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”Teitä 
minä 
kutsun 
miehet” 
”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin 
rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä 
teidän vapautuksenne on lähellä”. Nämä Jee-
suksen sanat rohkaisivat opetuslapsia kaksi-
tuhatta vuotta sitten. Samat sanat ovat rohkai-
sevia ja hyvin ajankohtaisia tänäkin päivänä. 
Jeesus jatkaa: ”maailmassa teillä on ahdis-
tus, mutta olkaa turvallisella mielellä minä 
olen voittanut maailman”. Olipa kyseessä 
koronavirus tai mikä muu vitsaus tahansa 
maan päällä, on hyvä tietää, mistä sielun-
rauha ja turvapaikka löytyvät. 

Suomen Täyden Evankeliumin Liikemie-
het, STELK, levittävät sanomaa miehille, 
olivatpa he missä tehtävässä tahansa. Kut-
summe miehiä Jeesuksen Kristukseen yh-
teyteen ja tuntemiseen ilman minkäänlaisia 
ennakkoehtoja. Jokainen saa tulla sellaisena 
kuin on. Kynnys on matala, joten tule maal-
likkomiesten joukkoon luottamukselliseen 
ilmapiiriin. Puhumme suoraan ja avoimesti 
mieheltä miehelle. 

Kädessäsi on historiallinen lehti. STELK 
on toiminut Suomessa 40 vuotta osana 
kansainvälistä kristillistä miestyöliikettä. Mil-
joonat miehet ympäri maailmaa ovat saaneet 
kuulla sanoman Jeesuksesta, kokeneet us-
koontulon ihmeen, monet ovat saaneet avun 
sairauksiinsa, vaivoihinsa ja ongelmiinsa. 
Pyhä Henki on toimintaamme dynamo ja 
koossapitävä voima. Uskomme, että Jumalan 

sana, Raamattu, on totta. Raamatun sanan 
perustalla ja Pyhän Hengen yhteydessä, joh-
datuksessa ja voimassa työmme lepää myös 
tulevaisuudessa. 

Toimintaa on yli kymmenellä paikka-
kunnalla Suomessa. Lehdestä löytyvät 
kontaktihenkilöiden yhteystiedot eri 
puolilla maata. Jokainen on tervetullut 
pienryhmätoimintaan, mikä saa muotonsa 
paikkakunnasta ja osanottajista riippuen. 
On myös hyvä huomata, ettei STELK ole 
seurakunta tai yhtä uskonnollista suuntaus-
ta edustava järjestö, vaan Hengen yhteyden 
liike, jossa rohkaistaan jäseniä löytämään 
paikkansa Jumalan valtakunnan työssä ja 
toimimaan omissa seurakunnissaan. Meillä 
ei ole omia kiinteitä kokoustiloja. Kokoon-
numme ravintoloissa, kahviloissa ja kodeissa. 
Kaikki toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. 
Yhtään palkattua työntekijää meillä ei ole. 

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan ot-
tamaan paikkasi inspiroivassa miesjoukossa! 

STELK Finland 
Martti Issakainen 

puheenjohtaja 

Kansikuva:
Samppa Lajunen on 
monille tuttu taka-
vuosien hiihtoladuil-
ta, mutta nykyään 
hän johtaa kiinteistö-
sijoitusyhtiö Samla 
Capital Oy:a.
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Miten kaikki alkoi
Pentti Kautto

FGBMFI:n (Full Gospel Business 
Men's Fellowship International)
työn saattaminen alkuun, sen 
rakentaminen Suomessa ja 
miesten kutsuminen  on ollut 
Pyhän Hengen työtä. Vain 
Hänen vaikutuksestaan on ollut 
mahdollista, että eri seurakuntiin 
kuuluvat maallikot, joista monet 
uskossaan nuoria, ovat voineet 
hitsautua työyhteyteen, joka on 
koitunut monien pelastukseksi.

S uomessa oli käynyt 1950-1970 -luvuilla 
useita FGBMFI:n edustajaryhmiä, myös 
Demos Shakarian oli mukana 1960 

-luvun loppupuolella, jolloin Kai Antturi otti 
heidät vastaan ja lähti heidän kanssaan myös 
Ruotsiin. Yksi vierailu tapahtui 30.9.1966, ja 
siihen kuului lounaskokous Marskissa ja illal-
la yleisötilaisuus Yliopiston juhlasalissa, jossa 
Paavo Pinomaa oli mukana. Nämä vierailut 
ja rukous työn puolesta tarvittiin, vaikka työ 
ei vielä silloin lähtenyt liikkeelle. Aika sille 
koitti v. 1980 ikään kuin Suomen 1970 -lu-
vun herätyksen imussa. Vuoden 1980 kesä-
kuussa suomalaisryhmä, johon kuului mm. 
Esko Liuski, Eero Heikura ja Rauno Kokkola 
vierailivat FGBMFI:n päämajassa Los Angele-
sissa useita päiviä ja neuvottelivat toiminnan 
aloittamisesta Suomessa. Syksyllä 1980 oli 
Enontekiöllä kokous, jossa olivat mukana 
mm. Esko Liuski, Eero Heikura, Pauli Paka-
rinen, Steven Lightle, Robert Curry ja Matti 

Kättö, jotka suunnittelivat toiminnan aloitta-
mista ja yhdistyksen perustamista ja sopivat 
perustamispäiväksi 5.12.1980 Helsingissä.

Perustava kokous 
hotelli Arthur 5.12.1980

FGBMFI:n toiminta Suomessa alkoi hotelli 
Arthurissa 5.12.1980, jolloin Helsingin pai-
kallisosasto perustettiin. Paikalla olivat mm. 
John Hermanson (”Amerikan Jussi”), Jor-
ma Aittila, Lasse Suhonen, Aulis Pesonen, 
Jouko Salmela, Pauli Pakarinen, Eero 
Heikura, John Wright, Esko Liuski, Martti 
Rimppi ja Juhani Eriksson. Tilaisuudessa 
oli mm. Demos Shakarianin Jumalalta saa-
man työnäyn esittely, FGBMFI:n toiminta-
tavan esittely,  läsnäolevien esittelykierros 
ja joitakin kyselyjä siitä, ketkä voisivat olla 
mukana aloitettavassa työssä. Kokouksen 
puhujana oli John Wright Englannista. Hän 
kertoi FGBMFI:ssä olevan tapana tehdä luet-
telo mahdollisista miehistä, joista sitten vali-
taan rukouksella neljä perustettavan osaston 
hallitukseen aloittamaan toiminta uudella 
paikkakunnalla. Tähän luetteloon otettiin 
parikymmentä, joiden puolesta muutamat 
miehet, mm. John Wright, Pauli Pakarinen 
ja Esko Liuski, menivät toiseen huoneeseen 
rukoilemaan. Kun he tulivat takaisin, niin 
he ehdottivat neljää miestä aloittamaan toi-
minnan ja hoitamaan järjestön rekisteröin-
nin Suomessa. Nuo neljä miestä valittiin, ja 
he olivat Simo Tavaste puheenjohtajaksi, 
Lasse Suhonen varapuheenjohtajaksi, Aulis 
Pesonen rahastonhoitajaksi ja Jorma Aittila 
sihteeriksi. 

Jorma Aittila oli tullut kokoukseen John 
Hermansonin kutsumana. Jorma ei ollut lu-
kenut siinä vaiheessa MOI-kirjaa, mutta hä-
nestä työnäky tuntui mielenkiintoiselta. Täs-

tä aukesi Jormalle työrupeama, joka jatkuu 
edelleen. Aulis Pesonen sai kutsun tulla ko. 
kokoukseen myös John Hermansonilta. Aulis 
tunsi olevansa ulkopuolinen kokouksessa, 
mutta sitten hän näki rohkaisevan näyn, jossa 
valkoinen kyyhkynen lensi ympäri maapal-
loa ja hän kuuli äänen sanovan ” Niin kuin 
olen puhunut sinulle profeettojeni kautta, 
minä vien sinut itään, länteen, pohjoiseen ja 
etelään. Minä tulen näyttämään, että tämä on 
sinun kutsumuksesi”. Aulis vastasi: ”Herra, 
minä en osaa englantia enkä sovi näiden ih-
misten joukkoon, mutta Sinä johdat kaikkea 
ja mikään ei ole Sinulle mahdotonta.” Tästä 
alkoi Auliksen pitkä työrupeama tässä työssä 
ja se jatkuu edelleen.

Pyhän Hengen johdatuksessa
Työn saattaminen alkuun ja toiminnan ra-
kentaminen oli Pyhän Hengen työtä. Ohjeita 
ja opetusta työn tekemiseen saatiin ulkomail-
ta monien ulkomaisten puhujien ja opettajien 
vierailujen kautta erilaisissa seminaareissa ja 
kokoontumisissa. Vierailevia puhujia ja opet-
tajia olivat m. John Hermanson, John Wright, 
Jim Winter, Bob Spilman, Gunnar Olsson, 
Jose Pascua, Richard Shakarian ja monet 
muut, jotka myös kiersivät paikallisosas-
toissa Suomessa. Karismaattinen ja palava 

Lohjan kappalainen, Jussi Brummer, vaikutti 
Helsingin osaston toimintaan erittäin posi-
tiivisesti. Hänen raamatuntuntemuksensa ja 
kokemukset merimieskirkon johtamisesta 
olivat suuresti hyödyksi Helsingin osaston 
kasvaessa ripeästi.   

Työnäyn mukaiset hengelliset toimintape-
riaatteet muotoutuivat suomalaiseen tyyliin, 
kun niitä rukoillen etsittiin. Vuosikokouk-
sissa tehtiin hallituksen ja vastuunkantaji-
en valinnat rukoillen, ja hallituksen ja vas-
tuunkantajien kokouksissa rukoiltiin Pyhän 
Hengen johdatusta ihmisten tavoittamiseen 
ja kutsumiseen ja kokousten järjestämiseen, 
puhujien ja todistajien valintaan ja kaikkeen, 
mikä liittyi työnäkyyn. Näistä kokoontumi-
sista muodostui tiivis työyhteys, jossa vas-
tuunkantajat hitsautuivat yhteen niin, että 
jokainen sai palvella omien Jumalalta saa-
mien kykyjensä, armolahjojensa ja voitelunsa 
mukaan. Tavoitteena tilaisuuksissa oli lyhyet, 
ytimekkäät ja käytännölliset maallikoiden to-
distukset ja puheet Jeesuksesta, ei saarnaa 
eikä opetusta, aivan kuten Demos Shakarian 
elämäkerrassaan kuvaa. 

C  Maailman onnellisimmat ihmiset -kirjasta 
(MOI-kirjasta) on tehty useita eri kieliversioita ja 
painettu useita miljoonia kappaleita.
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Ensimmäinen vuosikokous
Ensimmäinen vuosikokous pidettiin 1.2.1982 
Vapaa Evankeliumisäätiö -järjestön tiloissa 
Vuorimiehenkadulla Helsingissä. Simo Ta-
vaste oli ilmoittanut ennen kokousta, että 
hän ei työesteiden vuoksi tahdo jatkaa pu-
heenjohtajana, mutta että hän on käytettä-
vissä hallituksen jäsenenä. Simo Tavaste oli 
estynyt tulemasta vuosikokoukseen, mutta 
oli kehottanut Aulis Pesosta olemaan käy-
tettävissä puheenjohtajaksi. Kuitenkin Aulis 
oli mielessään päättänyt kieltäytyä siitä. Vuo-
sikokoukseen tuli tuntematon nainen, joka 
kertoi, että hänen piti mennä tänään toiseen 
tilaisuuteen, mutta päivällä rukouksessa ol-
lessaan hän sai kehotuksen tulla tänne ja 
sanoa sitten asiansa, kun sen aika on. Kun 
sitten oli aika valita puheenjohtaja, niin tämä 
nainen avasi suunsa ja sanoi osoittaen Au-
lista: ”Valitkaa tämä mies puheenjohtajaksi”. 
Sen jälkeen hän sanoi Aulikselle ”Ja sinä et 
saa kieltäytyä”. Sen jälkeen nainen poistui. 
Osaston hallitukseen valittiin seuraavat hen-
kilöt, Aulis Pesonen puheenjohtajaksi, Petri 
Louhivuori ja Antero Jokivartio varapuheen-
johtajiksi, Valto Meriläinen rahastonhoitajak-
si, Jouko Salmela ja Jorma Aittila sihteereiksi 
ja Lasse Suhonen ja Simo Tavaste hallituksen 
jäseniksi.  

Yhdistyksen rekisteröinti
Helsingin osaston toiminta lähti hyvin käyn-
tiin heti perustamisen jälkeen ja kasvoi vuo-
sina 1981 ja 1982, vaikka varsinainen rekis-
teröinti viivästyi, koska samantapainen nimi 
oli jo varattu yhdistysrekisterissä. Yhdistyk-
sen nimeä muokattiin, ja 5.5.1982 pidetyssä 
Helsingin osaston hallituksen kokouksessa 
päätettiin nimeksi Suomen Täyden Evanke-
liumin Liikemiesten Kansainvälinen Veljes-
liitto (STELK), jonka myös yhdistysrekisteri 
oli ilmoittanut hyväksyvänsä. Tämän jälkeen 
Helsingin paikallisosaston rekisteröinti hoi-
dettiin nopeasti. Virallinen valtuutus aloit-

taa ja rekisteröidä toiminta Suomessa tuli 
FGBMFI:ltä Bob Spilmanin kautta Helsingin 
osaston hallitukselle. Valtuutus koski myös 
myöhemmin perustettavaa Keskusliittoa. 
Ensimmäiset jäsenhakemukset, 18 kpl, on 
tehty päivämäärällä 19.4.1982, ja vuoden 
1983 loppuun mennessä Helsingin osaston 
jäsenmäärä oli kasvanut 35:een. 

Kokoustoiminta
Tilaisuuksissa tarjottiin aina ihmisille, jotka 
eivät vielä tunteneet Jeesusta henkilökohtai-
sesti, mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puo-
leen ja ottaa Hänet vastaan. Viikko- ja kuu-
kausikokoukset saivat vähitellen muotonsa. 
Kokoonnuttiin hotelleissa ja ravintoloissa, ei 
kirkoissa. Luotiin ihmisten kutsumiseksi pos-
tituslista, jossa oli parhaimmillaan yli 1000 
nimeä. Joitakin kuukausikokouksia koh-
distettiin tietyille ryhmille kuten lääkäreille, 
pankkiväelle, tekniikan väelle ja taiteilijoille.

Kokouspaikkana oli alussa mm. Hotelli 
Arthur. Hotelli Helkassa oli viikkokoko-
uksia ja ainakin yksi kansainvälinen semi-
naari, jossa puhujina olivat Bob Spilman ja 
Gunnar Olsson. Useampi kokous pidettiin 
myös Hotelli Inter-Continentalissa (nykyinen 
Scandic), jossa pääpuhujana oli mm. Toimi 
Yrjölä. Muita kokouspaikkoja olivat mm. Ka-
tajanokan Kasino ja hotelli Marski. Vuoden 
1984 alusta lähtien viikkokokoukset oli siir-
retty hotelli Auroraan ja kuukausikokoukset 
pidettiin pääasiassa Adlonissa, ja pidettiin 
myös sananmukaisesti joka kuukausi paitsi 
kesäkuukausina. Joka kokouksessa oli myös 
ihmisiä, jotka ottivat vastaan Jeesuksen sydä-
meensä, ja tapahtui myös paranemisia. Työ 
kasvoi voimakkaasti 1980-luvun alkupuolis-
kolla ja Pyhän Hengen tulet levisivät muihin 
kaupunkeihin, joihin syntyi paikallisosastoja. 

