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Jesu missionsbefallning kan läsas 
både i Matteus och Markus evange-
lium. Fullföljandet av det hör också 
ihop med Jesus tillkommelse. Jesus 
sade till sina lärjungar att Han skulle 
vara med dem till tidens slut, det vill 
säga tills Han kommer tillbaka.

 Befallningen som Jesus  gav 
innebär, att troende kristna predi-
kar evangelium till alla folk, helar 
sjuka och utför kraftgärningar i Jesu 
namn.

Jesus själv sände ut sina lärjungar 
att förkunna evangeliet om riket och 
botade av sjuka var en del av det: 
”Bota de sjuka i den staden och säg 
till folket: Guds rike är nu hos er.” 
(Luk. 10:9) Lärjungarna gick ut och 
predikade och Herren bekräftade 
Ordet med de tecken som åtföljde 
det. De återvände och berättade 
entusiastiskt för Jesus: ”Herre, även 
de onda andarna lyder oss i ditt 
namn.” (Luk. 10:17) Jesus svarade 
lärjungarna: ”Se, jag har gett er makt 
att trampa på ormar och skorpioner 

Ingenting skall någonsin skada er. 
Men gläd er inte så mycket över att 
andarna lyder er, som över att era 
namn är skrivna i himlen.” (Luk. 
10:19-20)

Jesus berättade för lärjungarna att 
det var viktigare att deras namn var 
skrivna i himlen än att de skedde un-
der och tecken. Om ditt namn ännu 
inte är skrivet i Livets bok, ta emot 
Jesus som din personlige Frälsare så 
blir du ett Guds barn och ditt namn 
skrivs in i Livets bok i himlen.

 Guds mirakler och helande av 
sjuka hör till den kristna förkunnel-
sen. Om vi inte predikar om helande 
som det står i Guds Ord, får vi inte 
heller Jesu helande under.

 Vi behöver verkliga, konkreta 
helande under som alla kan se och 
bekräfta. Så var det i Egypten när 
Gud sände Moses och Aron för att 
befria judarna från slaveriet under 
Farao. De egyptiska spåmännen för-
sökte efterapa Guds gärningar, men 
även de insåg att Gud utförde sådana 
tecken genom Mose och Aron att de 

måste erkänna att det gjordes med 

 I Jesu tjänst på jorden var helande 
av sjuka och befrielsen från demoner 
centrala inslag vid sidan av under-
visningen, och så borde det också 
vara i våra församlingar idag.

 ”Jesus begav sig därifrån och 
gick längs Galileiska sjön, och sedan 
gick han upp på berget och satte sig 
där. Mycket folk kom till honom, 
och de hade med sig lama, blinda, 
krymplingar, stumma och många 
andra, som de lade ner vid hans 
fötter, och han botade dem. Och 
folket häpnade, när de såg stumma 
tala, krymplingar bli friska, lama 
gå och blinda se. Och de prisade 
Israels Gud.” Jag tror på och längtar 
efter just en sådan väckelse. (Matt. 
15:29-31)

 Evangeliets förkunnelse hör in-
timt samman med den yttersta tidens 
händelser. ”Och detta evangelium 
om riket skall predikas i hela världen 
till ett vittnesbörd för alla folk, och 
sedan skall slutet komma.” (Matt. 

24:14)
 Även Paulus tog upp det här och 

nämnde att först måste fulla antalet 
hedningar bli frälsta, sedan dras 
förstockelse från judarna. Därefter 
kommer hela Israel bli frälst och 
Messias Jesus kommer tillbaka som 
Kung till sin egen stad Jerusalem.

 Genom att förkunna evangelium 
påskyndar vi Jesu återkomst. Nu 
behöver vi frimodig förkunnelse av 
evangeliet om frälsning, helande och 
att Jesus kommer tillbaka. Så får 
vi vara med i en stark väckelsetid. 
Halleluja!
Pauli Kemi

Pauli Kemi
Redaktör

Förkunna ett fulltonigt evangelium!

Nytt Liv TV-program från
Kristet Center Solna (KCS)
Nytt Liv TV-program från Kristet Center 
Solna (KCS) sändes via Öppna Kanalen 
Stockholm i kabelnätet. Kanalplatser: Com-
Hem 450, Telia 500, Canal Digital 299 och 
Bredbandsbolag 299.

Nytt Liv TV-Programmet visas även på inter-
net. Skriv:  ÖK Play.

Vi har fasta sändningstider varje vecka:
Tisdagar  kl 18:00  Nytt program
Onsdagar kl 17:00  Repris
Torsdagar kl 19:00 Nytt program
Fredagar kl 17:00 Repris
I våra program har redan medverkat:        
Pauli Kemi, Ana Kemi, Felours Walian, Bir-
gitta Nilsson, Mattias Lekardal, Barbro Erling,
David Silver, Maj och Simon Monczak.            

   

Här är en bild från TV-inspelning med Simon & Maj Monczak samt Pauli och 
Ana Kemi som programledare.
Vi vill satsa mer både tidningen Kristet Liv och Nytt Liv TV-program.
Be för våra TV-program. Vi behöver även ditt stöd. Din gåva är viktig. Du kan 
vara vår partner genom att stödja vårt arbete. Tack på förhand!
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Allt är sannerligen inte väl bland de kristna 

Kristet Liv
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www.kristetliv.net 
www.uusielama.net
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Pauli Kemi, Tel.  072 531 88 11 
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Fyra viktiga saker att veta!
1. Gud är Skapare. Det är 
Gud, som har skapat him-
len, jorden och dig. Du, vår 
Herre och Gud, är värdig 
att ta emot pris, ära och 
makt, ty du har skapat allt. 
Genom din vilja kom det till 
och blev skapat. Upp. 4:11

2. Alla människor har syn-
dat och blivit fördärvade. 
Det är synden som skiljer 
människan från Gud.Alla 
har avvikit, alla har blivit 

fördärvade. Ingen finns som 
gör det goda, inte en enda. 
Rom. 3:12 Alla har 
syndat och saknar härlig
het från Gud. Rom. 3:23 
Ty syndens lön är döden, 
men Guds gåva är evigt liv 
i Kristus Jesus, vår Herre. 
Rom. 6:23.

