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Rauha, rauha ei mitään hätää

Genesaretinjärven luoteiskul-
man korkeiden ja erikoisten 
vuorten väliin jää Kyyhkys-
sola. Vuorten piirteet erottuvat 
selvästi ja jäävät katselijan 
mieleen.  

 Solan historiaan on lähteitä 
4. vuosituhannelta. Sitä ei 
mainita kertaakaan Raama-
tussa. Paikka on kuitenkin 
epäsuorasti esillä Raamatussa 
kerrottujen monien tapahtu-
mien taustana. Näin ymmär-
rettynä sola on keskeinen 
paikka Raamatun aikahisto-
riaa. 

Solan halki kulkee vanha 
sotilas- ja kauppatie Via Maris, 
Meren tie. Se yhdisti aikanaan 
Egyptin Kaksoisvirtain maa-
han. Tie oli kolmen maanosan 
linkki: Euroopan Afrikan ja 
Aasian. Solan eteläosassa oli 
vuorilinnoituksia.

Sola liittyy moniin sotiin. 
Sitä ovat käyttäneet monen 

valtakunnan armeijat Egyp-
tin ajoista alkaen. Assyrian, 
Babylonian ja Aleksanteri 
Suuren joukot ovat marssineet 
siitä. Roomalaiset aikanaan 
käyttivät ja kunnostivat tietä. 

Uudemmalla ajalla Na-
poleonin sotilaat ovat kulke-
neet solan halki 1700- luvun 
lopulla. Viimeksi kenraali 
Edmund Allenbyn voitokkaat 
brittisotilaat marssivat solassa 
v. 1918. 

Solan nimi tulee kyyhky-
sistä, joita pyydystettiin aluee-
lla Jerusalemin temppelin 
uhreja varten. Juutalaisen 
lain mukaan esikoisena syn-
tyneestä poikalapsesta tuli 
uhrata pari metsäkyyhkystä 
tai kaksi kyyhkysenpoikaa. 
Luukas kirjoittaa, miten näin 
toimittiin myös Jeesuksen 
kohdalla Hänen ollessa 40 päi-
vän ikäinen (Luuk.2:22-24).

 Sola oli vilkas Uuden tes-

tamentin aikana. Sen halki 
kuljettiin myös rauhan askelin. 
Kaanaasta ja Jerusalemista 
tie kulki sen lävitse Gene-
saretinjärvelle. Näin sola on 
ollut Jeesuksen ja oppilai-
den kulkureittinä. Myös Sau-
lus mennessään Damaskoon 
vangitsemaan Kristukseen 
uskovia kulki solan halki. Se 
matka muutti hänen elämänsä, 
kun ylösnoussut Kristus koh-
tasi hänet lähempänä matkan 
kohdetta. 

Solan aukosta tunkivat 
sotilaiden ohella esiin myös 
luonnonvoimat, äkilliset tuu-
lispäät. Länsituuli kiihtyi 
järvellä myrskyksi. Markuk-
sen 4. luku kertoo tällaisesta 
tilanteesta.  

Jeesus ja oppilaat ovat ve-
neessä. Mestari itse nukkuu, 
vaikka ympärillä myrskyää. 
Pelko ottaa vallan oppilaista. 
Ehkä jonkun toisen have-

Myrskyn keskellä Genesaretilla
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ri tulee tilanteessa mieleen. 
He herättävät epätoivossaan 
Jeesuksen. Tämä nousee ja 
tyynnyttää myrskyn. Oppi-
laat kuulevat toruvat sanat: 
”Miksi olette niin pelkureita? 
Kuinka teillä ei ole uskoa?” 
(Mark.4:40)   

Elämä on myrskyävää 
merta, ihmisten tai luon-

non toimesta. Usko katsoo 
Jeesukseen eikä myrskyyn. 
Kertomus rohkaisee meitä 
tässä. Jeesus Jumalan Poikana 
asettaa myrskyn. Kun Hän on 
kanssamme, olemme turvassa. 
Sen varassa saa elää!
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi, 
toimittaja

Pertti Kymäläinen

On selvää, että ihmiset halu-
avat rauhaa. Tuskin kukaan 
toivoo sotaa ja sen tuomaa 
hävitystä. Valtioiden päämie-
het tekevät rauhansopimuksia, 
mutta samanaikaisesti useat 
maat varustautuvat. Esim. 
Kiinalla arvioidaan pian ole-
van 1000 ydinkärkeä. Kiinan 
varustautuminen on huolestut- 
tavaa, kun he samalla pyrkivät 
maailman valtiaaksi erityises- 
ti Aasian alueella, jossa heillä 
ei ole paljoakaan kunnioitusta 
naapurimaita kohtaan.

Raamatun profetioiden to- 
teutumisessa Kiina on mukana 
Googin ja muiden kansojen 
kanssa. Ilmestyskirjassa Jo- 
hannes kertoo kuulleensa 200 
miljoonasta sotilaasta. Sellai- 
sen määrän sotilaita saa mu- 
kaan Kiinan puna-armeija ja 
Googin joukot. Heille valmis- 
tuu tie Iranin ja Eufratvirran 
yli Israeliin (Ilm. 16:12), jossa 
käydään viimeinen taistelu 
ennen tuhatvuotisen valtakun- 
nan alkamista. Se on tuomion 
aikaa kansoille. Tämä kaikki 

tapahtuu äkisti, kun ihmiset 
sanovat: “Rauha rauha, ei 
mitään hätää.”

Maailman pelastaja ei ole 
Trump, Macron eikä Putin, 
vaan Jeesus.

On tietysti hyvä, että ara- 
bivaltioiden ja Israelin välille 
tulee rauha, mutta mistä tässä 
on kyse. Presidentti Trumpin 
Lähi-idän neuvonantaja Ja- 
red Kushner on neuvotellut jo 
muutaman rauhansopimuksen 
arabimaiden kanssa. Tämän 
taustalla on tietysti myös 
Iranin uhka, mutta myös uu- 
den maailmanjärjestyksen 
luominen. Rauhanneuvotte- 
lujen arkkitehti Jared Kushner 
sanoo: Meillä kaikilla, mus- 
limeilla, juutalaisilla ja kris- 
tityillä on sama Jumala. Hän 
viittasi myös nykyisen paavin 
puheeseen Abu Dhabissa, 
jolloin hän pussasi imamia ja 
sanoi, että meillä kaikilla on 
sama Jumala.

Nyt luodaan uutta maail- 
manjärjestystä ja uutta maa- 
ilman uskontoa. Näin val- 

mistetaan tietä antikristuksen 
tulemiselle, mutta me Jee- 
sukseen uskovat emme odota 
antikristusta, vaan taivaallista 
Jeeseksen hääjuhlaa ja sen 
jälkeen Hänen paluutaan Ku- 
ninkaana Jerusalemiin.

Ilmestyskirjassa puhutaan 
monista eri tuomioista, jotka 
kohtaavat maailmaa. Näissä 
vitsauksissa kuolee todella 
paljon ihmisiä.

Maailman rikkain henkilö 
on Bill Gates. Hänet tunnetaan 
myös suurena hyväntekijänä, 
kun hän lahjoittaa varoja eri 
avustusprojekteihin. Hän ei 
ole vain hyväntekijä, vaan 
uuden maailmanjärjestelmän 
kannattaja, joka haluaa, että 
maapallon väkimäärä vähe- 
nee. Näin tulee käymään, 
kun Jumalan tuomiot tulevat 
ihmiskunnan ylle. Raamattu 
kertoo lopuanajan vitsauksis- 
ta, kun luomakunnan voimat 
järkkyvät, on sairauksia ja 
sotia, mutta ennen tuhoisinta 
vaihetta tapahtuu seurakunnan 
eli Jeesukseen uskovien ylös 

tempaus. 
Raamattu puhuu Karitsan 

eli Jeesuksen hääjuhlasta, joka 
alkaa ennen kuin Jumalan tuo-
miot tulevat koko maailman 
ylle. On todennäköistä, että 
uskovatkin kokevat joitain tu-
hon tuoksuja ja vainoja ennen 
seurakunnan ylöstempausta, 
mutta pahimmasta seurakunta 
säästyy.

“Tämän jälkeen minä näin, 
ja katso, oli suuri joukko, 
jota ei kukaan voinut lukea, 
kaikista kansanheimoista ja 
sukukunnista ja kansoista ja 
kielistä, ja ne seisoivat val- 
taistuimen edessä ja Karitsan 
edessä puettuina pitkiin val- 
keihin vaatteisiin, ja heillä oli 
palmut käsissään, ja he huu-
sivat suurella äänellä sanoen: 
”Pelastus tulee meidän Juma-
laltamme, joka valtaistuimella 
istuu, ja Karitsalta”...