Tapaaminen
Tapasin Aulis Pesosen ensi kerran loka-
kuussa v. 1983 Vääksyssä hotelli Tallukassa 

yrityksen turvallisuutta käsittelevässä semi-
naarissa. Olin pitämässä Teollisuusvakuutuk-
sen edustajana luentoa yrityksen teknisestä 
turvallisuudesta, ja Aulis Pesonen Finnairil-
ta oli kuuntelemassa yhdessä n. 30 muun 
osallistujan kanssa. Illalla osallistujille oli va-
rattu päivällinen hotellin ravintolassa. Olin 
yksin hotellihuoneessani ennen päivällistä 
ja hiukan alla päin rukoilin polvillani, että 
jos täällä olisi yksikin uskova, niin haluai-
sin kohdata hänet. Kuinka sattuikaan, niin 
ilmeni myöhemmin, että Aulis oli rukoillut 
samaa asiaa. Yhtäkkiä rukouksessa ollessani 
koin, että minun on noustava ja lähdettävä 
ulos huoneesta. Kun työnsin oven auki, niin 
sananmukaisesti törmäsin Aulikseen, joka 
rauhalliseen tapaansa käveli käytävää pitkin 
ravintolaa kohti. Jatkoimme yhdessä jutellen 
ja istuuduimme samaan pöytään. Pian kävi 
ilmi, että olimme molemmat Herraan usko-
via. Päivällisen jälkeen Aulis meni hakemaan 
autostaan Maailman onnellisimmat ihmiset 
-kirjoja (MOI-kirjoja) ja sitten kiertelimme 
seminaariosallistujien pöydissä, todistimme 

ja evankelioimme ja jaoimme MOI-kirjoja. 
Menin jo seuraavalla viikolla mukaan Helsin-
gin osaston viikkokokouksen hotelli Helkaan 
ja liityin Helsingin osaston jäseneksi, ja jo 
vuoden 1984 alussa minut valittiin Helsingin 
osaston hallitukseen.  En osannut aavistaa sil-
loin, että tästä työstä oli tuleva myös minulle 
elämänmittainen tarina, joka jatkuu edelleen.

Keskusliitto ja paikallisosastot
Suomen Täyden Evankeliumin Liikemies-
ten Kansainvälisen Veljesliiton Keskusliitto 
perustettiin 21.10.1984 hotelli Aurorassa. 
Paikalla oli 25 miestä, jotka tulivat eri puo-
lelta Suomea ja Gunnar Olsson Ruotsista. 
Keskusliiton tarkoituksena jäsenosastoineen 
on voittaa ihmisiä, erityisesti miehiä kaikkial-
la, varsinkin Suomessa, Herralle Jeesukselle 
Kristukselle ja näin tarjota perusta täyteen 
evankeliumiin uskovien yhteydelle sekä li-
sätä elämää Jeesuksen Kristuksen ruumiis-
sa rakentamalla ja ylläpitämällä yhteyksiä 
vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin, seu-
rakuntiin ja kirkkokuntiin. Paikallisosastoja 
oli tässä vaiheessa seuraavissa kaupungeissa 
tai paikkakunnilla: Helsinki, Hämeenlinna, 
Joensuu, Kokkola, Tornio, Pori, Seinäjoki, 
Länsi-Uusimaa, Tampere.

C  Vappuaaton 2017 jälkitunnelmissa Aulis Peso-
nen (vas.), Laura ja Hannu Haukka, Pekka Simo-
joki, Pentti Kautto ja Martti Issakainen.
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A Maailman onnellisimmat ihmiset -kirja 
(MOI-kirja) ja Voice -lehti

Maailman onnellisimmat ihmiset -kirja (MOI-
kirja), joka on Demos Shakarianin kiehtova 
elämänkerta, on ollut alusta lähtien ja on 
edelleen tärkein evankeliointiväline, ja siitä 
on otettu useita uusintapainoksia niin, että 
noin 80 000 kirjaa on jaettu. Toinen tärkeä 
evankeliointiväline on Voice-lehti, joka sisäl-
tää miesten todistuksia Jeesuksesta. Voice-
lehti on ilmestynyt lähes vuosittain ja joina-
kin vuosina useita numeroita. 

Maan parhaaksi, 
ministereille Raamatut

Työnäkyyn kuuluu myös maan ja kaupun-
gin parhaaksi toimiminen ja vaikuttaminen 
päättäjiin, josta esimerkkinä seuraava tapah-
tumasarja.

 Vuonna 1991 maaliskuun eduskuntavaa-
lien jälkeen pääministeripuolueeksi nousi 
Keskustapuolue ja pääministeriksi Esko Aho. 
Esko Ahon hallitus nimitettiin 26.4.1991. Hal-
litukseen kuului 17 ministeriä. Suomi oli sil-
loin menossa kohti taloudellista taantumaa. 

Kun Ahon hallitus asetettiin, niin Aulis Peso-
nen herätettiin tuon päivän aamuyöllä klo 2 
ja hänelle sanottiin: ”Toimita valtioneuvoston 
jäsenille minun Sanani, sillä Suomeen tulee 
sellainen aika, että he tarvitsevat sitä ja myös 
lukevat sitä.” Aulis ei kuitenkaan osannut 
reagoida tilanteeseen heti. Jonkin ajan ku-
luttua hänet taas herätettiin yöllä ja hän sai 
saman kehotuksen. Tästä pelästyneenä Aulis 
pani toimeksi ja tilasi Raamatut huolimatta 
siitä, että ehkä joutuisi itse kustantamaan 
hankinnan. Jokainen ministeri sai oman Raa-
matun, jonka kanteen keskelle oli kirjoitettu 
kullatuin kirjaimin ko. ministerin posti ja sana 
käsikirja, esim. ”Valtiovarainministerin käsi-
kirja”, ja oikeaan alanurkkaan ko. ministerin 
nimi. Lisäksi Raamatun alkuun oli liimattu 
lehti, johon oli rukoillen etsitty ko. minis-
terille raamatunpaikkoja. Tämän jälkeen 
kartoitettiin, ketkä olivat valmiita lähtemään 
ministerien luo luovuttamaan Raamattuja ja 
muodostettiin muutaman henkilön ryhmiä. 

Kun sitten lähdettiin pyytämään audi-
ensseja ministereille, oli jo aikaa kulunut ja 
ministeritapaamiset järjestyivät v. 1992 puo-
lella. Tällöin Suomi oli jo voimakkaassa talo-
udellisessa laskusuhdanteessa, mikä aiheutti 
työttömyyttä, ihmisten velkaantumisia ja yrit-
täjien konkursseja. Noin 2000 yrittäjää teki 
itsemurhan.  Ministerit olivat kovan paineen 
alla, mikä osaltaan vaikutti myös ilmapiiriin 
näissä tapaamisissa. Jose Pascua oli tuolloin 
Suomessa, ja hän – joka muutenkin opetti 
jäsenistöä Suomessa tekemään tätä työtä – 
opetti myös näihin tapaamisiin valmistau-
tuvia. Hänen ehdotuksestaan tapaamisiin 
otettiin mukaan myös rukous ministerin ja 
Suomen puolesta. Tapaamisissa ministereille 
kerrottiin, että kehotus Raamattujen toimitta-
miseen ministereille oli tullut Herralta. Moni 
ministeri liikuttui ja murtui kyyneliin rukous-
hetkessä.  Kaikki ministerit mukaan lukien 
pääministeri, ottivat delegaatiot vastaan ja 
Raamatun. 

Onnittelemme 
40-vuotiasta STELK ry:tä

Pentti Kautto

Markku Virkki

Tom Aspelin

Martti Ojares

Markku Juvakoski

Raimo Hynynen

Jouko Niemi

Arto Rannila

Jorma Aittila

Jukka Koski

Martti Alasaari

Jouko Salmela

Pentti Rotkus

Veli-Matti Männikkö

Seppo Hauta-aho

Martti Issakainen

Petri Saarelainen

Matti Huttunen

Joona Kuivalainen

Aarne Nurmio

Tommi Lahti

Jari Hytti

Juhani ja Terttu Starczewski

Daniel Patosalmi

Tenho Kohonen

Jussi Onttonen

Jorma Turkki

Harry Backman

Kimmo Mettälä

Kari Repo

Hannu Juvonen

Jermu Myllyharju

Seppo Metsola

Veikko ja Sirpa Tertsunen

Vesa Kinnunen

Petri Louhivuori

Lauri ja Maisa Ketonen

D  Voice -lehdestä on julkaistu vuosien mittaan 
kymmeniä eri kieliversioita.
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Mario Garcia

My parents taught me that there 
was a God. I learned that if I 
caused trouble, God would come 
and react. That was my way of 
thinking about God. If I did bad 
things; bad things would be 
returned unto me. I would go 
to church on Sundays, mainly 
because my mother and my 
father sent me there. But I did not 
feel anything in my heart.

I owned three companies, and one that 
gave me the most profit was in the field 
of agriculture. I did a lot of travelling 

throughout Mexico. While traveling, I started 
talking about divorce to my wife.

My life was filled with problems, including 
my marriage. These problems caused me to 
turn my back on the people that I loved. 
In my zeal to earn a lot of money and so-
cial place in life, I disregarded my religious 
and moral principles. I was raised a good 
Catholic. No one, however, told me that I 
could have a personal relationship with God. 
Before I attended this Fellowship, no one 
ever told me that I could have God as my 
partner. Through the Full Gospel Fellowship, 
I learned that He could be my Friend, my 
Guide and much more. I did not know this 

truth until I became a part of the Full Gospel 
Business Men’s Fellowship International.

Emptiness inside
In the past, my “god” was the desire to make 
more money. I was a “wealthy person” who 
possessed everything but happiness. This 
caused me to reflect upon my life and won-
dered, if there was something else in this 
life, would I be able to have a better life? I 
thought I had everything. 

Yet there was an emptiness within. This 
feeling probed me to have these questions. 
I had many businesses, so I was under a 
lot of stress. There were times when I had 
to travel the whole day just to reach certain 
areas. I was managing the seed department 
in this agricultural company and there were 
many workers under my command; it was 
very stressful.

I became an alcoholic and a heavy smoker.  
I was never sick, but always felt horrible. My 
wife and I started considering about getting a 
divorce. We had three children at that time. 
My heart was hardened, and I felt no emotion 
at all when discussing about the divorce.

New Life
One day, due to many circumstances, I went 
bankrupt. I returned to my hometown and 
talked to a person about my problems. He 
said to me, “I am going to invite you to 
a businessmen’s dinner.” In 1995, I atten-
ded my first FGBMFI meeting. I saw many 
businessmen in that meeting. One of them 
started giving testimony. He said these pro-

found words, “I am going to invite you to 
meet the owner of gold and silver.” Sure, I 
wanted to meet this guy. This meeting was 
free of charge anyway. He was talking about 
the Lord. He told me to repeat after him. It 
turned out to be a prayer of salvation. That 
day I started my new life!

I invited Jesus Christ into my life and 
my heart, and He began a new work in me 
immediately. Instantly, there was a change 
in the whole aspect of my life including my 
marriage, family, and businesses. I received 
peace and began to experience true happi-
ness. Jesus came and filled the void in my 
heart as I felt the strong presence of the Holy 
Spirit. My life was significantly changed. 

Suddenly I was living a new life. Many 
good things began to take place in my bu-
sinesses. One week after I received Jesus 
Christ in my heart, my wife, Sylvia, said to 
me, “You have changed! You are a comp-
letely changed man.” I did not notice the 
changes, but my wife did. I invited my wife 
to this Fellowship where she also received 
the Lord. She is currently working with me in 
this Fellowship and is actively participating 
in the Ladies of the Fellowship.

We were both filled with the Holy Spirit 
in the FGBMFI meetings and our marriage 
was miraculously restored.

My Daughter’s Healing
When my first daughter was 4 1/2 years old, 
she became very sick. I realized that the 
disease was the result of my actions. My 
daughter had epilepsy. Whenever I saw the 
convulsion in her body, I would feel tremen-
dous guilt. The Lord told me that my money 
or my social status was not able to heal my 
daughter. For 5 – 6 years I took her to many 
doctors for treatment. Finally, the Lord said, 
“Wait for your time!” That time came and He 
completely healed my daughter. My daughter 
became a new child!

Jesus Christ brought new things and ge-
nuine happiness to our lives. Now that my 
priorities in life have changed, I am spending 
more time with my wife and children. 

My businesses are blessed by the Lord and 
miracles are happening in these businesses. 
I started many new businesses such as the 
consulting business for farming companies. 
This company generates good profit for us. 
I am grateful for the good thing that God is 
doing my life.

No words are enough to thank the Lord 
for what He has done in me. I desire to serve 
Him more by winning more souls to Christ. 
God, through the Full Gospel Business Men’s 
Fellowship has changed my life. I am grateful 
to this Fellowship and what they did to help 
turn my life around and to return to the basic 
principles that I once knew!

I Turned My Back 
on Principles!

In 2006, Mario Garcia was voted in 
as the National President of Mexico’s 
FGBMFI. A few years later, he was ap-
pointed as the Regional Vice President 
for Latin America. As of February 2018, 
Mario serves as the International Pre-
sident for FGBMFI.
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Usein ajatellaan, että elämässä 
on Jumalan juttuja ja tavallisia 
juttuja. Jumalan juttuja ovat 
kirkossa käynti ja se, että kun 
kroppa pettää ja kuolet, saat 
lopulta olla Jumalan kanssa. 
– Tämä on virhe. Silmäni 
ovat viime vuosina auenneet 
näkemään, että Jumala haluaa 
olla kaikessa mukana, myös 
työelämässä, huomauttaa 
Samppa Lajunen.

U skovaisen perheen lapsena kasvanut 
Samppa Lajunen muistelee mietis-
kelleensä jo nuorena poikana maail-

man syntyä ja Jumalan olemassaoloa. Kotona 
ylläpidettiin kristillisiä tapoja ruoka- ja iltaru-
kouksineen, joulukirkossa käynteineen jne. 

– Uskonasiat olivat tuttuja, mutta jotain 
siitä tuntui puuttuvan. Suhde oli hieman 
etäinen ja ehkä pikemminkin tapa. Henki-
lökohtainen ymmärrys puuttui.

Hän kertoo lukeneensa jo teini-iässä evan-
kelioivia kirjoja, kuten ”Juokse poika juokse” 
tai ”Risti ja linkkuveitsi”. 

– Kyllä minä ihan täydestä sydämestäni 
rukoilin kirjojen ohjeiden mukaan eli olen 
tehnyt uskonratkaisuja pitkin matkaa. Luin 
myös äitini antaman Kalevi Lehtisen ”Si-
nulle” -kirjan, jonka lopussa myös oli ru-
kouspohja.

Etsimistä on selvästi ollut, mutta jostain 
syystä asiat jäivät etäisiksi. Hän epäilee, että 
varsinaista syventymistä Jumalan sanaan ei 
vielä tuolloin ollut. Toisaalta Samppa Lajusel-
ta puuttui tieto siitä, mitä usko tosiasiassa on. 

– Kyllä minulla oli selvä käsitys, että usko 
perustui Jeesuksen ristinkuoleman kaut-

ta saavutettuun sovintoon. Mutta usko ei 
varmaan ollut päässyt kasvamaan, koska 
ymmärrykseni uskosta oli vajavainen eikä 
minulla ollut omaa seurakuntayhteyttä.

Jotkut näkevät uskoontulon selkeänä 
prosessina, jossa vanha minä ristiinnauli-
taan Jeesuksen kanssa, ja vasta sen jälkeen 
Jeesus pääsee synnyttämään uutta elämää 
sisällämme.

A

Samppa Lajunen, 
kolme kultamitalia 
– jotain puuttui
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D  Hiihto on säilynyt aktiiviuran jälkeenkin Samp-
pa Lajusen suosikkina. Viimeisin kisa oli Samla 
Capitalin järjestämä Samla Skiing Masters tam-
mikuussa 2020 Jyväskylän Laajavuoressa.
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A

A Manteli joulupuurossa
Tuo sisäisen elämän muuttuminen tapah-
tui Lajuselle kuitenkin vasta 35-vuotiaana. 
Ulospäin Samppa Lajusen elämä oli ollut 
kunnossa, töissä meni mukavasti ja perhe-
elämäkin oli kunnossa. Yhteyttä Jumalaan 
hän oli kuitenkin kaivannut koko ikänsä.

Ratkaisevassa roolissa oli sukulaisten kans-
sa vietetyn jouluaterian yhteydessä puuros-
ta löytynyt manteli. Lajusilla oli tapana, että 
mantelin puurostaan löytänyt voi esittää 
toivomuksen. 

– Hiljaa mielessäni esittämä toivomus oli, 
että seuraava vuosi voi olla hengellisen kas-
vun vuosi. Se oli tavallaan uudenvuoden-
lupaus ja samalla hento rukous Jumalalle.

