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Rakkauden ja toivon sanoma

Jerusalemin Siioninvuorella sijaitsee 
Marian kuolonuneen nukkumisen 
kirkko. Se on rakennettu 1900- luvun 
alkuvuosina paikalle, jossa perimä-
tiedon mukaan Maria, Jeesuksen äiti, 
kuoli. Kirkko ja viereinen kellotorni 
kuuluvat nykypäivän Jerusalemin 
maamerkkeihin. 

 Kirkkosalin alttarikomeron alla 
on latinankielinen kaiverrus Jesajan 
tekstin mukaan; ”Katso neitsyt syn-
nyttää Pojan ja antaa hänelle nimen 
Immanuel, Jumala meidän kanssam-
me.” (7:14)

 Ylhäällä lähellä kirkon katon 
rajaa on ikkunoita. Aurinkoisena 
päivänä valonsäde lankeaa sisään 
ikkunaruudusta, muistaakseni tekstin 
kohdalle. Ehkä tekijät tietämättään tai 
tarkoituksellisesti ovat rakentaneet 
kirkon, jossa valonsäde tavallaan 
leikkii omaa leikkiään.

 Jumalan toteuttaman pelastushis-
torian aikana taivaallinen valonsäde 

on kohdistunut miehiin ja naisiin, 
jotka Jumala on valinnut tehtäviään 
varten.

 Kerran tuo säde osui Mariaan, 
Nasaretin nuoreen tyttöseen.  Hän oli 
valinnan edessä, kun enkeli Gabriel 
viestitti Jumalan valinnasta. Maria 
suostui ja otti tehtävän vastaan:” 
Katso, minä olen Herran palvelijatar; 
tapahtukoon minulle sinun sanasi 
mukaan.” (Luuk. 1:38)

 Valinta merkitsee paitsi etuoi-
keutta myös luopumista jostakin, 
ehkä monistakin, itselleen tärkeiksi 
katsomistaan elämän osasista. Se 
voi merkitä epämukavuuden alueelle 
joutumista, suostumisesta tilanteisiin, 
joissa ei itse voi etukäteen valita tai 
tietää, mitä tehtävässään tulee koh-
taamaan.  

 Maria tuli kohtaamaan ilon ohella 
ihmettelyä, hämmästelyä, ennak-
koluuloja ja torjuntaa. Hän kohtasi 
myös surun synnyttämänsä lapsen 

tullessa myöhemmin ristiinnaulituksi. 
Pääsiäisaamun valo koitti hänen sydä-
meensä Jeesuksen noustua kuolleista 
lupauksen mukaan.  

 Valintaan liittyy myös suostumi-
nen tehtävään. Jumala ei pakota ke-
tään tehtäviinsä, ei edes pelastuksen 
vastaanottamiseen. Hän kyllä monin 
tavoin suostuttelee vastaan pyristele-
vää palvelukseensa. 

 Löydämme Raamatun sivuilta 
monet henkilöt, jotka eivät väistyneet 
valintansa edessä. He olivat ihmisiä 
vahvuuksineen ja heikkouksineen. 
Profeetta Jeremiaan tavoin kohdalle 
osunut valinnan valo paljasti pelok-
kaan sydämen. Valinnan tehneen 
lupaus läsnäolostaan vahvisti. 

 Sittemmin monet ovat asettuneet 
Taivaallisen palvelukseen. Olennai-
sinta ei ole etukäteen välttämättä tie-
tää, mitä tulee kohtaamaan. Tärkeintä 
on se, että vaikeinakaan hetkinä ei 
ole yksin: ”Ja katso, minä olen teidän 

kanssanne joka päivä maailman lop-
puun asti.” (Matt 28:20) 
 Pertti Kymäläinen, 
pastori. Pori?

Pertti Kymäläinen

Jumala loi sinut elämään Hänen 
yhteydessään, ja siksi Hän pani 
ikuisuuskaipuun sydämeesi. ”Kaiken 
hän on tehnyt kauniisti aikanansa, 
myös iankaikkisuuden hän on pan-
nut heidän sydämeensä.” Saarn. 
3:11. Paavali puhui tästä Ateenan 
Areiopagilla, ja se on ajankohtainen 
myös tänään: 

”Ateenan miehet, minä näen kai-
kesta, että te suuresti kunnioitatte 
jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja 
katsellessani teidän pyhiä paikkojan-
ne minä löysin myös alttarin, johon 
oli kirjoitettu: ’Tuntemattomalle ju-
malalle’. Mitä te siis tuntemattanne 
palvelette, sen minä teille ilmoitan. 

Jumala, joka on tehnyt maailman 
ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on 
taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä 
tehdyissä temppeleissä, eikä häntä 
voida ihmisten käsillä palvella, ikään 
kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka 
itse antaa kaikille elämän ja hengen 
ja kaiken. 

Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun 
yhdestä ainoasta asumaan kaikkea 
maanpiiriä ja on säätänyt heille 
määrätyt ajat ja heidän asumisensa 
rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos 

ehkä voisivat hapuilemalla hänet 
löytää — hänet, joka kuitenkaan ei 
ole kaukana yhdestäkään meistä; 
sillä hänessä me elämme ja liikumme 
ja olemme, niin kuin myös muutamat 
teidän runoilijoistanne ovat sano-
neet: ‘Sillä me olemme myös hänen 
sukuansa.”

Raamattu sanoo, että kaikki ovat 
syntiä tehneet. Synti erottaa ihmisen 
Jumalasta, mutta rakkaudessa Jumala 
kutsuu jokaista ihmistä yhteyteensä.

Älä tukahduta kaipuuta Jumalan 
yhteyteen, vaan päätä sydämessäsi 
etsiä Jumalaa. Anna Hänelle mah-
dollisuus osoittaa sinulle tie uuteen 
elämään.

On olemassa vain yksi pelastuksen 
perusta ja vain yksi tie taivaaseen, 
ja se on Jeesus. “Eikä ole pelastusta 
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole 
taivaan alla muuta nimeä ihmisille 
annettu, jossa meidän pitäisi pelas-
tuman” (Apt. 4:12). Tuo nimi on 
Jeesus.

Pelastuminen on yksinkertaista 
ja helppoa jokaiselle. Raamatussa 
sanotaan: “Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on Hänet 

kuolleista herättänyt, niin sinä pe-
lastut, sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan” (Room. 10:9–10).

Ehkä ajattelet, että en kelpaa Ju-
malalle. Olen niin huono ihminen 
ja olen tehnyt paljon pahaa tai ku-
vittelet olevasi täydellisen. Jumalan 
Sanassa sanotaan: Kaikki olemme 
syntiä tehneet, pois poikenneet 
Jumalan tahdosta, mutta tästä huo-
limatta Jumala antaa sinulle uuden 
mahdollisuuden. Se on henkilökoh-
tainen pelastuminen, jonka Jeesus on 
valmistanut sinua varten.

Jeesus ottaa vastaan jokaisen, joka 
Hänen puoleensa kääntyy. Tule sel-
laisena kuin olet, Jeesus ottaa sinut 
avosylin vastaan, ja Hän antaa syntisi 
anteeksi. Sinusta tulee uusi ihminen.

Juuri sinulle Jumalan Sana lupaa: 
”Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet 
vastaan, Hän antoi voiman (oikeu-
den) tulla Jumalan lapseksi, niille, 
jotka uskovat Hänen (Jeesuksen) 
nimeensä. Myös sinä saat oikeuden 
ja voiman tulla Jumalan lapseksi. 
Näin löydät yhteyden Luojaasi.
Pauli Kemi

Löydä yhteys Luojaasi
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Heräsin eräänä toukokuun lopun aa-
muna 2022 ajatukseen, että voisimme 
pitää kesän aikana joitain seurakun-
nan tilaisuuksia ulkoilmassa. Kerroin 
vaimolleni Mirkalle heti tästä ajatuk-
sesta.  Seuraavaksi vein ajatuksen 
eteenpäin seurakunnan vastuunkanta-
jille. Olimme olleet vähän vaikeassa 
tilanteessa miettien, kuinka voisimme 
tavoittaa uusia ihmisiä. Päätimme 
kokeilla ajatusta ja varasimme pai-
kalliselta kulttuurikeskukselta luvan 
järjestää ulkoilmatilaisuuksia kansa-
laisaukiolla.

 Aloitimme tilaisuudet kesäkuun 
puolivälissä. Ne olivat yksinkertai-
sia: ylistystä, todistuksia, puheita ja 
rukousta. Lopuksi tarjolla oli jotain 
pientä juotavaa ja syötävää. Ihmiset 
saivat tutustua toisiinsa. Väkeä tuli 
enemmän kuin normaalisunnuntaisin. 
Ei mitään suuria määriä, mutta kuiten-
kin enemmän. Olimme rohkaistuneita 
ja jatkoimme näiden tilaisuuksien 
pitämistä. Siirsimme myös kaikki 
rukouskokoukset ulos, tälle samalle 
aukiolle.

