee oikeita asioita, joihin voimme vaikuttaa.

Yhdeksänkymmentä kaksi prosenttia kaikesta murehtimisestamme on turhaa! Paitsi että murehtiminen on tarpeetonta ja hyödytöntä, se on myös
epäuskoa ja osoitus siitä, ettemme luota Jumalaan.
Murehtiminen on valinnaista, se ei ole meille annettu tehtävä.
Jumala voi johdattaa sinut huolettomaan maailmaan. Rukoile joka
käänteessä. Keskity vähemmän tuleviin huoliin ja enemmän menneisiin
onnistumisiin. Jumala pitää sydämesi oman rauhansa huomassa…
rauhassa, joka ylittää kaiken ymmärryksen.¤
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Elisa Rimpilän kertomus
rukouksen voimasta

Selkäni parani
Teksti: Elisa Rimpilä

M

inulla oli tosi raskas kevät ja kesä. Keväällä minulta meni ensin luita selästä. Suoritin näyttökoetta ja kaaduin voimailusalin pukuhuoneessa selälleni rautavahvikkeiseen  penkkiin. Yksi kylkiluu
meni poikki ja kaksi murtui. Kesä meni sitten parannellessa selkää. Kun se alkoi parantua, aloin käydä lenkillä.

Kiireellisenä leikkaukseen
Aloittelin lenkkeilyä varovasti ja katsoin kestääkö selkä. Viikon maltoin kävellä hiljakseen lyhyempiä matkoja. Sitten innostuin hieman liikaa ja aloin kävellä noin
20 km lenkkejä. Kuten arvata voi, selkä ei kestänyt sitä,
vaan siitä meni kaksi välilevyä. Siinä ei enää tiennyt oli20

siko itkenyt vai nauranut. Oli jo ollut niin tuskainen kevät
ja nyt vielä meni välilevyt. Selkä oli tosi kipeä ja kävin
lääkärissä tiuhaan. Minulle annettiin aina vaan kovempia särkylääkkeitä ja kipupiikkejä. Sitten selästä otettiin
röntgenkuvat kahdessa paikassa (Äänekoskella ja Jyväskylässä). Minut laitettiin kiireellisenä selkäleikkaukseen
molemmista paikoista. Ensin piti tietenkin käydä magneettikuvauksissa.
Magneettikuvauksiin tuli kaksi aikaa, kun oli kaksi
lähettäjää. Ensimmäinen   aika oli perjantaille ja toinen
aika seuraavana maanantaina. Peruin perjantain ajan ja
sitten alkoi kova rukous, ylistys ja kiitos. Sunnuntaina
aamuyöllä kävin vessassa ja selästä kuului kova paukahdus. En kiinnittänyt siihen silloin huomiota, mutta aamulla kun heräsin, selkä oli terve.
Maanantaina menin magneettikuvauksiin. Vähän kuvaaja ihmetteli, kun kävelin niin reippaasti petille, mutta
sanoin, että minun selkäni on terve. Kuvissa näkyi selvästi murtuneet kylkiluut ja poikki ollut kylkiluu sekä
kaksi alinta välilevyä, jotka olivat olleet pois paikoiltaan.
Kuvaaja ihmetteli, miten selkä on voinut parantua ilman
leikkausta. Hän jatkoi, että tähän selkään ei puukkoa laiteta.
Selkä on ollut siitä asti terve. Ei ole tarvinnut ottaa
edes särkylääkettä. Tämä on minun todistukseni siitä,
mikä voima on rukouksessa. Kun ensin ylistää niin, että pääsee kunnolla rukoukseen ja sitten kiittää ja vielä
(minusta tärkein) USKOO sen, niin ihmeitä tapahtuu.
Puhumalla paranee. Puhu itsesi terveeksi, se toimii. Se
on helppoa. Ei tarvitse muuta kuin uskoa, mitä Sanassa
lukee. Siis tarvitsee vain USKOA.¤

