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Elämäksi ambulanssit
Kiivastahtinen liikenne pauhaa Jerusalemin kaduilla. On vauhtia, ääntä ja torven
törähdyksiä. Kaikilla tuntuu olevan kiire
johonkin. Usein liikenteen meluun liittyy ambulanssin hälytysääni. Jossakin on
hätätilanne: onnettomuus tai sairaskohtaus.
Avun on päästävä viipymättä perille.
Ambulanssin kyljessä on punainen Daavidin tähti ja teksti Magen David Adom. Se
tarkoittaa Daavidin punaista kilpeä, joka
vastaa meidän Punaista Ristiä. Useimmat
noista ajoneuvoista lienevät lahjoitusambulansseja. Niinpä kyljessä lukee, mistä maasta lahjoitus on tehty ja tarkemmin vielä,
kuka tai ketkä ovat lahjoituksen takana.
Myös Suomesta on tehty lahjoituksia ja
hankittu näin ambulansseja Israelin tarpeisiin. Puolustusmenot ja jatkuva maahanmuutto nielevät merkittävän osan Israelin
Pertti Kymäläien
valtion vuotuisesta budjetista. Ennen
roin enemmän, kuin me rakastamme toisiamme tai
kaikkea lahjoitukset ovat rakkauden osoituksia
edes omaa itseämme. Hän lähetti Poikansa hädässä
maalle ja kansalle, jonka hengellisistä aarteista
olevan ihmisen avuksi: ”Sillä niin on Jumala maailolemme tulleet osallisiksi.
maa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
Ihmisen ajallinen elämä katsotaan tärkeäksi.
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
Hänen eteensä tehdään kaikki voitava. Toisen
hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh. 3:16)
arvostaminen merkitsee oman itsensä arvostaJeesus osoitti nämä sanat ylhäiselle miehelle,
mista. Siksi apu on liikkeellä.
Nikodeemukselle,
jolla lienee ollut oma käsityksensä
Jumala arvostaa ja rakastaa meitä monin ver-

rakastettavasta ja arvokkaasta ihmisestä.
Jumala katsoo asioita toisesta näkökulmasta. Ihminen, lähtökohdista riippumatta, on Hänelle mittaamattoman arvokas.
Olemme sisäistäneet monenlaisia ajatusmalleja ja käsityksiä oman elämämme
arvosta. Ne heijastuvat ajatuksiimme toisista. Arvioimme ja luokittelemme kanssaihmisiämme monin mittarein: ulkonäön,
aseman ja kansallisuuden mukaan.
Jumala haluaa muuttaa käsityksiämme.
Rakkaus sulattaa jäätyneitä tunteitamme.
Elämäämme tulee oikea ja terve näkemys
itsestämme ja toisesta. Minä olen arvokas, ajattelevat muut, mitä ajattelevat!
Toisen arvo avautuu samalla.
Jerusalemin ihmisvilinässä näkee
monenlaista elämän väriä. On eri kansallisuuksien ja kielten kirjoa. Pyhän kaupungin vieraat ovat tulleet niin rikkaista
kuin köyhemmistäkin maista. Jumalalle he ovat
yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Jerusalemissa ja myös
omassa elinympäristössämme voimme jo nyt
kokea esimakua tulevasta; täydessä taivaassa on
edustus kaikista kansoista!

