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Älä päästä pelkoa sydämeesi

Elämä merkitsee meille kol-
huja, ulkoisia ja sisäisiä.  
Osa niistä on tullut osak-
semme omien tekojemme 
seurauksina, osa on muiden 
aiheuttamia. Ulkoiset haavat 
ovat vähitellen arpeutuneet. 
Ne ovat kertomassa eletystä 
elämästä. Sisäiset, sielun 
haavat ovat usein jääneet hoi-
tamatta. Haavat ovat tulleet 
lyönneistä ja sivalluksista, 
teoista ja sanoista.  

On arpia, jotka muistuttavat 
rakkauden tähden saaduista 
haavoista. Jeesus oli haavoi-
tettu meidän tähtemme pro-
feetallisen Sanan mukaan. Me 
tunnistamme Pelastajamme 
Hänen arvistaan. Opetuslapsi 
Tuomas sai koskettaa Jee-
suksen naulanjälkiä. Tuomas 
tunnisti ja tunnusti:” Minun 
Herrani ja minun Jumalani.” 
(Joh 20:28) Nuo jäljet ovat 
syvimmän rakkauden merk-

kejä ja tae pysyvästä rakkau-
desta. Se rakkaus puhdistaa 
ja parantaa haavoitettuja ja 
kolhiintuneita! 

Vapahtajan seuraaminen on 
merkinnyt monelle haavoite-
tuksi tulemista. Paavali, joka 
aiheutti haavoja monille ope-
tuslapsille, kutsuttiin aposto-
liksi. Jeesus sanoi Damaskon 
Ananiaalle:” Sillä minä tah-
don näyttää hänelle, kuinka 
paljon hänen pitää kärsimän 
minun nimeni tähden.” (Apt 
9:16) Tämä toteutui Paavalin 
elämässä. Hän joutui todista-
jan tehtävässään kivittämisen 
ja pahoinpitelyn kohteeksi. 
Hän oli osallinen Kristuksen 
kärsimykseen. Paavali oli 
valmis maksamaan hinnan 
palvelutyöstään. 

Paavali piti huolta perusta-
mistaan seurakunnista. Se ei 
ollut välttämättä helppoa. Hän 
joutui tavan takaa ojentamaan 

kirjeittensä välityksellä niitä. 
Galatalaiskirjeen vastaanot-
tajat olivat luisumassa armon 
alta lain alle. Hän pyysi, ettei-
vät nämä enää tuottaisi hänelle 
vaivoja. Paavali muistutti, että 
hän kantoi Jeesuksen arpia 
ruumiissaan. Tämä oli sanan-
mukaista. Paavali oli saanut 
kärsiä Jeesuksen tähden. Ne 
arvet kertoivat rakkaudesta 
Mestariaan kohtaan. Arvet 
olivat seuraamisen hinta ja 
Kristuksen kunniamerkkejä 
Paavalin ruumiissa!

Paavalin tavoin monet ovat 
saaneet kunnian ja etuoikeu-
den kärsiä tuon jalon nimen 
tähden kristikunnan historian 
aikana. Tänäkin päivänä Kris-
tuksen seuraaminen, todista-
jan tehtävä, merkitsee lain-
suojattoman osaa ja haavoja 
monessa maapallon osassa. 

Sakariaan profetian mu-
kaan Jumala tulee vielä vuo-

Rakkauden arvet
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dattamaan Daavidin suvun 
ja Jerusalemin ylle armon ja 
rukouksen hengen. Juutalai-
nen kansakin tulee tuntemaan 
Messiaansa Jeesuksen Hänen 
arvistaan:” He katsovat mi-
nuun, jonka he ovat lävistä-
neet.” ( Sak 12:10) Ne ovat 
rakkauden arpia myös omai-
suuskansan puolesta. 

Paavali on antanut meille 

esikuvan Kristuksen seuraa-
misesta. Hän julisti niin juu-
talaisille kuin pakanoillekin. 
Työ merkitsi paljon arpia. Se 
oli kova hinta. Mutta Hänen 
työnsä kautta me pakanakan-
soihin kuuluvat olemme pääs-
seet osallisiksi evankeliumin 
aarteesta.  
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi, 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Jeesus puhui lopunajan merkeistä, joihin liittyy pel-
koa. “Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odotta-
essaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten 
voimat järkkyvät.” Jeesus sanoi, että lopunaikana 
tulee myös ruttotauteja.

Tänään päivittäin kuulemme viestejä koronavi-
ruksen aiheuttamista sairauksista, joka on tuonut 
mukanaan paljon pelkoa ja epätoivoa ei ainoastaan 
ihmisten terveyteen, vaan myös henkilöiden ja koko 
kansan talouteen.

Jeesus sanoo: “Mutta kun nämä alkavat tapahtua, 
niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä 
teidän vapautuksenne on lähellä.” Jumala ei johda 
sinua pelkoon, vaan rauhaan ja lepoon. Useissa 
tilanteissa Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan.

“Kun opetuslapset näkivät Hänen kävelevän 
järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: “Se on 
aave”, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli 
heitä kohta ja sanoi: “Olkaa turvallisella mielellä, 
minä se olen; älkää peljätkö”. Matt. 14:26-27

 Se, mitä nyt on tapahtunut ja tapahtuu, on 
merkki siitä, että Jeesuksen takaisintulo on lähellä. 
Näiden tapahtumien ei tulisi johtaa pelkoon, vaan 
rohkeuteen ja iloon. Jeesukseen uskovalla on aina 
parempaa edessäpäin.

Pelko ei kuulu Jumalan valtakuntaan, vaan se 
on paholaisen ase, jolla hän haluaa lamaannuttaa 
ihmiset epätoivoon. Sana sanoo, että pelko panee 
paulan eli pelko voi estää ihmisiä Jumalan suunni-
telman toteuttamisessa.

Jumalan valtakunta toimii rakkaudessa. Jumalan 
rakkaus karkottaa pelon, Joka pelkää, ei ole päässyt 
täydelliseksi rakkaudessa. “Pelkoa ei rakkaudessa 
ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, 
sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei 
ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.” 1 Joh. 4:18

Jumala haluaa antaa sinulle rohkeuden. “Sillä 
Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, 
vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”  
2. Tim. 1:7

Sinulla voi joskus olla vaikeuksia elämässäsi, 
mutta Jumalan omana voit aina olla turvallisella 
mielellä, sillä Hän pitää sinusta huolen. Anna Juma-
lan hyvyyden ja rakkauden täyttää sydämesi. David 
sanoo: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta 
mitään puutu... Sula hyvyys ja laupeus seuraavat 
minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran 
huoneessa päivieni loppuun asti.” Ps. 23 

Koronavirus on todellisuutta tänään, mutta myös 
Jumalan lupaukset ovat todellisuutta. Anna Jumalan 
lupausten täyttää sydämesi. Tunnusta joka päivä 
omaan elämääsi ja perheesi elämään Jumalan lupa-
uksi, joihin Jeesuksen kautta tulee amen. 

“Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkival-
tiaan varjossa yöpyy, se sanoo: “Herra on minun 
turvani ja linnani, Hän on minun Jumalani, johon 
minä turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan 
paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän 
sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä 
alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et 

sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, 
et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, 
joka päiväsydännä häviötä tekee... Ei kohtaa sinua 
onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. 
Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella 
sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, 
ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.” Ps. 91

Jumala haluaa sanoa sinulle: Älä pelkää, sillä 
sinun turvasi on ikiaikojen Jumalassa. Hän pitää 
sinusta hyvän huolen, jos olet ottanut vastaan Jee-
suksen Pelastajanasi.

Jos et vielä ole Jumalan lapsi,  armosta pelas-
tettu, niin päätä nyt ottaa Jeesus vastaan henkilö-
kohtaisena Pelastajanasi. Hän antaa sinulle kaikki 
syntisi anteeksi ja puhdistaa sinut omalla kalliilla 
sovintoverellään. Näin sinusta tulee Jeesukseen 
uskova, siirryt pimedestä valoon, pelosta rakkauteen 
ja silloin elämäsi yllä on Jumalan siunaus ja suoja 
kaikissa elämäsi tilanteissa. 
Pauli Kemi



Älä päästä pelkoa sydämeesi
Uusi Elämä Nro 2/2020                     Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                                        3

Pauli Kemi, 
päätoimittaja

Uusi Elämä 
Uusi Elämä on yhteiskristillinen, 
evankelioiva, Israelia siunaava, 
opettava ja profeetallinen herätys-
lehti, joka ilmestyy lähes kerran 
kuukaudessa, noin 8-10 kertaa 
vuodessa. Lehden tilausmaksu 
vuodelle 2020 on 35 euroa.

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä 
c/o Kalle Vihonen 
Paljaspää 2 A  
20610 Turku

Toimitus / avustajat: 
Heljä Ahjovaara-Steck 
ahjovaara-steck(at)kolumbus.fi
Soile Inkari, soile@inkari.fi
Samir Massioui 
samir@massioui.com
Yrjö Ahonen, Ana Kemi
Kirsti Jääskeläinen

Tilitiedot:  
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH

Tili Ruotsissa: 
Pg 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457
Box 135, S-125 23 Älvsjö
Puh. 072 531 88 11 

Tilaukset, 
osoitemuutokset,
lehtiä jakeluun:
Kalle Vihonen,
Puh. 0400 90 88 40 
kalle.vihonen@gmail.com

pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400 422 777

Uusi Elämä -lehti 
netissä 
www.kristetliv.net
www.uusielama.net
Netissä on myös meidän
YouTube-kanava
Paino: Suomalainen 
Lehtipaino, Kajaani 2019 

”Ja he pysyivät apostolien 
opetuksessa ja keskinäisessä 
yhteydessä ja leivän mur-
tamisessa ja rukouksissa.Ja 
he olivat alati, joka päivä, 
yksimielisesti pyhäkössä ja 
mursivat kodeissa leipää ja 
nauttivat ruokansa riemulla 
ja sydämen yksinkertaisuu-
della”. Apt. 2:42, 46

 Yli 2000 vuoden ajan 
ovat uskovat tahoillaan ko-
koontuneet yhteen, ja näihin 
yhteisiin hetkiin on useasti 
liittynyt myös ”leivän murto” 
eli Herran pyhä ehtoollinen.

