
Sinulle
Sanoma

Usko Jeesukseen kestää 
elämän myrskytkin

Raamatussa sanotaan, että ”minun on-
neni on olla Jumalaa lähellä”. Juuassa 
asuva Harri Rissanen on kokenut 
elämän vastoinkäymistenkin keskellä, 
kuinka usko Jeesukseen tuo sydämeen 
ilon ja rauhan, joka ei ole riippuvai-
nen elämän olosuhteista. Seurakun-
nan keskellä vastuutehtävässä toimiva 
Rissanen kykenee olemaan rohkaisi-
jana niille, jotka juuri nyt käyvät läpi 
vaikeita vaiheita.

sivut 4-5

Viha vaihtui Jumalan
rakkauteen

Antti Sainio oli tottunut vihaamaan 
kaikkia, jopa omaisiaankin. Yhtenä 
yönä sairaanhoitaja antoi Sainiolle 
Raamatun, ja siitä seurasi tarve päästä 
pois Jumalan vihan alta. Jeesus löysi 
kadonneen lampaansa, ja Sainio koki 
Jumalan rakkauden omalla kohdal-
laan. Tämän lisäksi hän on saanut 
vuosikymmenten ajan viedä vangi-
tuille sanomaa vapaudesta, joka on 
Jeesuksessa tarjolla.

sivu 5
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Hyvä sanoma kaukaisesta 
maasta

Sinä tulet aina olemaan

MATTI KUMPULAINEN / / TEKSTI 

Tätä lehteä ei saa jakaa postilaatikoihin, joissa lukee: EI ILMAIS-
JAKELUA!

Raamattu sanoo: ”Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta.” 
(San. 25:25)

Tämä Sanoma Sinulle -lehti on syntynyt siitä ilosta, että meillä on kerrottavana luki-
joille hyvä sanoma. Se on tullut todella kaukaisesta maasta, aina taivaasta asti, josta hyvä 
Jumala on lähettänyt meille Sanansa Raamatun muodossa.

Mikään pakanauskonto ei kerro Jumalasta, joka rakastaa ihmistä. Raamattu kertoo tä-
män totuuden, joka tyydyttää ihmisen sydämen kaipauksen ja antaa sydämeen ilon.

Raamattu sanoo: ”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa 
henkensä ystäväinsä edestä.” (Joh. 15:13) Tätä maailman suurinta rakkautta Jeesus on 
osoittanut meitä kaikkia kohtaan.

Olemme varmoja, että juuri sinun elämääsi on mullistava vaikutus sillä, mitä Paavali 
kirjoittaa: ”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus 
Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.” (1 Tim. 1:15)

Jeesus ei tullut hyviä ihmisiä varten. Hän tuli sinua ja minua varten. Kukaan ei ole 
niin suuri syntinen, että hän ei voisi pelastua. Kukaan ei ole niin saastainen, että Jeesus 
ei puhdistaisi hänen sisintään ja elämäänsä, eikä kukaan ole niin hyvä, etteikö tarvitsisi 
puhdistusta ja Pelastajaa.

Tahdomme kertoa tässä lehdessä, miten tämä puhdistuminen voi tapahtua sinulle. Tah-
domme kertoa, mitä tulee tehdä, että saat todellisen elämän Jeesuksen seurassa.

Usko Jeesukseen on tie, jolle tulee lähteä ja jota tulee kulkea. Tässä lehdessä on oh-
jeet, kuinka voit tehdä itse kustannuslaskelmat siitä, kannattaako lähteä taivastielle. Ker-
romme myös uskoontulon jälkeisistä askelista ja siunauksista, joita Jumala on varannut 
omiensa elämää varten.

Jotkut uskoon tulleet kertovat lehdessä oman tarinansa. Jumala on kutsunut heitä, niin 
kuin hän on kutsunut myös sinua. He ovat antaneet elämänsä Jeesuksen johtoon eivätkä 
ole pettyneet. He tahtovat olla suosittelemassa samaa tietä sinullekin.

Insinööri Pekka Teräsvuori istui rantahuvi-
lansa puutarhapöydän äärellä. Oli juotu kah-
vit vaimon kanssa, hengähdetty ja rupateltu 
kahden tunnin automatkan jälkeen.  Vaimo 
oli vienyt kahvikupit ja pullalautasen sisälle, 
mutta mies halusi vähän mietiskellä mehulasi 
kädessään.

Insinööri Pekka Teräsvuoren huvila oli suuren 
järven pitkän ja kapean lahden rannalla. Hiljai-
nen paikka. Rantaakin tuli ostettua aikanaan niin 
paljon, ettei ollut pelkoa, että joku rakentaisi hu-
vilansa liian lähelle.

Tulet aina olemaan!

Lahden pohjukas-
ta muutaman sadan 
metrin päässä oli pie-
ni lampi, ehkä 200 
kertaa 200 metriä. 
Lampi oli pieni mutta 
useita metrejä syvä. 
Teräsvuori ajatteli, 
kauanko menisi ai-
kaa, jos kantaisi me-
hulasilla veden pie-
nestä lammesta isoon 
järveen. Se olisi mie-
letön urakka, mutta 
joka kerran, kun veisi 
lasillisen vettä isoon 
järveen, se olisi pois-

sa pienestä lammesta, ja vuosituhansien jälkeen 
lampi olisi tyhjä. Mutta milloin päättyy iäisyys?

Automatkalla vaimo oli pannut Amerikassa 
asuvan veljensä lähettämän CD:n soimaan.

Se oli saarna, joka kosketti sekä tunnetta että 
järkeä. Teräsvuori ei saanut pois mielestään yh-
dysvaltalaisen pastorin John Hageen sanoja: 
”Sinua ei ollut, kun Aleksanteri Suuri perusti 
valtakuntansa. Sinua ei ollut, kun Julius Caesar 
hallitsi Roomassa. Sinua ei ollut, kun meidän 
isämme kirjoittivat itsenäisyysjulistuksen vuon-
na 1776, mutta ei tule koskaan aikaa, jolloin si-
nua ei enää ole. Sinä tulet aina olemaan.”

”Missä vietämme iäisyytemme?”

Oli kaunis kesäilta. Mies istui ja laskeskeli elä-
mänarvoja. Vaimo tuli viereen istumaan. Oli 
herkkä hetki. Takana oli kolmekymmentä onnel-
lista avioliittovuotta. Lapsetkin olivat onnelli-
sesti aviossa. Kaikki oli hyvin, he olivat terveitä 
ja rakastivat toisiaan, taloudellisestikin oli kaik-
ki hyvin.

”Kuules Vieno, onko sinulla mukanasi se 
veljesi puhelinnumero sinne Texasiin? Voisim-
meko soittaa hänelle ja kysyä, miten hänestä 
tuli uskovainen? Minä olen tässä ajatellut sitä, 
mitä se saarnaaja sanoi, ja tullut siihen tulok-
seen, että meidän pitäisi tietää, missä me vie-
tämme iäisyytemme.”

Vienon veli kertoi ja kehotti lyhyesti sanottuna 
näin: ”Tunnustakaa Herralle, että olette syntisiä 
ja tahdotte kääntyä pois syntielämästä. Uskokaa, 
että Jeesus on Jumalan Poika, hän on kuollut 
puolestanne ja ylösnoussut. Rukoilkaa Jeesus-
ta ja pyytäkää häneltä syntejänne anteeksi. Kun 
hän tulee Henkensä kautta sisimpäänne, te tie-
dätte, että vietätte iäisyytenne hänen luonaan.”

Jeesus sanoo: ”Minä olen tie ja totuus ja elä-
mä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 
kauttani.” Apostoli Pietari saarnaa: ”Jokainen, 
joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen 
nimensä kautta.” Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Ei 
yksikään, joka  häneen  uskoo, joudu häpeään.”

Pelastuksen tie

TAUNO SÄRKIOJA / / TEKSTI 

Jumala on avannut kaikille ihmisille rakkau-
den tien Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. 
Jeesus vihki käyttöön tämän tien verellään.

”Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme 
Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lä-
hetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

Kaksi tietä

Jumalalla on oikeus pyytää meitä tälle tielle, jos-
ta hän sanoo: ”Tämä on hyvä tie, käykäämme 
sitä.” On olemassa kaksi tietä, lavea tie ja kaita 
tie. Valinta on meillä ihmisillä.

”Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti 
on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja mon-
ta 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 on tie

Raamatussa Luukkaan evankeliumissa kerrotaan 
tiestä, joka kulki Jerusalemista alas Jerikoon. Se 
oli vaarallinen tie. Siellä saattoi joutua rosvojen 
käsiin (Luuk. 10:30–37).

Täällä maailmassa on samanlainen tie. On ih-
misiä, jotka ovat eksyneet tälle tielle. Siellä nä-
kyy vihaa, ja seuraukset ovat ikäviä.

Jeesus on elämän ja rakkauden tie. Sitä tietä 
on turvallista kulkea. Lunastetut kulkevat sitä 
tietä ”päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja 
ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus 
pakenevat.”

Voimme laulaa: ”Hyvä on, että sydän on puh-
das. Hyvä on, että viha on pois.”

Vihan alta armon alle

Tie vihan vallasta armon alle on auki syntejään ka-
tuvalle. Jeesus osoitti rakkauttaan omiaan kohtaan 
loppuun asti. ”Kuka voi erottaa meidät Jumalan 
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa?”

Voimme pyytää Jumalalta niin kuin Psalmin 
kirjoittaja sanoo: ”Tutki minua, Jumala, ja tunne 
minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun 
ajatukseni; ja katso, jos minun tieni on vaivaan 
vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.” 
(Ps. 139:23, 24)

Saamme luottaa häneen. ”Hän ohjaa minut oi-
kealle tielle nimensä tähden.” Ota Jeesus vastaan 
juuri nyt, että pelastuisit ja saisit syntisi anteeksi. 
Jumala siunatkoon sinua 
tällä tiellä.

PIXABAY.COM
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Usko Jeesukseen kantaa koetusten

ja menetysten keskellä

HEIKKI HUTTUNEN TEKSTI / / HARRI RISSASEN ARKISTO KUVAT

Jumala on rakkausHarri Rissanen on kokenut Jumalan apua vai-
keiden tilanteiden keskellä.

Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – 
sen minä annan teille. En minä anna teille niin 
kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämen-
ne olko levoton älköönkä pelätkö. (Joh.14:27)

Edellä mainittu Raamatun jae on lainaus Jeesuk-
sen pitämästä jäähyväispuheesta opetuslapsille. 
Olen usein kuullut seurakuntamme vanhimmis-
toveljen Harri Rissasen siteeraavan tätä Raa-
matun kohtaa.

Lapsuusvuodet

Harri Syntyi Pohjois-Savossa Varpaisjärven pi-
täjässä vuonna 1955. Harrin täti ja setä olivat 
kokeneet hengellisen heräämisen, tulleet uskoon 
ja käyneet uskovien kasteella. He kuuluivat hel-
luntaiseurakuntaan. Heidän kotonaan pidetiin 
kesäisin hengellisiä telttakokouksia sekä lapsille 
pyhäkoulua.

Pyhäkoulussa Harrin sydämeen kylvettiin Ju-
malan Sanan siementä. Hebrealaiskirjeen kir-
joittaja on sattuvasti Pyhän Hengen antaman vii-
sauden kautta todennut: ”Jumalan sana on elävä 
ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksi-
teräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa 
sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee 

sydämen ajatukset ja ai-
keet.” (Hebr. 4:12)

Harri sai jo pienenä lap-

sena kuulla Jumalan Sanaa. Seurakuntien on tär-
keää panostaa pyhäkoulutyöhön, lastenleireihin 
ja nuorisotyöhön, että lasten sydämiin voitaisiin 
kylvää tervettä Jumalan Sanan siementä, joka 
varmaan aikanaan tuottaa hyvää hedelmää.

Vaikka pyhäkoulussa kävisi vain yksi lapsi, se 
on kallisarvoista työtä. Jeesuksella oli vara pitää 
kokousta pienelle kuulijakunnalle, esimerkiksi 
Sykarin kaivolla yhdelle naiselle, ja siitä koitui 
sille paikkakunnalle suuri herätys. Harrin van-
hempien hankittua pienen maatilan Vehmersal-
melta, Kuopion itäpuolelta, perhe muutti uudelle 
paikkakunnalle vuonna 1959. Vehmersalmella 
Harri kävi kansa- ja kansalaiskoulun.

Nuoruusvuodet

Harrin päästyä ammattikouluun kolmivuotiselle 
leipuri-kondiittorilinjalle oli edessä muutto opis-
kelupaikkakunnalle Kuopioon. Koulukaverik-
si sattui uskovainen nuori mies. Hän ei pitänyt 
kynttilää vakan alla vaan rohkeasti todisti uskos-
taan Jeesukseen sekä pyysi Harria ja muitakin 
koulukavereita kokouksiin Eelim-temppelille.

Ammattikoulussa oli vielä helluntaiseurakun-
taan kuuluva opettaja, joka piti raamattupiiriä 
koulussa. Raamattupiiri ja helluntaiseurakunnan 
kokouksissa käyminen koituivat keväällä 1975 
Harrin sielun pelastukseksi. Kuopion Eelim-
temppelissä oli sunnuntaina kokous, jossa nuori 
mies antoi elämänsä Jeesukselle.

Hän sai kokea uudestisyntymisen ylhäältä 
Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Näin 
toteutui apostoli Pietarin kirjeen kohta: ”Tehän 
olette uudestisyntyneet, ette katoavasta sieme-
nestä vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja 
pysyvän sanan kautta.” (1 Piet. 1:23)

Ammattikoulun jälkeen Harri lähti armeijaan 
Ylämyllylle. Hän oli harrastanut kilpauintia, ja 
armeijassa hän voitti patteriston uintikilpailun ja 
sai siitä kuntoisuus-
loman. Tämän lo-
man hän käytti mitä 
parhaimmalla taval-
la, sillä lomallaan 
syyskuussa 1975 hän 
meni uskovien kas-
teelle. Näin toteutui 
Jeesuksen antama 
lähetyskäsky Harrin 
kohdalla: ”Joka us-
koo ja saa kasteen, se 
pelastuu, mutta joka 
ei usko, se tuomi-
taan kadotukseen.” 
(Mark. 16:16). Ar-
meijan jälkeen Harri 
muutti asumaan Juu-
kaan. Harri löysi hen-

gellisen kodin Helsingin Siion-seurakunnasta.

Koetuksen ja menetysten aikoja

Kahden viikon kuluttua siitä, kun Harri oli tul-
lut uskoon, hänen äitinsä sai astmakohtauksen 
ja kuoli Harrin käsivarsille. Tässä hetkessä hän 
koki, miten se rauha, jonka Jeesus oli antanut, 
kantoi häntä.

Vuoden kuluttua äidin menehtymisestä Harri 
kotiutui armeijasta ja hänen isänsä kuoli häkä-
myrkytykseen. Usko Jeesukseen antoi voimaa 
ja kantoi näitten äkillisten poismenojen kohda-
tessa, niin että surun ja menetyksen keskellä hän 
jopa sai lohduttaa ja tukea neljä vuotta nuorem-
paa siskoaan.

Harri on palvellut Juuan helluntaiseurakun-
nassa vanhimmistossa vuodesta 1987 lähtien.

Aviopuolisonsa Kaisu Haukan Harri löysi 
Juuasta. Avioliiton he solmivat maaliskuussa 
1997, ja seuraavana keväänä heille syntyi Jo-
hanna-tytär. Avioparina he ovat saaneet yhdessä 
palvella seurakuntaa. Jumala oli antanut Kaisul-
le kauniin lauluäänen. Sillä lahjalla hän sai olla 
virvoittamassa seurakuntalaisia ja toimia sairaa-
lalauluryhmän vetäjänä vuosikymmenten ajan.

Yhteiselon taivaalle tuli tummia pilviä vuonna 
2011, kun Kaisu sairastui syöpään. Se oli koko 
perheelle pysäyttävä uutinen. Raskaat syöpähoi-
dot tehosivat aluksi, ja näytti siltä, että syöpä oli 
voitettu.

Syksyllä 2015 kontrollikäynnin yhteydessä 
lääkäri kuitenkin totesi, että syöpä oli levinnyt 
luustoon. Siitä alkoivat uudet voimakkaat syö-
pähoidot. Tässä eivät vielä olleet kaikki koe-
tukset, sillä perheen isä Harri sai aivoinfarktin 
tammikuussa 2017. Toipuminen lähti hyvin 
etenemään, mutta keväällä aivoinfarkti uusiu-
tui lievästi. Näistä oli seurauksena se, että Harri 
menetti ajokorttinsa.