Pertti Kymäläinen,
Pastori, Pori
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Jakamattoman Jerusalemin ja Israelin puolesta
Sunnuntaina 11.2.2018 Helsingin Senaatintorille kokoontui Israelin ystäviä varustautuneina
Israelin ja Suomen lipuilla sekä kantaa ottavilla kylteillä. Israel-Jerusalem tukimarssin
osallistujat olivat eri puolilta Suomea ja myös
muista maista. Marssijat lähtivät Senaatintorilta laulaen ja sofarien törähdellessä kulkien
Pohjoisesplanadia ja Mannerheimintietä kohti
eduskuntataloa. Marssin jälkeen oli Israel-tilaisuus Vanhassa kirkossa. Tapahtuman järjesti Israel-ystävyystoimikunta, johon kuuluu
yhteensä 16 yhdistystä ja järjestöä.
Eduskuntatalon edessä pidetyssä tilaisuudessa
puhujavastuussa olivat eduskunnan Israelystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja
Peter Östman (Kd), kansanedustaja Mika Niikko
(Ps) sekä juutalaisen seurakunnan edustaja Michel
Grünstein. Kaikissa puheenvuoroissa käsiteltiin
ajankohtaisia Israeliin mutta myös Suomeen liittyviä teemoja, kuten antisemitismiä, yhden valtion ja jakamattoman Jerusalemin näkökulmaa,
YK:n, EU:n ja Unescon tekemiä linjauksia sekä
kristittyjen vastuuta. Puhujat rohkaisivat suomalaisia kristittyjä jatkossakin seisomaan Israelin ja
juutalaisen kansan rinnalla ja myös käyttämään
ääntään tässä asiassa. Molemmat tapahtumat
juonsi Israel-ystävyystoimikunnan puheenjohtaja
John Remes.

Uusi Elämä
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja profeetallinen herätyslehti,
joka ilmestyy lähes kerran kuukaudessa, noin 8-10 kertaa vuodessa.
Lehden tilausmaksu vuodelle 2018
on 35 euroa.
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Kansanedustaja Peter Östman muistutti Suomea ja Israelia yhdistävistä asioista. - Itsenäisyys
on molemmille maille kalliisti puolustettu, se ei
ollut mikään itsestäänselvyys, koska molemmilla
on haastavat naapurit. Lipuissamme yhdistyvät
symboliikka ja värit. Historiamme ei ole ollut
helppo. Molemmilla on ollut omat kärsimyksensä.
Jumalaan turvautuminen hädän hetkellä yhdistää
meitä myös. Suomen ja Israelin kohtalon hetkissä kansat ovat rukoilleet ja olemassa olomme ja
itsenäisyytemme ovat säilyneet. Köyhät ja pienet
kansamme ovat saaneet nousta lyhyessä ajassa
hyvinvointivaltioiden eturiviin. Molemmat kansat
ovat saaneet olla myös jakamassa hyvinvoinnistaan muille maille. Tälläkin hetkellä saamme
muistaa ja siunata molempia kansoja ja erityisesti
lapsia ja nuoria, sillä heissä on meidän tulevaisuutemme, Östman totesi.
Kansanedustaja Mika Niikko nosti esiin mm.
eduskunnassa tehdyn päätöksen, jonka mukaan
Suomi antaa 21, 9 miljoonaa euroa Palestiinan
hallinnolle erilaisiin tehtäviin vuosien 2016 2019 aikana.
- Summasta 69 % menee koulutukseen siitä
huolimatta, että heidän opetussuunnitelmassaan
on Israelia koskevia antisemitistisiä opetusohjelmia. Tämän koulutussuunnitelman asiakirjat on
tarkistutettu suomalaisilla viranomaisilla, mutta
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Rapotti Pohjoiskalotin Rukouskonferenssista

Jumalan tuli palaa Lapissa
Pohjoiskalotin Rukouskonferenssi
meni oikein hyvin. Pyhä Henki veti
ihmisiä eri maista tänne Kolarin
”korpeen” kohtaamaan voimallista
Jeesusta, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Herran Henki vaikutti voimallisesti koko konferenssin
ajan niin täällä paikan päällä kuin
myös TV7:n äärellä. Monet kohtasivat Herran Parantajana, Pelastajana,
Uudistajana ja Pyhällä Hengellä
Täyttäjänä. Jotkut sanoivat, etteivät
ole koskaan kokeneet näin voimallista Jumalaa ja että Jumala on näin
hyvä! Halleluja! Nyt on uskovien
herätys alkanut; jano ja nälkä Jumalan puoleen vain kasvaa, mitä
voimallisemmin julistetaan Herran
Sanaa Pyhän Hengen voitelussa.
Olemme niin kiitollisia Herralle,
että joka vuosi 22 vuoden aikana on
vain menty eteenpäin, niin että esteet murtuvat pikkuhiljaa ja Hengen
virrat pääsevät virtailemaan vapaasti
ihmisten sydämiin. Mutta vielä Her-