 Käytäntöjä, kuinka usein 
sitä vietetään, on hyvinkin 
erilaisia. Joissakin seurakun-
nissa Herran pöytä rakenne-
taan kerran viikossa, toisissa 
kerran kuukaudessa. Määrällä 
ei niinkään ole merkitystä 
vaan itse asialla.

”Niin usein kuin te 
syötte, tehkää se minun 
muistokseni.”
A p o s t o l i s e s t a  e h t o o l -
liskäytännöstä Luukas kir-
joittaa, että ensimmäisen 
seurakunnan jäsenet mursivat 
leipää kodeissa. Liekö syy 
tähän käytäntöön se, että 
joukko kasvoi niin nopeasti 
jopa 5000 jäseneen, ettei 
käytännössä ollut paikkaa, 
jossa olisivat voineet toisin 
toimia. Voimme todeta, että 
”yläsali” ei enää riittänyt.

Herran pöydän ensimmäi-
senä rakensi itse Jeesus ope-
tuslapsilleen ennen kuin Hän 
nousi ja lähti kulkemaan 
omaa ”via doloroosaansa”, 
jolla tiellä Hänen ruumiinsa 
murrettiin ja verensä vuoda-
tettiin.

Jeesus mursi leivän. Hän 
happamaton (synnitön) Elä-
män Leipä murrettiin ja jau-
hettiin hienoksi jauhoksi, 
josta leivottiin tuskan tulissa 
meille se Herran pöytä, joka 
julistaa meille täydellisen 
sovituksen ja anteeksianta-
muksen synneistämme.

Hänen kallis ja puhdas Ju-
malan Pojan veri vuoti, josta 
Pietari kirjoittaa: ”Tietäen, 
ettette ole millään katoavai-
sella, ette hopealla ettekä 
kullalla, lunastetut turhasta, 
isiltä peritystä vaelluksestan-
ne, vaan Kristuksen kalliilla 
verellä, niin kuin virheettö-
män ja tahrattoman karitsan.” 
1.Piet.1:18-19

Opetus ehtoollisesta
Opetus Herran ehtoollisen 
merkityksestä pakanain apos-
tolille oli niin tärkeä, ettei 
siihen riittänyt muiden apos-
tolien antama tieto, vaan Her-
ra halusi itse sen Paavalille 
opettaa erityisesti pakanoita 

silmällä pitäen. Opetukseen 
liittyi myös laajempaa sisältöä 
Herran ehtoollisen oikeasta 
nauttimisesta. Tätä opetusta ei 
evankeliumeista löydy.

Se on ymmärrettävää sik-
sikin, kun juutalaisen ja pa-
kanallisen kulttuurin välillä 
oli suuri ero mm. ruuan naut-
timisessa.

”Sillä minä olen saanut 
Herralta sen, minkä myös olen 
teille tiedoksi antanut, että 
Herra Jeesus sinä yönä, jona 
hänet kavallettiin, otti leivän, 
kiitti, mursi ja sanoi: ”Tämä 
on minun ruumiini, joka tei-
dän edestänne annetaan; teh-
kää tämä minun muistokseni.”

Samoin hän otti myös mal-

jan aterian jälkeen ja sanoi: 
”Tämä malja on uusi liitto 
minun veressäni; niin usein 
kuin te juotte, tehkää se minun 
muistokseni.”

Sillä niin usein kuin te syöt-
te tätä leipää ja juotte tämän 
maljan, te julistatte Herran 
kuolemaa, siihen asti kuin 
hän tulee.

Sen tähden, joka kelvotto-
masti syö tätä leipää tai juo 
Herran maljan, hän on oleva 
vikapää Herran ruumiiseen ja 
vereen.

Koetelkoon siis ihminen 
itseänsä, ja niin syököön tätä 
leipää ja juokoon tästä maljas-
ta.” 1. Kor. 11:23-28

Missä tilanteessa Herra 

Leivänmurto – ehtoollinen
opetti ehtoollisen merkityksen 
Paavalille, (silloinko kun oli 
temmattuna paratiisissa?) sitä 
hän ei kerro, mutta ymmär-
rämme, että äärettömän tärkeä 
hetki se on ollut.

Jotkut pysähtymiset lähe-
tysmatkoilla Vähässä-Aasias-
sa sekä Euroopan mantereella 
pitivät sisällään yhteisiä lei-
vänmurto -hetkiä uskovien 
luona.

Jokainen uudestisyntynyt 
on jo saanut kokea uskoon 
tullessaan sen, mitä ehtoolli-
sen hengellinen sisältö mer-
kitsee. Kaikki rikkomukset on 
sovitettu, kaikki synnit saatu 
anteeksi.

Herran pöytä
Herran pöytä, ehtoollinen, 
on pyhä. Paavalin piti mm. 
korinttolaisille teroittaa Her-
ran ehtoollisen oikean naut-
timisen merkitystä. Tuohon ai-
kaan yhteiset hetket sisälsivät 
myös muuta ateriointia nk. rak-
kauden aterioita. Siksi Paavali 
liittää tähän Herran ehtoollisen 
oikean nauttiminen.

Sana ”koetelkoon (tutki-
koon) kukin itseänsä ja sitten 
syököön” osoittaa ihmiselle 
tien tutkia oman sydämensä ti-
laa, puhtautta, ja jos aihetta on, 
niin tehdä parannusta. Näin 
voi hyvällä omalla tunnolla 
käydä nauttimaan Jumalan 
lapsilleen valmistaman leivän 
ja viinin siunauksen. 

Raamatussa on mainittu yli 
300 kohtaa, jotka viittaavat 
Herran tuloon. Yksi näistä 
liittyy Paavalin mainintaan eh-
toollisen nauttimisesta myös 
muistutuksena Herran Jee-
suksen takaisin tulosta. Näin 
me julistamme Herran täydel-
listä sovitusta puolestamme 
kuin myös sitä päivää, jolloin 
Hän tulee takaisin noutamaan 
puhdistetun morsiusseurakun-
tansa.
Hannu Grönroos
Maranata - Herramme tulee!

Laulaja-evankelista Hannu Grönroos sanoo, että ehtoollinen merkitsee samaa, mitä koemme 
pelastuksessa. Jeesus on vuodattanut oman verensä syntien sovitukseksi.
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Jumalan Sanan tuntemisella on 
suuret lupaukset. Siinä on lupauk-
set sekä tälle ajalle että tulevalle. 
Raamattu itse painottaa, että se on 
kaiken viisauden lähde.

Psalmissa 119:130 on lupaus, ”Kun 
sinun sanasi avautuvat, niin ne va-
laisevat ja antavat yksinkertaiselle 
ymmärrystä.”
 Nuoruudessani minulle tarjoutui 
mahdollisuus opiskella raamattu-
koulussa. Ei se ollut kansanopisto tai 
pappisseminaari tai mikään teologinen 
korkeakoulu, vaan sellainen, missä 
tavallinen uskovainen sai olla op-
pimassa Jumalan Sanaa ilman, että 
se välttämättä velvoitti mihinkään 
tehtävään. Päätarkoitus oli saada 
elämäänsä kunnon hengellinen pohja 
ja Jumalan Sanan tuntemus.

 Ensimmäisenä vuonna jouduin ja-
kamaan huoneen kahden nuoren mie-
hen kanssa. Yksi heistä oli mielestäni 
jo hyvin paljon edelläni opiskeluissa. 
Hän oli älykäs ja tunsi Raamattua jo 
hyvin aikaisemminkin. Mutta toinen 
huonetoverini tuli suoraan nuoriso-
vankilasta, missä oli tullut uskoon ja 
nyt oli saanut tulla raamattukouluun 
opiskelemaan. Muistan, millaista 
hänen puheensa oli alussa. Ei hän 
aina jaksanut selostaa lausettansa 
loppuun, kun sitten tuli ajatuskatko. 
Tämä johtui siitä, että hän oli väärin-
käyttänyt huumeita pitkän ajan ennen 
uskoontuloansa. Mutta nyt hän tahtoi 
muutosta elämäänsä.

 Olimme myös samalla luokalla, ja 
seurasin hänen kehitystänsä. Hänessä 
oli kuitenkin jotakin periksiantama-
tonta, vaikka hänellä selvästi oli vai-
keuksia seurata ensimmäisen vuoden 
opetusta. Tehtäväksi oli annettu lukea 
Raamattu kahteen kertaan läpi muitten 
oppituntien ohessa. Toisena vuotena 
hän jo selvisi huomattavasti parem-
min. Mutta kun oli kolmannen vuo-
den päättäjäiset ja oli juhlatilaisuus, 
niin juuri tämä minun toverini oli se, 
joka yllätti meidät kaikki mahtavan 

hyvällä päätöspuheella. Ajatuksen 
kulku oli kirkas kuin raitis vesi. Ei 
hänen puheessansa ollut minkäänlai-
sia merkkejä siitä, että olisi joskus 
ollut ajatuskatkoja. Tämän tekee vain 
Jumalan Sana!

 Huomasin myös itse omassa elä-
mässäni, miten se vaikutti minuun, 
kun systemaattisesti aloin lukea 
Jumalan Sanaa. Koin noina vuosina 
raamattukoulussa, kuinka Sana alkoi 
”avautua” minulle ja miten se ”valai-
si minun ymmärrystäni”. Myös sain 
uuden halun oppia muutakin ja niin 
päätin raamattukoulun jälkeen hakea 
uudelleen lukioon. 