”Ja yksi vanhimmista pu- 
hui minulle ja sanoi: “Keitä 
ovat nämä pitkiin valkeihin 
vaatteisiin puetut, ja mistä he 
ovat tulleet?” Ja minä sanoin 

hänelle: “Herrani, sinä tiedät 
sen”. Ja hän sanoi minulle: 
“Nämä ovat ne, jotka siitä 
suuresta ahdistuksesta tule-
vat, ja he ovat pesseet vaat-
teensa ja valkaisseet ne Ka-
ritsan veressä.” Ilm. 7:9-14

Joku voi sanoa, että puheet 
Jeesuksen tulosta on uskovien 
huuhaata. Näin ei ole, vaan 
Jeesus tulee takaisin, mutta 
sitä ennen Jeesukseen uskovat 
temmataan taivaaseen. Jos 
et vielä ole ottanut Jeesusta 
vastaan Pelastajana, niin tee 
se tänään. Tämä päivä voi 
olla sinulle pelastuksen päivä, 
päivä, jolloin sinusta tuleee 
Jumalan lapsi, taivaan kan-
salainen.
Pauli Kemi
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Toivoa ei ole menetetty!
Tiedätkö, että Jumalalla on 
erityinen suunnitelma sinua 
varten. Tämä suunnitelma on 
niin ainutlaatuinen, että Hän 
on maksanut maailmankaik-
keuden korkeimman hinnan 
puolestasi!

Oli eräs, joka onnistui 
sabotoimaan Jumalan suun-
nitelman, joka koskee ih-
miskuntaa ja sinua yksilönä. 
Langennut enkeliruhtinas 
Lucifer petti esivanhempiam-
me Aadamia ja Eevaa Juma-
lan kauniissa puutarhassa, 
Eedenissä. Hän on ehkä on-
nistunut pettämään sinuakin. 
Mutta Jumala ei ole luopunut 
toivostaan sinuun. Tämä 
ihmeellinen toivo perustuu 
siihen tosiasiaan, että Jeesus 
on kuollut puolestasi ja olet 
sovitettu Jumalan kanssa. 
Siksi tahdon lainata sinulle 
evankeliumin kolmannesta 
luvusta:

”Sillä niin on Jumala maa-
ilmaa rakastanut, että hän 
antoi ainosyntyisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan hänellä olisi iankaikki-
nen elämä. Ei Jumala lähet-
tänyt Poikaansa maailmaan 
tuomitsemaan maailmaa vaan 
sitä varten, että maailma pe-
lastuisi hänen kauttaan. Sitä, 
joka uskoo häneen, ei tuomi-
ta. Mutta se, joka ei usko, on 
jo tuomittu, koska hän ei ole 
uskonut Jumalan ainutsyn-
tyisen Pojan nimeen.” (Joh. 
3:16-18)

Jumalan rakkaus, joka 
ilmoitettiin Jeesuksessa, on 
käsite, joka syntyi Isän Ju-
malan omassa sydämessä. 
Raamattu kertoo, että Juma-
lan alkuperäisestä suunni-
telmasta, joka koskee sinua, 
voi tulla totta. Sinä kysyt, 
miten tämä voi tapahtua? 

Se alkaa tapahtumaan, kun 
annat elämäsi Jeesukselle. 
Roomalaiskirjeen kymmenes 
luku ja jakeet yhdeksän sekä 
kymmenen kertovat:

”Jos sinä tunnustat suullasi 
Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on 
herättänyt hänet kuolleista, 
niin sinä pelastut. Sillä sydä-
men uskolla tullaan vanhurs-
kaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan. (Room. 10:9-10)

Tiituksen kirjeen kolman-
nessa luvussa, jakeissa nel-
jästä kuuteen sanotaan myös:

”Mutta kun Jumalan, mei-
dän pelastajamme, hyvyys 
ja ihmisrakkaus ilmestyi, 

hän pelasti meidät, ei van-
hurskaudessa tekemiemme 
tekojen ansiosta vaan laupeu-
tensa tähden uudestisyntymi-
sen pesun ja Pyhän Hengen 
uudistuksen kautta. Tämän 
Hengen hän vuodatti runsaas-
ti päällemme Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen kaut-
ta.” (Tiit. 3:4-6)

Rakas ystävä. Jumala toi-
voo, että käännyt Hänen 
puoleensa. Sinun elämäsi 
tulee muuttumaan, jos sen 
teet. Annan sinulle lupauksen 
ikuisesta maailmasta: Jumala 
ei ole luopunut sinua koske-
vasta toivostaan.

Synnin kauheus, joka on 

vaivannut ihmiskuntaa Aa-
damin ja Eevan päivien jäl-
keen, kukistettiin Golgatalla. 
Jeesuksen suorittama ennal-
leenasettaminen merkitsee, 
että sinulle annetaan kaikki 
anteeksi, kun käännyt Hänen 
puoleensa. Kun Jumala kat-
soo sinua, Hän ei näe muuta 
kuin rakkaan lapsensa, joka 
on pesty Hänen Poikansa 
Jeesuksen verellä. Jos olet 
menettänyt toivosi itsestäsi, 
niin tiedä, että Jumala ei ole 
menettänyt toivoa sinusta. 
Jumala siunatkoon sinua.
Birger Skoglund

TV ja srk
TV on hyvä kanava evankeli-
oinnissa, mutta se ei korvaa 
uskovien yhteyttä, ja siksi on 
tärkeää, että jokaisella usko-
valla on oma hengellinen koti. 

Haluamme tavoittaa ih-
misiä myös TV-ohjelmilla, 
joissa kerromme Jumalan 
hyviä uutisia pelastuksesta: 
”Sillä niin on Jumala maail-
maa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä. Sillä ei 
Jumala lähettänyt Poikaansa 
maailmaan tuomitsemaan 
maailmaa, vaan sitä varten, 
että maailma hänen kauttansa 
pelastuisi.” Joh. 3:16-17

Jos et vielä tunne Jeesusta 
Pelastajana, niin voit kat-
soa meidän videoita ja TV-
ohjelmia, koska aluksi niin 
voi olla sinulle helpompi  
tutustua hengellisiin asiohin 
kuin osallistuminen kirkon 
jumalanpalvelukseen. Tässä 
on myös se hyvä puolia, että 
ohjelmiamme voit katsoa sil-
loin, kun se sinulle sopii. 

Hengelliseen tilaisuuteen 
osallistuminen on tärkeää. 
Siellä voit kokea Jumalan per-
heväen yhteyttä ja keskinäistä 
rakkautta. Tällaista yhteyttä 
jokainen ihminen tarvitsee 
ja siksi rohkaisemme sinua 
osallistumaan paikkunnallasi 
hengelliseen tilaisuuteen.

 
Uusi Elämä TV-ohjelmia 
on Facebookissa ja YouTubes-
sa. Löydät ne osoitteesta: 
www.uusielama.net 
www.kristetliv.net
fb.me/kristetcentersolna

Lisäksi lähetämme kahdek-
san Uusi Elämä TV-ohjelmaa 
joka viikko Öppna Kanalen 
(ÖK) kautta. Ne näkyvät 
myös netissä kaikkialla. Kir-
joita netissä sana: ÖK Play, 
niin löydät nettikanavan. Lä-
hetysajat löydät kotisivultam-
me ja Facebookista.

Lähde sinäkin etsimään 
Jumalaa ja suhdetta Häneen!

Birger Skoglund 
on ruotsalainen 
evankelista, joka 
usein on vierail-
lut julistajana 
Suomessa. Hä-
nellä on aina 
selvä pelastuk-
sen sanoma.
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Olemme Jumalan sukua
Jumala teki meidät omaksi kuvakseen 
ja antoi meille vapaan tahdon. Valit-
simme kuitenkin tottelemattomuuden 
Hänen Sanalleen, vaikka meitä oli 
varoitettu, että siitä seuraa kuolema. 
Jumalan oli tultava ihmiseksi pelas-
tamaan meidät iankaikkisesta kado-
tuksesta.

Ensimmäisen ihmisen 
alkuperä on Jumalasta
Jumala on tehnyt koko ihmissuvun 
yhdestä ainoasta. Polveudumme kaikki 
Aadamista. Ensimmäinen ihminen, 
Aadam, oli historiallinen henkilö, kos-
ka myös viimeinen Aadam, Jeesus, oli 
sitä maan päällä käydessään.

