
Siihen aikaan kun puhelimet al-
koivat yleistymään, minun Rauha-
mummuni ei halunnut sellaista 
itsellensä mistään hinnasta. Hän 
ajatteli, että puhelimella välite-
tään vain huonoja uutisia. Kuka nyt 
huonoja uutisia haluaa kuunnelle 
luuri korvalla?

 Tänä päivänä uutisvirta on valtava. 
Älypuhelimet syöttävät meille uuti-
sia realiajassa, uutisia, jotka tahtovat 
pääsääntöisesti olla huolta ja turvat-
tomuutta tuovia huonoja uutisia.
 On kuitenkin olemassa myös hyviä 
uutisia. Tässä liitteessä hyvät uutiset 
ovat kertomuksia Jumalan antaman 
rauhan todellisuudesta. Huonojen 
uutisten tulvassa on olemassa hyvä 
uutinen yli ymmärryksen olevasta 
rauhasta, jonka ihminen voi kokea 
Jumalan yhteydessä. Sen uutisarvoa 
ei ole laskenut se, että jo pari tuhatta 
vuotta on kulunut siitä, kun Jeesus 
Nasaretilainen, Jumalan Poika, sovitti 

maailman synnit ja mahdollisti tämän 
rauhan Jumalan kanssa.
 Pappani Riku Richard totesi leik-
kisästi kultahääpäivänään: “Minä olen 
ollut “Rauhan” turvajoukoissa jo 50 
vuotta!” Yhdessä vaimonsa Rauhan 
kanssa he olivat myös olleet Jumalan 
joukoissa, ja saaneet kokea rauhan 
iankaikkisuusasioissa. Tästä hyvästä 
uutisesta on kysymys tässä lehden liit-
teessä.
 Toivotan sinulle rauhaa ja iloa tuo-
via lukuhetkiä hyvien uutisten parissa!

  Hyviä 
     Uutisia

Uskovaisen kodin lapsena minua 
oli viety Jumalan sanan kuuloon jo 
sylivauva-asteelta asti. Oli alkutalvi 
ja joulu pian tulossa. Se oli vuoden 
vaikeinta aikaa minulle aivan eri-
koisessa mielessä. Vaikka olin jo 11 
vuotiaana kuullut monia saarnoja, 
en ollut pyytänyt Jeesusta Kristusta 
tietoisesti sydämeeni. Tunsin suurta 
yksinäisyyttä ja sisäistä tuskaa juuri 
joulun alla, koska en tuntenut Joulun 
Vapahtajaa henkilökohtaisella tasol-

la. Tämä tunne oli toistunut jo monen 
vuoden ajalla.

 Se oli alkutalven kylmä pakkasilta 
Vilppulassa, kun olin nääntyä mainitun 
taakan alle. Halusin päästä siitä vapaak-
si. Ei ollut helppoa, mutta menin keitti-
össä äidin eteen ja sain kakerrettua sanat 
suustani, “Äiti, minä haluan antaa elä-
mäni Jeesukselle”. Siitä suoralta kädeltä 
seurasin äitiä kamarissa olevan pitkän 
puupenkin ääreen ja polvistuimme ru-
koukseen. Olin äidin oikealla puolella 
ja tunnustin hänelle kaikki ne tekoni 
eli pienen pojan synnit, jotka painoivat 
omaatuntoani.
 Kirkas tähtitaivas oli todistamassa 

pyhää hetkeä. Muut olivat jo taitaneet 
asettua levolle, koska oli niin hiljaista. 
Äiti rukoili puolestani. Sain nousta puu-
penkin ääreltä suuri ilo ja vapautunut 
tunne sydämessäni. Olin Jumalan ar-
mosta saanut ottaa Joulun Herran Jee-
suksen elämääni. Heikkona taivaantien 
vaeltajana ja taistelujen tuttuna olen Ju-
malan suuresta armosta kiitollinen.
 Sulo Pylkkäsen laulamat laulun sanat 
kaikuivat korviimme silloin tällöin kau-
niisti yläkerran huoneistosta, jossa hän 
perheensä kanssa asui. Ne laulun sanat 
edelleenkin innoittavat jatkamaan uskon 
tiellä “Aina taistellen, riennä riemuiten”.