 Ennen raamattukoulua olin epäon-
nistunut koulunkäynnissä. En selvin-
nyt hyvin peruskoulun yläasteella ja 
sitten sain vielä huonomman todistuk-
sen lukiossa. Sellaisella todistuksella 

Kuka haluaa viisautta? 
Tahdotko oppia taitoa?

ei olisi voinut tähdätä mihinkään aka-
teemiseen ammattiin. 

 Huomasin muutoksen, minkä 
Jumalan Sana oli tehnyt ymmärryk-
selleni. Jos näin ei olisi ollut, niin 
tuskin olisin selvinnyt paremmin kuin 
aikaisemminkaan. Enkä ainoastaan 
selvinnyt lukiosta hyvin todistuksin, 
vaan tällä kertaa erittäin hyvin. Koin 
sen selvänä ihmeenä elämässäni. 
Tämä aukaisi minulle mahdollisuu-
den akateemisiin opiskeluihin, ja niin 
jonkun vuoden koulutuksen jälkeen 
sain lääkärin ammatin ja jatkoin vielä 
opiskelua alallani ja hankin itselleni 
yleislääketieteen erikoislääkärin pä-
tevyyden. 

 Tämänkin jälkeen olen jatkanut 
Raamatun lukemista enkä ole tah-
tonut panna Jumalan Sanaa syrjään 
jokapäiväisestä elämästäni. Se on 

minulle todella ollut elävää, väkevää 
ja voimallista. 

 Olen vakuuttunut siitä, että se voi 
antaa jokaiselle, joka sitä rakastaa, 
sekä viisautta ja taitoa. Joillekin op-
piminen on helppoa ja saattaa olla 
enemmän tai vähemmän synnyinlahja, 
mutta jokainen voi avartaa ymmärrys-
tänsä huomattavasti Jumalan Sanan 
lukemisella ja tutkistelemisella.

 Minä olen henkilökohtaisesti hy-
vin kiitollinen Jumalalle siitä, miten 
Hänen Sanansa on minua auttanut. 
En halua kerskailla, vain tahdon ja-
kaa kokemukseni, koska uskon, että 
Jumala ei katso henkilöön. Jos se on 
toiminut minun elämässäni näin, se 
voi varmasti toimia sinunkin elämäs-
säsi ihmeellisesti. 
Mauri Leván, Pastori-lääkäri

Suomi rukoilee kodeissa! 

Mauri Leván on tominut pitkään vapaakirkon pastorina Ruotsissa oman lääkärin työnsä ohessa.

Monet hengelliset johtajat eri kirkoista ja seurakunnista 
ovat kehottaneet rukoukseen kodeissa joka ilta koronavi-
rusepidemian johdosta. Rukoillaan, että koronaviruksen 
aiheuttamat sairaudet väistyvät ja että Jumala antaa uu-
den virvoituksen ja herätyksen ajan maallemme. Kohot-
koon rukous Suomen kodeista Herran puoleen joka ilta 

Jumalan lupauksiin luottaen. “Ja uskon rukous pelastaa 
sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen... vanhurs-
kaan rukous voi paljon, kun se on harras.” Pyydetään, 
“että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja Hän 
lähettäisi Hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuk-
sen Jeesuksen.”/PK
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Raamatussa kerrotaan väkevästä 
eksytyksestä. Onko tämä eksytys 
sielunvihollisen juonia? Ei suinkaan. 
Kyseessä on Jumalan lähettämä 
eksytys! Miksi Jumala lähettää vä-
kevän eksytyksen?

Asia liittyy Jeesuksen tulemukseen ja 
eksytys on varattu heille, jotka ovat 
mieltyneet vääryyteen. Valheen kaikki 
voima on ilmestynyt keskuuteemme: 
”kaikilla vääryyden viettelyksillä 
niille, jotka joutuvat kadotukseen, 
sentähden etteivät ottaneet vastaan 
rakkautta totuuteen, voidaksensa pe-
lastua. Ja sentähden Jumala lähettää 
heille väkevän eksytyksen, niin että 
he uskovat valheen, että kaikki ne 
tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet 
totuutta, vaan mielistyneet vääryy-
teen”. (2.Tess.2:10-12).

Väkevä eksytys saa ihmiset 
uskomaan valheisiin!
Koska eksytys on Jumalan lähettä-
mä heille, jotka torjuvat totuuden 
Jeesuksessa, sen vaikutukset ovat 
uskomattoman voimakkaita. Vasta 
kun tämän käsittää, voi ymmärtää, 
kuinka on mahdollista, että jopa tie-
demiehet voivat uskoa epätieteellisiin 
valheisiin. Vasta kun tämän käsittää, 
voi ymmärtää, kuinka on mahdollista, 
että piispat siirtyivät kannattamaan 
ateistista filosofiaa alkuräjähdyksestä 
ja uusdarvinismista 27.11.2019 jul-
kaistussa kannanotossaan. Vasta kun 
tämän käsittää, voi ymmärtää miksi 
Espoon piispa lähetti ajatuspoliisit 
Hyvinkään kirkkoon, missä viime 
keväänä puolustimme Raamatun ar-
vovaltaa professori Matti Leisolan 
kanssa. Esityksemme voi katsoa you-
tubesta: https://www.youtube.com/
watch?v=_IGLNCurwE4 https://www.
youtube.com/watch?v=X5CIu0VfGlo

Eksytys edustaa 
valheellista tiedettä
Onko kokeellinen tiede ristiriidassa 
Raamatun kanssa? Ei ole koskaan 
ollut. Maailman merkittävimmät 
tiedemiehet ovat lähes poikkeuksetta 
olleet uskovia juutalaisia ja kristitty-
jä. Juutalaiskristillisyys on aina ollut 
ristiriidassa valetieteen kanssa

Jumalan Sanassaan ilmoittaman 
totuuden torjuneet ja vääryyteen 
mieltyneet ihmiset uskovat valheen! 
Tätä on todella vaikea uskoa todeksi, 
mutta vain Raamatusta selviää, miten 
se on mahdollista! Kuinka muuten 
täysin järkevästi käyttäytyvät ihmiset 
voisivat uskoa, että he polveutuvat 
pienestä lämpimästä lätäköstä, kuten 

Darwin ehdotti kirjoituksissaan? Ek-
sytyksen lumoamat tiedemiehetkin 
uskovat valheeseen! Jumala on heidät 
sokaissut, koska he rakastavat pime-
yttä, eivät totuutta, kuten Raamatussa 
selkokielellä todetaan.

Materialismi 
hallitsee maailmaa
Uskonnollisuus ei ole kadonnut mi-
hinkään, sillä valetiede on tyypillinen 
uskonto. Se selittää alkuperämme, 
käytöksemme ja tulevaisuutemme. 
Se on oppi, joka selittää kaiken. Tätä 
uskontoa opetetaan lapsille jo päivä-
kodista alkaen, koska tiedetään, että 
lapset uskovat synnynnäisesti luojaan, 
tämä on kitkettävä nopeasti pois hei-
dän aivoistaan. Koska kukaan ei osaa 
uskottavasti selittää, miksi ihmisillä 
on hämmästyttävän tehokkaat aivot, 
on sommiteltava tarina, jonka mukaan 
aivot olisivat kehittyneet ”vastakkaista 
sukupuolta miellyttämään” riikinku-
kon pyrstön tavoin tai vaihtoehtoisesti 
lihan grillaaminen kasvatti ihmisaivot 
4 desilitran tilavuudesta 1,5 litran suu-
ruisiksi kahdessa vuosimiljoonassa!

Mitä valetiede on?
Kyseessä on mahtava materialistinen 
manifesti maailman alkuperästä. 
Tieteen toistettavissa olevien tutki-
mustulosten ei sallita saastuttaa tätä 
valheen julistusta. Havaintoaineisto ja 
kriittinen ajattelu työnnetään tietoises-
ti sivuraiteelle. Piispatkin sitoutuivat 

valetieteeseen 27.11.2019 puolusta-
essaan uusdarvinismia ja alkuräjäh-
dystä. Heidän pamflettinsa taustalla 
ole Templeton foundationin https://
creation.com/follow-the-money  ra-
hoituksella toimiva Areiopagi ja sitä 
oli TV:ssä esittelemässä mm. Esko 
Valtaoja.

Tarkoitus on saada ihmiset vakuut-
tuneiksi, että elämä voidaan selittää ai-
neen ja energian avulla ilman suunnit-
telua. Tämä johtaa tilanteeseen, missä 
yksikin kiistaton todiste suunnittelusta 
kaataisi materialismin. Siksi valetie-
dettä puolustetaan niin raivokkaasti ja 
sen kriitikkoja pilkataan ja heidät lei-
mataan ”tieteen vastustajiksi”. Kaikki 
täytyy voida selittää puhdasoppisen 
materialismin avulla, mutta väite on 
nykytieteen valossa osoittautumassa 
typeryydeksi, kuten selviää tuoreesta 
kirjastani Mikä on totuus (Kuva ja 
Sana).

Darwinin kuningasajatus oli, että 
solu syntyy itsestään ja sen jälkeen 
kehittyy luonnonvoimien avulla kai-
kiksi elämän muodoiksi. Väite on 
huima ja erikoista siinä on, että se 
on vastoin kaikkea, mitä kemiasta ja 
fysiikasta tiedetään. Toisin sanoen, 
todistusaineisto kumoaa väitteen jo 
lähtötelineissä. Siksi aiotaan puuttua 
kansalaisaloitteella akateemiseen 
opetukseen, jonka mukaan lihaliemi 
on esi-isäsi. Kansalaisaloitteessa 
todetaan, että valheiden opettami-
nen totuutena lapsille koulussa on 

lainvastaista, sillä tiedeaineissa tulee 
opettaa vain toistettaviin havaintoihin 
ja tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa. 
Filosofiset arvelut elämän alkuperästä 
tulee poistaa biologian opetuksesta ja 
ne on siirrettävä elämänkatsomustie-
don tunneille.