 Lopulta päädyimme pitämään 
sunnuntai tilaisuuksia aukiolla 2 ½ 
kuukautta. Torstain rukouskokousta 
pidimme aina lumen tuloon asti. Läm-
mintä vain päälle, kyllä siellä tarkeni. 
Kaikki tämä virkisti seurakuntaa. 
Lähetyskäsky tuli meitä lähelle. 
Rukous tuli elävämmäksi. Saimme 
tavoittaa ihmisiä keskusteluiden ja 
tilaisuuksien kautta. Useampi uusi 
ihminen jatkoi syksyllä käymistä 
seurakunnassa.

 Olen harrastanut saunomista ja 
kylmäuintia muutaman vuoden ajan 
paikallisessa saunaseurassa. Perus-

timme seuran muutamien sauna-
miesten kesken. Toiminta on sen 
jälkeen ollut aktiivista. Lähiössämme 
tapahtuvan saunomisen lisäksi olem-
me käyneet syömässä, pelaamassa 
frisbeegolfia, auttaneet käytännön 
asioissa ja tehneet saunaretkiä. Po-
rukassa on muutamia kymmeniä 
miehiä ja joitain lapsia. Tämän lisäksi 
tapaan harrastuksen kautta paljon 
muita ihmisiä. Suuri osa heistä ei käy 
seurakunnassa eikä tunnusta uskoa. 
Samalla kun toiminta on ollut minulle 
hyvää vastapainoa kutsumustyölle ja 

jopa terapeuttista, on se myös avannut 
monia mahdollisuuksia tuoda evan-
keliumia esille. Tämä ei kuitenkaan 
yleensä ole ollut pikaevankeliointia 
vaan pitkäjänteistä suhteiden rakenta-
mista ihmisiin. Se on vaatinut minulta 
nöyryyttä – nöyryyttä kuunnella sitä 
maailmaa, jossa ihmiset elävät. Tämä 
maailma ja sen arvot ovat osittain 
erilaisia kuin omani. Kun luottamus 
on rakentunut, ihmiset ovat myös 
alkaneet avata sydämiään. Syntyy 
keskusteluja, pääsee rukoilemaan ja 
jopa johtamaan ihmisiä Kristuksen 

luokse tai seurakuntaan. Avaimena 
on ollut se, että on käytettävissä, ih-
misenä toista ihmistä varten.

 Ihmisten tavoittaminen vaatii 
aikaa, nöyryyttä, rukousta ja jopa 
paastoa. Se on kuitenkin sen arvoista. 
Kun on aito hätä omassa sydämessä 
ihmissieluista, on valmis kylvämään 
omaa aikaansa toisten hyväksi. Se on 
ristin tie, mutta tuo mukanaan suurta 
sisäistä iloa ja tyydytystä.  
Mika Jantunen
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Mika Jantunen 
on pastori ja TV-
evankelista, jolla 
on näkynä mennä 
Helsingissä ja 
muualla sinne, 
missä ihmiset 
ovat.
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Tomi ja Sanna Lehto toimivat Helsingin River Church -seurakunnan 
pastoreina, ja heidän suurin toiveensa on, että suomalaiset kuulevat 
evankeliumin ilosanoman ja saavat kokea sen muuttavan voiman. 

Lehdot ovat asuneet suuren osan elämästään USA:ssa. Valmis-
tuttuaan sikäläisestä raamattukoulusta heidät palkattiin paikal-
lisseurakuntaan, mutta sitten Jumala kutsui heidät Suomeen, ja 
nyt pariskunnan johtama seurakunta on toiminut Helsingissä jo 
10 vuoden ajan. 

 

 Rakkauden ja toivon sanoma

Vesa Kemi:  Olitte siis asuneet 
USA:ssa jo pitkän aikaa, suorittaneet 
siellä teologiset opintonne, mutta 
sitten päätitte tulla Suomeen takasin. 
Kuinka tällainen päätös syntyi?

Sanna Lehto: Niihin aikoihin kun 
netti alkoi avautua ja näimme sieltä, 

mitä Suomessa tapahtui, hämmästyimme, 
että suomalaisethan eivät palvele enää Ju-
malaa! He eivät tunne evankeliumia, joten 
se pitää tulla tänne kertomaan! 

Tomi Lehto: Uskomme, että Jumalalla 
on kutsu jokaiselle ihmiselle ja haluamme 
kertoa suomalaisille siitä hyvästä elämäs-

Pastoripariskunta Tomi ja Sanna Lehto:

Ilo on voiman lähde
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teyteen kuuluu myös raamattukoulu. 

Vastaus voimatto-
maan kristilliseen 
elämään 
Vesa: Suomessa on totuttu hyvin 
vakavamieliseen hengellisyyteen, 
mutta teidän kokouksissanne on 
paljon iloa. Miksi ilo on niin mer-
kittävä asia?

Tomi: Raamattu kertoo, että ilo Her-
rassa on väkevyytemme ja että Juma-
lan valtakunta on mm. iloa Pyhässä 
Hengessä. Ilo on yksi Pyhän Hengen 
hedelmistä, ja ilon ääni on nauru! 
Kun ilo saavuttaa tietyn pisteen, se 
tulee ulos nauruna. 

Sanna: Siellä, missä Pyhä Henki 
toimii, ihmiset täyttyvät ilolla, koska 
se on myös voiton ääni. Kun ruko-
uksessa päästään pisteeseen, jossa 
tiedetään, että nyt Herra vastasi tai 
kun kuulemme hyviä uutisia, täytym-
me ilolla, koska tiedämme, että hei, 
nyt se taas tapahtui! 

Tomi: Jeesus elää todella tänäänkin, 
ja Hän toimii omiensa elämässä 
monin tavoin. Hän haluaa koskettaa 
ihmisiä paljon enemmän kuin me 
ymmärrämmekään! Hänhän on hyvä 
ja rakastava Isä. 

Sanna: Lähtökohtaisesti ihmissy-
dän on auki ilosanomalle, tarvitaan 
vain sanoman välittäjiä. Ilo on ih-
meellinen voimanlähde ja vastaus 
voimattomaan kristilliseen elämään. 
Kun täytyt ilolla, täytyt myös voi-
malla!  Ilo on tulos elämästä Pyhän 
Hengen täyteydessä, ja sitä tarvitse-
vat kaikki.

Tomi: Mutta erityisesti iloa tarvitse-
vat suomalaiset miehet! Nauraminen 
on paha isku paholaiselle, sillä sehän 
yrittää tuoda meille kaikenlaisia 
vaikeuksia. Mutta jos nauramme ja 
iloitsemme Herrassa valittamisen si-
jaan, niin paholainen menee sekaisin 
ja sen suunnitelmat romahtavat! Ilo 
on tosi voimallinen asia. 

Sanna: Jos uskovalla ei ole iloa, 
se on tietyllä tavalla poikkeustila, 
mutta Herra haluaa palauttaa meidät 
normaaliin! Ilo on juuri se asia, mitä 

Herra todella haluaa meille antaa, 
Hän haluaa tuoda sydämiimme uu-
den sävelen! 

Tomi: Sana sanoo, että Jumala antaa 
masentuneen hengen sijaan ylistyk-
sen hengen. Masennus on henki, ja 
lääke siihen on iloöljy!
Vesa: Miten ilon voi saada?

Sanna: Ilo on voitelu, joka tarttuu…
Hyvät uutiset ovat uutisia, jotka syn-
nyttävät iloa. Raamattu kertoo, että 
ihmiset, jotka kohtasivat Jeesuksen, 
kävelivät ja hyppelivät ja ylistivät 
Jumalaa.

Tomi: Ilo on Hengen hedelmä; kun 
täytymme Pyhällä Hengellä, niin 
jo hetken kuluttua tulee ilo. Ilo on 
hyvien uutisten seuraus. Suomalais-
ten haaste on, että ihmiset ovat niin 
jumissa omissa ajatuksissaan. Mutta 
se on hengellinen asia, että meidän 
sydämemme voi oikeasti iloita.

Anna vuosi 
elämästäsi 
Jumalalle!
Vesa: Seurakuntanne yhteydessä toi-
mii raamattukoulu RBI. Keitä varten 
se on olemassa?

Tomi: Jokaisen uskovan olisi hyvä 
antaa yksi vuosi Herralle, sillä Ju-
malan Sanan opiskelu ei ole ikinä 
haaskattua aikaa; se tuottaa hyvää he-
delmää. Kyse ei ole pelkästään kou-
lutuksesta, vaan myös hengellisestä 
kasvusta, muutoksesta, herätyksestä 
ja Pyhän Hengen täyteydestä.

