


Kaksi joulukynttilää
Ikkunalla joulutähti 

valoaan luo pimeään. 
Sen johtamana tietäjätkin lähti 

seimen lasta etsimään. 
Laitan valon joulukynttilään

ja hiljaisuutta kuuntelen. 
Näen Jeesus-lapsen seimessään, 

tunnen poskellani kyyneleen. 

Käyn polvilleni rukoillen: 
”Tule, Jeesus, lähelleni!
Poista tunne tyhjyyden, 

tuo jouluilo syömmeeni!
Annan sulle kyyneleeni, 

ne vaihda rakkauteesi. 
Johda, Jeesus, askeleeni

iki-iloon, kirkkauteesi!”

Näin joulurauha mielein täyttää, 
en enää yksin olekaan. 

Tuo joulutähti mulle näyttää
tietä luokse Kuninkaan. 

Laitan valon toiseen kynttilään, 
ja ilo täyttää sydämeni. 
Ei Jeesus jätä yhtäkään, 

hän turvaksi jää matkalleni. 

Keijo Kurkikangas



Pääkirjoitus
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Juhana
Lehmuskoski

 

Tämän lehden joulusaarnassa mainitaan, että joulu on rakkauden juhla. Sen sanoma 
kertoo suurimmasta mahdollisesta lahjasta ja rakkaudesta. 

    Jumalan rakkaus tuo tullessaan toisenkin suuren lahjan, rauhan. Jouluevankeliumi 
mainitsee, että enkelit lauloivat kedolla: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha 
ihmisten kesken.” Joulu on myös rauhan juhla. 
    Maailman kansat ja yksittäiset ihmiset etsivät rauhaa. Liikkeellä on suuret koneistot, 
joiden avulla pyritään ehkäisemään sodat ja säilyttämään rauha maailmassa. 

    Jumala kuitenkin esittää toisenlaisen reseptin rauhan säilyttämiseksi. Jos annamme 
kaikesta kunnian Jumalalle, myös rauha syntyy ja säilyy. Joku on sanonut: ”Mitä 
lähempänä olemme Kristusta, sitä lähempänä olemme toisiamme.” Vain tätä kautta voi 
syntyä todellinen veljeys, ystävyys ja rauha. 
    Psalmin 115 kirjoittaja oli ymmärtänyt tämän asian tärkeyden. Hän aloitti psalminsa: 
”Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi 
tähden. Miksi pakanat saisivat sanoa: ’Missä on heidän Jumalansa?’ Meidän Jumalamme 
on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee.” (Ps. 115:1–3) 
    Jumala on ihmiseen verrattuna niin paljon suurempi kuin tekijä on tehtyä suurempi. Siksi 
Jeesus opetti rukoilemaan: ”Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.” 
(Matt. 6:13) Kaikki on oikeassa järjestyksessään silloin, kun Herra saa kaiken kunnian. 
    Jos tahdomme tänä jouluna todella kunnioittaa Luojaamme, me otamme vastaan 
sen lahjan, joka sisältyy jouluevankeliumiin. Enkelit kertoivat siitä paimenille kedolla: 
”Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.” (Luuk. 2:11) 
    Sinulle tarjotaan nyt maailman parasta joululahjaa: rauhaa sydämeen ja yltäkylläistä 
elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Parasta on se, että saat jatkaa sitä elämää iankaikkisesti. 
Tämä sana tarkoittaa Raamatussa ikuista, sellaista, mikä ei pääty koskaan. Tämän 
lahjan voit ottaa vastaan pyytämällä rukouksessa Jeesusta elämäsi Herraksi ja syntien 
anteeksiantajaksi. 
        Juhana Lehmuskoski    

Maassa rauha



4

Ristin Kansa -lehden joulun erikoisnumero
Ilmestyy vuosittain syyskuun aikana.Tilaajille 
tuleva Ristin Kansa -lehti numero 12 poikkeaa 
myyntiin ja jakeluun tarkoitetusta joululehdestä 
kannen tekstin osalta.
Joululehden taitto:
Jouko Laaksonen, puh. 050 561 1173
jouko.laaksonen@kolumbus.fi

Ristin Kansa -lehti

Julkaisija:
Suomen Helluntaikansa ry
Vihuntie 21
38800 JÄMIJÄRVI
Puhelin 045 233 3939
www.helluntaikansa.fi

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa
Tilaushinta kestotilauksena kotimaahan 
45 € vuosi 
Eurooppaan 50 € vuosi 
muihin maihin 60 € vuosi

Toimituskunta
päätoimittajan ja toimitussihteerin 
lisäksi
Juhani Glade
Erkki Hietanen
Jouko Laaksonen
Kaija Turunen

Päätoimittaja
(Lehteen tulevat kirjoitukset ja 
palautteet)
Juhana Lehmuskoski
Eskonkorventie 110
41800 KORPILAHTI
puh. 044 082 1871
lehmuskoski@kotikone.fi 

Toimitussihteeri
Esko Kallioniemi
Kiertokatu 6 as. 14, 28130 PORI
puhelin 050 463 0501
toimitussihteeri@helluntaikansa.fi

Laskutus ja asiakaspalvelu:
Toimistoaika arkisin 9-13
Suomen helluntaikansa ry
Vihuntie 21
38800 JÄMIJÄRVI
puh. 045 233 3939
ristin.kansa@helluntaikansa.fi

Rahastonhoitaja 
Kaija Turunen
puh. 050 051 1653
kaija.turunen@nic.fi

Painopaikka
Skyprint Oy, Saarikoskentie 61
29880 LEVÄSJOKI
puh. 02 552 7217

SISÄLTÖ

Joulu
Ristin Kansan

Taivas on sinua varten
Ensi askeleet elämän tiellä
Ihmisten kuuntelijana Espanjassa
Jeesus-lapsi, pakolainen
Tänä jouluna siunaan sinua
Jesaja 53
Paavalin jouluevankeliumi kolossalaisille
Parantumisihme uudenvuoden aikaan
Jeesus otti omakseen
Taas joululaulut kaikuu
Heillä ei ollut sijaa majatalossa
Alma Ryynänen, väkevä vanhus Jumalan elopellolla
Eikö sijaa?
Pelastus on rukouksen päässä
Parhain joululahja



5

JOULUSAARNA
Joulu - rakkauden juhla
Yksi ihmisen suurimmista lahjoista on tunne-elämä, sen kaikessa kirjavuudessaan. Kyky tuntea on 
eräs jumalallinen piirre meissä. Tunne-elämän kirjo on valtava, se alkaa sisäisestä tyyneydestä aina 
myrskyisiin tunnekuohuihin saakka. Vihan, kateuden, välinpitämättömyyden ja katkeruuden tunteet 
voivat olla hyvinkin voimakkaita ja hallitsevia. Niiden valtaan joutunut ihminen saattaa tehdä ää-
rimmäisiä tekoja.

Jumala on rakkaus

Toisaalta hyvät tunteet – rakkaus, lempeys, armeliaisuus ja anteeksiantavaisuus – saavat ihmiset te-
kemään sellaista hyvää, joka ylittää järjellisyyden rajat. Surun, kaipauksen, ikävän ja yksinäisyyden 
tunteet tuovat osaltaan raskassoutuisuutta ja tummia, jopa mustia värejä elämäämme.
    Ajatellessani Jumalan tunne-elämää rakkaus ja armeliaisuus nousevat hyvin hallitsevina esiin. 
Tosin Raamattu puhuu myös Jumalan vihasta, jopa kateudestakin. Uskon kuitenkin, että Jumalan 
tunne-elämän kaikkein suurin ja tärkein alue on rakkaus. Raamattu toteaa yksiselitteisesti: ”Jumala 
on rakkaus” (l Joh. 4:8, 16). 

Elämän lahja

Jumala on persoonallinen tai personoitunut rakkaus. Tämä rakkaus laittoi hänet tekemään äärim-
mäisyyksiin menevän teon. Maailman tunnetuin Raamatun kohta ilmoittaa sen meille: ”Sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”
    Ihmiskunta syntiin langenneena ja Jumalasta luopuneena oli tuomion alaisena, mikä merkitsi 
iankaikkista kuolemaa. Ihmiset olivat vailla iankaikkisen elämän toivoa ja elivät Jumalan viholli-
sina. Kuitenkin Jumala suuressa rakkaudessaan antoi Pojassaan Jeesuksessa elämän lahjan. Jumala 
tarjoaa tätä lahjaa, mutta ihmisen tehtävä on ottaa se vastaan. Sen voi ottaa vastaan pyytämällä Jee-
susta tulemaan elämämme Herraksi, tunnustamalla hänelle syntimme ja ottamalla vastaan syntien 
anteeksiantamuksen. 

Mikä on lahjasi? 

Jumala kyllä tiesi, millainen vastaanotto hänen antamallaan lahjalla oli. Monet ihmiset ylenkatsoivat, 
pilkkasivat ja häpesivät sitä. On kuitenkin ollut ja on edelleenkin niitä ihmisiä, jotka ovat arvostaneet 
ja arvostavat tätä Jumalan rakkauden lahjaa. Heitä seisoi ristin juurella todistaen kärsivän rakkauden 
olevan olemassa. 
    Niin, Jumala antoi rakkauden lahjan. Hän ottaa vastaan sen, joka tulee hänen luokseen ja antaa 
kaikki synnit anteeksi. Entä mikä on meidän lahjamme kanssamatkaajille? Onko se vihaa, katke-
ruutta ja kaunaisuutta vai rakkautta, sitä rakkautta, joka ilmenee hyvinä tekoina ja tuo todellisen 
jouluilon niin lahjan antajan kuin saajankin sydämeen? Joulu on rakkauden juhla.

Siunattua ja rauhaisaa joulunaikaa. 
 Heikki Ahonen

Heikki Ahonen
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Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli ve-
rolle pantava. 
    Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. 
Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. 
    Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupun-
kiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi 
Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 
    Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti 
pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa maja-
talossa. 
    Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään 
seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 
    Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, 
joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, 
Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja 
seimessä makaamassa.” 
    Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa 
ja sanoivat: 
    ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä 
on hyvä tahto!” 
    Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: 
    ”Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille 
ilmoitti.” 
    Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 
    Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lap-
sesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. 
    Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. 
    Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja näh-
neet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

(Luuk. 2:1–20) Vuoden 1938 käännöksen mukaan

  JOULUEVANKELIUMI
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Antti Sainio vapautuvaa vankia vastassa 
vankilan portilla

On aatto, juhlista jaloin, 
ja tähtinen taivas päällä mökkein, taloin. 
Ikkunan luona näet pienen pojan. 
Hän odottaa isää ja ikkunaan otsansa nojaa. 

On aatto, juhlista jaloin. 
Muistaa äiti, kuinka isä monin valoin
lupasi olla kunnollinen isä. 
Huokaa äiti. Muistot vain tuskaa lisää. 

On aatto, juhlista jaloin. 
Koko maailma loistaa kirkkain valoin, 
vaan vankilan sellissä valot ei pala.
On tuskaa, ja vangit itkevät salaa. 