Olemme Jumalan sukua, toteaa 
Paavali (Ap.t. 17:26, 29). Jumala 
teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi 
hänen sieraimiinsa elämän hengen, 
ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (1. 
Moos. 2:7.) Perimän tutkimus vahvis-
taa asian.” Y-kromosomi-Aadamin” 
historiallisuus on vahvistettu miesten 
perimästä. Kaikki ihmiset ovat Aada-
min jälkeläisiä.

”Niin on myös kirjoitettu: ’Ensim-
mäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli 
elävä sielu’; viimeisestä Aadamista tuli 
eläväksitekevä henki” (1. Kor. 15:45). 
Lääkäri Luukkaan kirjoittama syn-
tymätodistus vahvistaa asian. Hänen 
kirjaamansa Jeesuksen sukuluettelo 
vahvistaa, että Aadam oli lähtöisin Ju-
malasta (Luuk. 3:38).

Luomakunnan alussa Jumala on luo-
nut heidät mieheksi ja naiseksi muis-
tuttaa Jeesus (Mark. 10:6). Tieteellinen 
tutkimus vahvistaa asian. Ihmisen 
suvullinen lisääntyminen ei ole voinut 
”kehittyä” evoluution avulla. Kukaan 
tiedä miten meioosi eli vähennysjakau-
tuminen sukusolujen tekemiseksi voisi 
kehittyä, eikä millaisten välivaiheiden 
kautta siirtyminen kohdun sisältä ”te-
ho-osaston letkuista” ulkoilmaan olisi 
kehittynyt! Keuhkojen täytyy avautua 
muutamassa minuutissa ja verenkier-
ron muuttua radikaalisti. Solujemme 
mitokondrioista voidaan myös todeta, 
että olemme kaikki saman naisen, 
Aadamista tehdyn ja tieteen vahvista-
man ”mitokondrio-Eevan”, jälkeläisiä. 
Mitokondrio on munasolujen kautta 
periytyvä soluelin, josta nähdään, että 
kaikki ihmiset polveutuvat samasta 
naisesta.

Tieteellinen tutkimus tukee 
Raamatun kertomusta
Eevasta todellakin tuli ”kaiken elävän 
äiti” (1. Moos. 3:20) tai ”kaikkien ih-
misten äiti” kuten Raamattu Kansalle 
käännöksessä todetaan. Ihmiselämä 
siirtyy eteenpäin naisten munasolujen 
välityksellä. Periytyminen on solul-
lista. Vaimon (naisen) siemen, Pyhän 

Hengen vaikutuksesta Marian muna-
solusta siinnyt Jeesus, on viimeinen 
Aadam, joka tuli tekemään tyhjäksi 
vihollisen työn (1. Moos. 3:15). Kun 
Raamatussa viitataan tässä kohdassa 
naisen siemeneen, Jeesukseen, sanoilla 
”Hän on murskaava käärmeen pään”, 
sana hän on maskuliinimuodossa eli 
tarkoittaa miestä! ”Ensimmäinen ih-
minen oli maasta, maallinen, toinen 
ihminen on taivaasta” (1. Kor. 15:47).

Jumala teki ihmisen 
omaksi kuvakseen
Tietoisuus erottaa meidät muusta 
luomakunnasta. Jumalan meihin 
puhaltama elämän henki synnyttää 
sydämiimme iankaikkisuuden kaipuun 
(Saarnaaja 3:11). Mitkä kaikki seikat 
erottavat meidät eläimistä selviää esi-
tyksestäni: https://www.youtube.com/
watch?v=8X8A1LOPNLI

Meille on luotu 
ihmeelliset aivot 
Ihmisen aivoissa on sata miljardia 
solua ja miljoona miljardia mikropro-
sessorin kaltaista synapsia. IBM:n tut-
kijat ovat laskeneet, että ihmisaivojen 

hermosolujen havainnointikyvyn mal-
lintaminen vaatisi nykytekniikalla 12 
gigawatin laskentatehon. Sitä voi suh-
teuttaa rakenteilla olevan Olkiluoto 3 
-ydinvoimalan kokoisen laitoksen 1,6 
gigawatin nimellissähkötehoon. Näin 
Olkiluodon ydinvoimaloita tarvittai-
siin teoriassa kahdeksan kappaletta. 
Ihmisen aivoissa on enemmän tiedon-
käsittelykapasiteettia kuin kaikissa 
maailman tietokoneissa yhteensä! Dar-
vinistinen kristinusko, jonka mukaan 
eroamme simpansseista 1,5 % verran 
ja meillä olisi ollut apinoiden kanssa 
yhteinen esi-isä 7 miljoonaa vuotta sit-
ten on pahimmanlaatuista jumalanpilk-
kaa ja tietämättömyyteen perustuvaa 
tiedettä. Ihmisen “evoluutiosukupuun” 
ongelmallisuus selviää uutuuskirjasta 
Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta 
(luominen.fi).

Syntiinlankeemus toi 
rappion ja kuoleman
Darvinistisen kristinuskon mukaan 
kuolema ja kärsimys olisi ollut väline, 
jota Jumala käytti, kun hän askarteli 
ihmistä erilaisista eliöistä käyttäen 
siihen lähes 4 miljardia vuotta. Tämä 

näkemys tuhoaa kristinuskon.
Me rappeudumme, emme tule parem-
miksi
Keski-iän nousu on pelkkä tilasto-
vääristymä, joka johtuu lapsikuollei-
suuden voimakkaasta vähenemisestä. 
Rappeutuminen voidaan nykyteknii-
kalla todeta perimästä. Ihmiskunnan 
perimä rappeutuu joka sukupolvessa 
1-2% verran. Tätä vauhtia kuolemme 
sukupuuttoon 50-100 sukupolven ku-
luttua. Miljardit vuodet tappavat, ne 
eivät tuota mitään parempaa. Tämä 
on langenneeseen luomakuntaan kuu-
luva tosiasia. Aika on tosiasiallisesti 
uusdarvinismin pahin vihollinen, ei 
sen mahdollistaja!  Jos ihminen olisi 
ollut täällä darvinistisen kristinuskon 
mukaiset vuosituhannet, olisimme 
kuolleet sukupuuttoon jo kymmeniä 
kertoja. Tämä tieteellinen tosiasia 
selviää genetiikan professori John 
Sanfordin kirjasta, Eliömaailma rap-
peutuu.

Pyhä Henki
Jeesus totesi, että Hänen piti jättää 
opetuslapset, koska muuten Pyhä 
Henki ei tule opetuslasten tykö: ”Minä 
sanon teille totuuden: teille on hyväksi, 
että minä menen pois. Sillä ellen minä 
mene pois, ei Puolustaja tule teidän 
tykönne; mutta jos minä menen, niin 
minä hänet teille lähetän” (Joh. 16:7). 
Viimeinen Aadam, eläväksitekevän 
hengen lähde ja ylösnoussut Jeesus, 
puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi 
heille: “Ottakaa vastaan Pyhä Henki” 
(Joh. 20:22).

Sukulunastaja ei voi 
polveutua eläimistä
”Sillä koska kuolema on tullut ihmisen 
kautta, niin on myöskin kuolleitten 
ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 
Vihollisista viimeisenä kukistetaan 
kuolema” (1. Kor. 15:21, 22). Kuolema 
ei ollut väline, jota Luoja olisi käyt-
tänyt ihmisen tekemiseen eläimistä, 
eikä Hän valinnut ”kehittyvää apinaih-
mistä” Aadamin esi-isäksi miljoonia 
vuosia sitten.

Kuolema on nielty ja 
voitto saatu (1. Kor. 15:54)
Herätettyään Lasaruksen kuolleista, 
Jeesus sanoi hänen sisarelleen: “Minä 
olen ylösnousemus ja elämä; joka 
uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 
kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja 
uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko 
sen?” (Joh. 11:25, 26). Jeesus elää ja 
rukoilee puolestasi tälläkin hetkellä 
(Room. 8:34). Valitse siis iankaikki-
nen elämä, et menetä mitään, mutta 
voitat kaiken”.
Pekka Reinikainen, lääkäri

Pekka Reinikainen herättää kristittyjä ymmärtämään, että Jumala on meidän 
Luojamme ja että ihminen on luotu elämään Hänen yhteydessään.