Eero Sorila

Tahdon muutamalla sanalla 
kertoa oman kokemukseni, 
kuinka Jumala ihmeellisesti 
muutti minun elämäni kulun 
ollessani 26 vuotias. Kas-
voin neljän vanhemman si-
sareni kanssa kodissa, joka 
oli täynnä epävarmuutta, 
pelkoa, ja jumalattomuut-
ta. Alkoholi näytteli isäni 
elämässä suurta roolia, 
ja usein näin kuinka van-
hempani riitelivät. Monesti 
mielessäni kuvittelin oleva-
ni jonkun ”normaalin isän” 
poika, että isä olisi vienyt 
minua musiikkitunnille tai 
vaikkapa ongelle. Tunsin 
myös Jumalan vain kylmä-
nä ja kovana taivaan isänä, 
jonka sanottiin heittävän 
kuuman kiven tuhmien poi-
kien niskaan.
 Olin vasta 11 vuotias, kun 
vanhempani erosivat ja isäni 
muutti pois. Minusta oli kas-
vamassa hyvin surullinen, yk-

sinäinen ja sisäisesti epävarma 
murrosikäinen nuori mies. 
Monesti yksinäisyydessä itkin 
kaivaten vahvaa isähahmoa, 
joka puuttui elämästäni. 

Kannoin myös syvää katke-
ruutta isääni kohtaan.
 Kun olin noin 15 vuotias, 
alkoholi alkoi tulla voimak-
kaasti mukaan sen hetkisten 

ystävieni kautta, ja sen otta-
misesta tuli joka viikonlop-
puinen välttämätön tapa. Nyt 
ymmärrän, että siinä vaihees-
sa, kun tapasin tulevan vai-

moni Kaijan 18 vuotiaana, 
olin jo osa-aikainen alkoho-
listi. Nuori avioliittomme oli 
jo ajautumassa tuhoon, mutta 
toiveikkaina ajattelimme, että 
muutto Kanadaan, Montrea-
liin, korjaisi kaiken.
 Oli vuosi 1984. Minusta 
oli tullut välinpitämätön ja 
itsekeskeinen aviomies, laste-
ni isä. Mutta olin nyt kulke-
massa oman isäni jalanjälkiä. 
Usein lähdin viikonloppuna 
kavereiden kanssa juhlimaan 
jättäen nuoren vaimoni kotiin 
itkemään kahden pienen tyt-
täremme kanssa. 
 Kaija vaimoni oli tehnyt 
hiljaisen päätöksen. Hän lähti 
lastemme kanssa Suomeen lo-
malle, eikä koskaan ollut pa-
laamassa takaisin. En viesil-
loin osannut ymmärtää,  että 
tämä rakas nuori vaimoni ja 
kaksi suloista tytärtäni olivat-

Äiti, minä haluan antaa elämäni Jeesukselle

Jumala ot t i  minut,  rikkinäisen 
nuoren miehen syleily ynsä

Eero Sorila Kanadassa nuorena mie-
henä vuosia sen jälkeen, kun pelas-
tuksen armo oli hänelle avautunut 
ennen Joulua v.1956 Suomessa.
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JEESUS SANOO
    SEURAA MINUA 
      Minä olen maailman valkeus

FOLLOW ME
     I am the light of the world

Pastori Riku Tuppurainen

Hyvät uutiset
Good
News

Pohjois-Amerikan Suomalaiset Helluntaiseurakunnat



As a little girl growing up 
in my home country of Wa-
les, I longed for God. My 
father was an Atheist but 
my mother loved God and 
sent us to Sunday school. 
I had a special job on our 
farm, to take our 7 white 
ducks to swim in the little 
stream each day. Beside 
the stream was a large sta-
tely Oak tree and under it 
I had my little prayer altar.
 Later on, in Nursing 
school, the search for God 
continued, then out of His 

love He planned a rescue. I 
had a Christian patient who 
invited me to a Baptist church 
and gave me a Bible, then, 
too, a nurse called Salli, had 
arrived from Finland and she 
taught me to read it and be-
gan to pray for me. I began to 
realize that, in spite of all my 
efforts, I needed to decide for 
God.
 One day, in Bristol, out 
walking, it began to rain and 
my friend and I stopped in a 
church yard to shelter. It was 
then that the loveliest Pre-

sence I had ever experienced 
came to surround me. It was 
Jesus, and He was so full of 
love. Going home, I went to 
my room and got attacked 
by a malevolent presence that 
evening, Satan, full of hate. I 
knew then, it was all real and 
shortly after I went to ask the 
local Pentecostal Pastor to 
baptize me. He asked me if 
I was saved, and I said - No. 
His prayer that night and my
searching heart found the ul-
timate peace in being born 
again or as my Uncle Tom 

told me, born from above.
 I thank God and all those 
precious people in my life for 
this miracle and it has been a 

long time since it happened, 
but I want to press on to that 
high calling in Christ Jesus.

AL

Tässä on sheikki Waritu Bikilen 
henkilökohtainen uskoontuloko-
kemus. Se tapahtui lokakuussa 
Boron alueella, eli sillä alueella 
missä Vancouverinkin kannattamat 
evankelistat tekevät työtä. Tämä 
entinen sheikki on nyt 55 vuotias ja 
ennen uskoontuloaan hän oli johta-
jana ja opettajana neljässä alueen 
moskeijassa. Sheikit ovat yleensä 
hyvin arvostettuja paikallisen mus-
limiväestön keskuudessa ja heidän 
opetustaan kunnioitetaan. 