Antti Sainio

JUHLISTA JALOIN!

On aatto, juhlista jaloin,
ja vankila kirkkain valoin
julistaa sen: 
On syntymäjuhla Jeesuksen. 

On aatto, juhlista jaloin, 
ja vankilan sellissä paljain jaloin
juuri saunasta tulleena istuu isä. 
On tuskaa, ja joulu vain tuskaa lisää. 
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Vaajakoskella asuva Saara Mörsky viihtyy pianon ääres-
sä. Joulu merkitsee hänelle Jeesuksen syntymän ilojuhlaa, 
perheen välistä yhteyttä mutta myös kipeitä muistoja. 

Saara Mörsky kasvoi uskovassa kodissa. Pyhäkoulu ja hengelliset ko-
koukset olivat hänelle tärkeitä. Kodissa vieraili usein puhujia. Eräs heistä 
kysyi Saaralta suoran kysymyksen: ”Jokos Saara on antanut elämänsä 
Jeesukselle?” Saara oli lapsena ujo, ja hän säikähti noin suoraa kysymys-
tä eikä vastannut mitään. Saman kokoussarjan lastenkokouksessa Saara 
kahdeksanvuotiaana antoi elämänsä Jeesukselle. 
    Saaran ujous aiheutti myös sen, että hän ei uskaltanut mennä heti kas-
teelle, koska olisi pitänyt todistaa eli kertoa uskoontulostaan. Hän kuiten-
kin luki Raamattua, ja kaste nousi sieltä voimakkaasti esille. Jo 10-vuotiaana 
Saara halusi tehdä niin kuin Raamatussa sanotaan. 

Musiikkia Herran kunniaksi

Alusta alkaen Saaralla oli suuri halu palvella Jeesusta laulamalla, ja hän 
liittyi kuoroon heti kasteella käytyään. Kahdeksanvuotiaana Saara aloitti 
pianonsoiton opiskelun. Hänellä on ollut kaikkiaan kolme eri pianonsoi-
tonopettajaa, joista viimeisin oli Dimitry Hintzé. Hänen opetuksessaan 
Saara oli kolme ja puoli vuotta, ja hänen opetuksensa avasi musiikin 

”Taivas on sinua varten”

JL

Saara Mörsky



9

maailmaa niin, että soittaminen ei ollut vain nuottien lukua vaan myös 
tulkintaa. 
    Lukion ensimmäisellä luokalla, Saaran ollessa 16-vuotias, hänen 
elämänsä täyttyi säestystehtävistä seurakunnassa. Opettaja Hintzé kan-
nusti Saaraa ammattimuusikon uralle, joka olisi merkinnyt neljä tuntia 
soitonharjoittelua joka päivä. Hän rukoili asian puolesta ja sai Raama-
tusta sanan Herralta: Job 22:25–29. Hän tahtoi jättää musiikin ammat-
timaisen opiskelun sikseen, valita Jeesuksen kulta-aarteekseen ja kehit-
tyä säestäjänä seurakunnassa. 
    Opettaja oli vihainen, kun kyvykäs oppilas hylkäsi kunnianhimoisen 
suunnitelman. Saara kyllä tahtoo soittaa hyvin mutta Herran kunniak-
si. Hänelle soittaminen seurakunnassa on ilo, ja hän kokee, että Pyhä 
Henki auttaa häntä siinä tehtävässä. Erikoiseksi kutsumustehtäväkseen 
Saara kokee laulujen säestämisen. Hän kokee tämän tehtävän kuuluvan 
avustamisen armolahjan piiriin. 
    Jo Saaran nuoruudessa hengelliset laulut puhuivat hänelle. Kun hän 
tuli lapsena uskoon, sielunvihollinen kiusasi häntä, että uskoontulo ei 
ollut todellinen. Elämässään hän ei ollut tuntenut suurta muutosta. Saa-
ran ollessa 16-vuotiaana Siion-temppelillä hengellinen laulu puhutteli 
häntä voimakkaasti: ”Se omaisuus, min Jeesus näin hankki verellään, 
se autuudeksi riittää, sen turviin yksin jään.” (Hengellinen laulukirja 
344). 
    Näin Saara käsitti, että ristin työ riittää. Hän täyttyi suurella ilolla ja 
Pyhällä Hengellä penkissä istuessaan.  Kuulijoiden joukosta veli Pentti 
Seppänen näki sen ja sanoi: ”Nyt Herra antaa Saaralle voiman tulevia 
tapahtumia varten.” Saaran isä kuoli reilun vuorokauden kuluttua. Saa-
ra kiittää Jumalaa siitä, että hänen ei enää tarvinnut kantaa epävarmuut-
ta pelastuksesta, kun tuli uusia murheita. 

Elämänkumppani löytyi

Saara säesteli iloiten seurakunnan tilaisuuksissa. Siihen aikaan oli seu-
rakunnassa paljon hääjuhlia, ja Saara soitti monta häämarssia. Usein 
hääparin siunaaja kysyi: ”Milloinkas Saaran itsensä häitä vietetään?” 
Saara oli jo 27-vuotias, ja sellaiset kysymykset sattuivat häneen. Asia 
oli hänelle kipeä, ja hän syytti siitä ulkonäköään. Hänen rukouksensa 
oli: ”Minä haluan palvella sinua, Jeesus. Tee minusta sisäisesti kaunis.” 
    Kun hän näin luovutti naimisiinmenoasian Herralle, hän sai asiasta 
levon. Seuraavana kesänä hän tapasi Aulis Mörskyn, joka oli ollut seu-
rakunnan toiminnassa mukana diakoniatyössä. Auliksen kohteliaisuus 
puhutteli Saaraa, ja molemmat halusivat jättää avioliittoasian Herralle. 
Ensimmäinen yhteinen matka seurustelevalla parilla oli käynti sairaan 
vanhuksen luona. 
    Elokuussa 1974 Saara ja Aulis avioituivat, ja häissä Aulis sanoi puhees-
saan: ”Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.” Jo seuraavana iltana 
molemmat olivat mukana ympäristökokouksissa. Heille syntyi kaksi lasta, 
tyttö ja poika, ja nyt Saaralla on jo neljä lastenlasta. Vuodet vierivät, ja elä-
män myötä- ja vastoinkäymiset hitsasivat pariskunnan entistä tiiviimmin 
yhteen. Saara toimi sairaanhoitajana ja Aulis puhelininsinöörinä. 
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Viimeinen joulu yhdessä

Aulis oli diabeetikko. Vähitellen sairaus paheni. Vuonna 2004 Mörskyt 
olivat Pelastusarmeijan joululeirillä mukana musiikkitoiminnassa. Aulik-
sen päätä alkoi hiljalleen särkeä, ja hän lepäsi välillä majapaikassaan. 
    Tapaninpäivänä palattiin leiriltä, ja seuraava päivä oli hänen elämänsä 
viimeinen terve päivä. Mörskyt istuivat keittiön pöydän ääressä, ja Saara 
jostakin syystä johdattautui sanomaan: 
– Jos välissämme on jotakin, anna anteeksi. 
Aulis kevensi tilannetta sanomalla: 
– Saara, saat veriruskeat syntisi anteeksi! 
– Pyydä sinäkin anteeksi! Saara jatkoi. 
Aulis suhtautui asiaan leikkisästi: 
– Saara käski minun pyytää anteeksi. Anteeksi! 
– Sinä olet ollut hyvä isä meidän lapsillemme, Saara jatkoi keskustelua. 
– Tällainen elämä sinulla on ollut, kun minun matkaani lähdit, Aulis to-
tesi vakavoituen. 
– Tämä on ollut Jumalan tahdon tie, Saara vastasi ääni täynnä varmuutta. 
    Anteeksiantaminen puolin ja toisin lohdutti jälkikäteen. Illalla Saara 
ja Aulis kävivät vielä iltalenkillä koiransa Mellin kanssa. Yövuoteellaan 
Saara oli huolissaan Auliksen jaksamisesta tulevien päivien haasteiden 
edessä. Jumalalla oli kuitenkin niihin oma ratkaisunsa. Nimittäin seuraa-
vana päivänä Aulis halvaantui. Aulis vietiin Kuopion sairaalaan, ja Saara 
seurasi hänen mukanaan. 
    Viimeisen viikon he olivat siellä käsi kädessä. Saaran mieleen hiipi 
pimeys. Henkilökunta kehotti häntä ulkoilemaan välillä, ja lenkillä ol-
lessaan hän soitti uskovalle ystävälleen. Tämä lupasi rukoilla ja pyysi 
puhelimella muiltakin rukousapua. Puolen tunnin päästä kuorma otettiin 
pois Saaran harteilta, ja hän sai uusia voimia. 
    4.1.2005 Aulis nukkui pois Kuopion sairaalassa. Saara jaksoi valmis-
tella miehensä arkkuun, ja sitten hän kaivoi autonsa lumen alta sairaalan 
parkkipaikalla ja lähti ajamaan kohti Jyväskylää. Hän avasi radion, josta 
kuului laulu: ”Minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaa. Minä syn-
nyin talliin ja seimeen, voin sinua rakastaa.” 
    Kun Saara jäi yksin, hänen päälleen kaatuivat monet käytännön asiat, 
jotka Aulis oli aina hoitanut. Saara etsi turvakseen kaikki leskiä koskevat 
Raamatun lupaukset, kirjoitti ne lapulle ja liimasi lapun Raamattunsa ta-
kakanteen. Vaikeina hetkinä hän on lukenut lappua ja vedonnut Herraan: 
”Näin sinä olet luvannut, auta minua nyt!” Kaikessa on Herra auttanut. 
Ylistys Herralle! 

Haastattelu ja kuvat: Arja Lehmuskoski 
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Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pe-
lastuisivat ja pääsisivät taivaaseen. Tai-
vaan tie muodostuu askelista, jotka on 
ilmoitettu meille Raamatussa. 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän 
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka hä-
neen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikki-
nen elämä.” (Joh. 3:16)
    Jumala on puoleltaan tehnyt kaiken, valmistanut 
tien pelastukseen. Taivaaseen ei ole monta tietä, on 
vain yksi tie, ja tuo tie on Jeesus Kristus. 

Pietarin saarna 

Apostolien tekojen toisessa luvussa helluntaipäivä-
nä Pietari toi selkeästi esille tien ja sen, kuinka tielle 
pääsee. Tuhansia, ehkä kymmeniätuhansia ihmisiä 
oli paikalla, kun Pietari astui esiin ja kertoi, mitä on 
tapahtunut. 
    Lyhyessä saarnassaan hän kertoi Jeesuksen synty-
mästä, elämästä, ristinkuolemasta ja ylösnousemuk-
sesta sekä Pyhän Hengen vuodatuksesta. Koko 
Jumalan valmistama pelastus tuli tuossa lyhyessä 
saarnassa selkeästi esille.

