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Nuorisotyönohjaaja Kristiina Ylitalon ajatuksia:

Hartauselämääni värittää
usko ja rukous
Tiina Akomeah
Rukous on minulle tärkeää.
Se on myös läsnä arjessa koko
ajan, koska Jumala puhuu niin
monella tavalla, toteaa nuorisotyönohjaaja Kristiina Ylitalo.
Hänen mielestään vuoropuhelu Jumalan kanssa on jokaisen etuoikeus. Mitä Jumala
juuri nyt minun sydämelleni
puhuu? On niin hienoa oivaltaa, että mitään asioita ei tapahdu ihmiselle sattumalta.
Siksi uskonelämä konkretisoituu ihmisten välisissä kohtaamisissa.

Pääsiäisenä mennään
kohti iloa

Kiirastrostain kirkkoillassa mennään
Jeesuksen jalanjäljissä kohti lohdutonta pimeyttä:
alttarikaide on
puettu mustaan
kankaaseen, raamatun lehdillä
opetuslapset hylkää Jeesuksen.
Kynttilät sammutetaan...Mennään
kohti pääsiäisen
huippua!

valona lähimmäiselle jollakin
tapaa, miettii Kristiina.
Pääsiäisen ajasta häntä puhuttelee eniten kiirastorstain
kirkkoilta. Siellä mennään Jeesuksen jalanjäljissä kohti
lohdutonta
pimeyttä: alttarikaide
on puettu mus-

taan kankaaseen, raamatun
lehdillä opetuslapset hylkää
Jeesuksen. Kynttilät sammutetaan; ensin Juudaksen ja
sitten muiden opetuslasten.
Holveista kajahtaa virsi ”Käy
yrttitarhasta polku.” Koittaa
pitkäperjantai ja mennään
kohti pääsiäisen huippua.
Risti ja hauta on tyhjä. Jeesus
on ylösnoussut ja ihmiselle
on tarjona koko evankeliumi
- mieletön rakkaus!

Kristiina toteaa, että hänelle
rukous on kuin hengittämistä. Se on läsnä arjessa
koko ajan ja konkretisoituu ihmisten välisissä
kohtaamisissa.

– Oma toive ja rukous hartauselämässäni onkin, että saisin
välittää evankeliumia ja olla

Miksi sinut on luotu?
”Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita
tekemään Jumala on meidät
tarkoittanut.” Ef. 2:10 Anna
itsesi Jumalan käyttöön. Se
on hyppy tuntemattomaan.
Se on epävarmuuden sietämistä, koskaan ei tiedä mitä
odottaa, mutta se palkitsee.
Kukaan ei tiedä Jumalan suunnitelmaa etukäteen. Siitäkin
huolimatta se herättää kiittämään, koska suunnitelma on
hyvä. ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo
Herra. Minun ajatukseni ovat
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”Jer 29:11 Miten hukassa ihminen onkaan
jos ei saa elää siinä asemassa,
sillä paikalla, mihin hänet on
luotu, eli Jumalan yhteyteen.
Elämän tarkoitusta saa etsiä
joka paikasta, mutta sitä ei
maailmasta löydy. ”Olimmehan mekin ennen ymmärtä-

Jos et ole varma omasta
uskostasi, kehotan sinua
rukoilemaan asian puolesta.
mättömiä ja tottelemattomia,
olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen
orjia, elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja
toisiamme vihaten. ” Tit. 3:3
Jos et ole varma omasta uskostasi, kehotan sinua rukoi-

lemaan asian puolesta. Jeesus pystyy tarjoamaan paljon
enemmän kuin maailma pystyy koskaan tarjoamaan. Olen
varma siitä, olen saanut sen
itse kokea. Mikä parasta, saat
kaikki syntisi, pahat tekosi anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Miksi? koska olet rakastettu. Sinua rakastetaan.
Jeesuksessa Kristuksessa
on valtava voima, se ei tunnu
välttämättä miltään. Jumala
on suurempi kuin ihmisen
tuntemukset mutta kristitty
voi aina luottaa Raamatun sanaan. ”Mutta hän on vastannut minulle: »Minun armoni
riittää sinulle. Voima tulee
täydelliseksi heikkoudessa.»
Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima.” 2. Kor. 12:9
Kristityllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luottaa Raamatun sanaan koska se on ilmoitus jonka Jumala on itsestään
antanut. Jumalan lupaukset