Uusi Elämä Nro 5/2020               Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                                    5

Filippiinien sotilas- ja poliisiakatemioissa turvaudutaan Raamatun arvovaltaan

Vaarallinen tehtävä
Poliisin ammatti on tätä nykyä vaaralli-
nen ja alas painettu monissa valtioissa. 
Erityisen vaarallinen se on Filippii-
neillä johtuen huumekaupasta sekä 
maassa vaikuttavista väkivaltaisista 
terroristijärjestöistä ja sissiliikkeistä. 
Filippiinien presidentti Rodrigo Duter-
te on antanut määräyksen, että filippii-
niläispoliiseille ja heidän päällystölleen 
pitää järjestää raamatunopetusta. Tämä 
Duterten määräämä ohjelma on voi-
massa koko Filippiineillä ja siihen on 
kaikkien osallistuttava, kertoo Hosea 
Ministryn Filippiinien lähetyssaarnaaja 
Anne Miettinen Australiasta. 

Raamatunopetusta arvostetaan
Filippiinien kansallisen poliisin oh-
jelma otettiin käyttöön Filippiinien 
sotilasakatemiassa 9.7.2020 liittyen 
poliisien huumesodassa kohtaamiin 
ongelmiin. Koulutus on osa poliisi-
voimien sisäistä puhdistusohjelmaa. 
Filippiinien pääkaupunkiseudun va-
paaehtoisena arvovalmentajana toimii 
Deivid Rioferio. Rioferio kertoo, että 
poliisivoimissa on paljon uskollisia 
Herran palvelijoita, jotka ovat hyvin 
perehtyneet Raamattuun. Kokoontumi-
seen osallistunut pääkaupunkiseudun 
poliisiviraston (NCRPO) alueellisten 
yhteistyöasioiden päällikkö, eversti 
Ariel Fulon, yllättyi raamatunopetuk-
sen arvokkuudesta, kirjoittaa filippii-
niläinen One News. 

48 viikon opetusohjelma
Hosea Ministry International lähe-
tysjärjestössä työskentelevät pastorit 
Edwin Sonio ja Billy Balsamo valittiin 
poliisien raamatunopettajiksi. Myös 
Edwin Sonion sukulainen pastori 
Nimrod Sonio opettaa toisella saarella 
poliiseja.

Raamattutunteihin liittyy hyvin 
lyhyt saarna, jonka jälkeen jaetaan 
kokemuksia kyseisestä raamatunpai-
kasta, keskustellaan ja rukoillaan maan, 
ryhmäläisten, työyhteisön ja niiden 
puolesta, joita työssä kohdataan. Ope-
tusryhmään kuuluu 6-8 tai 15–20 hen-
kilöä, mukana ryhmänjohtaja, joka on 
vanhempi upseeri sekä arvovalmentaja, 
joka on pastori.

Kaikkiaan opetus käsittää 48 viikon 
moduulin. Seuraavat neljä kohtaa anne-
taan aluksi poliisihenkilöstölle heidän 
pohdittavakseen: 

Ensimmäinen viikko: Jumala loi 
ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan 
kuvaksi Hän hänet loi, mieheksi ja 
naiseksi Hän heidät loi. 1. Moos. 1:27

Toinen viikko: Varas ei tule muuta 
kuin varastamaan ja tappamaan ja tu-
hoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja yltäkylläisyys. Joh. 10:10

Kolmas viikko: Varmasti luottaen 
siihen, että Hän, joka on alkanut teissä 

hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen 
Jeesuksen päivään saakka. Fil1:6

Neljäs viikko: Kallis on Herran sil-
missä Hänen hurskaittensa kuolema. 

Veljeni vartija
Käytössä on myös poliisivoimien si-
säiseen puhdistukseen liittyvä ”Veljeni 
vartija” – ohjelma, joka mielletään 
”pitkän kantaman toimenpiteeksi”. 
Ohjelma käsittää ennaltaehkäisevän, 
rankaisevan ja palauttavan lähesty-
mistavan. Ohjelmassa paneudutaan 
henkilökohtaisiin näkökohtiin, arvojen 
muodostumiseen ja perheasioihin, 
koska näiden tekijöiden katsotaan vai-
kuttavan poliisin luonteeseen. Tavoit-
teena on vastuullinen ja kunnioitettava 
poliisihenkilöstö.

Hosean Mamburaon kirkkoon kuu-
luu poliisivirkailijoita, joiden lapsia 
on oppilaana sekä Mamburaon että 
Sablayanin Hosea -kouluissa. Työn 
kautta myös poliiseja on tullut uskoon. 

Poliisit mukana slummityössä
Sablayanin koulua johtaa pastori 

Billy Balsamo. Balsamo oli aiemmin 
ammatiltaan poliisi, mutta sairastuttu-
aan kuolettavaan sairauteen hän jouti 
luopumaan poliisin virastaan. Pastori 
Edwind Sonio tunsi Balsamon hyvin 
ja kävi jatkuvasti rukoilemassa hänen 
puolestaan. Joka kerta vointi tuli pa-
remmaksi, kunnes koitti päivä, jolloin 
Balsamo nousi vuoteesta terveenä. 
Lääkärit eivät voi tätä ymmärtää. 
Jumalan parannettua Balsamon hän 
ryhtyi kokoaikaiseksi pastoriksi Sa-
blayanin Hosean työyhteyteen ja hänet 
valittiin poliisien raamatunopettajaksi.  
Hänen yhteistyönsä kautta on alueen 
poliisiosasto tullut Hosean työhön 
mukaan. Jaostossa huomattiin Hosean 
hyvät suhteet paikallisiin slummei-
hin, joissa asustelee myös rikollisia. 
Slummien asukkailla on huono kuva 
poliiseista johtuen aiempien president-
tien aikaisesta poliisien korruptiosta. 
Nyt poliisien tiimi kulkee Sablayanin 

slummialueilla Hosean kanssa osallis-
tuen hyväntekeväisyystyöhön, Anne 
Miettinen kertaa tapahtumia.

Sinun varjelijasi ei torku
Pastori Balsamolla oli jo ennestään 
poliisina hyvät suhteet paikallisiin 
asukkaisiin, koska hän uskovana 
käsitteli asioita oikeudenmukaisesti. 
Slummiasukkaiden luottamuksen hän 
on saanut Hosean slummikoulun kautta, 
jossa hän viikoittain pitää raamatun-
opetusta koululaisten vanhemmille. 
Pastori Balsamon vaimo on tunnettu 
ja pidetty valtionkoulun opettaja, joka 
myös toimii virallisena johtajaopettajan 
Sablayan Hosea -koulussa. Tällä tavalla 
koulumme on saanut lisää akateemista 
arvostusta. Sablyanin koulussa olem-
me iloinneet hänen tuestaan nuorille 
vastavalmistuneille opettajillemme. 
Poliisina ollessaan Billy Balsamo 
meni yhdessä evankelista Nathan Os-
nesin kanssa viemään evankeliumia 
rikollisalueille, jonne muut eivät ole 
uskaltaneet mennä.  Rikolliset tuntevat 
pastorin poliisiajalta ja tietävät hänen 
taustansa ja suhteensa poliisivoimiin, 
Anne Miettinen avaa slummien asuk-
kaiden parissa tehtävää työtä.

Filippiinien maan sekä sotilas- ja 
poliisiakatemioiden johdossa on ko-
kemuksen kautta ymmärretty: ”Minä 
nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee 
minulle apu? Apu minulle tulee Her-
ralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. 
Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun 
varjelijasi ei torku.” Ps. 121:1-3

Olisiko meillä moderneilla pohjois-
maalaisilla pysähdyksen paikka? Ken-
ties jotain opittavaa? Miksi Raamattu 
on meillä lähes kielletty kirja ja sen 
siteeraaminen rangaistava teko?  Olem-
meko me unohtaneet, että “Jokainen 
Jumalan sana on taattu; hän on niiden 
kilpi, jotka häneen turvaavat.” Snl. 30:5
Kuvat: Hosea Ministry 
International 
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

Poliisit ovat mukana 
Hosean slummityös-
sä mm. kantamalla 
painavia tavaroita 
ja jakamalla ruokaa. 
Tässä ollaan menossa 
Hosean tiimin kanssa 
vuoristoheimon luokse. 

Evankelista Nathan Osnes jakaa evankeliumia paikallisten poliisiosastojen henkilöstölle. 
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Elokuisena lauantaina Lahden tori 
kuhisi torimarkkinoiden vieraita. 
Koko torin alueelle kuului laajalle si-
joitelluista kaiuttimista peräti kuuden 
tunnin ajan evankeliumin sanoma. 
Kyseessä oli evankelioimisjärjestö 
Citymissionin yhdessä paikallisten 
seurakuntien kanssa järjestämä Ex-
Criminal Day.

