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Kansa näki suuren valkeuden

Jeesus Kristus, ainoa pelastaja

Juhana Lehmuskoski

Kokeile, onko Jumala olemassa!
Jeesus sanoi: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä 
oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani.” (Joh. 7:17)

Moni ihminen kyselee: ”Mistä voin tietää, onko Jumala olemassa?” Kun he eivät näe Jumalaa 
silmillään, eivät kuule hänen ääntään korvillaan eivätkä tunne häntä käsillään, heidän on vai-
kea uskoa. 

Jeesus kuitenkin sanoi, että asiasta on mahdollista varmistua. Tämä mahdollisuus on kokei-
leminen. Sitä kautta ihminen saa varman tiedon siitä, onko Jumalaa ja kykeneekö hän kohtaa-
maan ja auttamaan ihmistä. 

Ihminen, joka tarttuu Jeesuksen esittämään tarjoukseen, saa varman tiedon siitä, olivatko 
Jeesuksen sanat ja lupaukset luotettavia ja olivatko ne Jumalan antamia. Toisena vaihtoehtona 
Jeesus esittää, että hän puhui omiaan eli hän on huijari ja valehtelija. 

Muita vaihtoehtoja ei ole vieläkään. Raamattu joko on kauttaaltaan Jumalan Sanaa tai se on 
vakava petosyritys, maailmanhistorian ovelin juoni. Molempia elementtejä siinä ei voi olla se-
kaisin, koska Raamattu itse kuvaa itseään erehtymättömäksi Jumalan ilmoitukseksi ihmisille. 

Jeesus teki hämmästyttävän tarjouksen jokaiselle ihmiselle. Jos joku toimii sen mukaan eikä 
saa varmuutta Jumalan olemassaolosta ja Raamatun luotettavuudesta, silloinkin Jeesus on pu-
hunut omiaan. 

Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ovat ottaneet haasteen vastaan ja lähteneet kokeilemaan 
Jumalan olemassaoloa eivätkä ole pettyneet. He ovat hämmästyneet sitä, että he ovat saaneet 
sisäisen todistuksen Jumalasta ja pelastuksesta. Tämä perustuu siihen, että Pyhä Henki on tul-
lut heidän sisimpäänsä. 

Raamattu sanoo: ”Te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ’Abba! Isä!’ 
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” (Room. 8:15–
16) 

Jeesus myös neuvoi, miten kokeilemisen voi suorittaa: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tah-
tonsa…” Meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin lähteä tekemään Jumalan tahtoa elämässämme. 
Ensimmäinen asia, jota Jumala tahtoo, on ilmaistu Raamatussa näin: ”Jokainen, joka huutaa 
avuksi Herran nimeä, pelastuu.” (Room. 10:13) 

Sinä voit sanoa Jumalalle esimerkiksi näin: ”Jumala, jos olet olemassa, pelasta minut. Olen 
valmis antamaan elämäni sinulle! Kiitos, että Jeesus on kuollut minun puolestani Golgatan 
ristillä!” 

Moni on ollut sitä mieltä, että ”eihän se ota jos ei annakaan”. He ovat sanoneet: ”Eihän täs-
sä voi mitään hävitäkään.” Tämä on totta. Jos Jumala vastaa sinulle, voit ainoastaan voittaa. 
Iankaikkinen elämä taivaassa on suuri voitto. Myös elämä Jeesuksen suojissa ja johdossa on 
arvokkaampi kuin kaikki tämän maailman aarteet yhteensä.

Viisihenkinen Ruokolaisen perhe asuu ny-
kyään Uudessakaupungissa. Heidi ja Tuomas 
kertovat elämänsä eri vaiheista ja siitä, mitä 
usko Jeesukseen on vaikuttanut heidän koh-
dallaan.

Heidi ja Tuomas Ruokolaisen lapsuuteen kuu-
lui vahvasti tietoisuus taivasasioista. Uskovan 
kodin lapsina he saivat opetusta Jeesuksesta ja 
Raamatun kertomuksista pyhäkoulussa ja erilai-
silla lastenleireillä.
− Yksi selvä muistikuva on joltakin leiriltä, kun 
olin ehkä 8-vuotias. Illalla oli aikuisten rukous-
hetki, jossa olin kuitenkin mukana. Muistan sen 
Pyhän Hengen läsnäolon, joka mursi pikkupo-
jankin kyyneliin, muistelee Tuomas.

Huolet Jumalalle

Evankeliumeissa Jeesus otti lapsen esimerkiksi 
uskon vilpittömyydestä. Heidin kokemus osoit-
taa sen olleen täysin perusteltua, sillä lapsen on 
helppoa ja vaivatonta kertoa kaikki arkiset huo-
lensa Jumalalle.
− Äitini istui olohuoneessa jostakin syystä mur-
heellisena, ja muistan sen huolettaneen minua. 
Pyysin Jumalalta, että äiti hymyilisi, kun seu-
raavan kerran menen huoneeseen. Näin kävikin, 
hetken päästä hän hymyili kauniisti.
− Se oli minulle tärkeä vastaus. En edes muista, 
minkä ikäinen olin silloin, kertoo Heidi.

Kohti varjoja

Lapsuus vaihtui nuoruusvuosiin, ja elämään tuli 
vaikeuksiakin. Heidin kouluaikoja varjosti kou-
lukiusaaminen, joka on edelleen monen nuoren 
vakava ongelma. Koulunkäynti oli välillä ahdis-
tavaa ja aiheutti jopa pelkoa.

Kotona opetettu esimerkki ja Raamatun totuu-
det kuitenkin varjelivat Heidiä vääriltä valinnoil-
ta. Kokemukset Jumalasta vaikuttivat tervettä 
kunnioitusta.

Tuomaksen tie vei valoisista muistoista koh-
ti varjoja. Valitettavan monen teinipojan tavoin 
kuvioihin tulivat alkoholikokeilut ja muut omien 
rajojensa etsimiset. Yksi selvä kiinnekohta jäi 
kuitenkin mieleen.
− Seitsemännellä luokalla ollessani minulla oli 
ensimmäinen etsikkoaikani, lyhyt mutta selvä 
kokemus. Kokeilin eri asioita ja mietin liikaa, 
mitä kaverit sanovat. Aika meni ohitse, ja muu-
tos huonompaan suuntaan oli radikaali: kannabis 
ja muut päihteet ottivat vallan elämästäni.

Elämä Jeesukselle

Jeesus ei jättänyt vääriä ratkaisuja teh-
nyttä Tuomasta lopullisesti pulaan. 

Yksi kesälomamatka Ruotsiin muodostui tär-
keäksi virstanpylvääksi, sillä silloin 16-vuotiaal-
la nuorukaisella oli aikaa miettiä omaa elämään-
sä. 

Hyvä hengellinen kirja tarjosi ratkaisun avai-
mia, siinä Kari ”KK” Korhonen kertoi oman 
selviytymiskokemuksensa.

Kirja pysäytti Tuomaksen vähäksi aikaa, mut-
ta elämä kulki edelleen kohti tuhoa. Nipin napin 
täysi-ikäinen nuorimies taisteli itsetuhoisia aja-
tuksia ja ahdistusta vastaan. 

Tuomas oli jo vaipumassa epätoivoiseen rat-
kaisuun, kun Jeesus puuttui tilanteiden kulkuun.
− Äitini haki minut poliisiasemalta, ja luulin 
meidän menevän kotiin. Valittu suunta olikin 

outo, mutta tunsin, että jotain hyvää on nyt ta-
pahtumassa, miettii Tuomas.

Tuomas päätyi Raision Kan-kodin pihaan, 
missä Mikko Vähä-Lassila oli elämässään ek-
synyttä nuorukaista vastassa. Mikko esitti lyhyen 
keskustelun jälkeen yksinkertaisen kysymyksen: 
”Haluatko, poika, antaa elämäsi Jeesukselle?” 
Tuomas vastasi tahtovansa. Mikko rukoili, ja 
Tuomas koki uudestisyntymisen ja täyttyi myös 
Pyhällä Hengellä tuossa tilanteessa.

Rauha sydämeen

Heidi säilyi tavallaan uskonasioiden lähituntu-
massa, vaikka henkilökohtainen usko Jeesuk-
seen puuttuikin nuoruusvuosina.
− 16-17-vuotiaana kävin rukousalttarilla, mi-
nulla oli halu kääntyä Jumalan puoleen. Noin 
25-vuotiaana sitten Jeesuksesta tuli tuntuvampi 
osa jokapäiväistä elämääni, ja aloin kasvaa us-
kossani.

Heidin elämän ulkoinen muutos oli vähem-
män dramaattinen kuin Tuomaksella, mutta 
periaatteessa tilanne oli samanlainen. Lepo, Ju-
malan antama rauha ja toivo huolenpidosta tule-

vaisuudessakin täyttivät nuoren naisen sydämen.
− Jeesus opetti minulle, miten hän yksin riittää 
tässä elämässä. Sain viedä kaikki asiani Juma-
lalle. Kun etsin ensin Jumalan valtakuntaa, sain 
melko nopealla aikataululla sen, mistä olin elä-
mässä haaveillutkin, kuvailee Heidi.

Herra on armollinen

Tuomaksen uskonelämän alkutaival sisälsi vai-
keitakin vaiheita, ja vanhat kuviot saivat hänet 
vielä hetkeksi valtaansa. Liian äkillinen romah-
dus uuden elämän kokemisen jälkeen aiheutti 
suuren pettymyksen. Hänen oli hankalaa antaa 
itselleen anteeksi.

Jumala ei jättänyt aloittamaansa työtä kesken, 
vaan Tuomas sai kokea uudelleen rakastavan 
Isän kutsun ja tulla Jumalan pysäyttämäksi elä-
mässään.

Vuoden 2010 tuntumassa Tuomas oli kaverin-
sa asunnolla ja tajusi silmänräpäyksessä olevan-
sa vapaa amfetamiinista, vaikka sitä oli tarjolla. 
Samalla hän koki valtavaa iloa ja sai varmuuden 
siitä, että niihin kuvioihin ei tarvitse enää mil-
loinkaan palata. Välittömänä seurauksena oli 
poistuminen kyseisestä paikasta.
− Sen muistan kiitollisena, että seurakunnassa 
minuun suhtauduttiin aina armahtavasti. Siitä ei 
muodostunut mitään estettä, kun Herran armosta 
sain palata taivastielle.
− Seurakunnan merkitys on ollut valtavan suuri 
myös lopullisen vapautumiseni jälkeen. Haluan 
rohkaista tietysti kaikkia, mutta erityisesti nuoria 
käymään rukouskokouksissa.