Sanna: Se, mitä Herra on meidän 
elämässämme tehnyt, on tapahtunut 
nimenomaan raamattukoulun kautta. 
Kun menimme 20 vuotta sitten raa-
mattukouluun USA:ssa, ajattelimme 
heti, että suomalaisetkin tarvitsevat 
tätä! 

Tomi: Sillä, että ihmiset tulevat 
kerran viikossa sunnuntaina kokouk-
seen, ei vielä ravistella kansakuntia. 
Mutta Jumalan Sanassa on voima, 
ja meidän ensisijainen kutsumme 
on opettaa Raamattua. Paavali opetti 
Efesossa kaksi vuotta joka päivä, ja 
sen jälkeen koko sen aikainen maa-

ilma kuuli evankeliumin!

Sanna: Oikeastaan raamattukoulua 
ei voi olla ilman seurakuntaa; ne 
kulkevat käsi kädessä. Eli me jaam-
me eteenpäin muille, mitä Herra on 
meidän elämässämme tehnyt, ja se 
on tapahtunut nimenomaan raamat-
tukoulun kautta. Sen takia meillä on 
ihan sama raamattukoulu, jonka me 
olemme itsekin käyneet läpi.  

Millaisille ihmisille 
raamattukoulunne on 
tarkoitettu?
Tomi: Ikärajamme on18 - 100 vuotta, 
ja me suosittelemme koulua jokai-
selle uskovalle, vaikka näkynämme 
onkin kouluttaa ihmisiä kokonaisval-
taiseen Jumalan valtakunnan työhön. 
Koulu ei ole yhden illan pieni lisä 
elämään, vaan haluamme kouluttaa 
ihmisiä, joilla on oikeasti näky ko-
koaikaiseen Jumalan valtakunnan 
työhön. Meillä on myös englan-
ninkielinen koulu ja ihmisiä, jotka 
tulevat kouluumme muista maista. 

Sanna: Mutta kouluun voi tulla kuka 
tahansa, joka haluaa aidosti mennä 
elämässään eteenpäin. Koulu ei ole 
harrastustoimintaa, jota tehdään 
kaiken muun ohella, vaan sen pitää 
olla sen hetkisen elämän prioriteetti. 

Tomi: Uskomme aidosti, että näinä 
viimeisinä aikoina suomalaiset tule-
vat olemaan Herran käytössä voimal-
lisesti ympäri maailmaa. Heidät pitää 
vain ensin tavoittaa! Suomalaisilla 
on lähetystyöstä vuosisataiset pe-
rinteet ja suomalaiset haluavat olla 
Jumalan käytössä edelleenkin! 

Sanna: Jos me voidaan olla tässä 
jotenkin mukana ja antaa käy-
tännön työkaluja, niin se on tosi 
kallisarvoista. Mutta suureen Ju-
malaamme luottaen uskomme, että 
samalla tavalla kuin italialainen 
ruoka tunnetaan jo ympäri maail-
man, myös suomalaiset lähetys-
työntekijät tullaan vielä uudelleen 
tuntemaan ympäri maailmaa!                                                               
Teksti: Vesa Kemi
Kuva: Helsingin River 
Church -seurakunnan
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tä, johon Jumala on meidät kutsunut, 
niin että jokainen kristitty voisi elää 
omassa  kutsumuksessaan. 

Sanna: Jeesus kysyi meiltä: ”Kun 
Ihmisen Poika tulee takaisin maan 
päälle, löytäneekö Hän maan päältä 
uskoa?” Tuo kysymys särki sydä-
memme! Tajusimme, että jos Jeesus 
tulisi takaisin huomenna, suurin osa 
suomalaisista ei pääsisi Taivaaseen, 
koska heillä ei ole sydämessään us-
koa Jeesukseen. 

Tomi: Eli me julistamme Jumalan 
Sanaa niin paljon kuin ikinä pystym-
me, että suomalaisten usko Jeesuk-
seen voisi syntyä ja kasvaa!

Meitä valmistetaan 
ikuisuutta varten 
Sanna Lehto: Raamatullinen fakta 
on, että ihmiset ovat menossa joko 
Taivaaseen Jumalan luo tai ikuiseen 
kadotukseen helvettiin. Me emme 
voi käännyttää ketään, mutta kun 
kerromme ihmisille totuuden eli 
ilosanoman Jeesuksesta, heillä on 
aito mahdollisuus valita, missä he 
haluavat viettää ikuisuutensa. 

Tomi: Seurakunta valmistaa ihmi-
siä ikuisuutta varten. Se tapahtuu 
toisaalta evankeliumin kautta mutta 
myös sen tehtävän kautta, joka Ju-
malalla on itse kullekin henkilökoh-
taisesti. Intohimomme on nähdä, että 
ihmiset pääsevät elämässään Herran 
heille valmistamaan tehtävään.

Sanna: Ihminenhän kasvaa hengelli-
sesti, kun hän vastaanottaa Jumalan 
Sanan siemeniä Jumalan läsnäolon 
ilmapiirissä. Tehtävämme on kylvää 
Sanaa ja työssämme saamme myös 
nähdä kasvun, kun kuulijoiden elämä 
alkaa sujua kaikin puolin paremmin. 
On mahtava nähdä, kun ihmissuhteet 
ja elämän eri osa-alueet parantuvat ja 
lapsillakin menee hyvin!

Tomi: Jumalahan kysyy Sanas-
saan: ”Eikö Minun Sanani ole niin 
kuin tuli ja niin kuin vasara, joka 
kallion murtaa” (Jer. 23:29). Usko 
syntyy kuulemisesta ja kuuleminen 
Jumalan Sanan kautta. Tarvitaan siis 
seurakunta, joka varustaa ihmisiä 
Jumalan suunnitelmaan. Tähän yh-
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Asko Tynjälä haaveili 21-vuoti-
aana iskelmälaulajan urasta. Kun 
hän voitti iskelmälaulukilpailun 
Ruotsissa, haave näytti toteutuvan. 
Elämä kääntyi kuitenkin toiseen 
suuntaan. Nuori mies yllättyi it-
sekin. Heinäkuun 16. päivä 1967 
muutti kaiken. Ruotsissa asuessaan 
hän vieraili tuttavaperheen luona. 
Asko tiesi heidän olevan uskovai-
sia. Kuunneltuaan illan keskustelua 
miehen mieleen nousi yllättäen 
Raamatun selkeät sanat Matteuksen 

evankeliumista: ”Mitä se hyödyttää 
ihmistä, vaikka hän voittaisi omak-
sensa koko maailman, mutta saisi 
sielulleen vahingon?” Nuori mies 
tiedosti Jumalan kutsuvan häntä. 
Niinpä hän pyysi läsnä olevia siu-
naamaan hänet. Hänelle julistettiin 
synnit anteeksi, ja nuorukainen 
uudestisyntyi Jumalan lapseksi. Ei 
hän tuolloin aavistanut, että tule-
vaisuudessa saisi samalla tavalla 
palvella tuhansia kanssaihmisiä. 
Mieleen palautui pikkuhiljaa se, 

mitä saarnaajaisä Pentti Tynjälä 
oli pikkupojasta sanonut. ”Herra, 
tämän Asko-pojan minä luovutan 
Sinun valtakuntasi käyttöön. ”Tule-
vaisuus on näyttänyt, miten Jumala 
otti tuon lupauksen tosissaan. 

 
Uusi ura urkeni   
Suoraselkäinen pohjalainen nuoru-
kainen jätti iskelmälaulajan haaveet 
heti uskoontulon jälkeen. Sisim-
mässä alkoi kyteä halu päästä 

julistamaan evankeliumia. Jo seu-
raavana vuonna alkoivat puhu-
jamatkat. Poika lähti isän jälkiä 
seuraamaan. Oivan lisämausteen 
tehtäviin antoi vahva musikaali-
suus. Kitara ja laulun lahja tulivat 
sittemmin tutuiksi tuhansille nuo-
rille kuin vanhoille.’

Jatkossa vapaakirkollinen pastori 
tuli palvelemaan lukuisia seura-
kuntia Suomessa ja myös Kanadan 
Thunder Bayssa. Paikallisseurakun-
tien toiminnoissa on ollut moninai-

Laulaja-evankelista, pastori Asko Tynjälä sanoo: 

Olen onnellinen mies, vaikka 
elämä ei ole pelkkää juhlaa

Leena ja Asko 
Tynjälä
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sia haasteita ja vaiheita. Monesti on 
ollut paljon toimintoja, muttei to-
dellista hätää sielujen pelastumises-
ta. Evankelistasieluisella miehellä 
on ollut usein kaipuu syvempään 
hengellisyyteen niin omassa kuin 
seurakuntienkin toiminnoissa. Tätä 
kuvaa oheinen kolumni, jonka nuori 
evankelistapastori kirjoitti Suomen 
Viikkolehdessä 1981: 

 

Menestyvä seurakunta
”Jumala haluaa seurakuntansa 
menestyvän. Mitä hyötyä Hänelle 
olisikaan paikallaan tallaavasta, 
keskenään nahistelevasta pikku lau-
masta? Jeesus kuoli koko maailman 
puolesta ja halusi evankeliumin 
tavoittavan jokaisen ihmisen. Tässä 
tehtävässä Hän käytti seurakun-
taansa. Tämän tähden Hän haluaa 
seurakuntansa menestyvän.