Kristilliseltä kentältä kuuluu ny-
kyään huolestuneita kysymyksiä, 
ovatko herätyskokoukset ja evanke-
lioimistapahtumat hiipumaan päin tai 
vallan kadonneet. Lahdessa nähtiin 
valonpilkahdus – näytti siltä, että 
jos tapahtuma järjestetään, vapaa-
ehtoisia löytyy runsaasti mukaan 
yli seurakuntarajojen. Passiivisuutta 
evankelionnin rintamalla kiistämättä 
vallitsee, mutta syiden pohtiminen 
olisi erillisen lehtijutun paikka.

Nyt Lahdessa nähtiin valoa, mutta 

kaupungin tilanne on varsin synkkä 
päihdeongelman suhteen. Pienellä 
tarkkailulla keskustan katukuvassa 
näkee jatkuvana virtana riutuneita 
vahvojen huumeiden käyttäjiä. Tämä 
on valitettavasti Suomen kaikkien 
muidenkin suurien kaupunkien ti-
lanne.

Huumeista 
vapaana
Citymissionin Ali Niemelällä on 
itselläänkin huumetausta. Entinen 
diileri jakaa nyt maksutta evankeliu-
mia. Hän alkoi muutama vuosi sitten 
järjestää pääkaupunkiseudun lisäksi 
evankelioimistapahtumia ”Suomen 
piripääkaupunki” Lahdessa.  

Amfetamiini on suomalaisten 
suosikkihuume ja sille on pohjaton 
kysyntä ja valtavat markkinat. Moni 

kulkee hautaan riippuvuuteen-
sa kanssa, mutta positiivisia 
poikkeuksiakin on.

Kitaristilegenda Jukka To-
lonen on sanonut, että hänellä 
on kenties eräänlainen maail-
manennätys pirin käytössä, ja 
että Jumala varjeli hänet kuo-
lemalta ja antoipa palveluteh-
tävän evankelioimisen saralla. 
Hän on vuodesta toiseen us-
kollisesti soittanut evankelioi-
mistapahtumissa koskettimia. 
Kitaransoittoon nivelrikkoiset 
sormet eivät enää taivu.

Kovat miehet
– pehmyt sydän
Entinen ammattinyrkkeilijä, 
”Käpylän Pyöveli” Jukka 
Järvinen tykitteli lavalta voi-

Entiset kriminaalit julistivat Kristusta

Lahden torilla entiset 
kriminaalit puhumassa 
Lauri Johansson, vas, 
Ali Niemelä, "Käpylän 
Pyöveli" Jukka Järvinen.

Huumehelvetistä pelastunut Jussi 
Taipale on lahjakas muusikko. Motoristeja oli saapunut paikalle ympäri Etelä-Suomea. Yleisö kuunteli mielenkiinnolla entisiä kriminaaleja Lahden helteiseltä torilta. Monet tulivat myös kiittelemään.
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makkaan sanoman kaikkein heikom-
piosaisten puolesta. Hän on tehnyt 
pitkään työtä mm. asunnottomuuden 
kitkemiseksi.

Lauri ”Late” Johansson vapautui 
alkukesästä pitkästä vankeusrangais-
tuksesta. 

Hän julisti lavalta kokemuspe-
räistä armon sanomaa joka sai torin 
kulkijoita pysähtymään. 

– Tein nuorena miehenä vuonna 
1992 ensimmäisen henkirikokseni. 
Toisen 1998, kolmannen 2001. Näin 
karmeita painajaisia päivittäin 15 
vuoden ajan. Heräsin hikisenä siihen, 
kun minua lyötiin veitsellä tai am-
muttiin. Vankeudessa käytin kamaa ja 
sekoilin, yritin turruttaa pahaa oloani.

– Ensimmäinen mikä muuttui, kun 
annoin elämäni Herralle 28.11.2007 
Riksussa, menneisyyteni rikoksiin 
liittyvät tuskaiset painajaiset jäivät 
kokonaan pois.

Toriyleisöä herätel-
läkseen Late 
muistutti: 
– Tää on vakava paikka. Tässä kä-
tellään ja jutellaan, otetaan selfieitä. 
”Hei Late, oot hyvä jätkä.” Ei! Olen 
paska jätkä, en ole tehnyt mitään 
hyvää elämässäni. Paitsi että ehkä 
nyt kun saan palautetta, että joku 
on katsonut jonkun todistusvideoni 
Youtubesta, on tullut puhutelluksi ja 
antanut elämänsä Herralle. Sellainen 
lämmittää, mutta sekin on Herran, ei 
minun tekoni.

– Suomi on hyvä maa. Täällä anne-

Entiset kriminaalit julistivat Kristusta

taan mahdollisuus moneen, vangille-
kin uuteen elämään. Monessa maassa 
en olisi vielä todella pitkään aikaan 
vapaana. Jopa Ruotsissa olisin lusinut 
yli 20 vuotta, nyt meni alle 19.

Jos joku asia erottaa positiivisella 
tavalla vankeudessa uskoontulleet 
”taviskristityistä”, se on ehdoton 
Raamatun auktoriteetin korostus. On 
ollut aikaa lukea Kirjaa. Näin myös 
Laten kohdalla.

– Maailmassa on nyt yli kaksi 
miljardia kristittyä. Kaikki lähti vain 
ihan muutamasta ihmisestä. Sen on 

pakko olla Jumalasta.
Raamatun arvovallan puolesta 

en ikinä väsy puhumaan. Raamatun 
synty ja jatkumo on kokonaan Ju-
malasta. Olin ollut kuusi kuukautta 
selvinpäin bunkkerissa, ja sitten oli 
pakko myöntää, tämä kirja on totta!

Ainoa järkevä temppu tässä se-
kavassa maailmassa on antaa koko 
elämänsä Herralle ja lähteä seuraa-
maan Häntä!
Teksti ja kuvat:
Seppo Haavisto

Motoristeja oli saapunut paikalle ympäri Etelä-Suomea. Yleisö kuunteli mielenkiinnolla entisiä kriminaaleja Lahden helteiseltä torilta. Monet tulivat myös kiittelemään.

Ali Niemelä on jo 
vuosia järjestänyt 
evankelioimistapah-
tumia pääkaupunki-
seudulla, mutta myös 
Lahdessa ja muualla 
Suomessa. Hän on 
evankelioimisjärjestö 
Citymissionin 
perustaja. Hänellä 
on huoli erityisesti 
hautaan hoippuvista 
päihdeongelmaisista. 
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Brasilialainen Ana Kemi syntyi ja 
kasvoi katolisessa viiden lapsen per-
heessä. Jo pienenä Analla oli syvä 
Jumalan kaipuu. Hän oli erilainen kuin 
sisaruksensa, jotka pitivät häntä ou-
tona. Ana antoi elämänsä Jeesukselle 
teini-ikäisenä. Tässä on Anan todistus, 
jossa hän kertoo Jumalan suuresta 
armosta ja rajattomasta rakkaudesta 
ihmistä kohtaan. 

– Olen Brasiliasta kotoisin ja tulen 
melko suuresta perheestä. Minulla on 
ollut ihanat ja rakastavat vanhemmat. 
Meitä on viisi sisarusta. Minulla on 
kaksi veljeä ja kaksi siskoa, ja olen 
neljäs.  

– Lapsuudestani asti olen ollut 
hyvin erilainen kuin sisarukseni sekä 
ajatuksiltani että käyttäytymistavoilta-
ni päivittäisessä elämässä. He pitivät 
minua kummallisena ja kiusasivat 
minua, mutta en välittänyt siitä. 

– Minua ei huvittanut osallistua 
juhliin. Kun oli pakko osallistua tapah-
tumiin tai perhejuhliin, koin olevani 
täysin ulkopuolinen, kuin kala kuivalla 
maalla. 

– Halusin olla rauhassa turvallisessa 
kotiympäristössä, kun tulin koulusta 
kotiin tai olin vapaana. 

Vahva usko 
– Yhdeksänvuotiaana pyysin vanhem-
piani lähettämään minut luostariin 
opiskelemaan. Halusin tulla nunnaksi 
päästäkseni lähelle Jumalaa ja oppiak-
seni tuntemaan Häntä. Mutta vanhem-
pani tahtoivat, että menisin naimisiin 
ja antaisin heille lapsenlapsia. 

– Minulla on ollut vahva usko 
lapsuudestani asti. Sekä äitini että 
isoäitini tunsivat, että olin Jumalan 
välikappale. He pyysivät minua ru-
koilemaan puolestaan, kun he olivat 
huonossa kunnossa. Rukoilin, ja he 
paranivat heti – kaikki kunnia siitä 
Jeesukselle Kristukselle. Joskus koin 
niin voimakkaan voitelun, etten voinut 
iltaisin nukahtaa. Minulla oli myös 
pimeän pelkoa. 