Yhteinen taival

Herralta tullut vapautus on kestänyt elämän eri 
vaiheissa. Tuomas ja Heidi löysivät toisensa, 
ja yhteinen taival alkoi tammikuussa 2011. Nyt 
perheen arkea rikastuttavat myös 4-vuotias Jal-
mari, 3-vuotias Noomi ja 2-vuotias Daniel. 
− Masentavat ja ahdistavat ajat ovat jälkeenpäin 
osoittautuneetkin Jumalan varjelukseksi. Hän on 
sallinut ne siunauksena, arvioi Heidi.
− Tämä on ollut yhtä ihmettä, eikä mitään tar-
peellista ole puuttunut. Minua Jeesus on auttanut 
kasvamaan ihmisenä ja ottamaan vastuuta elä-
mästäni, toteaa Tuomas.

Ruokolaisen perheen vanhemmat voivat kat-
soa luottavaisesti tulevaisuuteen. Odotukset ovat 
kohdistetut oikein.
− Jos voisi johdattaa jonkun uskoon, olisi tällä 
maallisellakin elämällä iso merkitys, kiteyttää 
Heidi Ruokolainen.

Haastattelu: Esko Kallio-
niemi

Ruokolaisten kodissa
luotetaan Jeesukseen

Heidi ja Tuomas Ruokolainen.

RUOKOLAISTEN ARKISTO

Perhepotretti meren rannalla.

ESKO KALLIONIEMI

Etukannen kuva: Martti Kortelainen



Sinulle Sinulle 

4 5

Ristin
    Kansa Ristin

    Kansa
Pieni ihminen kohtasi suuren Jumalan

Taivaan Jumala rakastaa 
ihmistä, ja hän tahtoo va-
pauttaa kaikista riippu-
vuuksista, myös peliriip-
puvuudesta.

Lähdin etsimään parempaa 
tulevaisuutta Australiasta 
asti. Minua kuitenkin yri-
tettiin estää lähtemästä. 
Työpaikallani eräs maalais-
tyttö pyysi yllättäen: ”Läh-
de, Olavi, minun kanssani 
maalle asumaan.” Hän oli 
kiintynyt minuun, koska 
juttelin paljon hänen kans-
saan. 

Jo ennen sitä ollessa-
ni Ruotsissa töissä tapasin 
Tukholmassa serkkuni, joka 
pyysi minua kanssaan läh-
temään siirtolaiseksi Kana-
daan. Jos olisin lähtenyt hä-
nen kanssaan tai maalaisty-
tön mukaan, olisin välttynyt 
monilta elämän kolhuilta, 
jotka jättivät mieleeni syvät 
arvet pitkäksi aikaa. 

Säästöt menivät

Kun olin asunut muutamia 
vuosia Australiassa, sain 
halvan matkan Suomeen ja 
pitkäaikaisen viisumin. Kun 
olin saanut säästettyä rahaa-
kin, matkustin Suomeen ja 
jäin asumaan vanhempie-
ni luo. He saivat kuitenkin 
häädön asunnostaan, ja uu-
den hankkiminen silloisessa 
Helsingissä ei ollut helppoa. 

Vanhempieni oli hankit-
tava oma aravaosake, mutta 

heillä ei ollut rahaa. He pyy-
sivät minulta lainaa, ja kun 
annoin heille kaikki vuosien 
aikana kertyneet säästöni, 
tajusin, että olin nyt sidottu 
Suomeen. 

Sain työpaikan, mutta 
jouduin todella ilkeiden ih-
misten keskelle, ja minun 
oli lopetettavani työni sii-
nä työpaikassa. Sitten isäni 
sairastui syöpään. Hänen 
palattuaan leikkauksesta 
elämämme muuttui täysin. 
Äidille tuli mielenterveys-
ongelmia, eikä ollut helppoa 
katsella hänen kärsimystään 
ja itkuaan. 

Pelikierteessä

Yritin saada rahaa veikkaa-
malla. Sainkin pian täys-
osuman ja ihmeen paljon 
rahaa. Innostuin ja aloin pe-
lata isoilla panoksilla, mutta 
toista täysosumaa ei tullut. 
Pelaaminen alkoi täyttää 
koko elämäni, olihan se 
kuin oljenkorsi hukkuvalle. 

Pelaamisestani kerrot-
tiin eräälle liikemiehelle, 
ja tämä kysyi, otanko hä-
net kimppaan. Hän lupasi 
rahoittaa kaiken. Suostuin, 
ja alkoi hurja kuponkien 
täyttäminen. Niitä oli niin 
paljon, että en kehdannut 
viedä niitä kaikkia samaan 
R-kioskiin. 

Pelattiin kovilla panok-
silla, mutta täysosumaa ei 
tullut. Muutin systeemiä, ja 
uskon, että se olisi tuonut 

täysosuman. Mies kuitenkin 
suuttui ja lopetti yhteistyön. 

Jatkoin yksin. Kerran aa-
vistin oudosti tulevan voit-
torivin, joka olisi tuonut jät-
tivoiton. En ymmärrä, mikä 
esti minua jättämästä silloin 
kuponkeja! 

Näkymätön maailma

Samoihin aikoihin näin jär-
kyttävän unen. Siinä lapsuu-
denystäväni makasi meren 
pohjassa suuri risti vieres-
sään. Sitten kuulin, että hän 
oli kuollut, kun kuorma-au-
to ruhjoi hänet porttikäytä-
vässä. Häneltä jäi vaimo ja 
pieni lapsi. 

Silloin tajusin, että on 
olemassa näkymätön maa-
ilma, jossa tiedetään tulevat 
tapahtumat. Pääsin surun 
ja pettymyksen yli vaivoin, 
mutta jatkoin pelaamista 
suurin panoksin. Ymmärsin, 
että jokin voima on puuttu-
nut pelaamiseeni estäen kai-
ken voittamisen. 

”Auta, Jumala!”

Raju pelaaminen ja jännitys 
aiheuttivat kovaa vatsaki-
pua. Jouduin tutkimuksiin, 
ja suolistostani löydettiin 
suuri kasvain. Olin kau-
huissani, koska olin nähnyt, 
missä kunnossa isäni tuli 
kotiin leikkauksesta. Ongel-
mat kasautuivat elämässäni!

Metsässä kulkiessani ma-
sentuneena muistin lapsuu-

destani tädin pyhäkoulun 
maalla. Onko olemassa Ju-
mala, joka kuulee ihmisen 
hätähuudot? Huusin: ”Auta, 
Jumala!” En osannut edes 
rukoilla. 

Koin ihmeellisen rauhan 
ja levon. Olin kuin uusi 
ihminen. Kaikki elämää-
ni hallinneet riippuvuudet 
katkaistiin, ja valtava kiitol-
lisuus täytti mieleni. Työka-
verinikin huomasivat muu-
toksen ja ihmettelivät, mitä 
oli tapahtunut. Entisestä 
hermoilijasta oli tullut rau-
hallinen mies. Sähköisyys 
painotehtävissä oli ennen 
aiheuttanut välillä suuriakin 
vaikeuksia, kiroilua ja her-
moilua, mutta nyt suhtau-
duin asioihin aivan toisin.

Uudestisyntyminen

Kiinnostuin hengellisistä 
asioista ja uskalsin mennä 
mukaan hengelliseen tilai-
suuteen. Koin siellä voi-
makasta Jumalan Hengen 
läsnäoloa. Ymmärsin, että 
Jumala haluaa siunata ih-
mistä, joka kääntyy hänen 
puoleensa. Ei ollut mitään 
tuomion ja pelottelun hen-
keä vaan anteeksiantamuk-
sen henki. 

Ahmin kaiken kuulema-
ni, ja varsinkin todistukset 
Jumalan suurista teoista ih-
miselämässä olivat valtavaa 
kuultavaa. Eräässä tilaisuu-
dessa puolestani rukoiltiin 
ja kaikki syntini julistettiin 

anteeksi annetuiksi Jeesuk-
sen nimessä. 

Alkoi uusi elämä, jota ei 
voinut käsittää järjen avulla. 
Kaikki oli uutta ja ihmeel-
listä. Kerran sohvalla levä-
tessäni tuli ajatus: ”Veikkaa, 
jos vaikka tulisi voitto!” 
Samassa minut vaivutettiin 
uneen, ja näin, kuinka kaksi 
mustaa käärmettä oli sidottu 
tiukasti yhteen. Heräsin ja 
tajusin, että Jumala ei halua 
riippuvuuksien hallitsevan 
elämäämme. 

Avioliitto

Työpaikallani oli nainen, 
jonka kanssa keskustelin 
paljon elämän vaikeuksis-
ta. Kiinnostuin hänestä ja 
hän minusta. Puhuimme jo 
avioliitostakin, mutta erää-
nä yönä näin hänestä unta ja 
kuulin hiljaisen hälytyskel-
lon soivan mielessäni. En 
uskaltanut tehdä ratkaisevaa 
päätöstä. 

Myöhemmin tapasin seu-
rakunnassa erään kuoro-
laisen, jonka kanssa aloin 
seurustella. Hänestä tuli 
vaimoni, ja avioliittoamme 
on kestänyt jo yli 36 vuotta. 
On ollut myötä- ja vastoin-
käymisiä niin kuin elämässä 
aina on, mutta Herra on aut-
tanut kaiken keskellä. 

Olavi Haapamäki

Herran ihmeitä

Herra vielä ihmeitä
tekee kansan keskellä.
Jeesuksen tulon hetkellä,
katso, vielä sairaita
nousee pyörätuolista,
kun Herra näyttää tekonsa.

Teko vielä suurempi,
kun antoi anteeks’ syntini,
puhdisti veri syömmeni.
Vaikka terve ruumis ois
ja sata vuotta elää sais,
se turhaa kaikki olla vois.

Sillä sairas ruumis saa,
jos on Herran omana,
olla kerran taivaassa.
Siellä uuden ruumiin saa,
tarvitse ei sairastaa,
voi kaikki vaivat unohtaa.

Aune Rimpeläinen

Pentti Riuttanen.

Isän kaipuu

Samaistuminen johonkin henkilöön kuuluu yhtenä kasvuvaiheena pojasta mieheksi. Yleen-
sä lähin ja turvallisin samaistumisen kohde on oma isä. Vaajakoskelainen Pentti Riuttanen 
oli orpo. Haastattelun aikana hän kertoi isän kaipuustaan ja siitä, mihin se johti.

Olin kuuden kuukauden ikäinen, kun äitini kuoli. Isäni sisar otti minut 
hoitoonsa, koska isäni oli pestautunut töihin saksalaiseen rahtilaivaan. 
Näin isäni vain kerran ja sain häneltä Saksasta yhden kortin, joka oli osoi-
tettu ”Pikku Pentille”. 

Kortti oli minulle arvokas, ja se jäi viimeiseksi, koska isäni rahtilaiva 
tuhoutui miinaan Itämerellä jatkosodan aikana. Olin silloin seitsemänvuo-
tias ja asuin Vaajakoskella. 