Usko kantaa

Harrin toimiessa vaimonsa omaishoitajana kol-
metoista kuukautta taistelu syöpää vastaan jat-
kui. Kaisun vointi heikkeni niin, että hän vietti 

viimeiset viikot sai-
raalahoidossa. Hoidot 
eivät enää tehonneet, 
vaan syöpä eteni luus-
tosta vielä aivokuo-
reen. Kaisun toive 
toteutui 8.12.2018, ja 
hän pääsi taivaan ko-
tiin Jeesuksen luokse. 
Aviopuoliso Harri ja 
tytär Johanna sekä Kai-
sun sisaria sai olla saat-
tamassa häntä sille ra-
jalle, mistä enkelit vie-
vät uskovaisen sielun 
taivaan valtakuntaan.

Harri totesi vaimon-
sa poismenon jälkeen, 
että ikävä ja kaipaus 

on ollut kova. Nyt elämän on vallannut kiitol-
lisuus ja levollisuus siitä, että Kaisu pääsi voit-
tajana perille ja kaikki kivut ja raskaat hoidot 
ovat päättyneet.

Harri totesi vielä, että usko Jeesukseen ja se 

ANTTI SAINIO TEKSTI / / RISTIN KANSAN ARKISTO KUVA

Harri valmistui leipuri-kondiittorin ammattiin.

Kaisu ja Harri Rissasen hääkuva.

rauha, jonka Jeesus antoi vuosikymmeniä sitten, 
on kantanut näittenkin vaiheiden yli. Harrin sy-
dämellä on, että jokainen ihminen voisi kokea tä-
män saman henkilökohtaisesti tulemalla uskoon. 
Usko Jeesukseen kantaa tämän ajan koetuksissa 
ja menetyksissä. Uskon päämäärä on olla siellä, 
missä Jeesus itse on.

”’Vaikka minä menenkin valmistamaan teille 
sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että 
tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne 
minä menen, tien sinne te tiedätte.’ Tuomas sa-
noi hänelle: ’Herra me emme tiedä, minne sinä 
menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien?’ Jee-
sus vastasi: ’Minä olen tie, totuus, elämä. Ei ku-
kaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.’” 
(Joh. 14:3-6)

Saakoot nämä Jeesuksen antamat lupaukset 
lohduttaa sinua, joka tänään olet taistelujen ja 
koetusten keskellä. Antakoot ne voimaa ja loh-
dutusta sinulle, joka olet menettänyt läheisesi 
ja jonka sydämessä on suru ja kaipaus. Usko 
Jeesukseen kantaa tässä ajassa ja aina iankaik-
kiseen elämään.

Jumalan Sana, Raamattu, todistaa, että Ju-
mala on rakkaus. Monet ovat kokeneet, että 
tämä sana on totta.

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

Jumalan viha

On olemassa ihmisiä, joiden elämässä Jumalan 
rakkaus ei ole päässyt kylmään sydämeen vai-
kuttamaan.

”Joka uskoo Poika, sillä on iankaikkinen elä-
mä, mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole 
elämää näkevä, vaan Jumala viha pysyy hänen 
päällänsä.” (Joh. 3:36)

Jos Jumalan viha lepää ihmisen yllä, se saa ai-
kaan kauheita asioita hänen elämässään.

”Ei ole uskollisuutta eikä Jumalan tuntemusta 
maassa, vannotaan, valehdellaan, ja verityö veri-
työtä seuraa.” (Hoos. 4:2) Kaikki tämä näkyy ja 
kuuluu päivittäin.

Vihasin kaikkea

Olin sairaalassa siksi, että vihasin kaikkea, jopa 
omaisianikin, jotka eivät seitsemään vuoteen ot-
taneet yhteyttä silloin, kun olin vankilassa.

Sairaalan unettoman yön jälkeen aloin todella 
miettiä, miten selviän elämässä eteenpäin.

Eräänä yönä pyysin hoitajaa tuomaan minul-
le Raamatun. Aloin lukea sitä, ja silmiini osui 3 
Moos. 20:9: ”Kuka ikinä kiroaa isäänsä tai äitiään, 
hänet rangaistakoon kuolemalla. Isäänsä ja äitiänsä 
hän on kironnut, hän on verivelan alainen.”

Jumalan vihan alta pois

Halusin päästä pois Jumalan vihan alta. Kun 
pääsin sairaalasta, saavuin Helsinkiin, jossa kä-
velin asunnottomana ja ryysyisenä. Jumala joh-
datti minut Kalevankatu 19:n kohdalle, ja sieltä 
kuulin laulua ja soittoa. Minut johdettiin sisälle, 
ja siellä oli menossa katulähetyskokous.

Kävelin salin etuosaan, ja Jumalan mies laski 
mitään kysymättä kätensä olalleni. Hän sanoi: 
”Sinun syntisi ovat Jeesuksen nimessä anteeksi 
annetut.” Siinä hetkessä viha väistyi sydämestä-
ni, ja tilalle tuli Jeesuksen rakkaus.

Vihan sijaan rakkaus

Siitä on nyt yli 50 vuotta aikaa, ja Jeesuksen 
rakkaus ja armo ovat hallinneet elämääni. Vihan 
sijaan sydämeeni tuli loputon rakkaus.

Kun olen saanut kokea armoa ja rakkautta, 
en halua pitää sitä vain omanani, vaan olen ju-
listanut sitä tuhansille vangeille, joita viha on 
hallinnut, ja monia se hallitsee edelleen.

Antti Sainio.
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Näin Jeesus löysi minut

84-vuotias savonlinnalainen evankelista Riit-
ta Savolainen kertoo kokemastaan ihmeestä.

Käydessäni Säämingin kristillisen kansanopis-
ton opiston johtajana oli pastori Mikko Kivekäs. 
Oli herätystä, ja useita opiskelijoita tuli uskoon. 
Siellä minäkin jättäydyin Herralle vuonna 1953. 
Uskoon tultuani toimin ahkerasti Luterilaisen 
kirkon piirissä maallisen työni lomassa. Pidin 
pyhäkoulua ja lapsikerhoa.

Henkikaste ja vesikaste

Seurakuntatalolla pidettiin kristittyjen yhteisiä 
kokouksia. Vuonna 1963 Tapio Nousiainen oli 
puhujana. Olin jo kauan janonnut Pyhän Hen-
gen kastetta ja menin rukoiltavaksi. Tapio laski 
kätensä olalleni sanoen: ”Nyt se tulee!”, ja het-
kessä täytyin Pyhällä Hengellä. Valtava ilo täytti 
olemukseni, ja ylistin Herraa uusin kielin.

Raamatun kasteen selvittyä minulle menin 
kasteelle 1967 ja liityin Vapaakirkkoon.

Olin jo pitkään kipuillut evankelistan kutsuni 
kanssa. Työskentelin mieheni mukana Pääsky-
lahden hautausmaalla yhden kesän.

Uni

Eräänä vuonna, kolmena yönä peräkkäin, näin 
saman unen: Unessa seisoin appeni hautakum-
mun äärellä. Hautakivi nousi ylös ja sen mukana 
appeni nousi vyötäisiään myöten maanpinnal-
le, katsoi minua silmiin sanoen: ”Riitta! Anna 
kuolleiden haudata kuolleensa! Mene sinä ja ju-
lista Jumalan valtakuntaa!”

Ne unet olivat viimeinen vahvistus evankelis-
tan kutsuuni, ja päätin totella. Kerroin päätök-
sestäni seurakunnalle, ja Vapaakirkossa minut 
siunattiin evankelistaksi. Työtä oli paljon, kun 
ei ollut vakinaista pastoria, sillä Leo Vesalainen 
vieraili usein muualla. 

Tuskien vuodet

Vuonna 1966 kaaduin pahasti, ja yksi selkänika-
ma siirtyi pois paikaltaan. Maattuani kuukauden 
verran liikuntakyvyttömänä minut vietiin paa-
rien päällä lentokoneella Helsinkiin.

Parin päivän kuluttua minut lähetettiin ambu-
lanssilla kotiin. Kuukauden päästä, huhtikuussa, 
pääsin Eiran sairaalaan maankuulun professorin, 
Langesjöldin, tutkittavaksi ja sitä tietä leik-
kaukseen. Professori totesi: ”Jos leikkausta olisi 
siirretty vielä kaksi viikkoa eteenpäin, olisitte jo 
halvaantunut.”