3. Jesus har dött på korset 
för dina synder för att ge 
dig försoning. Men Gud 
bevisade sin kärlek till oss 

genom att Kristus dog i vårt 
ställe, medan vi ännu var 
syndare. Rom. 5:8
Ty Gud var i Kristus och 
försonade världen med 
sig själv. Han tillräknar 
inte människorna deras 
överträdelser, och han har 
anförtrott åt oss förson-
ingens ord. 2. Kor. 5:19

4. Du måste själv ta emot 
frälsning genom Jesus, 
som är den enda vägen till 

himlen. Hos ingen annan 
finns frälsning. Inte heller 
finns det under himlen något 
annat namn, som givits åt 
människor, genom vilket vi 
blir frälsta. Apg. 4:12 Men 
åt alla som tog emot honom 
(Jesus) gav han rätt att bli 
Guds barn, åt dem som tror 
på hans namn. Joh. 1:12

Ordet är dig nära, i din 
mun och i ditt hjärta, näm-
ligen trons ord som vi pre-
dikar. Om du därför med 

din mun bekänner att Jesus 
är Herren och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt 
honom från de döda, skall 
du bli frälst. Ty med hjärtat 
tror man och blir rättfärdig, 
med munnen bekänner man 
och blir frälst. Rom. 10:8-10

Ty var och en som åkal-
lar Herrens namn skall bli 
frälst. Rom. 10:13  
Pauli Kemi, pastori
pauli.kemi@gmail.com
www.kristetliv.net

Vad vi behöver idag, och 
i stort saknar i den kristna 
ljumheten, är ledare som 
reser sig ur den religiösa ko-
rrektheten och i Den Helige 
Andes kraft och med brin-
nande hjärtan, klart och ty-
dligt proklamerar: Så Säger 
Herren!

Ledare som med hjärtan 
fyllda med Den Helige An-
des visshet och visdom, talar 
det som Gud talar i sitt Ord, 
med total övertygelse och 
överbevisning om att Gud 
menar exakt det Han säger 
i Sitt Ord!

Vi behöver verkligen 
rakryggade ledare med and-
ligt kurage, som inte samlar 
människor till andefattiga 
samkväm, utan till brinnan-
de väckelsegudstjänster!

Vi behöver profeter som 
Herren kan tala genom, som 
inte säger att allt är väl, för 
det är sannerligen inte väl 
bland oss kristna. Vi har bli-
vit slöa åskådare, istället för 
aktiva medlemmar som är 
Jesu Kristi vittnen och Hans 
ambassadörer för Guds rikes 
utbredande.

Vi har blivit religiösa 

konsumenter, som vill bli 
matade utan att dela med oss 
av den Andliga maten till de 
behövande!

Andliga ledare måste 
inse att man har fått ett 
stort ansvar och att det inte 
bara är för att tillfredställa 
själen och ge en stunds 

underhållning. Varje pre-
dikant, pastor, evangelist 
och bibellärare måste ta sin 
tjänst på djupaste allvar, det 
är Guds Nådegåva som man 
inte själv kan ta sig!

Vi som har fått nåden att 
tjäna Jesus Kristus i för-
soningens ämbete har fått 

ett mandat som vi ska vara 
trogna mot, genom att tala 
det Gud talar, exakt som det 
står i Guds Ord!

Sanningens Evangelium, 
vi kan inte nog påminnas 
om det och inte realisera ut 
Evangeliet, för det ÄR en 
GUDS KRAFT till fräls-

ning, som är helande, hälsa 
och förnyelse till Ande,S jäl 
och Kropp!

Om vi predikar Hela 
Evangeliet får vi tillgång 
till ALLA GUDS LÖFTEN!
Simon A Monczak 
Predikant Gammelboning 
29 816 91 Jädraås

Simon och Maj 
Monczak är en 
pastorspar som 
leder arbetet i 
Gammelboning,
men de reser 
även som 
predikanter 
till olika 
församlingar i 
Sverige.
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  Det är uppenbart att forsknin-
gen som gäller ursprunget inte är 
vetenskap eftersom den utesluter 
att en planering kunde stå bakom 
företeelsen. En opartisk forskare 
märker nog att det i naturen �nns 
obestridliga och bokstavliga 
tecken på en planering. Organis-
mernas genom har visat sig vara 
ett fyrdimensionellt operativsys-
tem som är märkbart mera inveck-
lat än det system som din dator an-
vänder. Bill Gates i Microsoft har 
sagt att cellens operativsystem är 
mycket mycket mera invecklat än 
det som Microsoft kan skapa!

I daghemmen undervis-
ar man en religion kallad 
ateism
Varje upplyst ateist vet detta allde-
les väl, men det är få som vågar 
säga det högt. Filoso�eprofessor 
Thomas Nagel vid New Yorks uni-
versitet som själv är ateist har i sin 
bok Mind and Cosmos konstaterat 
att darwinismen med stor sannolik-
het är en felaktig teori. När en av 
de ledande ateisterna i världen, 
Antony Flew omvände sig och bör-
jade tro på Gud konstaterade han: 
"man måste gå i den riktning dit 
bevismaterialet pekar".

Varför undervisas en helt 
felaktig kemi och fysik 
i skolorna?
Varje biokemist som är ärlig vet 
mycket  väl  varför DNA i våra arvs 
anlag inte uppkommer av sig själv, 
men förutom några få undantag 
tiger de. Det skulle omedelbart 
�nnas erbjudande om ett pris på 
en miljon dollar åt den forskare 
som kunde klargöra hur materien 
av sig självt kunde bli levande, men 
ingen har sökt – eller kommer att 
söka – det priset. Det handlar näm-
ligen om en företeelse som skulle 
strida mot kemins och fysikens 
lagar.

   Som de �esta känner till är ko-
smologin ingen vetenskap utan 
ett berättande av historier. Det kan 
man läsa om på sidan luominen.� 
(på �nska), genesis.nu (på svenska) 
och creation.com (på engelska). 
När intet ont anande läsare i Wiki-
pedia får lära sig att "Galaxen är ett 
system bestående av stjärnor, gas- 
och damm-moln samt av svart ma-
terie och den hålls samman av tyn-
gdkraften", då märker man att den 
hålls samman av orsaker som man 
inte känner till. 

Vilken religion lär man ut åt den unga 
generationen i daghem och i skolorna i dag?

Läkare Pekka Reinikainen:

Undervisning i den konfessionella religionen 
har omsorgsfullt rensats bort ur all undervisning 
– men gäller det alla religioner? Moderna 
föräldrar klagar omedelbart om deras barn har 
blivit "förorenade" genom böner eller psalmer. 
Den enda tillåtna religionen är undervisning om 
världen som uppkommit av sig själv och som inte 
har någon mening. Det anses lika självklart som 
att tyngdkraften existerar och man lär ut den 
som en vetenskaplig sanning som man inte har 
lov att ifrågasätta. Så är det ända från daghem-
met.

I Sverige tystar lärarna ner barnen med hjälp av 
joga och meditation. En �nländsk klasslärare skrev 
nyligen en bok för skolelever om mindfulness, 
d.v.s. buddhism. Jag skulle inte alls bli förvånad 
om skolstyrelsen i Finland snart rekommenderade 
den för att användas. Hindu"evangelisterna" har 
skickligt vävt in också den darwinistiska 
världsåskådningen i sin förkunnelse. Därför sjun-
ker den in som en kniv i smöret i sådana västerlän-
ningars sinnen som har övergett kristendomen.

