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Jumala ei hylkää
murtunutta sydäntä

PÄÄKIRJOITUS

Ari Tanhula
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”Särjettyä ja murtunutta sydäntä ei Jumala hylkää.” (Matt.12:20, 21) ”Ihmispelko laittaa
ansan ja paulan, mutta Herraan turvaava on suojassa.” (San. 29:25)
Tänäänkin voit sanoa: ”Älä iloitse minusta, vihollinen. Jos olen langennut, minä nousen
jälleen, sillä Herra minua tukee.” (Miika 7:8) Saat nousta parannuksen alttarilta anteeksi
saaneena ja aloittaa matkaasi uudistuneena (Ps. 3; Apt. 11:18).
Vaikka sielunvihollinen kiusaisi lankeemuksesta ja vaikka lähimmäinen muistuttaisi siitä, Jumala on suurempi, hän tietää kaiken. Ihmiset voivat olla pitkämuistisia, ja määrätyt
lankeemukset jättävät jälkiä. Jumalan edessä saatu anteeksiantamus ja Jeesuksen sovintoveri kuitenkin vapauttaa kuoleman ja tuomion laista (1 Kor. 4:3, 4; 1 Joh. 3:18–24).
Minkä Jumalan Pojan sovintoveri on anteeksi antanut, sitä ei enää ole. Se on lopullisesti
pois pyyhitty. Profeetta Naatanin piti tulla nuhtelemaan Daavidia, koska Jumala rakasti
Daavidia. Hän rakastaa meitäkin. Jumala huomioi aina katuvan ihmisen. Jokainen, joka
huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu (Joh. 3:16–18).
Synti johtaa kadotukseen, tuomion alaisuuteen, kuolemaan ja iankaikkiseen eroon Jumalasta. Tältä synnin aiheuttamalta hirmuiselta kohtalolta Jumala halusi Daavidin pelastaa
(Room. 6:23).
Jumala lähetti ainokaisen Poikansa Jeesuksen meidän syntisten edestä, että me saisimme
uskomalla Jeesukseen synnit anteeksi ja kerran perintöosan pyhitettyjen joukossa. Jumala
ei halunnut eikä halua jättää sinuakaan oman onnesi nojaan (Apt. 3:20–26).
Daavidilla ei ollut mitään, millä olisi puolustellut itseään. Tekosyitä on turha etsiä. Jumala tuntee meidät ja kutsuu meidät nimeltä (Apt. 17:30, 31, 4:12; San. 1:24, 8:4; Jes. 43:1).
Naatan kuuli ja totteli. Ovatko meidän korvamme herkät kuulemaan Jumalan äänen, ja
onko meillä alttiutta lähteä Jumalan asialle? Sanat eivät olleet Naatanin omia, eikä asia
koskenut jotakuta toista. Naatan ei saanut kunniaa itselleen eikä ollut omahyväinen eikä
hurskasteleva. Naatan palveli omine vajavaisuuksineen Jumalaa ja etsi Jumalan valtakunnan parasta ihmissielun tähden. Hän ei juoruillut toisille Daavidin lankeemuksesta. Hänellä
oli sana Jumalalta, ja se sana piti paikkansa. Jumala ei puhu valhetta. ”Sinun sanasi on kokonansa totuus.” Armo ja totuus on tullut Jeesuksessa Kristuksessa.
Daavid sai kokea kovalla tavalla synnin seuraukset. Aviorikoksesta syntynyt lapsi kuoli.
Synti oli armoton, ja se näytti voimansa. Hän sai kuitenkin kokea myös anteeksiannon ja
vapauden (2 Sam. 12:1–12, 14, 15–23)
Kristus kärsi ja kuoli syyttömänä ja puhtaana meidän, sinun ja minun tähden, että meillä
olisi elämä. Hinta synnistä maksettiin Golgatalla. Kenenkään ei tarvitsisi jäädä synnin vangiksi eikä kadotukseen tilaan. Valinta on tehtävä tässä ajassa, silloin, kun on etsikkoaika,
kun Jumala kutsuu. Valitse siis Jeesus ja tule ja omista syntien anteeksiantamus (2 Sam.
12:13, 24–25; Hebr. 4:14–16; Room. 6:1–14; Ef. 4:17–24).
Armosta pelastettu
Ari Tanhula
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Saulus
Saulus oli todistamassa Stefanuksen surmaa,
se kansalle ja johtajille oli maailman hurmaa.
Saulus jatkoi raatelua uskovia kohtaan,
kunnes matkalla kirkas valo hohtaa.
Jeesus hälle ilmestyi Damaskon tiellä.
“Kuka olet Herra?” Saulus kysyi siellä.
Sokeana siitä hän kulkua jatkaa,
rukous on tullut elämän matkaa.
Ananias tehtävän vaikean saa kuulla,
Sauluksen luokse kun hän voi tulla.
Näkönsä sai ja täyttyi Pyhällä Hengellä.
Jumalan valittu ase kävi myös kasteella.
Barnabas hänet otti turviinsa,
koska Saul oli nähnyt Herransa.
Lähetysmatkoja yhdessä tehdä saivat
ja kokea matkojen rasitukset, vaivat.
Hilkka Vilkman

Sergei Zavgorodnij: Vain
Jumala voi hillitä pahuutta
Saarnaaja Sergei Zavgorodnij asuu Ukrainassa
Hersonin kaupungissa. Dneprin alajuoksulla sijaitseva Herson on tunnettu Mustanmeren satamakaupunki. Ukrainan tilanteesta on uutisoitu
monenlaista tietoa. Sergei, miltä tilanne näyttää
nyt paikan päällä?
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mikä on Ukrainan hengellinen tilanne tänä päivänä?

Tietysti suurin on ortodoksikirkko, kuten Venäjällä.
Erityisen suuri vaikutus on ollut Venäjän ortodoksikirkolla, jonka alaisena Ukrainan ortodoksikirkko
on toiminut.
Venäjän ortodokSota yhdistää
sikirkon auktoriteetti
on vähentynyt, eikä
Tällä hetkellä tilanne on
sen vaikutus ole enää
vähän parempi. Sotatoiniin voimakas. Sen
met ovat hiljentyneet. Tielisäksi on Ukrainan
tysti ilahduttaa, että tilanortodoksinen kirkko,
ne on parantunut, mutta
jonka
vaikutusvalta
ymmärrämme, ettei tilanon kasvanut. Se johtuu
ne vieläkään ole vakaa.
osittain siitä, että sielSota yhdistää ihmisiä, ja
lä saarnataan ukrainan
he tulevat yhteen rukoilemaan.
Sergei Zavgorodnij valaa uskoa Jumalan mahdolli- kielellä eikä vain muinaisslaavin kirkkoliOn myös sellaisia, jot- suuksiin vaikeassakin tilanteessa.
turgialla. He tekevät
ka ovat hengellisesti heikompia ja innostuvat politiikasta. Ihmiset ovat huo- yhteistyötä myös protestanttien kanssa.
Meillä on baptisteja, adventisteja, helluntailaisia
lissaan, ja luonnollisesti on erilaisia mielipiteitä.
Toiset ovat sitä mieltä, että Ukrainan pitäisi liittyä ja paljon muita. Sekä helluntai- että baptistiseuraVenäjään, toiset taas ajattelevat, että meillä on oma kunnissa on rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä,
jotka eivät hyväksy virallistamista. 1990-luvulla oli
valtio ja itsenäisyyttä tulee puolustaa.
Olen itse taustaltani venäläinen. Olemme asu- herätystä enemmän. Nyt tulee ihmisiä vähemmän
neet Ukrainassa 50 vuotta. Pidän ukrainan kielestä seurakuntiin, mutta on myös kasvavia seurakuntia,
ja musiikista. Laulan ukrainalaisia lauluja ja puhun joissa kastetaan enemmän.
Silloin, kun ovet avautuivat Ukrainaan, saimme
ukrainan kieltä. Ajattelen, että jokaisella kansalla
on oikeus itsenäisyyteen ja vapauteen. Meidän täy- paljon Raamattuja sekä hengellistä kirjallisuutta, ja
tyy rukoilla molempien valtioiden, Ukrainan ja Ve- lännestä alkoi tulla saarnaajia. Se oli hyvää aikaa
ihmisten saada kuulla Jumalasta. Nyt on enemmän
näjän, valtionjohtajien puolesta.
Kaikissa seurakunnissa jatketaan rukousta, ja esi- tasaisen työn aika.
merkiksi meillä Hersonin kaupungissa ihmiset menevät keskustorille sunnuntaisin ja rukoilevat siellä Rukousta joka ilta
paljaan taivaan alla. Krimillä, jonne ei ole meiltä
pitkälti, on venäläistä sotatekniikkaa, tankkeja, so- Asun itse Hersonin kaupungissa, mutta 80 kilomettilaita ja muita manööverejä. Se tietysti tuo huolta rin päässä maaseudulla on pieni, uusi seurakunta,
sydämeen, mutta me ymmärrämme, että kaikki on jossa palvelen. Seurakuntalaiset ovat keskimäärin
keski-iän ohittaneita, joukossa myös nuorempia.
Jumalan kädessä.
Joka ilta kello 21.00 seurakuntalaiset rukoilevat,
Ukrainan kristillisen kirkon historialliset juu- että Herra lähettäisi herätystä sille alueelle. Olemret ulottuvat varhaisten vuosisatojen apostolisen me rukoilleet iltaisin jo yli vuoden ajan. Politiikasta
kirkon itäiseen kristilliseen perinteeseen, mutta olemme maaseutuseurakuntana kaukana, mutta toi-
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saalta seurakunta on vain 50 kilometrin päässä Krimiltä. Me ymmärrämme, että pahuutta ei voi vastustaa millään sotatekniikalla eikä ihmisen viisaudella.
Vain Jumala voi hillitä pahuutta.
Evankeliumia sotilaille
Seurakunnat lähettävät sotilaspastoreita ensisijaisesti Ukrainan armeijan joukkojen keskuuteen, mutta on myös niitä, jotka ovat menneet separatistien
puolelle ja toimivat siellä. Sotilaiden joukossa on
niitä, jotka haluavat ottaa Jeesuksen vastaan.
Meidän seudullemme tulee joskus sotilaita lomalle rintamalta. Olemme käyneet laulamassa heille
mieskuoron kanssa, jakamassa kirjallisuutta ja viettäneet aikaa heidän kanssaan. Olemme myös rukoilleet henkilökohtaisesti heidän puolestaan.
Eräs pastori on tavannut näitä sotilaita enemmän
ja käynyt myös tapaamassa sodassa kaatuneiden
perheitä Länsi-Ukrainassa, lohduttamassa ja puhumassa heille Jumalasta.

