
Maksettu liite

Tuo kysymys on esitetty minulle useita kertoja. Pas-
torin ammatissa on jotain, joka saa usein ihmiset 
kyselemään moiseen työhön ryhtyneen motiiveja. 
Ehkäpä seuraavat muutamat rivit antavat jotain va-
loa tähän kysymykseen omalta osaltani.  

 Kun olin nuori poika, vasta yhdeksän-vuotias, 
ymmärsin, että Jumalalla on tarjolla enemmänkin 
kuin vain ohjeita hyvään elämään. Jumala tarjoaa aitoa 
ja todellista yhteyttä hänen kanssaan, joka on koetta-
vissa nyt ja joka kantaa myös iankaikkisuuteen saakka. 
 Siispä lasten kesäleirillä, Toivakassa, Jyväskylän 
kupeessa, tein päätöksen antaa elämäni Jeesukselle. 
Eihän nuorella pojalla, joka oli saanut kasvaa uskovai-
sessa kodissa, ollut mitään niinsanottuja rötöksiä, mut-
ta tiesin, ettei uskoon tulemiseen vaadita sitä, että on 
rötöstelijä. Kysymys on paremminkin kääntymisestä 
Jumalan puoleen – Jeesuksen tuoman armon vastaan-
ottamista omalle kohdalle. 
 Tuossa samassa tilanteessa lupauduin Jumalan 
käyttöön. Sanoin jotenkin tähän tapaan: “Annan koko 
elämäni sinulle; Herra johdata elämäni niinkuin tah-
dot.” Näin on tapahtunutkin. En olisi itse voinut omaa 
elämääni tällä tavoin suunnitella.
 Ollessani varhaisnuori, elämäni täytti rumpujen 
soitto. Jyväskylän konservatorion opettajat ja luokka-
huoneet tulivat tutuiksi noiden vuosien aikana. Meillä 
oli oma Gospel-bändi, jonka kanssa kiersin nuoriso- 
ja katusoittotapahtumissa, varuskunnan tilaisuuksissa 
ja konserteissa. Näissä tilanteissa usein myös kerroin 

oman tarinani siitä, kuinka olin löytänyt rauhan Ju-
malan kanssa. 
 Näinä vuosina huomasin, kuinka sisäinen ääni 
toistuvasti kehoitti minua valmistautumaan kokoai-
kaiseen evankeliumin työhön. Näin teinkin. Elämän-
valinnat, niin aviopuolison, työtehtävien ja koulutuk-
senkin suhteen, tein aina niin etteivät ne vain sulkisi 
pois mahdollisuutta niistä tehtävistä, joihin Jumala oli 
minua kutsumassa.  
 Myöhemmin elämä johdattui Suomen ulkopuo-
lelle. Viimeisen 26 vuoden aikana olemme asuneet 
pariin otteeseen Belgiassa, useasti täällä Kanadassa 
ja myös kerran Yhdysvalloissa. Pastorin ja raamatun-
opettajan työt ovat vieneet Länsi-Afrikkaan, Aasiaan, 
kaikkialle Eurooppaan ja tänne Kanadaan. Jännitystä 
elämästä ei myöskään ole puuttunut. Jopa vaarallisissa 
tilanteissa keskellä Liberian sisällissotaa olemme kui-
tenkin kokeneet Jumalan rauhan, joka on olosuhteita 
suurempi!  
 Siis, pastorin tehtävät eivät ole minulle ammatti, 
vaan jumalasuhteestani nousevan ja Jumalan antaman 
kutsumuksen täytäntöön panoa. Nyt, täällä Kanadan 
lännellä on ollut hienoa palvella monella tapaa suo-
malaisessa yhteisössä. Unelmani on viestittää elämää 
muuttavaa evankeliumia, joka ei ole uskonnollisuuden 
pakkopaitaan pukeutumista vaan iloa ja vapautta – 
elämää, jonka Luoja on ihmisille valmistanut!  

Riku Tuppurainen

Haluan kirjoittaa sinulle jo ikääntynyt suomalainen mies ja nainen. Elämme jo 
iltapuolta, työt on tehty, ja mennään päivä kerrallaan.