Isä esikuvana

Koti, johon minut adoptoitiin, oli rikkinäinen. Minusta kyllä huolehdittiin, 
mutta minä en sopeutunut sinne. Kasvatusisäni juopotteli, enkä jaksanut 
keskittyä koulunkäyntiin. Isäni tuttavat kehuivat edesmenneen isäni paini- 
ja urheiluharrastuksia ja hänen menestymistään niissä. Hän kulki meriä 
ja oli melkoinen hulivili. Jännittävien muistojeni saattelemana otin isäni 
esikuvakseni. Halusin samaistua isäni hurjaan luonteeseen. 

Velipuoleni tarjosi minulle ensimmäisen humalan ollessani 15-vuotias. 
Jäin välittömästi koukkuun alkoholiin, ja sitä tarvittiin säännöllisesti 16 
ikävuoden jälkeen rohkaisuryypyiksi viikonloppuisin tansseihin ja muu-
hun. Sain työpaikan SOK:n sahalta 15-vuotiaana, tein kuusituntisia päiviä 
ja iltaisin kävin jatkokoulua. 

Tappelija

Opiskelin ammattikoulussa konepuusepäksi vuosina 1951–55. Viinaon-
gelmat kasvoivat, ja tuli paljon tappeluja. Kaverit ja muutkin pelkäsivät 
ja siirtyivät kohdattaessa toiselle puolelle katua. Sain koulun kuitenkin 
suoritettua. Siihen vaikutti sekin, että rehtori oli perhetuttu ja käski käydä 
aloittamani konepuuseppäkoulutuksen loppuun. 

Olisin halunnut vaihtaa maalarin opintoihin, koska velipuoleni oli maa-
lari ja juoppo. Se vaikutti sopivalta yhdistelmältä. Armeijassa minut tun-
nettiin ”Liikkuvana kolinan mainoksena”. Kolina oli partavettä, joka juo-
tuna nousi päähän. 

Jatkoin töitä kalustetehtaalla parisen vuotta. Otin kyllä lopputilin neljä 
tai viisi kertaa, mutta minut pyydettiin aina takaisin. Tein melkein kahden 
miehen työt ja sain urakkamiesten keskituntipalkkaa. Lopulta viinaongel-
mieni vuoksi otin lopputilin. 

Pian olin Vaajakosken suurin sakkojen maksaja. Maksamattomat sakot 
veivät linnaan monena talvena. Reissuja sinne tuli yhteensä kahden vuo-
den verran. 

Pena itkee

En pystynyt pitkiin työsuhteisiin, joten pätkätyöt rakennuksilla tuntuivat 
sopivilta. Varsinainen linnakierre oli vuosina 1972–85. Syyllistyin myös 
kahteen henkirikokseen. Samalla kariutui kolme vuotta kestänyt avioliitto. 

Pääsin vankilasta lomalle vuonna 1984. Vaajakoskella asuva uskovai-
nen mies Matti Paananen tuli silloin luokseni ja sanoi: ”Jeesus rakastaa 
sinua. Tule tänne autooni!” Hänen autossaan soi hengellinen musiikki. 
Se osui avuttomaan ja särkyneeseen sisäiseen maailmaani. Painoin pääni 
alas, että kukaan ei näkisi Penan itkevän.  

Kysyin Matilta: ”Miten tällaista miestä kukaan voi rakastaa!” Hän vas-
tasi: ”Jeesus on erikoistunut toivottomiin tapauksiin. Saanko rukoilla puo-
lestasi?” Vastasin myöntävästi, ja Matti julisti Jeesuksen nimessä ja veres-
sä kaikki syntini anteeksi. 

Tämän jälkeen menimme Matin asunnolle, jossa yllättäen vedin viina-
pullon hihasta ja heitin sen roskikseen. Matti säikähti, mutta hän sai nähdä 
vielä, miten tupakatkin lensivät roskikseen. Sain kokea Jumalan armon ja 
pelastusvarmuuden. 

”Kalkatti vierasta kieltä”

Kotiuduin vankilasta ainoana omaisuutenani lähes tyhjä muovikassi mutta 
uutena luomuksena. Matti tuli vankilan portille vastaan. 

Matti kertoi jälkeenpäin: ”Oli ilo hakea sellainen mies vankilasta, joka 
oli täyttynyt Pyhällä Hengellä ja tulella. Pentti puhua kalkatti vierasta 
kieltä eikä pystynyt puhumaan suomen kieltä sanaakaan!” 

Palattuani Vaajakoskelle Matti kehotti tunnustamaan uskoni ihmisille. 
Soitin hyvälle kaverilleni keskellä yötä. Halusin varmistaa, pitikö väite 
hänen uskoontulostaan paikkansa. Kaveri vastasi myöntävästi, ja minä 
kerroin itsekin tulleeni uskoon. Meitä kahta entistä laitapuolen kulkijaa 
yhdisti nyt Kristuksen ristillä suorittama syntien sovitus. 

Kasteelle

Kastetilaisuuteeni baptistiseurakunnassa tuli paljon kavereitani monesta 
kansankerroksesta katselemaan ja toteamaan elämäni merkittävintä muu-
tosta. Minulle tuli hätä kavereistani, jotka elivät ilman Jeesuksen muutta-
vaa voimaa. 

Nuoret ja vanhat kadun kulkijat tulivat lähelle sydäntäni, joten lähdin 
mukaan katubussi- ja katutyötoimintaan. Viikoittaiset Köörikellari-ta-
pahtumat vetivät entisiä juoppoja puoleensa, ja yli 80 miestä tuli uskoon. 
Muutamat heistä ovat vieläkin mukana hengellisessä työssä. 

Minulle tarjoutui tilaisuus viettää vuosi Kristillisessä alkoholisti- ja nar-
komaanikodissa eheytymässä ja kuntoutumassa heikosta itsetunnostani. 
Sain samalla osallistua vankilatyöhön. 

Jo 30 vuoden ajan on järjestetty Köörileirejä. Sakari Pihlaja aloitti sa-
manlaista toimintaa Virossa 1990-luvulla. Venäläinen tv-kanava teki oh-
jelman siitä, kuinka suomalaiset auttavat tuomalla vaatteita ja ruokaa. Ih-
miset olivat avoimia ja vastaanottavaisia evankeliumille, ja monet tulivat 
uskoon. 

Pelastus kuuluu kaikille

Pentti on täyttänyt jo 81 vuotta. Hänen ja Matin yhteistyö on jatkunut 32 
vuotta. He ovat vieneet evankeliumin ilosanomaa myös Kanadaan, Yh-
dysvaltoihin, Viroon ja Thaimaahan. Heidän Kööri-niminen lauluryhmän-
sä on tehnyt lauluäänitteitä. 

Pentti menetti isänsä jo lapsena, ja hänelle jäi isän kaipuu. Jeesuksen 
tuntemisen kautta hän on saanut henkilökohtaisesti kokea sen, mitä Raa-
mattu sanoo: ”Kenellä on Poika, hänellä on Isä.” Suhde Isään Jumalaan 
on todellinen. Se perustuu varmoihin tosiasioihin siitä, että hän lähetti 
Poikansa Jeesuksen sovittamaan syntimme, jotta voisimme löytää Isän ja 
tulla hänen lapsikseen. 

Pentti toivoo, että seurakunnat syttyisivät viemään pelastussanomaa 
aitovierille ja kujille, sillä siellä odotetaan mahdollisuutta muutokseen. 
Odotetaan rinnalla kulkijoilta vanhanaikaista, kirkasta evankeliumia, kos-
ka se muuttaa ihmisen myös yhteiskuntakelpoiseksi. 

Kerrontansa lopuksi Pentti haluaa painottaa: ”Jee-
sus etsii syntisiä. Pelastus kuuluu kaikille!”

AULIS KULJU TEKSTI / / ARJA LEHMUSKOSKI KUVA
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Narkkarin pelastus

Elämässämme on monia osa-
alueita, joissa on vaarallista elää 
jatkuvasti pelkkien luulojen va-
rassa. Moni hukkunut ihminen 
on luullut, että kevättalvinen jää 
kestäisi. Moni huumeita kokeillut 
nuori on luullut, ettei niihin jäisi 
koukkuun. Monet aivoverenvuo-
toon kuolleet ovat luulleet sitä en-
sin migreeniksi. Listaa voisi jat-
kaa loputtomiin.

Luulousko

Haluan kuitenkin jakaa kanssasi 
muutaman ajatuksen kohtalokkaim-
masta harhaluulosta, joka ihmisellä 
voi olla. Moni nimittäin luulee ole-
vansa uskossa, vaikka ei koskaan 
ole tullut todella pelastukseen sisäl-
le. Tällainen ihminen herää kerran 
rikkaan miehen (Luuk. 16:23) ta-
voin tuonelassa kovissa tuskissa, el-
lei Jumala armossaan pysäytä häntä 
jo täällä ajassa näkemään omaa ka-
dotettua tilaansa.

Jeesus kertoi aikoinaan riipaise-
van kuvan eräistä ihmisistä: ”Ja joku 
kysyi häneltä: ’Herra, onko niitä 
vähän, jotka pelastuvat?’ Niin hän 
sanoi heille:’Kilvoitelkaa päästäk-
senne sisälle ahtaasta ovesta, sillä 
monet, sanon minä teille, koettavat 
päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen 
jälkeen kuin perheenisäntä on nous-
sut ja sulkenut oven ja te rupeatte 
seisomaan ulkona ja kolkuttamaan 
ovea sanoen: ‘Herra, avaa meille’, 
vastaa hän ja sanoo teille: ‘En minä 
tunne teitä enkä tiedä, mistä te olet-
te.’

Silloin te rupeatte sanomaan: 
‘Mehän söimme ja joimme sinun 
seurassasi, ja meidän kaduillamme 
sinä opetit.’Mutta hän on lausuva: 
‘Minä sanon teille: en tiedä, mistä te 
olette. Menkää pois minun tyköäni, 
kaikki te vääryyden tekijät.’Siellä 
on oleva itku ja hammasten kiris-

tys, kun näette 
Aabrahamin 
ja Iisakin ja 

Jaakobin ja kaikkien profeet-
tain olevan Jumalan valtakun-
nassa, mutta huomaatte itsen-
ne heitetyiksi ulos.’” (Luuk. 
13:23–28)

Uskoivat Jumalaan

Tässä tilanteessa uskonnol-
linen ihmisjoukko tieduste-
lee Jeesukselta pelastukseen 
liittyviä asioita. Jeesus ei jää 

jaarittelemaan ympäripyöreitä us-
konnollisia korulauseita vaan näkee 
kyselijöiden uskonnollisen pans-
sarin läpi suoraan sydämeen. Hän 
sanoo, että monet yrittävät pelastua 
mutta eivät voi, koska heidän kei-
nonsa taivaaseen pääsemiselle ovat 
väärät. Eräänä päivänä taivaan por-
tilla he huomaavat olevansa ulko-
puolella. Jeesus profetoi, että näistä 
uskonnollisista kyselijöistä osa jou-
tuisi helvettiin hurskaan näköisistä 
kulisseista huolimatta.