Millaiselta mahtaa näyttää Ju-
malan tahdon mukaan menestyvä 
seurakunta? Sellainen seurakunta 
elää ja vaeltaa Pyhässä Hengessä. 
Eihän seurakunnalla ole voimaa 
ilman Häntä. Täytyy vain ihmetellä, 
miksi nykyajan seurakunnat antavat 
niin vähän tilaa Pyhälle Hengelle 
toimissaan. Liian usein toiminnot 
ja päätökset osoittautuvat ihmis-
keskeisiksi. Jeesus-keskeisyys ja 
Pyhän Hengen johdatus on elinehto 
menestyvälle seurakunnalle.

Meillä on haluttomuutta nöyrtyä 
parannuksenteon paikalle. On vai-
kea tunnustaa oma kovasydämisyys. 
Liikaa on velttoutta Pyhän Hengen 
etsintään ja tottelemiseen. 

Kun Jumalan Sana ja Pyhän 
Hengen virvoittava vaikutus kulke-
vat käsi kädessä, seurakunnan työ 
kantaa hedelmää. Tällöin ihmisiä 
pelastuu Jeesuksen seuraajiksi. 
Heidän hengellinen kasvu on suuri 
haaste seurakunnalle. Menestyväs-
sä seurakunnassa osataan elää ja 
rakastaa Jumalan Sanaa. Jeesus 
sanoi: ”Te eksytte, kun ette tunne 
kirjoituksia ja Jumalan voimaa. 

Menestyvässä seurakunnassa 
osataan elää ja toimia riitelemättä.

Riidattomuus ei saa olla tukah-
dutettua vihaa tai katkeruutta. 
Herra haluaisi omiensa avautuvan 
ja keskustelevan asioista. Erimie-
lisyyksissä tulisi Pyhän Hengen 
avaama Jumalan Sana ratkaista. 
Näin seurakunta voisi edetä voi-
tokkaasti tehtävässään. Meillä on 
paljon oppimista. On järkyttävää 

todeta, miten moni seurakunta 
polkee paikallaan ristiriidoissaan. 
Rakas Jeesus armahda meitä pa-
rannuksen tekoon.

Menestyvä seurakunta ei saa 
jäädä voivottelemaan maailman 
pahuutta. Sen pitäisi alkaa toimia 
uskon hengessä. Ei pitäisi korostaa 
omia puutoksia, vaan etsiä Gol-
gatan veren voimaa. 

Nyt on työn aika. Haluathan 
seurakunnan olevan menestyvä seu-
rakunta. Muista: sen menestyminen 
alkaa sinusta.”

 
Tarpeet ovat samat 40 
vuotta myöhemmin 
76-vuotias pastori lukee yli 40 
vuotta sitten kirjoittamansa ajatuk-
set. Yhdessä toteamme, että sanat 
ovat kovin ajankohtaisia myös 
tänä päivänä. Samat ovat haas-
teet seurakunnalle ja kristikansalle 
vuonna 2023. Arkielämässä näky-
vät antikristilliset vaikutteet ovat 
valtaamassa Suomeakin. Raamatun 
ilmoittamat selkeät ohjeet ihmiselle 
ovat väkevän ajojahdin kohteena. 
Ihmisen parhaaksi annetut Jumalan 
ohjeet jäävät jopa lainsäädännässä 
pimentoon, näkyvimmin seksu-
aali- ja perhepolitiikassa. Mutta 
Jumala kuulee rukoukset ja tulee 
armahtamaan meitä hengellisellä 
herätyksellä.

Evankelistan haaste
Jumala jakaa armolahjoja, mutta 
meidän tehtävämme on virittää ne 
palavaksi. Asko on saanut evanke-
listan kutsumuksen ja varustuksen. 
Vuosikymmeniä hän on kuuliaisesti 
ja ahkerasti vienyt sanomaa Jee-
suksesta eteenpäin. Omissa tehtä-
vissään hän on saanut olla Jumalan 
juoksupoikana moninaisesti. Hän 
on saanut kokea kutsumuksessaan 
keidashetkiä, joista kannustavia 
palautteita tulee eläkepäivinäkin. 
Asko muistelee myös isä-Pentin 
rohkaisevia Pohjanmaan kerto-
muksia. Monissa pienissä kylissä 
olleet herätykset olivat innoittavia. 
Vapaakirkollinen toiminta oli Etelä-
Pohjanmaalla vilkasta. Näin oli 
myös Alajärven ympäristössä, missä 
Tynjälän suku on vaikuttanut. 

”Minulla on ollut etuoikeus tehdä 
laajasti kutsumukseni mukaista ilo-
sanoman julistusta. Monipuolisen 
työrupeaman kohokohtia ovat olleet 

ne lukuisat tilanteet, joissa monet 
kuulijat ovat saarnatun sanan kautta 
löytäneet Jeesuksen elämäänsä”, 
kertoo Asko. Pastorilla on paljon 
tehtäviä paikallisseurakunnassa. 
Mutta evankelistan tärkein tehtävä 
on johdattaa ihmisiä uskoon. 

Puhekutsuja on sadellut pieniin 
ja suuriin vapaaseurakuntiin. On 
ollut kokouksia kirkoissa, teltoissa, 
kodeissa ja pihamaillakin.

Asko on ollut Vapaakirkon kysy-
tyimpiä puhujia vuosikymmenten 
ajan. Innokkaalla automiehellä ei 
ole ollut ongelma ajella kymmeniä 
tuhansia kilometrejä vuosittain eri 
puolille Suomen maata.

Yhteyttä yli rajojen 
Miehen sydän on ollut kuitenkin 
avara palvelemaan yli tunnustus-
kuntarajojen. Lähes 20 vuotta on 
evankelistan armoitus välittynyt 
myös TV7:n välityksellä. Yli 200 
ohjelmaa sisältänyt ”Tie on valmis” 
-sarja on ollut suosittu. Se on kos-
kettanut ja muuttanutkin monien 
katsojien elämän. Siinäkin on Sana, 
soitto ja laulu yhdistynyt Jumalan 
kunniaksi ja kuulijoiden parhaaksi. 

Myös yhteistyö eri suuntien pas-
toreiden kanssa on ollut haastavaa, 
kiinnostavaa ja myös tuloksellista. 
Tämä on toteutunut erilaisissa puhe- 
ja rukousyhteyksissä. Myös Pastorit 
areenalla -trio on ollut esimerkki 
yhteydestä. Vapaakirkollisen Askon 
ohella mukana on ollut helluntailai-
nen Hannu Grönroos sekä luterilai-
nen Seppo S. Kosonen.

Elämä ei ole 
pelkkää juhlaa 
Kuulija tai seurakuntalainen har-
vemmin tietää siitä tiestä, jonka 
Herran palvelija on saanut käydä. 
Kukaan ei selviä Jumalan koulussa 
ilman koettelemuksia ja suuriakin 
vaikeuksia. Kari Kallberg kirjoitti 
Askon 70-vuotispäivän tiimoilla 
kirjan, jonka nimi on ”Onnellinen 
mies”. Nimestään huolimatta kir-
jassa kerrotaan avoimesti myös 
raskaista vaiheista, joita Askokin 
on saanut kokea. Miestä rohkaisee 
kuitenkin Raamatun sana: ”kaikki 
yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, 
jotka Jumalaa rakastavat.”

Pitkä avioliitto tunnetun hengel-
lisen vaikuttajan, tuomarikirjaili-
ja Tapio Nousiaisen Saara-tyttären 

kanssa ei ollut helpoimpia. Asko 
kiersi paljon ympäri maata ja oli 
paljon pois kotoa. Seurakuntapasto-
rina kiireitä riitti. Tuomarivaimolla 
oli vaativa työ ja kaksi poikaa ko-
tosalla. Useita muuttoja oli paikka-
kunnalta toiselle. Suurimmat vaike-
udet alkoivat Saaran terveydentilan 
heikentyessä. Sairauksien runtele-
mana hän siirtyi ajasta ikuisuuteen 
v. 2014. Seurakuntatyön ohella mies 
toimi vaimonsa omaishoitajana yli 
9 vuotta. Vaimoaan kunnioittaen 
Asko kertoo myötä- ja vastamäistä, 
iloista ja suruista. Hän kertoo myös 
yksinäisistä saarnamatkoista.

 

Onnellisenkin miehen 
vauhti hiljenee 
Jäätyään leskeksi Asko avioitui toi-
sen lesken, Leenan, kanssa.