 Sheikki Waritu Bikilellä on kak-
si vaimoa ja yhteensä yhdeksän lasta. 
Muslimeilla voi olla jopa neljä vaimoa 
heidän lakiensa mukaan. Waritu on 
rikas mies alueella ja hän omistaa laa-
jan maa-alueen. Sitä hän on viljellyt ja 
mm. chat-huumetta hän on tuottanut 
ja myynyt, ja siten saanut paljon omai-
suutta. Chat on purtavaa huumetta, 
jota nuoret miehet käyttävät, ja vali-
tettavasti monet heistä sekoavat sen 
vuoksi.
 Sheikki oli jo pitkään vainonnut 
kristittyjä, erityisesti viime aikoina 
kun paljon ihmisiä on tullut uskoon. 
Hän oli ollut huolissaan omien mos-
keijoidensa tulevaisuudesta. Hänen 
mielestään kristinusko on harhaoppi, 
ja sitä vastaan tulisi jokaisen muslimin 
taistella kaikin keinoin. Tämän vuok-
si evankelistojen oli todella vaikea 

lähestyä häntä evankeliumin ilosano-
man kanssa.
 Mutta noin kuukausi sitten hänel-
lekin tuli päivä, jolloin hänen oli an-
tauduttava Jeesukselle. Eräänä päivä-
nä hän oli kävelemässä kylän torilla 10 
vuotiaan poikansa kanssa. Yhtäkkiä 
hänen poikansa meni tajuttomaksi, 
kaatui maahan ja alkoi kirkua koval-
la äänellä. Sheikki vei hänet nopeasti 
lähellä olevalle paikalliselle klinikalle. 
Siellä häntä ei voitu auttaa. Evankelis-
ta uskoi, että häntä ei pystytty autta-

maan, koska kyseessä oli paha henki. 
Sen jälkeen sheikki vei poikansa erää-
seen moskeijaansa, jossa muut sheikit 
rukoilivat hänen puolestaan. Mitään 
muutosta ei kuitenkaan tapahtunut. 
Poika oli jo hyvin huonossa tilassa ja 
isä pelkäsi poikansa kuolevan.
 Viimein isä päätti viedä poikansa 
yhteen sille alueelle avattuun kristit-
tyjen kirkkoon. Kun poika tuotiin 
kirkkoon, alueen evankelistat olivat 
siellä, ja he rukoilivat pojan puolesta 
ja nuhtelivat pahaa henkeä ja sairautta 
Jeesuksen nimessä. Poika parani täy-
dellisesti! Tämän seurauksena sheikki 
Waritu ja hänen koko perhekuntan-
sa tuli uskoon, yhteensä noin 20 ih-
mistä. Kiitos Jumalalle! Odotamme 
Päivin kanssa, että jo pian päsemme 
käymään siellä ja haluamme tavata tä-
mänkin perheen.

 Tässä on todistus siitä, mitä Ju-
malan voima saa aikaan. Muslimit 
kääntyvät Jeesuksen puoleen, kun he 
näkevät, että Jumala rakastaa heitäkin 

ja haluaa pelastaa ja parantaa heitä… 
kristittyjen vainoojiakin. Meille län-
simaalaisille ihmisille tänä päivänä 
henkien olemassaolo on usein vierasta. 
Afrikassa noituuden ja poppamiesten 
taikajutut ja pahojen henkien manaa-
minen ovat täyttä totta. Mutta samal-
la tavalla kuin Jeesuksen aikana, niin 
nytkin noilla peräkylillä ajetaan pa-
hoja henkiä ulos ihmisistä Jeesuksen 
nimessä. On hämmästyttävää, miten
vapautuneet ihmiset muuttuvat het-
kessä.

Sam ja Päivi Tuokkola

Menossa olevan näyn, 5-50-5000 
toteutuminen on erittäin hyvin mah-
dollista. Eli viiden vuoden aikana 
alueelle perustetaan 50 seurakun-
taa, joihin tulee 5000 jäsentä. En-
simmäisen vuoden jälkeen uskoon 
tulleita on jo reilusti yli 1000. Tässä 
kertomuksessakin heitä tuli jälleen 
noin 20 lisää! Etiopian aika on nyt!

My searching heart found 
the ultimate peace

Af r ikan  lähet ysvete r a an i t  Au l i s  j a  Anne  L appa la inen

Sheikki Waritu ja koko perhe
tulivat uskoon Etiopiassa minulle todellakin Jumalan lahja.