Edellä mainitussa tapahtumassa 
surullisinta on, että ulkopuolelle 
jääneet ihmiset luulivat olevansa 
uskossa. He olivat aivan hämmäs-
tyneitä joutuessaan taivaan porttien 
ulkopuolelle. Kaikenhan piti olla ul-
koisesti hyvin. He olivat omien sa-
nojensa mukaan liikkuneet mukana 
Jeesuksen seurueessa sekä istuneet 
jumalanpalveluksissa kuuntelemas-
sa hartaasti Jumalan Sanan opetus-
ta. He olivat syöneet ja juoneet eh-
toollisella muiden seurakuntalais-
ten seurassa niin kuin sakramentti 
heitä hurskaasti oli velvoittanut. 

Eivät tehneet parannusta

Merkille pantavaa on, että ulkopuo-
lelle joutuneet ihmiset eivät olleet 
kulkeneet kapakoissa, bordelleissa 
tai huumeluolissa. He olivat kulke-
neet mukana seurakunnan kokouk-
sissa luullen, että kaikki on hyvin. 
He eivät olleet julkijumalattomia 
vaan aivan vilpittömästi omaan 
uskoonsa luottavia. He uskoivat 
Jumalaan ja Jeesuksen olemassa-
oloon. Uskonnollisuus oli heille tär-
keä osa elämää ja identiteettiä. He 
olivat omasta mielestään kristittyjä 
isolla koolla. 

Kuitenkin tulemuksensa päivänä 
Jeesus itse jätti heidät taivaan ul-
kopuolelle sanoen, ettei hän tunne 
näitä ihmisiä. Miksi Jeesus ei heitä 
tuntenut? Jeesus sanoo: ”Menkää 
pois minun tyköäni, kaikki te vää-
ryyden tekijät.” Helvettiin joutumi-

sen syy oli, että nämä raukat olivat 
tehneet koko elämänsä ajan kaikkea 
muuta hengelliseltä näyttävää mut-
ta eivät koskaan parannusta. Jeesus 
nimittäin kutsui heitä vääryyden 
tekijöiksi. Kaunis uskonnollinen 
panssari oli tehnyt näistä uskonnol-
lisista ihmisistä immuuneita uudes-
tisyntymisen ja parannuksenteon 
välttämättömyyden näkemiselle. 
Heillä ei ollut julkisia syntejä, ja 
uskonnollisuuden pirullinen suoja-
muuri kauniine koristeineen peitti 
heidän silmänsä näkemästä oman 
sydämensä syntisyyttä ja uudesti-
syntymättömyyttä. 

Uskonnollisuus oli rokottanut 
nämä ihmiset tunnottomiksi Juma-
lan Sanalle. Sana ei ollut koskaan 
satuttanut ja tehnyt heitä syntisiksi. 
Siksi he eivät koskaan olleet tarvin-
neet parannustakaan eivätkä koke-
neet Jumalan armoa. He kulkivat 
koko elämänsä Jeesuksen mukana 
mutta eivät koskaan olleet alkaneet 
seurata häntä sydämellään ja elä-
mällään.

Pelkkä kasvu ei riitä

Tällaisia ihmisiä on kaikkialla. Hei-
tä on helluntaiherätyksessä, baptis-
teissa, vapaakirkoissa, luterilaisissa 
ja kaikissa uskonsuunnissa. Heille 
kaikille on usein yhteistä se, että he 
ovat kasvaneet pienestä pitäen ehkä 
jopa uskovan kodin lapsina kaunii-
seen ja moraalisesti korkeatasoi-
seen kristilliseen elämään sisälle. 

Nimittäin todelliseen, pelasta-
vaan uskoon ei voi kasvattaa ke-
tään, vaan siihen pitää tulla uudes-
tisyntymän kautta sisälle. Siksi Jee-
sus sanoo, että ilman uudestisynty-
mistä ihminen ei voi nähdä Jumalan 
valtakuntaa (Joh. 3:3). 

Nämä ihmiset ovat usein olleet 
seurakunnan toiminnassa mukana 
lapsesta asti. He ovat mahdollises-
ti soittaneet lauluryhmissä ja jopa 
avustaneet kokousten järjestämises-
sä. Ajan myötä he ovat ajautuneet 
kasteelle ja todistuksessaan tokais-
seet: ”Minä olen tavallaan aina ol-
lut uskossa. Vanhempani nimittäin 

ovat uskossa.” 
Laiskat tai sokeat pastorit eivät 

ole sanallakaan puuttuneet heidän 
uudestisyntymättömään tilaansa, 
koska he ovat kilttejä ja suloisia. 
Mikä järkyttävä uskonnollinen pe-
tos! Raamattu sanoo, että syntien 
anteeksiantoa ei voi olla ilman pa-
rannuksentekoa (Luuk. 24:47, Apt. 
3:19). Me saamme ihmisistä kyllä 
helposti helluntailaisia, baptiste-
ja, vapaakirkollisia ja luterilaisia, 
mutta Jumalan lapseksi tulemiseen 
tarvitaan parannus ja uudestisynty-
minen ylhäältä.

Luulot pois

Jeesus sanoo: ”Siltä, jolla ei ole, 
otetaan pois sekin, minkä hän luu-
lee itsellään olevan.” (Luuk. 8:18) 
Kerran kuoleman jälkeen tai Jee-
suksen tullessa takaisin maan päälle 
jokaiselta luulouskovaiselta otetaan 
luulot pois kirjaimellisesti. He oli-
vat luulleet olevansa uskossa, mutta 
nyt he järkyttävällä tavalla tiesi-
vät olevansa kadotettuja syntiensä 
vuoksi ikuisesti. Joku on joskus 
sanonut, että kirkkokuorolaisen on 
kaikista vaikein pelastua. Tarvitaan 
voimakas Pyhän Hengen valo pal-
jastamaan sydämen tila ja Jumalan 
väkevän käden ojennus, että tällai-
nen ihminen pelastuu.  

Mutta sekään ei ole Jumalalle 
mahdotonta. Paavali oli ennen uu-
destisyntymäänsä luulouskovainen. 
Hän nimittäin sanoi todistukses-
saan: ”Luulin minäkin, että minun 
tuli paljon taistella Jeesuksen, Na-
saretilaisen, nimeä vastaan.” (Apt. 
26:9) Paavali luuli suorittavansa 
suurta uhritoimitusta ja uskonpuh-
distusta vainotessaan uudestisynty-
neitä kristittyjä. 

Paavali, joka oli lapsesta asti 
hurskaiden vanhempien ja kir-
janoppineiden kasvattama, luuli 
vilpittömästi palvelevansa Jumalaa 
ja olevansa oikealla tiellä toimies-
saan näin. Kaikki muuttui kuitenkin 
Damaskon tiellä, kun Jeesus armos-
saan ilmestyi Paavalin elämään ja 
muutti sen. Uskonnollisesta ihmi-
sestä tuli Jumalan lapsi ja väkevä 
ase Jumalan käytössä.

Jeesus sanoo eräistä Raamatun 
tutkijoista: ”Te tutkitte Kirjoituk-
sia, koska luulette, että teillä on 
niissä iankaikkinen elämä… Silti 
te ette tahdo tulla minun luokseni, 
että saisitte elämän.” (Joh. 5:39–40 
Raamattu Kansalle -käännös) Huo-

Timo Lindroos.

maatko, että edes innokas Raama-
tun tutkiminen ei pelasta ihmistä? 
Raamatun lukeminen ja tutkiminen 
on hyödytöntä toimintaa, ellei ih-
minen tee elämässään parannusta 
ja tule Jeesuksen luokse niin kuin 
Raamattu opettaa. 

Teologia saa pahimmillaan ihmi-
sen sielunmaailman uskonnollisuu-
den perustarpeen vain näennäisesti 
tyydytetyksi ja tuudittaa ihmisen 
syvempään horrostilaan oman ka-
dotetun tilansa näkemisen suhteen. 
Vaikka olisit pastori, vanhimmisto-
veli, piispa tai kuka tahansa, ”ellette 
tee parannusta, niin samoin te kaik-

ki hukutte”, sanoo Jeesus. (Luuk. 
13:5)

Tutki tilaasi!

Lopuksi, rakas lukija, tahdon tehdä 
sinulle muutaman kysymyksen. En 
kysy, milloin aloit liikkua mukana 
seurakuntakuvioissa vaan kysyn 
sinulta: Milloin uudestisynnyit yl-
häältä? En kysy sinulta uskonnol-
lista perhetaustaasi tai Raamatun 
tuntemustasi vaan: Milloin teit pa-
rannuksen Jeesuksen edessä sydä-
mestäsi? 

Jos et osaa vastata näihin kysy-

myksiin, sinun on erittäin vakavasti 
tarkasteltava uskonnollisen ulko-
kuoresi sisäpuolelle. Anna Jumalan 
Sanan totuuden ja Jumalan Hengen 
tehdä diagnoosi: oletko luulouskos-
sa vai uudestisyntynyt? Raamattu 
sanoo: ”Koetelkaa itseänne, olette-
ko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai 
ettekö tunne itseänne, että Jeesus 
Kristus on teissä? Ellei, niin ette 
kestä koetusta.” (2 Kor. 13:5) 

Ehkä sydämessäsi tiedät tai aavis-
tat nyt oman tilasi. Älä loukkaannu 
Jumalan Sanaan vaan anna sen pa-
rantaa ja pelastaa sinut, vaikka se 
ensin satuttaisi. Älä työnnä päätäsi 

jäniksen lailla piiloon loukkaantu-
neena vaan anna Jeesuksen pelastaa 
kallis iankaikkinen sielusi. Hylkää 
tänään syntisi ja tuo ne Jeesuksel-
le. Hän on uhrannut itsensä ristillä 
viattomana uhrina Jumalalle sinun 
edestäsi, jotta saisit kaikki syntisi 
anteeksi. 

Jeesus on tehnyt puolestasi kai-
ken valmiiksi. Hänen verensä puh-
distaa kaikesta synnistä (1 Joh. 1:7). 
Kun annat tämän tapahtua kohdal-
lasi, sinun luulouskosi muuttuu elä-
väksi uskoksi.

Timo Lindroos

”Todelliseen, 
pelastavaan 
uskoon ei 
voi kasvattaa 
ketään.”

Olen aiheuttanut lähiomaisilleni käsittämätöntä tuskaa varasteluineen, valehteluineen ja öisine soit-
toineni. Sitten Jeesus puuttui elämääni muuttaen sen.

Olen 34-vuotias lietolainen metsuri ja kol-
men pojan isä. Lapsuuteni vietin Sastama-
lassa. Perheeseemme kuului isosiskoni, 
isäni, joka toimi autonasentajana, sekä äi-
tini, joka oli lastenhoitaja.   