Mielenkiintoista on, että Luganskin ja Donetskin
alueella jotkut seurakunnat ovat tyhjentyneet, koska
ihmiset ovat joutuneet lähtemään sieltä turvallisemmille paikoille. He eivät ole halunneet tarttua aseisiin separatistien vaatiessa heitä joukkoihinsa.
Jumala on kuitenkin tuonut seurakuntiin uusia
heidän tilalleen. Kyllä maailman ihmisetkin ymmärtävät, että on aivan eri asia saada apu Jumalalta
kuin esimerkiksi joltakin toiselta valtiolta. Jumalan
apu vaatii rukousta.
Suomessa varsinkin vanhemmat ihmiset tietävät
hyvin, mitä sota merkitsee. Suomessa on voimakas
rauhantahto ja halu elää rauhassa. Kiitos Herralle
siitä, että ihmiset täällä rukoilevat sekä oman että
muiden maiden rauhan puolesta. On tärkeää, ettei
pyritä vain toimintavapauteen vaan vapauteen Kristuksessa ja vapauteen synnistä.
Kuva: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

Jumalan sytyttämä
palo ei sammu

Jaakko Heinonen.
Paljon nähnyt Herran palvelija Jaakko Heinonen kertoo elämänsä vaiheista ohjeeksi ja neuvoksi Jumalan valtakunnan työhön suuntaaville.
Syksyn 2015 syyskonferenssin kahvitauolla istumme pöytään yhdessä Jaakko Heinosen kanssa. Keskustelemme monista eri asioista, mutta yksi lausahdus jää lähtemättömästi mieleeni.
– Vaikka ikä rajoittaa jo menemisiäni, sisälläni palaa vieläkin sama tuli kuin nuoruuden päivinä, Jaakko kertoilee.
On kuin jotakin ruuvia olisi kiristetty omassa
sydämessäni. Mikä meidän uskovien elämässä on

kaikkein tärkeintä, Jumalan valtakunnan edistyminen vai kaikki arjen huolet?
Jokainen Jumalan lapsi on kutsuttu viemään pelastuksen sanomaa toisille ihmisille, käytännön tehtävät vain ovat erilaisia.
Synnintunto ja uskoontulo
Jaakko tuli uskoon jo pikkupoikana. Kahdeksanvuotiaana hän koki voimakkaan synnintunnon, ja
uskoontulon jälkeen oli kiire sopia kaikki vähäisetkin asiat niin vanhempien kuin sisartenkin kanssa.
– Heikki Taipale ja Arvo Peltomaa olivat tuolloin
Toijalassa pitämässä kokouksia, muistelee Jaakko.
Jaakko Heinonen on nyt 87-vuotias, joten näistä tapahtumista on aikaa vuosikymmeniä. Tuohon
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aikaan kaikkialla ei ollut nykyisen kaltaista pyhäkoulutyötä. Jaakko ei ollut lapsena milloinkaan
pyhäkoulussa, vaan hän oli pikkupoikana mukana
tavallisissa aikuisten kokouksissa. Se ei ollut ollenkaan vastenmielistä.
Elämäntehtävä hahmottuu
Myös tuleva tehtävä alkoi vähitellen hahmottua.
– Olin kymmenvuotias, kun ensimmäisen kerran
aloin kokea, että minun tehtäväni taitaa olla saarnata evankeliumia.
– Tämä laitettiin käytäntöön. Leikeissämme minä
saarnasin, ja sisareni olivat kuulijoita. Kokouksen
lopussa kysyttiin halukkuutta tehdä parannus, ja
kaikkien kädet nousivat, nauraa Jaakko.
Usko Jeesukseen ei vienyt Jaakkoa pois normaaleista arjen tapahtumista. Välillä villit pojat tapella
nahistelivat keskenään, ja sitten taas oltiin hyviä kavereita keskenään.
Varsinainen saarnatyö alkoi alle 20-vuotiaana
Jaakon kotikulmilta, Toijalan Helluntaiseurakunnasta. Ennen virallista virkaa seurakunnassa hän
osallistui jo nuorten ryhmän kanssa ympäristössä
tapahtuvaan toimintaan. Se kaikki oli hyvää valmistelua tulevaisuutta varten.
– Siirtymiseni seurakunnasta toiseen ovat tapahtuneet aina ilman epävarmuutta astumisesta saarnaajan tehtävään. Olen aina sisäisesti tiennyt, miten
pitää toimia.
Lähetystyössä
Myös kutsu lähetystyöhön tapahtui samalla tavalla.
– Ollessani Porissa Kaarlo Toivion ”apupappina”
ja ympäristötyöntekijänä siellä kävi useita lähetyssaarnaajia vierailijoina. Kerran koin, että olisi aika
lähteä Porista.
– Kyselin, minne pitäisi mennä. Jumala puhui selvästi uudesta paikasta, Kericho-nimisestä kaupungista Keniassa. Tilanne oli vähän yllättävä perheellenikin.
Kaiken kaikkiaan Heinoset olivat Keniassa muutamassa eri jaksossa hieman vajaat kymmenen vuotta. Jaakko on myös saanut iloita perheensä osuudesta Jumalan valtakunnan työssä. Joel on aktiivisesti
mukana seurakuntaelämässä Nokialla, ja Arto seuraa isänsä jalanjälkiä. Hän tekee Ugandassa samaa
työtä, jota Jaakko teki Keniassa.
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Kokenut lähetyssaarnaaja valottaakin kokemuksiaan opiksi nuorille, jotka miettivät elämänsä suuntaa ja mahdollisesti osuuttaan lähetystyössä.
– Kun elämässä tulee ratkaisun paikkoja, niistä voi
puhua Jumalalle ja pyytää johdatusta elämäänsä.
Kaikki lahjat, jotka on saatu, kannattaa antaa Jumalan käyttöön.
– Kun on antanut elämänsä Jeesukselle, saa tosissaan kulkea hänen johdatuksessaan. Vaikka jokin
tehtävä ei aina huvittaisikaan, on mentävä sinne,
mihin Jumala haluaa, kiteyttää Heinonen.
Tuli ei ole sammunut
Jaakko Heinonen mainitsee tärkeimmiksi asioiksi
Jumalan Sanan lukemisen ja rukouselämän. Uskovan on myös itse valvottava sitä, että Pyhä Henki
saa johdattaa.
– Jos tuntee kutsua Jumalan valtakunnan työhön,
olisi myös tärkeää opiskella ja käydä jotakin raamattukoulua. Kunhan muistaa, että mikään opittu ei
saa tulla Pyhän Hengen vaikutusta tärkeämmäksi.
Jaakon ja koko perheen elämänvaiheista on luettavissa myös vuoden 2016 aikana ilmestyvästä Aikamedian kustantamasta kirjasta.
– Kun saarnamatkoillani majapaikoissa keskustelin
elämäni vaiheista ystävieni kanssa, monet pyysivät
tekemään kirjan ennen kuin enemmän vanhenen,
naurahtaa Jaakko.
– Elämässämme on ollut myös kipeitä vaiheita, ja
toivonkin kirjan olevan rohkaisuksi uskoville ja
tienviittana Jumalan luokse uskosta vielä osattomille.
Haastattelun lopuksi keskustelussa palataan vielä
perusasioihin, samaan teemaan kuin syyskonferenssin kahvikeskustelussa.
– Tuttavani kysyvät joskus, vieläkö jaksan kulkea.
Olen vastannut, etten välttämättä kulkea halua, mutta sisälläni palaa sama tuli, joka sinne syttyi jo lapsuusvuosina. Se ei sammu millään.
– Jäädessäni eläkkeelle Nokian Helluntaiseurakunnasta pyysin Herralta palvelutehtävää itselleni. Nykyään silloin tällöin yhä saarnaan ja vielä pystyn
käymään katsomassa seurakuntalaisia, toteaa Jaakko Heinonen.
Kuva ja haastattelu: Esko Kallioniemi
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Tomi Pönni ja Eita-san, joka tavattiin vuorella
ja joka tuli kokouksiin.
Vuorilla samotessamme ja maisemia ihaillessamme pääsimme todistamaan Jeesuksesta. Pauli
Rahkonen sekä Markus ja Minna Sainio olivat
mukanani, tosin eri kuukausina.
Hiei-vuori on buddhalaisuuden pyhimpiä paikkoja
Japanissa. Kävelimme temppelialueen läpi vuoren
huipulle, josta oli upeat näköalat. Matkalla kerroin
Pauli Rahkoselle, että
joka kerran, kun olin käynyt siellä, Herra oli johdattanut todistustilanteen
erikoisella tavalla.
Mietin jo, eikö niin käy
sillä kertaa. Kun palasimme kaapelivaunulle ja
olimme jo matkalla alas,
takanani istuva nainen alkoi pyyhkiä puista pudonnutta roskaa hartioiltani.
Keskustelu alkoi käydä
Osakan linna.
huonolla japanillani.
Naisella oli viisi ystävää mukanaan. Minä annoin
kaikille traktaatit ja kerroin, että me olemme Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä. Kolme heistä luki traktaatin heti, ja ilmeet vakavoituivat. Pauli tuumasi,
että tulihan se Herran johdatus tälläkin kertaa. Annoin naisille suklaata, ja alas päästyämme he kiittelivät traktaateista.
Nuoripari vuorella
Markus ja Minna Sainion kanssa teimme myös
matkan Hiei-vuorelle. Markus jakoi traktaatteja vas-

Pyhän Hengen johdatusta

Daisuke, Markus ja Tomi Osakassa evankelioimassa.
taantulijoille. Kävellessämme näköalapaikalle kerroin heillekin, että yleensä Herran Henki johdattaa
siellä erityisiä tilanteita.
Huipulla rukoilimme, kun paikalla ei ollut muita.
Sitten paikalle tuli nuoripari, ja me annoimme heillekin traktaatit. Kerroimme olevamme Jeesuksen
lähettiläitä. Nuori mies ymmärsi vähän englantia.
Kun hän kuuli, että olemme Suomesta, hän kertoi
haluavansa päästä käymään Suomessa.
Mies kertoi asuvansa lähellä Nishinomiyaa, Osakassa, joka on puolentoista tunnin matkan päässä
vuorelta ja jossa meidän
tukikohtaseurakuntamme
Adullam Gospel Church
sijaitsi!
Oli ihmeellistä, että
tämä mies, Eita, tuli käymään seurakunnassamme.
Hän kuuli minun uskoontulotodistukseni erään seurakunnan vanhimman,
Daisuken, välityksellä. Daisuke myös todisti omasta uskostaan, ja yhdessä me julistimme Eitalle vielä
evankeliumia Jeesuksesta ja hänen ristintyöstään.
Eita kertoi, että hän kuuli evankeliumia ensimmäistä kertaa elämässään.
Japani on täynnä ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet
evankeliumia. Monella ei ole edes Uutta testamenttia. Miten paljon Japanissa onkaan työtä Herran todistajille! Daisuke antoi Eitalle Uuden testamentin.
Eita tuli vielä torstain raamatuntutkistelukokoukseen kaikkien yllätykseksi. Hän oli selvästi kiinnos-

Japanin vuorilla
tunut kuulemaan lisää,
ja hän saikin kuulla lisää
todistuksia
Jeesuksesta. Hän tulee Suomeen
käymään ensi keväänä.
Rukoilen, että hän kävisi
Japanissa seurakuntien
kokouksissa ja saisi kokea pelastuksen.
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massa osassa kohtaamisiamme
Japanissa.
On kuitenkin ilo nähdä,
miten Herra vie työtään
eteenpäin.
Työmiehiä elopellolle

Kun mietin, miksi noilla vuorimatkoilla on niin
voimakas Pyhän Hengen
Herra vie työtä eteenvaikutus, tuli mieleeni
päin
Apt. 16:13–16. Paavali
Yasima-vuori.
meni Siilaan kanssa pakaKun olimme Shikokulla,
menimme Markuksen ja Minnan kanssa Yasima- noiden rukouspaikkaan julistamaan evankeliumia.
vuorelle, joka myös on buddhalaisten pyhiinvael- Jeesus on tie ja totuus ja elämä, ja hän haluaa haluskohde. Herra vaikutti niin, että kun jaoimme jottaa maahan epäjumalat ja pelastaa ihmiset riivaatraktaatteja vuoritiellä vastaan tuleville, Markus jahenkien käsistä. Uskon, että juuri siksi Herra on
johdattanut minut monta kertaa
etunenässä, jokainen otti sellaisen
noille paikoille.
vastaan. Jaoimme niitä sata kapOsakassa sain evankelioida
paletta pelkästään ylöspäin kävelkoditonta
miestä Markuksen,
lessämme.
Minnan ja Daisuken kanssa. MarYlhäällä avautui muutama keskus todisteli Daisuken ja Geoff
kustelu, eikä sielläkään kieltäytyToolen kanssa kadulla nuorisonyt traktaatista kuin yksi tai kaksi
joukoille. Evankelioimistilanteet
ihmistä.
ruokapaikoissa ja kodeissa olivat
Viime vuonna annoin tuolla
myös hyviä, ja moni kuuli ensimvuorella traktaatin Yuasa-sanille
mäistä kertaa evankeliumia.
ja hänen vaimolleen, kun HerLoppumatkalla kävin Fukuin
ra johdatti heidät samaa matkaa
maakunnassa,
ja Herra avasi tinoustessani vuorenrinnettä. Kun
lanteen, jossa julistimme evankekohtasin heidät myös tullessani
liumia yli 200 ei-uskovalle. Onon
alaspäin, ymmärsin sen Herran
kehotukseksi aloittaa keskustelu. Osakassa todisteltiin ja annettiin kylässä oli kotikokouksessa pari
Tänä vuonna he tulivat kotiko- ruokaa kodittomalle Daiji-sanille. uskosta osatonta kuulijaa. Japani huutaa työmiehiä. Rukoillaan,
koukseen Takamatsussa ja kuuettä
Herra
lähettäisi
työmiehiä elopellolle, koska
livat evankeliumia luultavasti ensimmäistä kertaa.
Herra vaikutti hyviä keskusteluja, mutta maaperä niitä on Japanissa kovin vähän.
vaikutti olevan vasta kylvöasteella, kuten suurimKuvat ja teksti: Tomi Pönni

Kotikokous Fukuissa Onon kylässä.
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Usko Jeesukseen
mielenterveytemme lähde

Jumala on pyhä Rakkaus. Tämä on niin kirkas taivaallinen totuus, ettemme voi sitä järjellämme ymmärtää. Siksi Jumala osoitti rakkautensa meille
langenneille ihmisille antamalla Jeesuksen syntyä ihmiseksi, kaltaiseksemme.