Saarnan vaikutus

Tuon puheen jälkeen monet kuulijat ”saivat piston 
sydämeensä” ja kysyivät: ”Mitä meidän pitää teh-
dä?” Pietarin neuvo oli: ”Tehkää parannus ja ot-
takoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen 
nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte 
Pyhän Hengen lahjan.” (Apt. 2:38) 
    Miten Pietarin neuvoon suhtauduttiin? ”Jotka nyt 
ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin 
heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sie-
lua.” 

Ensi askeleet elämän tiellä

Nuo kolmetuhatta ihmistä tulivat uskoon, ja sen 
seurauksena he kastattivat itsensä. Tähän ei kaikki 

päättynyt. ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja 
keskinäisessä yhteydessä ja leivänmurtamisessa ja 
rukouksissa.” (Apt. 2:42)

Muuttumaton tie

Tie taivaaseen on edelleen sama. Jokaisen ihmisen 
tulee saada kuulla evankeliumi.   
    Lähetyskäskyssään Jeesus sanoo: ”Menkää kaik-
keen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille 
luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mut-
ta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 
16:15, 16) 
    Jumalan Sana synnyttää uskon. Pisto sydämessä 
on oman kadotetun tilansa tiedostamista. Synnintun-
to ei ole paha vaan hyvä asia. Vain syntinen voi pe-
lastua. Vain syyllinen voi kokea armon. 

”Tehkää parannus”

Pietari julisti: ”Tehkää parannus”. Tuo kehotus on 
edelleen voimassa. Jeesuksen suurin halu on saada 
antaa anteeksi syntinsä tunnustavalle ihmiselle. 
    Tuon anteeksisaamisen ovat miljoonat ja taas mil-
joonat kokeneet. Uskoon tulleet ovat noudattaneet 
myös Pietarin kehotuksen sanoja: he ovat kastatta-
neet itsensä ja liittyneet uskovien seurakuntaan. 

Lue ja tottele Sanaa!

Joulua juhliva lukijani: Lue Jumalan Sanaa, mene 
hengellisiin tilaisuuksiin. ”Usko tulee kuulemisesta 
ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta”, kirjoittaa 
apostoli Paavali kirjeessään roomalaisille. 
    Kun Sana tekee tehtävänsä, sinä näet oman ti-
lasi. Rukoile silloin rohkeasti ja pyydä Jeesukselta 
syntejäsi anteeksi. Tunnusta uskosi. Toteuta Pietarin 
antamia ohjeita. 
    Joku on sanonut: Lue niin kuin on kirjoitettu, usko 
niin kuin on kirjoitettu ja tee niin kuin on kirjoitettu, 
niin saat niin kuin on kirjoitettu. Hyvää matkaa elä-
män tiellä Jeesuksen seurassa!

Erkki Hietanen

ENSI ASKELEET 
ELÄMÄN TIELLÄ
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Kaukana vieraalla maalla ih-
miset tarvitsevat kuuntelijaa, 
varsinkin joulun aikaan. 

Marras-joulukuussa 2015 kävimme 
mieheni Juhanan kanssa Espanjassa 
Fuengirolassa. Ennen matkaamme 
olimme kuulleet Aurinkorannikon tu-
ristityöstä, mutta vasta paikan päällä 
huomasimme, kuinka paljon hengel-
linen turistityö tavoittaa suomalaisia 
matkailijoita. 
    Matkamme osui marras-joulukuun 
vaihteeseen. Tutustuimme matkallam-
me Sirkka ja Pentti Niiniseen, jotka 
ovat tehneet turistityötä Fuengirolassa 
yli kymmenen vuotta. 

Suomalaisia jouluherkkuja

Suomalaisessa joululaulussa sanotaan: ”No onkos tullut kesä nyt talven keskelle?” Tämä 
laulu toteutui, kun valokuvasin kukkivia kiinanruusuja, bougainvilleja ja muita kukkia. Sirk-
ka kommentoi nauraen, että olisittepa tulleet kukinta-aikaan, mutta meille räntäsateisesta 
Suomesta saapuneille kukkia ja vehreyttä oli yllin kyllin. 
– Joulun aikaan turistien joukossa on niin sanottuja joulupakolaisia, jotka lähtevät joulu-
hässäkkää pakoon, Sirkka kertoilee. – Silloin ei ole velvoitteita valmistaa esimerkiksi jou-
luruokia. Tosin Fuengirolassakin on suosittua käydä syömässä suomalaisia jouluherkkuja 
vaikkapa Pacosin Majakalla, joka on suomenkielisen hel-
luntaiseurakunnan toimipiste Los Pacosin kaupunginosas-
sa. Myös kulttuuritalo Suomelassa sekä luterilaisen kirkon 
piirissä pääsee herkuttelemaan suomalaisilla jouluruoilla 
laatikkoineen, Sirkka jatkaa. 

Espanjalainen joulu

– Ihmiset ovat jouluna herkällä mielellä. Espanjalaiset lait-
tavat jouluseimiä paimenineen ja itämaan tietäjineen. Ka-
tukuvassa näkee korkeitakin jouluasetelmia. 
– Katolilaiset juhlivat Mariaa, seimen lapsen äitiä. Kynt-
tiläjumalanpalvelus Rafaelin toriaukiolla jouluaattona on 
mieliinpainuva kokemus. Ihmiset tulevat kynttilät muka-
naan, ja kynttilänvalo loistaa pimeässä, lämpimässä yössä, 
Sirkka kuvailee espanjalaista joulua. – Silloin on helppo 
kertoa ihmisille todellisesta valosta, jonka Jumala lähetti 
maailmaan. 
    Raamattu kertoo Simeonista, joka sai nähdä Jeesus-vau-

Ihmisten kuuntelijana Espanjassa
SIRKKA NIININEN
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van temppelissä. Simeon kiitti Jumalaa siitä ja sanoi: ”Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka 
sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi 
kansallesi Israelille.” (Luuk. 2:25–32) 

Kuuntelijoita tarvitaan

Sirkalla on kutsu henkilökohtaiseen evankeliumin työhön. Hän saa helposti yhteyden erilaisiin ihmisiin. 
Hän pyytää ihmisiä mukaansa konsertteihin, kokouksiin turistikirkolla ja erityisesti lauluiltoihin Nuriasol-
hotellin ala-aulaan. 
    Lauluilloissa ihmiset saavat ehdottaa lauluja, ja niitä lauletaan yhdessä. Joulun aikaan vanhat, tutut jou-
lulaulut herkistävät paatuneitakin ihmisiä. 
    Sirkka ja Pentti Niininen kutsuvat usein kotiinsa yksinäisiä ihmisiä tai sellaisia, joilla on hankala elämän-
tilanne. Yksinäisyys voi olla musertavaa, erityisesti vieraalla maalla ja joulunaikaan, vaikka olisi tullutkin 
vapaaehtoisesti sinne lomalle. 
    Niiniset ovat kokeneet, että kuuntelijoita tarvitaan. Seurustelun ja keskustelun lomassa he rukoilevat, että 
voisivat olla välittämässä Jumalan viisautta ja rakkautta ihmisille. 

Jumala muutti luonteen

Sirkka oli nuorempana hyvin ujo, mutta jossakin vaiheessa Jumala muutti hänen luonnettaan tähän työhön 
sopivaksi. Ujous on väistynyt, ja Sirkka keskustelee mielellään tuntemattomienkin ihmisten kanssa. 
    Hän istuutuu vaaleatukkaisena puiston penkille tai hotellin ala-aulaan, ja ihmiset hakeutuvat hänen luok-
seen juttelemaan. Pentti-puoliso kannustaa häntä tässä tehtävässä. 
  Yhdessä he tekevät avioparina Jumalan valtakunnan työtä Aurinkorannikolla, ja yksi työmuoto on retkien 
järjestäminen ympäristöön. Matkalla autossa soi hengellinen musiikki, jossa on hyvä sanoma. 
– Se on kylvötyötä. Meidän vastuullamme on kylväminen, Jumala antaa kasvun. Me emme aina tiedä 
itämisestä ja tuloksista, eikä meidän tarvitsekaan tietää. Teemme vain oman kylvötyömme, Sirkka tilittää 
kutsumustaan. – Kun ihmisiä tulee 
uskoon, kehotamme heitä ottamaan 
Suomessa yhteyttä omien paikka-
kuntiensa seurakuntaan. Siellä he 
saavat uskovia ystäviä ja Sanan ope-
tusta. 

Joulu ilman lunta

Lopuksi kysyn Sirkalta, kaipaavatko 
he koskaan lunta ja valkoisia hankia. 
– Emme oikeastaan kaipaa, vastaa 
Sirkka mietteliäänä. – Ja jos joskus 
kaipaamme, voimme mennä Sierra 
Nevadaan. Siellä on laskettelukes-
kus korkealla vuoristossa. 

Haastattelu ja kuvat: Arja 
Lehmuskoski
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JEESUS-LAPSI,
pakolainen
 
Pakolaiset ovat olleet kuluvana vuon-
na paljon esillä tiedotusvälineissä. Ei 
ole helppo jättää synnyinmaataan 
ja paeta tuntemattomaan maahan. 
Jeesuskin koki jo varhain pakolai-
sen osan, kun hän pakeni Marian ja 
Joosefin matkassa murhanhimoista 
kuningasta Egyptiin. 
 
Monet ovat ihmetelleet, missä järjes-
tyksessä ensimmäisen joulun ja sen jäl-
keisen ajan tapahtumat ovat kulkeneet 
silloin, kun Herramme ja Mestarimme 
Jeesus syntyi ihmiseksi. 
    Jeesuksen vanhemmat asuivat Nasa-
retissa, Galileassa, joka sijaitsee Israelin 
pohjoisosassa. He olivat kuitenkin mo-
lemmat Juudan sukukuntaa, jonka alue 
sijaitsee etelämpänä, Jerusalemin ym-
päristössä. Niinpä, kun Maria lähti ta-
paamaan sukulaistaan Elisabetia (Luuk. 
1:36), hänen piti matkustaa ”vuori-
maahan erääseen Juudan kaupunkiin” 
(Luuk. 1:39). 

Matka, jonka aikana Va-
pahtaja syntyi

Kun sitten ”keisari Augustuk-
selta kävi käsky, että kaikki 
maailma oli verolle pantava” 
(Luuk. 2:1), kaikkien oli mat-
kustettava sukunsa kaupunkiin. 
”Niin Joosefkin lähti Galileas-
ta, Nasaretin kaupungista, ylös 
Juudeaan, Daavidin kaupun-
kiin, jonka nimi on Beetlehem, 
hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua.” (Luuk. 2:4) Tuskin 
Joosef ja Maria kykenivät aavistamaan, millaisten tapahtumien 
näyttämönä Beetlehem heidän elämässään tulisi olemaan. 
    Jeesus syntyi vaatimattomissa oloissa kesken matkan. Tuskin 
he olivat päässeet Beetlehemiin, kun lapsi syntyi, ja eläinsuojan 
seimi tarjosi hänelle ensimmäisen suojan. Jumala kuitenkin jär-
jesti sinnekin juhlan, kun paimenet tulivat kertomaan ilosano-
man, jonka enkelit heille ilmoittivat. 