Lajunen myöntää etsineensä ”sitä jotakin” 
elämäänsä työelämän, rahan ja urheilun 
kautta, joissa kussakin on tullut myös me-
nestystä. Esimerkkeinä urheilumenestyksestä 
voisi mainita Salt Lake Cityn olympialaisissa 
voitetut kolme kultamitalia. Mutta mitä aja-
tella kuolinvuoteella, jos se jumalakortti on 

jäänyt katsomatta? 
Hän oli tehnyt paljon töitä urheilume-

nestyksen eteen ja panostanut siihen kaik-
kensa. Samoin hän oli tehnyt paljon töitä 
työmenestyksen sekä perheensä eteen. Eikö 
tätä katoavaa menestystä paljon tärkeämpää 
kuitenkin ole se, että miten meidän iankaik-
kisuusasiamme jaksavat ja mikä meidän me-
nestymisemme on siellä iankaikkisuudessa? 

– Oli pakko tunnustaa, että vaikka olin 
räpiköinyt ja koettanut löytää vastauksia ja 
Jumalaa, niin täysillä etsiminen oli puuttunut. 
Ajattelin, että jos nyt yhden vuoden voisin 
panostaa täysillä siihen etsimiseen.

Tyhjyys otettiin pois
Ja päätös myös tuotti tulosta. Vastauksia alkoi 
löytyä, ja Jumalakin alkoi vastata rukouksiin. 
Johdatuksen kautta Samppa Lajunen päätyi 
Helsinkiin keskustelemaan Seppo Juntusen 
kanssa, joka myös rukoili Lajusen puolesta. 

– Sen jälkeen tapahtui pikkuhiljaa sisäi-
nen muutos. Jos kuvailisi muutosta, niin jos 

aikaisemmin oli ollut tunne, että jotain puut-
tui, että sisällä on vähän ontto olo, niin nyt 
rintaan tuli lämmin, hyvä tunne. Minä vain 
tiesin, että sisälläni ollut tyhjyys oli otettu 
pois ja tilalle oli tullut jotain todella hyvää.

Sisäinen hyvä olo riitti, enää ei tarvinnut 
suorittaa. 

– Uskoisin ratkaisevaa olleen, että toinen 
ihminen rukoili puolestani, mitä ei ollut 
aikaisemmin tapahtunut. Aivan kuten Raa-
matussakin todetaan, kivisydän otettiin pois 
ja tilalle annettiin lihasydän, Lajunen arvioi. 
– Loppujen lopuksi kyse on Jumalan työs-

tä, enkä voi sanoa täysin ymmärtäväni sitä, 
miksi asiat ovat tapahtuneet niin kuin ne ovat 
tapahtuneet, ja miksi minä olen kulkenut sen 
matkan, mitä olen kulkenut.

Usko arjessa
Hän kokee uskon tuovan elämään täysin uu-
den ulottuvuuden, joka vaikuttaa kaikkeen 
tekemiseen. 

– Se on elämää Jumalan kanssa ja Hänen 
näkökulmansa huomioon ottamista tekemi-
sissäni. Saattaa kuulostaa hullulta tehdä asi-
oita jonkun toisen tahdon mukaan. Se muut-
tuu järkeväksi silloin, kun ymmärtää siihen 
liittyvän logiikan. Jumala toimii rakkaudesta 
käsin. Hän rakastaa meitä ja haluaa meille 
hyvää. Hänellä on paras tieto siitä, mitä me 
tarvitsemme ja mikä on meille hyväksi. Siksi 
kaikki elämän asiat kannattaa antaa Hänelle. 
Jumala ei tee mitään pakosta vaan toimii 
niiden ihmisten elämässä, jotka sitä pyytävät. 

Siksi Lajunen haluaa tuoda kaikki asiat ru-

C   – Pitää antaa kaikki asiat ilman ehtoja Ju-
malan käsiin. Vasta silloin Jumala pääsee toimi-
maan meidän elämässämme, Samppa Lajunen 
painottaa.
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A  Samppa Lajunen oli yksi vuoden 2020 Bisnestii-
min Usko & ura -seminaarin puhujista. Hän roh-
kaisi bisnestiimiläisiä kysyen: – Käytämme usein 
ongelmissamme apuna parhaita asiantuntijoita. 
Mutta kuka on luonut kaikki asiantuntijat? 
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A kouksessa Jumalalle ja etsiä Hänen tahtoaan 
toimissaan. 

– Jumala on myös antanut meille jokaiselle 
oman järjen, jota voi käyttää päivittäisissä 
ratkaisuissa. Aina ei välttämättä ole aikaa ky-

syä neuvoa jokaiseen ratkaisuun erikseen, 
mutta luotan, että kun teen töitä rukoillen, 
niin Jumala antaa viisautta ja johdatusta ar-
kipäiväisiin tilanteisiinkin.

Töissään kiinteistösijoittamisessa hän pyr-
kii ottamaan huomioon Jumalan tahdon ja 
rukouksen näkökulman mutta myös sen, että 
ratkaisuja tehdään ensisijaisesti laskimella ja 
rationaalisten talouslukujen perusteella. 

– Monesti Jumala myös puhuu joistakin 
ratkaisuista hyvin selkeästi. Tämä voi tapah-
tua Raamatun tekstien tai toisten ihmisten 
kautta. Joskus vahvistus asioille voi tulla 
yliluonnollisen ilon tai rauhan välityksellä. 
Joskus asioita vaan tapahtuu. Koen, että Ju-
malan keinovalikoima vastata meidän ruko-
uksiin on loputon.

Maailman onnellisimmat 
ihmiset -kirja innosti

Lajunen kertoo olleensa kerran puhujavie-
raana STELK:n kokouksessa ja toki luke-
neensa STELK:n perusteoksen, ”Maailman 
onnellisimmat ihmiset” – MOI -kirjan. 

– Kirja on todella mielenkiintoinen. Oi-
vallus tuli kirjan kautta, että Jumala ei kuulu 
ainoastaan sinne kirkkoon, vaan Hän haluaa 
toimia meidän ihmisten kaikilla osa-alueilla 
ja olla mukana meidän arkielämässäkin. 

Hän kertoo innostuneensa työtavasta, että 
töitä voi tehdä rukoillen. Ja Jumala tarttuu 
niihin rukouksiin – ei toki niin, että Jumala 
lupaisi meille automaattista maallista menes-
tystä.

– Kyllähän Hän sitä sitäkin antaa, mutta 
asiat voivat mennä myös toisinpäin. Paljon-
han meillä on vaikeuksia ja taloudellisia on-
gelmia, mutta tärkeintä on, että meni miten 
meni, tekee töitä rukoillen. Jumalan kanssa 

on helpompi kohdata eri tilanteet.

Ilman ehtoja
Samppa Lajunen kannustaakin liikemiehiä 
tutustumaan kyseiseen aihepiiriin esimer-
kiksi hankkimalla kirjallisuutta. Raamattu on 
tietenkin hyvä johtamiskirja yrittäjälle ja sieltä 
löytyy paljon viisautta työelämään. 

– Tietenkin, jos haluaa helppolukuisem-
paa, valmiiksi pureskeltua tekstiä, MOI-kirja 
on yksi hyvä vaihtoehto. Toinen hyvä kirja 
on Ken Costan kirjoittama ”Jumala työelä-
mässä”.

Hän rohkaisee miehiä lähtemään mukaan 
mielenkiintoiselle matkalle Jumalan kanssa. 

– Pitää antaa kaikki asiat ilman ehtoja 
Jumalan käsiin. Vasta silloin Jumala pääsee 
toimimaan meidän elämässä, Samppa Laju-
nen painottaa.

Samla Capital
Jo opiskeluajoista lähtien Samppa Lajusella 
oli unelmana perustaa oma rahasto- ja hal-
linnointiyhtiö. Aiemmin sijoittamista itse ja 
sukuyhtiön kautta harjoittanut Samppa keräsi 
kokemusta, kunnes aika oli tälle unelmal-
le valmis vuonna 2015. Näin syntyi Samla 
Capital ja sen ensimmäinen rahasto Samla 
Toimitilat Ky, joka nimensä mukaisesti on 
toimitiloihin sijoittava vaihtoehtorahasto. 
Myöhemmin perustettiin asuntoihin keskit-
tynyt Samla Asunnot Ky sekä toimitiloihin 
sijoittava Samla Toimitilat II Ky.

– Yksi Samla Capitalin arvomaailman te-
kijöistä on kristillinen arvopohja eli töitä 
tehdään laskimen lisäksi myös sydämellä, 
Lajunen lisää. – Samla Capital on vastuul-
linen, kasvollinen ja pitkäjänteinen toimija. 
Samalla haluamme auttaa yhteiskuntaamme 
ja ympäristöämme hyväntekeväisyydellä si-
joitustoiminnan ulkopuolella. Tällä hetkellä 
Samla Capital rahoittaa koulun rakentamista 
200 lapselle Bangladeshiin, Samppa Lajunen 
kertoo.
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B  – Tärkeintä on muistaa, että meni miten meni, 
töitä tehdään rukoillen. Jumalan kanssa on hel-
pompi kohdata eri tilanteet, Samppa Lajunen 
rohkaisee.

Rolate Oy
Jeesus elää
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KIINTEISTÖKEHITYKSEN  ASIANTUNTIJA

KIRSIKIINTEISTÖT
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Den i Grankulla bosatta 
pensionären Dage Härus minns 
att han gick med i STELK år 1981, 
vid den tid då man kom samman  
på restaurang Adlon i Helsingfors.
- Jag tyckte redan då att detta var 
ett fantastiskt sällskap. Dit bjöd 
man människor, som annars inte 
kom inom Guds ords hörhåll.

F öreningens ordförande var på den ti-
den Aulis Pesonen, som blev Dage 
till stor välsignelse.

– Han var den första som bad för mig i 
telefon. Mitt företag var vid detta tillfälle i en 
besvärlig ekonomisk kris, och Aulis’ bön be-
rörde mig starkt. Läget förbättrades märkbart 
efter detta  –  även om vissa kriser t.ex. i form 
av statliga devalveringar gjorde livet surt för 
importföretag allt emellanåt. En annan orsak 
till mången kristen affärsmans kriser, är nog 
säkert även den, att man inte är lyhörd för 
vår Hjälpare, den Helige Ande.

– Jag förstod inte då ännu, att jag inte är 
tvungen att “köra mitt eget race” genom att 
enbart jobba hårt och stressa.

Kraft via trosbröder
Då man bildade en egen STELK-avdelning i 
Esbo år 1987, var Dage en av de grundande 
medlemmarna, men blev småningom mindre 
synlig i avdelningens verksamhet, samtidigt 
som han avvecklade sitt företag som 72-åring 
år 2003. Under sin aktivaste tid inom avdel-
ningen var Dage känd som en faderlig ges-
talt, som tog sig an de nyare medlemmarna.

– Mitt engagemang i veckomötena började 
tunnas ut i början av 2000-talet, på grund 
av att åren började utgöra en viss belastnig, 
småler Dage, och berättar att fördelningen av 
hans tid mellan STELK, Gideoniterna och för-
samlingen började bereda vissa svårigheter.

Han minns med värme sin aktiva tid i 
STELK-ledet. Det regelbundna umgänget 
med bröderna utgjorde en påtaglig hjälp i 
arbetslivets vardagsrutiner.

– Det var som om man hade fått en vita-
mininjektion varje gång man träffade sina 
yrkes- och trosbröder. Det var inte enbart 

fråga om att möta människor med ungefär 
samma bakgrund som man hade själv, utan 
fokus riktades vid dessa tillfällen på Herren, 
genom de lovsånger man regelbundet sjöng 
till Honom. Vid den tiden var detta något 
nytt  –  att man även kan beskriva Gud bara 
genom att sjunga hans Ord. Genom lovsån-
gen stärktes min egen trosvandring. Gud och 
hans Ord är Kraft, understryker Dage.

Redan innan Dage gick in i STELK hade 
han anslutit sig till föreningen Gideoniterna 
år 1977. Tusentals tredje-klassister har mot-
tagit ett Nya Testamente ur hans hand.

– Även detta har utgjort en kär uppgift 
för mig. Jag har i samband med dessa mina 
utdelningar i Esbo-skolorna även ombetts 
hålla religionstimmar, då jag kunnat förmedla 
Guds kärlek både till skolbarnen och deras 

lärare. Dage säger att han får “abstinensbes-
vär” om han inte varje morgon får en rejäl 
dos av Guds Ord.

En självbiografi
Vanligen är det barnen eller barnbarnen som 
ber sin farfar/morfar att nedteckna sina min-
nen, men i Dages fall kom inte tanken på 
en biografi från någon av hans familjemed-
lemmar. 

– Jag började på gamla dar fundera på 
om det inte vore skäl att göra bättring, och 
berätta för de anförvanter och vänner, som 
ännu är vid liv, att det faktiskt finns ett bättre 
liv än enbart detta dagliga stretande. Jag ville 
berätta om Honom som ledsagat mig och 
visat mig sin trofasthet ända sedan valborgs-
mässoafton 1945. Den dagen ingick vi, Gud 
och jag, förbund med varandra. Trots att jag 
har försökt lösa vissa frågor och situationer 
enligt min  egen “logik”, och ofta misslyckats, 
har han varit trogen i vårt förbund. (“Hans 
trofasthet är sköld och skärm”. Ps.91:4) Detta 

Kraft för vardagen 
ur brödragemenskap

A

D  – Jag ville berätta om Honom som ledsagat 
mig och visat mig sin trofasthet ända sedan val-
borgsmässoafton 1945.
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A har jag velat delge andra, så att de ännu 
t.o.m. på äldre dagar kan ta emot Jesus som 
sin personliga Räddare.

Här berördes huvudorsaken till författan-
det. Men hur skall boken utformas? Hur skall 
man få folk att ta den i sina händer, och att 
läsa den?

– Min baktanke var den, att när en person 
börjar läsa min bok följer en överraskning på 
slutet, som läsaren inte väntar sig.

En profetia från Australien
Bokens idé föddes år 2014 då Dage Härus var 
83 år. Den 27. maj det året ordnade STELK i 
Esbo ett utvidgat veckomöte på hotell Kungs-
vägen, till vilket även Dage med hustru Sol-

veig fick en särskild inbjudan. Huvudtalare 
var australiskan Marie Licciardo, som bad 
för dem som så önskade. Även Dage gick 
mot slutet av sammankomsten fram för att få 
förbön. Licciardo bar fram det som Herren 
ville säga åt Dage. I slutet av stunden sade 
hon: “Och till sist – du kommer att skriva en 
bok”. Jag blev förvånad, eftersom jag inte 
hade nämnt om mina planer för någon män-
niska, min hustru Solveig undantagen. Sedan 
upprepade Licciardo sina senaste ord. Denna 
gång med eftertryck: “Du kommer att skriva 
en bok !!”. Dage erkänner att han dittills hyst 
starka tvivel på om hans tanke var av Herren, 
eller om allt endast varit hans eget infall.

– Jag förstod, att om jag skriver en andlig 
bok utan Herrens bifall, så blir den ett platt 
fall.

Vems idé?
Under ett par dagar efter mötet gick Dage 
dock och grunnade på alltsammans, men 
vände sig sedan direkt till Herren i bön och 
frågade: “Vad anser du?” Han svarade: “Bara 
skriv, jag är med dig!”. 
– Fastän jag hörde hans röst inom mig, var 
jag fortfarande inte helt säker, så jag ställde 
Honom en annan fråga: “Hur skall jag av-
fatta boken?”. Jag berättade Honom hur jag 
hade tänkt: I början av boken berättar jag 
om mitt yrkesliv, för att i slutet beskriva vem 
du Gud är, och vad du betytt för mig, men 
vad tycker du?.

Han svarade: ”Idén är helt utmärkt, därför 
att det är jag som har gett dig den”. Och dä-
refter, 2015, var skrivprocessen igång. “Kric-
cé – i går kris, i dag succé” utkom 2017, och 
dess andra utökade upplaga hösten 2019. 
Sistnämnda år publicerades även den finska 
översättningen “Kriitys – eilen kriisi, tänään 
menestys”.