Annikki Salo
nuori nainen, kun hän tunnustettuaan syntinsä sai kokea aidon ilon ja vapauden Jeesuksen
veren voimassa. Uudestisyntyminen ylhäältä muuttaa ihmisen
pimeydestä valkeuteen, saatanan
vallasta Jumalan valtakuntaan,
ja hän saa perintöosan taivaassa
pyhitettyjen joukossa. Puhtaalla
sydämellä on ilo vaeltaa katsoen
ihmisiä silmiin ja kohdata heitä
Syyllisyydestä anteeksianta- Jumalan rakkaudella. Puhdassydämisinä emme pelkää emmekä
mukseen
hätäile, sillä vaellamme Jumalan
”Synnin palkka on kuolema.” tahdossa, näemme kaikessa Hä(Room. 6:23) Niinpä synnin syyl- nen johdatuksensa ja turvaamme
lisyys on sielun pimeyttä, ja se vie uskossa täysin luottavaisina Häelämänilon ja jäytää mielenrau- nen armoonsa Jeesuksessa.
haa. Sen tähden ihmiset juoksevat
huvista toiseen ja elämyksistä yhä Toivottomuudesta kirkkauden
hurjempiin kokemuksiin koettaen toivoon
unohtaa syyllisyytensä. ”Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, Synnin syyllisyys vie toivottojoka ei voi tyyntyä ja jonka aallot muuteen. Ihmiset ovat ”ilman
kuohuttavat muraa ja mutaa. Ju- toivoa ja ilman Jumalaa maailmalattomilla ei ole rauhaa, sanoo massa” (Ef. 2:12). Ilman iankaikminun Jumalani.” (Jes. 57:20, 21) kisen elämän toivoa elämä täällä
”Mutta Jumalan armolahja on on näköalatonta ja tarkoitukseiankaikkinen elämä Jeesuksessa, tonta. Ilman toivoa ihminen vain
meidän Herrassamme.” (Room. ajautuu turhautuneena päivästä
6:23b) Syntien anteeksisaaminen toiseen.
Mutta kun ihminen tulee JeeJeesuksen veressä on ihmeellisin
ja kaikkein tärkein asia ihmiselle. suksen luo, saa syntinsä anteeksi
”Mikä valtava taakka lähti pai- ja uudestisyntyy ylhäältä Jumalan
namasta minua”, ihmetteli eräs lapseksi, hän saa aidon toivon ja
”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä kanssa,
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille
sovituksen sanan.” (2 Kor. 5:19).
Ihana Jeesus, Vapahtajamme, on
sydämemme rakkaus, ja hänen
tuntemisensa kautta meillä on
kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme (2 Piet. 1:3).

ilon elämäänsä. Näin meillä uskovilla on suuri ”salaisuuden kirkkaus: Kristus meissä, kirkkauden
toivo” (Kol. 1:27).
Jeesus on aina kanssamme
kirkkauden toivona, tapahtuu
meille mitä tahansa. ”Se toivo on
meille kuin sielun ankkuri, varma
ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti.” (Hebr. 6:19) Niinpä joka aamu saa herätä sisimmän
kiitoslauluun sydämessä rukous:
”Tapahtukoon, Isä, Sinun tahtosi
tänään kaikessa!” Elämä on mielenkiintoista, ja ilo kuplii mielessä, miten Isä johdattaa tänään.
Kadotuksen pelosta ihanaan
taivaspäämäärään
Ilman Jeesusta kuoleman pelko
orjuuttaa ihmistä koko elämän
ajan (Hebr. 2:15). Se pelko on todellinen, sillä sielunvihollinen on
tullut vain ”varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan” (Joh. 10:10).
Niinpä pelko raskauttaa elämää,
eikä sitä voi millään selittää pois.
Vain Jumalan täydellinen rakkaus Jeesuksessa karkottaa pelon. Siksi Jeesus kutsuu ihmisiä
luokseen: ”Tulkaa Minun tyköni,
kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28) Kun ihminen
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saa syntinsä anteeksi Jeesuksen
luona ja uudestisyntyy Jumalan
lapseksi, hänen sydämessään asuu
Jeesus Pyhässä Hengessä. Näin
uskovan elämä on ”vanhurskautta (eli syyttömyyttä), rauhaa ja
iloa Pyhässä Hengessä” (Room.
14:17). Lähdeihmisinä sisimmästämme juoksevat elävän veden
virrat, ja saamme olla iloiten Jeesuksen todistajia (Joh. 7:37, 38).
Jeesukseen uskovina olemme

täällä vain kauttakulkumatkalla,
onnellisina matkalla taivaan kotiin mittaamattoman ihaniin hääjuhliin. ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia
Hänelle, sillä Karitsan häät ovat
tulleet, ja Hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen,
hohtavaan ja puhtaaseen: se liina
on pyhien vanhurskautus. Autuaat
ne, jotka ovat kutsutut Karitsan
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hääaterialle!” (Ilm. 19:7–9) ja
siellä elämme autuaina Jumalan
kirkkaudessa iankaikkisesti.
Siksi nyt täällä kerromme aikamme ihmisille, toivottomille
synnin orjille Jeesuksesta sanoin,
teoin ja koko elämällämme. Jeesus kutsuu sinuakin, lukijani, tähän ihanaan pelastukseen Jeesuksessa!
Annikki Salo

Seurakunnasta eroamisen
raamatullisia perusteita

Tapani Kärnä

Seurakunnasta ei tulisi erota mistä syystä tahansa. Uskovat ovat pakotettuja
tekemään tämän raskaan ratkaisun neljässä erilaisessa tapauksessa. Eroamisen tulee tapahtua, jos seurakunnassa suositaan syntiä tai jos siellä kannetaan yhteistä iestä jumalattomien kanssa. Ero on väistämätön, jos seurakunnassa ihminen on asettunut Jumalan paikalle tai jos seurakunnan oppi
poikkeaa ratkaisevasti Raamatusta.

Seurakunnassa suositaan syntiä
Uskova ei voi enää omantunnon syistä kuulua seurakuntaan, jos siellä suositaan parannusta tekemättömiä synnin harjoittajia. Silloin siellä hyväksytään
se, että yhteisö koostuu sekä jumalattomista että
uskovista.
Tämä on hengellistä haureutta, jonka keskeltä
Herra käskee lähtemään pois (2 Kor. 6:14–18). Tätä
ilmaisua käytetään myös Ilm. 18:1–4:ssä. Samasta
luvusta selviää, minkä vuoksi hengelliseen haureuteen antaudutaan.
Näin voi tapahtua kunnian tavoittelun vuoksi.
Paikka auringossa on tärkeä! ”Niin paljon kuin hän
on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut.” (Ilm.

18:7)
Toiseksi tämä voi tapahtua aineellisen edun tavoittelun vuoksi. ”Joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja
jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus…”
(Ilm. 18:16)
Kolmanneksi halutaan kontrolloida ja hallita ihmissieluja ja kerskua tilastoilla (Gal. 4:17; 6:12–13;
vrt. 2 Kor. 1:24).
Kun jumalattomia ei enää voida tai tahdota erottaa seurakunnasta, kun uskosta osattomien ja uskovaisten yhdistelmää ei voida enää hajottaa, silloin se
elää hengellisessä haureudessa. Silloin kuuluu Herran käsky: ”Erotkaa heistä!” (2 Kor. 6:14–18)
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Yhteistä iestä jumalattomien kanssa
On aika erota seurakunnasta, kun lihasta syntyneiden kanssa kannetaan yhteistä iestä. Kun uskovaisten ja uskosta osattomien toiminnallista ja hengellistä yhdistelmää ei voida enää horjuttaa, lankeemus on syvä.
Kun antaudutaan kantamaan yhteistä teologista,
toiminnallista ja hengellistä iestä uskottomien kanssa ja kun tästä lankeemuksesta ei ole halua nousta
eikä särkeä iestä, haureus on paisunut siihen mittaan, että ero on väistämätön (2 Kor. 6:17–18).
Ratkaisevaa on, antautuuko seurakunta kantamaan yhteistä iestä uskottomien kanssa. Jos se
antautuu, silloin seurakunta joutuu tekemään yhä
pitemmälle meneviä teologisia ja käytännöllisiä
kompromisseja. Esimerkiksi se joutuu tunnustamaan epäraamatulliset yhteisöt ”seurakunniksi”,
jotta se voisi hyväksyä seurakuntien yhteyden. Tosiasiassa on kysymys hengellisestä haureudesta.
Keiden kanssa olet yhteistyössä?
Kirkkojen ekumenian vaikutus on tunkeutunut
myös niin sanottuihin evankelikaalisiin suuntiin.
”Toisarvoiset erimielisyydet” on muka pantava
syrjään ja käytännön tilanteiden vaatimuksesta on
muka ryhdyttävä yhteistyöhön jopa niiden kanssa,
jotka ovat perusopeissa harhaantuneet totuudesta ja
sanovat pysyvänsä vain Kristuksessa.
Pioneeritilanteissa koetaan tosin yhteisen vihollisen edessä keskinäistä kohtalonyhteyttä, mutta
silloinkin meillä on Jumalalta lupa toimia yhdessä vain niiden kanssa, jotka tekevät työtä ja elävät
Raamatun Sanan mukaan.
”Mutta kun Jumalan ja Benjaminin vastustajat
kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä
Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbaabelin ja perhekuntapäämiesten luo ja sanoivat heille:
’Me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne,
sillä me etsimme teidän Jumalaanne, niin kuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Eesarhaddonin, ’Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka
toi meidät tänne.’ Mutta Serubbaabel ja Jeesua ja
muut Israelin perhekuntapäämiehet sanoivat heille:
’Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle.” (Esra 4:1–3)
Tämä ei ollut hengellistä korskeutta vaan nöyrää