Att tala om den kristna Guden
betraktas som "religion"
men att tala om världen som uppkommit av sig 
själv är "vetenskapligt". Det kunde vara motiverat 
om man samtidigt ärligt skulle berätta vilka veten-
skapliga problem som följer av talet om den påståd-
da självuppkomna världen. Men det är absolut för-
bjudet. När man handlar så här i undervisningen 
förändras ursprungsvetenskapen i samma ögon-
blick till natur�loso�. I vetenskapen får man näm-
ligen inte lära ut någonting som den "absoluta san-
ningen". Om man gjorde så skulle man stänga 
många forskningsinstitutionerna som obehövli-
ga!
 Det är ett misstag att inbilla sig att en veten-
skaplig forskning som dryftar de stora frågorna 
om världens ursprung och existens skulle vara vet-
enskaplig. Vetenskapen måste nämligen vara 
öppen för alla möjliga ledtrådar när man söker förk-
laringar på något fenomen. 

Läkare Pekka Reinikainen
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Från kristen affärskvinna till producent för TV7

”I lovsångsdans som leds av den 
Helige Ande är det fråga om bön”
Miisu Piiparis väg har gått från kris-
ten a�ärskvinna till producent för 
TV7 och instruktör i lovsångsdans
För Miisu Piipari är lovprisning bön 
och bön lovprisning. Genom dansen 
och lovprisningen känner Miisu Pii-
pari att hon med sin egen kallelse får 
förmedla budskapet om Guds 
kärlek.

Miisu Piipari har lärt sig gå i Guds led-
ning och övat sig i att lyssna på den 
Helige Andes stilla röst. Förut var den 
kristna nätbutiken en del av trebarns-
mammans liv, tills Gud kallade henne 
att förbereda sig inför nästa fas i livet. 
Miisu var hemmafru i tio år och egen-
företagare i tre år tills hon gick över 
till arbete med media.
 Gud talade till mig i maj 2011 ”Köp 
inget mer lager. Jag stänger den här 
dörren och öppnar en ny åt dig”, berät-
tar Miisu och fortsätter; Gud öppnade 
en dörr för TV-arbetet på TV7, först 
som produktionssekreterare och 
sedan som producent.
Den audiovisuella producentutbild-
ningen läste Miisu Piipari vid sidan av 
mediearbetet.

Andligt uppvaknande i vuxen ålder
Miisu växte upp i ett troende kristet 
hem, men hennes andliga uppvak-
nande kom först i vuxen ålder.
 Jag tog beslutet att följa Jesus när 
jag var 30 år. Min make och jag hade 
lidit av barnlöshet, och när jag äntli-
gen blev gravid genom provrörsbef-
ruktning miste jag barnet, berättar 
hon.
 Miisu var intresserad av andliga 
ting, men fruktade att livet skulle bli 
glädjelöst om hon lämnade sitt liv åt 
Gud.
 Jag var sökt av Gud i tre år. Min 
syster hade redan tidigare kommit till 
tro, men jag var rädd för att jag skulle 
bli en tråkmåns, skrattar Miisu.

 Efter mitt första missfall försvann 
all människofruktan och mitt inre 
fylldes av en oerhörd tomhet och lik-
giltighet. Det kändes som om mitt liv 
inte hade någon betydelse, och jag 
beslutade mig för att vända mig till 
Gud för att få hjälp och bli frälst, säger 
Miisu.
Miisu åkte till Tomas-mässan där 
hennes make Jukka spelade bas i 
lovsången.
 Folk verkade eleganta och lyck-
ade, skrattar Miisu.
Det viktigaste var ändå att hon upplev-
de den Helige Andes beröring under 
mässan. Efter gudstjänsten bad hon 
trons bön. Cirka ett halvår efter att 
hon kommit till tro lyckades hon bli 
gravid genom konstbefruktning, och 
dottern Julia föddes. Miisu och Jukka 
�ck senare även två pojkar med hjälp 
av konstbefruktningsbehandlingar-
na.

Blev lovsångsdansare
Miisu berättar att hon alltid motioner-
at och även varit dansintresserad. 
Vägen till lovsångs-dans öppnades 
ganska snart efter omvändelsen.
 Jag har älskat att dansa sedan jag 
var en liten �icka. Jag ägnade mig åt 
redskapsgymnastik och �ck då en viss 
disciplinvana. Jag har också hållit på 
med grunderna för modern dans och 
dansande, berättar Miisu.
 När Miisu gått med i församlingen 
Elävä Sana inbjöd församlingens 
lovsångsdansare Ritva Turunen 
henne år 1999 till en konferens, där 
hon �ck tjäna som lovsångsdansare.
 Jag hade aldrig varit med om 
sådan närvaro av Gud, som jag �ck up-
pleva på den konferensen; jag ville 
bara bli kvar där i Guds närvaro och 
vara med Honom, konstaterar Miisu. 
Hon säger att i lovsångs-dans är det 
viktigt att dansa för Herren - det är be-
hagligt för Gud.
 Vad handlar lovsångsdans egent-
ligen om? Miisu beskriver det som 

människans bön med hela sitt väsen.
 Lovsångsdans är i första hand bön 
när den utförs i den Helige Andes led-
ning. Lovsångsdansaren är ett av in-
strumenten i lovsångsbandet och på 
det sättet en hjälp både för lovsång-
sledaren och hela församlingen.
Lovsångs-dansens påverkan kan 
förnimmas bland annat av hur den be-
friar den andliga atmosfären.
 Människor kan uppleva befrielse 
eller inre helande under lovprisning 
och lovsångsdans, förklarar Miisu 
glatt och tillägger: En döv människa 
sade till mig en gång att hon inte 
kunde höra lovprisningen, men när 
hon såg mig dansa förstod hon att nu 
prisar man Gud, och detta förde 
henne närmare Gud.

Profetisk lovprisning
Det profetiska är en väsentlig del i 
lovsångs-dans liksom i annan 
lovprisning och bön. Miisu har erfarit 
att samtidigt som hon dansat 
lovprisning inför Gud har hon fått pro-
fetera och be för människor, etniska 
grupper och hela nationer:
 Jag var i Sverige tillsammans med 
bandet Sound of Heaven för ett år 
sedan, och när jag dansade under 
lovprisning �ck jag se en syn. Mitt 
dansande förändrades tydligt och jag 
började bedja för Sverige under 
dansen. Jag såg Sveriges karta och 
hur bundet det var i maktlöshet och 
liberalism. Plötsligt började Sverige 
komma loss från banden och bojorna 
började brytas. Även gemenskapen 
och samarbetet mellan kristna blev 
tätare.
Miisu har fått uppleva liknande pro-
fetisk ledning när hon besökt Nordka-
lotten.
 När jag betjänade i lovsångsdans 
på Nordkalott-konferensen �ck jag en 
uppenbarelse – himlen öppnade sig 
ovanför mig. I himlen lovprisade stora 
skaror av människor tillsammans med 
oss. Jag blev djupt gripen och förnam 

den himmelska dimensionen. 
 I samma konferens ledde den 
Helige Ande mig också genom 
dansen att bedja profetiskt för det 
samiska folket och deras identitet. 
Genom bön och dansen förkunnade 
jag Guds kärlek och acceptans.