Kokeellinen tiede 
kumoaa valetieteen
Valetieteen väittämät ovat ilmeisen 
mielettömiä. Koska materialismi on 
kaikkea hallitseva maailmankuva ja 
siitä seuraa väistämättä materialisti-
nen maailmankatsomus, kokeellisen 
tieteen tulokset ohitetaan tietoisen 
harkitusti. Tästä seuraa kulttuurin 
rappio ja tieteellinen korruptio, joka 
tarkoittaa, että alkuperätieteessä vain 
materialismia tukevat tulokset ovat 
julkaisukelpoisia. On helppo huomata, 
että kyseessä on filosofinen, eikä siis 
tieteellinen, valinta.

Raamatusta käy ilmi, että ihmisten 
uskoa myös koetellaan (2.Aik.32:31).

Jumala koettelee ihmisiä saadak-
seen tietää, mitä ihmisen sydämessä 
on. Ihmisiä myös nöyryytetään sa-
masta syystä (5.Moos.8:2). Ole siis 
varovainen ja ajattele omilla upeilla 
aivoillasi itse. Enemmistön mielipide 
ei ole tiedettä!

Valitse Jeesus, joka totesi, että Hän 
on Totuus. Saat kaiken, mutta et me-
netä mitään.
Pekka Reinikainen, Lääkäri

Maailmaan on ilmestyvä 
väkevä eksytys

Lääkäri Pekka Reinikainen 
on Jumalan luomistyön yksi 
tunnetuimmista puolesta- 
puhujista Suomessa.



6                               Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                               Uusi Elämä Nro 2/2020

Keski-Suomessa järjestettiin loppu-
syksystä 2019 juutalaisten ja kristit-
tyjen vainoja käsittelevä seminaari. 
Luennoitsijana oli tunnettu holokaus-
tin asiantuntija tohtori Susanna Kok-
konen, joka toimi 2008–2018 Jerusale-
min Yad Vashemin museon (Vainojen 
museo) Kristittyjen Ystävien osaston 
johtajana. Mukana tilaisuudessa oli 
myös lähetysjärjestö Avainmedian 
toiminnanjohtaja Niilo Närhi.

Seminaarissa käsiteltiin mm. seu-
raavia kysymyksiä: juutalaisvainojen 
historia, kuinka ryhmästä tulee vai-
nottu, miten vainot kehittyvät, miten 
niitä ylläpidetään ja miten me voimme 
auttaa vainottuja.

Holokausti
Juutalaisvainoja tarkastellaan usein 
holokaustin ja natsi-Saksan tapah-

tumien kautta, koska holokausti on 
parhaiten dokumentoitu kaikista kan-
sanmurhista.

- Tärkeää on myös se, mistä tieto 
tulee. Meillä on tietoa, joka tulee 
kansanmurhan toteuttajilta, sivustakat-
sojilta, uhreilta sekä muiden maiden 
hallituksilta, vastarintaliikkeiltä jne. 
On yhä edelleen elossa ihmisiä, jotka 
voivat kertoa näistä tapahtumista, 
Kokkonen perusteli.

Kokkonen havainnollisti vainojen 
etenemistä kuusivaiheisen kolmi-
on avulla. Tapahtumaketju edeltää 
kansanmurhan toteutumista ja on 
samanlainen maista ja maanosista 
riippumatta.

- Tutkimuksessa on pystytty erot-
tamaan tiettyjä vaiheita, miten tapah-
tumasarja kansanmurhassa etenee. 
Holokausti on ainoa kansanmurha, 

jossa kaikki nämä vaiheet ovat läsnä. 
On hyvin monia perusteita sille, miksi 
me käytämme holokaustia mallina, 
kun haluamme ymmärtää, mitä ta-
pahtuu kansanmurhassa tai vainoissa. 
Tarkastellessamme näitä vaiheita on 
ajankohtaista ja tärkeää, ettemme vain 
ajattele niitä historian vaiheina, vaan 
yritämme ymmärtää, mitkä näistä 
asioista ovat mahdollisesti relevantteja 
meidän omassa ajassamme, Kokkonen 
linjasi.

Propaganda
Natsi-Saksassa esitetty propaganda 
oli sekä positiivista että negatiivista. 
Kuva on äärettömän tehokas väline, 
jolla voidaan antaa vahva tunnekoke-
mus ihmisille.

- Positiivinen propaganda esitti 
saksalaista ihanneihmistä. Oli luke-

mattomia eri tapoja, miten saksalai-
suutta ihannoitiin, kun taas juutalaiset 
esitettiin äärettömän epäluotettavina 
ja rumannäköisinä. Tällä aikakaudella 
rotuoppien tuloksena tulee myös sel-
lainen propaganda, jossa juutalaisia ei 
enää tunnisteta ihmisiksi. Sen aikaiset 
kuvat kertovat hyvin siitä, millaista oli 
kaduilla ja mihin ihmiset saivat varau-
tua, kun puolimilitaaristen joukkojen 
läsnäolo tuli yhä tavallisemmaksi.

Salainen hiljaisuus
Saksalainen yhteiskunta alkoi muut-
tua hyvin nopeasti tammikuusta 1933 
eteenpäin. Juutalaisvainot etenivät 
systemaattisesti natsi-Saksassa Hitle-
rin valtaannousun jälkeen.

- Ensin alkoivat väkivaltaiset hyök-
käykset juutalaisia kohtaan. Sitten 
juutalaisliikkeisiin kohdistui päivän 

Antisemitismi 
lisääntyy ja 
kristittyjen 
asema muuttuu 
Euroopassa

Kirjassa Matka Holokaustiin tohtori Susanna Kokkonen luo syvällisen ja laajan katsauksen juutalaisvihan syntyyn, historiaan ja 
vaellukseen meidän päiviimme asti.
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boikotti, jolla testattiin, kuinka pitkälle 
hallitus voi mennä ilman, että saksa-
laiset protestoivat. Toukokuussa 1933 
olivat julkiset kirjojen polttamiset, 
mikä on tavattoman symbolinen asia 
ja tapahtuu vainoissa lähestulkoon 
aina.   Kesäkuussa 1933 27.000 poten-
tiaalista Hitlerin hallinnon vastustajaa 
oli viety keskitysleireille. Natseilla 
oli sanonta “yö ja sumu” (Nacht und 
Nebel), eli ihmiset vain katoavat. 
Keskitysleireiltä pois päässeet eivät 
puhuneet siitä, mitä siellä oli tapah-
tunut. Yhteiskunta ikään kuin terrori-
soitiin heti alusta alkaen hiljaisuuteen, 
Kokkonen kertoi.

Eutanasia-ohjelman yhteys 
holokaustiin
Kokkonen pohti yhteiskunnallisia 
kehityskulkuja, jotka alkavat eikä 

niitä pystytä enää pysäyttämään. 
Yhteiskunnallisessa keskustelussa 
armokuoleman mahdollisuudesta on 
tärkeää huomioida, että se alkuvaihe, 
jolle lupa annetaan, ei tule olemaan 
ohjelman lopullinen päätepiste. Ar-
mokuolemassa väärinkäytösten mah-
dollisuudet ovat valtavat.

- Armokuoleman ajatus koski niitä 
ihmisiä, joilla oli geneettinen tai hen-
kinen sairaus, fyysinen vamma tai he 
olivat kehitysvammaisia. Ohjelma 
alkoi vuonna 1933 pakkosterilisointei-
na. Perustettuihin laitoksiin viedyistä 
monet olivat lapsia. Aluksi valkoista 
takkia käyttävät SS -lääkärit näkivät 
nämä ihmiset, ennen kuin heidät 
murhattiin kaasulla tai myrkkyruis-
keella, ja kirjoittavat kuolintodistuk-
sen heille. Prosessi eteni niin, että 
sodan loppupuolella jopa haavoit-
tuneita saksalaisia sotilaita vietiin 
armokuolemalaitoksiin. Nürnbergin 
sotaoikeudenkäynneissä todettiin, 
että 275.000 saksalaista murhattiin 
eutanasiaohjelmassa.

- Asioiden yhtymäkohta holo-
kaustiin on siinä, että useat näistä 
keskitys- ja kuolemanleirien komen-
danteista olivat olleet komentajina eu-
tanasialaitoksissa. Sieltä he hankkivat 
tarvitsemansa tiedon toimiessaan kuo-
lemanleirien komentajina Puolassa. 
Tämä natsi-Saksan esimerkki osoittaa 
halveksunnan ihmiselämän arvoa koh-
taan. Tämä ei ainoastaan vaikuta mur-
haohjelmaa toteuttaviin ihmisiin, vaan 
koko ympäröivään yhteiskuntaan. 
Nürnbergin sotaoikeudenkäynneissä 
amerikkalaiset tuomarit totesivat, että 
koko natsi-Saksa oli muuttunut laitto-
maksi valtioksi, Kokkonen muistutti.

Eurooppa nyt
Euroopassa tapahtuu antisemitismin 
lisäksi myös muutoksia kristinuskon 
asemassa. Antisemitismi kasvaa räjäh-
dysmäisesti nimenomaan Euroopassa. 
Monet holokaustista eloon jääneet 
ihmiset ovat sanoneet, että Euroopas-
sa nyt vallitseva ilmapiiri muistuttaa 
heitä ilmapiiristä 1930-luvulla.

- Samat aseet, syytökset, boikotit ja 
kampanjat, jotka kohdistuivat juutalai-
siin, kohdistuvat tänä päivänä Israelin 
valtioon. Ongelma Euroopassa on se, 
että toisin kuin Israelin valtio, Euroo-
pan juutalaisyhteisöt ovat puolustus-
kyvyttömiä ja turvattomia. Lisääntyvä 
islamilainen väestö Euroopassa tulee 
vaikuttamaan todella paljon antisemi-
tismin kehittymiseen ja siihen, miten 
hallitukset uskaltavat siihen vastata. 
Tämä on kuin painekattila, joka on 
alkanut jo kiehua. Saksassa, johon tuli 
eniten pakolaisia vuonna 2015, ovat 
antisemitistiset ja jopa väkivaltaiset 
teot lisääntyneet, ja pakolaiskeskuk-
sissa vallitsee hyvin juutalaisvastainen 
ilmapiiri. Media, yliopistot, kansa-

laisjärjestöt ja jopa kirkot ovat usein 
osa - ei ongelmanratkaisua - vaan sen 
lietsojia, Kokkonen näkee.