uskollisuutta Herralle, joka tiesi, että neuvottelemaan pyrkivät (Neh. 6:7) ja ”teidän Jumalanne” etsijät olivat tosiasiassa vihollisia!
Ihminen Kristuksen paikalla
Luvallinen seurakunnasta eroamisen syy on se, että
joku ihminen tai pienryhmä on anastanut seurakunnan johtajan aseman, joka kuuluu yksinomaan Kristukselle (3 Joh. 9-10).
Kyseessä on nikolaiittain oppi, joka syrjäyttää
Kristuksen ja asettaa ihmisen Jumalan kansan hallitsijaksi (Ilm. 2:6, 15). Hallitsijana saattaa olla joku
voimakas yksilö tai johtajaksi järjestäytynyt hallitus tai jokin muu komitea. Seurakunnan vanhimmat
ovat Jumalan asettamia seurakunnan paimenia ja
johtajia, joiden Ylipaimenena toimii Jeesus Kristus
itse.
Yhteisö, jonka tosiasiallisena Päänä ei ole Kristus, ei voi olla Kristuksen seurakunta. Jos koko lauma on tämän tilanteen hyväksynyt ja siihen alistunut, se on luopiolauma, ei seurakunta. Siitä on erottava ja liityttävä taistelevien pyhien yhteyteen (Ilm.
2:12–17).
Oppi poikkeaa Raamatusta
Uskovien ainoana vaihtoehtona on erota seurakunnasta, jos seurakunnan oppi perusasioista ja pyhityselämästä poikkeaa selvästi Raamatun ilmoituksesta.
Eroamiseen on kuitenkin oikeutus vasta silloin,
kun harhaoppi on levinnyt koko seurakuntaan. Jos
ydinjoukko kuitenkin on kilvoittelevaa ja oikeaan
oppiin pitäytyvää, on opetuksesta kiusaantuneen
käytävä taistelijoiden rinnalle tunnustamaan Sanan
mukaista linjaa.
Tästä on esimerkkinä Ilm. 2:18–29: ”Mutta teille
muille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole
tulleet tuntemaan, niin kuin he sanovat, saatanan
syvyyksiä, minä sanon; en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on,
siihen asti kuin minä tulen.” Vaikka Iisebelin oppi
rehottaa luopioiden keskuudessa!
Kuitenkin, jos seurakunta vastalauseitta hyväksyy harhaopit, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin erota luopioseurakunnasta. Nykyaika suhtautuu tosin
vähätellen niihin, jotka intoilevat oikean opin puolesta. Herra näyttää kuitenkin pitävän raamatullista
oppia hengellisyyden puntarina. Siksi emme tohdi
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kevyesti suhtautua vaeltamiseen oikean opin mukaan. Oikealla opilla tarkoitan Jumalan sana sanalta
innoittamaa, virheetöntä Raamatun sanomaa sen alkutekstille uskollisessa muodossa.
Verellä ansaittu seurakunta
Eroamiseen velvoittavat syyt ovat näin järkyttävän
vakavat. Eroon johtavan ratkaisun tulee siis nousta
perusteellisesta Sanan tutkimisesta elämän Herran
edessä. Tulee olla luja vakaumus siitä, että Herra ei
tunnusta laumaa omakseen vaan että siitä on tullut
hengellinen portto.
Mutta jos seurakunta – puutteineen ja raadollisuuksineen – kuitenkin haluaa seurata Herraa Jeesusta Kristusta, noudattaa Raamatun Sanaa ja suo-
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simatta syntiä keskuudessaan pyrkii pyhitykseen,
sellaisesta seurakunnasta ei Herra anna lupaa erota
(Ilm. 2:23–25) vaan päinvastoin antaa käskyn:
”Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän
näette tuon päivän lähestyvän.” (Hebr. 10: 24–25)
Onhan tällöin kysymyksessä Herran oma seurakunta, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Seurakunta ei silloin ole lahko tai ihmisjohtoinen kultti, vaan se on elävä yhteisö, jonka Pää ja
Johtaja on Jeesus. Vain tällainen seurakunta on Jumalasta syntyneiden uskovien ihmisten seurakunta.
Tapani Kärnä

Toimitussihteerin kynästä
Jeremian kirjan luvussa 32 kerrotaan tilanteesta, jolloin Baabelin kuninkaan
sotajoukko piiritti Jerusalemia ja profeetta Jeremia joutui virumaan vankina
Juudan kuninkaan linnaan, vankilan pihaan.

Kuten koko Jeremian kirjassa,
näkymät eivät olleet inhimillisesti kovin mieltä ylentävät. Tuskin
oli vankilan taso valtavan korkea
siihen aikaan, saattoi olla pieniä
hygieenisiä puutteita. Tämä luku
on kuitenkin mielestäni valtava
osoitus Jumalan voimasta, tulen
hehkusta, joka ei sammu elämän
koetuksissa.
Alkujakeissa kerrotaan, kuinka
Juudan kuningas Sidkia sulki Jeremian vankilaan ja kyseli, miksi
hän ennusti Baabelin kuninkaan
piirittävän Jerusalemin ja vievän Sidkian vankeuteen. Miksi
nykyajassa kristitty joutuu olemaan aina se, joka kertoo ikävän
uutisen? Miksi esimerkiksi työ-

ryhmässä tai urheiluseurassa uskovainen on se huumorintajuton
tiukkapipo, joka aina pilaa tunnelman?
Tässä tosin joudun itse parannuksen paikalle, varmasti enemmänkin voisin loistaa Kristuksen
valoa, vaikka nyt maailman riennoista pois pysynkin. Karu totuus
on, että tämä maailma tarvitsee
enemmän kuin koskaan kosketuspintaa todellisiin vakaumuksen kristittyihin arkielämässään.
Jeesus eli aikanaan israelilaisten
arkea. Hän ei karttanut mitään
paikkoja eikä kenenkään seuraa.
Uskon, että meillä tämän vaikean
ajan uskovilla olisi tässä paljon
opittavaa.

Jeremian kirjan 32. luvun jakeesta 8 eteenpäin kerrotaan, miten Herran Sanan mukaan Jeremian serkku tuli peltokaupoille.
Jeremia toteaa ymmärtäneensä,
että tämä oli Herran Sana, kun se
toteutui niin kirjaimellisesti. Herra valvoo Sanaansa toteuttaakseen sen, sanotaan toisessa kohtaa
Raamattua. Herran Sanan lupaukset ja Herran apu ovat ihmeellisiä
asioita. Joskus vain käy niin, että
arjen huolet hetkellisesti estävät
meitä näkemästä sitä Jumalan armoa, joka kuitenkin on elämämme yllä.
Herran rakkaus, armo ja pitkämielisyys on ollut omalla kohdallani jotakin ihmeellistä. On
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ollut tilanteita, joissa olen ollut jo
valmis luovuttamaan, että tästä ei
tule mitään, saa jäädä uskon touhut. Silloin rinnalle tuli Jumalan
armo. Siihen sisältyi kutsu parannukseen, mutta kaiken pohjasävelenä soi valtava armo ja rakkaus,
Jumalan uskollisuus. Muistan,
miten murruin tuon uudistavan
kutsun alla, ja esille mentyäni Jumala puhdisti astiansa ja täytti sen
Pyhällä Hengellä. En unohda tuota hetkeä, niitä nuortenpäiviä.
Kuninkaan silmien alla tehtiin
suvun peltokaupat, kuten Herra oli palvelijalleen ilmoittanut.
Käskipä vielä vangittu profeetta,
että kauppakirja
on säilytettävä
mahdollisimman
pitkään ja laitettava saviastiaan.
Jer. 32:15 siunasi
minua suuresti.
Kuvittele: vankilassa vangitsijansa edessä,
juuri ennen kuin
vangitsemiseen
johtanut profetia
käy toteen, Jumalan mies lausuu
näin: ”Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vielä kerran ostetaan tässä maassa taloja ja
peltoja ja viinitarhoja.”
Mikä uskon henki! Pakkosiirtolaisuus oli ihan oven edessä.
Jeremia oli siitä jo profetoinut
ja Herran Hengessä hehkutellut
heti perään paluuta Israelin maahan. Jakeessa 17 alkaa Jeremian
rukous tämän tilanteen jälkeen:
”Oi Herra, Herra! Katso, sinä olet
tehnyt taivaan ja maan suurella
voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi: ei mikään ole sinulle mahdotonta.”
Tällaista Jumalaa palveli Je-

remia. Seuraavaksi rukouksessa
käydään läpi Israelin kansan vaiheet, kuinka Egyptistä tultiin luvattuun maahan mutta siellä sorruttiin monenlaiseen vääryyteen.
Siitä seurasi se, että Baabelin kuninkaan annettiin tehdä tuhojaan
siinä maassa. Jumala ei voinut
katsella sivusta, kun muun muassa lapsia uhrattiin epäjumalille.
Joskus Jumalan tarvitsee herätellä minussa olevaa uskoa, auttaa
minua näkemään, että vielä on
mahdollista kokea Herran ilmestymistä. Seurakunnassa on vielä
mahdollista nähdä Pyhän Hengen
toimintaa. Vielä nähdään asioita,
joita ei uskottu
enää mahdollisiksi. Jumala on
kuitenkin edelleen se sama,
josta Haagar totesi erämaassa:
”Sinä olet ilmestyksen Jumala.”
Jos Jumala on
puolellamme,
kuka voi olla
meitä vastaan.
Monet voivat yrittää olla vastaan,
mutta jos todella pidämme huolen
siitä, että olemme Herran puolella, olemme voittajia.
Aralla tunnolla Jumalan edessä
totean, että paljossa olen rikkonut
häntä vastaan, paljon on aihetta
etsiä armoa ja anteeksiantoa ristin
luota. Kiitos Jumalalle, että
siellä on kuitenkin uhri annettu, veri vuodatettu minunkin
edestäni. Käynti Golgatalla
Israelissa voi olla koskettavaa, mutta käynti Golgatalla
hengellisessä mielessä saa aikaan muutosta sydämessä ja
elämässä. Vanha laulu kertoo,
että Golgatalla ”äänet maail-

man kauaksi jää”. Se vaikenee,
mikä on tästä maailmasta, ja tilalle tulee jotakin, mikä on taivaasta.
Luvun lopussa on kaikkina
aikoina paljon lainattu profetia
siitä, kuinka Jumala kokoaa kansansa jälleen Israeliin. Jakeessa
38 sanotaan: ”Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän
Jumalansa.” Herra kokoaa kansansa vielä myös hengellisesti
oman Sanansa mukaan, mutta sitä
ennen saamme olla siunaamassa Israelia ja rukoilemassa, että
mahdollisimman monet löytävät
Jeesuksen, Messiaan. Jakeessa 43
toistuu vielä tämä ajatus: ”Vielä
ostetaan peltoja tässä maassa, josta te sanotte: ‘Se on oleva autio,
vailla ihmisiä ja eläimiä, kaldealaisten käsiin annettu.’”
Uskon, että Herran johdatuksessa ja avulla löydetään vielä
tämän maailman pellolta viljaa
koottavaksi ennen kuin työn aika
on ohitse. Sydämelläni on viime
aikoina ollut voimakkaasti ajatus
siitä, että jokaisen kristityn tulisi
aralla tunnolla ja avoimin sydämin kysyä Herraltaan: ”Mikä on
minun paikkani. Miten minä voin
palvella Jeesusta, joka uhrasi itsensä tähteni?” Kaikille on käyttöä aivan varmasti.
Esko Kallioniemi

Lammasten paimen
menee ovesta
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Joh. 10:1–3 sanoo: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan,
vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri.
Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja
lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos.”
Tiedämme, että Jeesus on Hyvä Paimen, mutta mitä tarkoittaa se, että hän menee ovesta
sisälle? Kuka on ovenvartija, joka avaa hänelle oven ja minkä oven?

Kysymyspalsta ?