Onnellisena Asko kertoo nykya-
violiitostaan. Suuri siunaus on ollut 
se, että Leenalla on ollut halu ja 
mahdollisuus seurata miestään elä-
kepäivien puhujamatkoilla useiden 
vuosien ajan. Muutenkin he viihty-
vät käsi kädessä, kotona ja kadulla.

Askon kaksi poikaa ovat menes-
tyneet hyvin. Espoolainen Teemu 
Tynjälä on tekniikan tohtori ja 
lastenlääkärivaimonsa Tuula on 
myös väitellyt tohtoriksi. Perheessä 
on kaksi poikaa, filippiiniläinen ja 
suomalais-eritrealainen adoptiolap-
si. Kieltenopettaja Miika Tynjälä 
on asettunut vaimonsa Eunicen 
kotimaahan Filippiineille, missä 
heilläkin on yksi adoptiolapsi.

Aktiivisen saarnamiehen terveys 
on viimeisen vuoden aikana alka-
nut reistailemaan. Parkinsonismin 
vaivaama mies ei enää jaksa ajella 
pitempiä puhujamatkoja. Voimien 
mukaan he käyvät paikallisseura-
kunnan tilaisuuksissa. Kouvolalai-
sessa rivitalokodissa on Leenukan 
kanssa leppoisaa elellä. TV7 on 
mieluisa olohuonekanava. Useasti 
eri ohjelmissa kuuluu eläkepastorin 
suosikkisana: Halleluja! Tuo sana 
on ollut Askon huulilla vuosikym-
meniä. Nyt on ääni hiljenemään 
päin, mutta Jeesus on edelleen mie-
hen Herra. Niinpä häntä kiitättää ko-
tona samaan malliin kuin tuhansissa 
kokouksissa menneinä vuosina.
Teksti ja kuvat: 
Hannu Hurri
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Naamioista vapauteen
Pieni naisjoukko kokoon-
tuu säännöllisesti Kouvolan 
Aglown rukous- ja ylistysil-
taan kodissamme. Aloitamme 
aina yhteisellä kiitoksella ja 
rukouksella.

Sen jälkeen jokainen saa 
kertoa kuulumisensa. Miten 
on mennyt, miten Jumala on 
johdattanut tai auttanut? Joku 
kertoo, missä mokasi tai epä-
onnistui - sehän on kaikki elä-
mää. Joskus koettelemukset 
painavat ja saamme yhdessä 
lohduttaa, rukoilla ja rohkaista 
eteenpäin. Yhteys on vuoro-
vaikutusta ja kanssakäymistä 
toistemme kanssa. Jos joku 
haluaa vain olla ja kuunnella 
esim. väsymyksen vuoksi, on 
sekin aivan ok.

Olemme kaikki erilaisia ja 
jokainen saa omalla tavallaan 
ja persoonallaan ilmaista it-
seään. On tärkeää, että kun-
nioitamme toinen toistamme 
ja osoitamme hyväksyntämme 
ja rakkautemme kaikissa ti-
lanteissa. Niistä syntyy kes-
kinäinen luottamus ja hyvä 
yhteys.  Joh. 13:35 sanoo: 
“Siitä kaikki tuntevat teidät 
minun opetuslapsikseni, että 
teillä on keskinäinen rakkau

Naamioitu elämä
Illan alustuksen pidin Sarah 
Shawn kirjan pohjalta aihees-
ta: Naamioista vapauteen.  
Kysymys on naamioista, joi-
den taakse olemme piiloutu-
neet peittääksemme todelli-
sen minämme, eli esitämme 
jotain muuta, mitä olemme. 
Syntiinlankeemuksen jälkeen 
Adamin ja Eevan tapa käsitel-
lä kipuja ja pelkoja oli peittää 
ne eli piiloutua viikunanleh-
tien taakse. Jumalan tahto on 
aina hyvä. Hän antoi meille 
parastaan – Jeesuksen. Hänen 
kauttaan voimme saada syn-
timme anteeksi, uudestisyn-
tyä Jumalan lapseksi ja elää 
läheisessä suhteessa Hänen 
kanssaan. Jeesus on Pelastaja, 
Vapahtaja, Parantaja, Eheyttä-
jä ja Ennalleen Asettaja.

Jokaisella on omat tavat 
käsitellä kokemuksia, mitä 
elämän varrella on tapahtunut. 
Usein kyky käsitellä vaikeita 
ja negatiivisia tilanteita ja 
asioita on varsin rajallinen, 

tai niitä ei ole osattu kohdata 
ollenkaan. Emme voi korjata 
sitä, minkä vain Jeesus voi. 
Meille on muodostunut on-
gelman seurauksena naamio, 
joka ikään kuin tuottaa turvaa, 
mutta ei saa aikaan paran-
tumista. Yritämme näyttää 
ulkoisesti täydelliseltä, mutta 
sisäisesti olemme pelokkaita 
ja epävarmoja. Jesaja 28:15 
sanoo: “Sillä me olemme 
tehneet valheesta turvamme 
ja piiloutuneet petokseen.” 
Pidän piilossa sen, joka oi-
keasti olen. En tahdo näyttää 
sitä muille ja rakennan puo-
lustuksen todellisen minän 
ympärille. Saatan olla iloinen, 
mutta syvällä sisimmässä on 
tuska, jonka tulisi parantua. 
Saatan olla varsin hallitseva, 
mutta sisimmässäni kannan 
hylkäämistä ja loukkaantu-
misia, jotka tulisi käsitellä ja 
antaa anteeksi. Ihmispelko 
estää yhteyden syntymisen. 
En tohdi ilmaista ajatuksiani 
tai tulla näkyväksi, jos joku 
ei silloin pidäkään minusta! 
Naamio pitää minut etäällä 
itsestäni ja muista

Vapaus on 
mahdollista
Jeesus on Vapauttajamme, 
joka haluaa asettaa ennalleen 
sen, mikä on rikkoutunut. Hän 
haluaa päästä naamiomme 
taakse ja parantaa meidät. Hän 
haluaa vapauttaa vangitut, 
antaa juhlapäähineen tuhkan 
sijaan, ylistyksen vaipan ma-
sennuksen sijaan, iloöljyä 
murheen sijaan. Ensimmäinen 
asia eheytymisessä voi olla, 
että Jeesus saa laskeutua pään 
tiedosta sydämen tasolle. Voin 
olla todellisesti Hänen läsnä-
olossaan ja rakkautensa ympä-
röimänä. Vasta silloin uskal-
lan päästää Hänet kipujen ja 
kärsimyksen paikkoihin.         

1. Joh. 4:18 vakuutta: ”Pel-
koa ei rakkaudessa ole, vaan 
täydellinen rakkaus karkottaa 
pelon, sillä pelossa on ran-
gaistusta. Joka pelkää ei ole 
päässyt täydelliseksi rakkau-
dessa.” 

Itse emme aina edes tiedos-
ta, että elämme valheellisesti 
naamion takana. Vain Pyhä 
Henki voi meille näyttää ne 

syyt ja tilanteet, jotka ovat 
vaikuttaneet niiden synty-
miseen. Jeesus kutsuu ulos 
piilopaikasta. Vastaanotetaan 
Hänen elämänsä itseemme. 
Annetaan totuuden tehdä mei-
dät vapaiksi. Silloin löydäm-
me myös rauhan. Annetaan 
Jumalan purkaa valheelliset 
naamiot ja parantaa, jotta 
meistä kuoriutuu se alkupe-
räinen ja aito persoonallisuus. 
Silloin yhteytemme myös 
toisten kanssa saa aivan uuden 
ulottuvuuden. Jokainen on Ju-
malan silmissä ainutlaatuinen, 
arvokas, sangen hyvä ja ylen 
ihmeellisesti tehty.

Keskustelua
Ilta jatkui ensin varovaisella 
keskustelulla alustuksesta, 
mutta varsin pian into ja avoi-
muus nousi ja kirvoitti kielen 
kannat. Totesimme yksimie-
lisesti, että jokainen haluaa 
vapautua ja eheytyä valheel-

lisista naamioista. Jokainen 
haluaa löytää sen identiteetin, 
jonka Jumala on hänelle an-
tanut. Tämä on Jeesuksen kä-
den ojennus: “Tulkaa minun 
tyköni kaikki työtä tekevät ja 
raskautetut, niin minä annan 
teille levon.” Kotiläksyksi 
annoin kehotuksen ottaa aikaa 
Jeesuksen kanssa ja pyytää, 
että Hän näyttää naamiomme 
ja ennen kaikkea, mistä ne 
ovat tulleet. Sen jälkeen voim-
me kohdata ja käsitellä niitä. 
Sitten voimme antaa anteeksi 
asian osaisille ja myös itsel-
lemme ja pyytää eheytymistä 
ja parantumista.