Budskapet verkar
Den positiva respons som böckerna rönt har 

överraskat Dage Härus. De har varit till nytta 
såväl inom företagsvärlden som på det and-
liga planet. Exempel: I början av 1970-talet 
blev Dage agent för ett känt företag i Sverige. 
Då den partiella biografin var tryckt sände 
han ett exemplar till Stig, som vid den tid, då 
det begav sig, var företagets exportchef  - ett 
litet tack för allt samarbete i det förgångna.

– Min hustru misstänkte att ifrågavarande 
gåvomottagare skulle kasta boken i pappers-
korgen  –  oläst. Din instinktiva uppfattning 
brukar sällan slå slint, så jag antar att du har 
rätt igen, sade jag.

– Det hade förflutit många år sedan man-
nen i Sverige och jag hade haft kontakt 
senast, men efter ett par veckor ringer te-
lefonen i vars andra ända den förra export-
chefen presenterade sig. Han sade med rörd 
röst, att han och hans hustru ämnar göra just 
det som jag i boken uppmanar läsarna att 
göra  –  att ta emot Jesus som sin personliga 
frälsare, minns Dage, som nämner ännu ett 
annat exempel på bokens styrka:

Huvudägaren till ett stort industriföretag, 
med ett 10-tal dotterföretag i Finland och 
Sverige beställde tio böcker för att ge alla sin 

C  Skribenten till denna artikel mötte nyligen 
Dage på ett kafé i Grankulla köpcentrum. Han 
brukar använda den tid, som hans hustru behöver 
för sina olika inköp i köpcentret, till att nerteckna 
sina tankar i ett häfte, som alltid åtföljer honom 
i skjortans bröstficka.
– Jag skriver några utkast till följande biografi, 
som denna gång inte blir partiell, utan ganska 
heltäckande. Den kommer att bli ännu mer upp-
lyftande, omväxlande och fängslande än den för-
ra. Rena dynamiten!, framhöll Dage.

företagschefer var sitt exemplar till jul 2019.
Litet efter nyår ringde han och berättade 

att de flesta av hans chefer varit överväldi-
gade av den julklapp de fått. Både de enkla 
vinkarna om hur man lägger sina ord så, att 
folk gärna “köper” ens idé  –  eller produkt  
–  och hur man får en genuin relation till 
Gud, hade en så positiv effekt på hans kol-
leger, att fabrikören beställde ytterligare tio 
böcker, som han skulle ge till utvalda per-
soner inom koncernen, samt till vissa släk-
tingar. Till slut uttalade han sin besvikelse 
över att han inte redan för tiotals år sedan 
kunnat erhålla boken.

D  “Kriccé - i går kris, i dag succé” utkom 2017, 
och dess andra utökade upplaga hösten 2019. 
Sistnämnda år publicerades även den finska 
översättningen “Kriitys - eilen kriisi, tänään me-
nestys”.
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A

Lasse Suhosen elämää 
kuvastaa Sananlaskut 22:29 "Näet 
miehen, taitavan toimissaan: 
Kuninkaita hän palvelee, ei 
hän palvele alhaisia". Siellä 
missä Lasse Suhonen on, siellä 
tapahtuu. STELK:n kokouksissa 
seremoniamestarina tunnetuksi 
tullut Lasse Suhonen tuli uskoon 
vuonna 1958 Tukholmassa. Hän 
tulee uskovaisesta perheestä, 
mutta kipinä ei ollut syttynyt 
vielä nuorena miehenä.

L asse Suhonen näki Dagens Nyheter 
-lehdessä mainoksen kaupunkiin tul-
leesta suomalaisesta tango-orkesterista. 

Sunnuntai-iltana hän sitten suuntasi Med-
borgare Husetiin tansseihin ja otti matkalla 
vastaan nuorten miesten jakamia traktaatteja, 
jotka pisti taskuunsa.

Tanssien liput olivat kuitenkin liian kalliit, 
joten Suhonen kääntyi takaisin ja jäi keskus-
telemaan traktaatteja jakaneiden nuorukais-
ten kanssa. 

– Pojat kysyivät, että etkö haluaisi tänään 
antaa elämääsi Jeesukselle. Minä siinä hie-
man epäröin, jolloin he sanoivat, että lähde-
tään tuonne Veikko Tynkkysen kotiin Van-
haan kaupunkiin. Eihän siinä olisi tarvinnut 
kenenkään saarnamiehen luo mennä, mut-
ta nuoret pojat olivat vähän arkoja, eivätkä 

”uskaltaneet” itse johdattaa minua Jeesuksen 
luo, Suhonen muistelee naureskellen.

Tynkkysen kotona Suhonen kuitenkin 
teki uskonratkaisunsa ja alkoi kuumeisesti 
odottaa seuraavaa torstai-iltaa, jolloin seu-
rakunnassa olisi kokous. 

Kokouksessa saarnaaja huomasi Suhosen 
ja kysyi, oliko tämä jo päässyt läpi. 

– En ymmärtänyt, minkä läpi minun olisi 
pitänyt päästä. Kerroin, että olo on todella 
ihana juuri nyt. Siihen saarnaaja vastasi tyyty-
väisenä, että sittenhän sinä olet päässyt läpi.

Uskoa ei 
tarvinnut hävetä

Turussa syntynyt Suhonen lähti ystävänsä 
kanssa etsimään työpaikkaa ruotsalaisen 
varustamon laivasta, ja vuosina 1956-1959 
hän työskenteli laivoilla.

Kun varustamo myi vanhan, pienemmän 
laivansa ja osti uuden isomman, laivan kap-
teeni tuli kysymään, tulisiko Suhonen töihin. 

– Vastasin, että kyllähän se käy. Silloin 
kapteeni sanoi, että nyt Lasse voi mennä ko-
tiin ja tulee kolmen viikon kuluttua takaisin, 
yhtiö maksaa Lassen matkakulut.

Suhonen oli kertomansa mukaan poik-
keuksellinen suomalainen. Hän oli raitis ja 
varsinainen työhullu.

Englannista vietiin esimerkiksi maakaasu-
putkia Kanadaan ja sieltä tuotiin puutavaraa 
Englantiin. 

– Merellä oltiin yhteen menoon 3-4 viik-
koa, mikä oli tällaiselle vilkkaalle nuorelle 
pojalle aikamoinen kokemus. Päivän koho-

kohta oli, kun taivaanrannalla näkyi joku 
toinen rahtilaiva.

Pitkinä merillä oloaikoina tuli hänen ker-
tomansa mukaan luettua paljon Raamattua, 
laivoissahan ei siihen aikaan ollut televisioita 
tai muuta viihde-elektroniikkaa.

Lasse Suhonen kertoo usein todistelleensa 
laivamatkoilla uskoaan nuoruuden innolla 
työtovereilleen. Uskoaan ei tarvinnut hävetä, 
eikä kukaan katsonut kieroon. 

– Kerrankin jutellessani merimiesten kans-
sa, minulle huomautettiin, että on hyvä asia, 
mihin olet ruvennut. Minä totesin, ettei siihen 
ruveta vaan synnytään.

Suhonen huomauttaa merimiesten olevan 
kovasta ulkokuoresta huolimatta käytännös-
sä varsin pehmeitä, moni oli kertonut, kuinka 
äiti tai isoäiti oli ollut uskossa.

Ravintola-ala 
vei mennessään

Lasse Suhonen palasi Suomeen laivatöiden Avustaja Kuninkaan 
palveluksessa

A   – Olin laivalla poikkeuksellinen suomalainen. 
Olin nimittäin raitis ja varsinainen työhullu, Su-
honen muistelee.

B   – Todistelin laivamatkoilla uskoani nuoruuden 
innolla työtovereille. Uskoa ei tarvinnut hävetä, 
eikä kukaan katsonut kieroon, Suhonen kertoo.
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A päätyttyä 1959 ja liittyi varsin pian Siion 
seurakuntaan, jossa sen ajan tunnetuimpia 
Sanan julistajia, Vilho Soininen oli pastorina.

Suhonen oli ennen laivoille siirtymistään 
opiskellut Turussa vuoden kotitalouskou-
lussa. 

– Olimme ensimmäisiä poikia tyttöjen am-
mattikoulussa Turussa, kotitalouskoulussa oli 
400 tyttöä ja kaksi poikaa. Kouluhallitus antoi 
silloin meille erikoisluvan.

Helsinkiin muutettuaan hän jatkoi opinto-
jaan ravintolakoulussa. Tarkoitus oli palata 
koulun jälkeen välittömästi takaisin Turkuun. 
Samassa koulussa opiskeli tarjoilijalinjalla 
Leila-niminen neiti-ihminen. Ja niin syttyi 
ihastus, joka muuttui rakkaudeksi, ja Vilho 
Soininen vihki heidät avioliittoon 3.9.1960 
Siionissa.

Valmistuttuaan pariskunta jäi Helsinkiin, ja 
Lasse Suhonen työskenteli ravintola Adlonis-
sa sekä keittiössä että salimestarina. 

– Lopulta Adlonissa tuli työskenneltyä 3 
vuotta 3 kuukautta 3 päivää, Suhonen ynnää.

Myöhemmin Adlonin johtaja perusti ra-
vintola Linnunradan Tapiolaan ja sai taivu-
teltua Lasse Suhosen sinne keittiömestariksi 
1,5 vuodeksi.

Penkin alle 
rukoilemaan?

Eräänä vappupäivänä Lasse oli käymässä 
appivanhemmillaan, jossa Suhosten kaksi 
tytärtä olivat olleet hoidossa. Velmu ap-
piukko näytti lehteä ja sanoi, että katsos, 
nyt olisi Lasselle paikka tiedossa. Lehdessä 
Husqvarna haki palvelukseensa mikroaalto-
uunimyyjää. 

– Paikka vaikutti mielenkiintoiselta, joten 
soitin yhtiöön. Sinne olisi pitänyt lähettää 
paperit etukäteen, mutta totesin etteivät pa-
perini ole kovinkaan vahvat, mutta suu pelaa 
tarvittaessa sitäkin paremmin, Lasse Suhonen 
naureskelee.

Työpaikkahaastattelussa Husqvarnan hen-

kilöstöpäällikkö katsoi seurakunnan antamaa 
suosituskirjettä, jossa kerrottiin Suhosen ole-
van uskovainen nuori mies. ”Voitteko te teh-
dä kuitenkin töitä, vaikka olette uskovainen 
vai pitääkö teidän mennä määrättyyn kel-
loaikaan jonkun penkin alle rukoilemaan?”

– Vastasin, että ei hyvänen aika, ei minun 
tarvitse minnekään penkin alle mennä ru-
koilemaan, minä voin rukoilla vaikka autoa 
ajaessani.

Haastattelu järjestettiin perjantaina, ja jo 
seuraavana maanantaina Suhonen aloitti työt 
mikroaaltouunien myyjänä.

Todistustykitystä 
ajomatkoilla

Samalla kun mikroaaltouuneista tehtiin kaup-
poja, asiakkaat kyselivät usein myös muita 
keittiölaitteita, rasvakeittimiä, parilloja jne.

Lasse Suhonen perusti työtoverinsa Heik-
ki Salmelan kanssa Saloon kaupungin en-
simmäisen grillikioskin. Samalla 1960-luvun 
lopulla miehet päättivät perustaa Grillipalve-
lu Oy:n, joka palvelisi grilliasiakkaita.

Viikonloppuisin, kun Suhonen ja Salmela 
tuurasivat grillin vakiohenkilökuntaa, kävi 
grillikauppiaita  eri puolilta Suomea tutus-
tumassa, kuinka mikroaaltouunia pystyi hyö-
dyntämään myös grillikioskin toiminnassa. 

– Meillä oli Salon kioskissa parhaimmillaan 
käytössä seitsemän mikroaaltouunia, Suho-
nen muistelee.

Salmela tiesi jo entuudestaan Suhosen 
uskovaisuuden, ja joutui yhteisillä myyn-
timatkoilla varsinaisen todistustykityksen 
kohteeksi. 

– Olimme esimerkiksi kerran myyntimat-
kalla Pietarsaaressa ja kävimme ajomatkan 
aikana varsin hedelmällistä Jeesus-keskus-
telua. Seuraavana aamuna Hessu valitteli A

A   Lasse ja Leila Suhonen ovat jo 18 vuotta viet-
täneet talvikuukaudet Espanjassa.
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A nukkuneensa huonosti, koska oli ajatellut 
käytyjä keskusteluita. Totesin, että se on hyvä 
merkki.

Heikki Salmelan Kirsti-vaimo tuli aikanaan 
ensimmäisenä uskoon, johon olivat vaikut-
tamassa uskossa oleva työtoveri sekä Lasse 
Suhonen.

Ryhmä järjesti Kaarinan luterilaisessa seu-
rakunnassa iltatilaisuuden, jossa lauloi Vik-
tor Klimenko. 

– Hessu tuli istumaan etupenkkiin, koska 
ei kehdannut jättää kavereiden järjestämää 
tilaisuutta väliin. Ja hän oli ensimmäinen, 
joka vastasi alttarikutsuun ja otti Jeesuksen 
elämäänsä, Lasse Suhonen muistelee tyyty-
väisenä.

Grillipalvelu Oy:tä Suhonen pyöritti yli 30 
vuotta, kunnes myi sen suurkeittiölaiteyritys 
Diatalle.

Salmela puolestaan perusti aikanaan ham-
purilaisketju Hesburgerin.

STELK 
käynnistyy

40 vuotta sitten järjestettiin Suomen Täyden 
Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälisen 
Veljesliiton ensimmäinen kokous Helsingis-
sä hotelli Hospitzissa. Puhumassa oli eng-
lantilainen Full Gospel -veli. Vielä nykyisin-
kin STELK:n riveissä vaikuttavista jäsenistä 
oli perustamiskokouksessa Suhosen lisäksi 
myös mm. Aulis Pesonen ja Jouko Salmela.

Järjestön käynnistäjät olivat intoa täynnä, 
kuukausikokouksia järjestettiin joka kuukau-
si, ja väkeä oli tuvan täydeltä. Aika ajoin 
järjestettiin myös teemakokouksia, joissa 
esimerkiksi lääkärit todistivat lääkäreille, in-
sinöörit todistivat insinööreille jne. 

Ja monet tulivat STELK:n kokouksissa us-
koon. Miehet pystyivät puhumaan miehille. 

– Tänä päivänä toivoisi toimintaan mukaan 
enemmän nuoria miehiä, ettei jäsenistön kes-
ki-ikä alkaisi lähennellä 70 vuotta, Suhonen 
pohdiskelee.

Ajan henki on hänen mukaansa, että ih-
miset eivät haluaa enää sitoutua. Enää ei ole 

paloa sielujen voittamiseksi. Tämä näkyy niin 
luterilaisessa kirkossa kuin vapaissa suunnis-
sakin ja STELK:ssä. Ennen salit olivat täynnä 
Sanan nälkäisiä, mutta ei enää.

– Vihollinen on vienyt mielenkiinnon kai-
kennäköisiin muihin asioihin. Jeesuksen tulo 
on entistä lähempänä, joten toivoisi hädän 
pelastumattomista sieluistakin kasvavan, Las-
se Suhonen huokaisee.

Aurinkorannikko 
kutsuu

Suhoset viettävät vuosittain kuutisen kuu-
kautta Espanjan Aurinkorannikolla, takana 
on jo 18 talvea etelän lämmössä. Espanjas-
sa vietetyt kuukaudet ovat tietenkin pois 
STELK:n tilaisuuksiin osallistumisista, mut-
ta Lasse Suhonen on kuitenkin pari kertaa 
vuodessa vetovuorossa Espoon STELK:ssä. 
Samoin pääkaupunkiseudun vappu- ja jou-
lukokouksissa hän on edelleen yksi perus-
pilareita.

Fuengirolassa toimivassa Turistikirkossa 
Lasse Suhonen on aktiivi jäsen, yksi sen 
vastuuhenkilöistä. 

– Vastaan siellä keittiötoiminnasta. Meil-
lä on suomalaisille tarjolla ruokaa kolmena 
päivänä viikossa. Vanhan ammattini takia tuli 
tällainen ”painolasti”. Pitää laatia ruokalistat, 
hankkia ruoat, huolehtia, että henkilökun-
taa on paikalla jne. Myös kokouksissa olen 
usein vetovuorossa. Siihen että tällainenkin 
mies pääsee pönttöön puhumaan, on ainoa 
syy Raamatussa, joka toteaa Hänen olevan 
heikoissa väkevä.