ran Henki nosti esiin monia linnakkeita, jotka pitää murtaa Jeesuksen
Nimessä taistelurukouksissa eri
pienillä rukousryhmillä. Herra onkin
nostanut eri puolille pieniä mutta
voimallisia rukousryhmiä jatkamaan
rukoustyötä joka päivä ja yölläkin,
milloin vain Henki vie rukouksen
ihmeelliseen maailmaan. Kiitos
Herralle!

Katselmus ja sytytys
tulikonferenssi
Tämä suuri Rukouskonferenssi on
kuin katselmus ja sytytystulikonferenssi, jossa Jumalan armeijaa
varustetaan Hengen aseilla käymään
kaikkia vihollisen linnakkeita vastaan. Halleluja! Taistelu on kovaa,
mutta voitto on varma; uskolla maailma valloitetaan! Uskovien pitää ensin herätä, jotta maailma pelastuisi!
Nyt Herra kokoaa tuliarmeijaa, joka
menee eteenpäin ihmeissä ja mer-

keissä Jeesuksen Nimessä! Muuten
ei maailma pelastu, jos Jeesus ei ole
kirkkaana meidän sydämissämme.

Tässä on vähän Rukouskonferenssin lukuja
- Kolarissa oli noin 300-350 ihmistä
13 eri maasta, pääasiassa Suomen
Lapista. Venäjältä oli ulkolaisista
eniten, noin 40 henkilöä.
- TV7:n kautta mukana oli tuplasti enemmän kuin viime vuonna eli
noin 30 000-50 000 ihmistä, kertoi
TV7:n toimitusjohtaja Martti Ojares.
Hän sanoi, että kaikilla mittareilla
mitattuna tämä oli paras konferenssi
koko sen ajan viiden vuoden aikana,
jolloin TV7 on ollut mukana Pohjoiskalotin Rukouskonferenssissa.
Monet katsovat arkistosta uudestaan ja uudestaan ja saavat siunauksen Herralta. On tullut viestejä, että
iäkkäät ihmiset, jotka eivät jaksa
enää mennä seurakuntaan, ovat

uudistuneet TV7:n äärellä katsottuaan porukalla Rukouskonferenssia
uusintana arkistosta.
Jatkamme Herran työtä täysillä
täällä Pohjoisen kentällä ja rukoilemme lisää Herran lähettämiä
työmiehiä elopellolle, sillä vilja on
kypsää leikattavaksi. Missä korjuumiehet viipyvät?
Herra lähetti kaukaa Australiasta
voimallisen julistajan, Simo Raution
vaimonsa Tainan kanssa, tänne Herran elopellolle. Hän on Australiasta
käsin ollut herätyksen välikappaleena Papua-Uuden Guinean kentällä
noin 20 vuotta. Herra puhui hänelle
vuosikymmeniä sitten, että herätys
alkaa Lapista ja Herra lähettää sinut
sinne. Halleluja! Kiitos Herralle!
Nyt olemme valmistautumassa suureen lopunajan herätykseen Jeesuksen Nimessä!
Siunaavin rukousterveisin

Jorma Lappalainen,
Pastori, Kolarin helluntaiseurakunta
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Soile Inkari todistaa:

Kohtasin yliluonnollisen Jumalan
Ilposten piirin illassa 30 v. sitten,
kun Jumala osoitti uskollisuuttaan ja hyvyyttään.
Olen ollut ihan alusta alkaen mukana Ilpoistenpiirissä. Ystäväni, joka
oli ollut yhden kerran aikaisemmin
mukana Ilpoistenpiirin illassa, sanoi
minulle: ”Olen löytänyt tosi mielenkiintoisen paikan. Lähde mukaan
ihan erilaiseen hengelliseen kokoukseen.”