 On ollut hyviä aurinkoi-
sia päiviä ja myös pilvisiä, 
vaikeitakin päiviä. Jos 
tunnet Jumalan ja olet an-
tanut elämäsi Jeesukselle, 
sinä olet onnellinen ja tur-
vallisella mielellä. Tiedät 
minne olet matkalla. Mut-
ta jos et vielä tunne Jeesus-
ta, niin ihan tätä lukiessa-
si sinulla on mahdollisuus 
ottaa hänet vastaan.
 Tämä päivä on annettu 
sinulle, huomisesta emme 
tiedä. Kukapa tietää, onko 
tämä viimeinen kutsu, sil-
lä taas tänä vuonna meitä 
vanhempia suomalaisia 
Kanadassa siirtyy pois 
noin sata henkeä.  Yksis-
tään Vancouverin alueel-
la kuolee joka vuosi noin 
kolmekymmentä suoma-
laista.

 Kysyn vain, kuinka moni meistä on siihen valmistautunut, vai ajatteleeko vain, 
että kyllä minä vielä ehdin omat asiani hoitaa.
 Tänään on armon päivä. Rukoile syntisen rukous, ja pyydä Jeesukselta kaikki 
syntisi anteeksi, niin sinusta tulee tänään armahdettu syntinen, joka on matkalla 
taivaan kotiin.
 Lauluntekijä sanoo: ”Armoa on se vaan, kun täällä olla saan Jumalan lapsi ja 
perillinen.” Jumalan puolelta kaikki on valmiina sinua varten. Pyydän ja rukoilen 
laulun sanoilla: ”Tee siis ratkaisu nyt.” Olen yksi meistä suomalaisista. Sydämeni 
vaatii kirjoittamaan tämän sinulle.

Olli Mervasalo

Kristinusko ei ole mitään 
halpatavaraa

Kuinka kristinusko syntyi? 
Itse Jumala, maailmankaikkeuden Luoja joutui luopumaan ainoasta Pojastaan. 
Jumalan Poika joutui jättämään kaiken taivaan loiston ja syntymään ja alentu-
maan ihmisen tasolle. Jeesus Kristus tuli sovittamaan syntiin langenneen ihmis-
kunnan omalla kuolemalllaan. 
 
Hän otti kärsiäkseen luomiensa ihmisten pilkan ja häväistyksen. Jeesus antautui va-
paaehtoisesti raakojen kiduttajien ja tappajien käsiin. Vielä ristillä hänen piti kuun-
nella häpäiseviä huutoja ja kestää järkyttäviä kipuja ennenkuin kallisti päänsä ja kuo-
li.
 Mutta sinä hetkenä hinta syntiä tekevän ihmiskunnan edestä tuli maksetuksi. 
Kristuksen veri vuosi, ja se sovitti ihmisten ja Jumalan välit ikuisiksi ajoiksi. Muuta 
uhria ei tarvita. ”.. te olette kalliisti ostetut..”, kirjoittaa apostoli Paavali. Näin syntyi 
kristinusko. Se on mittaamattoman kallisarvoinen.
 Mutta kaikki ei päättynyt Kristuksen maalliseen kuolemaan. Hän voitti myös 
koko kuoleman valtakunnan noustessaan ylös haudasta kolmantena päivänä. Eikä 
enää koskaan maista kuolemaa, vaan elää ikuisesti. Mikä täydellinen teko ja mikä 
majesteettinen voittaja! 
 Joka uskoo ja panee turvansa Jeesukseen Kristukseen, pääsee osalliseksi hänen 
hankkimastaan pelastuksesta, ja saa elää ikuisesti hänen kanssaan. 
 Tämä on sitä alkuperäistä kristinuskoa. Mitään suurempaa ja kallisarvoisempaa 
ei kukaan pysty tämän rinnalle asettamaan.                                                        
                  LM

Elämä ei ole mikään koeajo
Jokainen päivä on oikeaa elämää. Aika rientää aina eteenpäin. Eilinen ei 
palaa koskaan. Elä siis tätä päivää, mutta ajattele myös huomista. 
 Mistä saisi oikeaa viisautta, että tämä elämä olisi hyvää ja onnellista ja päät-
tyisi sitten lopulta hyvin? Usko pois, Raamattu on ehdottomasti paras neuvonan-
taja näissä kysymyksissä. Siellä sanotaan ”Katso, Herran pelko - se on viisautta.” 
Siis Jumalan kunnioittaminen ja hänen neuvojensa totteleminen vaikuttaa kaiken 
hyvän tässä ajassa, ja antaa vielä iankaikkisen elämän loputtomassa ikuisuudessa.