Kristinusko marginalisoituu
Samaan aikaan juutalaisvastaisuuden 
räjähdysmäisen kasvun rinnalla kas-
vaa kristittyjen vaino. Kun käytämme 
vaino -sanaa, tarkoitamme syste-
maattisesti jatkuvaa vihamielisyyttä, 
häirintää ja kaltoin kohtelua. Vuonna 
2018 oli 215 miljoonaa vainottua 
kristittyä. Vuonna 2019 vainottujen 
määrä on 245 miljoonaa. Lukumää-
rän suuri nousu liittyy kahden hyvin 
väkirikkaan, Kiinan ja Intian, tilan-
teeseen. Viidestäkymmenestä pahiten 
vainoavasta maasta yli 40 on islamin-
uskoisia maita. (Lähde: Open Doors)

- Kun olen ollut kauan pois Suomes-
ta, niin näen sen, miten kristityistä voi-
daan puhua hyvin epäkunnioittavasti. 
Itselleni se on tullut tosi selkeäksi, että 
kristinusko on marginalisoitumassa 
Euroopassa. Eurooppalaiset ja meitä 
ympäröivän yhteiskunnan arvot eivät 
ole samoja kuin kristittyjen arvot. 
On nousemassa monia kysymyksiä, 
joissa kristilliset arvot ja ympäröivän 
yhteiskunnan arvot tulevat törmää-
mään jossakin vaiheessa toisiinsa, 
Kokkonen toteaa. 

Sisäinen maanpakolaisuus
Mitä ihmiset pystyivät tekemään natsi-
Saksassa, jos he olivat eri mieltä nat-
sihallinnon kanssa? Oli niitä ihmisiä, 
jotka ilmaisivat ääneen mielipiteensä 
ja joutuivat keskitysleirille. Oli myös 
saksalaista vastarintaa, mutta suurin 
osa ihmisistä valitsi hiljaisuuden tien.

- On sellainen käsite kuin “sisäinen 
maanpakolaisuus”, jossa ikään kuin 
vetäydytään yhteiskunnasta. Omassa 
kotonaan ihminen voi jatkaa elämää 
- lukea, kuunnella musiikkia, kutsua 
ystäviä - ja olla maanpakolaisuudessa 

sitä myrskyä, joka raivoaa yhteiskun-
nassa. Hän ei koskaan sano mitään 
poliittista eikä koskaan ota mitään 
kantaa, Kokkonen avaa käsitettä.

Olemmeko uhrin arvoisia?
Kokkonen muistutti, että meillä on 
historiassa esimerkkejä, miten asiat 
tapahtuivat ja muuttuivat. Meidän on 
tuotava esiin se, että oma yhteiskun-
tamme on muuttunut ja että Euroop-
pa ei ole enää kristillinen maanosa.

- Meidän pitäisi puhua enemmän 
tästä aiheesta seurakunnissa. On myös 
pakko miettiä, mitä me teemme, jos 
yhteiskunta muuttuu ja joudumme 
tekemään valintoja, jotka maksavat 
meille. Meidän tulee valmistaa itsem-
me siihen, mistä tulee voima kestää. 
Meidän on alettava seurakuntina ru-
koilemaan, että ymmärtäisimme ajan, 
jossa elämme. Me emme voi irrottaa 
tapahtumia niin, että antisemitismi 
tapahtuu muille ihmisille ja kristit-
tyjen vainot tapahtuvat Aasiassa ja 
arabimaissa. 

- Kristityt, jotka vietiin Colosseu-
mille, kuolivat siellä julkisen häpeän 
alla ja hyvin pelottavissa olosuhteissa. 
Ainoa syy, miksi me tänä päivänä 
olemme kristittyjä, on se, että nämä 
ihmiset olivat valmiita uhraamaan 
itsensä. Olemmeko me nykykristityt 
niiden ensimmäisten kristittyjen anta-
man uhrin arvoisia? Ensimmäiset Roo-
massa olleet kristityt eivät kuolleet sen 
takia, että he tekivät jotain aktiivisesti, 
vaan koska he eivät voineet tunnustaa 
keisarin jumaluutta. Me tiedämme 
kristittyinä, että maallisen hallituksen 
yläpuolella on aina valta, joka on suu-
rempi, Kokkonen painottaa.
Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

 

Kirjassa Matka Holokaustiin tohtori Susanna Kokkonen luo syvällisen ja laajan katsauksen juutalaisvihan syntyyn, historiaan ja 
vaellukseen meidän päiviimme asti.

Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi ja tohtori Susanna Kokkonen ovat 
kiertäneet monissa seurakunnissa puhumassa juutalaisten ja kristittyjen vai-
noista.
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Uusi Elämä -lehti on tehnyt jo 
usean vuoden ajan TV-ohjelmia 
yhteistyössä TV7:n kanssa. Nyt 
nämä ohjelmat jatkuvat. Ohjelmis-
sa keskustelevat Pauli Kemi, Hannu 
Grönroos ja Vesa Kemi. Ohjelmissa 
on myös musiikkia Vesa Kemi tule-
valta Ylistyksen tuli -äänitteeltä. 
Lauluja tulkitsevat Rainer Frisk ja 
Vesa Kemi.

Tämän vuoden alussa teimme kym-
menen Pyhän Hengen innoittamaa 
ohjelmaa, joissa rohkaisimme uskovia 
ja myös seurakuntia herätykseen, jossa 
Jumala tarvitsee jokaista Jeesukseen 
uskovaa. Muutaman ohjelman aihe 
liittyy Jeesuksen lupaukseen opetus-
lapsille: ”Mutta te saatte voiman, kun 
Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja 
te tulette olemaan minun todistajani 
sekä Jerusalemissa että koko Juude-
assa ja Samariassa ja aina maan ääriin 
saakka.” (Apt. 1:8) Tänään tarvitsem-
me uskovia, jotka rohkeasti kertovat 
Jumalan suurista teoista kaikkialla 
Pyhän Hengen voimassa.

Uusi Elämä TV-ohjelmilla on kaksi 
ulottuvuutta. Annamme Jumalan Sanan 
ruokaa uskoville, jotta he rakentuisivat. 
Toiseksi me annamme selvän sanoman 
ja kutsun pelastukseen uskosta osatto-
mille, sanoo Hannu Grönroos.

Sanassa sanotaan: ”Eihän Jumala 
ole antanut meille pelkuruuden henkeä 
vaan voiman, rakkauden ja terveen 
ymmärryksen hengen.” (2. Tim. 1:7) 
Meidän uskovien suuri tarve on täyttyä 
Pyhällä Hengellä, sillä evankeliumia 
emme julista omassa voimassa, vaan 
Pyhän Hengen voimassa. Näin kuu-
luu Herran Sana Serubbabelille: ”Ei 
sotaväellä eikä voimalla, vaan minun 
Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” 
(Sak. 4:6)

Tänään monet ihmiset kokevat väsy-
mystä, työuupumusta, josta toipuminen 
saattaa kestää kuukausia, joskus jopa 
vuosia. Monien kohdalla se on johta-
nut jopa työkyvyttömyyteen. Tämä on 
ehkä joskus Jumalan tapa pysäyttää 
ihminen näkemään elämän tärkeimmät 
asiat ja myös lepopäivän merkityksen. 
Syyt loppuun palamiseen voivat olla 
monet, mutta siihenkin on lääke. ”Etkö 
tiedä, etkö ole kuullut: Herra on ian-
kaikkinen Jumala, joka on luonut maan 
ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen 
ymmärryksensä on tutkimaton. Hän 
antaa väsyneelle väkeä ja voimattomal-
le voimaa yltäkyllin.” (Jes. 40:28-29)

Hannu kertoo omia kokemuksiaan 
loppuun palamisesta ja siitä, kuinka 
Jumala on nostanut hänet ylös ja 

antanut uuden voiman ja voitelun. 
Joskus me ihmiset tarvitsemme myös 
ammattiauttajan apu. Hannu vakuuttaa 
TV-ohjelman katsojille, että Jumala 
ei ole unohtanut sinua. Häneltä tulee 
sinulle apu elämäsi tilanteeseen, ja 
siksi Hannu rohkaisee etsimään Herraa. 
Sana lupaa: ”Mutta ne, jotka Herraa 
odottavat, saavat uuden voiman, he 
kohottavat siipensä kuin kotkat. He 
juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat 
eivätkä väsy.” (Jes. 40:31)

Jumala nostaa nyt esiin oman kan-
sansa Pyhän Hengen voimassa. Silloin 
sinä voit rohkeasti julistaa Sanaa ja 
voit virrata Pyhän Hengen lahjoissa, 
kun Pyhä Henki tulee yllesi. Sakarias 
täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän 
profetoi. (Luuk. 1:67) Sinäkin voit 
profetoida.

Ensimmäinen helluntai 
Pyhä Henki vuodatettiin uskovien 
ylle ensimmäisenä helluntaina. Se oli 
tapahtuma, jossa kuultiin raju tuulen-
puuska ja jossa nähtiin ikään kuin tuli-
sia kieliä, jotka tulivat uskovien päälle. 
Tästä seurasi, että uskovat alkoivat pu-
hua uusilla kielillä (Apt. 2). Myös näin 
tapahtui, kun helluntaiherätys syntyi 
1900-luvun alussa USA:ssa. Helluntain 
kokeminen on suuri tarve myös tämän 
päivän Jeesukseen uskoville, ja siihen 
rohkaisemme ohjelman katsojia.

Elämme lopun aikaa, jolloin Jooelin 
profetian sanoma täyttyy (Jooel 2:28-

32). Pyhä Henki vuodatetaan kaiken 
lihan ylle, mutta myös Jumalan tuomiot 
tulevat maailman ylle.