Yliluonnollisen
Jumalan kohtaaminen
Kun itse 30 vuotta sitten
ensimmäisen kerran olin mukana
Ilpoistenpiirin kokouksessa, sain
kohdata yliluonnollisen Jumalan.
Olin jo aikaisemmin antanut elämäni
Jeesukselle, kasvanut Sanassa ja
rukouksessa, mutta en ollut koskaan
aikaisemmin nähnyt, miten Jumala
parantaa sairaita rukouksen kautta.
Pyhän Hengen todellisuus oli aivan
erityisellä tavalla läsnä. Itse menin
lopussa myös rukoiltavaksi.
Oli talvisaika helmikuussa, ja minulla oli pitkähihainen pusero päällä.
Kun seisoin siinä rukoilijan edessä,
hän sanoi heti, että sinun toinen kätesi on toista lyhyempi. Rukoilija ei
mitenkään tuntenut minua enkä minäkään häntä. Näimme ensimmäisen
kerran. Minusta oli tosi kummallista,
että hän tiesi kädestä. Olin todella
lapsena ollut onnettomuudessa, ja
oikean käden molemmat luut ranteen
ja kyynärpään puolivälissä olivat
murskautuneet, josta johtui, että käsi
jäi lyhyemmäksi. Tästä vahingosta
on jäljellä pitkä arpi tänäkin päivänä kädessäni. Laitoin kädet yhteen,
ja silloin sormista näki pituuseron.
Sitä en muista, rukoiliko vai käskikö
rukoilija käsiä kasvamaan saman
pituisiksi, mutta minulle itselleni
oli aivan käsittämätöntä nähdä omin
silmin, miten toinen käsi venyi yhtä
pitkäksi kuin toinenkin. Kyllä Jeesus
on ihmeellinen!
Tämän jälkeen olen lukuisia
kertoja nähnyt, miten jalat ovat
kasvaneet yhtä pitkiksi. Selkien
alueella on tapahtunut parantumista,
ja ihmiset ovat päässeet kivuistaan
eroon. Kipu on aina uuvuttava asia,

Soile Inkari on
Ilpoisten piirin
vastuunkantaja.
ja on suurenmoista, kun niistä ei
tarvitse enää kärsiä.

Terve kasvun paikka
Koska Ilpoistenpiiri on kokoontunut
30 vuoden ajan lähes joka viikko,
se tarkoittaa 1500 kokouskertaa.
Itse olen ollut uskollisesti lähes joka
kerta mukana. Jokainen kokous on
ollut erilainen; on ihmeellistä Jumalan rikkautta, ettei ole ollut kahta
samanlaista kokoontumista. Onkin
tärkeätä antaa Pyhälle Hengelle vapaus toimia, niin kuin Hän tahtoo.
Olen myös ollut kiitollinen siitä, että

olen päässyt terveeseen paikkaan
kasvamaan. Tuula Ekbom, joka on
vetänyt tilaisuuksia, on ollut tarkka
siitä, että puhujat puhuvat Raamatun
mukaisesti ja että heidän opetuksensa on raitista ja totuudellista.

Jumalan rikkauden syvyydet
Siitä ensimmäisestä yliluonnollisen
Jumalan kohtaamisesta asti olen
saanut jatkuvasti ihmetellä Jumalan
valtasuuruutta ja rakkautta. Tämä
ilmenee niin moninaisella tavalla;
Hän kohtaa meitä oman rikkautensa ja viisautensa mukaisesti.