Lapsuudesta mieleeni ovat jääneet lo-
mamatkat ympäri Suomea sekä erikoisesti joulut. En kasvanut uskovaises-
sa perheessä, mutta sain kokea kotona rakkautta ja hyväksyntää. Minulla 
oli paljon ystäviä ja heidän kanssaan yhteistä tekemistä, esimerkiksi jää-
kiekkoa, jalkapalloa ja kalastusta.

Vaikeudet alkoivat

Yläasteella elämääni alkoi tulla ongelmia: alkoholi, tupakka ja varkaudet. 
Tilannetta ei helpottanut vanhempieni ero, vaan turvallinen lapsuudenko-
tini rikkoontui. Muutin äidin ja siskoni kanssa keskustaan kerrostaloon. 

Vaikeudet alkoivat kasautua hyvin nopeassa tahdissa. Aluksi riittivät 
perjantai-iltojen diskot ja kotiviini, mutta pian alkoholia tarvittiinkin joka 
viikonloppu.

Tuli myös mahdollisuus kokeilla pilveä, ja ajattelin: ”Tämä on mun jut-
tu, tämän kanssa haluan jatkaa.” Olin tullut tutuksi poliisin kanssa, ja aika 
ajoin tulin poliisin kyydissä kotiin, jossa äitini odotti. 

Ammattikouluaikoina alkoi tuntua siltä, että pilvenpoltosta ei saa enää 
mitään irti, ja elämääni tulivat uudet aineet, amfetamiini ja ekstaasi. Muu-
tin pois kotoa, ja vaikeudet vain syvenivät.

Mikään ei pysäyttänyt

Kun pilvenpoltto alkoi, ajattelin, että ei tämä nyt vaarallista ole, vain ne 
ovat narkkareita, jotka vetävät piikkiä. Erään kerran muistin nuo ajatukset, 
kun itselläni oli piikki kädessä, ja tajusin, että nyt ollaan syvällä. 

Käytin elämästäni kahdeksan vuotta enemmän ja vähemmän päihteisiin, 
aineet vaihtuivat ja vain sillä oli merkitystä, että pää oli sekaisin.

Elämäni oli täysin turhaa: hoitolaitosjaksoja, sairaalareissuja, oikeu-
denkäyntejä, epäonnistuneita seurusteluyrityksiä, työpaikan menetyksiä, 

asuntojen menetyksiä, hyvien kavereiden turhia kuolemia. Eivätkä nekään 
pysäyttäneet.

Vastasin myöntävästi

Koitti elokuinen lauantaipäivä vuonna 2005. Heräsin asunnoltani ja ajat-
telin vain, että missä kaverit ovat ja että juhlien täytyy jatkua. Suuntasin 
Sastamalan keskustaan, torikeskuksen taakse, josta kaverit löytyivät. 

Illalla punkkariystäväni kysyi: ”Lähdetäänkö, Teemu, käymään teltta-
kokouksessa, jos saataisiin ruokaa.” Hän ajoi polkupyörällä ja minä istuin 
tarakalla. Kaaduimme monta kertaa.

Kuuntelin tuossa tilaisuudessa puheen, joka osui minuun vahvasti. Ti-
laisuuden jälkeen kanssani tultiin juttelemaan ja kysyttiin, haluaisinko an-
taa elämäni Jeesukselle. En tiennyt, mitä se tarkoitti, mutta vastasin heti 
myöntävästi. 

Jumalan ihme

Puolestani rukoiltiin, ja sain kokea valtavan Jumalan ihmeen: Jeesus tuli 
elämääni, ja hän vapautti hetkessä minut huumeista, tupakasta ja alkoho-
lista. Tuon kokouksen aikana aineiden vaikutus lakkasi, enkä ole sen jäl-
keen niitä tarvinnut. 

Sydämessäni oli nyt Jeesuksen antama rauha, tiesin, että olin vapaa riip-
puvuuksista. Sain kokea uudestisyntymisen ihmeen, ja Jeesushan sanoo, 
että jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä taivasten val-
takuntaa (Joh. 3:3). 

Pian pääsin Raision Kan-kodille asumaan ja kokoamaan elämääni uu-
destaan. Olin tuhonnut elämääni niin paljon, että asioiden järjestyminen 
vaati aikaa. Jumala johdatti askeleitani. Sain myös käydä uskovien kas-
teella, josta Jeesus itse näytti esimerkkiä (Matt. 3:13–17). 

Tie, totuus ja elämä

Uskoontuloni jälkeen menin vielä kärsimään tuo-
mioni Satakunnan vankilaan. Vapauden häämöt-

Teemu Anttila.

TIMO LINDROOS
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Jeesus tekee vapaaksi

täessä aloin rukoilla itselleni puolisoa, ja Jumala vastasikin siihen hyvin 
nopeasti.

Vapautumiseni jälkeen aloin pian tapailla tulevaa vaimoani. Meillä on 
nyt kolme alle 5-vuotiasta rakasta poikaa. Olemme saanet kokea elämäs-
sämme todellista Jumalan huolenpitoa, Jeesus on auttanut ihmeellisellä 
tavalla muun muassa työasioissa. Olen saanut olla koko uskossaoloaikani 
töissä. Työt ovat vaihtuneet, mutta hän on auttanut.

Haluan sanoa sinulle, joka luet tätä: älä luota omiin hyviin tekoihisi. 

Kun sinusta aika jättää, hyvät tekosi jäävät tänne. Älä mieti, mitä kaverit 
tai ystävät ajattelevat, sillä laulun sanoin: ”Kun sä käyt yli virran, niin käyt 
yksin.”

Hän muutti elämäni, ja tiedän, että hän voi ilmestyä myös sinun elämää-
si, jos tahdot. Jeesus sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule 
Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6).

Teemu Anttila

Jeesus kertoo Raamatussa kauniin 
kertomuksen taivaallisen Isän rak-
kaudesta. Nuori poika halusi jo etu-
käteen hänelle kuuluvan osan isän 
omaisuudesta, ja isä jakoi omai-
suuden. Sitten poika lähti kaukai-
seen maahan ja tuhlasi siellä kaiken 
omaisuutensa. 

Maahan tuli nälänhätä, eikä mis-
sään ollut ruokaa. Sitten poika muis-
ti isän kodin. Hän tuli katumapäälle 
ja päätti lähteä takaisin isänsä ko-
tiin. Kun hän lähestyi kotia, isä näki 
hänet, juoksi avosylin poikaansa 
vastaan, suuteli ja halasi häntä ja 
laittoi tervetulojuhlat pystyyn. Isä 
iloitsi siitä, kun poika oli tullut ta-
kaisin kotiin (Luuk. 15:11–24).

Hiipivää hölmöyttä

Nuorena miehenä minäkin elin elä-
määni niin kuin tämä tuhlaajapoika. 
Oivan mahdollisuuden siihen antoi 
se, että keskiolut vapautui vuonna 
1968. Olutta sai ostaa elintarvike-
kaupoista ja baareista, ja kauppa-
autot kuljettivat sitä maaseudun 
kyliin.

Olin silloin 18-vuotias ja olin 
kokeilunhaluinen niin kuin nuoret 
yleensä ovat. Halusin maistaa, mil-
tä tämä uusi juoma maistui, ja mais-
tuihan se. ”Hiipivää hölmöyttäkö 
se Jussi taas tulee ostamaan?”, ky-
syi kauppias, kun menin ostamaan 
olutta.

Keskiolut myötävaikutti siihen, 
että elämäni alkoi luisua huonom-

paan suun-
taan. Kävin 
töissä, kun 

sitä oli tarjolla. Kotona oli opetettu 
arvostamaan ja tekemään työtä.

Tukholmaan

Tuli sitten eräs päivä päivien jou-
kossa syksyllä 1979, kun kaveri-
ni Köpin kanssa päätimme lähteä 
Tukholmaan. Aluksi asuntona oli-
vat kerrostalon portaikot, myöhem-
min asuntolat, joissa asui suoma-
laisia kadunmiehiä. Työpaikkoina 
olivat ravintolan tiskit silloin, kun 
niitä oli tarjolla. Sosiaalitoimistos-
sakin tuli käytyä.

Pikkuhiljaa laitapuolen kulkijat 
ja korvikeaine ”tenttusotku” tuli-
vat tutuiksi. Se oli ainut lohtu, jolla 
sai pään sekaisin. Enää elämästäni 
puuttui, että olisin joutunut rautoi-
hin tai lautoihin.

Kesällä vuonna 1980 olimme 
erään kaverin kanssa menossa tutul-
le kohtaamispaikalle, jossa suoma-
laiset kadunmiehet kokoontuivat. 
Siellä oli eräs mies, joka poikkesi 
ryhmästä. Hänellä oli päällään puh-
taat vaatteet, ja hänellä näytti ole-
van asiaa miehille.

Kun lähestyimme porukkaa, ka-
verini sanoi, että hän tuntee tuon 
miehen. He olivat kotoisin samasta 
kaupungista. Mies huomasi meidät 
ja tuli luoksemme. Juttelimme vä-
hän aikaa, ja hän pyysi meitä kah-
ville.

Rukoushuoneella

Kahvin jälkeen menimme puiston-
penkille juttelemaan. Hän kertoi, 
että oli ollut useita vuosia vankilas-

sa. Kun hän vapautui, hän otti Jee-
suksen vastaan Herranaan, ja hänen 
elämässään alkoi suuri muutos.

Mies kehotti meitäkin ottamaan 
Jeesuksen vastaan ja sanoi, että 
elämämme muuttuisi paremmaksi 
ja elämisen arvoiseksi. Pois läh-
tiessään hän antoi meille traktaatin, 
jossa oli seurakunnan osoite.

Sinä iltana minä mietin mennyt-
tä elämääni. Miksi olen joutunut 
tällaiseen tilaan? Miksi minä aina 
epäonnistun elämässäni? Jossakin 
vaiheessa otin traktaatin käteeni ja 
luin sen. Siinä oli myös ohje ru-
koukseen. Vaistomaisesti pääni pai-
nui alas. Rukoilin hiljaa: ”Jeesus, 
pelasta minut.”

Sunnuntai-iltana minä laahus-
tin hoippuvin askelin seurakunnan 
rukoushuoneelle tenttupullo muka-
nani. Ovella vahtimestari otti pul-
lon pois. Minä kysyin, oliko siellä 
miestä, joka on ollut vankilassa. 
Minulle sanottiin, että mies oli läh-
tenyt jo pois, koska tilaisuus oli lop-
pumassa.

Sitten paikalle tuli romanimies, 
joka sanoi: ”Mennään alttarille ru-
koilemaan.” Me polvistuimme alt-
tarille. Kun hän aloitti rukouksen 
puolestani, kyynelvirrat alkoivat 
valua pitkin poskiani, enkä voinut 
hillitä niitä.  Kun lähdin pois, vahti-
mestari kysyi: ”Ethän sinä enää tar-
vitse tätä pulloa?” Minun piti kui-
tenkin ottaa se sotku vielä mukaani. 

”Hei, poika!”