Katkenneet langat

Minulle oli laitettu ensimmäisessä leikkaukses-
sa, Savonlinnassa, rautalangat selkänikamien 
tueksi, ja vasemman polven alapuolelta oli otettu 
luuta nikamiin.

Langat nikamissa olivat tietämättämme kat-
kenneet ja ruvenneet syömään selkäydintä. Nyt 
langat otettiin pois. Kovat kivut runtelivat jatku-
vasti olemustani, ja päivittäin söin vahvoja sär-
kylääkkeitä.

Kivut alkoivat jo rasittaa henkisesti. Kahden-
kymmenenkahden kuukauden aikana en juuri 
pystynyt kävelemään. Sinä aikana jouduin kol-

mesti leikattavaksi.
Toukokuussa vuonna 

1977 suoritettiin neljäs 
leikkaus Savonlinnassa. 
Silloin oikea jalkani hal-
vaantui hervottomaksi 
makaroniksi. Kaksi veri-
tulppaa kävin lävitse, ja 
kolmas tulppa oli tulossa.

Öljyllä voitelu

Elokuussa vuonna 1977 
telttakokoussarjassa oli 
vierailevana puhujana lä-
hetyssaarnaaja Paavo Rii-
konen. Paavo tuli Väinö 
Kinnusen kanssa päivä-
kokouksen jälkeen kotiini 
rukoilemaan puolestani ja 

voitelemaan öljyllä Raamatun ohjeen mukaan.
Minua oli vuosien aikana voideltu öljyllä niin 

usein, että pidin sitä jo voiteen haaskauksena. 

Olipa joku kysynyt: ”Mistä synnistä Jumala si-
nua noin kovasti rankaisee?” Tuo syytös lisäsi 
taakkaani, vaikka en itse löytänyt syytä kärsi-
myksiini.

Viltin mutkassa patjalle

Paavo kääri hihansa ja sanoi rehvakkaasti: ”Nyt 
sisar paranee, kun me rukoillaan!” Sain sillä 
hetkellä sisäisen vakuuden, että paranen pian. 
Epäilin kuitenkin paranemistani, mutta Paavo 
kielsi minua epäilemästä. Illalla kokous ei ollut 
teltassa vaan rukoushuoneella, ja vaadin veljiä 
viemään minut Vapaakirkkoon, vaikka veritulp-
pa oli tulossa.

Veljet veivät minut viltin mutkassa vakiopai-
kalleni ikkunalaudalla olevalle patjalle pitkäkse-
ni Paavon saarnaa kuuntelemaan. Kuulin saar-
nasta sanat: ”Koska olet penseä, etkä ole palava 
etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani 
ulos.” Se sanankohta tuntui kauhealta kaiken ki-
puni keskellä.

Parantumisihme

Yhtäkkiä Pyhä Henki laskeutui lämpimänä vir-
tana päähäni ja edelleen selkääni. Selässä alkoi 
takominen, kuin olisi taltalla rikottu betonia. 
Sitten virta poistui varpaitten kautta ulos. Tiesin 
täysin parantuneeni myös veritulpasta.

Kokouksen lopussa kerroin, että Jumala oli 
parantanut minut. Yleisössä kuului kohahdus, 
kun lähdin kävelemään. Paavokin oli yllättynyt.

Olen parantumiseni jälkeen toiminut kaik-
kialla Suomessa ja tehnyt Ruotsiinkin 18 evan-
keliointimatkaa. Säännöllisesti pidän rukousko-
kouksia ja raamattupiiriä.

Riitta Savolainen on kiitollinen kokemastaan 
Jumalan avusta.

TUOMAS VUORINEN TEKSTI / / VUORISTEN ARKISTO KUVA

Ariel, Karoliina, Gabriel ja Tuomas Vuorinen.

”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pe-
lastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopi-
va aika, nyt on pelastuksen päivä.” (2 Kor. 6:2)

Kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut syntyä 
uskovaan kotiin, jossa seurakunnan tilaisuudet 
tulivat tutuiksi pyhäkouluineen ja leireineen. 
Kuitenkin ymmärsin jossakin vaiheessa, että jos 
haluan päästä taivaaseen, minun on annettava 
elämäni Jeesuksen Kristuksen käsiin.

Isän kysymys

Olin alakouluikäinen, kun eräällä leirillä tie-
dostin, että olen syntinen ja tarvitsen Jeesuksen 
Kristuksen sovitustyön osaksi elämääni. Rat-
kaisuni jälkeen elämä jatkui pienen pojan elämä-
nä teini-ikään asti.

Jossakin vaiheessa huomasin kuitenkin etään-
tyneeni Jeesuksesta, ja onneksi isäni kysyi mi-
nulta kysymyksen, joka sai minut havahtumaan: 
”Oletko ajatellut näitä taivasasioita?” Vastauk-
seksi tokaisin vain: ”En ole nyt mihinkään tai-
vaaseen menossa.”

Olin lähdössä kavereiden kanssa jonnekin. 
Nuo sanat jäivät kuitenkin mieleeni soimaan, ja 
ymmärsin isäni kysymyksen ja oman vastauk-
seni johdosta, että olen todella luisunut kauas 
Jeesuksesta. Pian tämän jälkeen sain uudistua 
uskossani Jumalan armosta.

”Normaalia” elämää

Kuitenkin, niin kuin monta kertaa valitettavasti 
käy, elämä alkoi jälleen viedä minua kohti le-
veämpää tietä. Kuvaan tulivat ajokortin muka-
naan tulleet vapaudet, jolloin valvova silmä ei 
ollut enää niin tiukka.

En koskaan alkanut leikkiä alkoholilla tai mil-
lään muullakaan päihteellä, sen verran hyvää 
opetusta olin kotoa saanut. Jouduin kuitenkin to-
teamaan, että syntejä on muitakin kuin vain nuo 
näkyvimmät, joiden perusteella meidän on help-
po asettaa ihmisiä jonkinlaiseen järjestykseen.

Oman elämäni synnit olivat ”normaalin” elä-
män mukanaan tuomaa haaleutta ja sen johdan-
naisia. Tuolloin minulle ei ollut niinkään väliä, 
meninkö seurakunnan tilaisuuteen tai nuortenil-
taan, saatoinpa joissakin käydäkin. Tilanne oli 
pinnan alla kuitenkin toinen kuin pinnalla.

Jumala teki työtä minussa

Muutin vuonna 2003 Tikkakoskelle, ja vaikka 
olinkin suhteellisen aktiivinen seurakunnassa, 
aktiivisuuteni takana ei ollut niinkään elävä usko 
vaan opittu tapa.

Tikkakoskella vietetyn 2003 vuoden jälkeen 
muutin Tampereen seudulle Nokialle ja liityin 
Ylöjärven helluntaiseurakuntaan.

Tuona aikana Jumala teki paljon työtä mi-

nussa, ja saan olla kiitollinen siitä, mitä tuon 
Ylöjärvellä vietetyn ajan aikana sain oppia. 
Sain palvella seurakuntaa oman toimen ohella 
nuorisotyössä.

Tuo aika koitui jälleen todella hienoksi osak-
si elämääni, nimittäin vuoden 2006 paikkeilla 
Jumala alkoi voimakkaasti jälleen ottaa minua 
kiinni omasta penseydestäni ja haaleudestani. 
Elämä vei normaalin tapaan eteenpäin, mutta 
jälleen kohti leveämpää tietä.

Jumalan kohtaamisen viikonloppu

Tuli kuitenkin eräs viikonloppu, joka muutti elä-
mäni lopullisesti.

Tuon Jumalan kohtaamisen viikonlopun aika-
na sain kohdata Jumalan ja hänen Poikansa Jee-
suksen Kristuksen. Ymmärsin, että kyse on siitä, 
miten minä haluan elää.

Tuon viikonlopun aikana sain nähdä näyn, 
joka tuskin koskaan häviää muististani, sillä sen 
kautta Jumala osoitti rakkauttaan minua kohtaan 
Jeesuksessa Kristuksessa.

Näyssä näin Jeesuksen hymyilevät kasvot ne-
nän varresta alaspäin. Silloin tiesin, että elämäs-
säni on kääntynyt uusi lehti.