Pauli painotti TV-ohjelmassa, että 
lopun ajan herätykseen liittyy voima-
kas profeetallisuus ja parantumishe-
rätys. Hän jatkaa: ”Profeetta Malakia 
kirjoittaa, että Herran lähettää profeetta 
Elian ennen kuin tulee Herran päivä. 
(Mal. 4:5-6).  Profeetallisuus tulee 
esille myös Jooelin sanomasta. ”Ja on 
tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo 
Jumala, että minä vuodatan Henkeni 
kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne 
ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukai-
senne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne 
unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini 
ja palvelijattarieni päälle minä niinä 
päivinä vuodatan Henkeni, ja he en-
nustavat.” (Apt. 2:17-21) 

Profeetan ensisijaisena tehtävänä 
on kääntää kansa seuraamaan elävää 
Jumalaa ja siksi meidän tulee täyttyä 
yhä uudelleen Pyhällä Hengellä, jotta 
voimme olla Jumalan profeetallinen 
kansa lopun ajassa.

Herätys Brasiliassa 
ja Suomessa
Tätä aihetta käsittelemme yhdessä 
ohjelmassa. On innoittavaa nähdä, että 
Brasiliassa on tänään noin 44 miljoonaa 
uskovaa, joista helluntaiherätykseen 
kuuluu noin 22 miljoonaa. Tämä herä-
tys käynnistyi noin 100 vuotta sitten, 
kun kaksi ruotsalaista lähetyssaarnaaja 

menivät Brasiliaan julistamaan evanke-
liumia. Se on esimerkki siitä, että työ 
Herrassa kantaa hedelmää, kun emme 
anna periksi.

Pauli kertoo vierailusta Brasili-
assa. Pastori toivotti tervetulleiksi 
seurakuntaansa sanomalla: ”Tämä 
seurakunta on helluntaiseurakunta, ja 
täällä teillä on vapaus julistaa Sanaa 
ja tänään meillä on vapautumiskoko-
us. Vapautamme ihmisiä riivaajista.” 
Heillä on tällainen kokous joka viikko 
perjantaisin. Se on heidän normaalia 
seurakuntaelämää. Tästä ehkä voi-
simme ottaa hieman mallia Suomeen, 
vaikka emme voi kopioida herätystä. 
Se on aina Jumalan lahja taivaasta.

Brasilian seurakunnissa on voimakas 
rukouselämä. Pastorit ja seurakuntalai-
set ovat usein paastossa ja rukouksessa. 
Tätä tarvitaan nyt myös Suomessa.

Evankeliumin julistaminen 
ihmein ja tunnusteoin 
Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtä-
vän julistaa evankeliumia ja parantaa 
sairaita. Näin tapahtui alkuseurakun-
nassa, kun uskovat julistivat täyttä 
evankeliumia. Jumalan tahto on, että 
uskovat julistavat myös tänään täyttä 
evankeliumia parantaen sairaita. Myös 
TV-ohjelmaa katsoessa ihmisiä paran-
tuu. Halleluja!

Pietari sanoi halvaantuneelle mie-
helle: ”Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, 
mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 

Uusi elämä -ohjelmia TV7:n kanavalla

Te saatte voiman

TV-ohjelmissa keskustelivat oik. laulaja-evankelista Hannu Grönroos (oik.), pianisti ja ylistyksen johtaja Vesa Kemi 
ja Uusi Elämä -lehden toimittaja ja pastori Pauli Kemi.
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Sinä voit 
pelastua
– uudestisyntyä 
Jumalan lapseksi
On hyvä pysähtyä miettimään 
elämän tarkoitusta ennen kuin se 
on liian myöhäistä. Voit asettaa 
itsellesi muutamia kysymyksiä: 
Miksi elän? Mikä on elämäni 
tarkoitus? Onko elämää ajallisen 
elämän jälkeen? Onko Jumala 
todella kaiken Luoja?

Usko Jeesukseen antaa todellisen 
identiteetin. Löydät yhteyden Luo-
jaasi. Usko Jumalaan luotaa pitkälle 
– elämään kuoleman jälkeen.

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

Jumalan puolelta kaikki on val-
mista. Sinun tulee vain ottaa vastaan 
taivaan lahja. “Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen elämä” 
(Joh. 3:16).

Pelastuminen on yksinkertaista ja 
helppoa jokaiselle. Raamatussa sano-
taan: “Sillä jos sinä tunnustat suul-
lasi Jeesuksen Herraksesi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on Hänet 
kuolleista herättänyt, niin sinä pe-
lastut, sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan” (Room. 10:9-10).

Voit rukoilla kanssani syntisen 
rukouksen, jos haluat tulla uskoon: 
“Jeesus, tunnen kurjuuteni ja synti-
syyteni Sinun edessäsi. Uskon, että 
olet kuollut minun syntieni tähden ja 
että sinä olet ylösnoussut kuolleista, 
jotta miulla olisi iankaikkinen elämä. 
Kiitos, että annat anteeksi kaikki syn-
tini ja tulet elämääni. Kiitos siitä, että 
veresi puhdistaa kaikki syntini ja että 
saan uudestisyntyä Pyhän Hengen 
kautta Jumalan lapseksi. Amen.”

Ota yhteyttä paikkakunnallasi 
toimivaan elävään seurakuntaan. Se 
on tärkeää, jotta voit kasvaa uskossa 
yhdessä toisten uskovien kanssa. 
Voit ottaa yhteyttä myös lehtemme 
toimitukseen. Haluamme auttaa sinua 
uskon tiellä eteenpäin.
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com

annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasare-
tilaisen, nimessä, nouse ja käy. Ja hän 
tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti 
hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja 
nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti 
pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni 
heidän kanssaan pyhäkköön, käyden ja 
hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki 
kansa näki hänen kävelevän ja ylistä-
vän Jumalaa.” (Apt. 3:6-9)

Jumalan ihmeet kuuluvat tämän päi-
vän herätykseen. Ne ovet tienviittoja 
taivastielle.

Näitä tienviitoja haluamme pitää 
esillä myös TV-ohjelmissamme.

Me olemme innostuneet välittämään 
pelastuksen sanomaan, johon erotta-
mattomasti kuuluu myös parannuksen 
tekeminen ja jossa ei vain hyssytellä 
Jumalan armolla. Me julistamme TV-
ohjelmissamme suoraa ja vesittämätön-
tä Jumalan Sanaa rakkaudessa.

Evankeliumin julistuksessa kes-
keisenä sanomana on parannuksen 
tekeminen. Ihmisten kääntyminen pois 
synnistä ja Jumalan seuraaminen. (Apt. 
2:29-40, 3:17-26) Se tuo siunauksen 
yksityisen ihmisen ja koko kansan 
elämään. (2. Aik. 7:14)

Keskustelemme myös enkeleistä, 
Jumalan koko sota-asusta, Raamatun 
Sanan luotettavuudesta ja uskovien 
yhteydestä. Yksi ohjelma liittyy Vesa 
Kemin tulevaan äänitteeseen, jonka 
nimenä on Ylistyksen tuli. Tässä ohjel-
massa keskustelemassa on myös Rai-
ner Frisk.

Uskovien yhteyden merkitys 
Jumalalla on vain yksi kaunis perhe, 
johon kuuluu kaikki uskovat eri seu-
rakunnista ja kirkkokunnista. Uskovat 
ovat yhtä Jeesuksen sovitustyön perus-
teella. Meidän tulee tunnustaa ja elää 
todeksi uskovien yhteyttä, joka puo-
lestaan vapauttaa Jumalan siunauksen 
ja herätyksen maassamme. Me kaikki 

TV-ohjelmissa mukana olleet koros-
tamme uskovien yhteyttä yli kaikkien 
rajojen. (Ps. 133, Joh. 17)

Uskovien yhteys vaikuttaa siihen, 
että ihmiset uskovat Jeesukseen. Siksi 
näyttäkäämme maailmalle, että me 
rakastamme toisiamme sanoin ja teoin.

Näin TV-työmme alkoi
Jumalan on antanut meille näyn julistaa 
evankeliumia television kautta. Monta 
vuotta sitten lähetimme TV-ohjelmia 
Helsingin kaapeliverkossa. Ohjelmat 
kuvattiin Ruotsissa. Silloin TV7 ei 
ollut olemassa. Se taisi olla 80-luvul-
la, kun kirjoitimme sopimuksen TV-
ohjelmien lähettämisestä norjalaisten 
satelliitin kautta, mutta siitä ei tullut 
mitään, koska tuo satelliitti tuhoutui. 
Olemme uskossa lähteneet liikkeelle. 
Koemme iloa, kun saamme julistaa 
evankeliumia, pelastuksen sanomaa 
TV:n välityksellä ja samalla rohkaista 
uskovia heräykseen ja aitoon yhteyteen 
yli kaikkien rajojen.

Tästä on pian kymmenen vuotta. 
Nyt näitä ohjelmia on tullut tehtyä jo 
yli 100. TV7 on mielestäni paras kris-
tillinen TV-kanava koko Pohjolassa, 
joka tarvitsee tukeasi. Muistathan tukea 
myös Uusi elämä -ohjelmia.

Vuonna 2018 aloitimme yhteistyö 
Tukholmassa Öppna Kanalen Stock-
holmin kanssa. Me lähetämme  TV-
ohjelmaa joka viikko Öppna Kanalen  
kautta. Ohjelmat näkyvät myös netissä. 
Myös TV7 lähettää ohjelmia Öppna 
kanalen kautta Ruotsissa.
Teksti: Pauli Kemi 
Kuva: TV7

TV-ohjelmien lähetysajat
Ti 24.03. klo 19:30 sekä uusintoja
Ti 07.04. klo 19:30 sekä uusintoja
Ti 21.04. klo 19:30 sekä uusintoja
Lisää info: www.tv7.fi
www.uusielama.net
Ks. Ohjelmia TV7:n arkistosta: 

Ylistyksen tuli TV-ohjelmassa keskustelemassa oli myös laulaja-evankelista Rainer Frisk (toinen vas).