 Kuitenkin tiesin, että Taivaan Ju-
malalla oli voima vapauttaa minut 
viinan kirouksesta, joka oli kietonut 
verkkoonsa koko meidän perhekun-
nan. Silloinen työkaverini, Matti, oli 
elävä todistus tästä Jumalan vapautta-
vasta voimasta. Niinpä ymmärsin, että 
tämä sama Jumalan armo oli tarjolla 
minullekin. Jumalan ihme voisi tehdä 
minustakin uuden miehen.
 Sinä iltana Matti rukoili puolesta-
ni, ja tunsin kuinka Jumala otti mi-
nut, rikkinäisen nuoren miehen sylei-
lyynsä. Hän otti pois viinanhimon, 
joka oli jo pienestä pojasta asti minua 
seurannut. Hän myös paransi kaikki 
syvät lapsuuden haavat. Hän uudis-
ti voimallaan meidän avioliittomme. 
Annoin myös sydämessäni anteeksi 
omalle isälleni.
 Jumala tahtoo meidät sellaisina, 
että meillä olisi rakastava sydän. Sil-
loin kun en vielä tuntenut Jumalaa, 
yritin omassa voimassani olla parem-
pi aviomies, mutta aina epäonnistuin. 
Meidän tulee myös antaa anteeksi ja 
rakastaa niinkuin Jeesus teki. Niin, 
että joku kadulla kulkija tulisi kysy-
mään - Mikä on tuo rauha sinussa, 
kuinka minä saan sen? 

Pauli Kangas

JATKOA ETUSIVULTA

Jumala otti minut
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Kanadan Suomalaiset Helluntaiseurakunnat
Finnish Pentecostal Churches of Canada

  LÄHETYSTYÖ  -  MISSIONS   
                   2016
Sam ja Päivi Tuokkola Etiopia, Tansania
Henry ja Ruut Mononen       Thaimaa
Esa ja Marjaana Pyykkönen Papua Uusi Ginea
Walter ja Sonja Tuokkola     Albania
Krystal Alopaeus                  Australia
Ari ja Ruth Rocklin               Kanada
Hannu ja Milla Happonen     Uganda
Lauri ja Anne Sorila              Kenia
Hannu ja Anne Vainio           Turkki
Kari ja Marika Ranta            Meksikko
Hannu ja Laura Haukka       Suomi
Juha Haukka                         Kanada
Daniel ja Johanna Korpela    Kenia
Sam ja Saara Leppänen       Tansania
Airi Tuomi                              Etiopia
Oiva ja Riitta Iskanius          Latinomaat
Pastorien opetusmatkat      Aasia
Kansalliset evankelistat      Etiopia
 
Rukousta, kannattamista ja yhteydenpitoa 
Prayer, supporting and connecting 



Vancouverin Kotikirkon musiikki-
ryhmä ilahduttmassa Suomi kodin 
asukkaita. Jokaisella soittajalla on 
elämää jo hyvän matkaa takana-
päin. Mikä on ollut heille kaikkein 
vaikuttavinta, tärkeintä ja parasta 
elämän varrella?

Erja Mononen, tunnetaan taitavana 
pianistina, joka on aina valmis pal-
velemaan. Hänen isänsä Aimo Hut-
tunen oli oikea hengellisten laulujen 
luoja. Satoja lauluja on tallella. Monet 
niistä ovat niitä kuolemattomia, joita 
kaikkialla yhä lauletaan. Tässä usko-
vaisessa kodissa Erja jo nuorena löysi 
Jumalan ja antoi sydämensä Jeesuk-
selle. Siitä lähtien hän on pyhittänyt 
elämänsä ja kaikki talenttinsa palvele-
maan Jumalan valtakunnan asiaa.

Helge Mononen, Erjan aviomies soit-
taa pasuunaa, flyygelitorvea ja trum-
pettia ja johtaa Kotikirkon kuoroa. 
Siis musiikki ja laulu kuuluu Helgen 
elämään joka päivä. Jo nuorena hän-
kin halusi Jeesuksen sydämeensä, ja 

siinä onkin kaiken palvelutyön alku ja 
perustus. Monosen perheväki on myös 
mukana monissa seurakunnan tehtä-
vissä aina lähetysmaita myöten
.
Riku Tuppurainen pastori Vancouverin 
Kotikirkon pastorina puhuu näissä Il-
tasoitto tilaisuuksissa. Juuri äskettäin 
hän kertoi, miten jo yhdeksän vuotiaa-
na hän lasten leirillä lähti mukaan va-

paaehtoiseen rukouskokoukseen. Siel-
lä hän tajusi, miten tärkeää on antaa 
elämä Jumalalle jo nuorena. Ei ollut 
suuria syntejä tunnolla, mutta oli halu 
saada Jeesus sydämeen asumaan. Siitä 
rukoushetkestä alkoi uskon tie, jota 
hän on kulkenut kymmenet vuodet. 
Takana on paljon opiskelua, lähetys-
matkoja, pastorin tehtäviä eri seura-
kunnissa ja opettamista raamattukou-

luissa. Tohtorin arvokin on hankittu 
matkan varrella. Silti yksinkertainen 
ristin evankeliumi on Riku-pastorin 
keskeisintä antia. Juuri tällaista sano-
maa tarvitsee ihminen vanhoilla päi-
villäänkin.