Jeesus veti rakkaudella

Tuon hetken jälkeen sain alkaa kasvaa uskos-
sani ja huomasinpa senkin, että seurakunnasta 
tuli todella rakas. Aloin kasvaa Jumalan anta-
maa kasvua.

Sain myös alkaa harjoitella vastuunkantoa 
seurakunnassa, mistä olen kiitollinen ennen 
kaikkea Jumalalle mutta myös Ylöjärven hellun-
taiseurakunnalle.

Uskallan sanoa, että Jeesus veti minua puo-
leensa rakkaudellaan ja löysi minut harhateiltä-
ni, joita olin siihen asti kulkenut.

Jumala etsi minua kaiken aikaa ja löysi mi-
nut, kuten mainitsemassani Raamatun kohdassa 
sanotaan. Pelastuksen päivänä hän auttoi minut 
sille tielle, jonka hän itse on viitoittanut.

Kuva leikkauksessa käytetyistä rautalangoista.
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tulen kristityksi?

”Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: ‘Kat-
so, me olemme luopuneet kaikesta ja seuran-
neet sinua; mitä me siitä saamme?’” Meidän-
kin on luvallista tehdä kustannuslaskelmia, 
mitä menetämme ja mitä saamme tilalle, jos 
annamme elämämme Jeesukselle.

Jeesus vastasi Pietarin kysymykseen: ”Jokainen, 
joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisaris-
ta tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista 
minun nimeni tähden, on saava monin verroin 
takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.” (Matt. 
19:27, 29)

Laske kustannukset

Jeesus kertoi vertauksen, jolla on opetus meille 
tänään: ”Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tor-
nin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, 
nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se val-
miiksi.” (Luuk. 14:28)

Kun antaa elämänsä Jeesukselle, joutuu luo-
pumaan joistakin asioista elämässään. Kannattaa 
kuitenkin laskea kustannukset, miettiä, ovatko 
sellaiset asiat todella tärkeitä. Monet rakkaat 
asiat saattavat osoittautua painolastiksi, ahdis-
taviksi kuten Betanian Lasaruksen käärinliinat 
sen jälkeen, kun Jeesus herätti hänet 
kuolleista.

Muusikko, kauppias ja sähkömies

Eräs ammattimuusikko tuli mukaan 
uskovien raamattupiiriin ja kertoi kär-
sivänsä maallisen musiikin soitosta. 
Hän vain pelkäsi toimeentulonsa me-
nettämistä, ja siitä oli tullut hänelle 
uskon este.

Muusikko ei ollut muistanut Jee-
suksen lupausta: ”Vaan etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa ja hänen van-
hurskauttansa, niin myös kaikki tämä 

teille annetaan.” (Matt. 6:33). Herralla ei ole 
vaikeuksia pitää omistaan huolta taloudellisesti. 
Muusikko sai paljon enemmän tilalle, kun hän 
antoi elämänsä Jeesukselle.

Eräs ylitorniolainen kauppias oli myös Juma-
lan kutsun edessä. Hän mietti, voisiko hän sen 
jälkeen myydä enää tupakkaa ja kaljaa, joista 
hän sai parhaan kauppavoiton. Hänkin joutuisi 
luopumaan hyvistä tuloista. Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että Jumala ei ainoastaan vaadi luopu-
maan, hän myös on rikas Antaja! Kauppiaan las-
kelmat näyttivät plussaa.

Kotinsa ryypännyt tehtaan sähkömies tuli us-
koon, kun kaksi veljeä rukoili hänen puolestaan. 
Tupakasta hän ei tahtonut luopua, mutta hän sai 
siihen voiman Jumalalta, ja hänen oli lopulta 
helppo luopua siitä.

On helpotus luopua pahasta omastatunnosta

Jumala ei pyydä meitä luopumaan muusta kuin 
synnistä ja siitä, mikä johtaa meitä syntiin. 
”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran 
nimeä mainitsee.” (2 Tim. 2:19)

Tämä voi merkitä ihmisistä luopumista, jos 
he viettelevät meitä pois taivastieltä. ”Luopukaa 
siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, 
sillä minkä arvoiset he ovat!” (Jes. 2:22) Se voi 
merkitä luopumista totutuista tavoista, jos ne oh-
jaavat kauemmas Jeesuksesta.

Kaikki se, mikä on viettelykseksi syntiin, on 
vaarallista meille. Se myös aiheuttaa omantun-
non syytöksiä. On sanottu, että hyvä omatunto 
on paras päänalus. Yöunetkin paranevat, kun 
synnit on saatu anteeksi.

Vihaaminen on myös syntiä, josta tulee luo-
pua. Jumala antaa parempaa tilalle: ”Jumalan 
rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme 
Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” 
(Room. 5:5)

Moni kyselee, kuinka paljosta rikkaan ihmi-
sen pitäisi luopua. Uskoon tullessa ei välttämättä 
tarvitse luopua omaisuudesta mutta mammonan 
rakastamisesta kylläkin. Raamattu sanoo: ”Jos 
rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiin-
nittäkö.” (Ps. 62:11)

Sielun pelastus on paljon arvokkaampi kuin 
maallinen tavara: ”Sillä mitä se hyödyttää ihmis-
tä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maail-
man, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka 
mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?” 
(Matt. 16:26)

Jos ihminen hiljentyy kuuntelemaan Jumalan 
kutsua, ei ole vaikea luopua turmelevista asiois-
ta, kunhan vain saa omistaa Jeesuksen ja pelas-
tuksen hänessä. Kuoleman läheisyys auttaa aset-
tamaan asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Pe-
lastus tulee tärkeäksi, että ihminen olisi valmiina 
kohtaamaan Herran. Ihmisen elämä on lyhyt.

Henkilökohtainen kustannuslaskelmasi

Tee itsellesi oma kustannuslaskelmasi. Se voisi 
näyttää esimerkiksi tällaiselta:

Joudun luopumaan: Huvitukset, kuten tanssi 
ja huonot elokuvat, maailman ystävät, syn-
tinautinnot ja niitä seuraavat omantunnon 
syytökset ja paha olo, ihmisten orjuus, jatku-
va lankeaminen syntiin, itsekäs elämä, kuole-
man ja Jumalan tuomion pelko ja iankaikki-
nen ero Jumalasta kadotuksessa.

Menetyksieni tilalle saan: Omantunnon rau-
ha, ilo Jeesuksessa, uudet ystävät seurakun-
nassa, tarkoitus elämään, eläminen Jumalan 
tahdon mukaan, Pyhän Hengen apu elämäs-
sä, lepo Jeesuksen huolenpidossa, työ ihmis-
ten auttamiseksi Jumalan valtakuntaan ja 
viimein iankaikkinen ilo ja lepo taivaassa.

Tällainen laskelma kannattaa jokai-
sen tehdä. Se auttaa näkemään, että 
usko Jeesukseen antaa enemmän kuin 
vaatii ja että uskonelämä on todellista 
elämää.

Jumala ei ole ankara vaatija vaan 
rakastava ja armahtava Isä. Pyhän 
Hengen kautta hän näyttää, mikä on 
arvokasta ja mikä arvotonta, josta on 
helppo luopua.

Juhana Lehmuskoski.
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Keijo Kurkikangas.
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Viime aikoina on puhuttu sosiaali- ja terveys-
alan uudistuksen yhteydessä paljon valinnan-
vapaudesta. Kaikille ihmisille on kuitenkin tär-
keämpää tehdä itselleen selväksi ne vaihtoehdot, 
jotka meillä on iankaikkisen elämän suhteen. 
On vain kaksi vaihtoehtoa: helvetti ja taivas.

Raamattu kertoo meille tästä kertomuksessa rik-
kaasta miehestä ja Lasaruksesta Luuk. 16:19-31.

Me emme elä täällä maan päällä ikuisesti. Ei 
elänyt rikas mieskään eikä Lasarus. Tuossa ker-
tomuksessa todetaan jakeessa 22: ”Sitten köyhä 
kuoli… ja rikaskin kuoli.” He olivat kumpikin 
tehneet elämässään valinnan, miten he elivät olo-
suhteistaan ja asemastaan huolimatta. He olivat 
valinneet, mikä oli heille elämässään tärkeintä.

Rikas mies nautti varallisuudestaan ja ylelli-
sestä elämästään. Häntä ei huolettanut se, mitä 
ajallisen elämän jälkeen seuraa. Rikas mies tunsi 
porttinsa pielessä viruvan köyhän Lasaruksen, 
jolla ei ollut edes varaa ruokaan ja jonka paiseita 
koiratkin nuolivat. Hänelle olivat muut asiat tär-
keämpiä kuin maallinen rikkaus.