TV-ohjelmissa on myös musiikkia Vesa Kemin tulevalta äänitteeltä, jota tulkit-
sivat Rainer Frisk (oik.) ja Vesa Kemi.
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Rakkaat esirukoilijat ja rukousryhmät! 
Korona -epidemian leviämisen myötä teemme 
huhtikuussa pikaisia muutoksia ohjelmaan.

Kutsumme teidät kaikki kansalliseen hätäruko-
ukseen Suomen puolesta to 9.4.2020. Tämä on 
rukousohjelma Suomen puolesta mutta myös 
henkilökohtaisten rukouspyyntöjen puolesta.

Normaalista lähetysajastamme poiketen aloi-
tamme rukoussuoran klo 19.30 ja päätämme 
sen klo 21.30.

Keskitymme pelkästään rukoilemaan ja eri-
tyisesti keskittyen korona -epidemian torjumi-
seen. Paikalla studiossa ovat Mika ja Mirkka 
Jantunen sekä Joonas ja Outi Mähönen.

Ryhmien kokoontuminen 
rukoilemaan etäyhteyksien kautta:
Kehoitamme ryhmiä kokoontumaan yhteen etäyh-
teyksien kautta kuten Facebook, Whats up -ryh-
mät, Skype jne. Tällä tavalla kunnioitamme myös 
Suomen hallituksen suosituksia ja päätöksiä.

Paastoaika 8.–9.4.
Paasto alkaa edelleen keskiviikkoiltana 8.4. 
klo 18.00 ja päättyy torstaina 9.4. klo 18.00. 
Päivä huipentuu torstai-illan suoraan esirukous-
ohjelmaan, johon voi lähettää kotiin, uskoon ja 
isänmaahan liittyviä rukousaiheita ja poikkeuk-
sellisesti myös henkilökohtaisia rukousaiheita, 
soittamalla p. 09 756 2520 tai lähettämällä emailia 
rukous@tv7.fi
Miisu Piipari

 

Kristityt rukoilevat yli 
seurakuntarajojen 9.4.2020

Luota Jumalaan ja Hänen 
lupauksiinsa Jeesuksen kautta
  Elämässä on erilaisia tapoja torjua erityyppisiä 
olosuhteita, jotka yrittävät viedä pois rauhan ja 
keskittymisen Jeesukseen. Haluan rohkaista kaikkia 
uskovia ja ei-uskovia kuningas Joosafatin asenteella, 
kun vihollisen armeija uhkasi häntä. Hänen uskonsa 
pelasti hänet ja koko valtakunnan. Hänen esimerk-
kinsä voi auttaa meitä uskossa koettelemusten ja 
ahdinkojen aikana.

Kuningas Joosafat säilytti uskonsa, vaikka hän 
pelkäsi. Hän päätti luottaa Herraan (2. Aik. 20:3). 
Meidän on valittava luottaa Herran huolenpitoon 
pelon aikoina. Psalmissa 103:14 sanotaan, että Jumala 
tuntee sen, mitä tekoa olemme. Hän tietää, että olem-
me heikkoja, ja siksi rukouksessa voimme tunnustaa 
Hänelle pelkomme ja että tarvitsemme Hänen apuaan, 
niin Jumala toimii.

Kannusta muita uskomaan Jumalan (2. Aik. 20:3-
4). Kuningas Joosafat käski ihmisiä etsimään Herran 
kasvoja. Hän julisti paaston koko Juudan yli. Joosafat 
tiesi, että kaikki apu tulee Jumalalta, ja hän rohkaisi 
ihmisiä etsimään Jumalaa rukouksessa. 

Tänään epidemioiden ja virusuhkien aikana meidän 
on luotettava mahtavaan ja armolliseen Jumalaan huo-
limatta ympärillämme olevista huonoista uutisista. 
Meidän on keskityttävä Jumalan lupauksiin Jeesuk-
sen kautta. Kun teemme parannuksen synneistämme 
ja alamme luottaa Jeesukseen, kuten Fil. 4:7:ssä 
todetaan, me koemme rauhan ja turvallisuuden, joka 
ylittää kaiken ymmärryksen. Pyhä Henki täyttää 
meidät toivolla ja osoittaa meille, ettei mikään paha 
kestää ikuisesti ja että Jeesus on suurempi kuin se, 
mikä on meitä vastaan.

Usko Jumalan lupauksiin (2. Aik. 20:5-12). Kunin-
gas Joosafat oli rukouksessa, kun vihollisen armeijan 
uhkasi häntä. ”Jos meitä kohtaa joku onnettomuus, 
miekka, rangaistustuomio, rutto tai nälänhätä, niin 
me astumme tämän temppelin eteen ja sinun eteesi, 
sillä sinun nimesi on tässä temppelissä; ja me huu-
damme sinua hädässämme, ja sinä kuulet ja autat.” 
2. Aik. 20:9 

Kuningas Joosafat muisti, että Jumala oli pelasta-

nut ja voittanut monia valtakuntia aiemmin. Hän oli 
varma, että Jumala pelastaa heidät myös vihollisen 
armeijasta. Samoin meidän on muistettava ja luotet-
tava Raamatun lupauksiin, ettei mikään rutto, virus 
tai epidemia saa vaikuttaa meihin. Rukouksen lopussa 
Joosafat puhui Jumalalle ja sanoi, että heidän silmänsä 
on kiinnitetty Jumalaan.

Saatat pelätä sitä, mitä voi tapahtua, mutta kehotan 
sinua jatkamaan keskittymistäsi Jeesukseen, koska 
Jeesus itse sanoi, että maailmassa teillä on kärsimys-
tä, mutta olkaa rohkealla mielellä, koska Hän voitti 
maailman (Joh.16:33).  

Jumala vastasi Joosafatin ja Juudan kutsuun lä-
hettämällä profeetan muistuttamaan heitä siitä, että 
taistelu ei ollut heidän vaan Herran (2. Aik. 20:17). 
Tämä Jumalan Sana on meille kaikille, ei vain epide-
mian suhteen, vaan kaikissa tilanteissa elämässämme. 
Jumala odottaa, että me luotamme Hänen voimaansa, 
koska Hän tekee kaiken tarvittavan pelastaakseen 
meidät. 

Joosafat luotti Jumalaan ja rohkaisi ihmisiä teke-
mään samoin. Rukouksen lisäksi Joosafat ylisti ja 
kiitti Herraa jo ennen voittoa (2. Aik. 20:22). Hallelu-
ja. Voitamme vihollisen tai meitä uhkaavat ongelmat, 
kun lopetamme keskittymisen ongelmiin ja sen sijaan 
ylistämme ja kunnioitamme Herran nimeä. Toivon, 
että kaikki ottavat Jeesuksen vastaan Herrana ja Va-
pahtajana, sillä Jeesus on ainut, joka voi auttaa meitä.
Ana Kemi

Nyt on Suomen aika! 
Nyt on aika evankelioida!
Uusi Elämä -lehti ja TV-työ tarvitsee tukeasi!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041, Partnerit 1096

Voit antaa lahjan soittamalla puh: 
0600 15525 (10,01 € + pvm) 0600 14400  (20,23 € + pvm)                                
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2018/927, koko Suomen 
alueella ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 paitsi ei Ahvenanmaalla

Tili Ruotsissa: PG: 496 39 26-3  –  Swish nro: 1230 339 457
www.uusielama.net  –  www.kristetliv.net  –   pauli.kemi@gmail.com  –  puh. 0400 422 777

Ana Kemi
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Toivon Seurakunta
Eerikink.4, Turku – www.toivonseurakunta.fi
Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana: Kalle Vihonen 
ym. puhujia ja vierailijoita

Kalle 
Vihonen
pastori 

Ilpoistenpiiri Turussa on toiminut jo yli 
30 vuotta ja työ jatkuu.

MARTINKIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martin-
kirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä 
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen 
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
            Olet sydämellisesti tervetullut!

 

SUOMI JEESUKSELLE 
 -RUKOUSPÄIVÄT
   Jeesus kansan ‘kakkukestit’

24.-26.4.2020 Karmel-kodilla 
Ylivoimainen Jeesus-voitto 
kaikkiin elämän tilanteisiin! 
2. Kor. 2:14, Joh. 16:33, 
Room. 8:31,37, Heb. 11:32-34

Rauno ja Salme Helppi 
sekä ystävät Hengen armoituksissa
Rukouspäivien järjestänä on yhteiskris-
tillinen yhdistys Hengen Ystävät ry 
Majoitusta ja/tai ruokailua tarvitsevat ilmoittautuminen
Karmel-kodille Ma–pe klo 8–17. Puh. 050 383 9125 tai (03) 371 9231
Huom. Ei ilmoittautumisia vastaajaan eikä netin kautta.
Jeesus kampanjamme nettisivujen osoite on: www.suomijeesukselle.fi

1. Jumala on Luojasi. 
Jumala on luonut taivaan ja maan 
sekä sinut. ”Sinä, meidän Herram-
me ja meidän Jumalamme, olet 
arvollinen saamaan ylistyksen ja 
kunnian ja voiman, sillä sinä olet 
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi 
ne ovat olemassa ja ovat luodut.” 