Fuengirolassa toimiva luterilainen kirkko 
puolestaan vuokraa sunnuntai-iltapäivisin 
paikallista katolista kirkkoa omiin tilaisuuk-
siinsa. Saliin mahtuu vähän päälle 400 ihmis-
tä, ja se on joka sunnuntai tupaten täynnä. 

– Suomalaiset ovat lomillaan kotimaata 
vapautuneempia. Hengellisiin kokouksiin 
uskalletaan lähteä, kun naapurit eivät ole 
näkemässä, Lasse Suhonen toteaa.

B   Fuengirolassa toimivassa Turistikirkossa Lasse 
Suhonen on aktiivi jäsen ja yksi sen vastuuhen-
kilöistä.
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A

TV7:llä ja STELK:llä on yhteinen 
tavoite, evankeliumin levitys. 
Aivan kuten Puolustusvoimissa on 
ilmavoimia ja maavoimia, TV7:n 
toimitusjohtaja Martti Ojares 
kokee, että STELK on tässä 
evankeliumin levityksessä osa 
maavoimia.

S TELK:iin Ojares kertoo liittyneensä 
1990-luvun puolivälissä. 

– Olin Pertti Jotunin vetämässä 

raamattupiirissä. Jotunihan oli vahvasti mu-
kana STELK:n toiminnassa ja raamattupiiriin 
kuului muitakin stelkiläisiä, Martti Ojares 
muistelee.

STELK:n vappukokouksiin hän kertoo 
osallistuneensa säännöllisesti 2000-luvun 
alussa.

Hän myöntää olevansa pelkkä rivijäsen Es-
poon STELK:ssä, mutta on kuitenkin kaksi 
kertaa vuodessa viikkokokouksen vetovas-
tuussa.

Pyhä Henki 
antaa voimaa

STELK:n jäsenistön keski-ikä on varsin kor-

kea, monissa osastoissa työssäkäyvät liike-
miehet ovat vähemmistönä. 

– Kuten monissa seurakunnissakin maas-
samme, hengen palo on hiipunut – kipinä 
puuttuu.

Nuorten saaminen mukaan on vaikeaa, 
Martti Ojares pahoittelee ja muistuttaa, ettei 
kalojakaan sumpusta ongita, vaan mennään 
avomerelle. Eivätkä kalat hypi veneeseen, 

vaan kalastajan on tehtävä oma osuutensa 
eli silloin tullaan siihen, mitä evankeliumi 
laajasti ottaen on, miten se pitää jalkauttaa, 
että sieluja pelastuu. 

– Nykypäivänä kristityt ovat menneet 
kaappiin samalla, kun toiset ovat tulleet 
sieltä ulos.

Monet herätysliikkeistä sammuvat kuin 
tulivuoret. Jos vähänkin hiiltä jäljellä, pitäisi 
puhaltaa uutta kipinää. 

– Annetaan Jumalan tuulen puhaltaa niin, 
että niihin harmaantuviin hiiliin tulisi uutta 
punaa.

Kysymys onkin, onko meillä oikealla ta-
valla Herran kunnioitusta ja pelkoa?

Me jokainen joudumme kerran Jeesuksen 
Kristuksen eteen, ja siellä katsotaan kirjoista, 
mitä olemme sanoneet ja tehneet – ja kuin-

Toimeksiantona
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n B   Mirja ja Martti Ojares luotsaavat TV7:n toi-
mintaa Jumalan ohjauksessa ja rukousarmeijan 
tukemana.

D   –  Me tarvitsemme yhdessäoloa, veljesyhte-
yttä, mutta se ei riitä, meidän on mentävä ulos 
– sama koskee myös seurakuntiamme, Ojares 
huomauttaa.

kristillinen televisiokanava
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A ka paljon olemme tehneet niitä tekoja, joita 
Jeesus tahtoo?

Ojares painottaa, että Herran pelossa pelko 
ei ole Saatanan aiheuttaman pelon kaltaista, 
vaan se on kunnioitusta ja pyhyyttä. Jumala 
ei siedä, että kumarramme epäjumalia. Mei-
dän täytyy kulkea Sanan ja Pyhän Hengen 
ohjauksessa. Pyhä Henki tulee sinne, missä 
kirkastetaan Jeesusta Kristusta, ja jossa Sana 
soi kauniisti. Ja kun Pyhä Henki tulee, se 
antaa voiman ja innoituksen tehdä kaiken-
näköisiä asioita, ja sielun vihollinen joutuu 
pakenemaan. Missä pyhyys ja valkeus on, 
sieltä Saatana joutuu poistumaan.

Armolahjat 
käyttöön

– Perusasiat pitäisi tuoda selvästi esille, että 
meillä on todellinen paha, pimeys, joka pois-
tuu vain, kun Kristuksen valkeus tulee. Kun 

Hänen henkensä on meissä, meillä on se 
auktoriteetti. Meidän ei tarvitse pelätä mi-
tään, vaan voimme rohkeasti mennä eteen-
päin. Sielun vihollinen on voitettu, se on 
voitettu Golgatalla, Martti Ojares toteaa.

Tämä totuus pitäisi hänen mielestään tul-
la voimakkaammin esille myös STELK:n toi-
minnassa, miesten olisi jalkauduttava sieltä 
saleista. Me tarvitsemme yhdessäoloa, veljes-
yhteyttä, mutta se ei riitä, meidän on mentävä 
ulos – sama koskee myös seurakuntiamme.

– Toimintaa tulisi viedä siihen suuntaan, 
että armolahjat toimisivat! Jos armolahjat 
eivät toimi, siitä tulee uskontoa, siitä tulee 
teoreettista, kuivaa sanaa. Kun ihmiset saavat 
apua – ovat sairaita tai rikkinäisiä – kun Ju-

malan Pyhä Henki pääsee heitä parantamaan 
ja antamaan voimaa. Mutta ensin tulee olla 
julistettu Sana. Ja Sanassa pitää olla Jumalan 
kirkkauden ilmapiiri.

Huoli 
kristittyjen tilasta

Martti Ojares täytti 60 vuotta vuonna 2002 
ja jäi vuoden vaihteessa eläkkeelle Sanoma 
konsernin varatoimitusjohtajan tehtävistä.

Syyskuussa järjestettiin Kolarissa Kalotti-
konferenssi, jossa puhujana oli Tauno Ran-
tala.

Ojares oli vierailulla konferenssissa kym-
menen miehen kanssa. Tervehtiessään mies-
joukkoa Rantala pysähtyi Ojareksen eteen ja 
totesi: ”Veli, näen, että ensi vuoden alussa 
elämässäsi tapahtuu erittäin suuri muutos.” 

– Ajattelin, että varmaan tässä tapahtuukin 
jotain, kun jään eläkkeelle, Ojares hymähtää.

Myöhemmin syksyllä Martti Ojareksen sy-
dämelle alkoi tulla yhä suurempi tuska Suo-
men kansan tilasta, kristittyjen tilasta. 

Öisin lähinnä pornoa lähettänyt ATV 
meni konkurssiin joulukuun 17. päivä. 
HelsinkiTV:n toimitusjohtaja Markku Tuo-
mola otti yhteyttä ja kertoi, että jos Ojares 
olisi keskeisesti mukana jossakin uudessa 
kanavahankkeessa, Tuomola antaisi ATV:ltä 
vapautuvan kaapelikaistan hänelle.

Vahvistuksia 
virtaa

Vähän ennen joulua Ojares otti yhteyttä Ran-
talaan ja kertoi tarjotusta toimiluvasta sekä 
toisaalta huolestaan Suomen kansan menos-
ta helvettiin. Halua oli lähteä kehittämään 
kristillistä televisiokanavaa, mutta olisiko se 
Jumalan mielen mukaista. Tauno Rantala lu-
pasi rukoilla asian puolesta.

Vuoden 2003 tammikuun 10. päivä Martti 
Ojares otti häneen uudelleen yhteyttä, mut-
ta Rantala totesi, ettei ollut saanut Jumalalta 
vahvistusta. A

– Olin vähän pettynyt, etteikö tämä sitten-
kään ollut Jumalan tarkoitus. Mutta hieman 
ennen puolen tunnin puhelun päättymistä, 
Tauno Rantala alkoi puhua kielillä ja selittää 
sanomaansa. Siinä tulivat sitten ensimmäi-
set vahvistukset kokemaani tuskaan. Silloin 
Jumala sanoi sen kaiken tärkeimmän asian: 
”Kysy kaikki asiat minulta, älä ihmisiltä.”

Seuraavan vahvistuksen antoi Pasilan Ur-
heilutalolla järjestetyssä viikon tapahtumassa 
opettanut Rodney Howard-Brown. 

Perjantai-iltana Martti ja Mirja Ojares läh-
tivät seuraamaan tapahtumaa. Yleisöä oli 
paikalla 800 henkeä. Tilaisuuden loppuvai-
heessa oli vuorossa paikalla olleiden pasto-
rien siunaaminen. 

Kesken siunaamisen Rodney pysähtyi ja 
oli hiljaa pitkään. Lopulta hän sanoi, että 
paikalla on joku, joka suunnittelee kristillistä 
tv-kanavaa Suomeen. Tuon henkilön pitäisi 
tulla eteen. 

– Katselin ympärilleni, että onko joku 
muukin suunnittelemassa kanavaa. Mutta 
kun kukaan ei mennyt eteen, minä menin 
sinne, Ojares muistelee.

Howard-Brown sanoi, että se mitä Ojares 
suunnittelee, on paljon suurempi asia, kuin 
tämä voi ikinä kuvitella. Seuraavaksi saar-
namies laski kätensä Ojareksen päälle, joka 
kertoo kaatuneensa lattialle kuin kivi.

Varttitunnin kuluttua Howard-Brown totesi 
Herran sanovan, että henkilön, joka suun-
nittelee sitä televisiokanavaa, pitäisi tulla 
uudelleen eteen, koska Jumalalla on vielä 
hänelle asiaa.

Lavalle noustuaan Martti Ojarekselle an-
nettiin mikrofoni käteen ja kysyttiin, miltä 
nyt tuntuu.

– Rodney sanoi, että Jumala voitelee minut 
nyt tähän tehtävään. Ja Hän voitelee minut 
niin voimallisesti, että kun minä puhun ih-
misille, niin vaikka he eivät usko minua, he 
tottelevat. Lisäksi hän sanoi, että tämä tulee 
menemään nopeasti.

C   –  Katselin ympärilleni, että onko joku muukin 
suunnittelemassa kanavaa. Mutta kun kukaan ei 
mennyt eteen, minä menin sinne, Ojares muis-
telee.
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A Myöhemmin Howard-Brown oli jälleen 
hetken hiljaa, katsoi taaempana seisovaa 
Ojareksen pariskuntaa ja hymyili. 

– Vielä poistuessaan salista Rodney katsoi 
meitä ja hymyili, mutta ei sanonut mitään, 
Martti Ojares toteaa.

Jeesus Kristus 
on Herra

Vuosi 2003 oli Herralle huutamisen aikaa. 
Paljon vastustusta ja tiukkoja tilanteita, vä-
lillä meinasi kanavamahdollisuuskin livetä 
käsistä. Mutta Jumala piti huolen. 

– Missä on elävä Jumala, siellä on myös 
elävä Saatana, se on nähty tässä hommassa! 
Ojares painottaa.

Kanavasopimus allekirjoitettiin HTV:n 
kanssa huhtikuussa 2003. 18.5. MTV oli 
saanut vihiä Ojareksen televisiokanavan 
perustamisesta. 

– En olisi vielä halunnut julkistaa asiaa, 
mutta Maikkarilta sanottiin, että he tekevät 
uutisen joka tapauksessa, annat haastattelun 
tai et.

Lopulta haastattelu sovittiin seuraavaksi 
päiväksi Porkkalan golfkentälle, ja uutinen 
oli pääuutinen sekä klo 19:n että klo 22:n 
uutislähetyksissä. 

– Kun toimittaja kysyi minulta kanavan 
sisällöstä, vastasin ainoastaan, että kaikki 
lähtee siitä, että Jeesus Kristus on Herra. Ja 
se tuli sellaisenaan uutislähetyksessä, Martti 
Ojares naurahtaa.

Ojarekset huomasivat heti alussa, että mo-
net lähtevät mielellään ryhmään mukaan, 
mutta jos pitäisi olla valmis myös kantamaan 
tulevat riskit, on jono huomattavasti lyhyem-
pi. Ihmiset eivät halua sitoutua. 

– Eli lopulta olimme vain kahdestaan Mir-
jan kanssa, Martti Ojares huokaisee.

Rukousarmeija apuun
TV7 on tehnyt suuria avauksia viime vuosina. 
Israeliin on perustettu oma studio, kanavat 

löytyvät Suomen lisäksi myös Virosta, Ruot-
sista ja venäjänkielisestä maailmasta. 

Rahoituksen saaminen on Ojareksen 
kertoman mukaan vaikeaa muissa maissa, 
Suomi on siinä mielessä poikkeuksellinen 
maa – mutta lahjoittava ikäluokka pienenee 
koko ajan. 

– Herätystä tarvitaan, että uudet sukupol-
vet innostuisivat tukemaan kristillisiä hank-
keita.

Aluksi elettiin kädestä suuhun, mutta tänä 
päivänä tilanne on jo huomattavasti parempi. 

– Sen olen huomannut näissä kristillisissä 
hankkeissa, että ellet ole rautainen talous-
mies, niin pelkkä hengellinen pohja ei riitä. 
Pitää olla kummatkin osa-alueet. Täytyy op-
pia tuntemaan Jumalan tapa toimia, Martti 
Ojares huomauttaa.

Yksi syy TV7:n kasvuun ovat hänen arvi-
onsa mukaan tuhannet päivittäin kanavan 
puolesta rukoilevat ihmiset. 

– Se rukousarmeija vie tätä kanavaa eteen-
päin.

Kolmisäikeinen 
lanka

On tärkeää, että on pariskunta, joka on yh-
dessä sitoutunut hankkeeseen. 

– Jos olisin yksin tässä ilman Mirjan tu-
kea, tämä olisi loppunut hyvin pian. En olisi 
jaksanut.

Siinä on kolmisäikeisen langan ihmeelli-
nen viisaus. Kun Jumala on se kolmas säie, 
niin se lanka kestää. Vaimon pitää hengittää 
samassa tahdissa. On hyvä, jos kummallakin 
aviopuolisolla on oma armolahja. Minulla on 
ehkä apostolinen armolahja ja Mirjalla pro-
fetaalinen, Martti Ojares kertoo. – Varsinkin 
alkuvuosina, kun tuntui menevän vähän liian 

kireälle, niin Mirja nousi hengellisessä asiassa 
kaiken yläpuolelle ja vahvisti minun henkeä-
ni. Eli hänellä on myös rohkaisijan armolahja.

Usko 
arjessa

Jo viimeiset 25 vuotta Ojarekset ovat rukoil-
leet joka aamu ja nauttineet myös ehtoollista 
ennen töihin lähtöä.

TV7:n henkilökunnalla puolestaan on aa-
muisin klo 9:30-10:00 rukousmahdollisuus, 
johon voi käyttää työaikaa.

Raamatussa sanotaan, että usko ilman 
tekoja on kuollutta. Martti Ojares tulkitsee, 
että usko vahvistuu uskontekoja tekemällä. 
Aluksi ne ovat pieniä, sinä otat ensin kah-
den euron riskejä ja jonkin ajan kuluttua jo 
100.000 euron riskejä.

Kun on neljä kanavaa ja studio Jerusale-
missa, kävellään todella veden päällä. 

– Uskon, että Jumala pitää huolen. Lihak-
setkin voimistuvat treenatessa, samalla ta-
valla usko vahvistuu tekojen myötä. Koko 
tämän 16 vuoden aikana ei kassa ole kos-
kaan ollut alle 10.000 euron. Kyllä Jumala on 
pitänyt huolen. Nykyään meidän on saatava 
keskimäärin 11.000 euroa lahjoituksia joka 
päivä.