Room. 11: 33-35 sanoo: ”Oi sitä
Jumalan rikkauden ja viisauden ja
tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat Hänen tuomionsa ja käsittämättömät Hänen tiensä! Sillä kuka
on tuntenut Herran mielen? Tai kuka
on ollut Hänen neuvonantajansa? Tai
kuka on ensin antanut Hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? Sillä Hänestä ja Hänen kauttansa ja
Häneen on kaikki; Hänelle kunnia
iankaikkisesti! Amen.”
Jeesuksen hyvyyttä jokaiselle!
Siunaten, Soile Inkari
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Turussa Martinkirkossa
joka tiistai kokoontuva
Ilpoistenpiiri on tunnettu kautta koko Suomen.
Jumalan rakkaus, terve
Sanan opetus ja Pyhän
Hengen voimalliset teot
ovat vetäneet suuren
määrän ystäviä kokoontumaan yhteen viikko
viikon jälkeen. Ja tämä
ei ole mikään uusi ilmiö,
vaan voimallista toimintaa
on ollut 30 vuoden ajan.
Olemme kiitollisia tästä
Jumalalle. Hän on työn
alkuunpanija ja täyttäjä.

Kuvaaasa Ilpoisten piirin
vastuunkantajat Lassi
Erpiö, Tuula Ekbom ja
Soile Inkari.

Jumalan uskollis
Ilpoistenpiirin vastuunkantajat todistavat siitä, mitä
vain Jumala voi tehdä – ei
ihminen. Ihminen on vain
ansioton palvelija, joka on
tehnyt sen, jonka on Herralta
saanut tehtäväksi. Kaikki
kunnia kuuluu Jumalalle.
Ennen Martinkirkossa
pidettävää juhlaa oli kahvitarjoilu viereisessä seurakuntakodissa. Oli mukava
kohdata ystäviä läheltä ja
kauempaakin ja rupatella
kahvikupin ja hyvien leivonnaisten ääressä. Moni sellainenkin, joka on ollut välillä
poissa, koska oli muuttanut
paikkakuntaa, oli innostunut
lähtemään mukaan. Ystävien
kohtaaminen on aina rikasta
molemmin puolin.

Miten kaikki alkoi
Tuula Ekbom aloitti illan
kirkossa rukoilemalla ja
kertomalla, miten hän oli
Herralta saanut aikanaan
tehtävän lähteä viemään

herätyksen sanomaa luterilaiseen kirkkoon. Herra antoi Tuulalle tehtävän julistaa
selkeää kääntymistä Jumalan
puoleen sekä Pyhän Hengen
todellisuutta ja armolahjojen
käyttöä.
30 vuotta sitten Tuula veti
raamattupiiriä Turun Ilpoisten kaupunginosassa. Tästä
paikkakunnan nimestä on
peräisin nimi Ilpoistenpiiri.
Kun Pyhä Henki alkoi parantaa ihmisiä, piiri laajeni
nopeasti. Kun seurakuntasali
oli eteistä myöden täynnä,
Martinseurakunnan silloinen
kirkkoherra Kauko Viitanen
kutsui Ilpoistenpiirin Martinkirkkoon. Suuremmat tilat
tulivat todella tarpeeseen.
Tuula totesi, että olemme
saaneet olla Jumalan uskollisuuden ja huolenpidon alla
kaikki nämä vuodet. Vaikka
aina ei ole helppoa ollut,
Jumala on pitänyt huolen ja
auttanut eteenpäin, niin että
on voitu julistaa Golgatan

Lassi Erpiö on kuulunut
vastuunkantajiin Ilpoistenpiirissä jo pitkään. Lassin
vastuualuetta ovat olleet
TV7 ja radio-ohjelmat mm.
Radio Deissä. Lassi totesi,
että on ollut hyvä päästä
raittiiseen porukkaan mukaan. Hän laskeskeli, että 30
vuoden aikana Ilpoistenpiirin iltoja on ollut noin 1500
kertaa. Se on aikamoinen
määrä! Lassi toi myös eri
yhteistyötahojen lähettämät
terveiset.