Oli heinäkuun alkupäivä vuonna 
1980. Minulla ei ollut enää rahaa 

vuokranmaksuun eikä ruokaan. 
Menin aamulla aikaisin kyselemään 
työnvälityksestä, löytyisikö vaikka 
ravintolasta tiskaajan töitä, mutta 
sellaistakaan ei ollut. 

Sitten läksin kohti sosiaalihuol-
toa kyselemään, saisinko sieltä 
vuokrarahat. Ovella ääni sanoi si-
sälläni: ”Jussi, et sinä sieltä saa 
mitään apua!” Peräännyin ja yritin 
uudelleen, mutta kuulin taas saman 
äänen. Hermostuin ja päätin tulla il-
tapäivällä uudelleen. 

Lähdin kävelemään vilkasliiken-
teistä katua pitkin. Aurinko paistoi 
lämpimästi, ja ihmiset näyttivät 
iloisilta ja onnellisilta, mutta minul-
la oli huolia ja murheita sydämel-
läni. ”Mutta taivaassa näki hätäni 
hän, ken ristillä kuoli eestäni. Loisti 
rakkaus hänen haavoistaan. Tuskat 
sieluni poistui kokonaan.” (Hengel-
lisen laulukirjan laulu 282:7) 

Liikennevaloihin oli pysähtynyt 
kymmenittäin autoja, jotka tuprut-
tivat pakokaasua. Yhtäkkiä kuu-
lin selvällä suomen kielellä: ”Hei, 
poika, tule kyytiin!” Säikähdin ja 
jähmetyin paikalleni. Mies, joka oli 
kertonut meille Jeesuksesta, viitti-
löi kädellään minua auton kyytiin. 
Pimeään sydämeeni syttyi toivonki-
pinä. Ehkäpä saan jotakin syötävää. 
Juoksin nopeasti autoon, ja samas-
sa liikennevalo vaihtui vihreäksi. 
Tämä uskova mies oli Kyösti Er-
kinkorpi. 

Rauha täytti sydämen

Istuin Kaisan ja Kyöstin kauniin 
kodin olohuoneen sohvalla epäon-

nistuneena, sisäisesti rikkinäisenä 
ihmisenä. Minua hävetti olla siinä. 
Häpesin itseäni. Kyösti ei halvek-
sinut eikä syytellyt minua mistään 
vaan halusi auttaa minua Jeesuksen 
ristin juurelle tunnustamaan Juma-
lalle, että tarvitsen Jeesuksen va-
pauttavaa voimaa synnin orjuudesta 
ja alkoholin himosta.

Kyöstin valoisa elämänasenne ja 
uutta toivoa luova puhe syttyi sy-
dämessäni, ja olin valmis luovut-
tamaan koko elämäni Jeesukselle. 
Sitten polvistuimme olohuoneessa 
sohvan eteen rukoukseen, ja Jee-
suksen nimessä ja veressä minun 
syntini julistettiin anteeksi anne-
tuiksi.

Samassa hetkessä minä uudesti-
synnyin Jumalan Pyhästä Hengestä 

ja elävästä Sanasta Jumalan lapsek-
si. Ihmeellinen Jumalan rauha täytti 
sydämeni. Minulle annettiin lahjak-
si oma Raamattu, jota aloin innok-
kaasti lukea. Kyöstin ja Kaisan ko-
tona sain asua ensimmäiset päiväni 
uskovaisena miehenä.

”Nyt mä löysin jo elon lähtehen. 
Siksi kulje en enää etsien. Siinä on-
nen ja levon täyden sain. Siellä kai-
kille sijaa vielä vain.” Näin jatkuu 
edellä mainittu hengellinen laulu 
(282:8).

Mummo rukoili

Kahden päivän kuluttua kävimme 
uskovaisen mummon luona, tut-
kimme ensin Raamattua ja sitten 
rukoilimme. Mummo tuli viereeni, 

laittoi kätensä minun pääni päälle ja 
rukoili Pyhän Hengen kastetta. Hän 
pyysi minua kiittämään Jeesusta. 
Siinä hetkessä alkoi kieleni sam-
maltaa, ja mummo sanoi: ”Puhu 
vaan ja anna kielten tulla”.

Pyhän Hengen voima kosketti 
minua voimallisesti, koin valtavan 
sisäisen vapautuksen ja ilo täytti sy-
dämeni. Aloin nauraa vapautuneesti 
ja sain sisäisen varmuuden, että Ju-
mala on olemassa. Kahden kuukau-
den päästä uskoon tuloni jälkeen 
kävin uskovien upotuskasteella, ja 
minut siunattiin helluntaiseurakun-
nan jäseneksi. Jumalalla on tarkka 
pelastussuunnitelma ja ajoitus jo-
kaiselle, niin myös minulle.

”Käy Herran luo, kun vielä voit 
sä tulla. On ehkä nyt jo päivä vii-

meinen. Ei kenties toista tilaisuut-
ta sulla, jos nyt sä hylkäät kutsun 
Jeesuksen.” Näin sanotaan toisessa 
hengellisessä laulussa (298:4). 

Sinä voit rukoilla vaikkapa näillä 
sanoilla: ”Jumala, vedä minut Jee-
suksen luo. Anna usko häneen, että 
pelastuisin, saisin syntini anteeksi 
ja vapautuisin synnin orjuudesta. 
Kiitos, Jeesus, pelastuksesta, täs-
tä hetkestä lähtien sinä olet minun 
Herrani ja Vapahtajani. Pyydän vie-
lä: johda joku uskovainen ihminen 
minun rinnalleni kulkemaan. Joh-
data minut myös Jumalan seurakun-
taan. Näitä pyydän vilpittömästi. 
Aamen.”

Juho Väisänen

Elämäni paras ratkaisu

Luopion teilläkin 
ollessaan Pauli 
tiesi uskonasiat 
hyvin. Jeesus kut-
sui häntä, ja hätä 
kasvoi niin suu-
reksi, että kes-
kellä yötä täytyi 
lähteä etsimään 
apua.

Olen 33-vuotias perheellinen mies. Minulla on 
vaimo ja neljä lasta, ja suoritan kone- ja metalli-
alan perustutkintoa.

Elämäni ennen uskoontuloani oli rajua. Käy-
tin runsaasti alkoholia ja muita päihteitä.

Tulin uskoon vuonna 1995. Olin silloin 
12-vuotias, mutta 17-vuotiaana lähdin omille 
teille. Elin erossa Jumalasta kahdeksan vuoden 
ajan. Seitsemän vuotta sitten sain armon uudis-
tua ja tehdä elämäni parhaan ratkaisun.

Elämän paras ratkaisu

Kaiken aikaa tiesin uskonasiat todella hyvin. 
Yritin monta kertaa palata takaisin Jeesuksen 
luokse mutta jätin niin sanottuja takaportteja elä-
määni, eli jätin jääkaappiin viinapulloja ja muuta 

Pauli Lindeman.

sellaista. Siksi uskoni ei ollut kestävää. Kiinnos-
tuin Jeesuksesta, koska elämä ei tyydyttänyt mi-
nua. Minulta puuttui sisäinen rauha.

Olin kotona, ja monen viikon ryyppyputki oli 
päällä. Istuin tietokoneella ja kuuntelin hengelli-
siä lauluja. Koin oloni niin syntiseksi, että minun 
oli pakko soittaa keskellä yötä kello kolmen ja 
neljän välillä yöllä eräälle uskovaiselle veljelle 
ja pyytää häntä rukoilemaan puolestani. Kun he-
räsin aamulla, koin sisimmässäni valtavan rau-
han, eikä minulla ollut edes krapulaa.

Kun tulin uskoon, viina ja muut päihteet jäi-
vät. Sisäiseen maailmaan tuli rauha, jonka Isä 
lupaa Sanassaan (Joh. 14:27).

Parantumisihme

Olen saanut monia rukousvastauksia. Mieleen 
painuvin niistä on se, kun Jumala paransi pienen 
Jeremia-poikamme.

Kun Jeremia oli pieni, hän joutui Tyksin las-
ten teho-osastolle. Hänen sydämensä löi liian 
nopeasti, ja sieltä kuului ylimääräisiä sivuääniä.

Jeremian sydämessä oikean puolen kammion 
lokerot olivat vasemmanpuoleisia kookkaam-
mat. Kotiin annettiin ohjeet seurailla Jeremian 
sydämen lyöntejä ja hänen vointiaan.

Joulun aikoihin vuonna 2012 päätimme ennen 

kontrollikäyntiä lähteä Vammalaan katsomaan 
Arthur Kukkulaa ja Tampereelle Hilja Aaltos-
ta. 

Pyysin Arthuria rukoilemaan Jeremian puo-
lesta, ja tapahtui ihme. Noin viikon kuluttua lää-
käri totesi, että Jeremia oli parantunut. Lääkärin 
lausunnossa lukee: ”Oikean kammion paksusei-
näisyys korjautunut spontaanisti.”

Jeesus rakastaa sinua!

Kun tulin uskoon, Jumala kutsui minut viemään 
evankeliumia sanoin ja sävelin. Saan palvella  
Taivaallista Isää laulun lahjoin ja Jumalan Sanan 
kautta.

Haluan sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ei tun-
ne Jeesusta: Hänellä on sinun elämääsi paljon 
annettavaa. Jeesus tahtoo antaa sinulle sisällön 
ja rauhan, koska Jeesus rakastaa sinua.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksi-
kään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä.” (Joh. 3:16)

TIMO LINDROOS / / TEKSTI JA KUVA
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RATKAISUNI

Jos olet antanut elämäsi Jeesukselle tai haluat sen tehdä, voit 
lähettää tämän kortin täytettynä siinä olevaan osoitteeseen. 

Olen tullut vakuuttuneeksi, että olen syntinen ja haluan antaa elä-
mäni Jeesukselle. Pyydän, että puolestani rukoillaan ja että mi-
nuun otetaan yhteyttä paikallisesta seurakunnasta. 
Nimi:________________________________________________

Lähiosoite: ___________________________________________

Postinumero: ________________________

Postitoimipaikka: _____________________

Puhelinnumero: ______________________

liimaa
posti-
merkki
tähän

Mertiörannan 
toimintakeskus

Vihuntie 21

   

38800 JÄMIJÄRVI

Tutustu aitoon hengelliseen kuukausijulkaisuun. 12 numeroa vuodessa vahvaa 
hengellistä sanomaa. Kestotilaus 45 € / vuosi. Lahjatilauksista sekä eläkkeellä ole-
vien saarnaajien ja evankelistojen tilauksista myönnetään 5 €:n alennus. Tilaushinta 
Eurooppaan on 50 € ja muihin maihin 60 € / vuosi. Kätevimmin teet tilauksen säh-
köpostilla osoitteella ristin.kansa@helluntaikansa.fi, nettisivujen kautta osoitteessa 
www.helluntaikansa.fi tai puhelimella numerosta 045 233 3939 toimistoaikana klo 
9-13. Lehti sisältää rakentavia ja mielenkiintoisia Jumalan Sanaan perustuvia kirjoi-
tuksia, tietoa Helluntaikansan juhlista ja tapahtumista sekä Mertiörannan toiminta-
keskuksen toiminnasta.