Puolta ei voi vaihtaa

Samassa jakeessa kerrotaan, että enkelit veivät 
köyhän Lasaruksen Aabrahamin helmaan ja että 
rikas mies haudattiin. Seuraavassa jakeessa ker-
rotaan, että rikas mies joutui tuonelaan ja kärsi 
kovissa tuskissaan. Hän näki kaukana Aabraha-
min ja Lasaruksen hänen helmassaan.

Rikas mies siis tunsi tuonelassa ollessaan La-
saruksen ja huusi ja pyysi Lasarusta kastamaan 
sormenpäänsä veteen ja tulemaan vilvoittamaan 
hänen kieltään, sillä hän tunsi olevansa kuumassa 
liekissä.

Hänellä oli siis kaikki aistit tallella. Mitään ei 
ollut enää tehtävissä. Rikkaan miehen olisi pitä-
nyt tehdä valintansa aikaisemmin, silloin kun oli 
vielä elossa. Jumala ei ketään pakota. Hän tarjoaa 
rakkaudessaan mahdollisuuden oikeaan valin-
taan, mutta jokaisen on tehtävä päätös omalta 
kohdaltaan.

Abraham vastasi rikkaalle miehelle: ”Teidän 

ja meidän välillämme on suuri kuilu, etteivät ne, 
jotka tahtovat, voisi tulla täältä teidän luoksenne, 
eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän 
luoksemme.” Puolta ei voinut enää vaihtaa. Se 
olisi pitänyt tehdä ennen kuolemaa.

Jeesus kärsi puolestamme

Jumala on antanut rakkaan poikansa Jeesuksen 
meidän puolestamme syntiuhriksi. Joh. 3:16, 
jota sanotaan pienoisevankeliumiksi, todistaa 
meille: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakasta-
nut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotuk-
seen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Jeesus kärsi Golgatan ristillä meidän puoles-
tamme kantaen meidän syntimme ja sairautemme.  
Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on ainoa tie Isän 
luo. Vain hän voi kirjoittaa nimesi Elämän kirjaan.

Jumala tahtoo, että kaikki saisivat iankaikki-
sen elämän. Johannes 6:40 puhuu tästä Jumalan 
tahdosta: ”Minun Isäni tahto on, että jokaisella, 
joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaik-
kinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä 
päivänä.” Ja Jumala vakuuttaa (jae 47): ”Totises-
ti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on 
iankaikkinen elämä.”

Jeesus kutsuu sinua

Jeesus kutsuu meitä pelastukseen, koska hän ra-
kastaa meitä. Hän ei katso asemaamme eikä ul-
kokuoreemme. Hän rakastaa jokaista yhtä paljon.

Muistan, kuinka lapsena telttakokouksissa is-
tuessani kuulin puhuttavan etsikkoajasta. Puhut-
tiin, että Jeesus kutsuu jokaista kaksi tai kolme 
kertaa. Lapsena luulin, että Jumala toistaa keho-
tuksensa enintään kolme yksittäistä kertaa ja sit-
ten kaikki on mennyttä, ellen tee päätöstä lähteä 
seuraamaan Jeesusta.

Jobin kirjassa luku 33 jae 29 kertoo: ”Jumala 
tekee kaiken tämän miehelle kaksi, jopa kolme-
kin kertaa.” Nyt olen asiaan enemmän perehdyt-
tyäni ymmärtänyt, että Jumalan kutsut voivat 
olla pidempiä kausia, ei hetkellisiä kutsuja.

Jesaja kirjoittaa etsikkoajasta (55:6-7): ”Et-
sikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, 
huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Ju-
malaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuk-
sensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa 
häntä, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä 
on paljon anteeksiantamusta.” (Jes. 55:6-7)

On tärkeää, että me etsimme Jumalaa nöyrinä 
ja pyydämme armahdusta silloin, kun olemme 
vielä valinnan paikalla eli täällä armonajassa.

 
Kadotuksen kauhut

Jesaja varoittaa sellaisesta elämästä, joka johtaa 
tuonelan tuskiin. Jes. 5:11-12 ja 14 kuvaa tällaista 

elämää: ”Voi niitä, jotka aamuvarhaisessa juokse-
vat väkijuoman perässä ja myöhäiseen iltaan asti 
viipyvät viinistä hehkuvina! Heillä on lyyrat, har-
put, rummut ja huilut ja viinit pidoissaan, mutta 
Herran tekoja he eivät huomaa, eivät näe hänen 
kättensä töitä.

Sen vuoksi tuonela levittää kitansa ammol-
leen, avaa suunsa suunnattomaksi. Sinne vaipuu 
sen loisto, sinne sen meluava joukko, kaikki 
ilonpitäjät.” Markus kuvaa evankeliumissaan 
9:48, millainen paikka helvetti on: ”Siellä ei hei-
dän matonsa kuole eikä tuli sammu.”

Olen lukenut kirjallisuudesta kertomuksia, 
joissa jotkut ihmiset ovat käyneet kuolemanrajan 
tuolla puolen (Esimerkiksi John Burke: Taivaan 
rajalla).

Kertomukset helvetissä käynneistä ovat kar-
meata luettavaa. Siellä ihmisen aistit pelaavat 
kuten täällä maan päälläkin. Siellä tuli polttaa ja 
jano on hirveä, mutta vettä ei ole saatavissa eikä 
tulen poltetta voi estää. Siellä on itku ja ham-
masten kiristys. Hirvittävät oliot tökkivät koko 
ajan aiheuttaen tuskaa. Apua ei tule mihinkään 
kärsimyksiin, eikä sieltä voi paeta.

Taivaan ihanuus

Taivaskokemuksiakin on monilla. Ne ovat miel-
lyttävää luettavaa. Raamattuhan ei kovin paljoa 
kerro, millaista on taivaassa. Sen Raamattu ker-
too, että siellä ei ole kipua, ei tuskaa eikä yötä. 
Kaikki kyyneleet pyyhitään siellä pois.

Taivaassa käyneiden kokemuksissa kerrottaan 
yleisesti, että siellä on niin kaunista, ettei sitä voi 
maallisin sanoin kuvata. Siellä on suunnaton va-
lon loiste kaikkialla. Siellä ihmisetkin näyttävät 
valosta tehdyiltä. Siellä soi sanoinkuvaamatto-
man kaunis ja sopusointuinen ylistysmusiikki. 
Jeesuksen rakastava katse ja lempeys on sanoin 
kuvaamaton. Rakkautta on kaikkialla. Siellä ei 
ole enää sairautta eikä mitään vihaa eikä kateut-
ta. Kaikki on kaunista ja yhteensopivaa.

On hyvä kysyä tänä päivänä itseltään: ”Mihin 
minä olen matkalla?” Elämä maan päällä on ly-
hyt. Iäisyys on loputon. Elämä jatkuu kummas-
sakin jatkopaikassa ikuisesti. Valinta on meidän. 
Jumala ei pakota ketään. Hän haluaa meille kai-
kille parasta, ja siksi hän Sanassaan sanoo (Hepr. 
4:7-8): ”Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänen-
sä, älkää paaduttako sydäntänne.”

Meidän on tehtävä valintamme tämän elä-
mämme aikana, kumpaa tietä kuljemme vii-
meiseen hetkeemme saakka? Kukaan meistä ei 
tiedä, mikä on viimeinen hetkemme. Siksi tuo 
Raamatun aikamäärä ”tämä päivä” on tärkeä.
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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 kir-
joituksia, tietoa Helluntaikansan juhlista ja tapahtumista, Mertiörannan toimintakes-
kuksen toiminnasta sekä pyhäkoulutyöhön soveltuvan Aarrearkku-liitteen.

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 
Juhani Gladelle, puh. 050 
402 8061 tai sähköpos-
tilla gladejuhani@gmail.
com.