– Kun olin öisin hereillä, sain näyis-

sä nähdä suuria ihmisjoukkoja, jotka 
kulkivat peräkkäin kuin paraateissa. 
Siellä oli eri ikäisiä ihmisiä, jotka 
anoivat apua katseillaan. Mutta en 
ymmärtänyt, miksi he siellä kulkivat ja 
mitä he oikeastaan halusivat minulta, 
joka olin vain 7-8-vuotias lapsi. 

– Olin jatkuvasti sairaana ja fyy-
sisesti heikko. Minulla oli ongelmia 
nielurisojen kanssa tulehduksineen ja 
kuumehuippuineen. Ne oli pakko lei-
kata pois, kun olin kahdeksanvuotias. 

– Olen katolisesta perheestä. Isoäi-
tini oli juutalainen. Hän oli vahvasti 
uskovainen ja hyväsydäminen nainen. 
Hän asui jonkin aikaa luonamme ennen 
kuin kuoli erääseen sydänsairauteen. 

– Isoäitini kertoi minulle usein, että 
olen hyvin erikoinen lapsi, jota Jumala 
rakastaa. Hän sanoi, että en tulisi asu-
maan Brasiliassa, vaan muutan muu-
alle ja että aikanaan Jumala näyttäisi 
minulle suunnitelmansa. 

– Vietin paljon aikaa hänen kans-
saan. Luin isoäidille Raamattua, koska 
hänellä oli huono näkö. Uskon, että 
hän on Jumalan luona. 

Otin Jeesuksen 
vastaan 14-vuotiaana
– Vanhempani etsivät apua okkultis-
mista talousvaikeuksiinsa ja muihin 
ongelmiin. He riitelivät, mikä aiheutti 
vähän myrskyjä kotipiirissä. Ajan 
myötä he totesivat etsineensä apua 
vääristä paikoista. Vanhempani kään-
tyivät ja tulivat kristilliseen uskoon. 
He tahtoivat palvoa vain Jumalana 
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Minä 
ja vanhempani olimme perheessäni 
ainoat, jotka tulimme uskoon. Itse 
otin Jeesuksen vastaan 14-vuotiaana. 
Samalla vapauduin sairauksista ja 
pimeyden pelosta. 

– Tapasin ruotsalaisen miehen 
Brasiliassa, kun olin noin 18-vuotias. 
Menimme pikkuhiljaa naimisiin ja 
muutin Ruotsiin. Avioliittomme oli 
myrskyisä. Siinä oli kulttuurien välisiä 
yhteentörmäyksiä. Niiden vuosien ai-
kana saimme kaksi lasta – pojan vuon-
na 1990 ja tyttären 1994. Suhteemme 
päättyi yli 10 vuotta sitten. Olin useita 
vuosi sinkkuna, kunnes vuonna 2017 
avioiduin Pauli Kemin kanssa.

Tämä on sinuakin varten 
Ana Kemi kysyy lehden lukijalta:
– Tahdotko sinäkin saada Jumalan 
todellista läsnäoloa ja johdatusta elä-
määsi? Sen, mitä Jumala on tehnyt mi-
nun elämässäni, Hän voi tehdä sinulle-
kin, jos sallit sen Hänelle ja jos avaat 
sisimpääsi ja otat vastaan Jeesuksen 
rakkauden ja johdatuksen elämääsi. 

– Sinua ei luotu elämään sidottuna, 
lannistettuna ja epäonnistuneena. Si-
nut on asetettu maan päälle elämään 
täynnä Jumalan voimaa Hänen suun-
nitelmissaan. 

– Jumala tahtoo, että elät vapaudes-
sa, jossa siitä tulee kokonaisuus ja että 
menestyt, sanoo Ana. 

– Vapaus ei merkitse sitä, että ih-
minen on aina vapaa tekemään, mitä 
tahtoo. Se merkitsee, että Jumala 
tahtoo vapauttaa sinut kaikesta, mikä 
estää sinua tekemästä Hänen tahton-
sa. Toisin sanoen, että tulet vapaaksi 
kaikesta, mikä sitoo ja estää sinua 
menemästä siihen, minkä Jumala on 
sinulle suunnitellut, sanoo Ana.
Teksti: Yrjö Ahonen

Tieni elävään uskoon ja Ruotsiin

“Minun oli nälkä”
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Intiassa, Brasiliassa ja Israelissa paikallisten seurakuntien kautta.

Avustustyön tili: FI09 8000 1301 9610 83
Avustustyön viite Intiassa, Israelissa ja Brasiliassa on: 1038

Lahjoita soittamalla puh: 0600 15525 (10,01 € + pvm) 
puh. 0600 14400 (20,23 € + pvm).  Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: 
RA/2019/927 koko Suomen alueella ajalla 1.1.201 - 31.12.2020, paitsi ei Ahvenamaalla.

Tili Ruotsissa, PG 496 39 26-3  – Swish 1230 339 457
www.uusielama.net  – pauli.kemi@gmail.com +358 400 422 777,  +46 72 531 8811Uusi Elämä tukee Intiassa Grace Gospel Missionin avustustyötä.

Ana Kemi toimii pas-
torina yhdessä mie-
hensä Paulin kanssa 
Kristet Center Solnas-
sa. Hän rohkaisee 
uskovia luottamaan 
Jumalan Sanan lupa-
uksiin elämän kaikissa 
tilanteissa.
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Lauri Vartiainen kehotti uskovia 
pysymään uskollisina Raamatun 
Sanallle.

Hengelliset Syventymispäi-
vät Suomen Raamattuopistolla 
Kauniaisissa toteutettiin koro-
nakevään jälkeen ‘hybridimal-
lilla’. Tapahtumiin pääsi paikan 
päälle, mutta ihmisiä kehotettiin 
myös seuraamaan tapahtumaan 
striimien ääressä ystävien kanssa 
ja radioiden ääressä. Elokui-
nen tapahtuma laajeni viikon 
mittaiseksi kokonaisuudessaan. 
Linjapuheessaan Lauri Vartiai-
nen painotti uskollisuutta Raa-
matulle ja Jumalan antamalle 
kutsulle, jossa piispan sanakaan 
ei ole määräävin eikä ohjaavin 
neuvo, jos se asettuu Raamattua 
vastaan.
Lauri Vartiainen painotti myös herä-
tyskristillisten jumalanpalvelusyhtei-
söjen ja raamattu- sekä rukousryhmi-
en merkitystä.

Koronakevät ja 
elämän hauraus 
Raamattuopiston säätiön toiminnan-
johtaja Lauri Vartiainen kuvasi pu-
heessaan koronakevään mullistavaa 
vaikutusta arkeen ja pohti, miten 
nopeasti arkinen elämä voi muuttua.

– Koronakevät opetti meidät 
totuttautumaan aivan erilaiseen 
elämänmenoon, kuin mihin olemme 
kasvaneet. Koti muuttui työpaikaksi, 
kouluksi, ruokalaksi ja eristyskes-
kukseksi.

Korona vaikutti myös raamattu-
opiston toimintaan, ja nettiloikka 
tapahtui kuin itsestään. 

– Kokonaisia nuorten leirejä to-
teutettiin raamattuopistolla täysin 
virtuaalisena, Vartiainen kertoi.

Vartiaisen oma elämä varmasti 
kuvasti monen muunkin kokemusta 
eristäytymisestä- hän tapasi omiakin 
ystäviään teamsin ja skypen välityk-
sellä.

Vartiainen uumoili, että uusi nor-
maali voi olla todellisuutta, ja haas-
teet voivat kasvaa.

– Voi olla, että koronakevät on 
kokonaisen ajanjakson loppu- ja 
vain alkusoittoa paljon isommalle 
muutosten ajalle, jossa pitää opetella 
elämään ja toimimaan yhä kasvavien 
haasteiden keskellä.

Vastakkainasettelu 
vahvistuu
Lauri Vartiainen nosti esille paitsi 
koronakevään osoittaman, teknisty-
vän yhteiskunnan haavoittuvuuden 
ja toisaalta ihmiselämän haurauden, 
myös yhteiskunnassa kasvavan vastak-
kainasettelun, ja muistutti myös, että 
ajatus muutosten automaattisesta edis-
tyneisyydestä ei aina pidä paikkaansa.