nut taivaallisia siunauksia
monen, monen elämään.
Liisa toi erityisterveisinä
Jeesuksen Sanat: ”Minä
tässä olen. Älkää pelätkö.”
Liisa sanoi, että kiteytettynä tässä on Ilpoistenpiirin
työn sisältö. Moni on tullut tähän kirkkoon, kun on
ollut elämän myrskyssä ja
on saanut kokea Herran
ilmestymistä sellaisessa
elämäntilanteessa, jossa
ei enää ihmisen kyvyt ja
voimat ole riittäneet. Liisa
totesikin, että on tärkeätä
olla Jeesuksen ristin juurella
ja yhdessä ottaa Jeesukselta
tulevaa voimaa vastaan.

Jeesuksen
ristin juurella

Kohdatuksi
tuleminen tärkeää

Siunattu paikka

Martinseurakunnan pappi
Liisa Kuusela toi terveiset
kirkkoherralta, ja Liisa piti
suurena siunauksena koko
Jumalan seurakunnalle,
että Ilpoistenpiiri on tuo-

Yrjö Niemi Hämeenlinnasta
iloitsi siitä, että olemme
saaneet jakaa paljon asioita
yhdessä. Yhteistyötä on ollut
ihan alusta asti. Yrjö Niemi
painotti, että esirukouksen

René Laulajainen vakuutti,
ettei hän tiedä Suomessa
yhtään niin siunattua paikkaa, kuin nämä Ilpoistenpiirin illat Martin kirkossa
ovat. Hän oli kiitollinen,

täydellistä voittoa ja Jeesuksen veren kaikkiriittävyyttä.

Radiotyö ja TV7

pitäisi olla kokoontumisissa
ykkösasia. Hän vakuutti, että
kyllä kirkot täyttyvät, kun
ihmiset ymmärtävät, että
heidän hätänsä otetaan tosissaan ja että he tulevat todella
kohdatuiksi. Kristittyjen
pitää olla ihmisten puolella.
Yrjö kertoi, että he ovat
kuulleet paljon todistuksia, että Jumala on kuullut
rukoukset, joita Ilpoistenpiirin illoissa on rukoiltu. Hän
jätti seurakunnalle psalmin
16:11:n vakuutuksen: ”Sinä
neuvot minulle elämän tien;
ylenpalttisesti on iloa Sinun
kasvojesi edessä, ihanuutta
Sinun oikeassa kädessäsi
iankaikkisesti.”
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suutta 30 vuotta
että on kaikki nämä vuodet
saanut käydä ja saa edelleen
käydä ja tulla siunattavaksi
ja saa siunattuna lähteä matkaan. Hän antoi tunnustusta,
että ennen matkoja Tuula sai
sanoja, miten matka tulee
menemään. Ne sanat olivat
erittäin tarkkoja ja toteutuivat matkan aikana. Tämä
rohkaisee ottamaan niitä
haasteita, joita Herra on
antanut.
Valtava on Jumalan Pojan
veren voima, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Tuula
muistutti, että Jeesuksen tulo
on aivan oven edessä. Herra
sanoi Tuulalle eräänä päivänä: ”Minä tulen nopeammin
kuin te luulettekaan.” Ritvan
sofarin soiton jälkeen Tuula
totesi, että eräänä päivänä Herra tulee sanomaan:
”Nouskaa tänne ylös Minun
rakkaani, jotka olen kalliilla
verellä lunastanut.” Tämä
päivää odotamme. Tämän
jälkeen ylistyskuoron joh-

dolla koko väki lauloi sydämestään: Varmana laulaa
Herrasta saan, joka on suuri
kunniassaan. Ja Jumalan
kunnia ja kirkkaus on niin
suuri, että Taivaassa kuuluu
aina: pyhä, pyhä, pyhä…