Ylistys ja rukous
Ylistystä aloittaessa kyselim-
me, onko meillä naamioita, 
jotka estävät ylistämästä va-
paasti? Halusimme näin lait-
taa opetuksen heti käyttöön! 
Vastauksia alkoi kuulua eri 

puolelta olohuonetta: ihmis-
pelko, häpeä, arvottomuus, 
vanhat tottumukset. Rukoi-
limme, että saisimme ehey-
tyä ja vapautua ilmaisemaan 
kiitosta ja rakkautta Häneen 
aidosti. Etenimme, niin kuin 
Pyhä Henki viitoitti tietä: 
välillä ylistäen Hengessä ja 
ymmärryksellä, välillä ru-
koillen. Saimme kokea, että 
ylenpalttisesti on iloa Hänen 
kasvojensa edessä.

Illan alkaessa joku saattoi 
olla väsynyt ja lannistunut. 
Lopussa eteisessä on iloa, 
naurua ja kiitollisuutta. Saim-
me kokea, kuinka hyvää ja 
suloista onkaan, kun siskokset 
elävät sopuisasti yhdessä. 
Psalmi 133 kertoo tuosta.
Teksti: Eijariitta Hurri
Kuva: Hannu Hurri
www.aglow.fi

Eijariitta 
Hurri on 
kouvolalainen  
pianonsoiton-
opettaja, joka 
johtaa paikal-
lista Aglow-
naisryhmää.
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Jokainen meistä varmaan tietää, kuin-
ka vaikeata aikaa elämme ja miten 
maailma on aivan täynnä toinen tois-
taan epätoivoisempia uutisia. Onko 
olemassa enää valoisuutta koskien 
tulevaisuutta? Minä väitän, että on! 

Olen viime päivinä usein miettinyt 
erästä Jeesuksen vertausta. Se on 
Luukkaan 14 luvussa. Siinä Jeesus ver-
tasi Taivaan kutsua suureen illalliseen, 
jonka eräs mahtava isäntä järjesti. 
Sitten jakeessa 17: ”Ja illallisajan tul-
lessa hän lähetti palvelijansa sanomaan 
kutsutuille: ‘Tulkaa, sillä kaikki on jo 
valmiina’.” Meidät on kutsuttu, ja aika 
loppuhuipennukseen lähestyy. Minua 
puhuttelee tässä sekin, miten pelas-
tukseen liittyvät seikat ovat ”kaikki jo 
valmiina”. Jeesus kuoli ristillä ja julis-
ti, että ”kaikki on täytetty!” Meidän 
osamme on ottaa tämä kutsu vastaan! 

Mutta jotain yllättävää seuraa. Kut-
sutut toinen toistaan erinäisin ilmeisin 
verukkein kieltäytyivät tulemasta. 
Yksi sanoi, että hän oli ostanut pellon; 
toinen että hän oli ostanut usean parin 
härkiä ja vielä viimeinen, että hän oli 
mennyt naimisiin. On tunnettava itä-
maalaisten ajatuksen juoksua, että voi 
ymmärtää, kuinka mielettömillä teko-
syillä nämä torjuivat illalliseen menon. 
Maanosto oli niin tärkeä operaatio, että 
vuosikausia helposti vierähti kaupan 
hieromiseen. Yhden päivän irrottami-
nen siitä ei ollut mikään ongelma ”ajat-
tomassa” Idässä. Ei ollut kysymys, 
etteivät he voineet, vaan suoranaisesti 
kutsutut eivät tahtoneet. 

Kuinka surullista tämä on tänä 
päivänäkin. Itsellänikin on varmaan 

moninaisia verukkeita mukavuuden 
halussani. Mutta mieleeni tulee vielä 
oma kokemukseni tietyn vankilan 
raamattupiiristä. Siellä usein toistuu 
seuraava skenaario. Olemme esittäneet 
kutsun kohtaamillemme henkilöille 
tulla osallistumaan piiriimme, mutta 
kuinka monta kertaa on tarjous torjut-
tu. Syy on ollut sama joka kerta: ”Ei 
nyt, meidän pitää mennä punttisalille!” 
Tottakai fyysisestä kunnosta huolehti-
minen on tärkeää, mutta eivätkö nämä 
hengelliset ikuisuusasiat sitten ole yh-
tenä iltana viikossa ollenkaan tärkeät?

Kuinka vakavasta asiasta on kyse, 
paljastuu silloin, kun palvelija in-
formoi isäntäänsä. Tämä nimittäin 
suorastaan vihastui ja antoi seuraa-
vanlaisen käskyn: ”Mene kiiruusti 
kaupungin kaduille ja kujille ja tuo 
köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat 
tänne sisälle.” Huomatkaa, että käs-
kyn toteutumiseen ei annettu aikaa 
vitkasteluun, vaan tilanne piti korjata 
nopeasti. Evankeliumin asialla on nyt 
ilmeinen kiire! 

Mitä nämä henkilöt sitten olivat? 
Eräs lähde väitti, että he kaikki olivat 
kerjäläisiä. Toinen lähde lisäsi, ettei 
näillä ollut mahdollisuutta osoittaa 
samoja tekosyitä, kuin joita ensimmäi-
sillä oli (pellon ostot jne.!) He olivat 
varmaan niitä onnettomia, joilla ei 
ollut omaa varallisuutta, vaan niitä, 
joista Jeesus toisaalta sanoo Vuorisaar-
nassaan, että autuaat ovat hengellisesti 
köyhät, sillä heidän on Taivasten valta-
kunta. Tai niitä syntisiä ja publikaane-
ja, jotka tiesivät tarpeensa Lääkäriin!

Tämän jälkeen minua on paljon 

puhutellut palvelijoiden vastaus: 
”’Herra, on tehty, minkä käskit, ja 
vielä on tilaa’.” ”Ja vielä on tilaa!” 
Meitä kaikkia ei ole kutsuttu niin 
sanotuiksi evankelistoiksi, vielä har-
vempia kokopäiväisiksi sellaisiksi. 
Mutta jokaiselle, joka on Herran oma 
ja Häntä lähtenyt seuraamaan, on teh-
tävä osallistua tavalla tai toisella tämän 
tärkeän kutsun eteenpäinviemiseen 
niin, että illallishuone tulisi ääriään 
myöten täyteen. 

Rukoustyökin on todella tärkeää. 
Samalla kun toteutamme omaa kut-
suamme, voimme todeta, että elämä 
Jeesuksessa on todella rikasta, vaikka 
siihen sisältyisikin paljon haasteita. 

Sitten seuraa isännän lisämäärä-
ykset: ”Mene teille ja aitovierille ja 
pakota heitä tulemaan sisälle, että mi-
nun taloni täyttyisi.” Tämän ”pakota” 
sanan voi helposti ymmärtää väärin. 
Siinä ei suinkaan ole kyse tarpeetto-
masta voimankäytöstä, puhumattakaan 

Jeesuksen kallis 
kutsu sinulle

väkivallasta, enemmänkin sinnik-
käästä suostuttelusta. Nämä täysin 
isännälle vieraat ja muukalaiset eivät 
millään voineet uskoa ja käsittää, että 
tämä arvokas kutsu voisi koskea juuri 
heitäkin. 

Joachim Jeremias kirjoittaa, että 
kuului jo itämaalaiseen kohteliasuus-
sääntöihin vastustaa tällaista yllättä-
vää kutsua. Tämä on siis eri asia kuin 
alussa, kun kutsu kokonaan torjuttiin. 
Niinpä samainen taho jatkaa: palveli-
jat ottivat heitä kädestä ja lempeästi 
vetivät sisälle juhlahuoneeseen.

Kutsujen arvosta kertoo kutsuja. 
Tämän kutsun, jonka sinulle nyt lu-
kijani esitän, on kutsunut itse Jeesus. 
Hän haluaa sinut niihin ”suuriin illal-
lisiin”, jotka Hänen Isänsä on kaikille 
kutsun vastaanottaneille valmistanut. 
Tervetuloa mukaan!
Mikko Laine   
Kuva: Soile Inkari

 Uusi Elämä TV-ohjelmia Öppna Kanalen kautta
Lähetysajat ovat Suomen aikaan, 
Ruotsissa lähetysaika on:
 - 1 tunti

Tue Uusi Elämän TV-työtä! 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Viite 1025
UUSI ELÄMÄ ry:llä on rahankeräys-
lupa: RA/2021/685 koko Suomen 
alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Tili Ruotsissa, PG: 496 39 26-3
Swish 123 033 94 57
www.uusielama.net

Uusi Elämä TV-lähetykset näky-
vät Suomessa netissä. Kirjoitat ne-
tissä (Google) sanan: ÖK Play, niin 
löydät kanavan. Ruotsissa Öppna 
Kanalen näkyy myös kaapeliverkon 
kautta noin 2,1 milj. taloudessa mm. 
Tukholma, Uppsala, Södertälje, 
Örebro, Göteborg, Norrköping ja 
useilla muillakin paikkakunnilla. 