Juhana
Lehmuskoski

Vastaus:
Taivasten valtakuntaan
eli Jumalan lapseksi tullaan määrätystä ovesta.
Tuo ovi on taivastien
alkupäässä, ja Raamattu
sanoo siitä:
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea,
joka vie kadotukseen,
ja monta on, jotka siitä
sisälle menevät; mutta
se portti on ahdas ja tie
kaita, joka vie elämään,
ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matt.
7:13–14)
Jeesus sanoo itsestään:

”Minä olen ovi; jos joku minun
kauttani menee sisälle, niin hän
pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.” (Joh. 10:9)
Ne, jotka yrittävät päästä taivaaseen jostakin muusta ovesta
kuin uskomalla Jeesuksen uhrikuolemaan, ovat armonvarkaita,
kuten vanha sanonta kuuluu. He
eivät voi pelastua. Ne, jotka opettavat muuta pelastustietä, ovat
vääriä paimenia.
Hyvä Paimen itse on ovi, josta uskovien tulee mennä sisään.
Tuo Paimen tahtoo kulkea meidän kanssamme ahtaasta portista sisään Jumalan valtakuntaan.
Hän johdattaa jokaista omaansa,

niin että me osaamme tulla tuosta
ovesta sisään. Jeesus kulkee kanssamme, kun astumme siitä. Sitä
tarkoittaa se, että lammasten paimen menee ovesta sisälle.
Ovenvartija on taivaallinen Isä.
Hän avaa taivaan valtakunnan
ovet niille, jotka tulevat sinne Jeesuksen kanssa.
Paavalista kerrotaan: ”Ja niin
hän kävi heidän keskuudessaan
sisälle ja ulos Jerusalemissa ja
julisti rohkeasti Herran nimeä.”
(Apt. 9:28) Mekin saamme tulla yhä uudelleen hakemaan niitä
ystäviä, jotka empivät ahtaalla
portilla, ja ohjata heitä sisälle niin
kuin Paavali ja Jeesus tekivät.
Juhana Lehmuskoski

Tänä päivänä sinut synnytin
Pentti Mäkinen

”Niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ’Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä
minä olen sinut synnyttänyt’.” (Apt. 13:33) Onko tässä käännösvirhe? Jeesushan on aina
ollut, eikä häntä ole luotu. Hän ei myöskään ole syntynyt joskus ammoisina aikoina. Tietenkin hän syntyi lihaan Beetlehemissä.

Vastaus:
Jeesus sanoo Ilmestyskirjassa (1:17; 2:8; 22:13),
että hän on Alfa ja Oomega (kreikan ensimmäinen ja viimeinen kirjain). Jos tästä ei asia selviäisi, hän selittää vielä, että hän on ”ensimmäinen ja viimeinen”. Jesajan kirjassa (41:4; 44:6;
48:12) Jumala (JHVH, Jahve) sanoo olevansa
”ensimmäinen ja viimeinen”.
Kun Jeesus sanoo, että hän on ensimmäinen,
hän samastaa itsensä Jahveen ja sanoo olevansa
yhtä ikuinen. Luotu olento ei voi olla ”ensimmäinen”. Pojan kautta on luotu näkyvät ja näky-

mättömät (Kol. 1:16), myös ylienkelit, enkeliruhtinaat, kuten Miikael.
Jakeessa ei ole kyseessä käännösvirhe. Apt.
13 kertoo Jeesuksen ylösnousemuksesta (jakeet
30–37). Sitä verrataan synnytykseen. Toinen
psalmi siis ennustaa Jeesuksen kuolleista heräämisen!
Raamatun runollisessa kielessä jätetään usein
mainitsematta sanat: ”niin kuin”, ”ikään kuin”,
vaikka niitä tarkoitetaan. Näin on esimerkiksi
lauseessa: ”Sinun sielusi läpi on miekka käyvä.” Tässäkin tarkoitetaan: ikään kuin miekka.
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Kuukauden kolumnisti

Ehkä tässä viitataan siihen, että Jeesus ylösnousemuksen kautta asetettiin ”Jumalan Pojaksi voimassa” (Room. 1:4). Pitäisikö tämä tulkita: Jumalan Pojan (täyteen) valta-asemaan. Jeesushan sanoo

ylösnousemuksensa jälkeen: ”Minulle on annettu
kaikki valta...” (Matt. 28:18).
Pentti Mäkinen

Herra antoi, Herra otti, kiitetty
olkoon Herran nimi
Ensimmäisen Samuelin kirjan alussa meille esitellään Elkana-niminen mies. Hänellä oli kaksi
vaimoa. Minun on vaikea ymmärtää, miksi kukaan mies haluaisi useamman kuin yhden vaimon – useimmat eivät selviydy kunnialla sen
yhdenkään kanssa.
Helppoa ei ollut Elkanallakaan. Hänen kaksi vaimoaan olivat varsinainen ongelmapesäke. Peninna-nimisellä naisella oli lapsia, mutta hän ei saanut
rakkautta. Hanna-niminen sai rakkautta, mutta hänellä ei ollut lapsia. Molemmat naiset kärsivät, ja
Peninna oireili kiusaamalla Hannaa.
Tilanteet kärjistyivät perheen vuosittaisella matkalla Siiloon, jossa he uhrasivat Herralle. Suomalaisittain soveltaen voisi sanoa, että ongelmat äityivät entistäkin pahemmiksi joka joulu. Peninna
kiusasi Hannaa niin, että tämä ei voinut syödä. Tällainen ei ole vierasta meillekään: kun elämä oikein
stressaa ja joku kääntää veistä haavassa, ruokahalu
menee vahvemmaltakin. Erään kerran Hanna ryhtyi toimenpiteisiin, ja uusi sivu hänen elämässään
kääntyi.
Hanna nousi
Kerran, kun he olivat lopettaneet uhriateriansa Siilossa, Hanna nousi ja astui Herran eteen. Minua
puhuttelevat sanat ”Hanna nousi”. Uskon, että kyse
ei ollut ainoastaan siitä, että hän nousi seisomaan,
vaan hän nousi raskaan tilanteensa ja elämänsä ongelmien yläpuolelle ja rukouksen maailmaan.
Kun ihminen rukoilee, hän nousee Jumalan armoistuimen eteen, ja vaikka makaisi mahallaan perunapellossa, rukoileva ihminen on korkealla. Ei se

aina siltä tunnu eikä näytä, ja Raamattu sanoo Hannastakin, että ”hän murheessaan rukoili ja itki katkerasti”. Samalla hän teki kovan luokan lupauksen:
Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi
kurjuutta, muistat minua etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen
elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen
päätänsä.
Seuraavana päivänä Elkana perheineen palasi
Raamaan, ja eipä aikaakaan, kun Hanna huomasi
olevansa raskaana. Yhdeksän kuukautta myöhemmin syntyi poika, jolle Hanna antoi nimeksi Samuel.
Signing ja closing
Kun yritysmaailmassa tehdään esimerkiksi suuri
kauppa tai fuusio, käytetään termejä ”signing” ja
”closing”. Signing on kauppakirjan tai sopimuksen
allekirjoitustilaisuus ja closing puolestaan on se tilaisuus, jossa omistus- tai muu oikeus lopullisesti
siirtyy ostajalle.
Kun Hanna oli tullut kotiin ja odotti Samuelia,
hänen signing-tilaisuutensa Herran kanssa oli suoritettu. Samuelin synnyttyä olisi helppo ajatella,
että Hanna olisikin tullut toisiin ajatuksiin. ”Ehkä
en luovutakaan häntä Herralle, hän on niin pienikin
vielä. Poika tarvitsee äitiä.”
Hanna ei tullut toisiin ajatuksiin, vaan Hanna
päätti clousata sopimuksen ja vei pojan Siiloon,
kun koko perhe seuraavan kerran meni uhraamaan
sen jälkeen, kun Samuel oli vieroitettu.
Perhe suoritti uhrimenot, ja sitten Hanna luovutti
Samuelin pappi Eelille. Voisi kuvitella, että tässä
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oli Hannan elämän raastavin hetki. Antaa pois pieni
poikansa, jota hän niin hartaasti oli odottanut ja pyytänyt. Raamattu torjuu tämän ajatuksen. Samuelin luovutusta seuraa Hannan kiitosvirsi toisen luvun alussa,
ja siitä on suru ja murhe kaukana. Hannan kiitosvirressä on todellinen voittajan ote, hän on täynnä iloa
ja Pyhän Hengen voimaa. Jos taivaassa on vähänkään
sellaista, niin sinne kyllä haluan.
Tyydytystä Herran palvelemisesta
Herra antaa meille runsaasti kaikkea hyvää, ja hän
myös ottaa meidän lahjamme ja uhrimme vastaan. Hän
ei jää meille mitään velkaa. Pieni Samuel jäi temppeliin, ja Hanna sai vielä viisi lasta. Hänen arkensa oli
niin täynnä työtä ja askaretta, että hänen elämässään
oli sen vuoksi sisältöä, mutta hän ei unohtanut esikoistaan Herran temppelissä.
Joka vuosi mennessään uhraamaan hän vei mukanaan pienen viitan, jonka hän oli tehnyt Samuelille. En
usko, että mikään Pariisin muotitalo on koskaan tehnyt
yhtä huolellista työtä minkään vaatekappaleen kanssa. Herra oli Samuelin kanssa, mutta varmasti hänkin
laski päiviä äidin tapaamiseen. ”Enää kaksi kuukautta,
kolme viikkoa ja päivä, ja sitten äiti tulee.”
Kaipauksensa ja erikoislaatuisen elämänsä keskellä
Samuel sai tuntea Jumalan läsnäoloa. Aikana, jolloin
Herran sana oli harvinainen, Samuelin kohdalla tämä
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tilanne muuttui. Kun Jeesus totesi: ”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja
täytän hänen tekonsa”, myös Samuel sai tyydytystä Herran kanssa viettämästään ajasta ja hänen
palvelemisestaan.
Herra otti uhrin vastaan
Hannaa siunattiin myös hänen poikansa ehjällä
elämällä. Koskaan hänen ei tarvinnut olla huolissaan siitä, oliko Samuel huonoilla teillä. Samuelista tuli suuri profeetta ja Israelin viimeinen
tuomari. Kun hän kasvoi aikuiseksi, hän teki valintoja, joissa lapsuuden tilanteet olivat vaikuttamassa.
Samuel oli tuomarina Israelissa koko elinaikansa. Ja hän teki joka vuosi kiertomatkoja Beeteliin, Gilgaliin ja Mispaan, ja hän jakoi Israelille
oikeutta kaikissa näissä paikoissa. Sitten hän palasi jälleen Raamaan, sillä siellä oli hänen kotinsa
ja siellä hän jakoi oikeutta Israelille. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle.
Samuel palasi Raamaan, sillä siellä oli hänen
kotinsa, äidin luona. Herra antoi Hannalle Samuelin, ja Herra otti Hannan uhrin vastaan. Kiitetty olkoon Herran nimi.
Mervi Huhtilainen

Ystävänpäivänä
Ystävykset vuosikymmenten takaa,
Eero Pokela ja Heikki Lahti.
Toisen sielu sivuaa toista kuin
enkelin siipi. Joskus yhteys kestää kymmeniä vuosia, toisinaan
vain hetkisen.

leen. Hän kantaa sinua. Hän vie
sinut ystävistä parhaimman, Jeesuksen luo. Näin saat kokea tulleesi kotiin.

matkallesi. Ystävä tulee mukaan
huoliin ja iloihin. Hän kantaa ja
muistaa sinua väsymyksessäsi.
Ystävä on henkisesti sinua aina
lähellä. Hän haluaa ilahduttaa. On
Ystävä kantaa
Ystävä vie kotiin
upeaa, jos hän muistaa sinua rukouksin. Ja sinä voit muistaa hänYstävyys on jakamista. Se on Ystävä on juonessa mukana, si- tä. Minäkö hyvä ystävä?
iloista liikkeellä oloa eri paikois- nun elämäsi käsikirjoituksessa,
sa. Ystävä ottaa sinut sydämel- jonka suurempi käsi on varannut
Anne Pesonen
Alajärvi
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Rukousta ja kiitosta
joka tilassa
Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä
mielin, veisatkoon kiitosta. (Jaak. 5:13)

Markku Kuokkanen
Jaakob oli Jerusalemin seurakunnan johtavia veljiä
ja myös yksi meidän Herramme Jeesuksen veljistä.
Jaakobin kirjeen loppujakeet sisältävät meille kaikille monta erittäin tärkeää ohjetta ja neuvoa:
”Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen
nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne
annetaan hänelle anteeksi.
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa
toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli
ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili
rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä
kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi
hedelmänsä.
Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet
joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen
sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.”
(Jaak. 5:14–20)

simyksen kohdalla meitä siis kehotetaan yksinkertaisesti vaan rukoilemaan.
Meitä helpottaisi varmaan suunnattomasti, jos
tässä kohden Sana lupaisi rukouksen muuttavan
nämä olosuhteemme. Sitä tässä ei kuitenkaan luvata.
Usein Jumala haluaa vaikuttaa itse rukoilijaan eikä
välttämättä olosuhteisiimme. Ehkä kaikkein parasta
on tällöin vain rukoillen huokailla Herran puoleen ja
etsiä lohtua hänestä itsestään. Sana kehottaa tietenkin myös rukoilemaan meitä vainoavien puolesta,
että he voisivat pelastua.
Sitä, joka on hyvillä mielin, rohkaistaan veisaamaan kiitosta. Myös tämä on erittäin tärkeää. Meidän tulisi opetella ylistämään ja kiittämään Herraa
hänen valtasuuruudestaan ja voimastaan. Onko kiitoksemme vain kuivahkoa ja muodollista? Muista,
että Herra asuu kansansa kiitoksessa! Voit vapaasti
nauttia hänen yhteydestään, iloita omista ja toistenkin siunauksista. ”Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot.” (San.
15:15)