Toimintakeskuksessa on tiivis ohjelma erilaisia raamattukursseja ja tapahtumia. Suurjuhlat juhannuk-
sena ja syksyllä, pääsiäis- ja joulutapahtumat, hiihto- ja kesäleirejä, perhejuhlia ja paljon muuta. Tar-
kempaa tietoa löydät kotisivuiltamme www. helluntaikansa.fi tai Ristin Kansa -lehdestä.

Vihuntie 21, 38800 JÄMIJÄRVI, 
puh. 045 233 3939 toimisto@helluntaikansa.fi  

Ristin Kansa -lehti

Sinulle
Kädessäsi olevaa Sinulle-lehteä voit tilata jakaak-
sesi sitä  ystävillesi tai asuinalueellesi. Seurakun-
nat voivat tilata lehteä edullisesti massajakeluihin 
tai jaettavaksi evankelioimistilaisuuksissa. Hinta 

on 30 senttiä / kpl plus 
postituskulut. Tilaukset 
toimistoon, Helluntaikan-
sa ry, Vihuntie 21, 38800 
JÄMIJÄRVI. puh. (toi-
mistoaika klo 9-13) 045 
233 3939 tai sähköpostilla 
toimisto@helluntaikansa.
fi.

Ristin
    Kansa

Sinulle Sinulle 

Kansa näki suuren valkeuden

Minun ja Jumalan välis-
sä oli muuri. Se oli synnin 
muuri. Olin kieltänyt Ju-
malan ja kuljin omaa tie-
täni. Silloin ilmestyi Jee-
sus ja pelasti minut.

Oma ymmärtämättömyyte-
ni ja pelkoni rakensi muuria 
sisimpääni pala palalta. Elä-
määni tuli kuoleman kauhu, 
ja suurimman hädän keskel-
lä Jeesus pelasti minut, ja 
pimeä muuri murtui. 

Rakkaus mursi muurin

Jumalan suuri rakkaus loisti 
sydämeeni, valo taivaasta, 
ja mursi muurin. Olin ollut 
synkässä pimeydessä, mutta 
nyt sain nähdä ihanan va-
lonsäteen, joka valaisi mur-
tuneen seinän, jonka pöly 
vielä leijui ilmassa. 

Raskaat surut vaihtuivat 
vapaudentunteeseen. Tun-
sin rauhaa, jota en ollut ai-
kaisemmin tuntenut, ja tie-
sin, että olin kokonaan uusi 

ihminen. Olin uudestisynty-
nyt. 

Valo loistaa

Paavali kirjoittaa: ”Sillä 
me emme julista itseämme, 
vaan Kristusta Jeesusta, että 
hän on Herra ja me teidän 
palvelijanne, Jeesuksen täh-
den. 

Sillä Jumala, joka sanoi: 
’Loistakoon valkeus pi-
meydestä’, on se, joka loisti 
sydämiimme, että Jumalan 

kirkkauden tunteminen, 
sen kirkkauden, joka lois-
taa Kristuksen kasvoissa, 
levittäisi valoansa.” (2 Kor. 
4:5–6) 

Täysi elämä

”Kansa, joka pimeydessä is-
tui, näki suuren valkeuden. 
Ja jotka istuivat kuoleman 
maassa ja varjossa, niille 
koitti valkeus.” (Matt. 4:16) 

Kun et käännä selkääsi 
vaan käännyt ja otat Jeesuk-

sen rakkauden vastaan, saat 
Jeesuksessa täyden elämän. 
Jumala on jo valmistanut 
sen sinua varten aivan kuin 
mittatilaustyönä. Hän sai 
sen aikaan uhrikuolemas-
saan. Hän pesi verellään 
syntisi pois, lunasti, maksoi 
hinnan. Jeesus on tie, totuus 
ja elämä. Ota taivaan lahja 
vastaan! 

Maritta Ryytty

Ristin
    Kansa Ristin

    KansaTaivastie

Lukemattomat hengellisen he-
rätyksen tilassa olevat ihmiset 
kipuilevat kuin mato koukussa 
elämänsä suurimman ratkaisun 
edessä: Luovuttaako jäljellä ole-
vat elämänsä päivät Jumalan hal-
tuun ja Jeesuksen seuraamiseen 
opissa ja elämässä?

Kipuilu johtuu siitä, että he häpeä-
vät tunnustautua uskoviksi, Jee-
suksen, Jumalan Pojan ja ainoan 
Vapahtajamme seuraajiksi. Siinä 
ei ole mitään häpeämistä! Oikea ja 
suuri häpeä on Jumalan Jeesuksessa 
valmistaman pelastuksen hylkää-
minen. Onhan Jeesus kärsinyt ja 
kuollut ristinpuulla, häpeäpaalussa, 
maksaen meidän syntivelkaamme 
ja tuoden ristinkuolemallaan ihmis-
kunnalle sovituksen Jumalan van-
hurskauden vaatimuksen mukaan.

Ristin häpeä

Jeesus sanoi: ”Jos joku tahtoo mi-
nun perässäni kulkea, hän kieltä-
köön itsensä ja ottakoon joka päivä 
ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä 
joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän 
kadottaa sen.” Jeesus myös sanoi, 
että ne, jotka häpeävät häntä, saa-
vat iankaikkisen häpeän. Jeesuksen 
luona on kunnia ja kirkkaus, paho-
laisen seurassa tuska ja häpeä.

Emme voi olla kristittyjä ja sa-
malla hävetä Jeesusta. Jeesuksen 
mukaan me olemme maailman 
valkeus. ”Ei voi ylhäällä oleva kau-
punki olla kätkössä, eikä lamppua 
sytytetä ja panna vakan alle vaan 
lampunjalkaan, ja niin se loistaa 
kaikille huoneessa oleville. Niin 
loistakoon teidän valonne ihmis-
ten edessä, että he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän 
Isäänne, joka on taivaissa.”

Miten evankeliumi olisi voinut 
tulla meidän tykömme, elleivät al-
kuseurakunnan kristityt, vieläpä 
vainottuina, olisi julistaneet Jee-
susta Kristusta, ylösnoussutta Va-

pahtajaa? Mo-
net joutuvat 
kadotukseen 

siksi, että sielunvihollinen yrittää 
viivyttää ratkaisun tekemistä saa-
den häpeämään kristityksi tulemis-
ta. Kristityn nimihän kuuluu vain 
Pyhästä Hengestä uudestisyntyneil-
le ihmisille.
 
Vihollinen viivyttää

Perkeleellä on kaksi päälinjaa, mi-
ten pidättää ihmistä kääntymäs-
tä uskon tielle. Se sanoo: ”Ethän 
sinä ole tehnyt kenellekään mitään 
pahaa, sinä pääset sellaisenasi tai-
vaaseen.” Jos tämä valhe ei auta, se 
rauhoittelee: ”Ehdit sinä myöhem-
minkin!”

Joskus herätyksessä oleva ihmi-
nen ylittää rajan, minkä jälkeen pe-
lastuskutsu on lopullisesti ohitettu. 
Häneltä joko menee järki tai tulee 
äkkikuolema. Jeesuksen tullessa 
kutsu myös lakkaa, tai ihminen ei 
enää kuule Jumalan kutsua. Armon-
aika ei aina jatku kuolinvuoteelle 
asti.

Oletko sinä istunut kokouksissa 
kuunnellen alttarikutsua ja kerta 
toisensa jälkeen lähtenyt pois rat-
kaisua tekemättä?

Ovi suljetaan!

Monella muullakin tavalla ihminen 
kulkee pelastuksen oven ohi. Jee-
sus sanoi: ”Minä olen ovi. Jos joku 
minun kauttani käy sisälle, niin hän 
pelastuu.” Kun Jumala sulkee tuon 
oven, silloin iankaikkinen kadotus, 
iankaikkinen kärsimys ja häpeä 
kohtaavat ihmistä.

Kun Jumala sulki Nooan arkin 
oven, koko ihmiskunta hukkui ve-
denpaisumukseen. Ihmisen vakavin 
hetki on silloin, kun Jumala kutsuu 
pelastukseen. Jobin kirjassa sano-
taan, että Jumala puhuu tavalla ja 
toisella, unessa, yöllisessä näyssä, 
sairasvuoteella.

Jobin kirja on Raamatun van-
hin kirja, eikä silloin ollut evan-
keliumin julistajia, mutta ihminen 
koki silloinkin Jumalan kutsun pa-
rannukseen. Nyt meillä on niin sel-
keä Jumalan Sana luettavanamme 

ja kuultavanamme, ettei ainakaan 
kukaan meistä suomalaisista voi 
vedota tietämättömyyteen. Jeesus 
sanoi: ”Ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani, eikä 
kukaan voi tulla minun tyköni, ellei 
Isä, joka on minut lähettänyt, häntä 
vedä.”

Jumala vetää

Jumala vetää parannukseen varsin-
kin Sanansa kautta. Ei tarvita tun-
teita eikä dramaattisia olosuhteita. 
Jos sinä saat kutsun johonkin tilai-
suuteen, ethän sinä yritä varmistaa 
tuota kutsua millään tunteilla tai 
muulla vaikutuksella. Sinä sait kut-
sun ja sillä siisti, se on aivan luon-
nollinen asia.

Jumala kutsuu Raamatussa si-
nuakin ottamaan vastaan parannuk-
sessa syntien anteeksisaamisen ja 
pelastuksen ja sitä myötä iankaikki-
sen elämän. Jokainen valitsee oman 
tiensä. Jeesus sanoi, että kadotuk-
seen johtava tie on lavea. Monet 
ovat ne, jotka sillä tiellä kulkevat, 
mutta harvat ovat elämään vievän 
kaidan tien kulkijoita.

On vain kaksi tietä ja kaksi pää-
määrää. Samoin on vain kaksi 
matkaseuruetta iäisyysmatkallaan, 
huolimatta siitä, kuinka monta kirk-
kokuntaa ja uskonsuuntaa täällä lie-
neekään.

Valinnan edessä

Sinä olet ehkä jo kauan ollut taivas-
tien valinnan edessä. Ehkä sielunvi-
hollinen on jo vakuuttanut sinulle, 
että ei sinusta kuitenkaan olisi kai-
dan tien kulkijaksi. Siihen ongel-
maan löytyy helposti ratkaisu.