Hyvät Uutiset
      Good News Kotikirkko - 19twenty Church

Vancouver, British Columbia

Miksi olet pastori?

 Elämän ilta



Monosen pariskunta, Henry ja Ruut, 
tekevät lähetystyötä  Thaimaassa. 
Henryn juuret ovat kuitenkin syvästi 
kiinni Vancouverissa ja  Kotikirkossa.

 Kasvoin uskovassa kodissa. Las-
tenleirillä 9-10 vuotiaana päätin, että 
halusin seurata Jeesusta. En vielä tiennyt 
paljoakaan mitä Jeesuksen seuraaminen 
tarkoitti. Kuitenkin päätöksen tehtyäni 
lähdin rukouskokouksesta kevyen oloi-
sena. Ystäväni Jarno oli tehnyt myös pää-
töksen sinä iltana ja ihmettelimme ihan 
ääneen, kuinka kevyt olo meillä oli. 
 Tuli teinivuodet. Huono seura ja 
halu kuulua ryhmään, vei huonolle tiel-
le. Kävin säännöllisesti kirkossa, mutta 
viikko edusti kaikkea muuta kuin kris-
tillistä vaellusta. Tiesin, että olin huonol-
la tiellä. Mutta päätöksistä huolimatta 
aina vaan huomasin, että tipuin jälleen 
samaan, mistä olin yrittänyt päästä pois. 
 Valmistuin high schoolista ja sinä 
kesänä tiesin, että olin risteyspaikassa 
elämässäni, joko jatkaa samaa rataa, joka 
olin menossa entistä huonompaan suun-
taan, tai palata Jumalan luo. Kävi miten 

kävi, päätin lähteä seuraamaan Jumalaa 
jälleen kerran. 
 Se tapahtui lasten leirillä. Palattua-
ni kotiin parhaat ystäväni lähtivät lomil-

le pois Vancouverista ja Tony-niminen 
seurakuntalainen otti minuun yhteyttä. 
Hän tutustutti minut hänen ystäväpii-
riinsä ja aloimme käydä kokouksissa yh-

dessä.
 Monta vuotta jälkeenpäin kuulin, 
että hänen ollessaan Raamattukoulussa 
jokaiselle oli annettu tehtäväksi valita 
yksi henkilö, jonka puolesta alkaa ru-
koilla. Tony oli valinnut minut. Oli kes-
tänyt kaksi vuotta, ennen kuin minä tein 
ratkaisun, mutta hän oli ollut saman ajan 
vierelläni auttamassa eteenpäin. 
 Loppu onkin historiaa. Jumala oh-
jasi minut Raamattukouluun Suomeen, 
jossa tapasin tuleva vaimoni Ruutin. 
Mentyämme naimisiin jäimme Suomeen 
Tampereelle ja palvelimme yhdessä seura-
kuntatyössä. Sinä aikana lähetysprosessi 
kasvoi sydämissämme ja päädyimme pit-
käaikaiseen lähetystyöhön Thaimaahan 
2005 vuoden lopulla.  Thaimaassa olem-
me nyt palvelleet yli 12 vuotta. 
 Elämä on ollut ihmeellistä. Ei siksi, 
että Jumala olisi jotenkin tehnyt elämäs-
tä helppoa, koska sitä se ei ole aina ollut. 
Mutta Hän on kuitenkin ollut läsnä kai-
kissa elämän vaiheissa ja antanut sisäistä 
rauhaa suurissa elämän askeleissa. 
        