Suomenkielisissä ohjelmissa ovat 
ollet m.m. Jorma Finnilä, Aili Ester 
Heinonen, Kari ja Mari Valkonen, 
Jarmo ja Arja Honkasalo, Miko 
Puustelli, Vesa Kemi, Kalle Vihonen.
      

Uusi Elämä TV- ohjelmista vastaavat 
Pauli ja Ana Kemi. Ruotsinkielisissä 
ohjelmissa mukana on mm. Birger 
Skoglund.

Suomenk. TV-ohjelmien 
lähetysajat joka viikko:
Ma klo 17:30 – To klo 18:00
La klo 18:30 – Su klo 13.00

Ruotsink. TV-ohjelmien
lähetysajat joka viikko:
Ma klo 09:30 – Ti klo 18:00 
Ke klo 22:30 –To klo 20:00
Pe klo 10:00 – Pe klo 18:00
La klo 22:00 – Su klo 21:30
Lisää infoa: 0400 422 777
info.uusi@gmail.com

 

Mikko Laine on 
kirjailija ja sie-
lunhoitaja, jolle 
Raamattu on eh-
tymätön rikkauk-
sien lähde.
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Tämä Jumalan Sanan ilmai-
sema perustotuus kaikkeen 
mullisti minun rukouselämä-
ni täydellisesti 1970-luvul-
la Kristuksessa. Kaikki on 
valmiina – pöytä on katettu 
– kaikki on jo annettu Kris-
tuksessa etukäteen, ennen 
kuin edes me tulimme uskoon 
ja ennen kuin aloimme anoa 
jotakin. Seuraavat Raamatun 
tekstit sytyttivät minussa 
näyn ja varmuuden tästä 
totuudesta.

Jes. 65:24 Jumala sanoi: 
”Ennen kuin he huutavat, 
Minä vastaan, heidän vielä 
puhuessaan Minä kuulen.”

Silloin Herran Henki pu-
hui hiljaa sisimpääni: ”Rau-
no, sinä käytät paljon aikaa 
anomalla Minulta siunauksia, 
jotka Minä olen jo sinulle 
antanut. Olet myöhässä aika-
taulussa pahasti – eikö olisi jo 
aika ottaa vastaan ja omak-
sua itsellesi jo annettua?” 
Hämmästyin tuosta Hengen 
puheesta melkoisesti. Sitten 
Pyhä Henki toi mieleeni Sa-
nan paikkoja vahvistamaan, 
mitä Hän puhui. Esimerkiksi:

Jumala on jo antanut Poi-
kansa meille! (Joh. 3:16,  Jes. 

9 :5)  Jumala  on jo lähettänyt 
Poikansa meille vahvuudek-
si! (1. Joh. 4:8-10)

Jeesus on jo tullut meille 
viisaudeksi Jumalalta! (1. 
Kor. 1:30)

Pyhä Henki on jo tullut 
vastaanotettavaksi! (Apt. 

2:33, 38-39, 16-18)
Jumala on jo lahjoittanut 

Hänessä kaiken, mitä elä-
mään tarvitaan jakaiken, mitä 
jumalisuuteen tarvitaan. (2. 
Piet. 1:3)

Sitten myös koko Raamat-
tu alkoi puhua minulle tätä 

samaa totuutta! Koko elämäni 
muuttui uudelle Taivaalliselle 
läheisyystasolle. Rukouselä-
mä ei enää vienyt minusta 
voimaa, vaan latasi minua 
uudella Jeesus-Hengen vah-
vuudella. Rukous ja Sanan 
luku muuttui ateriahetkeksi 

Jeesuksen kanssa valmiiksi 
katetussa pöydässä. (Ilm. 
3:20) Jumalan Henki kuljetti 
minua edeltä valmistetuissa 
Jumalan teoissa. (Ef. 2:10) 
Sisimpäni herkistyi kuule-
maan Pyhän Hengen ääntä 
yhä selvemmin. Hän opetti 
ja muistutti minua kaikesta 
tarvittavasta! (Joh. 14:26) 

Kun suostuin Jumalan Sa-
nan mukaisesti ohjelmoitu-
maan Kristuksessa, niin yh-
distyminen Pyhään Henkeen 
muodostui kaikissa tilanteissa 
uudeksi vahvuudeksi Her-
rassa. Voin Paavalin tavalla 
sanoa, että elämä on minulle 
Kristus! (Fil. 1:21) Toisin 
sanoen, elämä Hengen voi-
makentässä on laadullisesti 
ylivoimaista Jeesus-voittoa 
kaikessa ja kaikkeen. (2. Kor. 
2:14, Room. 8:37, 31-32)

Nyt vanhuuden heiken-
tyneessä tilassa koen Sanan 
Lupaukset yhä selvemmin 
todeksi. ”Jotka Herraa odotta-
vat, saavat uuden voiman…” 
(Jes. 40:29-31) ”Vielä van-
huudessaan he ovat rehevät 
ja vihannat, täynnä elämän 
energiaa ja voimaa julistaen, 
että Herra on uskollinen ja 
toimii lupauksiensa mukai-
sesti valvoen Sanaansa ja 
toteuttaen sen rutosti maan 
päällä! (Ps. 92:13-16, Jer. 1:12)
Rauno Helppi  

Kaikki on valmiina, tulkaa häihin Matt. 22:1–4 

Uusi Elämä Seurakunta, New Life Center, Alasniitynkatu 30,  Tampere

Pääsiäisen ylösnousemusjuhla 7.-10.4  
Mukana: 
Ester Aili Heinonen (Su-Ma)
Rauno & Salme Helppi (Pe-La)
Mika Karola ja
Miestenpiiri (Pe ja Su)
Pauli & Ana Kemi
Vesa & Sirkka Kemi 

Tilaisuudet:
Perjantai 7.4. klo 16:00 ja 18:00
Lauantai 8.4. klo 16:00 ja 18:00
Sunnuntai 9.4. klo 16:00 ja 18:00
Maanantai 10.4. klo 14:00

Tilaisuuksissa on rukouspalvelu ja tarjoilua väliajalla noin klo 17:30.

Paikka: Uusi Elämä Seurakunta, Alasniitynkatau 30, Tampere
Ajo-ohjeet kaupungista: Sammonkatua ja jatkat Sammon valtatietä n. 2 km ja oik. Ristinarkunkatua n. 200 m ja sitten 
oik. Alasniitynkatua. Siinä on heti grilli, josta kokouspaikalle noin 70 m. Ilmaiset pysäköintipaikat!
Info: vesa.kemi@gmail.com - puh. 040 141 20 57 - facebook.com/pauli.kemi - www.uusielama.net    Tevetuloa! 

Ester Aili Heinonen           Rauno & Salme Helppi                   Mika Karola       
   

Miestenpiiri           Ana & Pauli Kemi        Sirkka & Vesa Kemi 

Rauno ja Salme 
Helppi palvelevat 
julistajina eri 
seurakunnissa 
rohkaisun 
sanomalla. 



Toivon Seurakunta  
Kalle 
Vihonen
pastori 

Erikinkatu 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi
Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana Kalle Vihonen 
ym. puhujia ja vierailijoita           Tervetuloa!

    Kääntöpiiri srk
Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18
                TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

www.kaantopiiri.org!  

 ILPOISTENPIIRI
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat

Turun Martinkirkossa 
joka tiistai klo 19.

Puhujina: Soile Inkari ja vierailevia 
julistajia eri tahoilta. Henkilökohtainen 
rukouspalvelu sairaiden ja muiden 
asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
         Olet sydämellisesti tervetullut!
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Kaikki on valmiina, tulkaa häihin Matt. 22:1–4 

AGLOW ON KANSAINVÄLINEN,
YHTEISKRISTILLINEN NAISJÄRJESTÖ.

TERVETULOA MUKAAN TILAISUUKSIIMME.

WWW.AGLOW.FI

Uusi Elämä Seurakunta  New Life Center
Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere, p. 040 141 20 57.  www.uusielama.net

Sunnuntai klo 16:00 
Viikkojuhla
Keskiviikko klo 11:00 
Päivärukouskokous
Mukana Vesa & Sirkka 
Kemi  ym.  ja viera
Ajo-ohjeet: vesa.kemi@gmail.com – www.uusielama.net
Puh. 040 141 20 57  –   Ilmaiset pysäköintipaikat! 