2. Kaikki ihmiset 
ovat tehneet syntiä. 
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet 
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka 
tekee hyvää, ei ainuttakaan. Sillä 
kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 
Jumalan kirkkautta vailla. Room. 
3:12, 23  Sillä synnin palkka on 
kuolema, mutta Jumalan armo-
lahja on iankaikkinen elämä Kris-
tuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut 
ristillä puolestasi. 
Jumala osoittaa rakkautensa 
meitä kohtaan siinä, että Kristus 
kuoli meidän puolestamme, kun 
vielä olimme syntisiä. Room. 5:8. 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä 
lukenut heille heidän rikkomuksi-
aan. 2. Kor. 5:19

4. Pelastus on henkilökohtainen
Tämä pelastus on Jeesuksessa, 
joka on ainut tie taivaaseen. 
Eikä ole pelastusta yhdessäkään 
toisessa; sillä ei ole taivaan alla 
muuta nimeä ihmisille annettu, 
jossa meidän pitäisi pelastuman. 
Apt. 4:12

Mutta kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi voiman 
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 
uskovat hänen nimeensä. Joh. 
1:12

Mutta mitä se sanoo? Sana 
on sinua lähellä, sinun suussasi 
ja sinun sydämessäsi, se on 
se uskon sana, jota me saar-
naamme. Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, 
niin  sinä pelastut; sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 
suun tunnustuksella pelastutaan. 
Sillä jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu. Room. 
10:8-10, 13
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kememi@gmail.com

Mitä on usko
Jumalaan?

KIVIOJALTA!
Tilaa 50-100 €:lla DIVARI kirjoja, joiden hinta a 4-9 €
Saat -50 % alennuksen! Ei koske uusia kirjoja.
Carothers Merlin: KIITOSKIRJAT nid 22 € NYT 7,50 €
Viksten Mauri: TERVEEN OPIN PÄÄPIIRTEITÄ 485 s. 25 € NYT 7,50 €
Aaltonen Hilja: ARMO RIITTÄÄ sid,160 s. 32 € NYT 5 € 
Guyon Madame: SYVEMP. JUMALAN TUNTEMISEEN, sid, 186 s. NYT 7,50 €
Tai yllä mainitut 4 eril. kirjaa yht. 15 €

SURUADRESSIT, kelmu, kuori, teksti Raam. lause ymv.
10 eril. kansikuvaa, 10 kpl ja yli a 3,50 € tai 30 kpl 100 € + postitus 
Puh. 050-400 7142  www.postimyynti-kivioja.net

TV-kirkko
Kristet Center Solna (KCS)

Lähetämme TV-ohjelmia Öppna Kanalen Stockholmin kautta Tuk-
holman alueella kaapeliverkossa ja samalla myös internetissä. Voit 
katsoa ohjelmia netistä myös Suomessa. Nettikanavan löydät, 
kun kirjoitat netissä, Google, sanan: ÖK Play
Uusi Elämä ohjelmien lähetysajat joka viikko Suomen aikaan: 
Sunnuntai   15:30-16:00
Maanantai   17:30-18:00 *)
Maanantai   21:00-21:30
Tiistai   19:00-19:30
Keskiviikko 18:00-18:30
Torstai   20:00-20:30
Perjantai   18:00-18:30
Lauantai   18:30-19:00 *)
*) Suomenkielinen ohjelma

Uusi Elämä TV-ohjelmat tarvitsevat tukeasi. Kiitos tuestasi!
Tili Suomessa: FI09 8000 1301 9610 83 Rahankeräyslupa: RA/2018/927
Soittamalla: 0600 15525 (10,01 € + pvm)  0600 14400 (10,01 € + pvm)

Tili Ruotsissa, PG: 496 39 26-3 – Swish nro 1230 339 457 Uusi Elämä
www.uusielama.net  –  pauli.kemi@gmail.com  –  puh. 0400 422 777

Pauli ja Ana Kemi ovat vastuussa Uusi 
Elämä TV-ohjelmista.

Apu sinulle 
tulee Herralta! 
Nosta katseesi 
Jeesukseen!

Rukouspalvelu
0400 422 777
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Seurakunta kasvaa Intiassa 
uskovien vainoista huolimatta
Pastori Starwin vieraili sekä 
Suomessa että Ruotsissa 
maaliskuussa 2020, jolloin 
hän toi rohkaisevan sano-
man Intian seurakunnalta. 
Uskovat Intiassa ovat päät-
täneet rohkeasti julistaa 
Jumalan Sanaa siitä huo-
limatta, että he kokevat 
vastustusta ja vainoa. He 
maksavat suuren hinnan 
Jeesuksen seuraamisesta.

Helmikuun lopulla Solnan 
Kristillisessä Keskuksessa 
pidettiin profeetallinen kon-
ferenssi, jossa puhujina olivat 
pastorit Starwin Paul, Jabes 
Paul ja hänen vaimonsa Preeti.

Pastorit Intiasta tulivat 
Bangaloresta. Heidän isänsä 
Arthur Paul on perustanut 
suuren kasvavan seurakunnan. 
Sen lisäksi heillä on lähiöissä 
useita eri seurakuntia, joista 
mm. Stanwin ja Jabes Paul 
ovat vastuussa. Heillä on 
myös kotiseurakuntia köyhien 
ihmisten alueilla. Kaikkiaan 
heillä on noin 10 000 jäsen-
tä. Heidän isänsä johtama 
seurakunta on suurin mega-
seurakunta Bangaloressa. 

Seurakunnat kasvavat, 

vaikka heitä on yritetty mur-
hata. He pääsivät pakoon 
autosta, joka oli sytytetty 
palamaan. Jumalan armosta 
työ menee eteenpäin. Vastus-
tuksesta huolimatta he ovat 
päättäneet julistaa evankeli-
umia nyt!

Starwin Paul vieraili
Martinkirkossa
Tulen Intiasta Bangalore-ni-
misestä kaupungista. Minulla 
on erivärinen iho ja hiukset 
kuin teillä, mutta Jumala, jota 
palvelemme, on sama meille 

kaikille. Hänen nimensä on 
Jeesus. Hän ei katsele meidän 
ulkomuotoamme, vaan Hän 
katsoo meidän sydämiimme. 
Hän tahtoo ihmisen sydämen 
eikä muuta.

Tulen maasta, jossa us-
kotaan 13 miljoonaan juma-
laan. Heille kissat ja koirat 
ja lehmät ja kuu ja aurinko ja 
tähdet – kaikki ovat jumalia. 
Eikö ole aika mieletöntä! Me 
Jeesukseen uskovat olemme 
Hänen käsinään ja jalkoinaan 
ja menemme kertomaan, että 
Jeesus on ainoa Jumala, joka 
on luonut koko tämän univer-
sumin ja kaiken.

Oma taustani ei ole kristit-
ty, vaan hindutausta. Samoin 
vanhempani. Lähetyssaar-
naajat tulivat maahani kauan 
sitten ja kertoivat Jumalan 
rakkaudesta ja Jeesuksesta. Ja 
tässä minä nyt olen ja kerron 
teille rakastavasta Jumalasta 
ja Jeesuksesta: Jeesus rakastaa 
meitä jokaista!

Isäni on pastori. Hän johtaa 
isoa seurakuntaa. Sunnun-
taisin on kuusi jumalanpal-

velusta, joista ensimmäinen 
alkaa aamulla kello seitse-
män. Jokaisessa kuudessa 
kokouksessa on tuhansia ih-
misiä, jotka tulevat erilaisista 
elämäntilanteista. He ovat 
buddhalaisia, hinduja, musli-
meja ja ateisteja. Emme istu 
tällaisessa kauniissa kirkossa 
kuin teidän Martinkirkkonne 
on, vaan istumme lattialla. 
Ylistämme Herraa ja kerrom-
me, että Jeesus rakastaa teitä 
kaikkia. Me saarnaamme hy-
viä uutisia Jeesuksesta.

Puolitoista vuotta sitten 
perustin oman seurakuntani. 
Syy siihen on, että kotikau-
pungissani asuu miljoonit-
tain ihmisiä ja haluan kertoa 
heille, kuka Jeesus on. Jos 
en olisi aloittanut nyt, niin 
koska sitten! Meidän jokai-
sen tulee aloittaa jostakin ja 
kertoa Jeesuksesta. Se ei ole 
helppoa. Se on vaikeaa, mutta 
emme voi tehdä niinkään, että 
menemme lepäämään ja ajat-
telemme, että joku muu tekee 
työn. Meidän tulee nousta ja 
lähteä kertomaan, että Jeesus 

elää. Jumala on antanut meille 
ainoastaan yhden elämän. Me 
haluamme palvella Herraa 
tällä yhdellä elämällämme.

Olen koulutukseltani elekt-
roniikkainsinööri ja olisin 
voinut saada hyvän ja helpon 
elämän, mutta se ei ole sitä, 
mitä isäni opetti minulle. Hän 
kehotti minua rakastamaan 
Jeesusta ja kertomaan ihmi-
sille Hänestä. Ihmiset paran-
tuvat kaikenlaisista sairauk-
sista niin seurakunnassa kuin 
kaikkialla, mihin menemme. 
Me valitsemme, annammeko 
elämämme jollekin muulle 
asialle vaiko Jeesukselle.

Hindut, buddhalaiset, ateis-
tit, kaikki tarvitsevat rakkaut-
ta. Me voimme osoittaa rak-
kautta heille. Voimme auttaa 
heitä. Voimme rukoilla heidän 
puolestaan. 

Olkaa hyvät ja pitäkää mi-
nut, perheeni, seurakuntani ja 
koko maani rukouksissanne. 
Teksti: Soile Inkari 
ja toimitus
Kuvat: Pauli KemiPastorit Starwin Paul (vas), Jabes Paul (oik.) sekä hänen 

puolisonsa Preeti tekivät kaksi TV-ohjelmaa.

Intian pastoreilla oli myös voimakas Jumalan ylistys ja pal-
vonta, kun he johtivat ylistystä.

Pastori Starwin Paul puhumassa tulkkina Vesa Kemi. Star-
win sanoo, että he ovat oppineet pyytämään apua Jumalalta.

Tilausmaksu tarjouksena vuoden 2020 loppuun asti 25 €
Tilaa lehti maksamalla tilausmaksu lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3  –  Swish nro: 1230 339 457
Huom! Muista nimesi ja osoitteesi! 
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777  –  E-mail: pauli.kemi@gmail.com
Tilaa Uusi Elämä -lehtiä jakeluun edullisesti: 100 kpl 19 € + pk.

Tilaa Uusi Elämä -lehti 
vuodeksi 2020  
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