              HM

Varustelista leirille ei ollut pitkä, sillä mukaan tarvi-
taan vain Raamattu ja omat henkilökohtaiset vaat-
teet ja tavarat. Leiri oli Keski-Suomessa vanhassa 
maalaistalossa herttaisen kauniin järven rannalla. 
Tytöt nukkuivat talon suurella ullakolla, pojat ma-
joittuivat navetan ylisille. Siihen aikaan kun suuret 
ikäluokat olivat leiri-ikäisiä, lapsia oli mukana aina 
paljon.
  
 Tällä leirillä tulin uskoon, toisin sanoen vastasin 

myöntävästi, kun kysyttiin, kuka haluaisi antaa elä-
mänsä Jeesukselle. En muista siitä muuta, kuin että 
rukouksen jälkeen oli kevyt ja kiitollinen olo. Tästä 
omasta leiristäni on jo 45 vuotta. (v.2005)
 Kaksikymmentä vuotta myöhemmin olin lähettä-
mässä omaa 7-vuotiasta esikoistani hänen ensimmäisel-
le leirilleen, joka pidetiin Vancouverista etelään  USA:n 
puolella. Leiriläiset asuisivat teltoissa ja viettäisivät ai-
toa leirielämää. En ollut ollenkaan huolissani esikoiseni 
pärjäämisestä, hän oli terhakka miehenalku ja pakksi 

reppuaan touhukkaana ja teki 
listoja tavaroista, joita ei saanut 
unohtaa. Nämä toimet olivat 
vain osa leirin kokonaiskuvasta, 
jossa saattoi tapahtua suuria elä-
mää muuttavia ratkaisuja.
 Aika kului ja lapset muuttivat 
kodista omaan elämäänsä. Ul-
lakon hyllyltä löytyi entisen lei-
riläisen pieni Uusi testamentti. 
Puhalsin pölyt kannelta ja toin 
kirjan ikkunan luo parempaan 
valoon. Selatessani huomasin ta-
kakannella otsakkeen ”Päätök-
seni vastaanottaa Jeesus Kristus 
omaksi Vapahtajakseni”, nimi 
(lapsen käsialalla kirjoitettuna), 
päivämäärä (se tapahtui leirillä) 
ja kellonaika.
 Tämä oli minulle pyhä do-
kumentti, jota ojensin taivasta 
kohti ja rukoilin: ”Herra, sinä 

olet luvannut viedä työsi päätökseen.. Pieni käsi tarttui 
kerran Sinun käteesi, ethän päästä irti.”      
             
                                                                            MEI
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Jumala on ollut mukana kaikissa elämän vaiheissa

Pieni käsi tarttui kerran sinun käteesi

Kaikki kyytiin. 
    Vuosia sitten Rantasen farmilla USA:ssa

- Kyllä Herra on hyvä
Vanha suomalainen täti lepäilee vuoteellaan lepokodilla, hän kuuntelee 
jotain kuulokkeilla. Tukka on valkoinen ja niukka, mutta se on kammattu 
nätisti. Silmät on kiinni ja ilme kasvoilla tyytyväinen, melkeinpä hilpeä. Hän 
nauttii selvästi kuulemastaan. Siellä puhuu oman seurakunnan pastori. Ja 
vaikka ruumis on vanhuuden syömä, henki iloitsee rinnassa.
 
 Ei tällaista iloa ja rauhaa ole aina ollut, vasta vanhoilla päivillään hän pääsi 
siitä osalliseksi, kun kääntyi Jumalan puoleen ja antoi sydämensä Jeesukselle.
 Lapsuus meni Suomessa, sitten oli kovan työn päivät preerialla, ja nyt oli sit-
ten vanhuus vuorossa. - Kyllä Herra on hyvä, hän sanoo iloiten ja puristaa kaksin 
käsin huoneeseen poikkeavan uskonystävän kättä. - Hyvää kuuluu, mutta kunpa 
jo pääsisi pois, sinne taivaaseen.
 Täti rukoilee yksin ollessaan nimeltä monien puolesta. Se on ollut hänen 
tehtävänsä Jumalan valtakunnassa. Elämän liekki lepattaa viimeisiään. Ruumis 
on jo heikko, jalat tuskin kannattavat. Kaiken vaikean keskellä kuuluu kuitenkin 
- Kiitos Jumalalle, kyllä Herra on hyvä!

