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Jumalalla on sana
tälle ajalle

M

issä on seurakunta, joka on pelottava kuin sotajoukon viirit?
(KV 6:4.) Ovatko rukoukset pahojen
hallitsijoiden kauhu? Missä saarnataan Jumalan antamalla voimalla,
että sanovat: Nyt ne koko maailman
villitsijät ovat tulleet tännekin (Ap
17:6)? Teemassa alkaen sivulta 2.

Ohjaa kristilliseen elämään

Jumala etsii
Väärinymmärrystä

Suojakilpi

K

O

irjoittaja käsittelee rukouksen
oikeaa olemusta. Huokaamme
ihmisen tarpeita Jumalalle. Entä jos
tarve onkin toisin päin? Olisiko kyse
Jumalasta, hänen luonteestaan, tarkoituksistaan ja tarpeistaan, jotka
kulkevat ihmisen rukouksen läpi? Lue
sivulta 3.

pettaja on vakuuttunut siitä,
että mieli ja ajatukset ohjaavat
ihmistä. Siksi on tärkeätä ohjata ja
suojata niitä. Oppiminen tapahtuu
luokkahuoneessa. Sydän on oppilas ja
mieli on luokkahuone, mitä mielessä
tapahtuu on tärkeintä. Teemassa syy
ja parannus s. 4.

Eikö seurakunnalla ole
sanomaa ajallemme?
E

lämme ihmiskunnan historiassa

melko pelottavaa ajanjaksoa.
Maailmassa on monenlaisia uhkakuvia. Minun on pakko kysyä: Onko Jumalalla suunnitelma tälle
ajanjaksolle?
Eikö seurakunnalla ole mitään
sanomaa ajallemme? Eikö meillä
ole sanaa Herralta koskien tämän
ajan hengellistä herätystä? Ja jos
ei ole, niin elämme historiassa ensimmäistä kertaa ajanjaksoa, jossa
taivas on hiljaa, vaikka me elämme vaikeita aikoja.
Ennen kuin Jumala tuhosi maa-

ilman vedenpaisumuksessa, Hän
antoi Nooan kautta vakavan varoituksen sanan. Kun Jumala tuomitsi
Egyptin, Hän lähetti Mooseksen ja

Aaronin faaraon luokse kertomaan
heidän Jumalalta saamansa ilmoituksen.
Jumala herätti Eliaan, Jesajan
ja Jeremiaan, silloin kun Israel ja
Juuda elivät vaikeita aikoja. He
saivat sanan Jumalalta sitä aikaa
varten, jolloin he elivät (Hpr 11:7;
2 Ms luvut 5 ja 14; 1Kn 17:1).

Totta tosiaan Jumalalla on sana
meidänkin ajallemme!

Kutsu katumukseen
Monet ihmiset ovat alkaneet

ymmärtää, että elämme vakavia
aikoja ja että meidän suurin tarpeemme on sellainen Jumalan
asioihin puuttuminen, joka vie
meidät lähemmäksi häntä. Yhä

suurempi joukko esirukoilijoita
vetoaa rukoillen Jumalaan, että
Hän tarttuisi meihin armossaan ja
antaisi meidän seurakunnillemme
uuden helluntain.
Mikä päti muinaiseen Israelin
kansaan, pätee meidänkin ajassamme. Aina siellä missä hengellinen elämä on rappiolla, syynä
on tunnustamattomat synnit seurakunnissa, tarkemmin sanottuna
nimenomaan yksittäisten uskovien
synnit. Nyt tarvitaan Pyhässä Hengessä julistettua palavaa sanomaa,
jota saarnaavat ihmiset, jotka eivät
pelkää seurauksia - vaan kutsuvat
kaikkia kristittyjä parannuksentekoon!
A. E. Reinschmidt
Jatkoa sivulla 2, otsikolla
Jumalalla on sana ajallemme

Tiedätkö mitään
ristiinnaulitusta
rakkaudesta
-K

ristus asukoon uskon
kautta
sydämissänne,
että te, rakkauteen juurtuneina
ja perustuneina, voisitte kaikkien
pyhien kanssa käsittää, mikä on
leveys, pituus, korkeus ja syvyys,
ja oppia tuntemaan Kristuksen
rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Siten te tulette
osallisiksi Jumalan kaikesta täyteydestä.”
(Ef 3:17–19. JKPR, 1993.)
Nämä sanat ovat liian suuret

meidän ymmärtää. Mitä me tiedämme ristiinnaulitusta rakkaudesta?
Jos pystyn puhumaan kenen tahansa puutteista ja synneistä rennosti, tai jos voin puhua huoletto-

Rohkaisee odottamaan Kristuksen paluuta

masti edes lapsen erheistä, silloin
en tiedä mitään ristiinnaulitusta
rakkaudesta.
Jos pystyn nauramaan jonkun
toisen kustannuksella, tai jos pystyn väheksymään toista keskustelussa tai jopa ajatuksissa, silloin
en tiedä mitään ristiinnaulitusta
rakkaudesta.
Jos pystyn puhumaan tai ajattelemaan epäystävällisesti tuntematta siitä mielipahaa tai häpeää,
silloin en tiedä mitään ristiinnaulitusta rakkaudesta.