Ei kukaan, paraskaan ihminen, 
kykene omin voimin vaeltamaan 
kaitaa tietä. Ehkä se onnistuu pie-
nen matkan, mutta pian monet tap-
piot lannistavat kulkijan. Raamattu 
kertoo, miten se sitten on mahdol-
lista:

”Mutta kaikille, jotka ottivat hä-
net vastaan, hän antoi voiman tul-
la Jumalan lapsiksi, niille, jotka 

uskovat hänen nimeensä.” (Joh. 
1:12–13) Jumala on valmistanut 
Jeesuksessa täydellisen pelastuk-
sen, ja näin jokainen meistä voi pe-
riä iankaikkisen elämän. Hän antaa 
voiman tulla Jumalan lapseksi. Jee-
sus kuvasi kaidan tien itsensä kiel-
tämiseksi ja ristin kantamiseksi.

Paavali kirjoitti, että monen ah-
distusten kautta meidän pitää men-
nä sisälle Jumalan valtakuntaan. 
Siinä tarvitaan muuta kuin ihmisen 
omaa lujaa tahtoa ja päättäväisyyt-
tä.

Tämä ei ehkä kuulosta kovin rie-
mulliselta. Kaidan tien kulkemisen 
hyvät puolet kuitenkin painavat 
vaa’assa ylivoimaisesti enemmän. 
Jokainen, joka on aidosti tullut us-
koon, ihmettelee: ”Miksi en ole 
aikaisemmin ottanut pelastusta vas-
taan? Miksi olen tuhlannut vuosiani 
vieraana Jumalalle näin kauan?”

Hääjuhlaan

Itse tulin nuorena uskoon, ja se 
kokemus oli minulle suuri yllätys. 
Luulin joutuvani harmaaseen, yk-
sitoikkoiseen elämään, vanhojen 
mummojen seuraan, ja menettä-
väni elämän tarjoaman ilon. Näin 
ei suinkaan käynyt, vaan samalla 
hetkellä, kun annoin elämäni Jee-
sukselle, syntitaakka ja kuoleman 
pelko kirposivat. Se oli niin riemul-
linen kokemus, että luulin jo tuon 
ilon tarttuvan jokaiseen naapuriin ja 
tuttavaani.

Jos olet ottanut vastaan Jeesuk-
sen Vapahtajanasi ja Herranasi, ker-
ro toisillekin, että olet tehnyt tämän 
ratkaisun ja kehota heitä parannuk-
seen. 

Kilvoiteltuamme kukin taivas-
tiemme päämäärään saamme rie-
mulla kohdata rakkaan Vapahta-
jamme ja kaikki matkatoverimme, 
koko Jumalan lasten joukon. Jeesus 
sanoi, että tulijoita saapuu Kunin-
kaan Pojan hääjuhlaan idästä ja län-
nestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he 
aterioivat Jumalan valtakunnassa.

Matti Koskelainen



Sinulle 

Jeesus Kristus, ainoa pelastaja

Ari Tanhula

Maailma on täynnä uskomuksia ja uskonsuuntia. On monia käsityksiä siitä, kuka on Jumala, mikä oppi 
on oikea ja mikä kirkko pelastaa. Onpa sellaistakin käsitystä, että kaikki ihmiset, uskovatpa mihin tahan-
sa tai ovat uskomatta, päätyvät samaan paikkaan.

Sanotaan, että Jumala on rakkaus eikä voi sal-
lia ihmisten hukkuvan kadotukseen. Raamattu 
kuitenkin sanoo, että Jumalan ajatukset eivät ole 
meidän ajatuksiamme eivätkä hänen tiensä mei-
dän teitämme (Jes. 55:8–11).

Meidän tuleekin kysyä, mikä on se luotettava 
lähde, josta saamme varman tiedon pelastukses-
ta. Kautta aikojen asiasta on esiintynyt monia 
mielipiteitä.

Raamattu, varma ilmoitus pelastuksesta

Jumalan Sana on syntynyt ja kirjoitettu Pyhän 
Hengen vaikutuksesta ja inspiroimana (2 Piet. 
1:19–21). Alkuperäisestä, väärentämättömästä 
Jumalan Sanasta saamme luotettavaa tietoa. Ju-
mala itse on luvannut vastata ilmoituksestaan ja 
valvoa sen toteutumista viimeistä piirtoa myöten 
(Jer. 1:12).

Koska kirjoittajat Pyhän Hengen vaikutukses-
ta merkitsivät muistiin jumalallista ilmoitusta, 
on varmaa, että se kestää arvostelut ja vuosisa-
taiset yritykset tehdä se tyhjäksi. Meidänkin ai-
kanamme on sitä yritetty, mutta kiitos Jumalalle, 
että Raamatun Sana on edelleen voimassa ja sen 
vaikutukset ovat koettavissa henkilökohtaisesti 
uskon kautta. Jumalan Sana on elävä ja voimal-
linen.

Jeesus Kristus

Raamattu ilmoittaa jumalallisen pelastussuun-
nitelman, joka jo vanhan liiton tapahtumien ja 
esikuvien kautta kulminoituu yhteen ja ainoaan 
persoonaan, Jeesukseen Kristukseen. Hän on 
koko Raamatun punainen lanka.

Jumalan Sana ei tarjoa useita vaihtoehtoja, 
vaan eteemme asetetaan vain yksi, Jumalan ai-
nosyntyinen Poika Jeesus Kristus. Jeesus syn-
tyi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Hän eli Isän 
yhteydessä ja hänen tahdossaan (Luuk. 2:11, 
29–32). Jeesus-Jumala tuli lihaksi, hän oli elävä, 
kävelevä esimerkki meille ja viitoittaja Jumalan 
tahdon tielle (Joh. 1:1–2, 14).

Jeesuksen koko maanpäällinen elämä kuului 
siihen kokonaisuuteen, josta Jeesus huusi ristil-
lä: ”Se on täytetty!” (Joh. 19:30) Jeesus ei vain 
näyttänyt hyvän elämän mallia, vaan hän osti, 
lunasti, suoritti täydellisen sovitustyön ihmis-
kunnan edestä. Ainoa Jumalalle otollinen uhri 
tuli synniksi puolestamme, että hänen vanhurs-
kautensa tulisi meidän syntisten osaksi (2 Kor. 
5:21).

Usko

Raamattu peräänkuuluttaa uskoa (Room. 1:1–
6,17; 3:22, 28), ei mihin tahansa eikä miten ta-
hansa vaan uskoa Jeesukseen Kristukseen, jos-
sa ihmisen tulee kuuliaisesti elää (Apt. 16:31). 
Tulee uskoa ja hyväksyä se, mitä Kristus teki.  
Se on hyväksymistä, jumalallisten tosiasioiden 
tunnustamista ja kääntymistä Jumalan puoleen 
(Apt. 4:12). Sovitustyö on ainutkertainen.

Parannus

Kun ihminen hy-
väksyy Jumalan pe-
lastussuunnitelman 
ja ottaa sen vastaan 
elämäänsä, hän on 
tehnyt parannuksen 
(Apt. 3:19). Syntin-
sä tunnustava ja an-
teeksi saava ihminen 
kokee uudestisynty-
misen. Hänestä tulee 
Jumalan lapsi (Joh. 
3:1–10).

Ratkaisun tehnyt ihminen voi todistaa: ”An-
noin elämäni Jeesukselle ja synnyin uudesti yl-
häältä. Tulin uskoon.” Hän on tietoinen Jumalan 
lapsen oikeudestaan. Hän ei kerskaile siitä, mitä 
ihminen on, vaan siitä, mitä kaikkivaltias Jumala 
antaa ja tekee. Jeesus sanoi: ”Sitä, joka minun 
tyköni tulee, minä en heitä ulos.”

Uskonelämä

Synti erottaa Jumalasta. Jumalan Henki sen si-
jaan vetää uskoon tullutta lähemmäksi Jeesusta 
ja kuljettaa häntä opetuslapsena, uskon kuuliai-
suudessa uudessa elämässä.

Uskonelämä ei ole uskottelua, vaan se perus-
tuu henkilökohtaisen muutoksen kokemukseen. 
Se ei tee ihmisestä parempaa ja vahvempaa, 
mutta se avaa uuden kanavan hänen sisimmäs-
sään ja antaa kosketuskohdan taivaallisiin (Joh. 
7:38). Elävä usko ei tarkoita uskonnollisuutta ja 
muotomenoja vaan elämää ja tietoisuutta hänen 
rakkaudestaan.

Usko vaikuttaa kuuliaisuutta Jumalan tahdolle 
ja hänen Sanalleen. Se ohjaa uskoon tulleen kas-
teelle ja uskovien seurakuntayhteyteen. Se avaa 
lupaukset Pyhän Hengen kasteesta ja armolah-
joista. Se tuo taivaan tuntua maan päälle.

Kadotus eli helvetti on totta

Raamatun ilmoitus pelastuksesta ja taivasosuu-
desta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen on 
varma ja selvä. Yhtä varma on kuitenkin sen il-
moitus helvetin olemassaolosta (Matt. 7:13).

Kenenkään ei tarvitse mennä kadotukseen sik-
si, että hän on syntinen. Sitähän me kaikki olem-
me, koska ”kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 
Jumalan kirkkautta vailla.” Ihminen joutuu ka-

dotukseen, jos hän hylkää Jee-
suksen suorittaman pelastus-
työn Golgatalla (Room. 8:2).

Ei siis ole yhdentekevää, 
miten suhtaudumme Raama-
tun ilmoitukseen: ”Eikä ole 
pelastusta yhdessäkään toi-
sessa; sillä ei ole taivaan alla 
muuta nimeä ihmisille annet-
tu, jossa meidän pitäisi pelas-
tuman.” (Apt. 4:12)

Meitä eivät auta vihmonta-
vedet eivätkä muut uskonnol-
liset menot ja mielipiteet. Tur-
vamme on ikiaikojen Jumala 
ja syntien anteeksiantamus 

Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoveressään.
Uskonratkaisu on henkilökohtainen asia. Toi-

set ihmiset, vanhemmat tai kummit, eivät voi 
tehdä sitä toisen puolesta. Ihminen on vastuussa 
valinnoistaan. Jeesuskin kysyi: ”Mitä haluat, että 
minä sinulle tekisin?”

Jos et vielä ole tehnyt henkilökohtaista ratkai-
sua Jeesuksen puoleen, tee se nyt! Nyt on pe-
lastuksen päivä. Huomenna voi olla myöhäistä. 
Pelastus tulee ottaa vastaan täällä ajassa.

Rukous

Kaikkivaltias, pyhä taivaallinen Isä, tunnustan 
syntisyyteni ja lankeemukseni. Anna syntini an-
teeksi ja puhdista sydämeni uskon kautta Poika-
si Jeesuksen verellä. Otan vastaan pelastuksen 
Jeesuksessa Kristuksessa ja tahdon elää sinulle 
ja sinun tahdossasi. Anna rohkeutta ja voimaa 
tunnustaa sinun nimesi ihmisten edessä ja täy-
tä minut Pyhällä Hengellä ja tulella. Kiitos, että 
saan olla lapsesi uudestisyntymisen kautta. Kii-
tos, että annat sydämeeni pelastusvarmuuden. 
Aamen.

Ari Tanhula

Ristin
    Kansa