Kallad till att påverka
Kristna värden utmanas allt häftigare 
i  det nordiska samhället och i hela 
västvärlden. Förändringen av värde-
grunden sker snabbt och på ett över-
raskande sätt. Mitt i allt detta vill Miisu 
Piipari uppmuntra troende männi-
skor att bli starkare i sin kristna 
identitet och kallelse.
 När man bryter mot kristna 
värden i en gudlös tid är det viktigt 
förstå, att vi är himmelska medbor-
gare. Vi har himlens värden, de som 
Gud säger i Bibeln. Det är inte värt att 
falla i förtvivlan. Den här tiden innefat-
tar även spännande övernaturliga 
händelser, i vilka Gud manifesterar sin 
suveränitet, säger Miisu uppmun-
trande.
 Miisu har undervisat i lovsångs-
dans och profetisk bön på olika håll i 
Finland, och gläds över att människor 
blir fria till att prisa Gud på nya sätt. 
Hon vill uppmuntra troende kristna 
att testa sina gränser även i lovsångs-
dans och sluta ringakta sig själva.
 Gud älskar oss precis som vi är. Se 
inte på dig själv, utan lyft blicken och 
se på Jesus. Fråga Honom vad Han kan 
göra genom dig. Kallelserna är olika, 
men de många uttryckssätten i 
lovprisningen är en rikedom för alla.
Miisu betonar hur viktigt det är med 
bön och en nära Gudsrelation, där 
lovsångsdansen fungerar som ett ele-
ment.
 Alla blir inte konferensdansare, 
men genom lovsångsdans kan man 
�nna nytt element till bön och 
lovprisning, uppmuntrar Miisu.

 
Text: Heljä Ahjovaara-Steck 
Översättning: Georg Ahonen 
Foto: Hanne Kettunen
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Himlen TV7 invigde TV-studio i Uppsala

Himlen TV7 firade invigning i Sverige

Himlen TV7:s kanalchef Daniela Persin tillsammans med TV7:s 
koncernchef Martti Ojares invigde nya TV-studion i Uppsala.

Himlen TV7 �rade öppn-
andet av sin nya studio 
i Uppsala 14 november 
2018. Detta innebär att 
Himlen TV7, som redan 
funnits på internet i fem 
år, nu är en svensk 
TV-kanal med egen pro-
gramproduktion.

O�ciellt öppnades den 
nya studion av Heaven 
TV7 Medias grundare 
och koncernchef Martti 
Ojares, som vid invignin-
gen berättade för sven-
ska kristna ledare om 
den svenskspråkiga kan-
alens utveckling.
 Gud har talat till mig 
om att öppna den här 
kanalen och studion, och 
därför har jag hörsam-
mat visionen som jag 
fått. Heaven TV7:s �n-
ländska redaktion samt 
dess estländska, ukrains-

ka och israeliska redak-
tioner ger nu kraftfullt 
stöd åt svenska Himlen 
TV7:s redaktion tillsam-
mans med aktörer på 
olika orter i Sverige, sade 
Martti Ojares..
 Gud ger en mäktig 
väckelse som börjar i Fin-
land och sprider sig även 
till Sverige, där Himlen 
TV7  har  fått ett viktigt 
uppdrag att framföra ett 
kristet budskap i ett allt-
mer sekulariserat sam-
hälle, betonade Ojares.
 I nv i g n i n g s fe s t e n 
leddes av Himlen TV7:s 
kanalchef Daniela Persin 
tillsammans med Ruben 
Agnarsson.
 Himlen TV7 produc-
erar mångsidiga pro-
gram, som både tekniskt 
och innehållsmässigt är 
av hög standard. 
TV-kanalen strävar efter 

att nå människor i alla 
åldrar, och även troende 
med kristen förkunnelse.
 Vi vill också styrka 
människors tro på Gud 
som Skaparen, säger 
Daniela Persin
 Nyheterna från 
Israel, som görs i studion 
i Jerusalem, är en viktig 
och uppskattad del av 
Himlen  TV7:s  progra-
mutbud. Kanalen syns 
på internet, men målsät-
tningen är att den också 
ska kunna ses på ka-
bel-TV-nätet. Himlen 
TV7 har även ett pro-
gram-arkiv från vilket 
man kan titta på pro-
grammen efteråt. Dessu-
tom publicerar kanalen 
en tittartidning som 
heter HIMLEN TV7.

Text och foto: Pauli Kemi
Översättning: Georg Ahonen

Himlen TV7:s kanalchef Daniela Persin
tillsammans med Martti Ojares
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Ana Kemi

Guds närvaro i kris
När vi möter väldigt tunga 
nederlag i våra liv, när vi 
känner att det inte �nns 
någon väg ut så kan vi  up-
pleva att att Gud har glömt 
oss. Jag har själv genomgått 
en kris, en kris som jag inte 
trodde att jag skulle behöva 
uppleva, en kris jag inte kla-
rade av att hantera. Jag hade 
ingen grund eller utgång för 
mitt liv och det kändes som 
Gud hade glömt mig. Jag var 
verkligen tom, söndertras-
ad, besviken och kunde inte 
förstå varför.

Den perioden i mitt liv 
kändes alldeles hopplös 
och jag började tvivla även 
på meningen med Guds ex-
istens. Jag började odla hat 
inom mig, jag hatade allt 
som påminde mig om det 
vad som hade hänt mig. Allt 
gick sönder på grund av att 
jag förlorade någonting 
som var så kärt för mig.

 Utåt visade jag något helt 
annat, att "allt är bra” för jag 
hittade ingen som jag 
kunde vara sann emot. 
Hatet inom mig växte, 
ibland ville jag hämnas och 

bad till Gud att hämnas för 
mig. Efter några år var jag så 
bitter att jag inte kunde hitta 
plats för och än mindre för 
förlåtelse.

Men Guds hand är över våra 
liv även när det känns som 
om att allt är förlorat. Även 
jag �ck uppleva det en efter-
middag, jag var ensam 
hemma och det kändes som 
att jag hade kommit till slut-
stationen i mitt liv. 
Ångesten inombords var så 
fruktansvärd att jag inte 
kunde annat än att ropa   
”Gud, min Gud, det gör så 
ont". Efter dessa ord �ck jag 
uppleva hur Gud verkligen 
hörde mig, jag �ck uppleva 
Guds närvaro på ett konkret 
sätt. Jag ropade ut allt mitt 
hat, min besvikelse och 
skam till Gud. Jag �ck gå 
sönder under Hans helande 
händer och uppleva att 
Guds nåd bär. Därifrån bör-
jade återhämtningen. Guds 
hand var inte för kort att 
hjälpa.

Idag är jag fri från hatet, jag 
har fått lära mig att förlåta 
och blivit hel. Jag ser mitt liv 

utifrån Hans nåd och vet att 
Guds kärlek kan förvandla 
det brustna och göra en hel.

Min kära läsare, jag vill up-
pmuntra dig om du känner 
att ditt liv är mitt i stormen 
och att det inte �nns någon 
som kan hjälpa dig. Det 

�nns En som har all makt och 
Han vill lyssna på dig. Jesus 
Kristus, Gud Son har makt 
att lösa dig från dina bördor.