Juhani Varvas, saksofooni. Lähestyes-
säni eläkeikää haluan kerrata elämäni 
tärkeimpiä asioita ja tapahtumia. Sinä 
lukijani voit tunnistaa minut sakso-
foonin soittajana Kotikirkon musiik-
kiryhmässä. Olin vasta kolme ja puoli 
vuotias pikkupoika, kun perheemme 
muutti Kanadaan ja asetuimme To-
rontoon. Meidän perhe sai hengel-
lisen kodin Saalemista. Kävin ensin 
pyhäkoulussa ja olin mukana nuorten 
joukossa.Henkilökohtaisen uskonrat-
kaisun tein kesällä 1961 Veikko Kyllö-
sen vieraillessa seurakunnassa. Kävin 
kasteella vuonna 1966. Toronton Saa-

Ajanlasku kohdallani al-
koi 6. helmikuuta 1937. 
Kun olin kerinnyt elää 
vuoden ja yhdeksän kuu-
kautta, puna-armeija 
alotti tosi rytinän hyök-
käämällä Suomeen. Siitä 
vaan evakkoon, ja sitä-
hän on jatkunut tänne 
asti. Kun toisella evakko-
matkalla tultiin Lapualle, 
äiti tuumasi: ”Onha tiäl 
peltuu, Jumalanha niä 
kaik on iärest iäree.” Lo-
pullinen sijoitus meidän 
perheelle oli Iisalmi. Al-
koi kova raivaaminen ja 
rakentaminen.
 Toukokuun 24. 1950 
tapahtui uskoon tulo, ja al-
koi Jumalan johdatus kym-
menien vuosien matkalle. 
Ymmärtäisin, että se oli lau-
antai, kun isäni äiti vanha 
Hindriikka-mummo, joka 
oli seitsemännen päivän ad-
ventisti, oli koonnut meille 
ystäviään ja oli rukousko-
kous meneillään. Minulta 
kysyttiin, jos haluaisin tul-
la rukoilemaan? Menin, ja 
sinä iltana tulin uskoon.
 Liekö laulettiin sinä il-
tana tätä laulua ”Oi tullos 
mun purteeni Jeesuksein, 
en uskalla lähteä yksin”. 
Joka tapauksessa laulu oli 
tuttu. Rukouksen aikana 
joku sanoi minulle, rukoile 
omin sanoin. Rukoilin - Oi 
tullos mun purteeni Jeesus, 
tahdon antaa elämäni pur-
ren sinun ohjattavaksesi.
 Uskon tunnustus, se oli 
melkein pakko tehdä. Naa-
purin rouvalla oli kaksi ty-
tärtä samassa koulussa kuin 

minä. Kun jo kaukaa näin 
tytöt koulun portilla, kerä-
sin rohkeuteni ja sanoin - 
Minä olen antanut elämäni 
Jeesukselle lauantai-iltana. 
Sillä hetkellä oli niin kuin 
taivas olisi auennut, sain 
suuren siunauksen ja rohke-
uden.
 50-luku antoi muutakin. 
1952 olympia kesänä menin 
Kuopiossa juhlilla kasteelle, 
ja vähän myöhemmin sain 
täyttyä Pyhällä Hengellä. 
1956 Menin raamattukou-
luun, jossa tapasin tulevan 
vaimoni. 1958 kihlauduim-
me ja vielä ennen vuosi-
kymmenen vaihdetta mei-
dät vihittiin avioliittoon.
 Muutto Ruotsiin ta-
pahtui v. 1968. Meillä oli 
jo silloin kolme tomeraa 
poikaa. Koimme kaikessa 
Jumalan käden johdatus-
ta, työpaikat ja asunnot 
olivat kuin valmiina. Pojat 
alottivat koulunkäynnin, 
ja 12 vuoden jälkeen olivat 
valmiita muuttamaan taas 
johonkin, vaikkapa merten 
taakse. Vuonna 1980 lai-
toimme anomukset sisään 
Kanadaan muuttoa varten, 
ja joulukuun 10. päivä jal-
kauduimme keskimmäisen 
poikamme kanssa Toron-
toon. Aika selvä Jumalan 
johdatus toimi täälläkin. 
Oli ystäviä ja oli kirkko, 
joka otti meidät vastaan 
lämmöllä. Löysimme kaik-
ki sopivaa työtä, ja niin on 
täällä mennyt kolmekym-
mentä viisi vuotta.
 Haluan tässä jutussa 
korottaa rukouksen merki-

tystä ja sen myötä Jumalan 
johdatusta. Joskus on kyllä 
pursi raapaissut kivikkoisiin 
kareihin ihan tosivaaralli-
sestikin, mutta ruorin luo-
vuttaminen Hänen käsiinsä 
on aina tuonut kurssiin kor-
jauksen. On sanottava lau-
lun tekijän sanoilla: ”Kun 
pursi satamaan saapuu, vain 
kiitos jäljelle jää.”