Varhaislapsuus Nasaretissa 

Kahdeksan päivän kuluttua Jeesus ympärileikattiin, niin kuin 
Mooseksen laissa on säädetty (Luuk. 2:21; 3 Moos. 12:3). Raa-
mattu ei kerro, oliko perhe jo silloin muuttanut takaisin Nasare-
tiin verollepanon päätyttyä. 
    Laissa oli säädetty määrätyt puhdistuspäivät, niin että syn-
nyttäneen vaimon oli pysyttävä kotona 33 vuorokauden ajan (3 
Moos. 12:4). Ennen tuon ajan päättymistä perhe oli varmasti eh-
tinyt palata matkaltaan Nasaretiin. 
    Sieltä heidän oli kuitenkin pian aloitettava uusi matka. He 
menivät Jerusalemiin puhdistuspäivien päättyessä uhraamaan 
(3 Moos. 12:6). Jeesuksen oli lähdettävä mukaan, koska esikoi-
nen tuli pyhittää Herralle (Luuk. 2:22–24; 2 Moos. 2:13:2, 12). 
Runsaan kuukauden ikäinen Jeesus palasi tämän jälkeen pitkän 
matkan kotiinsa Nasaretiin (Luuk. 2:39). 

Muutto Beetlehemiin

Alle kaksivuotiaana Jeesuksen matkat jatkuivat. Hän muut-
ti Joosefin ja Marian kanssa Beetlehemiin asumaan. Itämailta 
tuli sinne tietäjiä häntä tapaamaan ja kumartamaan (Matt. 2:11). 
Beetlehem oli luonnollinen valinta asuinpaikaksi, olihan se sekä 
Joosefin että Marian suvun oma kaupunki. 
    Tietäjät eivät tulleet eläinten talliin, vaan Matt. 2:11 kertoo, 
että he ”menivät huoneeseen”. Tämä huone on kreikan kielellä 
oikia, eli kyseessä oli talo, jossa perhe asui. 
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    Tietäjien tulo itäisiltä mailta kesti kauan sen aikaisilla kulkuneu-
voilla. Jeesus oli jo varttunut lapsi, kun hän kohtasi tietäjät. Tämä il-
menee myös siitä, että ”Herodes tutkisteli heiltä tarkoin, mihin aikaan 
tähti oli ilmestynyt.” (Matt. 2:7) 
    Hän laski kuningaslapsen ikää sen perusteella, milloin tähti oli syt-
tynyt taivaalle. Sitten hän käski surmata kaikki kaksivuotiaat ja sitä 
nuoremmat poikalapset Beetlehemistä (Matt. 2:16). 

Enkeli-ilmestys 

Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja käski hänen lähteä Marian ja 
lapsen kanssa Egyptiin, sillä Herodes yritti surmata Jeesus-lapsen (Matt. 
2:13–14). Tämä kertoo meille, että perhe ei asunut tuolloin Nasaretissa. 
Se oli niin kaukana, että Herodeksen surma-aikeet eivät yltäneet sinne 
asti. Nyt heidän oli paettava yötä myöten Beetlehemistä Egyptiin. 

Matka Egyptiin

Pieni, haavoittuva lapsi oli Jumalan erikoissuojeluksessa. Olihan hänellä 
maailmanhistorian suurin tehtävä suoritettavanaan, eikä se saanut epäon-
nistua. Vainon takana oli itse sielunvihollinen, jonka valtaistuin vapisi, 
kun Jumalan Poika astui historian näyttämölle. 
    Jeesuksen piti täyttää Raamatun ennustus: ”Egyptistä minä kutsuin poi-
kani.” (Hoos. 11:1; Luuk. 2:15) Tässä Vanhan testamentin jakeessa ei siis 
ollut kysymys vain Israelin kansan vapautumisesta Egyptin orjuudesta, 
vaan se oli ennustus Jumalan Pojan, Jeesuksen, elämän vaiheista. 

 Jälleen Nasaretissa 

Perhe asui Egyptissä, kunnes kuningas Herodes kuoli. Tämä Herodes 
oli vanhin kolmesta Uuden testamentin mainitsemasta Herodeksesta, 
Herodes Suuri, suvun isoisä. Hänen kuolemaansa ei tarvinnut kauan 

odottaa. Enkeli ilmoitti Joosefil-
le kuninkaan kuolemasta, ja pa-
luumatka Israeliin alkoi (Matt. 
2:19–20). 
    Juudeassa hallitsi Herodek-
sen poika Arkelaus, ja kun per-
he saapui Israeliin, he eivät us-
kaltaneet asettua Beetlehemiin. 
Enkeli kehotti muuttamaan taas 
Galileaan, pohjoiseen. Nasaret 
oli tuttu paikka, ja perhe muutti 
sinne. Tämä kaikki osoittaa, että 
Beetlehem, ei Nasaret, oli ollut 
perheen viimeisin asuinpaikka 
Israelissa. 
    Samalla täyttyi Jumalan an-
tama profetia: ”Hän on kutsut-
tava nasaretilaiseksi.” (Matt. 

2:21–23) Tällaista ennustusta ei 
suorasanaisesti löydy Vanhasta 
testamentista, mutta sellaiseksi tu-
lee lukea Jes. 11:1:ssä oleva mai-
ninta: ”Mutta Iisain kannosta puh-
keaa virpi, ja vesa versoo hänen 
juuristansa.” Vesa-sana on hebre-
aksi neser. Pyhä Henki ilmoittaa 
sen tarkoittavan myös Nasaretia. 
Ei ole ihme, että Herodesta neu-
voneet ylipapit ja kirjanoppineet 
eivät osanneet mainita Nasaretin 
kaupunkia! Niin kätketty oli Raa-
matun maininta Nasaretista Jee-
suksen kotikaupunkina. 

Ei pysyvää kotia

Luukkaan evankeliumin toisen 
luvun jakeiden 39 ja 42 väliin 
sijoittuu siis pitkä taival. Kaksi-
toistavuotiaana Jeesus asui edel-
leen Nasaretissa (Luuk. 2:51). 
Aikuisiässä Jeesus muutti Kaper-
naumiin (Matt. 4:13), mutta hän 
koki, että hänellä ei ollut pysyvää 
kotia, paikkaa, ”mihin hän päänsä 
kallistaisi” (Matt. 8:20). Jeesus on 
kokenut myös kodittomuuden tun-
teen. 
 

Juhana Lehmuskoski



Minun jouluni on kudottu hiljaisuuden huoneessa 
ylistyksen vaipaksi. Siihen puettuna minä astun Ku-
ninkaan eteen kuin tietäjät muinoin ja lahjana annan 
– sinut! 

Lasken sinut hellästi Herrani eteen kullan, mirhamin, suitsukkeen 
tavoin ja tunnen: Olet Herralle rakas! Siitä kun nousen, tiedän var-
masti: Jokainen päiväsi, kirkas tai musta, laulusta raikas tai surusta 
raskas, on Jumalan käden alla! 

Ei voimalla vaan Hengellä
Kun minä tänä jouluna sinua siunaan, en pyydä elämääsi rikkautta, en kultaa enkä hopeaa. En rukoile vau-
rautta, onnea, hyvinvointia, huolettomia päiviä, uutta autoa, taloa, huonekaluja. 
    Henki minussa rukoilee aivan muuta. Minä pyydän Jumalaa viemään sinut niin paljon tuskaan, että hen-
kesi on vapaa katsomaan yksin Herraan. Et jaksa päivääkään ilman kätensä apua. 
    Minä siunaan sinua sydämen puhtaudella, joka karttaa kaikkea, mikä saastuttaa ja saa rukouksen ja ylis-
tyksen muuttumaan maailman ääneksi. 

    Minä siunaan sinua kirkkailla silmillä, hyvää puhuvalla suulla, huokaukset kuulevilla korvilla, rukouksen 
hädällä, joka tietää, että taistelua ei voiteta voimalla, ei väellä vaan Jumalan Hengellä. 
    Minä siunaan sinua, että olisit valmis, kun Ylkäsi saapuu. Mikä riemu, kun henki on vapaa ja sydämesi 
laulaa: ”Tämä on sitä, mitä odotin vuosien takaa, mitä itkien unelmoin. Mitä autuutta tämä onkaan, kun 
Herrani nähdä voin.” 

Lasken käteni yllesi

Juuri nyt minä siunaan sinua kärsivällisyydellä, joka ei ole sidottu aikaan eikä rajattu paikkaan vaan nousee 
levosta ja rauhasta, Kristuksen mielenlaadusta. 
    Minä siunaan sinut, jonka sydän horjuu, taipuu ja kaatuu pelon tuulten myllertäessä. Olet miettinyt tuhat 
kertaa: Missä on hän, jolle kertoa, itkeä pelot ja kokea, että joku hyväksyy myös minut. 
    Minä siunaan sinut tässä ja nyt levolla, uudella luottamuksella. Sinua myös siunaan, jonka tunto on 
haavoja täynnä. Epäonnistumisen taakka on raskas. Omiin mahdollisuuksiin saakka olet koettanut nousta 
– turhaan. 
    Minä kiedon sinut kuin lapsen armon valtavaan sovitukseen, ja sinä, heikoista heikoin, olet nouseva uu-
teen elämään, Jumalan kirkkauteen. 
    Tänä jouluna lasken käteni alas painuneen pääsi ylle ja sanon: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. 
Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi 
ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. 

Tänä jouluna siunaan sinua

VÄINÖ VIIKILÄ
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JESAJA 53         
Oli jouluaatto 2001. Isäni ja äi-
tini olivat perinteisesti tulossa 
meille jouluaterialle ja aaton 
viettoon. Valmistellessamme 
perheenä joulupöytää sain 
yhtäkkiä erikoisen kehotuk-
sen: ”Lue joulupöydässä Jesa-
ja 53!”

Tyrmäsin saamani kehotuksen mielestäni, koska aina jouluaattona olemme lukeneet jouluevankeliumin 
Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta ja siunanneet ruoan.

Luin ensin yksin

Jonkin ajan kuluttua kehotus tuli uudestaan voimakkaampana, mutta vieläkin sivuutin sen, koska ajattelin, 
ettei Jesaja 53 sovi joulupöydän tekstiksi. 

Kun kehotus tuli kolmannen kerran hyvin vakuuttavana, otin Raamattuni ja etsin Jesajan kirjan luvun 
53. Luin sen ensin yksin hiljaa ja rukoilin asian puolesta. 

Olin ihmeissäni saamastani kehotuksesta mutta päätin totella. Kun vanhempani saapuivat, pöytä oli 
valmis, ja asetuimme pöydän ympärille seisomaan. 

Avasin Raamattuni ja luin Jesajan kirjan luvun 53: 
”Herran palvelijan kärsimys ja korotus”. Sen jälkeen 
siunasimme yhdessä ruoan.

Söimme ja vietimme aattoiltaa yhdessä, eikä ku-
kaan sanonut mitään eikä ihmetellyt tai kysynyt, miksi 
olin lukenut Jesaja 53 enkä perinteistä jouluevankeliu-
mia.

Kiitos sanoista!