Jos tästä selv iän,  huusi 
Ot to -poika myrskyssä

Siinä 8-9 vuotiaana ollessani vanhemmat laittoivat minut hakemaan kaloja 
veneellä. Suurella järven selällä tuli hirmu tuuli. Vaikka savolaisvene on hy-
väkulkuinen, pienenä poikana yksin airoissa olin todella hädissäni. Huusin 
silloin Jumalan puoleen. Sanoin, että jos tästä selviän kotiin, niin haluan 
antaa koko elämäni sinulle. Mutta lupaus unohtui  moniksi vuosiksi.
 
Rintamalla ollessa minulla oli kummallinen varmuus siitä, että vaikka muut kaa-
tuisivat, minä en kuole sille reissulle. Sanoin toisillekin, että vaikka luoti tulisi 
kohti, niin se tekisi tuossa mutkan, samalla osoitin otsaani. Ja Otto selvisi hengissä 
sodasta kotiin.
 Perhe alkoi kasvaa. Kun olin vienyt vaimoni hevosella synnytyslaitokselle, 
jäin yksin, ja olin enoni luona silloin illalla. Alkoivat siellä laulaa tuota laulua 
’Vaikk oisit suurinkin syntinen, armoni sulle riittää’. Silloin oli minun hetkeni tul-
lut antaa elämä Herralle. Polvillani ollessa tunsin oikein, miten syntikuorma lähti 
ja entinen elämä tuli poispyyhityksi. Samana päivänä meille syntyi esikoispoika.

Tervetuloa!  Welcome!

KOTIKIRKKO - 19twenty Church

1920 Argyle Drive  
Vancouver BC V5P 2A8

Sunnuntaisin klo 10     
Sunday 11:30 am English

Tel. 604 325-5414   www.kotikirkko.bc.ca
Puhelinsana 604 324-4447



Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, ja 
haluaa saada jokaisen luokseen taivaa-
seen. Mutta ihmiset ovat tehneet syn-
tiä, eikä mikään synti voi taivaaseen 
tulla. Jumala kuitenkin rakasti meitä 
ihmisiä niin paljon, että Hän lähet-
ti ainoan Poikansa Jeesuksen maan 
päälle sovittamaan koko ihmiskunnan 
synnit. Ristille naulittuna Jeesus uhra-
si itsensä kaikkien syntisten puolesta. 
Hän armahtaa niitä, jotka tunnustavat 
syntinsä ja haluavat tehdä parannuksen 
ja uskovat Jeesukseen. Mutta ne, jotka 

hylkäävät tämän Jumalan tarjoaman 
pelastuksen, joutuvat kadotukseen.
  Taivaaseen on vain yksi tie. ”Minä 
olen tie, totuus ja elämä”, sanoi Jeesus. 
Tämä tie on avattu kaikille niille, jot-
ka uskovat Jeesukseen. ”Minä olen ovi, 
jos joku minun kauttani menee sisälle, 
niin hän pelastuu.” ”Sitä joka minun 
tyköni tulee, minä en heitä ulos.”  Tai-
vas kutsuu sinuakin, siellä on tilaa. 

Dave oli hyvä ja iloinen työmies ovi-
tehtaalla. Hän rallatteli ja paiski ah-
kerasti töitä, poraili oviin lukonreikiä 
ja saranoiden koloja. Toisella osastol-
la minä ruiskuttelin värejä ja lakkoja 
niihin oviin, raameihin ja listoihin. Se 
oli hyvä työpaikka, kaikki työkaverit 
mukavia, pomokin oli leppoisa laatu-
mies.
 