Raimo Silegren

Jumala huomioi nuoren 
koululaisen käden.

Oli tammikuun alkupäi-
vät vuonna 1950, kun oli 
nuorisopäivien loppuko-
kous menossa, puhujana 
Vilho Soininen. Päivät 
olivat voimakkaan Pyhän 
Hengen siunaamat. Pu-

huja kysyi monta kertaa, 
onko nyt sinun aikasi teh-
dä ratkaisu?
 Kova taistelu kävi si-
sälläni, mutta viimein sain 
rohkeutta nostaa käteni 
merkiksi. Puhuja huoma-
si sen ja toivotti siunausta. 
Myöskin taivaassa huo-
mioitiin ratkaisuni. Sitten 
puolestani rukoiltiin, ja 
koin sisäisen rauhan ja ilon, 
kun syntini pyyhittiin pois. 
Lähdin kotiin kiittäen Jee-
susta.
 Yli kuusikymmeä vuotta 
on tuosta illasta kulunut, 
mutta edelleen on sydämes-
sä todistus siitä, että olen 
Jumalan lapsi. Jeesus lupasi: 
“Joka minun tyköni tulee, 
sitä minä en heitäulos.” Kii-
tos Jeesus!

Mirjam Silegren

TARTU KIINNI
IANKAIKKISEEN

ELÄMÄÄN
Tällä palstalla kerrotaan elämäsi 
tärkeimmästä valinnasta. Ohjeet 
perustuvat Raamatun sanoihin.

Jokainen ihminen on syntinen
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 
Jumalan kirkkautta vailla.” Room. 3:23

Jumala rakastaa sinua
”Sillä niin on Jumala maailmaa 

rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 

uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.” 

Joh. 3:16

Jumalan Poika Jeesus kuoli ristillä 
kaikkien syntisten edestä ja nousi 

kuolleista. Hän on kaikkien ihmisten 
Vapahtaja

Jeesus on ainoa pelastaja
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään 

toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta 
nimeä annettu, jossa meidän pitäisi 

pelastuman.” Apt.4:12

Uskon kautta Jeesukseen
Iankaikkista elämää ei saada hyvien 

tekojen tai uskonnollisten 
toimitusten kautta. 

”Usko Herraan Jeesukseen, 
niin sinä pelastut.”Apt.16:31

”..jokainen joka uskoo häneen, saa 
synnit anteeksi hänen nimensä 

kautta.”  Apt.10:43

Rukoile Jumalaa ja kerro hänelle 
kaikesta, mikä sinua painaa. Hän 

puhdistaa sinun sydämesi.

Minä uskon ja haluan 
seurata Jeesusta

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman tulla 

Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat 
hänen nimeensä.” Joh.1:12

  ”Sitä joka minun tyköni tulee, minä en 
heitä ulos.”   Joh. 6:37

Pelastuksen varmuus
”Henki itse todistaa meidän henkemme 
kanssa, että olemme Jumalan lapsia.” 

Room. 8:16

Lue Raamattua ja kerro 
toisille uskostasi. 

 Käy kasteella ja liity 
Jumalan seurakuntaan.

Pyhä Henki johtaa 
sinua eteenpäin. 

Kotikirkon iltasoitto

Oi tullos mun purteeni Jeesus 
ja johdatusta elämässä

Raimo ja Mirjam Silegren ovat pitkän avioliiton aikana op-
pineet tekemään kaiken yhdessä
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Seurakunnat 
kutsuvat

You are invited

Toronto ON. SAALEM
bayview family church
2570 Bayview Ave, Willowdale
Tel. 416 619-9176 416 733-0854
Past. Jaakko Romu, Darren 
Godfrey
Steve Melnichuck
Sun. 11:00 suomal. Engl. 9:30
Puhelinhartaus 416 222-7474
www.saalem.org

Sudbury ON. SIION
1843 Paris St. Tel. 705 522-2164
Past. Markus Rukkila
Sun. 10:00 suomal. 12:00 Engl.
Radio La 8:30 95.5 FM
www.siionchurch.com

Sault Ste. Marie ON. KOTIKIRKKO
LifeSpring Church
891 Peoples Rd. Tel.705 253-8383
Past. Rudolph Hyvärinen
Sun. 9:30 suomal. 10:30 Engl.
Puhelinhartaus 705 253-2427
www.finnishchurch.com

Thunder Bay ON. SAALEM
21 Walkover St. Tel.807 767-6938
Past. Mika Kostamo, John Niemi
Sun. 9:30 suomal. 11:00 Engl.
Puhelinhartaus 807 767-7875
www.saalem. com