Det står skrivet att vi ska 
bära varandras bördor. 
Stanna inte ensam, det är vik-
tigt att våga prata och leta 

sig fram till professionella 
hjälpare och även ta emot 
hjälp i sin egen församling.

 
Med välsignelse 
Pirjo Halme
Översättning: 
Birgitta Virtanen

Gud vill ha en relation med dig. 
Genom att läsa hans Ord gör 
Han det möjligt för oss att lära 
känna Honom och tro får vi 

genom att lyssna på predikan, 
”Alltså kommer tron av predi-
kan och predikan i kraft av Kristi 
Ord” (Rom.10:17). Guds Ord är 

som en hammare som slår 
sönder våra bördor, såsom våra 
fysiska och andliga problem; 
sjukdom, depression, psykisk 
ohälsa, bekymmer, synder och 
allt annat som tynger oss. Guds 
ord ger oss styrka och rätt per-
spektiv, då vi möter det som 
kommer med  gott mod, vilket 
betyder; med tror, med hopp, 
med förtröstan och med tillit.

Allt förmår vi i vår Gud
Ibland bär man på tunga 
bördor för att man på egen 
hand vill tänka ut saker och ting 
och inte tror att det �nns någon 
som vill hjälpa, att det är hop-
plöst. Men så är inte fallet kära 
du, när bekymren är så stora att 
du inte ens kan formulera dina 
böner, då kan du ropa till Jesus 
och luta dig mot honom.
      Gud har sagt i sitt Ord att 
Han kommer att svara dig när 
du ropar till honom av hela ditt 
hjärta. När du gör det kommer 

din börda att delas, lyftas av 
och du kommer du då att �nna 
ro och förtröstan i vår store 
Gud.
      Jesus sade: "Kom till mig, alla 
ni som arbetar och är tyngda 
av bördor, så ska jag ge er vila. 
Ta på er mitt ok och lär av mig, 
för jag är mild och ödmjuk i hjär-
tat. Då ska ni �nna ro för era 
själar, för mitt ok är milt och min 
börda är lätt." 
(Matt. 11:28-30).
      Han har sagt det och är trogen 
sina löften. När vi tillåter Gud 
att ta över vårt liv och lägger 
det i hans händer, då förändras 
allt. Hjärtat får mer styrka, det 
omöjliga sker och det som 
kändes som en stor och tung 
börda över axlarna blir blir lätt
att bära

Önskar Dig Guds rika 
välsignelser!

 

Att bygga en relation med Gud
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Tapio Syrjätie

Tapio Syrjätie
Präst i Svenska kyrkan, Skövde

Goda nyheter för alla 
människor och folk i världen
"Och han sade till dem: "Gå ut i hela 
världen och predika evangelium 
för allt skapat. Den som tror och blir 
döpt, han skall bli frälst; men den 
som icke tror, han skall bli 
fördömd…” Mark. 16:15-16

Vad är det egentligen som är så spe-
ciellt med kristendomen? Vad är det 
som skiljer det från andra trosåskåd-
ningar som t ex islam, hinduism och 
buddism?
      Vad är speciellt med att vara en 
kristen? De som är kristna har hört 
evangeliet och tagit emot Jesus Kris-
tus. Troende kristna är Jesu efterföl-
jare.
 Jag berättar nu en sann historia 
som kanske hjälper till att förstå vad 
evangelium kan innebära.
 Denna berättelse är om en vän 
till mig som är i pensionär nu, men 
arbetar fortfarande frivilligt som 
evangelist i en missionsorganisa-
tion i Finska kyrkan. Men han har inte 
alltid varit kristen.
 Tidigare var han jordbrukare 
och hade en liten gård i västra Fin-
land. Men han ägnade sig inte bara 
åt lantbruk, utan hade även ”busi-
ness” med hembränning och sålde 
sina produkter till vänner och gjorde 
också mycket annat som var illegalt.
 Det höll han på med tills Gud bör-
jade tala till honom. Då måste han 
stanna upp och tänka på meningen 
med livet, varför han fanns till och 
vad han skulle göra med resten av 
sitt liv.
 Genom dessa funderingar kom 
han fram till att han ville ge sitt liv åt 
Gud. Det gjorde han. Han tog emot 
Jesus som sin Frälsare. Han blev tro-
ende. Men efter det började han 
känna samvetskval.
 Han visste att han hade brutit 
mot Finlands lag, och �ck ingen frid 
när han läste ett Bibelord där det 
stod att ”många som hade blivit tro-
ende kom och bekände öppet vad 
de hade ägnat sig åt..”.
 Han kände att han behövde ett 
gott samvete inför samhället också. 
Då beslöt han att gå till polisen och 
bekänna allt vad han hade gjort. Min 
vän visste att han skulle kunna få 
många års fängelsestra�. Lagen var 
sträng på den tiden.
 Men han tänkte att det är bättre 
att vara fri i sitt inre och sitta i fän-
gelse, än att vara i syndens fängelse 
ute i friheten. Så gick han till polisen 
och berättade allt vad han hade 
gjort.
 

 Polismannen skrev upp nog-
grant allting i ett protokoll. När pro-
tokollet var färdigt fördes han till 
polisinspektören som skulle bestäm-
ma hans åtal och stra�.
 Inspektören satt bakom sitt 
bord och läste protokollet noggrant. 
Efter en lång tystnad sade han till 
min vän: ”Syftet med Finlands lag är 
att lagbrytaren slutar bryta mot 
lagen, och enligt min åsikt har detta 
hänt i ditt liv.” Sedan kastade han pro-
tokollet i brasan.
 Min vän sade till mig: "Då förstod 
jag för första gången vad evangeli-
um betyder: den skyldiga männis-
kan förklaras oskyldig utan egna 
gärningar". Min vän �ck alltså ingen 
stra� och var befriad både i sitt inre 
och inför lagen. Det var fullkomlig 
förlåtelse inför människor och Gud! 
Detta är det speciella med evangeli-
um.
 Vi alla har denna möjlighet: vi 
kan bli rättfärdiggjorda, förklarade 
oskyldiga, därför att någon annan 
har tagit vårt stra� och skuld på sig. 
Vem? Jo, Jesus. Han dog i stället för 
oss så att vi skulle kunna gå fria, så 
att vi skulle få våra synder förlåtna.
 Varför gjorde han det? Därför att 
Jesus älskar oss. Han vill att vi skall 
ge våra liv åt honom och följa 

honom.
 Bara med Jesus kan vi uppleva 
den verkliga friheten genom synder-
nas förlåtelse. "Ty så älskade Gud 
världen att han utgav sin enfödde 
Son, för att den som tror på honom 
inte skall gå förlorad utan ha evigt 
liv.” (Joh. 3:16)
 Detta är verkligen goda nyheter: 
du kan få dina synder förlåtna. Mus-
limer har ingenting motsvarande. 
Inte heller hinduer, buddister eller 
några andra religioner. De måste 
försöka frälsa sig själva genom sina 
egna goda gärningar, genom att 
göra sitt bästa. Därför de kan aldrig 
vara säkra på sin frälsning, allt är 
grundat på de vad människor kan 
åstadkomma - och det är inte 
mycket, Det vet alla.
 Vi är bristfälliga och kan inte 
hålla ens de där goda nyårslöften vi 
själva hittar på, ännu mindre Guds 
lag som vi möter exempelvis i Tio 
Guds bud: ”Älska Gud mer än allt 
annat och älska din nästa som dig 
själv” är det djupaste innehållet i 
dem.
 Därför behöver vi Jesus. Gud kan 
göra allt vi inte förmår. Det grundar 
sig på förlåtelsen, på Jesu förson-
ingsverk på korset. ”Men åt alla som 
tog emot honom gav han rätt att bli 