Joulupäivänä menimme perinteisesti vanhempieni 
luokse ja vietimme joulupäivää yhdessä. Koska oli 
kova pakkanen, lähdin ennen muiden tuloa lämmittä-
mään autoamme. Äitini tuli perässäni. 

Istuin kuljettajan paikalla, ja äitini oli apukuskin 
puolella avoimen oven luona. Silloin äitini sanoi mi-
nulle: ”Kiitos, Juhani, niistä sanoista, jotka eilen luit 
joulupöydässä!”

Tunsin voimakkaan tunteen rinnassani sydämeni 
kohdalla. Liikuttuneena sanoin: ”Älä minua kiitä, vaan 
kiitä siitä, että ne sanat ovat sinun sydämessäsi!” Se 
oli viimeinen keskusteluni rakkaan äitini kanssa. Perhe 
tuli kyytiin, ja lähdimme kotiin.

Kuva: Arja Lehmuskoski

Kuva: Perttu Sinervä
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”Kukahan on kolmas?” 

Tapaninpäivänä oli todella kova pakkanen, ja vanhempani eivät lähteneet sukulaisiin vaan pysyivät kotona. 
Illalla äitini soitti, ja vaimoni oli puhelimessa. Kaiutin oli päällä, joten me kaikki kuulimme keskustelun, 
jossa kiiteltiin puolin ja toisin viimeisestä. 
    Puhelun jälkeen vanhempani nauttivat iltapalan. Pöydän ääressä ollessaan äitini sanoi: ”Ei kahta ilman 
kolmatta! Kukahan se kolmas on?” Joulukuun aikana olin ollut vanhempieni kanssa kahden sukulaisemme 
hautajaisissa. 
    Seuraavan aamuna kello 6.00 äitini nousi istumaan sänkynsä laidalle. Isäni kuuli korahduksen, ja äitini 
lyyhistyi sänkyynsä. Isäni tietysti järkyttyi tilanteesta, ja hän soitti hätäkeskukseen ja meille. Lähdin heti 
liikkeelle, vaikka en ollut varma, oliko ambulanssi jo hakenut äitini.

Herran palvelijatar

Kun pääsin heidän talonsa pihaan, oli paikalla kaksi ambulanssia. Juoksin ovelle ja soitin ovikelloa. Kun 
ovi avattiin, samaan aikaan vedettiin peitto äitini pään yli. Häntä oli yritetty elvyttää, mutta kuolema oli 
tullut silmänräpäyksessä, kun hänen aorttansa oli revennyt. 
    Lääkäri sanoi: ”Äitisi ei ole ennättänyt kokea kipua, kun kohtaus tapahtui!” Hän siirtyi ilman tuskia ajasta 
iankaikkisuuteen uskossa Jeesukseen!
    Silloin muistin tuon Jesaja 53:n otsikon ”Herran palvelijan kärsimys ja korotus”. Myös äitini, Vapahta-
jansa tavoin, joutui elämässään moniin kärsimyksiin, mutta hänet korotettiin ilman tuskia Jeesuksen luo!

Juhani Starczewski

Seimessä lapsi nukkuu untaan, 
esikoinen ennen luomakuntaa. 
Hän, täyteys kaiken olevan, 
kuva näkymättömän Jumalan. 

Hänen kauttaan luotiin taivas ja maa, 
ja hänessä kaikki pysyvät voimassaan.
Hän, suuri kaikkeuden Luoja, 
on meille – Pelastuksentuoja. 

Hän on kuolleista noussut esikoinen, 
kaiken alku ja ensimmäinen.
Ei häntä korvata nyt mikään saa.
Hänessä kaikki täyteys asustaa.

Paavalin jouluevankeliumi kolossalaisille  (Kol. 1:15–19)

Hän, kansansa luvattu Messias,
on maailman Toivo, Rauhanruhtinas! 
Tätä ihmeistä – suurta sanomaa,
taas tämäkin joulu julistaa.

Olavi von Bell
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Olen saarnaaja Sulo Sa-
lon tytär. Jo lapsena saim-
me tottua siihen, että jos 
sairastuimme tai meihin 
koski, isä rukoili puoles-
tamme, ja kipu hävisi, jopa 
hammassärky. 

Täällä Kemiön helluntaiseurakun-
nassa vieraili Dietrich Hartung 
Gävlestä Ruotsista. Hän rukoili 
sairaitten puolesta. Hänen laivan-
sa lähti vasta maanantaiaamuna, 
joten kutsuin hänet sunnuntaina 
iltapäivällä meille syömään. Her-
rasmiehenä hän jätti meille käyn-
tikorttinsa, jossa oli puhelinnu-
merokin. 

Uutenavuonna sairaalaan 

Tammikuun ensimmäisenä päi-
vänä odotimme vieraita. Sain 
yhtäkkiä sairaskohtauksen, ja 
minulle kutsuttiin ambulanssi. 

Salon sairaalassa todettiin, että 
minulla oli eteisvärinää sydä-
messä, ja sain asiaankuuluvan 
lääkityksen. 
    Muistin ruotsalaisen saarnaa-
jan ja etsin hänen käyntikort-
tinsa. Soitin hänelle ja kerroin, 
millä asialla olin. Hän rukoili 
puolestani puhelimessa. Tunsin 
rukouksen aikana lämpöä rinnas-
sani, mutta ajattelin sen johtuvan 
siitä, että jännitin puhelua. 

”Äiti on parantunut!”

Samalla viikolla otettiin sydän-
filmi. Eteisvärinä oli poissa. Tyt-
täreni soitti lääkärille, että äiti on 
parantunut vaivastaan eikä ota 
enää Marevania. Lääkäri oli äreä 
ja sanoi, että hän oli turhaan kir-
joittanut reseptin kahdeksi vii-
koksi eteenpäin. 
    Kun palasimme terveyskeskuk-
sesta, olin niin onnellinen, että 
olisin halunnut hyppiä neljällä ja-
lalla kuin vasikka, mutta minulla 
oli vain kaksi jalkaa. Kerroin kai-
kille tutuille ja tuntemattomille, 
mitä Herra oli tehnyt minulle. 

Puhuin joka paikassa

Puhuin varmaan 50 eri henkilöl-
le kaupassa, eläkeläisryhmässä, 
postilaatikolla, joka paikassa, 
missä tapasin ihmisiä, jotka kyse-
livät vointiani, kun olivat kuulleet 
sairastumisestani. 

PARANTUMISIHME 
UUDENVUODEN AIKAAN

    Muutaman viikon kuluttua 
muistin, että en ollut kertonut 
ruotsalaissaarnaajalle, että olin 
parantunut. Soitin hänelle ja ker-
roin asiasta. Hän sanoi, että hän 
oli odottanut soittoani. Samalla 
hetkellä, kun hän rukoili puoles-
tani, hän tiesi, että minä paranin. 
Hän tunsi voimakkaan virran läh-
tevän liikkeelle. 
    Jeesus on sama tänäänkin. Hän 
auttaa, pelastaa ja parantaa. 

Eva Hellbom

Dietrich Hartung
(videokaappaus)

Eva Hellbom 
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Synnyin Siikaisissa vuonna 1990 uskovaan kotiin. 
Kotipaikkani on ollut vähän normaalista poikkeava, 
Myllykummun kurssikeskus. Kun sain henkilökoh-
taisesti kohdata Jeesuksen, elämässäni alkoi tapah-
tua!

Myllykummun kurssikeskuksessa on ollut hengellistä 
toimintaa 1960-luvun lopusta alkaen aina vuoden 2012 
elokuuhun asti. Hengelliset asiat ovat siis olleet heti 
pikkupojasta asti mukana elämässäni. 

Uskoratkaisuni

Omakohtaisen uskonratkaisuni tein vasta 13-vuotiaana. 
Syyskuun 2003 ensimmäisenä viikonloppuna lähdin 
koulukaverini mukaan heidän mökilleen Juukaan. Siellä 
lauantaiehtoona kaverini äiti rupesi puhumaan hengelli-
sistä asioista. 
    Siinä kuunnellessani tajusin yhtäkkiä olevani syn-
tinen ja tarvitsevani Jeesuksen veren puhdistavaa voi-
maa. Sanoin kaverin äidille: 
– Voitko rukoilla puolestani, minä haluan tulla uskoon? 
Rukoilimme yhdessä, ja minä sain syntini anteeksi Jee-
suksen nimessä ja veressä. Kiitos Herralle!   

”Mennään vaikka heti!”

Seuraavana keväänä oli meillä Myllykummussa Suo-
men Helluntaikansa ry:n järjestämä talkooviikko. Erää-
nä iltana ennen iltahartautta Esa Kuusinen kysyi, olen-

ko käynyt uskovien upotuskasteella. 
    En ollut pahemmin tuolloin vielä 
innostunut lukemaan Raamattua. Vas-
taus oli tietysti ei, mutta jatkoin: 
– Mennään vaikka heti! 
    Ei kuitenkaan menty heti. Iltahar-
taudessa todistin ja sanoin aikovani 
mennä Raamatun mukaan uskovien 
kasteelle. Se tapahtui vuoden 2004 
kesäkuussa. Äitini ja isosiskoni ja 
kaksi muuta kastettiin samalla kertaa 
luonnonvedessä Lahnajärvellä. Lii-
tyin Siikaisten helluntaiseurakuntaan.

JEESUS OTTI OMAKSEEN

VILLE



Jeesus uudisti

Alkuvaiheissa en jaksanut käydä kokouksissa enkä vieläkään tutkia 
Jumalan Sanaa. Seuraukset olivat huonot. Usko Jeesukseen väljähtyi 
pikkuhiljaa, mutta en kuitenkaan lopullisesti hylännyt uskoani. 
    Loppuvuodesta 2009 alkaen Jumala alkoi uudestaan vetää puoleen-
sa, kiitos Jumalalle siitä. Elokuussa 2010 ennen koulujen alkamista 
menin Kiponniemeen nuortenleirille. Siellä sain kokea heti ensim-
mäisestä päivästä lähtien Jumalan läsnäoloa Pyhän Henkensä kautta, 
ja se sulatti minun sydäntäni.
    Viimeisenä iltana menin jälleen rukouspalveluun. Rukousaiheenani 
pyysin johdatusta elämääni. Kaveri, joka rukoili puolestani, rukoili 
kielillä hetken aikaa ja kysyi sitten yhtäkkiä: 
– Haluatko, Ville, antaa elämäsi ihan kokonaan Jeesukselle? 
    Hetken mietittyäni vastasin haluavani. Nyt jatkettiin yhdessä rukousta. Kun pääsimme aameneen, ih-
meellinen lepo, rauha ja hyvänolon tunne valtasivat sisimpäni. Sain armon uudistua, Jeesus puhdisti sydä-
meni kaikesta synnistä. Oli höyhenenkevyt olo. Tuntui, etteivät jalat ottaisi maahan kiinni ollenkaan. Ihan 
kuin olisin leijaillut katon rajassa.