Ristin
    Kansa

Sinulle Sinulle 

Ota yhteyttä seurakuntaan:Ristin
    Kansa Ristin

    Kansa
Espoonlahden Helluntaiseurakunta,
Merivirta 3 B, 02320 Espoo
puh. 0400 858 658

Evankelinen kotikirkko, Torrevieja
Espanja, puh. +34639852693

Heinolan Helluntaiseurakunta,
Siltakatu 42, Heinola
puh. 045 601 9358

Honkajoen Helluntaiseurakunta,
Karviantie 6 38950 Honkajoki
www.honkajoenhelluntaiseurakunta.fi

Hyvinkään Baptistilähetys,
Kehrääjänkatu 6-8 D, Hyvinkää
www.hyvinkaanbaptistilahetys.fi

Janakkalan helluntaiseurakunta,
Liikekuja 1, Turenki
www.janakkalanhelluntaisrk.org

Juuan helluntaiseurakunta, Sairaalantie 
17, 83900 Juuka, puh. 044 524 1835

Kalajoen Helluntaiseurakunta,
PL22 85101, Kalajoki
www.kalajoenhelluntaiseurakunta.com

Karvian Helluntaiseurakunta,
Kylä-Karviantie 34 B 2, 39930 Karvia
www.karvianhelluntaisrk.fi

Kivijärven Helluntaiseurakunta,
Kivijärvi, puh. 040 539 7391

Kokkolanseudun Perinteinen Helluntaiseu-
rakunta, Åströminkuja 4, Kokkola
puh. 040 001 0856

Kuusankosken Helluntaiseurakunta,
Pallokentäntie 1, Kuusankoski
puh. 041 503 1619

Lestijärven Helluntaiseurakunta,
Lestijärvi, puh. 040 912 2549

Liedon Torikirkko, Jokilaakson koulu (Kar-
jatie 9), Lieto, www.liedontorikirkko.com

Länsi-Päijänteen Seurakunta,
Korpilahti-Jyväskylä, puh. 045 347 3347

Naantalin Helluntaiseurakunta, Soinistentie 5, 
Naantali, naantali.helluntaiseurakunta.com

Outokummun Helluntaiseurakunta,
Kiisukatu 1, Outokumpu, puh. 050 567 7303

Paltamon helluntaiseurakunta, Puolangantie 
10, Paltamo, www.paltamonhelluntaisrk.com

Perinteisen Sanan Seurakunta, Malmikatu 2, 
Joensuu, puh. 045 854 2322, www.perintei-
nensana.com

Pirkanmaan Perinteinen Helluntaiseurakunta, 
Ilomäentie 5, Tampere, puh. 040 715 1204

Kiikan Kotiseurakunta/PPHSRK,
Kontintie 2, Sastamala, puh. 040 824 4011

Porin Baptistiseurakunta, Ojantie 11 D, Pori, 
puh. 045 153 6106, www.porinbaptistisrk.com

Rautavaaran KotiSeurakunta,
Savontie 10, Rautavaara, puh. 040 6808655

Reisjärven Helluntaiseurakunta,
Rönöntie 5, Reisjärvi, puh. 050 549 3190

Sallan Helluntaiseurakunta,
Tasalantie 12, Salla

Siikaisten helluntaiseurakunta, Lauttijär-
ventie 1 D, Siikainen, puh. 050 402 8061

Tuusulan Helluntaiseurakunta, Kosken-
mäentie 5, Tuusula, puh. 045 316 7427

Uudenkaupungin katukirkko,
Alinen katu 36, Uusikaupunki
puh. 041 544 6520

Voikkaan Saalem helluntaiseurakunta, 
Voikkaantie 22, Voikkaa, puh. 040 541 
2955

Kuolevan sielunhoitajana

ANNA-LIISA KUIVALAINEN / / TEKSTI

Ihminen voi joutua yllättäviin tilanteisiin. Herra täyttää uskoviaan 
Pyhällä Hengellä käyttöä varten. Kaisu joutui yhtäkkiä julistamaan 
evankeliumia miehelle, joka teki kuolemaa.

Eräänä kauniina sunnuntaipäivänä Kaisu Ranta oli kävelemässä kokouk-
sesta kotiin. Kylätiellä häntä vastaan ajoi polkupyörällä hätäinen mies, 
joka huusi jo kaukaa: ”Kaisu, tule äkkiä, veljeni Martti on kuolemassa!” 

Dynamiittia suussa

Kun Kaisu tuli lähemmäksi, hän kuuli tapauksesta tarkemmin. Mies oli 
humalassa riidellyt vaimonsa kanssa ja suutuspäissään ottanut dynamiitti-
nallin suuhunsa. Se oli räjähtänyt huonoin seurauksin.

Nyt oli humala haihtunut ja sielunhätä alkanut. ”Tule kiireesti rukoi-
lemaan!” mies pyysi. Kaisu lähti juoksemaan mökkiä kohden niin ko-
vaa kuin pääsi, miettien mielessään, tätäkö varten hänet juuri voideltiin 
ihanasti Pyhän Hengen öljyllä. Kaisu oli äskettäin saanut kokea täyttymi-
sen Pyhällä Hengellä.

Nyt hän ensi kerran joutui kuolevan sielunhoitajaksi. Hengästyneenä 
hän saapui tupaan, joka oli täynnä ihmisiä.

Verta kaikkialla

Verta oli kaikkialla. Kaisu, joka pelkäsi verta, sai nyt yliluonnollisen voi-
man kestää sitä. Hän polvistui miehen viereen.

Kun Martti näki Kaisun, hän tarttui tämän käsiin ja näytti, että pitää 
rukoilla. Hänen kasvonsa olivat yhtä verimassaa, eikä suuta ollut enää 
olemassakaan.

Kaisu toisti Raamatun sanoja ulkomuistista: ”Vaikka sinun syntisi ovat 
veriruskeat, tulevat ne lumivalkoisiksi”, ja ”Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

”Julistan syntisi anteeksi”

Lopuksi Kaisu kysyi Martilta: ”Uskotko sinä Jeesukseen, että hän on 
kantanut sinunkin syntisi ja tahtoo antaa kaiken anteeksi, tämän viimei-
sen tekosikin?”

Martti puristi Kaisun kättä merkiksi, että oli ymmärtänyt.
Silloin Kaisu rukoili: ”Jeesus, me tulemme nyt sinun tykösi. Sinä näet 

tämän Martin, jota saatana on pettänyt tekemään tämän epätoivoisen teon. 
Anna hänelle kaikki synnit anteeksi, pese hänet puhtaaksi, luntakin val-
keammaksi, veresi kautta, joka Golgatan ristillä virtasi. Jeesuksen nimessä 
julistan kaikki syntisi anteeksi. Aamen.”

Kokous kyläläisille

Martti rauhoittui ja puristi kiitollisena Kaisun kättä. Viiden minuutin kulut-
tua hän ummisti silmänsä ja siirtyi pois tästä ajasta.

”Sehän oli kuin ryövärin armo, jonka Martti sai osakseen”, ajatteli 
Kaisu.

Sitten hän piti kyläläisille kokouksen lukemalla Raamatusta: ”Etsikää 

Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun 
hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa 
ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Juma-
lamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.” (Jes. 55:6–7)

Jeesuksen verilähde

Tämän jälkeen Kaisu lauloi:

”On verilähde sydämen 
avattu Jeesuksen,
ja siinä pesty syntinen 
saa uuden elämän.
Sen siunauksen kuollessaan 
sai rosvo ristillään.
Myös minä, yhtä paha, saan 
siin’ armon, elämän.
Siit’ asti, kun mä uskossa 
tään armovirran näin,
sun rakkauttas laulan mä 
ain’ halki elämän.
Ja kieli tää kun vaikenee 
ja haudan levon saa,
niin kerran virttä Karitsan 
uus’ kieli kaiuttaa.”

Kaikki kyläläiset kuuntelivat hiljaisuuden vallassa Kaisun puhetta 
ja laulua. Jumala oli taas puhunut voimakasta kieltä näille ihmisille. 
Mutta heidän itsensä oli valittava Jeesus syntiensä poisottajaksi ja uu-
den elämän antajaksi.

EN.WIKIPEDIA.ORG



Sinulle 

Tässä on tie, tätä kulkekaaRistin
    Kansa

Heikki Huttunen

Matkalle lähtö voi tapahtua suuremmin miet-
timättä sen vaiheita. Kuitenkin teemme siinä 
useita valintoja. Samoin tulee toimia hengelli-
sen matkan, oman elämämme kanssa.