– Kehitys ei aina kulke lineaarisesti 
kohti korkeampaa, jalompaa ja ke-
hittyneempää. ‘Korona on muistutus 
siitä, kuinka hauras meidän maail-
mamme on.’

Esimerkkinä yhteiskunnallisista 
vastakkainasetteluista ja ajan hengen 
vaatimuksista Vartiainen nosti puhees-
saan esille genderideologian, joka on 
alkanut pesiytyä jo kirkon sisällekin 
ja jonka myötä kielenkäyttö myös 
kirkossa on koventunut. 

– Moni vaatii kaikkia taipumaan 
ajan hengen alle tai muuten ei hyvä 
seuraa. Kristus kuitenkin sanoo, että 
laista ei häviä yksikään kirjain, ei 
pieninkään piirto, ennenkuin taivas 
ja maa katoavat, ennenkuin kaikki 
on tapahtunut. Vaikka enkeli, piispa 
tai esivalta vaatisi meitä kääntymään 

Jumalan sanan viitoittamalta tieltä, me 
emme voi niin tehdä. Meidän tiemme 
on apostolien viitoittama.

Sanan kirkko
Vartiainen korosti, että alkukirkon 
uskovat eivät antaneet ohjailla it-
seään, kun oli kyse evankeliumin 
julistamisesta. Hän painotti, että 
vain Sanan kirkko säilyy ja kasvaa.

– Kristuksen kirkko elää, kasvaa, 
hengittää ja säilyy vain, kun se on 
Jumalan Sanan kirkko. Vain kun Herra 
itse saa sanallaan ja Hengellään sitä 
johtaa ja kuljettaa, vain kun se on 
vaeltava Herran kansa.

Vartiainen kiitti puheensa lopuksi 
pitkään Raamattuopiston säätiössä 
vaikuttanutta Keijo Rainermaa sekä 
kirkkosalin remontissa mukana olleita 
vapaaehtoisia ja muita tukijoita.

– Tämä käsin tapahtuva kirkon 
rakentaminen olkoon meille esikuva 
siitä silmin näkymättömästä kirkon 
rakentamisesta, joka sekin tapahtuu 
antaumuksella, rakkaudella ja taidolla.

Teksti ja kuva:
Heljä Ahjovaara-Steck

“Tämä on se aika, johon meidät on kutsuttu”

olemaan Sanan kirkko

Meidät on kutsuttu juuri tätä aikaa varten olemaan valona, sanoo Lauri Varti-
ainen, joka on Suomen Raamattuopiston Säätiön toiminnanjohtaja.

Tieni elävään uskoon ja Ruotsiin 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 jäl-
keen? 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 pelas-
tuksen perusta ja vain yksi tie tai-
vaaseen, ja se on Jeesus. “Eikä ole 
pelastusta yhdessäkään toisessa; 
sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä 
ihmisille annettu, jossa meidän pi-
täisi pelastuman” (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 
sanotaan: “Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksesi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala on 
Hänet kuolleista herättänyt, niin 
sinä pelastut, sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi ja suun tun-
nustuksella 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 kuolleis-
ta, jotta miulla olisi iankaikkinen 
elämä. Kiitos, että annat anteeksi 
kaikki syntini ja tulet elämääni. Kii-
tos siitä, että veresi puhdistaa kaikki 
syntini ja että saan uudestisyntyä 
Pyhän Hengen kautta Jumalan 
lapseksi. Amen.”
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com
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Poljin hurjaa vauhtia kotiinpäin. Sain 
ponnistaa kaikki voimani pystyäkseni 
polkemaan. Migreeni puristi päätäni, 
pahoinvointi velloi sydänalassani. 
Päänsärky vaikeutti myös näkökykyä-
ni. Kotiin, kotiin, kotiin takoi ajatuk-
sissani koko ajan. Kun vain jaksaisin 
polkea kotiin. 

Seuraava muistikuvani oli, että 
makasin maassa ja joku henkilö oli 
kumartuneena ylitseni ja kysyi nimeäni 
toistuvasti. 

Minulla oli suuri hätä lapsistani, he-
hän eivät tienneet, miksen tullut kotiin. 

Minun täytyy päästä lasteni luo, 
toistelin hädissäni.

Juuri silloin ajoi naapurini vaimo 
siitä ohi ja tunnisti minut vihreäksi 
maalatusta pyöräkoristani, joka oli 
pudonnut maahan. Naapurini tuli 
luokseni, ja saatuaan luvan hoitohen-
kilökunnalta lupasi mennä kertomaan 
lapsilleni, mitä oli tapahtunut.

Huoleni lapsistani helpotti. Niin 
kauan, kun olin hädissäni lasteni vuok-
si, en tuntenut mitään kipuja. Kun huoli 
nyt helpotti, hyökkäsivät kovat kivut 
kimppuuni. 

Ambulanssissa itkin sitä, että jalkani 
olivat poikki ja kysyin, miksi he ajoivat 
niin muhkuraista tietä sairaalaan. He 
kertoivat, ettei tie ollut muhkurainen, 
sinun jaloissasi vain on kova kipu.

Sairaalassa minua röntgenkuvat-
tiin moneen otteeseen. Sain välillä 
palata sänkyyni, sitten taas minut 
haettiin kuvattavaksi. Useaan kertaan. 
Uusia lääkäreitä tuli he neuvottelivat 
keskenään ja tutkimukset jatkuivat.

Kysyessäni lääkäriltä, hän kertoi, 
että olin ollut vakavassa onnettomuu-
dessa. Auto oli ajanut päälleni, olin 
lentänyt auton konepellin päälle, vain 
shortsit jalassani. Auto oli pahasti 
ruhjoutunut. Auton ajaja oli juossut 
huutaen paikalta.

Lääkäri selitti, ettei tällaisista on-
nettomuuksista voinut selvitä ilman 
luunmurtumia ja sisäisiä vammoja. Sen 

tähden he olivat tutkineet minua niin 
kauan. Lääkärit olivat ymmällään, kos-
ka he eivät olleet löytäneet katkenneita 
luita eivätkä sisäisiä vaurioita.

Sääreni olivat olleet suojattomat, 
koska Minulla oli vain shortsit jalassa-
ni. Siksi sääreni olivat syvillä haavoilla 
paikoitellen. Hoitotoimenpiteet sääris-
säni olivat tuskallisia. Myös selkäkipu 
oli kova, vaikka ei mitään ollut murtu-
nut selässäni. Kasvoni olivat ruhjeilla. 

Aivotärähdystä seurasi monen kuu-
kauden mittainen päänsärky.

Seuraavana päivänä tuli sairaalaan 
kirkon työntekijä minua tapaamaan. 
Olin shokissa. Kerroin hänelle, että 
maatessani maassa edellisenä päivänä, 
kauhuissani, yksin, koin aivan selvästi 
Herran pään aivan oman pääni vieres-
sä maassa. Herraa en nähnyt, mutta 
Hänen läsnäolonsa oli niin voimakas, 
etten enää vaipunut tajuttomuuteen. 
Tämä nuori Herran palvelija kuunte-

Hän varjelee sinua kaikilla teilläsi

Tuula 
Johansson

li minua tarkasti  ja uskoi, että juuri 
Herran läsnäolon kokeminen auttoi 
minua selviämään siitä onnettomuuden 
kauheudesta.

Minulle tärkeää oli, että tämä hen-
kilö uskoi minua ja näin auttoi minua 
selviytymään siitä kauhusta, että olin 
ollut niin lähellä kuolemaa.

Eräänä päivänä soitti ystävättäreni 
kertoen saaneensa minulle Jumalan 
Sanan Raamatusta tietämättä mitään 
onnettomuudesta, joka oli minua koh-
dannut samana päivänä. Hän sai sa-
nanpaikan psalmista 34:20-21. Monet 
ahdistukset kohtaavat vanhurskasta, 
mutta Herra pelastaa hänet niistä kai-
kista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, 
yksikään niistä ei murru.

Herran oma Sana kertoi minulle, 
kuinka Hän oli pelastanut minut hädän 
päivänä.

Yksikään luu ei todellakaan murtu-
nut minussa.

Vähän toivuttuani pääsin kotiin. 
Makasin keittiön sohvalla päivisin, 
että sain nähdä perheeni ympärilläni. 
En juurikaan pystynyt liikkumaan.

Mätäkuun alkaessa alkoi syvin ruh-
je säärissäni mätiä. Lääkäri kertoi, että 
siihen pitää tehdä ihonsiirto.