©
 S

an
ni

 T
un

tu
ri

pu
roA  On tärkeää, että on pariskunta, joka on yhdessä 

sitoutunut hankkeeseen. Siinä on kolmisäikeisen 
langan ihmeellinen viisaus. Kun Jumala on se kol-
mas säie, niin se lanka kestää.

Joinde Oy
Keksinnöt innovaatioiksi 

ja markkinoille

yhteistyössä verkoston kanssa

jorma.nokkala@gmail.com

www.davidhealth.com 

Pysy terveenä kaiken ikää 

Tule kokemaan uusi tapa pysyä toimintakuntoisena  
Nordic Health Ruskeasuo 

www.nordichealth.fi 

Tutustu rahastoihimme ja
sijoituskohteisiimme:

Amma�imaista
kiinteistösĳoi�amista

www.samlacapital.fi



35 VOICE  202034VOICE  2020

Ulkoasianvaliokunnan 
puheenjohtaja, kansanedustaja 
Mika Niikko myöntää, että 
lapsena ja nuorena kaikki 
hengelliset asiat olivat hänelle 
hyvin vieraat.
– Oma elämäntilanne johti 
kuitenkin lopulta siihen, että 
hengelliset asiat alkoivat 
kiinnostaa. Elin ahdistuksessa, 
tosin itse aiheutetussa, monia 
vuosia, hän tilittää. 

K un ystäviä alkoi tulla uskoon vuosien 
varrella ja heidän elämänsä muuttui, 
alkoi Niikko kaivata omasta sydämes-

tä puuttuvaa rauhaa. 
– Pako alkoholin ja muun bilettämisen kei-

noin ei onnistunut, ahdistus joko lisääntyi tai 
muistutti muuten olemassaolostaan.

Monen asian tuloksena hän eksyi viimein 
kesällä 1991 Korsossa seurakunnan järjestä-
mään hengelliseen tilaisuuteen, jossa häneltä 
kysyttiin, haluaisiko hän saada rauhan ja pe-
lastusvarmuuden. 

– Vastasin, että en minä siitä pelastukses-
ta tiedä, mutta rauhan kyllä haluan. Timo 
Valtonen sanoi, että anna meidän rukoilla 
puolestasi, niin katsotaan, mitä Jumala ha-

luaa sinulle antaa, Mika Niikko muistelee. 
– Kun toistin sen syntisen rukouksen sanat, 
sillä samalla hetkellä koin, että valtavan iso 
musta kivi, suuri taakka lähti sisältäni pois. 
Sen vaan tiesi, että tässä tapahtuu jotain eri-
koista. Sisimpään laskeutui valtava rauha. 
Jumalan Sanakin vahvisti, että Jeesus tuli 
asumaan sydämeeni.

Liikemiehet 
rohkaisevat toisiaan

Uskoontulosta on jo aikaa, mutta Jumalan 
armo on kantanut ja kantaa edelleen. Rauha 
on säilynyt sydämessä. 

– Toki ajoittain maailma yrittää riistää sitä, 
mutta Raamatussakin sanotaan, että Hän vie 
aloittamansa työn päätökseen – ja siihen on 
hyvä luottaa ja sen varaan rakentaa elämää, 
Niikko huomauttaa.

Mika Niikko on ollut alustajana mm. Hel-
singin ja Espoon osastojen tilaisuuksissa. Hän 
toteaa, että STELK:n toiminta on hyvää. Se 
jakaa kristillistä materiaalia eteenpäin ja pi-
tää arvoja yllä kertomalla oikeaa tietoa myös 
kristityille. 

– Haluan tukea sellaista toimintaa, jossa 
toteutetaan Jeesuksen lähetyskäskyä ja pyri-
tään vaikuttamaan myös yhteiskuntaan siten, 
että meillä säilyisivät nämä kristilliset perin-
teet ja arvot myös tulevaisuudessa. 

STELK on järjestö, joka haluaa rohkaista 
kristittyjä toimimaan Raamatun lähetyskäs-
kyn mukaisesti omassa elämässään niin työ-

Sisimpääni laskeutui 
valtava rauha

A

D   Niikon huoneen kaapista löytyy eri kielistä 
evankeliointimateriaalia – myös STELK:n perusta-
jan Demos Shakarianin elämänkerta, ”Maailman 
onnellisimmat ihmiset”
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paikalla kuin omassa perheessäkin. 
– On hyvä, että liikemiehet löytävät yhtei-

sen hetken, jossa voivat tavata ja rohkaista 
toisiaan toimimaan ja levittämään Raamatun 
hyviä arvoja ympärilleen, Niikko lisää.

Rohkeasti esille 
omaa arvomaailmaa

Usko päivittäisessä arjessa tulee esille nor-
maalissa vuorovaikuttamisessa keskustelles-
sa toisten kansanedustajien kanssa, jolloin 
voi myös avata omaa arvomaailmaansa ja 
uskoaan.

Raamattu sanoo, että jumalattomalla ei ole 
rauhaa. Kyllähän kaikki ihmiset pohjimmil-
taan kaipaavat rauhaa sydämeensä, ja sitä ei 
voi antaa kuin Jeesus. 

– Uskovien pitäisi rohkeammin tuoda esil-
le arvomaailmaansa. Kyllä minulta joskus ky-

sytään ihan suoraan.
Mika Niikko kirjoitti yhdessä Susanna 

Honkamaan kanssa vuonna 2018 kirjan 
”Niikko – pysäyttämätön”, jossa hän kertoi 
elämäntarinansa ylä- ja alamäkineen sekä us-
koontulonsa. Kirjaa hän kertoo jakaneensa 
monissa eri yhteyksissä mm. kansanedusta-
jakollegoilleen sekä esimerkiksi eri maiden 
suurlähettiläille. 

– Kun olen ensitapaamisella antanut kir-
jan jollekin, seuraavan kerran tavatessamme 
olemme keskustelleet uskostani. Uskon, että 
meillä jokaisella on se ainutlaatuinen tari-
namme, jota meidän pitäisi jakaa tavalla tai 
toisella. Sillä tavalla ihmiset saisivat tietoa 
pelastustiestä ja sovituksesta Jumalan kanssa.

Kirja on pitkän työstämisen ja pohdinnan 
jälkeen ollut siunaukseksi. Se helpottaa työtä.

Ensimmäisellä vaalikaudella 2011-2015 
Niikko jakoi vierailleen Uusia Testamentteja 
eri kieliversioina. Hengellisen materiaalin 
jakaminen kuitenkin edellyttäisi etukäteen 
”ladun” tasaamista, että saadaan ihminen 
myös lukemaan saamansa materiaali. Toi-
sen elämäntarinan haluaa jokainen kuulla.

Viime vaalikaudella eduskunnan puhe-
mies Marja Lohela moitti Niikkoa ”Raama-
tulla päähän hakkaamisesta”, kun tämä jakoi 
Uusia Testamentteja kiinalaisille vieraille.

Silloin käytiin keskusteluja, eikö kansan-
edustajalla ole samoja uskomisen ja sanan-
vapauden oikeuksia kuin muillakin kansa-
laisilla. 

– Siinä pelissä en voinut antaa yhtään pe-
riksi. Lopulta puhemies joutui perääntymään 
vaatimustensa kanssa, ja hänelle sitten kävi, 
miten kävi. Monastihan käy, että kun nous-
taan Jumalan Sanaa ja työtä vastaan, nuo 
ihmiset kadottavat vaikutusvaltansa ennen 
pitkää.

A

B  Niikon elämänkerrasta on suunnitelmissa ottaa 
eri kielisiä versioita.

Nuivaa suhtautumista 
kristittyihin

Mika Niikko muistuttaa, että Jumala pitää 
meistä huolen, kun kerromme sopivalla ja 
sopimattomallakin hetkellä uskostamme. Ei 
meidän pidä hävetä Kristusta missään tilan-
teessa eikä kenenkään edessä. Siinä mieles-
sä emme voi tehdä kompromisseja näiden 
asioiden kanssa. Jos suola käy mauttomaksi, 
me tiedämme, miten siinä käy. 

– Toki toivon, että itselläni olisi enemmän 
sellaista tilannenopeutta, että saisin vietyä 
evankeliumia eri tilanteisiin – olen pohjim-
miltani evankelista ja tehnyt sitä työtä pit-
kään, hän toteaa.

Niikko ei usko, että värin tunnustamisella 
olisi ollut haittaa kansanedustajan työssä. 
Joillakin on tietenkin ennakkoluuloja kris-
tittyjä kohtaan, ja eiväthän täysin eri linjoilla 
olevat haluaisi päästää kristittyjä johtamaan 
heitä. 

Tätä näkee varsinkin kunnallispolitiikassa. 
Kristittyjen ja perussuomalaisten henkilöiden 
vetämät järjestöt eivät nauti samanlaista ar-
vostusta yhteiskunnan edessä esimerkiksi 
avustuksia jaettaessa.

Esimerkiksi Niikon perustama Takaisin 
elämään -yhdistys, joka on toiminut Vantaal-
la vuodesta 2000 lähtien, on ollut jatkuvan 
pahanpuhumisen ja väärin ymmärryksen ja 
parjaamisen kohteena Vantaalla myös virka-
miesten keskuudessa.

Kun virkamiesjohdolla on useimmiten po-

liittisia tarkoitusperiä ja taustoja, he suhtau-

tuvat päätöksiä tehdessään kuitenkin aika 

nuivasti kristittyihin. 
– Vihervasemmistolainen ideologia ja mo-

nikulttuurinen maahanmuuttoteema imee 
kuin sieni heidän huomiotaan, ja se myös 
näkyy kaikessa – rahoituksessa ja monessa 
muussakin asiassa. Surullisen kuuluisa on 
viimesyksyinen Veijo Baltzarin tapaus, jossa 
ensin kosiskellaan julkisuudessa olevia mo-

nikulttuurisia vaikuttajia riveihinsä, ja sen jäl-
keen osoitetaan kiitollisuus auttamalla heitä 
saamaan rahoitusta työlleen, vaikka ei täysin 
tiedetä, mitä he todellisuudessa tekevät.

 
Suomalainen 

mies
Miehet syrjäytyvät naisia helpommin, eivätkä 
osaa jakaa sisimpäänsä naisten lailla.

Saamansa palautteen perusteella Niikko 
näkee, että kristityt miehet ovat tällä hetkel-
lä paineen alla, heiltä odotetaan samanlaista, 
yhdenvertaista osallistumista eri vastuualuei-
siin kuin naisilta. Feministinen aatesuunta on 
nostanut voimakkaasti päätään, ja se näkyy 
jo kristittyjen perheiden ristiriitojen kasva-
misena ja myös avioerojen voimakkaana 
lisääntymisenä. 

– Itse olen havainnut sen, että mieheltä 
vaaditaan paljon sellaisia asioita, jotka eivät 
joitakin vuosia sitten olleet lainkaan tapetilla.

Mies haluaisi olla mies ja edelleen per-
heenpää, mutta hän ei voi enää olla sitä, 
ellei täytä määrättyjä kriteereitä. 

– Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat hy-
viä asioita, mutta kyllä mies edelleen on se 
alfauros, joka haluaa olla perheenpää ja se 
ainoa huomion kohde, eikä hänen tarvitse 
kilpailla miehisyytensä osoittamisen kanssa.

Niikko painottaa, että kun mies ei saa toi-
vomaansa huomiota kotona, hän lähtee et-
simään sitä muualta – useimmiten huonoilla 
seurauksilla.

Aviopareja pitäisikin hänen mielestään 
kannustaa huomioimaan ja täyttämään tois-
tensa tarpeita.

– Se on elinikäinen haaste ja myös siu-
naus, jossa saamme kasvaa ja elää ja tukea 
toisiamme. Ja kun perhe on vahva, se pystyy 
myös tukemaan ympäröivää yhteiskuntaa ja 
seurakuntaa.

Miehen haasteet ovat moninaiset tänä päi-
vänä, enää ei riitä, että mies tuo elatuksen 
pöytään.
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Joona Kuivalainen tulee 
uskovaisesta, 6-lapsisesta 
perheestä. Lapsena tuli 
käytyä pyhäkoulua ja hieman 
vanhempana olivat vuorossa 
nuortenillat. Uskonasiat tulivat 
tutuiksi pienestä pitäen.

Jumalan rakkaus 
täytti sydämeni

A

15-vuotiaana Joona alkoi kuitenkin mie-
tiskellä, mitä uskonelämä oikein antaa. 

– Nuortenilloissakin tuntui puuttu-
van kaikki jännitys, kun ei ollut parempaa 
tietoa uskovaisen elämästä.

Niinpä Joona päätti lähteä katsomaan, mitä 
maailmalla olisi tarjottavanaan. 17-vuotiaa-
na käynnistynyt ammattikoulu toi mukanaan 
alkoholikokeilut ja liikkumisen vaarallisissa 
skinhead-porukoissa. Juominen riistäytyi hel-

posti käsistä, ja kuvaan tulivat myös tupa-
kointi ja pienet rötökset. Tulipa poliisiauton 
takapenkkikin tutuksi. 

Pelko kuoleman jälkeisestä
– Uskon, että Herran käytti hyväkseen po-
liisia, joka sanoi minulle, että älä lähde tälle 
polulle. Tämä ei ole hyvää seuraa, Joona 
muistelee.

18-vuotiaana hän löysi tyttöystävän, jon-
ka kanssa seurusteli neljä vuotta. Samalla 
kaikki entinen rötöstelytoiminta jäi syrjään. 
Viimeisenä opiskeluvuonna kuoli Joonan 
paras ystävä alkoholimyrkytykseen. 

– Tapahtuma koski minuun erittäin paljon 
ja sai ajattelemaan, että jos minä kuolen, pää-
senkö taivaaseen.

2011-2012 kului armeijan harmaissa. Va-
rusmiespalveluksen loppuvaiheissa Joonalle 
tuli hengitysvaikeuksia. 

– Eräänä yönä olin ilman happea viitisen-
toista sekuntia ja olin varma kuolemastani. 
Jälleen tuli mieleen pelko helvettiin joutu-
misesta.

Jumalan äänen 
kuuleminen

Syksyllä 2012 Joona rukoili Jumalaa, että 
tämä lähettäisi hänet jonnekin – mihin ta-
hansa paitsi Helsinkiin, sillä hän ei halunnut 
enää palata entiseen elämäänsä.

Vieraillessaan Lähetysseurakunnan nuor-
tenillassa hän tapasi kahvitilaisuudessa mie-
hen, joka kertoi Missionnuorten opetuslap-
seuskoulusta. Kuinka siellä oppii kuulemaan 
Jumalan ääntä, kuinka koulussa opetetaan 
armolahjoista, minkälaista on uskovaisten 

identiteetti Kristuksessa jne. 
– Olin aivan haltioissani, tämä oli juuri 

sitä, mitä olin jo pitkään halunnut. Minua ke-
hotettiin ilmoittautumaan seuraavan kevään 
pääsiäisleirille, jossa aiheena olisi juuri Ju-
malan äänen kuuleminen ja opettajiksi tulisi 
australialainen pariskunta, Joona muistelee.

Leirille osallistui yli 120 nuorta. Joona tun-
si olonsa pitkästä aikaa kotoisaksi uskovien 
nuorten keskellä. Leirin lopulla tuli mahdol-
lisuus henkilökohtaisiin todistuspuheenvuo-
roihin, ja Joona tunsi sisäistä paloa päästä 
todistamaan. 

– Siellä sain kipinän uskon asioista aivan 
uudella tavalla. Mutta todistaminen yli sadal-
le ihmiselle oli tietenkin aivan uutta minulle.

Jumalan rakkaus 
virtaa

Leirin jälkeen Joona ilmoittautui Opetus-
lapseuskouluun. Huonoksi onnekseen hän 
kuitenkin lähti ystäviensä kanssa lähiöbaa-

A  – Me rukoilimme siellä varmaan pari tuntia 
kovaäänisesti. Ja profetoimme jokaiselle haluk-
kaalle, muistelee Joona ensivierailuaan STELK:n 
tilaisuudessa.
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A riin koulun alkamista edeltävänä iltana. 
Ja niinhän siinä kävi, että mies myöhästyi 
Etelä-Pohjanmaalle, Evijärvelle menevästä 
junasta. Eikä matkatavaroissa ollut tieten-
kään muistiinpanovälineitä Raamatusta nyt 
puhumattakaan.