Jos tahdomme päästä jonnekin, meidän tulee 
tietää päämäärämme. Joudumme myös valitse-
maan, mitä tietä ja millä kulkuvälineellä sinne 
pääsemme. Lisäksi meidän tulee tehdä päätös, 
että yleensä lähdemme liikkeelle, jos tahdomme 
päästä perille. Lopuksi matkan teossa tulee nou-
dattaa yleisesti hyväksyttyjä liikennesääntöjä.

Iankaikkisuus

Kerran meidän maallinen matkamme on tehty, ja 
saavutamme päätepisteen. Jokaisen meidän on 
täältä vuorollaan lähdettävä. Silloin alkaa pitkä 
ikuisuus, joka ei pääty koskaan. Jokainen meis-
tä viettää iankaikkisuuden siinä paikassa, jonka 
olemme itse valinneet.

Jumalan tahto on, että jokainen ihminen pe-
lastuisi ja saisi viettää ikuisuuden Jumalan luona 
taivaassa eikä joutuisi iankaikkiseen kadotuk-
seen, joka on ikuinen ero Jumalasta ja hänen 
rakkaudestaan.

Hengellinen matka

Raamattu, Jumalan Sana, kertoo hengellisestä 
matkasta. Tämänkin kirjoituksen otsikko on suo-
ra lainaus Raamatusta: ”Tässä on tie, tätä kul-
kekaa.” (Jes. 30:21) Jumala antoi nämä ohjeet 
profeetta Jesajan kautta Israelin kansalle, kun he 
olivat poikenneet pois siltä tieltä, jonka Jumala 
oli heille tarkoittanut.

Jumala tahtoi palauttaa kansansa harhapoluil-
ta, oman tahdon tieltä, takaisin hyvälle tielle, 
jonka päämäärä on taivaassa.

Uudestisyntymisen kautta taivastielle

Nikodeemus oli fariseus, Raamatun opettaja. 
Hän tuli eräänä yönä Jeesuksen luokse, koska 
hän oli ihmetellyt Jeesuksen opetusta.

Jeesus opetti tätä opettajaa ja sanoi: ”Toti-
sesti minä sanon sinulle: joka ei synnyt uudesti 
ylhäältä, se ei voi nähdä jumalan valtakuntaa.” 
(Joh. 3:3)

Nikodeemus ihmetteli, kuinka se voi tapahtua. 

Jeesus valotti ja syvensi opetustaan sanomalla: 
”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku 
ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä 
sisälle Jumalan valtakuntaan.” (Joh.3:5)

Jeesus puhui uudestisyntymisestä ylhäältä. 
Kysymys on todellakin ylhäältä syntymisestä. 
Siksi myöskin ”synnyttämisen välineet” ja syn-
nyttäjä tulee olla ylhäältä taivaasta. Ihminen, 
joka ottaa Jeesuksen uskossa henkilökohtaisena 
Vapahtajanaan vastaan, syntyy Jumalan lapsek-
si, Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kautta.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuk-
sen) vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan 
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen (Jeesuksen) 
nimeen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät li-
han tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan Ju-
malasta.” (Joh. 1:12)

Uskovien kaste

Lähetyskäskyssä Jeesus antoi ohjeet seuraajilleen: 
”Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei 
usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16:16)

Ihminen, joka on tullut uskoon, kokenut uu-
destisyntymisen, tullut mielenmuutokseen, kuol-
lut itselleen ja tälle maailmalle, pitää haudata 
kasteen hautaan.

”Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan hau-
dattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin 
Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 
kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elä-
mässä.” (Room. 6:4).

Kasteen päämerkitys on hauta, johon usko-
vainen kasteen kautta upotetaan.  Samat vaiheet 
toteutuivat Jeesuksen elämässä. Ensin hän kuoli 
ristillä, sitten hänet haudattiin ja kolmantena päi-
vänä nousi kuolleista.

Me olemme uudestisyntymisessä kuolleet 
tälle maailmalle. Kasteessa meidät haudataan 
Jeesuksen kuolemaan, mutta samalla meidät 
myöskin yhdistetään hänen ylösnousemukseen, 
että me vaeltaisimme uudessa elämässä tuottaen 
kunniaa Jumalalle.

Pyhän Hengen kaste

Jeesus antoi opetuslapsilleen lupauksen toisesta 
Puolustajasta, Pyhästä Hengestä. Hän lupasi, et-
tei hänen seuraajiaan jätettäisi oman voiman va-
raan, vaan Isä lähettää Pyhän Hengen olemaan 
omiensa kanssa iankaikkisesti.

”Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toi-
sen Puolustajan olemaan teidän kanssanne ian-
kaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei 
voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. 
Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän 
luonanne ja on teissä.” (Joh. 14:16, 17)

Jumala on tarkoittanut, että kaikki hänen oman-
sa täyttyisivät Pyhällä Hengellä. Pyhällä Hengellä 
on moninainen tehtävä ja vaikutus uskovan elä-
mässä. Ei ole kyse jostakin sivujuonteesta, vaan 
kyse on hengellisen elämän keskeisestä asiasta, 
että emme tarvitse olla oman onnemme seppiä.

Pyhä Henki johdattaa Jeesuksen omia kaikkeen 
Jumalan Sanan totuuteen. Pyhä Henki ei koskaan 

johda taikka toimi vastoin Jumalan Sanan totuut-
ta, vaan ne pitävät aina yhtä. Siksi, jos joku puhuu 
Pyhän Hengen nimissä mutta toimii vastoin Raa-
matun Sanaa, sellainen toiminta ei ole Pyhästä 
Hengestä. Kysymys on eksytyksestä, joka usein 
lähtee ihmisen inhimillisestä luonteesta.

Seurakuntayhteys

Raamatullinen seurakunta on uloskutsuttujen 
joukko. Tämä joukko on kutsuttu jumalallisella 
arvovallalla ulos tästä maailmasta ja myös us-
konnollisesta maailmasta.

Apostolien teoista voimme lukea, kuinka Je-
rusalemin seurakunta muodostui noin kaksitu-
hatta vuotta sitten. Tämä sama toimintamalli on 
muuttumaton, tarkoitettu kaikkialla ja kaikkina 
aikakausina noudatettavaksi.

”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastet-
tiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää 
noin kolmetuhatta henkeä. He pysyivät apostolien 
opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän 
murtamisessa ja rukouksissa.” (Apt. 2:41, 42)

Seurakuntayhteys on uskoon tulleiden ja usko-
vina upotuskasteella kastettujen yhteyttä. Todel-
lisen yhteyden perustana on aina raamatullinen, 
apostolinen opetus. Yhteyden muodostaminen 
ohi apostolisen opetuksen on inhimillistä yritys-
tä, ihmiskeinoin luotua yhteyttä. Sillä ei ole kes-
tävyyttä, eikä se tuota pysyvää hedelmää.

On tärkeää, että uskoon tulleet löytävät raa-
matullisen seurakuntayhteyden. Seurakunnassa 
saamme tervettä Jumalan Sanan opetusta ja voim-
me yhdessä rakentua toisten uskovien kanssa.

Henkilökohtainen valinta

Ajallista matkaa tehdessämme valitsemme pää-
määrän ja tien, jota lähdemme kulkemaan. Tämä 
ratkaisu on meidän tehtävä henkilökohtaisesti. 
Samoin on tehtävä henkilökohtainen päätös läh-
teä tekemään matkaa kohti taivaan kotia.

Jeesus sanoi: ”’Vaikka minä menenkin val-
mistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja 
otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, mis-
sä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te 
tiedätte.’ Tuomas sanoi hänelle: ’Herra me emme 
tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme 
tietää tien?’ Jeesus vastasi: ’Minä olen tie, totuus 
ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin 
minun kauttani.’” (Joh. 14:3-6)

Taivaan kotiin on vain yksi tie. Se on Jeesus-
tie, jonka hän itse on avannut meille ristinkuole-
mallaan sovittaen meidän syntimme, että meillä 
häneen uskomalla olisi iankaikkinen elämä. Ei 
ole toista tietä, jos tahdomme päästä taivaan ko-
tiin, kun tämä maallinen matka on päättynyt.

On myös tärkeää tunnustaa uskonsa. ”Sillä 
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan.” (Room. 10:10). 
    Tee rohkeasti päätös lähteä kohti taivaan kotia. 
Ota Jeesus vastaan sydämeesi, et voi koskaan 
saada parempaa matkaseuraa ja opasta. Hän ei 
vie koskaan ihmistä harhaan, vaan päämäärä on 
olla siellä, missä Jeesus on, taivaan kodissa.