Tuli leviää - haluatko olla mukana?
Tiina Akomeah

on ja pysyy siitä huolimatta
vaikka ihmisestä tuntuu että
niihin ei aina luottaisikaan.
Kiitollisuudesta ja Jumalan
lupaukseen luottaen uskova
voi lähteä tekemään Jumalan
työtä. Meistä itsestämme ei
siihen ole.
Voima tulee ylhäältä! Jumalan armosta pelastutaan,
Jumalan armosta kelvataan
hänen työhönsä. Kiitos Jeesus! Lopputuloksesta ei kannata olla huolissaan, jos ihminen tekee nöyrästi työtä
Jumalalle, vastuu on Jumalalla
itsellään. ”– Älä sano, että olet
nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä
minä käsken sinun puhua. Älä
pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi
kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle: – Minä annan sanani sinun suuhusi.” Jer. 1:7-9
Panu Malkasilta vs.
nuorisotyönohjaaja

Pappikolmikko ja luennoitsijat Lasse Pesu, Ari Auranen ja Juha Vihriälä johdattelevat kuulijoitaan raamattuseminaarissa Apostolien
tekojen sisältöihin monien
mielenkiintoisten näkökulmien kautta huhtikuun viimeisenä lauantaina. Alajärven seurakunnan ja Suomen
Raamattuopiston järjestämä
raamattuseminaari toteutuu
lauantaina 29.4. klo 9-17 välisenä aikana Alajärven seurakuntatalolla.
Ohjelmassa on tulokahvit
klo 9.00 ja klo 9.30 aamuhartaus, jonka pitää Elina
Järvinen. Klo 10.00 aiheena
”Pyhä Henki - apuun kutsuttu”. Luennon pitää kirkkoherra Ari Auranen. Klo 11.15 ”Maailmanvalloitus alkaa” aluejohtaja Lasse Pesu. Klo 12.15
lounas ja klo 13.15. ”Pakanoille
kans!”, luento seurakuntapastori Juha Vihriälä. Klo 14.30
kahvit, jonka jälkeen klo 15
luento ”Taivaallinen näky”,

Tule hiljentymään
messuun
Tiina Akomeah
Mikä olisikaan levollisempaa
kuin tulla hiljaisella viikolla
kirkon uumeniin lepäämään
ja ihmettelemään Kristuksen
jalanjälkiä hänen täällä maan
päällä eläessään. Uskon, että
Sinua ei tarvitse pyytää kahdesti.
Tule siis Hiljaisuuden messuun tiistaina 11.4. klo 19 Gabrielin kirkkoon Alajärvellä,
siellä saarnaa kappalainen
Ann-Mari Häggman-Niemi
ja kanttorina toimii Ismo Pit-

Hiljaisuuden messu
11.4. klo 19.
känen. Jumalanpalvelusryhmä huolehtii messun toteutuksesta.
Pääsiäispolku on seurakuntatalolla oleva elämyksellinen
polku koko perheelle, jota askeltaa kanssasi Ritva Leppäaho. Pääsiäisvaellus on sekä
maanantaina 10.4. klo 17 ja
18. Ja ennen tiistain kirkkoiltaa 11.4. Piipahda polulle klo
17 ja 18 alkaen.

aluejohtaja Lasse Pesu. Klo
16 keskustelua ja kysymyksiä
ja klo 17 päivän päätös. Juonnosta vastaa Heli Harjula.
Seminaarissa
lauletaan
Viiskielistä ja laulattajana toimii Seppo Lahti. Päivän aikana on mahdollisuus myös esirukoukseen ja sielunhoitoon.
Kristillinen kirjojen myyntipöytä on myös esillä.
– Kristittynä elämäinen
merkitsee usein vastavirtaan
uimista. Painostus ja vainot
olivat arkipäivää jo silloin, kun
kristillinen seurakunta otti ensiaskeliaan. Silti evankeliumi
levisi räjähdysmäisesti! Voisiko tämä olla kuva myös tästä
päivästä?
Apostolien teot kuvaa vastasyntyneen
seurakunnan
arkea ja sanomaa. Mikä oli
ensimmäisten kristittyjen julistuksen sisältö ja mihin seurakunnan kasvu perustui?
Tule mukaan ja totea raamatun ihmeellinen viesti nykypäivän ihmisille. Seminaarimaksu 20 e (sis. ohjelman ja
ruokailut).
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