Vancouver BC. KOTIKIRKKO
19Twenty Church
1920 Argyle Dr. Tel. 604 325-5414
Past. Riku Tuppurainen,
Jarno Karjanlahti
Sun. 10:00 suomal. 11:30 Engl.
Puhelinhartaus 604 324-4447
www.kotikirkko.bc.ca

Victoria BC
Past.Lauri Tomminen
Tel. 250 381-2418

Calgary AB
Suomalainen seurakunta
Jorma Heinikainen 
Tel. 403 248-9907

Fitchburg MA USA
Bethel seurakunta
163 River St. #1
Liisa Liedes Tel. 978 343-9659

- Olessani 8-9 vuotias vanhempani 
laittoivat minut hakemaan kaloja 
veneellä. Suurella järven selällä 
tuli hirmu tuuli. Vaikka savolaisve-
ne on hyväkulkuinen, pienenä poi-
kana veneen airoissa olin todella 
hädissäni. Huusin silloin Jumalan 
puoleen. Sanoin, että jos tästä sel-
viän kotiin, niin haluan antaa koko 
elämäni Jumalalle. Mutta se lupa-
us unohtui moniksi vuosiksi. 
 
 Rintamalla ollessa minulla oli 
kummallinen varmuus siitä, että vaik-
ka muut kaatuisivat, minä en kuole 
sille reissulle. Sanoin toisillekin, että 
vaikka luoti tulisi kohti, niin se tekisi 
tuossa mutkan ja jatkaisi matkaa, sa-
malla osoitin otsaani.

Vaimo tuli uskoon
 Sodan päätyttyä muutimme Sää-
minkiin ja rakensimme sinne oman 
mökin. Sitten tapahtui suuria, Rauha 
tuli uskoon. Veljeni ja äitini neuvoi-
vat, että on parasta erota sellaisesta 
vaimosta. Oli hankalaa, kun vaimo ei 
lähtenyt tansseihin mukaan, uskovai-
nen kun oli. Ei tuonut minulle tupak-
kaa kaupasta. Mutta sillä oli vaikutus 
minuun - uskovainen vaimo uskomat-
toman miehen rinnalla. Entä sitten, 
kun ilta tuli, hän polvistui ja rukoili 
minunkin puolestani. Meille tuli hen-
gellisiä lehtiä. Luin niitä salaa, mutta 
heitin heti pois, kun kuulin Rauhan 
tulevan.

Laulu pysäytti
 Perhe alkoi kasvaa. Kun vein hevo-
sella Rauhan synnytyslaitokselle, jäin 
yksin ja olin enoni luona silloin illal-
la. Siellä alkoivat laulaa laulua ”Vaikk 
oisit suurinkin syntinen, armoni sulle 
riittää.” Silloin oli minun hetkeni tul-
lut antaa elämä Herralle. Kävin polvil-

leni ja oikein tunsin, miten syntinen 
elämä tuli poispyyhityksi. Samana
päivänä meille syntyi esikoispoika.

Tunnustin uskoni
 Samalla hevosella ajellen olin me-
nossa vaimoa ja poikaa katsomaan 
parin päivän päästä. Savonlinnan 
helluntailaisten rukoushuoneen lä-
hellä tuli saarnaaja Toivo Heikkinen 
vastaan. Heti huusin ”Olen antanut 
elämäni Herralle, ja minusta on tullut 
helluntailainen.”

Menin kasteelle
 Olin nyt valmis menemään kas-
teelle. Juhannuksena se sitten tapah-
tuikin Savonlinnan kylpylän rannassa. 
Olin kolmaskymmenesensimmäinen 
niistä, jotka sinä päivänä kastettiin. 
Itä-Savon lehdessä oli seuraavana päi-
vänä maininta, että 600 henkeä oli 
’kummeina’ katsomassa tuota kaste-
tilaisuutta. Savonlinnan Elimistä tuli 
sitten hengellinen koti meille. Jouduin 
siinä etupenkkiin istumaan, ja siitä 

lähtien olenkin melkein poikkeukset-
ta istunut etupenkissä.