Guds barn, åt dem som tror på hans 
namn.” (Joh. 1:12 ) ”Han vill ge dig 
kraft att bli en ny människa. Det omö-
jliga blir möjligt.
 Därför är kristendomen så spe-
ciell, den är egentligen inte någon 
religion, utan en relation - förhållan-
det mellan Gud och människa. Och 
denna relation kan man bara få 
genom Jesus Kristus. Bibeln säger: 
"Hos ingen annan �nns frälsningen. 
Inte heller �nns det under himlen 
något annat namn, som givits åt 
människor, genom vilket vi blir fräls-
ta." (Apg. 4:12)
 Detta är goda nyheter som är 
värda att bli berättade åt alla folk och 
alla människor överallt i världen.
 Jesus säger: "Jag är vägen, san-
ningen och livet, ingen kommer till 
fadern utom genom mig"
 Du kan bedja: ”Käre Jesus, förlåt 
mig alla mina synder. Kom in i mitt 
hjärta. Jag vill ge hela mitt liv till dig 
och följa dig. Ge till mig din Helige 
Andens kraft och förvandla mig. 
Tack Herre att Du hör min bön. 
Amen.”
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Mattias Lekardal

Mycket folk följde efter och trängde 
sig inpå honom.  "Där fanns en 
kvinna som hade haft blödningar i 
tolv år. "Hon hade fått lida mycket 
hos många läkare och lagt ut allt hon 
ägde, men inget hade hjälpt, hon 
blev bara sämre. "Hon hade hört 
talas om Jesus, och nu kom hon baki-
från i folkmassan och rörde vid hans 
mantel, "för hon tänkte: "Om jag så 
bara får röra vid hans kläder blir jag 
frisk."  "Genast stannade hennes 
blödning, och hon kände i kroppen 
att hon var botad från sin plåga.
 "Jesus märkte genast inom sig 
att det hade gått ut kraft från 
honom, och han vände sig om i folk-
massan och frågade: "Vem rörde vid 
mina kläder?" "Hans lärjungar sade 
till honom: "Du ser hur folket tränger 
sig inpå dig, och så frågar du: Vem 
rörde vid mig?" "Men han fortsatte 
att se sig omkring efter henne som 
hade gjort det.
 "Kvinnan visste vad som hade 
hänt med henne, och hon kom rädd 
och darrande fram och föll ner för 
honom och berättade hela sannin-
gen för honom. "Då sade han till 

henne: "Min dotter, din tro har frälst 
dig. Gå i frid och var frisk och fri från 
din plåga."
 Berättelsen om kvinnan som 
blev botad från blödningar �nns 
även i Matt. 9:20-22, och 
Luk.  8:42-48.
 Jesus var på väg att besöka 
Jairos för att bota hans dödssjuka 
dotter. Plötsligt stannade han och 
sade att någon rört vid honom. 
Petrus och lärjungarna sade att alla 
knu�ades och  trängde sig på 
honom. Men Jesus hävdade att 
någon hade rört vid honom på ett 
speciellt sätt, för att kraft utlösts vid 
beröringen.
 Så kommer kvinnan fram och 
bekänner att det var hon som rörde 
vid honom. Hon berättar sin historia 
och att alla pengar gått till läkare 
som inte kunnat hjälpa henne. När 
inget hade hjälpt sökte hon Messias 
Jesus och rörde vid hans mantel.
 Vad sade Jesus? ”Min dotter..” Ob-
servera detta uttryck. ”Min dotter, 
din tro har frälst dig. Gå i frid och var 
frisk och fri från din plåga.” 
(Mark 5:34).

 Tänk dig själv att höra de orden, 
när du levt i utanförskap, utanför det 
vanliga samhället och socialt liv på 
grund av din sjukdom. Jesu ord ”Min 
dotter” innebar att hon var känd av 
Jesus. Han visste vem hon var. Orden 
”Min dotter” betydde också att hon 
var älskad av Jesus. Hon som varit 
ensam och utstött behövde aldrig 
mer vara ensam och bortglömd.
 På samma sätt vet han vem du 
är! Han känner dig.
 Vad var det som gjorde kvinnan 
med blödningar speciell, och vad 
kan vi att lära oss av henne? Hon var 
desperat efter att söka upp och röra 
vid Jesus. Det är min bön att vi blir 
desperata som kvinnan.
 Hon nöjde sig inte med ett 
vidrörande. Hon ville bli helt helad. 
Därför rörde hon vid hans mantel. 
Hon tänkte: ”Om jag personligen rör 
vid Honom blir jag frisk.” Hon hade 
tro på att Jesus kunde göra henne 
helbrägda och frisk på en gång.
 Min bön är att du och jag  per-
sonligen tar tid med Messias Jesus 
och är uppriktiga inför Honom. Har 
du och jag tro på att Jesus kan röra 

vid oss, och hela oss på en gång? De 
andra knu�ades och trängdes, men 
kvinnan längtade efter Jesus.
 Nu är det 2018. Längtar vi efter 
Jesus 2018? Är allt annat mindre vik-
tigt än Honom?
 När detta skrivs 11 november 
sitter jag i Pauli och Ana Kemis hem. 
Igår kväll såg vi hur människor med 
skador i ryggar och nackar samt 
magsjukdomar blev helade av 
Jesus. Andra blev befriade från 
självmordstankar. Någon helades 
från depression och ångest. Andra 
blev döpta i den Helige Ande.
 Är ditt hem en helande plats för 
Jesus Messias närvaro? Är det inte 
det så kan du be Jesus om förlåtelse. 
Han förlåter och upprättar dig. Då 
kommer ditt hem beröra besökare 
med Hans närvaro.
 Det är hög tid att vi i Norden 
söker Jesus direkt och får röra vid 
Honom så Han helar oss till ande, 
kropp och själ. Gud välsigne er.