Kahvitauolla ja ruokatunnilla koko 
joukko oli koolla aterioimassa, ja silloin 
pohdittiin kaikenlaisia asioita. Joukossa 
oli muutama uskovainen, ja niinpä tuli 
esille myös Jumala ja usko ja uskonelä-
mä. Sanavalmis Dave oli mielestään var-
malla pohjalla, hän esitti hyvin järkeen 
käyvän perustelun - Kun teen parhaani, 
niin mitä muuta siinä voi tehdä. Se kuu-
losti äkkiä tosi järkevältä ja oikealta pää-
tökseltä.
 Todellisuudessa Dave oli kuiten-
kin hukassa omatekoisen perustelunsa 
kanssa, sillä nämä asiat päättää Jumala 
eikä ihminen. Muutenkin, kuka sen mit-
taisi, että on tehnyt parhaansa? Oli siis 
heti nähtävissä, ettei tuo päätös kelpaa 

ainakaan ihmisen elämän perustaksi. 
Totuus on se, ettei kukaan omilla hyvillä 
teoillaan selviä Jumalan edessä. Ei edes 
kiihkeä uskonnon harjoittaminen pysty 
ihmistä pelastamaan. 
 Raamattuun on kirjoitettu: ”Sillä 
armosta te olette pelastetut uskon kaut-
ta, ette itsenne kautta - se on Jumalan 
lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan 
kerskaisi.”
 Usko Jeesukseen Kristukseen, ja 
hänen ristinkuolemansa ansiosta tapah-
tuva armahdus, siinä on oikea elämän 
perustus. Kun Jeesus antaa katuvalle 
synnit anteeksi ja pääsee ihmisen sydä-
men valtiaaksi, silloin tapahtuu uudes-
tisyntyminen. ”Katso, vanha on kadon-
nut, ja uusi on sijaan tullut.” Ja Jumalan 
antaa sydämeen täydellisen rauhan. Mit-
kään omat teot tai ansiot eivät koskaan 
anna tyydyttävää rauhaa. Tämä pelastus 
vapauttaa myös tuomiosta kuoleman jäl-
keen ja takaa ikuisen perintöosan Juma-
lan taivaassa. Mikä ihmeellinen pelastus 
ja mikä varma perustus! Kiitos ja kunnia 
Jumalalle! 
                                                 LM

Yhden elämäni merkittävimmän het-
ken elin, kun olin vasta 10-vuotias 
koulupoika. Olin hengellisessä tilai-
suudesa Turun Smyrna-Siion seura-
kunnan rukoushuoneella  ja kuuntelin 
suu auki monikymmenpäisen kitara-
kuoron kaunista laulua. Siinä etupen-
kin tuntumassa oli meitä poikia koko 
penkkirivillinen. Kuuntelimme saar-
naa samalla vähän siinä hauskaa pi-
täen.  
 
Mutta jotenkin kummalla tavalla tuo 
puhujan saarna alkoi sisintä häiritä. Raa-
mattuhan sanoo, että ”Usko tulee kuu-

lemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen 
sanan kautta.” Siinä se oli, pienen pojan 
sisimmässä Sanan saarna tuli kohti kuin 
terävä miekka. Ja se sai aikaan todelli-
sen synnintunnon. Ei se ollut niinkään 
pahojen tekojen muistutus, vaan syvä 
kaipuu kohdata Kristus syntien anteek-
siantajana. 
 Siinä koin yhden elämäni suuren 
hetken. Katumuspenkki täyttyi itkevistä 
pojista, kun me saimme antaa elämäm-
me Jeesukselle. Miten autuasta olikaan 
palata kotiin sinä iltana.
 Pienenä harmina oli asiat ja tehdyt 
teot, jotka painoivat tunnolla. Tuli tarve 
tunnustaa ne isälle ja äidille. Silloin sain 
täyden vapauden niistä, ja tunsin oikein 
pelastuksen varmuuden  uskossa Kris-
tukseen.
 Sinä iltana laskettiin vahva perus-
tus pienen pojan tulevaisuudelle. Mo-
net muutkin valtavat hetket sen jälkeen 
elämässä ovat liittyneet Jeesuksen seu-
raamiseen. Usko Jeesukseen  ja siinä elä-
minen on hyvin henkilökohtainen asia. 
Olen kokenut, miten turvallista ja onnel-
lista on elää Jeesuksen seurassa vaikeina-
kin aikoina. Totisesti Hän antaa elämälle 
vahvan perustuksen.
           LT

Tammikuisena sunnuntaiaamuna 2019 Ko-
tikirkon puhujan paikalla oli oman seura-
kunnan poika Hannu Haukka. Kohta alku-
sanoiksi hän sanoi - En olisi voinut uskoa. Ei 
ollut kysymys Jumalaan uskomisesta, mutta 
siitä, miten ihmeellisiä teitä Jumala on hän-
tä kuljettanut. 