Rukous ja kiitos

On myös hyvä huomata tästä Raamatun kohdasta,
että apostolit eivät opettaneet sairauksien olevan
syntien kanssa samalla tavalla sovitetut. Tällaista
opetusta kuulee varsin usein tänä aikana. Opetetaan,
että sairauksista samoin kuin synneistä pitää tehdä
parannus, jolloin ne poistuvat eikä niitä enää ole.
Jos joku sairastaa, uskon elämässä on jotakin vialla. Tällainen on valheellista opetusta ja johtaa monet uskovat syvään ahdinkoon. Jos näin olisi, näitä
Jaakobin kirjeen opetuksia ei tarvittaisi lainkaan.
Sairaudet ovat kylläkin seurausta syntiinlankeemuk-

Jaak. 5:13 kehottaa rukoilemaan ”joka tilassa”. Kreikan kielen sanassa, joka tarkoittaa vaivan kärsimistä, ei niinkään tarkoiteta fyysistä vaivaa tai sairautta
vaan erityisesti kärsimyksiä, jotka kohtaavat meitä
vaikeina aikoina: esimerkiksi vainoa, vääryyttä tai
väärinymmärrystä vaikkapa kotona tai työpaikalla.
Voi olla, että tällainen kärsimys tulee vielä lisääntymään elämässämme, jos Herran tulemus viipyy ja
haluamme pitäytyä Jumalan Sanassa. Tällaisen kär-

Jeesus kantoi sairautemme
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sesta. Kuitenkin vain synnit sovitettiin ja sairaudet
kannettiin.
Sairauksissa meitä neuvotaan ensiksikin kutsumaan tykömme seurakunnan vanhimmat, jotka
sitten rukoilevat sairaan puolesta voidellen häntä
öljyllä Herran nimessä. Tällainen uskon rukous,
Jeesuksen vaikuttama, pelastaa sairaan. Tässä käytetään sanaa, joka tarkoittaa sekä pelastamista että
parantamista.
Parantuminen tulee Herralta
Tähän liittyy myös syntien tunnustaminen ja hylkääminen, jolloin sisäisen puhdistautumisen kautta
voidaan kokea ulkoinen paraneminen. Tässä käytetty kreikan kielen sana ”sairastaa” tarkoittaa vakavampaa sairautta (olla heikko, voimaton), ei niinkään pientä flunssaa tai hetkellistä päänsärkyä tai
muuta sellaista.
Kaikki sairaudet eivät myöskään johdu suoraan
synnistä, vaikka monien sairauksien kohdalla voi
niinkin olla. Sairauksien parantamisen alueella
esiintyy paljon myös sellaisia sirkustemppuja, joissa ihmiset etsivät kunniaa itselleen. Saatetaan luvata sellaista, mikä ei tule ollenkaan Herralta, ja sitten
jätetään terveyttä etsinyt ja kaivannut henkilö yksin valitellen hänen
heikkoa uskoaan.
Kaikki parantuminen tulee aina
Herralta, tapahtuipa se kuinka tahansa. Herralla on valta käyttää
myös ajallista lääketiedettä apunaan. Siitäkin saamme kiittää Herraa!
Jumalan Sanan mukainen tapa on
tunnustaa luotettavalle henkilölle
syntimme ja rukoilla sen jälkeen yhdessä. Vanhurskaan harras rukous voi todella paljon. Saarnaajana
olen pyrkinyt rohkaisemaan seurakuntalaisia toimimaan näin.
Sydän täynnä rakkautta
Kirjeen lopussa meille annetaan esimerkki Elian
päättäväisestä, Jumalan tahdon mukaisesta rukouksesta. Hänen sanotaan olleen yhtä vajavainen kuin
mekin olemme, mutta koska hän rukoili Jumalan
tahdon mukaisesti uskossa, rukoukseen vastattiin:
Jumalan lähettämä kuivuus vaivasi Israelin juma-
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lattoman kuninkaan Ahabin aikana kolme ja puoli
vuotta.
Sen jälkeen Elian rukouksen kautta alkoi sataa,
ja maa tuli taas hedelmälliseksi. Rohkaiskoon tämä
myös meitä rukoilemaan Herran tahdossa suuriakin
asioita.
Samoin kerrotaan, kuinka voimme olla palauttamassa totuudesta eksyneen, synteihinsä langenneen
veljemme tai sisaremme luopumuksen tieltä. Meidän
tulisi olla sydän täynnä rakkautta tällaisia eksyneitä
ja langenneita kohtaan.
Lopunajan sielujen voittamiseen kuuluu erityisesti luopuneiden voittaminen takaisin Herralle. Ei väitellen tai moralisoiden, vaan koettaen rakkaudessa
pelastaa heidän sielunsa kuolemasta.
Hoitavan yhteyden viikonloput
Jäätyäni seurakuntatyöstä eläkkeelle viime lokakuun
alusta alkaen on elämässäni alkanut uusi vaihe. Rukoillen haluan kuunnella, miten saan ja voin olla
Herramme käytössä. Varmaankin vierailut seurakunnissa jatkuvat ja lisääntyvät, jos Herra suo.
Mertiörannan keväälle olemme sijoittaneet kolme
viikonloppua, joissa palvelen Jumalan Sanassa. Olen
otsikoinut ne hoitavan yhteyden viikonlopuiksi. Niiden
sisältönä ovat raamattutunnit
sekä paljon yhteistä pohdintaa
ja rukousta. Haluaisin niiden
olevan hyvin vuorovaikutteisia ja myös sielunhoidollisesti
hoitavia päiviä.
Rukoukseni on, että saisimme täyttyä Pyhällä Hengellä,
tulisimme varustetuiksi armolahjoilla ja rohkaistuisimme elämään Kristus-elämäämme todeksi tämän pimenevän ajan keskellä.
Ensimmäinen hoitavan yhteyden viikonloppu on
26.–28.02.2016, jolloin kanssani palvelevat myös
minulle rakkaat ystäväni Seppo ja Arja Kohtamäki
sekä tietenkin me kaikki toinen toistamme!
Markku Kuokkanen
Tampere

Laulajaevankelista

Ristin sa
20 Kan

Irma Lievonen.

Hartaustilaisuudessa Hoilolassa kuuntelin
ihastuneena
Irma Lievosen kitaransoittoa ja nuorekasta lauluääntä
hänen laulaessaan
ihania ”pitkän kirjan” lauluja. Irma
vieraili täällä Savonlinnassakin, ja
kokousväki
vaati
häntä
laulamaan
useita lauluja.

Eräänä päivänä minulle ja vaimolleni tarjoutui tilaisuus lähteä Savolaisen Tapion ja Kirstin kyydissä Irma Lievosta kuuntelemaan ja haastattelemaan. Saavuimme puolilta päivin Tohmajärvelle
Lievosten kotiin.
Irman laulaessa Hilja Aaltosen laulua ”Sain
Herralta kanteleeni” havaitsemme, kuinka hyvin
häneen sopii eräs tuon laulun säkeistö: ”Olen laulaja elämänsaaton. Sen tehtävän Herralta sain.
Olen juhlain ja juhlien aaton ja arjen ja sunnuntain…”
Kehotettuamme Irmaa muistelemaan elämänsä
vaiheita hän alkaa kertoa:
Olen syntynyt Kiteen Satulavaarassa 1.3.1941,
ja puolisoni Teuvo Lievonen syntyi Liperissä
15.12.1939. Vanhempani Herman ja Anna-Liisa
Tarkkonen olivat uskovaisia. Lapsena kävin pyhäkoulua ja lauloin aina innokkaasti hengellisiä
lauluja. Kolmevuotiaana lauloin kiikussa istuen
meille tulleille sotapojille: ”Tuolla keinuu pieni
pursi, vasten tuulta ponnistaa…” Äitini kertoi, että
jo silloin lauloin aivan puhtain sävelin.
Uudestisyntyminen
14-vuotiaana olin pikkupiikana liikennöitsijä Kalle
Mötön talossa. Mötön aikuinen tytär, jonka lasta
olin hoitamassa, ja oma sisareni houkuttelivat minua Tampereelle Vapaakirkon nuorisojuhlille. Kun
luvassa oli ilmainen linja-autokyyti, lähdin, vaikka
ensin en ollut matkasta kiinnostunut. Juhlat pidettiin isossa täpötäydessä teltassa.
Viimeisessä tilaisuudessa laulettiin laulua: ”Jeesus sydämelläs oottaa, kolkuttaa kuin ennenkin…”

Laulun kuullessani sydämeni murtui ja rupesin itkemään, ja kohta tuli eräs täti hakemaan minut rukousalttarille. Voi, kuinka iloiseksi tulinkaan, kun sain
tulla uskoon. Seuraavana aamuna herätessäni tunsin,
kuinka kaikki oli ihmeellistä ja uutta: olin uudestisyntynyt! Siitä lähtien olen ollut uskossa.
Ihmeellinen opiskeluilta
Samana vuonna evankelista Taimi Havukainen tuli
Kiteelle pitämään kokouksia ja yöpyi meillä. Rakastin hengellisiä lauluja ja halusin kiihkeästi oppia soittamaan kitaraa. Sain illalla Taimilta kitaran lainaksi ja
menin toiseen huoneeseen harjoittelemaan. Sinisessä
Laulukirjassa oli kitaran kuva sekä ohjeet akordien
painelemiseen.
Yhden aikaan yöllä lopetin harjoitukset, kun olin
oppinut soittamaan laulun: ”Miksi viivyt sä poluill`
maailman.” Uskon vakaasti, että Pyhä Henki sinä
yönä opasti minua, sillä kukaan ihminen ei ole ollut
soiton opettajanani!
Olin myöhemmin Taimi Havukaisen veljen lapsia
hoitamassa ja kävin Taimin luona joka viikko kuoroharjoituksissa. Taimi taisi olla myös silloin rukoilemassa kanssani, kun täytyin Pyhällä Hengellä. Sain
kitaran Mötön Kalle-sedältä lahjaksi, ja tietenkin
soitin sitä ahkerasti.
15-vuotiaana menin kasteelle. Toivo Marttala
kastoi minut ja erään toisen henkilön, ja me liityimme
Joensuun helluntaiseurakuntaan.
Nuoruusvuosina koin kylmiä aikoja, mutta silloinkaan uskollinen Jumala ei minua jättänyt.
Liperissä asuessaan Teuvo oli käynyt Johannes
Kapasen kokouksissa ja oli rukoillut, että Jumala antaisi hänelle uskovaisen puolison.
Solmin Teuvon kanssa avioliiton vuonna 1951,
mutta Teuvo ei ollut vielä silloin tunnustava kristitty. Sitten vuonna 1968 muutimme Karkkilasta UusVärtsilään. Sielläkin kävimme kokouksissa. Pekka
Natri piti telttakokouksia. Olin kuorossa laulaessani
pitänyt vauvaamme sylissä, mutta sitten vein lapsen
Teuvon syliin ja kävin laulamaan kitarani säestyksellä. Viimeisessä kokouksessa, siinä teltassa, Teuvo tuli
uskoon. Hänet kastettiin vuonna 1973.
Sain hyvän taistelutoverin hengelliselle rintamalle.
Säännöllisesti iltaisin luemme yhdessä Sanaa ja rukoilemme. Kaikki lapsemme tulivat hyvin nuorina
uskoon. Toisen poikamme lapsi oli tullut jo kuusivuotiaana uskoon Ilomantsissa Paavo Järvisen ko-