Jos heitän toista ihmistä vastaan
synnin, jota on jo kaduttu ja joka
on tunnustettu ja anteeksiannettu,
ja annan tuon synnin värittää omaa
ajatteluani ja ruokkia epäluulojani,

J

umala etsii miehiä ja naisia, jotka
haluavat selviytyä. Näille hän on
valmistanut haarniskan koska vihollista ei voi voittaa ilman sotaa sitä
vastaan. Sota käy kuitenkin voitosta
käsin, mutta rintamassa on pysyttävä. Hankkeet onnistuvat, kun rukouksen rintamassa pysytään. Sivu 5.

Arvosana

T

ekstiin on koottu pohdittavaksesi
kokoelma apostolien opetuksia
siitä, kuinka uskovien tulee olla yhdessä toistensa kanssa. Mieti seurakuntaasi kuuluvien kanssa, missä
määrin sinä ”pysyt apostolien opetuksessa”. Sivu 8.

Airut 2011
Lukemisen
arvoista!
Airut-lehti
Tilauslipuke sivulla 7.

On aika toimia

O

len sitä mieltä, että suurin

este kristittyjen kasvulle on
asioiden siirtäminen huomiseen,
ensi viikolle tai ensi vuodeksi.
Meidän on aika toimia silloin,
kun kuulemme Kristuksen kutsun
toimia. Viivytteleminen tarkoittaa
yleensä sitä, että etsitään syytä olla
toimimatta.
Eräs lontoolainen nainen hämmästytti nopealla kasvulla hengelliseen kypsyyteen kaikkia ketkä
tunsivat hänet. Hän oli ollut ennen
pahansuopa, raskaasti huonossa elämässä kiinni ollut nainen.
Sitten hän otti Jeesuksen vastaan
pelastajanaan. Yhdessä vuodessa
hänen hengellinen kasvunsa ja palvelutyönsä eteni niin nopeasti, että
hengellisen työn johtajasta näytti,
että nainen oli jo hengellisesti aikuisempi kuin hän.
Kun naiselta kysyttiin, että
mikä oli avain hänen ihmeelliseen
kasvuunsa armossa, hän vastasi
kahdella sanalla. - Välitön tottele-

minen. Tässä oli kaiken salaisuus.
Mikään ei korvaa sitä, että tottelemme välittömästi, kun Herra kehottaa toimimaan.
Jos

vain

tajuaisimme,

että

Kuningasten Kuningas ja Herrain
Herra antaa meille mahdollisuuden palvella Häntä ja tulla Hänen
kaltaisekseen, me emme epäröisi
totella.
Kantamalla ristimme, niin kuin
Hän teki, meistä tulee arvollisia
olemaan osallisia Hänen valtaistuimeensa Hänen omanaan. Meitä
ei ole kutsuttu ainoastaan johonkin
järjestöön tai järjestelmään, vaan
olemaan yhteydessä persoonaan,
Jeesukseen Kristukseen, joka antoi itsensä meidän edestämme,
jotta voisimme antaa itsemme ja
elämämme kokonaan Hänelle.
T. A. Hegre

Ristin sanomasta
From message of the Cross

Rakkaus &
pyhä elämä

silloin en tiedä mitään ristiinnaulitusta rakkaudesta.
Jos minulla ei ole Pelastajani

kärsivällisyyttä niiden sielujen
kanssa, jotka kasvavat hitaasti, ja
jos tunnen vain vähän synnytystuskia sen eteen, että Kristus saisi
heissä täyttä muotoa, silloin en tiedä mitään ristiinnaulitusta rakkaudesta.
Amy Carmichael

I know Nothing Of Calvary Love

Siitä kaikki tuntevat teidät
minun opetuslapsikseni, jos
teillä on keskinäinen rakkaus.
Jh 13:35

S

osassa uskontunnustuksia opetetaan, että
todellinen seurakunta löytyy sieltä, missä Jumalan sanaa oikein
saarnataan ja missä toimitetaan
pyhät sakramentit, Kristuksen ohjaamalla tavalla. Kristuksella itsellään oli paljon laajempi näkemys.
Kristukselle hänen seuraajiensa
ominaisin merkki ei ole ainoastaan se, mitä seurakunta opettaa
pastoriensa kautta, vaan elämän
eläminen uskonveljille ja -sisarille
rakkaudessa.
uurimmassa

Tämä on äärimmäisen tärkeä

ymmärtää.

Jumalassa

rakkaus

saavuttaa lakipisteensä. Olemme
kaiken velkaa tälle rakkaudelle.
Rakkaus on se voima, joka sai
Kristuksen kuolemaan puolestamme. Rakkaus on se voima, joka
mursi sydämemme, ja rakkaus on
se voima, joka parantaa ne.
Rakkaus on se voima, jonka
kautta Kristus asuu meissä ja tekee työtään meissä. Rakkaus voi
muuttaa koko olemukseni ja mahdollistaa sen, että luovutan kaikkeni Jumalalle. Se antaa minulle voimaa elää pyhää, onnellista elämää,
täynnä siunausta muille.
Andrew Murray
Love – The Sign Of A True Church