Olin aivan loppuun rääkätty kai-
kista toimenpiteistä, jotka oli tehty 
säärissäni. Koin, etten jaksaisi sitä 
leikkausta. Sen tähden laitoin käteni 
märkivän haavan päälle ja rukoilin: 
Jumala, Sinä pelastit minut kuole-
man kolarista. Paranna tämä märkivä 
haava.

Seuraavana aamuna kasvoi haavas-
sa uusi vaaleanpunainen iho. Kiitin 
Herraa sydämestäni.

Monet sillä seudulla olivat nähneet 
onnettomuudessa romuttuneen auton 
ja lukeneet onnettomuudesta. Useiden 
kommentit olivat, että Jumalan suo-
jelusenkelit olivat pelastaneet minut.

Raamatussa sanotaan: Sillä Hän 
antaa enkeleilleen sinusta käskyn var-
jella sinua kaikilla teilläsi. Ps. 91: 11

Tänäkin aikana, kun epidemia 
riehuu pelottaen meitä, pätee Juma-
lan Sana, kun otamme sen uskossa 
vastaan. Psalmissa 91: 5-6 sanotaan: 
Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä 
lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee 
pimeässä, et kulkutautia, joka tekee 
tuhojaan päivällä.

Sama Jumala, joka pelasti minut 
onnettomuudesta ja sen seurauksista, 
on voimallinen pelastamaan, paran-
tamaan, suojelemaan ja varjelemaan 
kaikissa tilanteissa jokaista, joka 
Häntä avuksi huutaa.

Jeesus on Pelastaja, Lääkäri ja 
Auttaja. Hän rakastaa jokaista ihmis-
tä. Hän ei hyljeksi ketään. Hän antaa 
syntimme anteeksi ja johdattaa meidät 
Taivaan Isän luokse. Usko Häneen 
kestää elämän ja koko ikuisuuden.
Tuula Johansson

Anna lahja Uusi Elämän työhön!
Tilille: FI09 8000 1301 9610 83
Viitenumerot: Lehtityö 1025, Avustustyö 1038, Israel-työ 1041, TV-työ 1096

Soita: 0600 15525  (10,01 € + pvm)    0600 14400 (20,23 € + pvm)
         
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa RA/2016/690 koko Suomen alueella ajalla 
1.11.2016 - 31.12.2018, paitsi ei Ahvenanmaalla. 
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Uusi Elämä TV-ohjelmia
Lähetämme TV-ohjelmia Öppna Kanalen (ÖK) kautta Tukholman 
alueella kaapeliverkossa ja samalla myös internetissä.

Ohjelmamme netistä löydät, kun kirjoita netissä (Google) 
sanan: ÖK Play, niin löydät TV-kanavan.

Uusi Elämä TV-ohjelmien lähetysajat joka 
viikko netissä:
Su 14:30-15:00  Ma 20:00-20:30 (U)
Ti  18:00-18:30  Ke 17:00-17:30 (U)
To 19:00-19:30  Pe 17:00-17:30 (U)
La 17:30-18:00  Ma 16:30-17:00 (U) *) 
*) Finskt program. 
Lähetysaika Suomessa: +1 tunti 
 
Hyvä ystävä Herrassa! Rukoile TV-työn ja lehtityön puolesta! Me tar-
vitsemme tukeasi, joka merkitsee todella paljon. Kiitos tuestasi!

Tili Suomessa: 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

Pauli ja Ana Kemi TV-studiossa.
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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 

1. Jumala on Luojasi. 
Jumala on luonut taivaan ja maan 
sekä sinut. ”Sinä, meidän Her-
ramme ja meidän Jumalamme, 
olet arvollinen saamaan ylistyk-
sen 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 henkilökohtai-
nen
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
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com

Mitä on usko
Jumalaan?

Hän varjelee sinua kaikilla teilläsi

SUOMI JEESUKSELLE 
 -RUKOUSPÄIVÄT
   Jeesus kansan ‘kakkukestit’

16.-18.10.2020 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

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!
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Olemme taas Laodikeassa?
Laodikea oli tunnettu kau-
punki pankeistaan, villakan-
kaistaan ja lääketieteellisestä 
koulusta, joka valmisti tiettyä 
silmävoidetta. Herra Jeesus 
nuhteli Ilmestyskirjassa (3. 
luku) tätä seurakuntaa siitä, 
että siitä oli tullut penseä - ei 
kylmä eikä kuuma. Saman 
tyyppinen vaiva oli Efeson 
seurakunnalla (ensi rakka-
us puuttui). Nimi Laodikea 
tarkoittaa kansan oikeutta 
eli ääntä. Sana on sukua 
demokratia-sanalle. Jo siellä 
kansan ääni painoi enemmän 
kuin Jumalan Sana. 

Ihmismielipide, media ja 
gallupit tuntuvat tänä päi-
vänä olevan seurakuntien ja 
erityisesti luterilaisen kirkon 
kohdalla tärkeämmältä kuin 
Raamatun auktoriteetti. 

Kun ajattelee Martti Lut-
herin perintöä, voidaan siinä 
nähdä kaksi päälinjaa. Muo-
dollinen perusta oli Raamatun 
auktoriteetti, jonka rinnalle ei 
saa panna isien perinnäissään-
töjä ja ihmisoppeja. Toinen 
oli opillinen: yksin armosta, 
yksin uskosta, yksin Kristuk-
sen tähden. 

Raamattu on tämän päivän 
mannaa uskovalle. Sitä eivät 
voi korvata erilaiset uskon-
nolliset tietokirjat ja tieteelli-
set julkaisut. Helposti niistä 
tulee sitä eilispäivän mannaa. 

On helppo havaita, että 
laodikealainen henki on val-
lannut useat seurakunnat. 
Tänä päivänä vaarana on 
seurakuntien sulautuminen 
yhteiskuntaan. Suola menet-

tää makunsa, jos seurakunnat 
suosivat helppoja hengellisiä 
ratkaisuja. Puhutaan armosta 
ilman parannuksen tekoa. 
Puhutaan suvaitsevaisuudesta 
eikä katumuksesta. 

Jumala ei suvaitse syn-
tielämää, vaikka Hän rakas-

taa syntisiä ihmisiä. Jumala 
on armollinen katuvaa Jee-
sukseen turvaavaa ihmistä 
kohtaan. On vakavaa, jos 
seurakunnat omaksuvat ny-
kyiset maallistuneet moraali-
arvot, jotka ovat ristiriidassa 
Raamatun kanssa. Enemmän 

tulee totella Jumalaa kuin 
ihmisiä, totesivat jo apostolit 
(Apt. 4:19).

Homoseksualismin har-
joittaminen toi Sodomalle ja 
Gomorralle hirvittävän ran-
gaistuksen, joka on meille va-
roituksena, ettemme samoin 

hukkuisi (2. Piet. 2:6). Jeesus 
tuli pelastamaan meidät jo-
kaisen, ettei kukaan synnin 
pettämänä paatuisi. Jos tänä 
päivänä kuulet Herran äänen, 
älä paaduta sydäntäsi (Hebr. 
3:13).  

Meille tuntuu olevan tärke-
ää, että seurakunnan tilaisuu-
dessa on hyvä ohjelma, jotta 
tulisi paljon ihmisiä paikalle. 
Herra Jeesus valitsi 12 ope-
tuslasta, joihin Hän panosti 
kasvun. Meidän tulee varoa, 
ettemme sorru hengelliseen 
viihteeseen. Mikään ei voi 
korvata Jumalan Pyhän Hen-
gen läsnäoloa. Vain Pyhän 
Hengen läsnäolossa kadutaan 
syntejä ja niitä tunnustetaan. 

Pieni lapsi itkee, kun sillä 
on nälkä. Samoin ihminen, 
kun Hän kohtaa Herran. Tulee 
itku ja Sanan nälkä. Rakkaat 
ystävät, ei Jumalan Sanan 
miekka ole yksiteräinen vaan 
kaksiteräinen. Se puhuu lais-
ta, joka vie meidät syntisen 
paikalle. Jumalan Sana myös 
erottaa sielullisen ja hen-
gellisen elämässämme, jotta 
tulisimme totuuden tuntoon. 

Mutta Sana puhuu myös ar-
mosta, joka vapauttaa syytök-
sestä ja syyllisyydestä. Ma-
lakian kirja puhuu erityisesti 
papeille siitä, että ruokauhri 
ei saa olla viallinen. Hengel-
linen ravinto, jota tarjoamme, 
tulisi olla tervettä ja puhdasta 
Sanaa, jonka tulisi parantaa ja 
pelastaa Jeesukseen uskova 
ihminen tänäkin päivänä. 
Lassi Erpiö
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maa lopunajan 
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