Jesus kan frälsa, 
hela och upprätta dig!
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Det är verkligen viktigt 
vad vi talar. Det handlar 
om frälsningen och hela 
vårt liv. Bibeln säger att vi 
blir frälsta genom munnens 
bekännelse. ”Vad säger den 
då? Ordet är nära dig, i din 
mun och i ditt hjärta, alltså 
trons ord som vi predikar. 
För om du med din mun 
bekänner att Jesus är Herre 
och i ditt hjärta tror att Gud 
har uppväckt honom från 
de döda, ska du bli frälst. 
Med hjärtat tror man och 
blir rättfärdig, med munnen 
bekänner man och blir frälst. 
Skriften säger: Ingen som 
tror på honom ska stå där 
med skam.” (Rom.10:8-11)

Människan talar det som 
finns i hans eller hennes 
hjärta. Guds Ord uppmanar 
dig att bevara ditt hjärta, för 
livet går ut därifrån. Jesus 
säger: ”Säg antingen att 
trädet är gott och frukten 
god eller att trädet är dåligt 
och frukten är dålig. För på 
frukten känner man trädet. 
Huggormsyngel! Hur skulle 
ni som är onda kunna säga 
något gott? Vad hjärtat är 
fullt av, det talar munnen. 
En god människa tar ur sitt 
goda förråd det som är gott, 

Munnens bekännelse och hjärtats tro
och en ond människa tar 
fram ur sitt onda förråd det 
som är ont. Men jag säger er: 
varje onyttigt ord som män-
niskor talar ska de få svara 
för på domens dag. Efter 
dina ord ska du frias, och 
efter dina ord ska du fällas.” 
(Matt.12:33-37)

Jakob skriver om tungan 
som är en liten lem, men kan 
skryta om stora ting. Den är 
som en eld, som kan förinta. 
Med vår tunga kan vi tala 
liv. Därför är det verkligen 
viktigt att vi talar ord som 
skapar liv. ”Tungan har 
makt över död och liv, de 
som gärna brukar den får 
äta dess frukt.” (Ordspråks-
boken 18:21)

Ord som vi uttalar är 
inte neutrala, utan de ska-
par antingen himmel eller 
helvete, välsignelse eller 
förbannelse. Därför skall 
du inte ens på skoj uttala 
ord, som förmedlar ödeläg-
gelse, misslyckanden eller 
sjukdom. Tala löftets ord i 
den Helige Andes kraft. De 
skapar nytt i ditt eget liv och 
i andras. De ger hopp och 
framtidsutsikter även i en 
situation som ser hopplös ut.

Gud skapade allting med 

Ordet. Han sade ”Varde 
ljus!” och ljuset kom. Även 
du kan skapa nytt genom att 

i ditt hjärta.
Är du sjuk ska du givetvis 

söka hjälp hos läkare. Men 
sök ändå först hjälp hos den 
Himmelske Överläkaren, 
för hans Ord står över varje 
sjukdom. Guds Ord uppma-
nar alltid först söka Gud och 
hans rättfärdighet. Vare sig 
det är fråga om sjukdom, 
mänskliga relationspro-

blem, ekonomiska bekym-
mer eller något annat, vänd 
dig först till din Gud. Sök 
alltid först Gud och hans 
hjälp i ditt liv, och bekänn 
Guds löften med din mun. 
Vi glömmer alltför ofta Gud. 
Det gjorde bl.a. kung Asa. 
Tidigare under sitt liv sökte 
han Guds hjälp, men även 
han glömde bort det. Se-

sjukdom i sina fötter, och 
behövde hjälp. Bibeln be-
rättar det här om honom: ”I 
sitt trettionionde regeringsår 

sjukdom i sina fötter. Men 
trots sin sjukdom sökte han 
inte Herren, utan bara lä-
kare.” (2. Krön. 16:12)

Besluta dig för att söka 
Gud på livets alla områden 
och bekänn Guds löften i 
ditt liv. Du kommer att se att 
Gud bekräftar sitt Ord med 
de tecken som åtföljer det.

Bevara Guds löften i ditt 
hjärta, och bekänn dem med 
din mun, så kommer de att 
fullbordas med kraft i ditt 
liv. Bekänn, att allt förmår 
jag i honom som ger mig 
kraft och hjälper mig. Ett 
av Guds namn är Jag Är. 
Gud är allt vad du behöver 
i ditt liv. Han är din glädje, 
kraft och din läkare. Må 
evighetens Gud vara din 
källa för alltid. Halleluja! 
Pauli Kemi

BESTÄLL NU!  Tfn: 0760-070303  •  order@pilgrim.media  •  Pilgrim Media, Box 20023, 40050 GÖTEBORG

”Man blir imponerad av författarens beläsenhet. Han följer noga med en 
profetisk blick det som händer i Sverige (och) i världen. Boken borde läsas bland 
präster, pastorer och församlingsledare framför allt.”
Bo Wettéus, teol. kand. (Hemmets Vän)

”Imsens tes om väckelsekristendom kontra institutionell kyrka genom 
historien, har så mycken samlad substans, att den bör tas på seriöst allvar och 
begrundas.” Bo Krister Ljungberg, teol.dr.

”En kolossalt intressant bok som gett mig många aha-upplevelser! Boken är 
genom sina många källhänvisningar och sin forskning unik i sitt slag. Den täcker 
upp en stor del av historia som vi inte känner till.” Nils-Olov Nilsson, teol.dr.

NY UTÖKAD
UPPLAGA med

person- och
 sakregister

PÅVEN och RELIGIONSBLANDNINGEN 
AGENDA 2030 och GLOBALISMEN

”En profetisk hälsning rakt in i denna tid!”
Roger Larsson, evangelist
”Bland det bästa jag läst. En verklig ögonöppnare!”  
K-G Larsson, pastor och teolog
”En förträ�ig bok!” 
Daniela Persin, tv-chef, Himlen TV7
”Ett måste på varje prästs och pastors skrivbord!”  
Kjell Samuelson, Samuelsons
”Den behöver läsas av alla!” Owe Carlsson, Kanal 10

289 :-

Läs om vad som händer i världen,
i NYA upplagan av Per-Arne Imsens bok

Kvinnokonferens 3/9.2019
Plats: Kristet Center Solna 
Hagalundsgatan 9, Solna

Tid: Lörd 9/3.2019 kl 11:00-17:30
Föreläsare: Miisu Piiari
Miisu är TV-producent, lovsångs- och 
dansledare och förebedjare

I kvinnokonferensen medverkar även vår 
team från Kristet Center Solna

Program: Några föreläsningar, bön, 
lovsång, förbön och att äta god mat

Info: Ana Kemi. anakemi@hotmail.com
Pirjo Halme, tel. 072 268 76 94
Hemsida: www.kristetliv.net
FB: fb.me/KristetCenter Solna
          Du är hjärtligt välkommen!

Pauli och Ana Kemi är pastorspar för Kristet Center Solna.
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Du kan 
bli frälst 
- troende
När du ber 
syndarens bön.
Det är viktigt att tänka på 
vad livets mening är. Varför 
lever jag? Finns det liv efter 
detta?

Tron på Jesus ger den riktiga 
identiteten. Du finner kontakten 
med din Skapare. Tron på Gud 
leder långt - ända till livet efter 
döden.

Det finns bara en grund till 
frälsning och bara en väg till att 
bli frälst och den är Jesus. ”Hos 

ingenstans bland människor under 

som kan rädda oss.” Apg. 4:12. 
Det namnet är Jesus.