Herra kastoi Pyhällä Hengellä
 Meni siinä melkein kolme vuotta, 
ennenkuin sain kokea henkikasteen. 
Olin kyllä rukoillut sitä, ja luulin, että 
ihmisen pitää ensin tulla hyväksi, en-
nenkuin sen voi saada.
 Paavo Lehtonen tuli pitämään 
kokouksia, asuimme silloin jo Hä-
meessä. Hänellä oli sellainen palve-
lustehtävä, että kun hän panee käten-
sä uskovan päälle, niin tämä täyttyy 
Pyhällä Hengellä. Aloin jo kiittää, 
että huomenillalla on minun vuoroni. 
Ja samalla hetkellä, kun hän laski kä-
tensä minun päälleni, rupesin kiittä-
mään Herraa uusin kielin. Lehtonen 
vakuutti, että olen saanut kielillä pu-
humisen lahjan. Se lahja on ollut yksi 
suurimpia siunauksia elämän varrella. 
Kun on ollut masennuksen aikoja, sen 
kautta ovat huolet ja vaikeudet kuin 
pois pyyhkäisty.
 Näitä kertoessaan Otto Itkonen oli 
64-vuotias. Tämä syntyjään savolais-
poika muutti 36-vuotiaana Kanadaan. 
Hän asui perheineen ensin Sudburys-
sa, mutta siirtyi sitten Vancouveriin. 
Lännen lohivedet kiehtoivat, Otto 
tykkäsi isoista lohista. Jumalan val-
takunnan asiat olivat kuitenkin aina 
vahvasti etusijalla.
 - Kun ensimmäisiä tunteja olin 
Kanadan maaperällä, kuulin Herran 
äänen sisimmässäni: ”Maa on avoin 
edessäsi. Minä siunaan sinua, kun et 
nimeäni kiellä.” Otto ja Rauha ovat jo 
pitkään ollut kotona Jumalan luona.

Koonnut LM

lemissa oli soittokunta ja pääsin siihen 
mukaan. Soittaminen kirkossa on mi-
nulle tärkeä asia. Voin näin palvella 
Jumalaa musiikin avulla. Muutimme
sitten vuonna 1997 Torontosta Van-
couveriin ja liityimme Kotikirkkoon. 
Nyt olen saanut jo pitkään olla muka-
na seurakunnan musiikkitoiminnas-
sa. Herra on ollut hyvä ja uskollinen 
perheelleni. Rukoukseni on, että voi-
simme vierailullamme aina rohkaista 

lepokodin asukkaita. Jumala teitä siu-
natkoon!    JV

Leevi Myyrä, basson soittaja. Raama-
tussa kerrotaan, että Jeesus kolkuttaa 
ihmisen sydämen ovella. Jos joku avaa 
oven, Hän tulee sisälle, ja siitä alkaa 
onnellinen elämä hänen kanssaan. 
Kun olin noin 10 vuotias, eräs usko-
vainen setä kysyi, joko sinulla ja veljel-
läsi siinä vierellä on Jeesus sydämessä? 
Olimme ilmeisesti epävarmoja, kos-
kapa hän alkoi ehdottaa: - Haluaisit-
teko te nyt pyytää Jeesusta tulemaan 
sydämeenne asumaan? Ja me molem-
mat halusimme. Hän rukoili meidän 
puolestamme, ja niin Jeesus pääsi si-
sälle meidän molempien sydämeen. 
Nyt monien vuosikymmenien jälkeen 

voin todeta, että tämä ratkaisu lapsena 
antoi oikean suunnan koko elämälle. 
Kokemus oli niin voimakas ja selvä, 
etten koskaan ole sitä epäillyt. Jeesus 
asuu minun sydämessäni. Saman sai 
myös veljeni kokea, hän on jo voitta-
jana perillä Jumalan luona. Suuri on 
Jumalan rakkaus ja armo meitä ihmi-
siä kohtaan! Kunnia Jumalalle!  LM.

Olli Mervasalo, pasuuna, vuosia jo 
76. Leirit ja nuorisopäivät olivat mi-
nulle jo kahta puolta kymmenen iäs-
sä Jumalan kohtaamisen paikkoja 
Kouvolassa Suomessa. Seurakunta oli 
hengellisenä kotina ja siellä oli meil-
lä torvisoittokunta. Jo nuorena ostin 
oman pasuunan, ja nyt on mennyt yli 
kuusikymmentä vuotta tätä pasuunan 

putkea vedellessä, viimeiset 44 vuotta 
niistä Vancouverin Kotikirkossa. Joku 
vuosi sitten alotettiin Iltasoitot suo-
malaisilla lepokodeilla. Soittelemme 
sooloja tai kaikki yhdessä ja laulam-
me, lopussa on pastorin puhe. Kun 
näen ihmisiä elämänsä illassa kuunte-
lemassa kutsua taivaan tielle, joillekin 
se näyttäisi olevan jo liian myöhäistä. 
Sinä, mahdollisesti jo iltapuolen suo-
malainen, kun näitä rivejä luet, sinulle 
on annettu vielä tämä päivä. Käytä se 
oikein, rukoile ja anna elämäsi Jeesuk-
selle. Ja niin pääset sinäkin mukaan 
taivaan ikuisiin juhliin. Nähdään 
siellä, ehkäpä piankin. Vielä lopuksi - 
Armoa on se vaan, kun taivaan kotiin 
tulla saan.

Siunausta sinulle OM.

Näin kertoili Itkosen Otto
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