Irma Lievosta tapaamassa
kouksessa.
Vankilatyö
Jumala antoi sydämelleni vankilatyön. Siihen työhön ei lähdetä, jollei Jumala kutsu. Lähdin ensimmäiseen vankilakokoukseeni seurakuntamme paimenen Paavo Lehtisen mukana ja lauloin kuorossa.
Tästä alkoivat vierailut vankilakokouksissa kuorolaisena.
Vankilalähetin mukana on kuljettu kaikki Suomen
vankilat. Kiteellä eräs entinen vanki tuli minulta
kysymään: ”Etkö sinä minua tunne? Kävit Konnunsuolla laulamassa. Milloin tulet sinne uudestaan laulamaan niitä ihania lauluja?”
Rakastan vankilatyötä. Hammaslahdessa eräs sisar kysyi minulta: ”Ettekö milloinkaan pelkää, kun
vartijaa ei ole mukana?” ”Ei minua ole milloinkaan
pelottanut, vaikka olen usein vankiloissa käynyt”,
vastasin hänelle.
Eräässä tilaisuudessa, kun seurueemme kokouksen päätyttyä rupesi rukoilemaan esille tulleiden
vankien puolesta, aloin laulaa yleisölle, ja turha
ujouteni katosi. Kaksikymmentäyhdeksän vuotta
ehdin kiertää vankiloita laulajana, mutta kolmatta
vuotta sitten, vointini heikkenemisen vuoksi, minun
oli jätettävä ne vierailut, vaikka kaipaan vieläkin
vankilakokouksia.
Olen käynyt usein Venäjällä. Hatsinassa olen laulanut monta kertaa. Venäjällä raivosi siihen aikaan
kurkkumätäepidemia. Vieraillessamme Hatsinan rukoushuoneella oli ehtoolliskokous parhaillaan menossa. Aprikoimme, uskaltaisimmeko siihen osallistua, sillä viini tarjottiin yhteisestä maljasta, ja kansaa
oli paljon.
Tuumasimme kuitenkin, että kun oli kyse pyhästä
yhteysateriasta, me osallistumme siihen. Emmekä
saaneet mitään tautia.
Ihmeparantumisia
Nuorin tyttäreni oli jo kaksivuotias, kun minut yllätti kova vatsakipu. Tutkimuksissa lääkäri totesi vatsassani olevan runsaasti kasvaimia ja määräsi minut
leikattavaksi.
Meillä oli säännölliset rukouskokoukset jokaisena keskiviikkona. Puolestani rukoiltiin hellittämättä.
Eräs uskonsisar osasi englantia, ja hänen avullaan
lähetin rukouspyynnön Kathryn Kuhlmanille. Sain
uskonvarmuuden siitä, ettei minua tarvitsekaan lei-
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kata.
Kuukausien päästä tuli kutsu leikkaukseen. Meille oli juuri edellisenä iltana, maanantaina, tullut vieraileva saarnaaja Esko Montonen majoitukseen.
Hänkin rukoili puolestani ja vakuutti minun tulevan
jo tutkimuspäivänä terveenä kotiin.
Tiistai-aamuna minua vähän harmitti, kun jouduin lähtemään kesken kokoussarjan sairaalaan.
Onneksi äitini jäi pienten lasteni hoitajaksi. Kokeiden jälkeen lääkäri totesi, että kaikki kasvaimet olivat hävinneet. Hän ihmetteli kovasti parantumistani
ja lähetti minut kotiin. Olin valtavan iloinen rukousvastauksesta.
Teuvo-puolisoni on kokenut elämänsä aikana 12
veritulppaa ja kaksi keuhkokuumetta. Eräs saarnaaja sanoikin: ”En ole koskaan nähnyt miestä, joka on
selvinnyt elävänä noin monesta veritulpasta ja vielä
ajaa autoa!”
Minua on jatkuvasti pyydetty moneen paikkaan
laulamaan, enkä olisi voinut noudattaa kutsuja, ellei minulla olisi omaa autokuskia. Eräänä talvena
Hammaslahden seurakuntakeskuksessa uskovainen
diakonissa oli pyytänyt minua säännöllisesti Sanan
ja rukouksen iltaan. Kesälahdellakin kävin usein.
Pirkko Vesavaara vieraili täällä Tohmajärvellä, ja
hänenkin kokouksissaan soitin ja lauloin. Hän oli
meillä yötäkin.
Laulun lahja
Aina kutsun saatuani lauloin eri seurakuntien moninaisissa tilaisuuksissa. En ole pitänyt rajoja vierailuille, vaikka jotkut ovat avaramielisyyttäni paheksuneet.
Koskaan en lähde laulamaan valmistautumatta.
Rukoillen etsin tilaisuuteen sopivia lauluja. Joskus
kesken kokouksen tulee mieleeni kuin salama kirkkaalta taivaalta laulu, jota pitää laulaa. Tilaisuuden
jälkeen joku kuulija tuli kertomaan, että Pyhä Henki
oli koskettanut häntä lauluni kautta.
Kerran kotona kuulin enkelin kirkkaalla äänellä laulavan kanssani. Jotkut toisetkin kuulivat sen,
mutta ensin he luulivat, että joku oli laittanut kasetin päälle. Sama enkelin laulu toistui kerran eräässä
kokouksessa.
Olen neljäkymmentä vuotta laulanut ja soittanut.
Ymmärrän, että tämä soiton- ja laulunlahja on Jumalalta saatu.
Kuva ja haastattelu: Antti Virolainen
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Elämän yltäkylläisyys

Jeesus sanoi tulleensa, että meillä hänessä olisi hengellisesti yltäkylläinen elämä. Toteutuessaan
tämä lupaus poistaa epäuskon, ilkeyden, tyytymättömyyden, panettelun, riidan, ahneuden ja
kaiken muun vastaavan.

Nehän ovat henkisen ja hengellisen köyhyyden merkkejä. Eikö sitten Jeesuksen antama lupaus ole toteutunut, kun näitä viimeksi mainittuja näkyy paljon enemmän kuin yltäkylläisyyden merkkejä? Tutkitaanpa
asiaa.
Ruumiillista yltäkylläisyyttä koetaan, kun ruumis on ravittu tasapuolisesti kaikilla tarvittavilla ravintoaineilla. Kuitenkin monet kärsivät yli- tai aliravitsemuksesta joskus sairastumiseen asti, koska ruokavalion
määräävät makuhermot tai solakkuusvaatimus eikä terve järki.
Väärentämätöntä maitoa
Pietari antoi terveen ruokavalion uskoville kehottaessaan nauttimaan runsain määrin Sanan väärentämätöntä maitoa. Jos näin tapahtuisi, Jeesuksen lupaus yltäkylläisestä elämästä toteutuisi välittömästi.
Lapsi tarvitsee ja suorastaan hamuaa maitoa heti syntymänsä jälkeen. Vahvaan ruokaan siirryttäessä voi
itkua ja hammasten kiristystä esiintyä, mutta kun muuta ei ole tarjolla, nälkä panee pakon. Jos uskoon tulleen tilanne olisi sama, väärentämätön maito vaihtuisi vahvempaan pienten komplikaatioitten jälkeen.
Vaihtoehtoruokien määrä meillä uskovilla on kuitenkin rajaton, ja turmeltunut vanha luonto pitää niistä.
Niinpä maito usein jää, kun se on alkanut maistua jo vähän liian terveelliseltä. Televisio, internet, lehdet,
urheilu, politiikka ja moni muu asia korvaavat maidon.
Yltäkylläinen elämä
Alkuaikojen innokkaasta, rukoilevasta ja todistavasta uskovasta tulee ”normaali kristitty”. Hän puhuu mieluiten urheilusta ja politiikasta, käy velvollisuudesta kokouksessa muutaman kerran kuussa ja muina aikoina harrastaa turmeltuneelle luonnolleen mieluisia (hyviä) asioita. Hengellisen elämän yltäkylläisyyden
sijaan puhutaan silloin köyhyydestä.
Jeesuksen lupaus yltäkylläisestä elämästä täyttyy vain, kun meistä ei tule ainoastaan sunnuntaikristittyjä
vaan kokoaikaisia uskovaisia. Sanan maito on silloin jokapäiväisessä käytössä, ja heti aamusta ammennetaan hyvät uutiset taivaasta ennen tämän maailman pahoja uutisia.
Rukous ei ole suoritus, vaan siinä kurottaudutaan ylöspäin hengittämään raikasta taivaallista ilmapiiriä
tämän maailman tunkkaantuneen ilmapiirin sijaan. Se tapahtuu automaattisesti mutta täysin tiedostetusti
pitkin päivää.
Kaikki vähemmän tarpeellinen jätetään pois, että jää aikaa ja voimia tärkeimmälle. Jos näin tehdään,
Jeesuksen lupaus yltäkylläistä elämästä varmasti toteutuu.
Tauno Kajander
Valkeakoski

TOIMINTAKESKUS
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Vihuntie 21, 38800 JÄMIJÄRVI puh. 045 233 3939

Tulevaa ohjelmaa
5.-7.2.
Sielunhoitopäivät (pe 15 - su 13). Heikki Huttunen ja Heikki Ahonen.
		
Hinta 110/90 €.
Pe 5.2. klo 16 Tulotarjoilu
		
klo 17 Ankara jumalakäsitys, Heikki Huttunen
		
klo 18 Kaiken salliva jumalakäsitys, Heikki Huttunen
		 klo 20 Iltatilaisuus
La 6.2. klo 10 Terve jumalakäsitys, Heikki Huttunen
		
klo 11 Terve minäkäsitys, Heikki Huttunen
		
klo 13 Raamattutunti, Heikki Ahonen
klo 14 Raamattutunti, Heikki Ahonen
		
klo 16 Kysely- ja keskusteluhetki
		
klo 20 Iltatilaisuus
Su 7.2. klo 9.30 Raamattutunti, Heikki Ahonen
		
klo 10.30 Raamattutunti, Heikki Ahonen
12.-14.2.
		
Pe 12.2.
		
		

Naistenpäivät (pe 15 - su 13). Seija Damski ja Raija Salminen.
Hinta 110/90 €.
klo 16 Tulotarjoilu
klo 18 Jumalan uskollisuus, Seija Damski ja Raija Salminen
klo 20 Rukoilemme yhdessä

La 13.2.
		
		
		
		
		

klo 9.30 Sydämen puhtaus, Raija Salminen
klo 11 Sanan äärellä, Seija Damski
klo 13 Sanan äärellä, Seija Damski
klo 14 Jumalan lohdutus, Raija Salminen
klo 16 Laulu- ja todistuskokous
klo 20 Rukoilemme yhdessä

Su 14.2. klo 9.30 Sanan äärellä, Seija Damski
		
klo 11 Päätössanat
26.-28.2.
		

Hoitavan yhteyden viikonloppu, vahvistu Jumalan Sanasta (pe 15 - su 13).
Markku Kuokkanen, Seppo ja Arja Kohtamäki. Hinta 110/90 €.

Tarkempaa tietoa tapahtumien ohjelmista osoitteessa www.helluntaikansa.fi.
Ilmoittautumiset toimistoon viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa puh. 045 233 3939, toimistoaika 9-13, tai
sähköpostilla toimisto@helluntaikansa.fi Omat liinavaatteet mukaan. Liinavaateveloitus 10 € / vaihtokerta.
Myös osan ajasta mukana olevat ja päiväkävijät tervetulleita. Päiväkävijöiltäkin toivotaan ilmoittautumista
ruokailujen vuoksi.
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Kiitos ys
täville ja
yhteisöille, ku
n muistit
t
e minua mer
kkipäivä
näni!
Esa Kuus
inen

Sinulle-lehteä on saatavana Mertiörannan tapahtumista. Lehden hinta on 0,40 €/kpl. Voit tilata lehteä
toimistosta puh. 045 233 3939 arkisin klo 9-13 tai
sähköpostilla toimisto@helluntaikansa.fi.
Tuhannesta kappaleesta alkaen hinta on 0,35 €/kpl.