Herra täytti Hengellään

Kun Jeesus vapauttaa, hän totisesti vapauttaa ihmisen synneistään. Halleluja! Tammikuussa 2011 sain kuun-
neltavakseni Niilo Yli-Vainion saarnoja. Niitä kuunnellessa minussa syntyi jano täyttyä Pyhällä Hengellä 
ja tulella. Saman vuoden helmikuussa oli taas Myllykummussa Helluntaikansan järjestämät oto-evankelis-
tapäivät. Opettajina olivat Heikki Lahti, Altti Viljanen, Reino Komonen ja Heikki Lindqvist.
    Päivien avauksessa jokainen esitteli itsensä ja sanoi jotakin, mitä päiviltä odottaa. Minä sanoin haluavani 
täyttyä Pyhällä Hengellä. Asian puolesta rukoiltiin joka ilta, mutta torstai-iltana Heikki Lindqvist luki Apt. 
2:38–39. Sitten hän kysyi, uskonko, että tämä lupaus kuuluu myös minulle. 
    Kun sanoin uskovani sen, hän laski kätensä pääni päälle, ja minä kiittelin Jeesusta. Ei kulunut montakaan 
sekuntia, kun jo ylistin Jumalaa uusin kielin. 
Halleluja! 
    Myöhemmin olin työllistettynä Suomen 
Helluntaikansan uudessa kurssi- ja toiminta-
keskuksessa Jämijärvellä avustavana työnteki-
jänä, talonmiehen hommista aina perunankuo-
rintaan. Nyt rukoilen johdatusta seuraavaan 
askeleeseen, minne Jumala haluaa kuljettaa. 
    Pidetään kiinni Raamatun Sanasta ja sen 
voimasta, ja tutkitaan sitä aralla tunnolla. Ra-
kastutaan Jumalan Sanaan vielä enemmän. 
    Jeesus saakoon enemmän sijaa meidän elä-
mässämme, ja Jumala johdattakoon meidän ar-
kemme ajankäyttöä. Itse huomaan kuluttavani 
sitä aivan liikaa kaikessa turhassa, esimerkiksi 
tietokoneen näytön äärellä vierähtää aikaa. Ju-
malan suurta ja väkevää siunausta elämääsi. 

Ville Glade
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Mitä olisi jouluun valmistau-
tuminen ja joulun vietto ilman 
joululauluja?

Liike-elämä on ymmärtänyt jou-
lumusiikin merkityksen, ja kohta 
ilmojen viiletessä alkavat joulu-
laulut soida myymälöiden kaiut-
timista. 
    Useat laulajat, jotka eivät juuri 
muuten kajoa hengelliseen sano-
maan, hankkiutuvat kirkkoihin 
laulamaan suurille kuulijakun-
nille ”kauneimpia joululauluja”. 
Monessa kirkossa joululauluillat 
ovat vuoden kansoitetuimmat ti-
laisuudet. 

Joulukonsertteja

Loimaalla asuva Riuttaskorven 
perhekunta on vastannut ihmisten 

haluun kokoontua kauniin joulumusiikin ääreen pitämällä ”Perhe Riut-
taskorven Joulukonsertteja” noin viidentoista vuoden ajan. 
    He ovat laulaneet joka joulu jossakin Loimaan kirkossa ja yli kah-
dellakymmenellä muullakin paikkakunnalla. Joulukonserttien lisäksi 
on järjestetty lukuisia muita hengellisen musiikin konsertteja eri paik-
kakunnilla. 

Miten joulukonsertit saivat alkunsa?

– Vanhin tyttäremme Nina oli joulun alla 1990-luvun loppupuolella 
virittelemässä joulutunnelmaa pianon ääressä tullessani askareista si-
sälle. Siinä syntyi ahaa-elämys: mehän voisimme pitää yhdessä per-
hekonsertin. Ei muuta kuin tuumasta toimeen. Kun Luoja on antanut 
laulamisen ja soittamisen kykyjä, nämä pantiin käyttöön, ja niin muo-
dostui parhaimmillaan 14 laulajan ja soittajan ryhmä. 
– Ohjelmistoon on ajan saatossa tullut paljon vanhaa, tuttua joulu-
musiikkia, mutta myös uutta, muun muassa Nina on tehnyt muuta-
mia lauluja, joista yksi on ”Iloita saa” ja toinen ”Joulun niin kauniiksi 
teimme”. Viimeksi mainitusta tuli joululevymme nimi vuonna 2010, 
perheen isä Antti Riuttaskorpi kertoilee. 

Onko joululaulun tunnelma vai sanoma tärkeämpi?

– Jos ajattelemme Ju-
malan työtä ihmisten 
hyväksi, se ei ole tun-
nelmaa vaan tekoja, 
joista voimme lukea 
Raamatusta. Monet 
joululaulut sisältävät-
kin kirkkaan sanoman: 
Heinillä härkien, En-
keli taivaan, Beetlehe-
min yö, Taivas sylissä-
ni, Kuka yksin yössä 
vaeltaa. 
– Entä A. Adamsin 
Oi Jouluyö: ”Kun ih-
miseksi sai Herra tai-

TAAS 
     JOULULAULUT 
           KAIKUU

Perhe Riuttaskorven 24-henkisestä ydinperheestä on mukana laulamassa 
ja soittamassa 14 henkeä (yksi puuttuu kuvasta). Antti äärimmäisenä oikealla.
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vaan, maan. Synteimme tähden 
henkensä hän antoi ja kärsi ristin 
kuoleman. Nyt toivon tähti hoh-
tavainen loistaa.” Siitä on tullut 
yksi Antin toivotuimmista lau-
luista. Sanomaan nähden tunnel-
ma on sivutuote. 

Mikä sytyttää Riuttaskor-
pia pitämään hengellisten 
laulujen konsertteja?

– Pikku poikana kuljin kylän rait-
tia kotipuolessani Parkanossa, ja 
kesäisin kuulin usein erään naa-
purin isännän pihalla lehmiä lyp-
säessään laulavan hengellisiä lau-
luja, esimerkiksi ”Suuri rakkau-
den meri syntisille aukeni.” Ne 
jäivät soimaan mieleeni ja jättivät 
jäljen sisimpääni, Antti kertoilee. 
– Aikuisiällä hankimme Loimaal-
ta maatilan, ja minä aloin kiin-
nostua virsistä ja hengellisistä 
lauluista. Pian löysin itseni urku-
parvelta veisaamassa kanttorin 
vieressä. Eräs naapuri, viulun-
soittaja-Pentti opetti monia uusia 
Siionin Kanteleen lauluja. 
– Hengelliset asiat kiinnostivat 
aina vain enemmän. Niinpä pyy-
sin kirkkoherraa aloittamaan raa-
mattupiirin. Samoihin aikoihin 
Niilo Yli-Vainio nousi otsikoihin 
Uusi Elämä Voittaa –suurkokous-
ten johdosta. 

– Muuan tuttava sanoi: ”Mene 
sinä, Antti, rohkeana miehenä 
katsomaan, mitä se touhu on.” 
Menimme vaimoni Pirkon kans-
sa Tampereen Jäähalliin kuuntele-
maan Yli-Vainiota. Se ilta mullisti 
elämäni. Jumala kohtasi voimak-
kaasti Pyhässä Hengessä, ja minä 
olin niin täynnä taivasta, etten 
kyennyt ajamaan kotiin. Pirkko 
sai ajaa. 
– Monta päivää ihmettelin, mitä 
minulle oli tapahtunut. Hävetti, 
kun en kyennyt hillitsemään ja 
hallitsemaan itseäni. Sana alkoi 
avautua uudella tavalla, oikein 
nauratti, kun luin Raamattua. Se 
tuli rakkaaksi, ja luen sitä joka 
päivä, ja jos ei nukuta, yölläkin. 
Haluamme julistaa evankeliumin 
iloista sanomaa laulujenkin kaut-
ta. 

Joulun sanoman ytimeen

Oman osuutensa Riuttaskorpien 
konserteista ovat saaneet kon-

serttikolehtien muodossa mui-
den muassa katulapset Pietarissa, 
Raamattuja tarvitsevat kiinalaiset 
sekä juutalaiset ja arabit Lähi-
idässä. 
    Nyt elämä on siinä mallissa, 
että Antti ja Pirkko ovat luovutta-
neet luomumaitotilansa kahdelle 
pojalleen, Miikalle ja Pasille, ja 
heillä on enemmän aikaa liikkua 
laulamassa siellä, minne Herra 
avaa ovia. 
    Kaikukoot jälleen vanhat ja 
uudet joululaulut kodeissa ja kir-
koissa, ja johdattakoot ajatuksem-
me ja mielemme joulun keskeisen 
sanoman ytimeen: ”Teille on syn-
tynyt Vapahtaja, joka on Kristus, 
Herra. Ja te löydätte hänet…” 

Haastattelu: Reino Komonen, 
Loimaa

Antti Riuttaskorpi

Haastattelija Reino Komonen ja Antti Riuttaskorpi 
joululaulutilaisuudessa Mertiörannassa



24

Evankelista Alma Ryynänen viettää vanhuudenpäi-
viään Karstulan pitäjässä Keski-Suomessa. Tämä 
vireä ja, jos Herra suo, talven mittaan 90 vuotta 
täyttävä Herran palvelijatar on edelleenkin pidetty 
puhuja omassa seurakunnassaan.

Lapsuus Tervolassa

Alma Ryynänen syntyi vuonna 1927 Tervolassa uskovaan lestadiolaiskotiin, nuorimmaisena kaikkiaan 
12-lapsiseen perheeseen. Tosin kaksi lapsista oli kuollut jo ennen hänen syntymäänsä, ja nuoruusiässä kuoli 
vielä toiset kaksi. 
    Yksi vanhemmista veljistä suojeli aina Almaa, joka oli sisarussarjan kuopus. Jo kahdeksanvuotiaana hän 
usein autteli vanhimman veljensä perheessä, jolla oli jo omia lapsia. Kodin perintönä saatu senaikainen 
kristillinen kasvatus, vaikka ankarakin, antoi hänelle turvallisen lapsuuden ja hyvät eväät elämää varten. 
    Vaikka ainoat muistikuvat isästä ovat hänen sairautensa keskeltä – isä kuoli Alman ollessa 13-vuotias – 
hän muistaa isän periaatteen miehenä, joka ei turhia puhellut. 

Nuoruus ja uskoontulo

16-vuotiaana Alma lähti kotoa kauppakouluun, ensin Pietarsaareen, ja sitten koulu siirtyi Rovaniemelle. 
Hän oli töissä niin Kemissä kuin Leppävirrallakin. Leppävirralla hän aloitti Osuuskaupan kassassa, ja työ 
olisi jatkunut pidemmällekin, mutta Alma sanoi itsensä irti. 
    Hän etsi uutta suuntaa elämälleen ja löysi uskon Jeesukseen 23-vuotiaana asuessaan helluntailaisten lepo-
kodilla. Keväällä ennen uskoontuloaan hänellä oli valtava kuoleman pelko, joka sitten hävisi. Varsinainen 
synnintunto tuli vasta ennen kasteelle menoa elokuussa. Synnin tunnustaminen toi vapauden.