Från Guds sida är allt färdigt. 
”Så älskade Gud världen att Han 
gav sin ende Son för att de som 

utan ha evigt liv”.
Att bli frälst är lätt och enkelt 

för alla. I Bibeln står det: ”Ty 
om du med din mun bekänner att 
Jesus är Herre och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt Honom 

Hjärtats tro leder till rättfärdighet 
och munnens bekännelse till rädd-
ning.” Rom. 10:9-10. Att bli frälst 
är det viktigaste i livet!

Du kan be syndarens bön med 

och skuld inför Dig. Jag tror att 
Du dog för mina synder och att 

för att jag skulle ha evigt liv. Tack 
för att du förlåter alla mina synder 
och kommer in i mitt liv. Tack för 
att Ditt blod renar mig och tar bort 
alla mina synder och att jag får 
bli född på nytt och bli Ditt barn 
genom Jesu blod. Amen.”

Du kan också kontakta Kristet 
Center Solna eller tidningens re-
daktion om du vill veta mer om tro 
på Jesus. Vi vill hjälpa dig att nna 

är din Skapare. Han älskar dig!
Jag önskar dig Guds rika välsig-

nelser och Hans ledning i ditt liv!
Pauli Kemi

Välkommen till Kristet Center Solna!
känner sig hemma inom den karismatiska ”pingstfamiljen”. Vi 
vill bygga upp en församling i Stor-Stockholm till en kärlekens 

-

ha enhet bland allt Guds folk. 
Vår vision är att lova och upphöja Jesus som Herre och 

Konung och att lyda Hans missionbefallning. Vi har Guds 

-

andra länder. Vi vill även vara en profetisk församling som 
välsignar Israel och stödjer de troende i Israel.

i KCS. Ta kontakt med pastorer Pauli och Ana Kemi:
Tel. 072 531 88 11  –  E-mail: pauli.kemi@gmail.com

Möten i Kristet Center Solna
Söndagar kl 16:00 Internationell gudstjänst
Onsdagar kl 18:30 Kvällsmöte. Ordet och bön

Söndag 2/12 kl 16:00 Väckelsemöte. Maj & Simon 
Monczak och Puli & Ana Kemi

Söndag 9/12 kl 16:00 Matti Haapala

Söndag 16/12 kl 16:00 Julkonsert. 

Måndag 31/12 kl 20:00 – 00:30
Nattvard och Knytkalas.  Info: www.kristetliv.net  

Kristet Center Solna  
Hagalundsg. 9, Solna. Pendeltåg &  Tvärbana till Solna. T-Solna C, Buss 513

Lördag 15/12 kl 15:00
Julfest, julbord
Julbord kostar 150 kr. 
Vi vill att du ska anmäla dig 
omgående, men senast den 30.11.2018 genom 
att ring till Pirjo Halme, tel. 072 268 76 94.
      Välkommen till riktigt julbord med gemskap! 

      

Simon & Maj Monczak

Sirkka & Vesa Kemi

Ge en gåva till vårt arbete! PG: 496 39 26-3  –  Swish nr 1230 339 457
Hemsida: www.kristetliv.net
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Prenumerera på Kristet Liv för 2019!
Genom att betala frivillig
prenumeration 250 kr
till konto: PG 496 39 26-3
Du kan även prenumerera
på tidningen Kristet Liv:
1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning:
Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö

Ge även en gåva för
tidningen Kristet Liv,
PG: 496 39 26-3
Swish-nummer: 1230 339 457

www.kristetliv.net

Du har en GPS-signal inom dig!
De �esta av oss vet vad en 
GPS kan göra för att under-
lätta vårt resande. Det är 
helt fantastiskt. Du sitter i 
din hemstad och knappar in 
vart du tänker resa. Den lilla 
apparaten visar dig 
omgående vilken väg du 
skall åka. Den kan berätta 
om faror efter vägen. Den 
säger till om du kört fel. 
Många av oss har blivit bort-
skämda av denna fantastis-
ka teknik. På samma sätt 
som försvarsdepartement-
et i USA utvecklade denna 
hjälp för moderna resanden 
till lands, till sjöss och i luften 
har vår skapare Gud lagt ner 
en andlig GPS i våra liv. 
Denna Guds färdplan, för 
vår evighetsvarelse männis-
kan, får sina signaler genom 
det vi kallar samvetet. När 
Gud programmerade vår an-
dliga GPS gjorde han det 
genom att ge oss de ”Tio Bu-
dorden” När vi följer dessa 
bud kommer vår livsresa att 
bli välsignad och lyckosam. 
Vi kommer att nå målet som 
Gud har bestämt för oss alla.
      Jag skriver just till dig som 
i detta nu läser dessa rader. 
Du vet med dig att du 
genom din resa i livet be-

höver hjälp och vägledning 
för att komma fram till målet 
för din livsresa. Väldigt 
många människor är djupt 
förvirrade och tillber egen-
tillverkade gudar som inte 
kan hjälpa eller leda. Den 
himmelska GPS-signalen 
säger: 'du skall inga andra 
gudar ha vid sidan av mig'. 
Trots den tydliga signalen 
från Guds egen mun är vårt 

samhälle uppfyllt av gudar 
som varken kan se eller 
hjälpa. Bibeln säger att det 
�nns bara ett enda namn 
som kan tillbedjas och som 
kan frälsa. Det namnet är 
Jesus.
      När du och jag är villiga 
att följa Jesus och göra och 
leva så som han vill, kommer 
vi aldrig att smissa målet. 
GPS'n kan hålla reda på var 

vi är och så gör också vår 
Gud. Han vakar över oss och 
vet exakt var vi be�nner oss. 
Därför hör vi ibland varn-
ingssignaler under vår livs 
resa. Det har hänt mig 
någon gång att jag inte varit 
tillräckligt noggrann då jag 
skrivit in resans slutmål och 
då har jag garanterat 
kommit fel. Ibland tror vi när 
det gäller livets resa att alla 

vägar är framkomliga till 
Guds eviga himmel. Men 
det �nns bara en väg att 
färdas på. Den vägen är 
Jesus, han sa så tydligt: ”Jag 
är vägen, sanningen och 
livet, ingen kommer till 
Fadern utom genom mig”
      Utan denna tydliga inre 
GPS blir vår livsvandring ett 
famlande i mörker, en resa 
mot det okända utan mål 
eller mening. Det är männi-
skor utan respekt för samve-
tets röst som hamnar i den 
ena svårigheten efter den 
andra och som gång på 
gång råkar ut för rövare. Min 
vän, kanske har du alldeles 
nyligen upplevt hur felak-
tigt ditt liv blev bara för att 
du ville vandra din egen väg 
utan ledning från en kärleks-
full Gud. Det är aldrig 
försent att hitta rätt igen. Låt 
den himmelska GPS'n styra 
din fortsatta resa genom 
livet och du skall nå målet 
för din vandring.

Birger Skoglund