SEURAKUNNAT
				ILMOITTAVAT
Ristin Kansa julkaisee ilmaiseksi korkeintaan 4 rivin mittaisia seurakuntien kokousilmoituksia. Ilmoitathan muutoksista toimitussihteerille. Ylimenevästä osasta tai toisesta ilmoituksesta veloitetaan erikseen.
Espoonlahden Helluntaiseurakunta, Kipparinkatu 2,
02320 Espoo. Tilaisuudet su klo 17 ja ti klo 19. Sähköposti: lindqvist_heikki@hotmail.com. Internet: www.
espoonlahtihsrk.fi puh. 0400 858 658.
Evankelinen kotikirkko, Torrevieja Espanja. Yhteysh.
P-H Pohjola puh Fi+358405628289 Esp+34639852693
s-posti pertti.pohjola@gmail.com www. costablancankotikirkko.com
Heinolan Helluntaisrk, Siltakatu 42. Tilaisuudet: su klo
11, ti klo 11 “Hetki yhdessä” ja ke klo 18 Sanan ja rukouksen ilta. Kts. kotisivut: www.heinolanhelluntaiseurakunta.fi Puh. 045 601 9358 Pablo Waris.
Honkajoen Helluntaiseurakunta, Karviantie 6 38950
Honkajoki. Ke klo 19 Sana ja rukous, su klo 11 päivätilaisuus. www.honkajoenhelluntaiseurakunta.fi, mikko.
juhala@gmail.com

Hyrynsalmen helluntaiseurakunta, Kaartotie 7 89400 Hyrynsalmi. Tilaisuudet su klo 11 ja ti klo 18 rukouskokous.
Tervetuloa! Erkki Mäkinen puh. 0400 877837. Sähköposti erkkijmakinen@gmail.com
Janakkalan helluntaiseurakunta, Liikekuja 1, Turenki.
Sunnuntaisin päivätilaisuus klo 16 ja keskiviikkoisin
raamattupiiri ja rukousilta klo 18. www.janakkalanhelluntaisrk.org
Kalajoen Helluntaiseurakunta. Kalajoentie 39, 85100
Kalajoki. Tilaisuudet ti, to, pe ja su Yhteyshenk. Reijo
Siipola p: 040 737 6593. Sp: sukunimi@iki.fi Srk:n
nettisivut www.kalajoenhelluntaiseurakunta.fi
Kiikan Kotiseurakunta/PPHSRK, Kontintie 2: Ke Sana
ja rukous klo 18, Su päivätilaisuus klo 11. Evankelista
Kaarina Isokivijärvi puh. (03)5135051, yhteyshenkilö
Ari Tanhula, puh. 040 824 4011, tanhula.ari@gmail.com

SEURAKUNNAT ILMOITTAVAT
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Kinnulan Helluntaiseurakunta. Rukousillat torstaisin klo
19 ja sunnuntaisin päiväkokoukset klo 11. Tarkemmat tiedot seurakunnan toiminnasta puh. 044 053 2042 (Mauno
Laulumaa) tai 050 323 1701 (Antero Aarrekangas).

Perinteisen Sanan Seurakunta, Malmikatu 2, Joensuu.
Tilaisuudet to klo 18.30. Sanan Keidas, Tuupovaara,
Tsiikontie 36, Hoilola. Katso tarkempi ohjelma www.
perinteinensana.com puh. 0458542322

Kivijärven Helluntaiseurakunta, puh. 040 539 7391. Päiväkokous su klo 11.00 ja rukouskokous ti klo 19.00.

Pirkanmaan Perinteinen Helluntaiseurakunta, Ilomäentie
5 (Adventtikirkko) Tampere. Rukouskokous to klo 18,
päiväkokous su klo 16.00. Tapani Rajahalme puh. 040
715 1204 ja Hannes Vehviläinen puh. 040 751 6613.

Kokkolanseudun Perinteinen Helluntaiseurakunta,
Åströminkuja 4, Leo Rauhala p. 040 001 0856. Kokoukset su klo 13 ja to majataloilta klo 19.
Kuortaneen helluntaiseurakunta. Keskustie 67 63100
Kuortane. Sana ja rukous tiistaisin klo 19.00 Yhdyshenkilö: Pertti-Heikki Pohjola puh: +358405628289. Sähköposti: pertti.pohjola@gmail.com
Kuusankosken Helluntaiseurakunta Pallokentäntie 1, to
klo 18 Sana ja rukous, su klo 11 päiväkokous. Veikko
Siekkinen puh. 041 503 16 19.

Porin Baptistiseurakunta, Ojantie 11, yhteyshenkilö Reijo Javanainen, puh. 050 035 0441. Ke sana ja rukous klo
18.00, su ilosanoman ilta klo 17.00. www.porinbaptistisrk.com
Rautavaaran KotiSeurakunta. Päiväkokous su klo 11
Kotiparkissa, Savontie 10. Katso tarkemmin www.rautavaarankotisrk.fi. Hannu Korhonen 040 912 3602 tai Esa
Vilhunen 040 680 8655.
Reisjärven Helluntaiseurakunta, Rönöntie 5. puh. 050
549 3190. Päiväkokous su klo 11 ja rukouskokous ti klo
19.

Lestijärven Helluntaiseurakunta, su päiväkokous klo 11,
to rukouskokous klo 19, la kirpputori klo 10-13. Puh.
040 912 2549.

Sallan Helluntaiseurakunta, Tasalantie 12. Ystäväpiiri ti
klo 12, Rukouskokous to klo 18. Sunnuntaisin tilaisuus
klo 11. Kaikki ovat tervetulleita.

Liedon Torikirkko, Kirkkotie 3, 21420 Lieto. Ke klo
18.30 Sanan ja rukouksen ilta, pe klo 19 nuortenilta, su
klo 17 ilosanoman ilta. www.liedontorikirkko.com

Siikaisten helluntaiseurakunta, Lauttijärventie 1 C,
29810 Siikainen. Kirjeenvaihtaja Juhani Glade
puh. 046 5487838. Sähköposti: siikainen.helluntaiseurakunta@gmail.com

Länsi-Päijänteen Seurakunta, Korpilahti-Jyväskylä. Saarnaaja Juhana Lehmuskoski puh. 0440 821 871. Evankelista Heimo Nuutinen puh. 040 531 4537.
www.lansipaijanteensrk.tk

Tammjärvellä Kyläkirkossa Tammijärventie 253 Jumala
voi –illat ti 23.2. klo 19, ti 22.3. klo 19, ti 19.4. klo 19 ja
to 5.5. klo 15. Lasse Kangassalo. Tervetuloa.

Naantalin Helluntaiseurakunta, Soinistent. 5, Naantali.
Ma klo 18 rukoillaan yhdessä, ke klo 19 sana ja rukous,
su klo 11 päiväkokous. www.naantali.helluntaisrk.net
Outokummun Helluntaiseurakunta, Kiisukatu 1, Ti klo
19 Sana ja rukous, Su klo 11 päiväkokous. Yhteyshenkilö E. Kallinen puh. 050 567 7303. www.netmission.fi/
srk/Outokumpu
Paltamon helluntaisrk, Puolangantie 10. Ti klo 18 Sana
ja rukous, To klo 12 Päivätilaisuus, Su klo 12 tai 18 Hyvää Sanomaa. www.paltamonhelluntaisrk.com

Tuusulan Helluntaiseurakunta, ke klo 19 sana ja rukous,
su klo 15 päiväkokous, www.tuusulanhelluntaisrk.net
puh. 045 316 7427
Uudenkaupungin katukirkko, Alinen katu 36, ti klo 18
rukouskokous, su klo 17 hyvän sanoman kokous. Arto
Virtanen puh. 041 544 6520, aartsi46@windowslive.com
Voikkaan Saalem helluntaiseurakunta, Voikkaantie 22, ti
klo 19 rukousilta, su klo 11 päiväkokous. Joel Porkka
0400 804 172. Kirpputori ke klo 10-17. Katri Porkka 040
567 9204. joel.porkka@gmail.com

TIEDOKSI
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Mertiörannan toimintakeskuksen yhteystiedot
Vihuntie 21, 38800 JÄMIJÄRVI puh. 045 233 3939
toimisto@helluntaikansa.fi www.helluntaikansa.fi
Mertiörannan
Seppo Kohtamäki, puh. 050 564 6726
isäntä:			toimintakeskus@helluntaikansa.fi
Toimisto:
puh. 045 233 3939 (arkisin klo 9-13)
			
		

CD-TALLENTEET
Helluntaikansan
tapahtumien ja kurssien yhteydessä
kuultujen raamattutuntien
ja eri tapahtumien saarnojen
CD-tallenteet voit tilata toimistosta.

Haluan tilata Ristin Kansa -lehden kestotilauksena 45,00 €
vuosi (Eurooppa 50,00 € ja muut maat 60,00 €)
Lahjatilaus tai eläkkeellä oleva työntekijä 40 € (45/55 €)

Liimaa
tähän
postimerkki

Tilaan lasten Aarrearkku-lehden 13,50 €/vuosi
Tilaan Aarrearkku-lehteä nipputilauksena ___ kpl/kk 30 senttiä/kpl
Lehden saaja
Nimi:		

______________________________________

Lähiosoite:

______________________________________

Postinumero:

______________________________________

Postitoimipaikka: ______________________________________
Puhelin:		

______________________________________

Suomen
Helluntaikansa ry

Sähköpostiosoite ______________________________________

Vihuntie 21

Lehden maksaja (jos eri kuin saaja)

38800 JÄMIJÄRVI

Nimi:		

______________________________________

Lähiosoite:

______________________________________

Postinumero:

______________________________________

Postitoimipaikka: ______________________________________
Puhelin:		

______________________________________

Sähköpostiosoite ______________________________________

ristin.kansa@helluntaikansa.fi

Ristin Kansa -lehden lahjatilauksista sekä eläkkeellä olevien saarnaajien ja evankelistojen tilauksista myönnetään 5 €:n alennus.
Kestotilaus kotimaahan 45 €, Eurooppaan 50 € ja muihin maihin
60 € / 12 kk. Tee ilmoitus asiakaspalveluun.

Ristin Kansa -lehden palvelukortti

Mietteitä
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Mykkä kyyhkynen kiittää sydämellään Jumalaa
Kiitollisuus on sydämessä, ei sanoissa. Herra yksin tietää meidän sielumme syvyydet. Voi,
kuinka syvälle hän näkeekään!
Hän kärsi, hän kärsi niin paljon, emmekä pysty näkemään hänen tuskiaan. Liian paljon
meidän pinnalliselle sielullemme, joka ei totisesti näe syvälle.
Syvältä, syvältä meidän on etsittävä esiin Jeesus! Niin syvältä, että me näemme hänet juuri
silloin, kun olemme heikoimmat ylistämään Jumalaa!
Pirjo Skön-Huuskonen
Pieksämäki

Lukittu lähde
Ole salattu kaivo, lukittu lähde lähimmäisesi asioille, virvoittava, raikas, virtaamaton kaiken
maailman teitä. Älä ole niin kuin seula, josta litra vettä kaadettuna juoksee pois kahtena.

Anne Rajakangas

Harput
Soittakaamme Jumalan kunniaa kymmenkielisillä harpuilla, helisevillä kymbaaleilla! Soittakaamme torvea, puhaltakaamme pasuunaa!
Hän on kaikkeuden Luoja, Herra, Jumala Kaikkivaltias. Tuokaamme hänelle kiitoksemme,
kirkkauden aamun koitto. Antakaamme kunnia hänen nimelleen, sillä hän osti meidät verellään ja teki vapaaksi, sitoi kansansa vammat, päästi sorretut vapauteen.
Hän, Saaronin ruusu, laaksojen lilja, kirkkauden valtias, kuningasten Kuningas, herrain
Herra, alku ja loppu.
Kiitä minun sieluni Herraa! Aamen!
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