ALMA RYYNÄNEN - 

VIRKEÄ VANHUS 

JUMALAN 

ELOPELLOLLA

Alma Ryynänen kotonaan Karstulassa
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Evankelistan poluilla

Jo kolme vuotta ennen uskoontuloaan Alma oli saanut ensi kosketuksen helluntailaisiin, kun hän oli Pietar-
saaressa lähtenyt kuuntelemaan sisar Mandi Nykäsen julistusta. Siinä hän oli jo kokenut kutsua evanke-
liumin julistamiseen, kun oli huomannut, että nainenkin voi olla Jumalan työssä mukana. 
    Kutsu muuttui todellisuudeksi Leppävirran helluntaiseurakunnan siunatessa hänet evankelistaksi vuonna 
1951. Alma lähti kokoaikaiseen evankeliumin työhön kuopiolaisen evankelista Hetti Väisäsen pyydettyä 
häntä työtoverikseen. 
    Äiti ei ymmärtänyt Alman uskoontuloa, mutta sisarukset ovat aina olleet hänelle myötämielisiä. Alma 
kuitenkin hoiti äitiänsä tämän viimeiset elinkuukaudet, kunnes hän muutti ajan rajan yli vuonna 1964.

Evankeliumin asialla

Alkuun Alma kiersi evankeliumin asialla Savossa ja sitten aina Lappia myöten. Myöhemmin hän oli Kemin 
helluntaiseurakunnan evankelistana parikymmentä vuotta. Kokouksia pidettiin Rovaniemen maalaiskun-
nassa ja Kittilän rajoilla sekä Inarin, Ivalon ja Sevettijärven suunnalla, jossakin vaiheessa myös kotikulmil-
la Tervolassa. 
    Alman pidempiaikaisia työtovereita olivat Iida Kyrö ja Laila Peitso. Vanhempien evankelistasisarien 
kanssa hän sai kasvaa hengellisessä elämässä ja työssä. Alma koki itsensä inhimillisesti heikoksi, kun ei 
siihen aikaan ollut kuin lyhyitä raamattukursseja työntekijöille.

Keniassa ja Venäjällä

1970-luvulla Alma oli kahteen otteeseen Keniassakin. Sielläkin pidettiin kokouksia mutta tehtiin myös käy-
tännön työtä. Alma teki ompelutöitä, päällysti sohvia ja piti Airi Mäkelän kanssa käsityökursseja. 
    Viisumiongelmien takia Alma kuitenkin päätti palata Suomeen, vaikka työtä olisi ollut Afrikassakin. 
Tie johti Rovaniemelle, jossa Alma sai palvella seurakuntatyössä 
pitkän rupeaman 1980-luvulla.
    Seuraava vuosikymmen kului paljolti tiivistyvässä Venäjän työs-
sä. Oulaisista käsin, jonne Alma oli muuttanut, tehtiin matkoja Ve-
näjän Karjalaan: Loimulaan ja Raikonkoskelle sekä Pitkärantaan ja 
Impilahdelle. Anneli ja Kalevi Örn olivat usein matkatovereita, ja 
nyt Alma asuu samalla paikkakunnalla Annelin kanssa. 
    Esa Kuusisen tultua vakituisesti Pitkärantaan työ siellä vakiintui 
ja syntyi seurakunta. Myös Raikonkoskella oli paljon herätystä, ja 
ihmisiä tuli uskoon, mutta yllättävän monet heistä ovat jo nukku-
neet pois. Suomen kieltä puhuttiin siellä paljon, ja osa silloin us-
koon tulleista on myöhemmin muuttanut Suomeen.

Eläkepäiville Karstulaan

Alma sai palvella vielä muutaman vuoden Vilppulan evankelista-
kodilla, mistä hän muutti Savonrannan kautta Karstulaan. Siellä on 
vierähtänyt jo kymmenen vuotta. 
    Almalle seurakunta on erittäin tärkeä, vaikka hän kokeekin ny-
kyisin olevansa paljolti muukalainen myös hengellisellä kentällä. 
Aika on niin paljon muuttunut. Ennen rukoiltiin paljon ja pidettiin 
usein myös paasto- ja rukouspäiviä. Painotettiin sitä, mitä Jumalalla 

Alma Karstulan helluntaiseurakunnan 

rukoushuoneella
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on meille sanottavaa, ja kaikki tekstit valmisteltiin rukouksin. Vaikeuksia oli ennenkin, mutta saatiin myös 
kokea, että ”apu on sankarin kädessä”. 
    Nykyaikana nuoret ovat rohkeita ja innokkaita, ja on niitä, jotka laittavat kaikkensa likoon. Se tuntuu 
hyvältä. Huolestuttavaa taas on yleinen vapaa, äärimmäisyyksiin menevä ajattelu. Alma tahtoo kuitenkin 
uskoa ja rukoilla, että kun Pyhä Henki saa olla voiman lähteenä, Herra antaa herätyksen ja tekee hyvää.

Jumalan varjelus

Omassa elämässään Alma on monta kertaa saanut kokea myös Herran parantavan käden kosketusta. Hän 
on parantunut muun muassa astmasta ja syövästä. Alma on lukenut vanhoista Ristin Voitto –lehdistä, miten 
sairaiden parantuminen oli yleistä. Lähes joka lehdessä 1950-luvulla kerrottiin Jumalan ihmeistä. 
    Tapahtuuko niitä nykyään vai olemmeko jättäneet sairaudet lääkäreiden käsiin? Alma on kiitollinen Ju-
malalle omasta terveydestään ja muustakin Herran huolenpidosta. Jumalan varjelus on ollut usein matkassa 
mukana. Lapsuudessa Alma putosi kerran kaivoon, ja kerran hän keikahti veneestä. Jos ei veli olisi ollut 
vetämässä jaloista, hän olisi todennäköisesti hukkunut. Myöhemminkin Jumalan varjelus vesillä on ollut 
ilmeinen.
    Almasta huokuu syvä rauha ja luottamus Jumalaan. Hänestä voi todeta psalmistan sanoin: ”Vielä vanhuu-
dessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun 
kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole.” (Ps. 92:15–16) 

Haastattelu: Kaija Turunen

EIKÖ SIJAA?
Jeesuksella on 
aina ollut ah-
dasta maan 
päällä. Se ilme-
nee jo hänen 
ensimmäisessä 
esiintymises-
sään, kun hän 
syntyi pienenä 
lapsena. 

Jeesuksen ensim-
mäinen koti oli talli, sillä hänellä ei ollut sijaa ma-
jatalossa. Saman huomaamme toistuvan jatkuvasti. 
Koko Vanha testamentti oli täynnä ennustuksia ja 
lupauksia tulevasta Messiaasta. Kuitenkin hänen 

tullessaan vain vaatimattomalla 80-vuotiaalla Han-
nalla ja vanhalla Simeonilla oli niin paljon Hengen 
viisautta, että he tiesivät, missä ajassa elivät.
    Enkelit ilmestyivät paimenille, jotka vartioivat ke-
dolla laumaansa, ja julistivat paimenille ilosanomaa. 
Jerusalemissa asia oli kuitenkin aivan tuntematon. 
Vieläpä idän viisaatkin, jotka tulivat tuoden Jeesus-
lapselle lahjoja, tunsivat ajan paremmin kuin ylipapit, 
fariseukset ja kirjanoppineet.   

Ahdasta majatalossa

Yksikään näistä johtomiehistä ei tiennyt mitään tästä 
tärkeästä tapahtumasta, vaikka olivat lukeneet ennus-
tuksista niin paljon tulevasta Messiaasta. He odottivat 
tulevaa hallitsija-Messiasta, joka vielä kerran saapuu 
perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa sen jälkeen, 
kun jumalattomien valta on murrettu.

Pentti Niininen
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    He eivät tunteneet vaatimatonta, kärsivää Messi-
asta, vaikka hänen kuvansa ja esiintymisensä kuva-
taan niin selvästi Jesajan kirjan luvussa 53. Hänellä 
ei ollut muotoa, joka olisi heitä miellyttänyt ja olisi 
ollut heidän makunsa mukainen.
    Siksi hänellä ei ollut sijaa heidän parissaan eikä 
sydämissään. Ihmiset, ja monesti vieläpä uskovat-
kin, tavoittelevat jotakin korkeata ja suurta tässä 
maailmassa. Siksi he eivät tunne vaatimatonta Jee-
susta. Hänellä on yhäkin ahdasta majatalossa. 

Tyhjät sydämet

Meidän päivinämme jumalanpalveluksessa on pal-
jon loistoa ja prameutta. Koko koneisto on täydessä 
käynnissä, kuten fariseusten ja kirjanoppineidenkin 
Jeesuksen aikana. 
    Rakennetaan komeita kirkkoja ja rukoushuoneita 
ja pannaan paljon painoa ulkonaiseen kauneuteen, 
taiteeseen ja musiikkiin. 
    Kaikesta tästä suuruudesta puuttuu usein Jee-
sus, ja jos Jeesuksella ei ole sijaa näissäkään maja-
taloissa, sydämet ovat tyhjiä ulkonaisesta loistosta 
huolimatta.

Sydämen temppeli

Kaikkein surullisin asia on 
kuitenkin vielä mainitsematta. 
On eräs majatalo, eräs temppeli, 
jonka Herramme on itse valmistanut 
ja laatinut asuinsijakseen. Se on tarkoitettu yksin-
omaan häntä varten. 
    Se vain on ikävää, että kun hän saapuu ovelle kol-
kuttamaan ja pyrkii sisään majailemaan, hän havait-

see sen olevan 
täynnä kaikkea 
muuta, ja siellä 
on toinen isäntä-
kin.
   Se, mitä sie-
lunvihollinen on 
sinne kantanut ja 
hankkinut, täyt-
tää tämän ma-
jatalon niin ää-
rimmilleen, ettei 
Jeesuksella eikä 
hänen rauhal-
laan ja rikkau-
dellaan ole siellä 
sijaa. Monissa 
tapauksissa on 
ovi sisältäpäin 
tiiviisti lukittu, 
ettei vain talon 
oikea omistaja 
pääsisi sisään. 

Hänen täytyy usein kääntyä murheellisena ovelta ta-
kaisin. 

Tilaa Jeesukselle

Joulun sanoma muistuttaa meitä seimeen syntyneestä 
Jeesus-lapsesta, jolla ei ollut sijaa majatalossa.
    Se asettaa meille myös kysymyksen: Onko hänel-
lä sijaa minun sydämessäni? Jos sinä, rakas lukijani, 
tahdot todellisen ja pysyvän jouluilon, saat sen vain 
niin, että avaat sydämesi ja päästät Jeesuksen sisälle. 
Silloin siellä syntyy todellista jouluriemua, rauhaa ja 
valoa.

Pentti Niininen
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”Huomenna menen kokoukseen!”