 70-luvun puolivälissä ajelimme Hannun 
kanssa kohti Seattlen lentokenttää. Hannu läh-
ti nuorena poikana Suomeen. Nyt yli 40 vuo-
den jälkeen Hannu ja hänen vaimonsa Laura 
tunnetaan maailmanlaajuisen media-lähetys-
työn vetäjinä. Tänään puhutaan IRRtv:n sa-
telliittilähetyksistä, arabityöstä, suurkaupun-
kimissioista eri puolilla maailmaa ja ’Muutos 
kirjojen’ ja testamenttien jättipainoksista, on 
TV kanava Suomessa, oma lehti  jne. Toiminta 

työllistää noin 50 ihmistä Suomessa ja parhail-
laan rakennetaan lisää työtiloja Keravalla.
 Kaikki tämä alkoi, kun lohenkalastajan 
poika Hannu Haukka oli 15-vuotiaana kuun-
telemassa David Wilkersonia Vancouverin jää-
hallissa. Paikalla oli 5000 nuorta. Wilkerson 
puhui ratkaisun tekemisestä ja haastoi vihki-
mään koko elämänsä Jumalalle. ”Jos tahdot 
antaa kaiken, tämä on sinun iltasi.” - Nousin 
paikaltani ja marssin jäähallin etuosaan tu-
hannen muun nuoren kanssa. Tuo ilta muutti 
elämäni täysin.
 Nyt vuosikymmenien jälkeen voimme 
yhdessä iloita näistä suurista Jumalan töistä. 
Hannu antoi kaiken, ja on saanut Jumalalta 
todella rikkaan elämän. Kaikesta kuuluu kun-
nia Jumalalle.     
                  LM

Pikkukädet menevät ristiin peiton alla, ja lapsen suu liikkuu hiljaa, kun hän rukoilee: 
”Rakas Jeesus, siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Siivilläsi meitä peitä, älä koskaan 
heitä meitä.” Jo pienenä on lapsen sydämeen kylvetty hyvä siemen, kerrottu rakasta-
vasta Jeesuksesta. Se antaa hänelle vahvan turvallisuuden  nukkumaan käydessä. Py-
häkoulun täti on kertonut, miten Jumalan valkoiset enkelit suojelevat lapsia. ”Herran 
enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät..”
 Ja myös, että Jeesus on hyvä ja rakastava paimen, joka vartioi ja auttaa omia 
lampaitaan, ja vie ne vihreille niityille syömään ja kirkkaiden vesien ääreen juomaan. 
Pieni lapsi, Jeesuksen oma pikkulammas, ei epäile hetkeäkään, etteikö juuri niin 
tapahdu. Pyhäkoulutäti on puhunut ihan totta, sillä sellainen Jeesus on. ”Minä olen 
se hyvä paimen, ja minä tunnen omani..” Ja taivaassa on voimakas Jumala, kaikkia 
ihmisiä rakastava Taivaan Isä.
 Raamatun opetukset ovat korvaamattomia ja todella kallisarvoisia. Onnellinen 
se, jonka turvana on iankaikkinen Jumala ja hyvänä paimenena Jeesus Kristus.  
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Linkki suomalaisten välillä ympäri maailmaa

En olisi voinut uskoa..

Pastori Lauri Tomminen

Vahva perustus

Kun teen parhaani, mitä 
muuta siinä voi tehdä

Rakas Jeesus - on niin turvallista

 Tienviitta 
taivaaseen  

Pohjois/Amerikan suomalaisen helluntaiherätyksen julkaisu



We want to welcome you to 19twenty Church. 
You may have heard the name before and per-
haps wondered who we are exactly. 19twenty 
Church is part of Finnish Bethel Church (FBC) also 
known as Kotikirkko, and quite simply we are the 
English speaking congregation within FBC. Our 
church family is made up of both multigeneratio-
nal Finns and people of no Finnish origin.
 