Puoli vuotta kestänyt koulu muutti kui-
tenkin Joonan elämän täydellisesti, ja mies 
uudistui siellä uskossaan.

Eräänä viikonloppuna koululla vieraillut 
mies profetoi Joonalle, että tämä on jäänyt 
lapsuudessaan vaille äidillistä rakkautta, ja 
että hän on ollut kuin ruman ankanpoikanen, 
joka on rypenyt mudassa kaikkien hyljeksi-
mänä ja hylkäämänä.

– Jumala halusi sanoa minulle: ”Älä huoli, 
älä murehdi mistään – minä rakastan sinua”. 
Tuo sanoma meni todella läpi sydämeeni, 
ensimmäistä kertaa ymmärsin sen rakkau-
den, että Jumala oikeasti rakastaa minua. 
Ennen Jumalan rakkaus oli vain pääntietoa, 
ja lapsuudesta asti minua oli vaivannut tuo-
mion pelko.

Sen jälkeen Joonan oli helppo ottaa vas-
taan kaikki Jumalan rakkaus, jota alkoi vir-
rata jatkossa.

Kaikki työt 
Jumalan kunniaksi

Opetuslapseuskoulun jälkeen 2014-2016 
Joona jäi pariksi vuodeksi Evijärven koulun 
henkilökunnan jäseneksi osallistuen arkitöi-
hin aina ruoanlaitosta siivoukseen ja palve-
lemiseen. Hän myös jakoi kahdessa opetus-
lapseuskoulussa oppilaille kokemuksiaan 
Herran läsnäolosta omassa elämässään. 

– Muistan, kuinka siellä pari oppilasta kat-
soi minua hieman kieroon, kun olin heidän 
mielestään liian vapaa ylistäessäni Herraa, 
Joona naureskelee. – Jälkikäteen toinen 
heistä pyysi anteeksi käytöstään ja kertoi 
olevansa minulle kateellinen, koska ei itse 
pysty olemaan yhtä vapaa.

Samoihin aikoihin käynnistyi Kokkolassa 

herätys Patrick Tiaisen johtamassa seurakun-
nassa. 

– Myös siellä sain käydä palvelemassa ja 
todistamassa sairauksien parantumisesta.

Joona muistelee, kuinka ennen saarnaa oli 
aina kiitospuheenvuoro, joka omalta osal-
taan kasvatti uskoa. 

2017 alussa Joona kävi puolen vuoden 
pituisen ylistyskoulun, jonka jälkeen Herra 
johdatti hänet normaaleihin päivätöihin mm. 
rakennuksille apumieheksi. Vaikka maalli-
set työt eivät kiinnostaneet, puhutteli Herra 
Joonaa sanoilla ”kaikki mitä teette, tehkää 
se niin kuin tekisitte Herralle eikä ihmisille”. 

– Kipuilin siinä, että kaikki työtkö, tämä-
kin? Vastaus oli, että kyllä, tämäkin.

Joona myöntää, että työt kasvattivat niin 
luonnetta kuin fysiikkaakin. Samalla oppi 
palvelemaan.

Isi rakastaa sua
2018 Joona Kuivalainen perusti toiminimen, 
jonka puitteissa on tehnyt mm. kuljetuksia 
paketti- ja kuorma-autolla sekä ulkoalueiden 
vihertöitä.  Alku oli tietenkin vaikeaa, kun 
kuluja oli enemmän kuin tuloja. Eivätkä kuu-
lemma hyvien neuvojen antajatkaan olleet 
täysin ajan tasalla. 

– Otin nuo vaikeudet kuitenkin oppikou-
luna itseni kehittämisessä.

Joona on saanut rukoilla monien sairaiden 
puolesta ja saanut myös olla todistamassa 
näiden parantumista. Sairauksien lisäksi mies 
on ajanut ihmisistä niin alkoholismin kuin 
sekavuuden henkiäkin.

Syksyllä 2018 Joona meni naimisiin. Avio-
liiton alkuaikoina myös tietty lapsuudessa 
saatu läheisyyden pelko häiritsi suhdetta. 
Joona kertoo kärsineensä sisällään tuntu-
neesta kivusta jo 15 vuotta. Mikään ei tun-
tunut auttavan; rukoilu, paasto, Raamatun 
lukeminen, ei mikään.

Juhannuskonferenssissa Loimaalla kesällä 
2019 kosketti Pyhän Hengen voima yllättäen 

niin väkevästi, että Joona kaatui maahan. 
– Siinä maatessani tunsin Hänen kätensä 

painavan minua maata vasten, eikä minul-
la ollut voimia nousta sieltä ylös. Sana tuli 
korviini, että sinä et lähde täältä, ennen kuin 
olet parantunut. Näin silmissäni, kuinka Ju-
mala otti itsestään palan ja täytti minun sydä-
messäni olleen kolon. Yhtäkkiä tunsin vain, 
että olen vapaa, olen vapaa. En ole koskaan 
aikaisemmin kuulut Jumalan ääntä niin sel-
västi. Pyhä Henki sanoi: ”Kuules Joona, isi 
rakastaa sua.”

Samalla parani Kuivalaisten avioliitto, eikä 
sen jälkeen ole läheisyyskiintiö tullut täyteen.

STELK:n 
toimintaan mukaan

Ensimmäisen kerran Joona osallistui Hel-
singin STELK:n tilaisuuteen loppuvuodesta 
2018 kaverinsa Joonas Mähösen kutsumana. 
Tilaisuudessa myös rukoiltiin paljon. 

– Me olemme Joonaksen kanssa samanlai-
sia. Kun me alamme rukoilla, siinä ei muut 
enää oikein saa sananvuoroa, Joona nau-
rahtaa. – Me rukoilimme siellä varmaan pari 
tuntia kovaäänisesti. Ja profetoimme jokai-
selle halukkaalle.

Vuonna 2019 oli vuorossa uusi vierailu 
STELK:n vappukokouksessa, tällä kertaa 
vaimon kanssa. 

– Ja jälleen rukoiltiin kaikkien halukkai-
den puolesta. Penkki pysyi lämpimänä, kun 
halukkaita riitti tasaiseen tahtiin, Joona muis-
telee hymyillen.

Sen jälkeen viikkokokouksissa on käyty, 
mikäli sen hetkiset työt ovat sen vain sal-
lineet. 

– Yhdessä vaiheessa olin niin väsynyt töis-
tä palattuani, että kaaduin suoraan sänkyyn 
ja nukuin loppuillan. Siinä oli mahdotonta 
viettää edes sitä ”laatuaikaa” vaimon kanssa.

Demos Shakarianin elämänkerran, STELK:n 
perusteoksen, MOI-kirjan (Maailman onnelli-
simmat ihmiset) lukeminen vaikutti aikanaan 

Joonaan syvästi. Kirja sai hänet innostumaan 
myös liiketoiminnasta. 

– Business voi menestyä, kun vain kuun-
telet Jumalaa. Hän tuo siunauksen ja me-
nestyksen jokaiselle ottamallesi askeleelle.

Joonaa mietiskelee, voisiko STELK:ssä olla 
enemmän myös jäsenten välistä kaupan-
käyntiä. Se voisi myös laskea kynnystä saa-
da lisää nuoria mukaan STELK:n toimintaan. 

– Se voisi antaa lisää motivaatiota lähteä 
viikkokokouksiin. Toiminta voisi virkistyä, ja 
samalla ehkä voitaisiin kumota varovaisem-
pien liikemiesten ennakkoluuloja hengelli-
sestä toiminnasta.

Jumala 
vie eteenpäin

Oman yrittäjyytensä aikana Joona Kuivalai-
nen kertoo nähneensä, että usein koetaan 
liike-elämä vain maallisena, harvojen ja va-
littujen toiminnaksi. 

– Jumala ei kuitenkaan tee eroa muun 
vaelluksen kanssa, vaan me voimme har-
joittaa businesta Jumalan mielen mukaisesti, 
ja Jumala rakastaa siunata sellaista, Hänen 
arvojensa mukaista toimintaa.

Joonalla on kuljetusyritys, Narrow Road 
Ltd Oy. Ja kunhan liikennöitsijäkokeet on 
suoritettu, pääsee yrityksen umpikorikuor-
ma-auto palvelemaan asiakkaita. 

– Olen huomannut, että hyvin pärjää, kun 
kuuntelee Jumalan ääntä. Hän on johdattanut 
minua niin kuorma-auton ostamisessa kuin 
asiakkuuksien hankinnassakin. Jumala on 
vienyt eteenpäin askel askeleelta.

STELK 
Pirkkalan 
osaston 

onnittelut
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”Pappa, et onnu enää”
Juha Ketola

Kesäisellä nuorten leirillä 
vuonna 2002 kaaduin 
hiihtäessäni vesisuksilla, ja 
tässä rytäkässä reisiluun kaula 
murtui vasemmassa lonkassani. 
Leikkauksen jälkeen jalka jäi 
muutaman sentin lyhyemmäksi, 
kuin se oli ollut ennen 
onnettomuutta. 

T ämä ei kuitenkaan ollut vaivaksi mi-
nulle seuraavan kahden vuosikymme-
nen aikana, paitsi että liikunta ja urhei-

leminen jäi vähemmälle. Kiertoliike reidessä 
oli ’nihkeää’ ja rajattua, eikä siksi innostanut 
minua enää osallistumaan pallopeleihin tai 
muunlaiseen liikuntaan. Pidin koroketta 
kengässäni ja kyllä jonkin verran pelailin ja 
kävelin ja lenkkeilinkin. Mutta keväällä 2019 
tuli muutos. 

Jeesuksen 
ristintyö

Heti vuoden 2019 alusta lähtien oli sydä-

melleni tullut voimakas ja palava halu alkaa 
tietoisesti ja päämäärähakuisesti tutkia Raa-
matusta ja mietiskellä aamuisin – ja aivan 
päivittäin – Jeesuksen uhri- ja sijaiskuolemaa 
puolestamme ristillä, Hänen hautaamistaan 
ja ylösnousemustaan kuolleista. Ja sitä, mitä 
se tarkoittaa minulle ja jokaiselle Häneen 
uskovalle. 

Jatkuvasti palasin, yhä uudelleen ja uu-
delleen, tähän totuuteen: Jeesus ruumiissaan 
kantoi kaikki syntini ristinpuuhun ja kärsi 
niistä minulle säädetyn rangaistuksen minun 
sijastani, ja minun edestäni – ettei minun 
itseni tarvitse synneistäni niiden rangaistus-
ta kärsiä. Ei myöskään niistä seurannutta 
kirousta, kuolemaa, tuomiota eikä ikuista 
eroon joutumista Jumalasta. 

Uutena 
luomuksena

Jumalan vanhurskas säädös ja laki kuuluu, 
että joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Me 
olemme syntiä tehneet, mutta Jeesus otti 
päälleen meille syyllisille kuuluneen kuole-
man. Hän kuoli sijastamme ja poisti meille 
kuuluneen kuoleman odottamasta meitä nyt, 
ja ajan rajan toisella puolella toisen kuole-
man muodossa; joka on kadotus ja helvetti. 

Joka päivä tammikuusta lähtien mietiske-
lin, kuinka Jeesus haudattiin, ja kuinka Juma-
la herätti Hänet kuolleista kolmantena päi-
vänä minun vanhurskauttamisekseni; kuin-
ka olen nyt Jumalan julistamana Jeesuksen 
veren kautta syytön, kuinka minulla ei ole 
yhtään maksamatonta rangaistuksen velkaa 
jäljellä, kuinka olen vanhurskas ja puhdas ja 
pyhä kuin Jumala itse, ja viaton ja moitteeton 
Jumalan edessä. Ja kuinka nyt elän uutta 
ylösnousemuselämää uutena luomuksena ja 
uudella identiteetillä Jeesuksessa, ja kuinka 
Jeesus asuu nyt minussa. Mietiskelin ja tois-
tin itselleni uudelleen ja uudelleen, kuinka 
Jeesus poisti meiltä hengellisen kuoleman ja 

lahjoitti tilalle ikuisen elämän henkeemme 
nyt, ja että Hän poisti ruumiinkin kuoleman 
lahjoittamalla meille uuden ylösnousemus-
ruumiimme, kun Hän palaa takaisin maan 
päälle Taivaasta. Jeesus maistoi kuoleman 
edestämme ja tyhjensi koko tuomion ja syn-
nin rangaistuksen maljan, eikä meille jäänyt 
jäljelle pisaraakaan juotavaksi. Syyllisyyteni 
on rangaistu Sijaisessani ristillä. Syytökset 
ovat kaikki myöhässä. 

Pappa 
rukoilee

Huolellisesti ja rikkaasti ja monisanaisesti 
mietiskellen – aivan kuten edellä kuvailin 
– annoin Jumalan Sanasta tulevan uskon su-
lautua henkeeni ja sydämeeni ja ajatuksiini. 
Joka aamu, päivittäin. Ja tämän jatkuvan Jee-
suksen ristillä täytetyn työn mietiskelyn seu-
rauksena aloin herätä myös sille totuudelle, 
että eivät ainoastaan syntini, vaan myöskin 
sairauteni Hän otti päälleen ja kantoi ne-
kin ruumiissaan ristinpuuhun. Ja yhtäkkiä 
huomasin, kuinka aloin haluta, että jalkani 
kasvaisi takaisin ennalleen! Kaikkien näiden 
melkein kahdenkymmenen vuoden jälkeen.

Tuo halu nousi sydämestäni suuhuni ja 
sanoin ääneen ensin vaimolleni Katille, että 
minä haluan jalkani kasvavan ennalleen. Ja 
me rukoilimme sitä yhdessä. Sitten kerroin 
pastoriystävälleni, että tämä on rukoukseni, 
ja me rukoilimme. Sen jälkeen aloin puhua 
myös lastenlapsilleni, että ’pappa rukoilee, 
että jalka alkaa kasvaa’. Yhdellä paikkakun-
nalla ollessani julistamassa Jumalan evanke-
liumia sanoin seurakunnan vanhimmistovel-
jille, että ’voidelkaa minua öljyllä ja rukoilkaa 
puolestani, että jalkani kasvaisi’. Ja he tekivät 
sen. Näin kului muutama viikko tällaista Sa-
nasta syntynyttä halua tunnustaen, kunnes 
tuli maaliskuun 12. päivä 2019 ja menimme 
yhdessä Katin kanssa Jyväskylän STELK:n 
järjestämään tilaisuuteen Muurameen, johon 
meidät oli kutsuttu puhumaan. 
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C  Juha Ketolan toinen jalka kasvoi rukouksen aikana pari senttiä. Kengän koroketta ei enää tarvita.

Tupsahti vauhdilla
Illan ohjelma alkoi yhteisellä aterialla ja siinä 
syödessämme juttelimme pöytävieraidemme 
kanssa, joita olivat myös Juhani Starczews-
ki vaimonsa kanssa. Juhani kertoili ajoista 
juuri uskoon tultuaan ja 1990-luvun voi-
makkaista Jumalan ihmeteoista, ja mainitsi 
samalla, kuinka he silloin rukoilivat usein 
ihmisten jalkojen kasvamisen puolesta – ja ne 
kasvoivat. Välittömästi sen kuultuani sanoin 
Juhanille: ”Nyt tänään sitten rukoile minun-
kin jalkani puolesta!” Sovimme, että rukous 
tapahtuu samalla, kun Katin kanssa puheit-
temme jälkeen pyydämme niitä ihmisiä tu-
lemaan esirukoiltavaksi, jotka sitä haluavat. 
Kävi kuitenkin niin, että kun tuli hetki alkaa 
palvella rukouksin esille tulleita ihmisiä, Ju-
hani lähestyi minua ja sanoi, että hänellä on 
kiire lähteä pois ja pyysi mutkattomasti, että 
rukoilisimme heti. Ja me rukoilimme. 