Synnyin 37 vuotta sitten. Noin 30-vuotiaana kohdallani alkoi etsikkoaika. Hengelliset asiat alkoivat kiin-
nostaa. Luin Raamattua ja katselin, mitä seurakunnan nettisivuilla kerrottiin. 
    Näin kului puolisen vuotta. Sitten eräänä lauantaina asia alkoi vaivata minua, ja pohdin, onko asia niin, 
että Jeesus pelastaa syntisiä. 
    Olin netistä seurannut erään seurakunnan lähetyksiä ja tiesin, että sunnuntaina siellä on kokous. Sanoin 
vaimolleni lauantai-iltana: 
– Huomenna menen seurakunnan kokoukseen, ja kun evankelista kysyy, kuka haluaa saada synnit anteeksi 
ja iankaikkisen elämän, minä menen eteen. 
    Se jäi vaivaamaan vaimoani Suskua niin, että hän valvoi koko seuraavan yön. Hän kävi sisäistä taistelua, 
mutta itse nukuin hyvin. 

Ei sitä osaa selittää

Seuraavana päivänä tein lähtöä seurakunnan kokoukseen. Vaimoni halusi lähteä mukaan ja totesi: 
– Jos sinä saat sieltä jotakin hyvää, minä haluan sitä myös. 
    Sitten lähdimme ajamaan seurakunnan rukoushuoneelle, joka oli 150 kilometrin päässä kotoamme. Kun 
tulimme paikan päälle, olin aivan varma: tänään minä menen eteen. Vaimoni Susku vielä taisteli asian 
kanssa. 
    Tilaisuuden lopussa evankelista esitti voimakkaan kutsun pelastukseen.  Yhdessä vaimoni kanssa lähes 
juoksimme ensimmäisinä eteen. Siinä rukoilimme syntisen rukouksen.
    Ajaessani kotiin omatuntoni meni kuin poltinraudaksi. Tunsin voimakkaasti Jumalan armon, jonka olin 
saanut. Aiemmin, maailman toreilla ja turuilla vietettyjen 30 pitkän vuoden aikana, en ollut kokenut mitään 
sellaista. 

Pelastus on rukouksen päässä

Noin seitsemän vuotta sitten 
Jumala alkoi puhua omal-
letunnolleni, ja elämässäni 
alkoi etsikkoaika. Seurasin 
erään seurakunnan nettilä-
hetyksiä ja sisälläni kypsyi 
varma päätös: Huomenna 
menen kokoukseen, ja kun 
kysytään, kuka haluaa saada 
synnit anteeksi, menen eteen. 
Olin kerran motocross-pyörällä hiek-
kakuopilla ja koin siellä selkeän Ju-
malan läsnäolon ja kirkkauden. Tun-
sin, kuinka Jumalan kirkkaus laskeu-
tui.  Ymmärsin sillä hetkellä selvästi, 
että taivaassa on Jumala ja hän on 
tässä lähellä. Aikaisemmin en ollut 
sitä käsittänyt. 

VILLE TARKKA

Kuva: Martti Kortelainen
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    Sain kertaheitolla anteeksi kaikki tekemäni synnit. Ymmärsin sen selvästi ja itkin koko kotimatkan. 
Kotiin päästyäni makasin tuulikaapissa pari tuntia. Itkin ja nauroin vuorotellen siitä ilosta, että synnit on 
saatu anteeksi, eikä minun tarvitse välittää niistä enää. Käsitin Jumalan armon, tunsin vapauden ja olo 
helpottui. 
    Vaikka en ollut aiemmin pätkääkään kiinnostunut Jumalan teistä, hän yhtäkkiä veti puoleensa synnin 
rämeiköistä. Sain uudestisyntyä ylhäältä ja pääsin pelastukseen sisälle. Siitä alkoi uusi elämä. Ei sitä osaa 
selittää, ennen kuin sen itse kokee. 

Selkeät tienviitat

Puoli vuotta uskoontulon jälkeen teimme vaimon kanssa parannusta yhdessä ja kumpikin vielä omassa 
henkilökohtaisessa elämässään. Opettelimme ymmärtämään, mitä Jumala Sanassaan sanoo, miten hän 
haluaa meidän elävän ja mitä tekevän. 
    Seurakunta on Jumalan perhe, ja Jumala on perhekuntien pelastaja. Perhe on Jumalalle tärkeä. Vajaan 
vuoden kuluttua uskoontulostamme meille syntyi ensimmäinen lapsi. Jumala halusi antaa perheen. Nyt 
meillä on kaksi poikaa, neljä- ja kuusivuotias. On tärkeätä rakastaa vaimoa ja lapsia ja varata heille aikaa.
    Vastoinkäymisiä uskon tiellä tietysti tulee, mutta ne tuntuvat pieniltä siihen armoon verrattuna, kun saa 
olla matkalla taivaaseen. Jumala auttaa aina vastoinkäymisten yli. Kun rukoilee, vastoinkäymiset piene-
nevät ja väistyvät. Jumalan Sana ja rukous pitävät tiellä. Raamattu lupaa: ”Minä johdatan heitä, kun he 
kulkevat rukoillen.” 
    Kun Jumala saa johtaa, tienviitat ovat selkeitä. Joka haluaa vaeltaa tällä tiellä, ei helposti eksy. Luva-
taanhan Raamatussa: ”Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan.” Jumala on antanut meille avuksi 
Pyhän Hengen, joka auttaa, vahvistaa, lohduttaa, johdattaa ja antaa meille iloa. Omin avuin ei uskossa 
säily, mutta Jumalahan uskon meille antaakin.

Tämä on todellista!

Olen saanut paljon rukousvastauksia. Uskoon tultuani ihmettelin, miten on mahdollista, että jokin asia 
pikku hiljaa järjestyy, kun sen puolesta rukoilee. Ihmettelin, voiko olla totta, että Jumala kuulee ja vastaa 
rukouksiin. 
    Erään kerran olin leikkauttamassa hiuksiani, kun parturi alkoi kertoa omista sairauksistaan. Koin, että 
minun tulee rukoilla tämän ihmisen puolesta. Sain häneltä luvan rukoilla. Sitten maksoin ja lähdin pois. 
Kun seuraavan kerran menin sinne, parturi muisti minut ja kertoi, että molemmat sairaudet paranivat sa-
man tien. Näin Jumala vastaa meille.
    Äskettäin eräs henkilö totesi, että tässä maailmassa ei voi enää uskoa mihinkään. Olen samaa mieltä. 
Maailma muuttuu koko ajan hullummaksi, ja kaikki menee sekaisin. Ihmiset ymmärtävät, ettei ole enää 
mitään pysyvää. Poliitikot tekevät päätöksiä, ja sitten myöhemmin katsotaan, oliko se oikea vai kenties 
väärä päätös. Ehkä sitä paikkaillaan tai jätetään asia sikseen. 
    Vain Jumalan Sana kestää ja pysyy iankaikkisesti. Jeesus on pelastanut ihmisiä 2000 vuotta samalla 
tavalla. Jo maailman perustamisesta ja Raamatun ensimmäisiltä lehdiltä Jumala on valmistanut meille 
pelastusta. 
    Vanhassa testamentissa on yli 300 eri ilmoitusta Jeesuksen tulosta maan päälle. Kaikki ne ovat toteutu-
neet Jeesuksessa, joka sanoi: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.”
    Voin suositella kääntymistä Herran puoleen. Voit vaikka rukoilla ja kysyä Jumalalta: Mitä mieltä olet 
minun elämästäni? Mihin minä olen matkalla? Olenko minä tehnyt syntiä ja tarvitsenko syntien anteeksi-
antamusta? Rukoile ja kysy, onko asia niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesus pelastaa syntisiä. Tulin itse 
uskoon seitsemän vuotta sitten, ja tämä on todellista!

Haastattelu: Marja-Leena Kortelainen
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R
istin K

ansa -lehden lahjatilauksista sekä eläkkeellä olevien 
saarnaajien ja evankelistojen tilauksista m

yönnetään 5 €:n 
alennus. K

estotilaus kotim
aahan 40 €, Eurooppaan 45 € ja 

m
uihin m

aihin 55 € / 12 kk. Tee ilm
oitus asiakaspalveluun.

Ristin Kansa -lehti
Kädessäsi on Ristin Kansa –lehden joulun erikoisnumero. Voit tilata kuukau-
sittain ilmestyvän lehden kestotilauksena hintaan 45 € / vuosi. Lahjatilauksista 
sekä eläkkeellä olevien saarnaajien ja evankelistojen tilauksista myönnetään 5 
€:n alennus. Tilaushinta Eurooppaan on 50 € ja muihin maihin 60 € / vuosi. Kä-
tevimmin teet tilauksen sähköpostilla osoitteella ristin.kansa@helluntaikansa.
fi, nettisivujen kautta osoitteessa www.helluntaikansa.fi, puhelimella numerosta 
045 233 3939 toimistoaikana klo 9-13 tai yllä olevalla palvelukortilla. 

 Ristin Kansa -lehden palvelukortti
  Haluan tilata Ristin Kansa -lehden kestotilauksena 45,00 € 
  vuosi (Eurooppa 50,00 € ja muut maat 60,00 €) 
  Lahjatilaus tai eläkkeellä oleva työntekijä 40 € (45/55 €)
  Tilaan Aarre-arkku-lehden 13,50 €/vuosi
  Tilaan Aarrearkku-lehteä nipputilauksena ____ kpl/kk 30 senttiä/kpl

Lehden saaja
Nimi:  ______________________________________
Lähiosoite: ______________________________________
Postinumero: ______________________________________  
Postitoimipaikka: ______________________________________
Puhelin:  ______________________________________
Sähköpostiosoite ______________________________________

Lehden maksaja
Nimi:  ______________________________________
Lähiosoite: ______________________________________
Postinumero: ______________________________________
Postitoimipaikka: ______________________________________
Puhelin:  ______________________________________
Sähköpostiosoite ______________________________________

Liimaa 
tähän 

postimerkki

Suomen 
Helluntaikansa ry
Vihuntie 21
38800 JÄMIJÄRVI

ristin.kansa@helluntaikansa.fi

Ristin Kansa -lehden 
toimitus ja toimituskunta 

toivottavat lukijoille 
Rauhallista ja Siunattua 

Vapahtajamme syntymäjuhlaa
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Parhain joululahja

Nyt seimen ääreen polvistun,
Jeesuksen, maailman Vapahtajan eteen 
kumarrun.
Pyynnöt täyttävät rukousten maljan,
annan Herralle kunnian.
On parhain lahja syntymä Jeesuksen,
Hän tuo maailmalle toivon ja pelastuksen.
Vapahtaja antaa rauhan sydämeen. 

Ei ole kultaa mulla tuoda luokseen,
on vain sydämeni, jonka Hänelle annan,
Hän armahtaa syntisen, köyhän ja ram-
man.
Valo loistaa kautta seimen lapsen,
ja saan lahjaksi aarteen,
jota maailma ei voi ottaa pois eikä antaa,
Jumalan lohdutus ihmistä kantaa.
Sain joululahjan parhaan,
kun Jeesus tuli sydämeeni asumaan.

                                  Pirjo Skön-Huuskonen
                                  Pieksämäki