Of course being a church means that we believe in 
God and the salvation that is free to all through His 
son Jesus Christ. This is what drives us to come to-
gether week after week to worship God and to show 
compassion and love one another just as Jesus taught 

us to. This also propels us to be active in our commu-
nity around the church in helping people both prac-
tically and spiritually.
 The people who attend 19twenty Church are 
very warm and friendly and also talented. We are 
particularly blessed with talented musicians who love 
to sing and play for the glory of God. If you would 
like more information you can visit us on the web at 
19twenty.org. We value being a part of the Finnish 
community in Vancouver and want to invite all who 
are curious about 19twenty Church to come and visit 
us Sunday mornings @ 11:30am.
        
        JK

 Fifteen years old son Derek asked this question from 
his father one evening as dad was tucking him in for 
the night. Dad explained to his son how one became 
a Christian, and the son eagerly wanted in. So toget-
her father and son prayed asking Jesus to receive 
another child into God’s family.
 
Two younger brothers Marko and Devon wanted also to 

follow big brother’s example and in the same way received 
Jesus as their personal Saviour at a young age.
 The boys have been privileged to have raised in a 
Christian family. But in spite of the parent’s influence, 
they still made their own personal choices to receive 
Christ. Later they confirmed their choice by being bapti-
zed by their father at Kotikirkko.          

M. Vainio

I grew up in a Christian home in Finland and 
even attended a Christian school, therefore 
faith played a major part in my life. I gave my 
life to Jesus when I was young and I got bapti-
zed at fifteen. 
 
Later on, in my teenage years, those values were 
being tested when I started high school in a “nor-
mal” school.  Even though my faith never went 
through a drastic change, for example, I was never 
able to deny God’s existence, yet slowly I started to 
feel more distant from him and I started to questi-
on my own values. After turning eighteen, I started 
spending more time in night clubs and with questi-
onable people. 

 Over time I found myself feeling really empty 
and broken. I wanted back that peace and joy that 
I had felt before. I needed God in my life. A radical 
change happened when I got an invite to come to 
Canada as a baby sitter. This was my chance to get 
away from those bad crowds that I couldn’t get rid 
of on my own.
  I started feeling a closer connection with Jesus 
again and as a major prayer answer on this trip, I 
also got to meet my husband. With him, I get to 
share my life and faith and serve in our church.  
           

 Mirjami Mononen

I was now a believer 
in Jesus

I was born in Finland in 1959 to a Christian family. Atten-
ding church meetings was just part of normal life for me. 
My father played in the church brass band and when the 
band went on tours, I also went with him. In those days 
tent revival meetings were common. 

A large tent was set up, invitations handed out and of course 
a band would play. Many people from the surrounding area 
would come and see what was happening. I was about age 7 
when at one such meeting an invitation was given to anyone 
who wanted to give their life to Jesus to come to the front for 
prayer. 
 At that moment I felt a heavy burden of sin come over 
me. I went to the front and someone prayed for me. I then ex-
perienced a lifting of this weight and I was like floating in the 
air!  I was eager to tell my parents that I was now a believer in 
Jesus. 
  This was my beginning in the journey as a follower of 
Jesus. My childhood experience has become a firm commit-
ment and today my faith is built on the firm foundation of the 
Word of God. 2 Timothy 4.18 says “The Lord will rescue me 
from every evil attack and will bring me safely to His heavenly 
kingdom. To Him be glory for ever and ever, amen”. 

Hank Myra
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Welcome to 
19twenty Church

Pastor Jarno Karjanlahti with wife Liisa

I got back that peace and joy

19twenty Singers Liisa Karjanlahti, Mirjami Mononen, Jack and Jorian Noso are much liked sin-
gers at their own church and other Finnish gatherings

What a joy to play together in the church

Dad, am I a Christian?Pastor Mark Vainio 
baptized his three Sons

 19twenty Singers