Ensimmäiseksi Juhani istutti minut tuoliin, 
ja seuraavaksi pyysi ojentamaan molemmat 
jalkani lepäämään hänen käsiensä päälle. Mi-
tattuaan silmämääräisesti jalkojeni pituuse-
roa, hän sitten koruttomasti rukoillen Juma-
laa käski jalkani kasvaa Jeesuksen nimessä. 
En tuntenut yhtään mitään tunnekokemusta 

ruumiissani enkä sielussani, mutta omin sil-
min näin kuinka jalkani kasvoi vastauksena 
rukoukseen. Ja Juhani sanoi naurahtaen: 
”No sehän tulla tupsahti vauhdilla!” Aluk-
si en ollut ollenkaan varma siitä, mitä oli 
tapahtunut, ja oliko jalkani todella kasva-
nut. Juhani ei epäillyt. Minä olin epävarma. 
Testasin jalkaa kävelemällä sukkasillani salin 
lattialla edestakaisin ja ihmettelin. Pian pa-
lasin kuitenkin hoitamaan velvollisuuksiani 
ja aloin esirukoilla ihmisten puolesta. Siinä 
vierähti parikin tuntia. Myöhään illalla ja 
lopulta poistuessamme kokouspaikasta, kä-
velin autollemme päin ja ajattelin itsekseni: 
”Kyllä tämä taitaakin olla todellista ja jalkani 
on kasvanut”. 

Hyvästi korokkeet
Kotiin päästyämme pyysin vielä Katiakin tar-
kasti katsomaan, että onnunko vasenta jal-
kaani samalla tavoin kuin ennen, kun kävelin 
asuntomme käytävää edestakaisin. Moneen 
kertaan hän katsoi ja iloisesti sanoi, että ”et 
kyllä onnu enää”! Muutama päivä tapahtu-
neen jälkeen näin yhden lastenlapsistamme 
ja sanoin hänelle: ”katsopa kun pappa käve-
lee. Huomaatko mitään?” Ja heti hän sanoi: 

”Pappa, et onnu enää!”
Nyt on kohta vuosi kulunut tuosta illasta, 

ja eikä minun ole enää sen jälkeen tarvinnut 
pitää koroketta kengässäni – ja Jumalan ih-

meteko on pysynyt voimassa! On tapahtunut 
niin kuin Raamattu julistaa: ”Hän vahvistaa 
sinun luusi” (Jes. 58:11). 

Muistelua 30 vuoden takaa
Hannu Hurri

Kouvolaan tuli tieto STELK:n 
työstä 1984 ja lähdimme 
muutaman veljen kanssa 
kokoukseen Helsingin ravintola 
Adloniin.  Maalaislääkäri ihmetteli 
näkemäänsä, monta sataa 
kuulijaa täytti salin.

T uolloin minulle tuntemattomat vel-
jet olivat mukana. Aulis Pesonen oli 
puheenjohtajana. Suhosen Lasse ”ho-

vimestarina, Favorinin Kalle kirjapöydän 
takana. Louhivuoren Petri, Laihosen Reijo, 
Aittilan Jorma, Kauton Pentti saattoivat olla 
uhrinkantajina.

Puhujana oli Haapasaaresta maailmalle läh-
tenyt helluntalaistaustainen lähetyssaarnaaja 
Toimi Yrjölä. Hänen puhetta kuunnellessani 
oli jotakin uutta avartunut kokemuspiiriini. 
Muistan mm. hänen kertoneen tulleensa 
Kiinassa pysäytetyksi. Sotilaat osoittivat ki-
vääreillään ja uhkasivat ampua. Toimi pyysi 
minuutin aikaa ja sai. Hän kertoi pikaisesti 
evankeliumin rakastavasta Jumalasta. Silmi-
ensä edessä kiväärit putosivat maahan. En 
muista, tulivatko sotilaat samantien uskoon. 
Toimi kertoi, miten lähetystyö Ebeneser -lai-
valla todisti Täyttä Evankeliumia monesti.

Kerran laiva ajautui vahingossa Intian val-
tameren saarelle, missä oli hinduhautajais-
seremonia.

Jeesuksen nimessä vainaja heräsi eloon 
ja tietenkin vieraat halusivat tutustua, kuka 
Jeesus on.

Kokous oli hyvä katalyytti osallistua perus-
tettavaan työhön Kouvolassa. Olimme nuoria 
uskovia ja  kokemattomia, mutta etsimme 
Pyhän hengen johdatusta. Ja Jumala vastasi 
janoomme.

Suomi tarvitsee uskonpuhdistusta, missä 
on tasapaino Hengen ja Sanan välillä. On 
paljon sielullisuutta, mikä vääristää myös 
Pyhän Hengen lahjat. Tarvitsemme myös 
tervehenkistä profeetallisuutta, mikä ei ole 
pelkästään tulevaisuuden ennustamista. Tar-
vitsemme rehellisyyttä, toimimmeko puheit-
temme mukaan? Ja kaiken perusta on rakka-
us, minkä kautta vaikuttava usko saa paljon 
aikaa. Uskonnollisuus ja rehentelevä julistus 
ei sitä tee. Niin paljon on etukäteen mainos-
tettuja tulikokouksia, että luulisi jo karrelle 
palamista näkyvän. Toisaalta on liian paljon 
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Kauniaisissa eläkepäiviään viettävä Dage Hä-
rus muistelee liittyneensä STELK:iin vuonna 
1981, jolloin kokoonnuttiin Helsingissä ra-
vintola Adlonissa. 

– Muistan ajatelleeni, että tämähän on fan-
tastista porukkaa, he kutsuvat tänne ihmisiä, 
jotka eivät muuten tulisi Sanan kuuloon.

Kun Espooseen perustettiin oma STELK-
osasto vuonna 1987, oli Dage Härus yksi 
perustajajäsenistä.

Aktiivisti hän osallistui osaston toimintaan, 
kunnes lopetti oman yrityksensä 72-vuotiaa-
na vuonna 2003. Härus tuli tunnetuksi isälli-
senä hahmona, joka otti uudemmat jäsenet 
siipiensä suojaan.

– Osallistumiset viikkokokouksiin harveni-

Veljesyhteydestä voimaa arkeen    ...sivu 18
vat 2000-luvun alussa, kun ikä alkoi painaa 
päälle, Härus naurahtaa.

Dage Härus muistelee lämmöllä aktiivivuo-
siaan STELK:n riveissä. Viikottainen veljes-
yhteys oli avuksi työelämän arkirutiineissa. 

– Oli kuin olisi saanut vitamiiniruiskeen, 
kun tapasi veljiä. Kyse ei ollut vain samankal-
taisten ihmisten tapaamisesta, vaan huomio 
kohdistui tilaisuuksissa itse Herraan ylistys-
laulun kautta. Silloin oli uutta, että Jumalas-
ta voi puhua ihan vaan laulamalla Jumalan 
Sanaa. Sain ylistyslauluista rohkaisua omaan 
uskovan taivallukseeni. Jumala on Voima, 
Härus painottaa.

Hän myöntää saavansa "vieroitusoireita" 
ellei saa aamuisin annosta Jumalan Sanaa.

Vanhempani opettivat minua, että oli ole-
massa Jumala. Minulla oli tapana mennä 
kirkkoon, koska äitini ja isäni lähettivät mi-
nut sinne, mutta minä en tuntenut mitään 
sydämessäni. Omistin kolme yritystä, joista 
maatalouden piirissä toimiva oli tuottoisin.  
Elämäni oli täynnä ongelmia, jotka saivat 
minut kääntämään selkäni ihmisille, joita 
rakastin, ja myös moraalisille periaatteil-
le. ”Jumalani” oli halu tehdä lisää rahaa. 
Omistin kaikkea muuta paitsi onnea. Mi-
nusta tuli alkoholisti ja voimakas tupa-
koitsija. Eräänä päivänä tein konkurssin. 
Palasin kotikaupunkiini ja puhuin erään 
henkilön kanssa ongelmistani. Hän sanoi 
minulle: ”Kutsun sinut liikemiesten illalli-
selle.” Vuonna 1995 osallistuin ensimmäi-
seen FGBMFI-kokoukseeni. Eräs liikemie-
histä kertoi todistuksensa ja sanoi minulle:  
”Aion kutsua sinut tapaamaan kullan ja 
hopean omistajan.” Tuossa kokoukses-
sa kutsuin Jeesuksen Kristuksen elämääni 
ja omaan sydämeeni. Viikon päästä vai-

moni Sylvia sanoi minulle: ”Olet täysin 
muuttunut mies!” Täytyimme molemmat 
Pyhällä Hengellä FGBMFI:n kokoukses-
sa. Avioliittomme eheytyi ihmeellisesti.  
Kun ensimmäinen tyttäreni oli 4 1/2-vuotias, 
hän sairastui epilepsiaan. 5-6 vuoden ajan 
vein hänet monien lääkäreiden hoitoon. Lo-
pulta Herra sanoi: “Odota aikaa!” Tuo aika 
tuli ja Hän paransi tyttäreni täysin. Nyt prio-
riteetit elämässäni ovat muuttuneet. Mikään 
sana ei riitä kiittämään Herraa siitä, mitä hän 
on tehnyt minussa.  Sain palata niihin peri-
aatteisiin, jotka kerran tunsin!

Vuonna 2006 Mario Garcia äänestettiin 
Meksikon FGBMFI:n kansalliseksi presi-
dentiksi. Muutama vuosi myöhemmin hä-
net nimitettiin Latinalaisen Amerikan alu-
eelliseksi varapresidentiksi. Helmikuusta 
2018 alkaen Mario on toiminut FGBMFI:n 
kansainvälisenä presidenttinä.

Mario Garcian todistuksen suomennos  ja tiivistelmä: 
Pentti Kautto.

Onko elämäsi solmussa ja pelkäät mikä maanpiiriä kohtaa? 
Muuta Kainuuseen! 
Koronaepidemian ja tuhoisan elämän torjuntatoimet 
Kainuussa vahvistuvat! Räätälöimme turvapaikat kaiken-
laisiin elämäsi tilanteisiin! Vahvuutemme on 
omavaraisuus ja huoltovarmuustilojen rakentaminen ja 
neuvonta. Puhtaan lähiruuan ja arktisen neuvonta. Puhtaan lähiruuan ja arktisen 
luonnonhoitokarjan kasvatus, 
jalostus ja välitys! Maallemuuton 
asiantuntemusta  ja opastusta! 
Vuokraamme ja välitämme perheille 
koteja maalta! Yhteisöille ja yrityksille
vuokrataan ja  nyt myynnissä 
toimitiloja! toimitiloja! 
Ota rohkeasti yhteyttä!
KAINUUN PARATIISI JA TURVAPAIKKA
Suomen Metsät ja Matkailu Ky
Asiamies Aaro Mikkonen
rauhantie7@gmail.com
Puh 055 5428050

monien Pyhän Hengen voimassa toimivien 
julistajien parjaamista. Olisiko parannuksen 
teon paikka? Paljon on tarvetta kypsymiseen 
ainakin itselläni.

Tapahtui Tallinnassa 
huhtikuussa 1988

Kouvolalainen Sonuskuoro  teki esiintymis-
matkan Tallinnaan. Kuorolaiset Markku ja 
Tuula Mukkula olivat matkassa. Heidän mat-
kan sisältö muuttui yllättävästi.

Pariskunta oli Kaarlin kirkossa vetoisella 
urkuparvella esiintymisvalmiudessa. Markun 
pitkään kipuillut selkä alkoi kunnolla vaiva-
ta miestä. Hän jo mietti: "Pääsenkö parvelta  
enää alas? Jos kirkon kupoliin kuvattu Jeesus 
eläisi, olisi kaikki toisin". Näin pohti mies, 
joka ei vielä ollut uskossa. 

Takarivissä istui Tapsa, joka oli vuotta ai-
emmin tullut uskoon STELK:n vaikutuspiiris-
sä. Järjestössä puhuttiin  täydestä  evankeliu-
mista. Tapsa koki, että pitää rukoilla Markun 
puolesta. Hänen rukoillessaan lämpö levisi 
Markkuun. Miehestä tuntui, että selkää jo-
tenkin  käsitelttin. Kipu oli hävinnyt ja olo 
helpottunut. 

Paluumatkalla bussissa Tapsa tuli  Markun 
viereen juttelemaan lisää ja johdatti  kuoro-

rukousten välityksellä.  Maalarin työstä  mies 
on ollut jo vuosia eläkkeellä.  Mutta palve-
lutyö jatkuu Jumalan kunniaksi.

Enkelikuorokin 
on todellisuutta

Yrittäjä Vesa Viitanen oli ensimmäinen mies, 
joka tuli uskoon STELK-Kouvolan kokouk-
sessa ravintola Green Applessa. Seuraavana 
kesänä tapahtui ihmeellinen tilanne Viitasten 
kotona.

Oli kesäkuu 1986. Pieni ryhmä Kouvolan 
STELK:n miehiä oli kokoontunut Viitasten  
kotiin Inkeroisissa. Perheenäiti Raija oli pa-
lannut töistä ja oli pitkän, raskaan päivän jäl-
keen lepäämässä yläkerrassa. Perheen poika 
oli omassa huoneessaan.

Alakerrassa miehet alkoivat laulaa ylis-
tyslauluja möreillä äänillään. Sekä Raija että 
Jyrki kuulivat kauniin taivaallisen kuoron 
yhtyvän lauluun.

Perhe oli aiemmin  kokenut raskaan kon-
kurssin. He elivät kovien taloudellisten ja 
henkisten  paineiden alla. Taivas kosketti. 

Muutama aika tämän jälkeen Raija teki 
oman uskonratkaisunsa. Näin alkoi  puoli-
soiden yhteinen matka taivastiellä. Se  jatkuu 
edelleen. 

kaverinsa uskon tielle. Jeesus 
tuli eläväksi parantajana ja 
pelastajana.

Parin viikon kuluttua Kou-
volan STELK-miehiä oli koti-
kokouksessa. Siellä Markku 
sai Pyhän Hengen kasteen ja 
sen myötä kielilläpuhumisen 
lahjan. Alkoi uusi, monipuoli-
nen  ja  erilainen elämä.

Omien terveydellisten koe-
tusten keskellä Markku on 
voinut auttaa monia kanssaih-
misiä. Jeesus on parantanut 
ja kutsunut   pelastukseen  
useita kanssaihmisiä Markun 
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Kyösti Kallion 
rukous 
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Talvisodan aikaan

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja 
rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme Sinua: 
Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys syn-
nin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, 
jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitos-
tasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja 
kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden 
vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden 
ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset 
saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä.

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun 
syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä 
merkiksi Sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että 
me tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka 
voittaa pimeyden vallat kansassamme.

Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme Sinun kauttasi, siihen me uskomme.  Armahda 
meitä.  Amen.

Miehet kyselevät: ”Mitä minun 
pitää tehdä pelastuakseni?”
Raamattu antaa selvän 
vastauksen.

1. Myönnä
”…sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat 
vailla Jumalan kirkkautta…” (Room. 3:23)

”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!” 
(Luuk. 18:13)

2. Kadu
”…samalla tavoin te kaikki olette tuhon 
omia, ellette käänny.” (Luuk. 13:3)

3. Tunnusta
”Jos me tunnustamme syntimme, niin Juma-
la, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät 
kaikesta vääryydestä.” (1 Joh. 1:9)

”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on 
Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on 
herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.” 
(Room. 10:9)

4. Hylkää
”Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä 
juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, 
sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, 
sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.” 
(Jes. 55:7)

5. Usko
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16)

”Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastu-
va. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” 
(Mark. 16:16)

6. Ota vastaan
“Hän tuli omaan maailmaansa, mutta Hänen 
omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Mutta 
kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän an-
toi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, 
jotka uskovat Häneen.” (Joh. 1:11-12)

Miksi et tekisi ikuisuuspäätöstäsi nyt?
Voi rukoilla seuraavasti:
”Herra Jeesus, uskon, että Sinä kuolit 
syntieni puolesta ja pyydän anteeksian-
toasi. Otan Sinut nyt vastaan Herranani 
ja Pelastajanani ja kutsun Sinua johta-
maan elämääni tästä eteenpäin. Aamen.”

Halutessasi voit kertoa päätöksestäsi vaikka 
jollekin tämän lehden lopussa olevan yhteys-
henkilöluettelon miehelle. Saat näin myös 
yhteyden osastoomme.

6 askelta pelastukseen
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