               

  

Sirkka & Vesa Kemi

Valloita Suomi Jeesukselle rukouspäivät
’Jeesus-kansan’ varustaminen ajan haasteisiin ja

Rauno Helppin 85-vuotis synttärit 
Karmel kodilla 21.- 23.4.2023

Hahmajärventie 108, Hämeenkyrö
Ylivoimainen Jeesus-voitto 
kaikkiin elämän tilanteisiin! 
2. Kor. 2:14, Joh. 16:33, 
Room. 8:31, 37, Hebr. 11:32-34

Rauno ja Salme Helppi 
sekä ystävät Hengen armoituksissa
Synttärijuhla la 22.4. klo 13- 15
Herran sotaanlähdön päivä on tullut.
”Herra lähtee sotaan niinkuin sankari, niinkuin soturi hän kiihoittaa kiivau-
tensa; hän nostaa sotahuudon ja karjuu, uhittelee vihollisiansa. Minä olen ollut 
vaiti ikiajoista asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt itseni. Mutta nyt minä huudan 
kuin lapsensynnyttäjä, puhallan ja puuskun.” (Jes. 42:13–14.)
Rukouspäivien järjestäjänä on yhteiskristillinen yhdistys Hengen Ystävät ry 
Huom. Kaikkien majoitusta ja ruokailua tarvitsevien pitäisi ilmoittautua.
Karmel-kodille Ma–pe klo 8–17. Puh. 050 383 9125
Huom. Ei ilmoittautumisia vastaajaan eikä netin kautta.
Koko ohjelma on julkaistu netissä: www.suomijeesukselle.fi

-vuotissynttärit
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* Evankelioiva  
* Siunaa Israelia
* Profeetallinen 
* Yhteiskristillinen 
Tilausmaksu 35 €/vuosi  
Uudista tilauksesi 
maksamalla tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
E-mail: info.uusi@gmail.com 
Uudista Uusi Elämä -lehden tilaus maksamalla tilausmaksu 35 € alla olevalle tilille. Muista nimesi ja osoitteesi. Kiitos!

Tilaa Uusi Elämä -lehti v. 2023!
Uusi Elämä 

Uusi Elämä, c/o Kalle Vihonen, Raivionkuja 4 A 19, 20540 Turku  –  www.uusielama.net 

Rakkauden ja toivon sanomaa

Reino Malinen  
Koki suuren ihmeen

- nousi pyörätuolista
             Sivut 4-5

Kanadalainen pastoripari 

Femi ja Remi Ogunrinde:

Mihin maailma on 

menossa? Sivu 12

Nro 8/2021

Hannu Grönroos 

Jumalan 
kansan 
trubaduuri
     Sivut 6-7

Pastoripari Juha ja Kati Ketola:

Rakennamme seurakuntaa, jossa

ihmiset ovat tärkeitä – ei rakennus

Sivu 6

Uusi Elämä 
Uusi Elämä, Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere  –  www.uusielama.net 

Rakkauden ja toivon sanomaa Itella Posti Oy
IA

Itella Green

Nro 5/2022

Pastoripari Femi ja Remi 

Ogunrinde Kanadasta:

Nouse ja loista
Sivu 12

Femi ja Remi Ogunrinde vierailevat Suomessa.

Ks. ilmoitus s. 12

www.uusielama.net  – Puh. 0400 422 777,  0400 90 88 40  –  Tili: FI27 8000 1670 8458 42

Ovatko synkät pilvet ka-
saantuneet elämäsi ylle? 
On asioita, jotka pyrkivät 
horjuttamaan toivoamme. 
Sanotaan, että ihminen voi 
selvitä 40 vuorokautta ilman 
ruokaa, kolme päivää ilman 
vettä, pari minuuttia ilman 
happea, mutta ei hetkeäkään 
ilman toivoa. 

Korinttolaiskirjeessä eri-
tellään kolme asiaa. Usko, 
toivo ja rakkaus. Paljon on 
saarnoja, jotka käsittelevät 
uskoa ja rakkautta. Usko on 
dynaamista ja toiminnallis-
ta. Samoin rakkaus ilmenee 
tekoina, mutta mitä onkaan 
toivo? Parhaiten ehkä oppii 
toivon merkityksen, kun on 
ollut menettää sen. Kun ih-
miset menettävät toivonsa, 
he päätyvät epätoivoisiin 
tekoihin elämän myrskyjen 
tullessa vastaan. Kyseessä 
voi olla avioero, läheisen 
kuolema, sairaus, konkurssi, 
ystävän petos tai uskotto-
muus. Syitä on monia. 

Epätoivo voi ajaa ihmisen 
turvautumaan alkoholiin, 
väärinkäyttämään lääkkeitä, 
jopa riistämään oman hen-
kensä. Kun me katsomme 
uutislähetyksiä, ne saattavat 
myös vetää mielen hyvin 
matalaksi. Erityisesti viime 
vuosina painotus on ollut 
erittäin huonoissa uutisissa

Usein ihmisen on kuulta-
va ja ymmärrettävä huonot 
uutiset ennen kuin voi vas-

taanottaa hyvät. Raamattu 
sanoo, että kaikki ovat syn-
tiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla. Maailma 
ei tällä hetkellä ole mikään 
lintukoto. Kaikki se paha, 
mitä tällä hetkellä näemme 
täällä, on ihmiskunnan syn-
nin seurausta. 

Tästä on myös etukäteen 
kerrottu Raamatussa. Siel-
lä sanotaan, että erityisesti 
viimeisinä aikoina on oleva 
maanjäristyksiä monin pai-
koin, kulkutauteja ja että 
kuulemme paljon sanomia 
sodista. Jumalan Sana vertaa 
näitä asioita naisen synnytys-
tuskiin. Ennen uuden elämän 
syntymistä on suuri kipu 

ja kärsimys, mutta kaikki 
muuttuu iloksi niille. jotka 
turvaavat Herraan. Myös 
sinun elämäsi Jeesus voi 
muuttaa, jos haluat. 

Jeesus sanoo, että Minä 
annan teille tulevaisuuden 
ja toivon. Ehkä et juuri nyt 
voi nähdä mitään valoisaa 
tulevaisuutta, mutta Jeesus 
muuttaa kaiken. Hän puhal-
taa pois synkät pilvet ja antaa 
elämän, yltäkylläisyyden ja 
elävän toivon.

Kristityn todellinen toivo 
perustuu vain ja ainoastaan 
yhteen asiaan: Jeesuksen ris-
tintyöhön. Hän kuoli sinun 
puolestasi, jotta sinä voisit 
olla vapaa synnistä ja kaikista 
sen seuraamuksista. 

   

   Kuo lema ei voinut pidä-
tellä Jeesusta, vaan Hän nou-
si kolmantena päivänä ylös 
haudastaan. Hän on täällä 
tänään ja Hän haluaa herättää 
sinun toivosi jälleen. 

Ilman toivoa ei voi olla 
uskoakaan, koska Heprea-
laiskirje sanoo, että usko on 
luja luottamus siihen, mitä 
toivotaan. Jeesus tahtoo en-
simmäisen Pietarin kirjeen 
mukaisesti uudestisynnyttää 
sinut elävään toivoon ja 
antaa sinulle turmeltumat-
toman, saastumattoman ja 
katoamattoman perinnön, 
jota kukaan ei voi viedä si-
nulta pois! Ei edes Suomen 
valtio ota perintöveroa siitä 

kaikkein suurimmasta pe-
rinnöstä, jonka ihminen voi 
saada. Tämä suurenmoinen 
perintö on vain yhden ruko-
uksen päässä.

Nyt tässä hetkessä, jos 
haluat antaa elämäsi ensim-
mäistä kertaa Jeesukselle 
tai jos haluat uudistaa liit-
tosi Jumalan kanssa, rukoile 
tämä rukous sydämestäsi 
ääneen. “Rakas Herra Jee-
sus, tule minun sydämeeni, 
anna anteeksi kaikki minun 
syntini. Pelasta minut ja 
vapauta minut. Pese minut 
puhtaaksi. Kiitos, että kuolit 
puolestani. Uskon, että nou-
sit ylös kuolleista ja tulet jäl-
leen takaisin minua varten. 
Kiitos siitä perinnöstä, joka 
minulla on pyhien kanssa. 
Olen nyt Jumalan lapsi, olen 
uudestisyntynyt ja matkalla 
taivaaseen.”

Kun rukoilit tuon ruko-
uksen sydämestäsi, julistan 
sinulle Jumalan palvelijana, 
että Jumala kuuli sinua ja 
antoi sinun syntisi anteek-
si. On tärkeä, että löydät 
itsellesi seurakunnan, jossa 
julistetaan Jumalan Sanaa ja 
jossa voit kasvaa kristittynä. 
Jeesus rakastaa juuri sinua, 
ja Hän on meidän ja koko 
maailman ainoa toivo! 
Vesa Kemi
Kuva: Aila Qwick

Elävä toivo, Jeesus Kristus!

Vesa Kemi on 
pastori, ylistyksen-
johtaja ja pianisti,
joka haluaa auttaa 
uskovia ylistykseen 
ja palvontaan, joka 
avaa ovia Jumalan 
läsnäoloon ja myös 
sielujen voittami-
seen kaikkialla.
Ps. 40:4                                                                                                      