Rukousyhteys
Herran kanssa
Oiva Salli on myös ollut
alusta asti mukana. Hän
aloitti puheenvuoronsa,
että hän paljastaa nyt jotain
erityistä. Oiva puhui Tuulalle: ”Jeesus on ollut, Tuula,
sinua lähellä. Ne neuvottelut, jotka Herran kanssa
olet viettänyt, ovat vieneet
lähemmäksi Jeesusta. Herra
on valtuuttanut valtaviin
tehtäviin. Herralta on tullut myös Sanan nälkä, niin
että Tuulakin on sanonut:
’Minun ruokani on se, että
teen Lähettäjäni tahdon.’”
Oiva puhui hyvin kauniisti,
niin kuin pitkäaikaiselle,

hyvälle ystävälle puhutaan.
Oiva arvosti sitä rukousyhteyttä, joka Tuulalla on
Herran kanssa. Rukouksessa Tuula saa tiedon sanat,
joiden kautta on parantunut
paljon ihmisiä. Oiva määritteli tiedon sanat niin, että
Jumala ilmoittaa valitsemalleen palvelijalle, mitä Hän
on tekemässä.
Sitoutuneisuus Isän
antamaa tehtävää kohtaan
on tärkeä, että tottelee, kun
kuulee Herran äänen. Oiva
sanoi Tuulalle, että Herran
uskollisuuden varassa olet
kestänyt. Ja sitten hän sanoi
koko seurakunnalle, että
uskollisuutta Herra odottaa
jokaiselta meiltä. Tarvitaan
paljon Sanaa, paljon rukousta. Jeesus vakuuttaa jokaiselle, että joka elämänsä
kadottaa Minun tähteni, hän
löytää sen. Oiva tuumasi,
että Ilpoistenpiirin tilaisuuksissa on rauha ja vapaus.
Tämä on lahjaa Taivaasta.

Uudet laulut
Kuninkaalle

Anne Huhtala Tampereelta
todisti siitä, miten Jumala
johdatti hänet Ilpoistenpiiriin. Ensimmäisenä iltana, kun
Anne oli käymässä tilaisuudessa, Tuula rukoili, että
Anne saisi Herralta uusia
lauluja. Ja heti seuraavana
yönä Anne heräsi siihen, että
uusi laulu soi sydämessä.
Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Tämän jälkeen
Herra on antanut Annelle
lukuisia lauluja, joista Anne
on tehnyt äänitteitä ja julkaissut nuottikirjan. Anne on
myös vastannut musiikista
TV7:n Ilpoistenpiirin tilaisuuksissa.

Jumala parantaa
sairaita
Lennart Saari kertoi,
miten Jumala on tehnyt
suuria hänen elämässään ja
antanut hyvän syyn elää.

Jumala on parantanut Lennartin syövästä kaksi kertaa.
Lääkärit tekivät, mikä oli
heille mahdollista, mutta
Jumala paransi ja auttoi
tilanteista, joissa ihmisen
apu ei enää riittänyt. Lennart totesi, että on Jumalan
ihme, että hän on hengissä.
Hän sanoi tuntevansa syvää
kiitollisuutta, että on saanut
olla mukana Ilpoistenpiirin
toiminnassa. Lennart kehotti
puheessaan: ”Laitetaan hyvä
kiertämään.”

Ilo Herrassa on
väkevyytemme
Helena ja Markku Fager ja
heidän poikansa Yrjö, joka
on aikoinaan ollut mukana
ylistyskuorossa muusikkona, lauloivat hebrealaisia
lauluja. Heidän lauluissaan
on suuri ilo, joka tarttuu
yleisöönkin. Fagerit ovat
hyvin varhaisessa vaiheessa
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Kari ja Varpu Rahkola:

Jeesus on työmme perusta
Kari ja Varpu Rahkolan kotona Laukaan Hartikassa on pidetty hengellisiä tilaisuuksia 16 vuoden ajan.
Näiden vuosien aikana Hartikan
pihapiirissä on vieraillut yli 9000
kävijää. Kokouksia pidetään vanhassa torpassa sekä navetan vintillä,
jossa alussa istuttiin heinäpaalien
päällä. Kari ja Varpu toteavatkin,
ettei vaatimattomilla puitteilla ole
merkitystä. Kaikki alkoi Karin saatua
näyn paikasta ja tehtävästä vuonna
1993.
− Olin käynyt todella vaikeiden
elämänvaiheiden läpi. Jouduin jättämään taakseni koko entisen elämäni.
Tulin Keski-Suomeen saatuani täältä
työmahdollisuuden. Ostin hienon
hirsitalon kivalta paikalta, mutta
osoittautui, että se oli tehty huijaamalla. Talosta piti luopua kovan
kautta. Ymmärsin, että Jumala halusi
irrottaa minut maallisista. Kaikki tuli
yhtä aikaa: avioero, sitten hirsitalo
ja vielä firma oli menossa konkurssiin. Ei ollut vaikeaa astua Jumalan
kutsuun, taistelut oli jo käyty. Oli
tapahtunut täydellinen riisuminen,
Kari avaa taustaa.

Näky paikasta
Talokaupan purkauduttua Kari
muutti rivitaloon. Siellä hän huokaili
Herran puoleen ja sai ymmärryksen,
että nykyinen asunto on väliaikainen
levähdyspaikka. Kun Kari myöhemmin kyseli tulevasta paikasta, näytti
Herra hyvin selkeän näyn.
− Seisoin pihaan tulevan tien
suussa. Oikealla näin vihreän niityn,
vasemmalla näkyi valtavia honkapuita, molempien takaa kimalteli
vesi. Uskon, että Hän, joka paikkaa
minulle esitteli, oli Herra. Minut
nostettiin katsomaan taloa ylhäältä
päin katto poistettuna. Erityisesti
näytettiin kaksi huonetta, jotka olivat
muuten tyhjät, vain pöytä oli nykyisellä paikallaan. Sitten nämä kaksi
huonetta laitettiin täyteen penkkejä
ja tuoleja. Seuraavassa kuvassa
seisoin pöydän päässä kirja kädessä
ja puhuin ihmisille. Paikalle oli tullut
40 ihmistä. Kysyn: ”Mitä tämä on?”
Sain vastauksen, että minun tulee
aloittaa työ paikassa, johon Herra
minut vie, mutta paikkaa ei kerrottu,
Kari kertaa saamaansa näkyä.

Hartikan uusi isäntä
Näky piirtyi Karin sydämeen ja
tarkentui, kun hän seitsemän vuotta
kierteli Jyvässeutua ympäriinsä.
Herran johdatus näkyi siinä, ettei hän
erehtynyt oman mielen mukaiseen

Kari ja Varpu
Rahkola
paikkaan.
− Erään huhtikuisen sunnuntaiaamun lehdessä oli myytävien
asuntojen ilmoituksia, joista minä
näin vain yhden pienen ilmoituksen.
Tunsin, että nyt on mentävä. Tultuani Hartikan tiensuuhun ja nähtyäni
maisemat tiesin, että tämä on se
paikka. Epäilys tosin tuli, koska olin
luullut paikkaa pienemmäksi. Ihminen tahtoo mielessään kutistaa näyn,
Kari toteaa.
Tilalla oli kolme ostajaa loppuun
asti. Omistajat päättivät myynnistä
saunarannassa. Kari istui pihakivellä
rukoilemassa uskovan juristiveljen
kanssa.
− Siinä luovutin oman tahtoni
Hänelle: tapahtukoon Sinun tahtosi.
Havahduin siihen, kun rannasta tullut
delegaatio pysähtyi eteeni ja sanoi:
”Olemme valinneet sinut Hartikan
uudeksi isännäksi. Onneksi olkoon!”
muistelee Kari tilakaupan vaiheita.

Rukousta 40 vuotta
Kari muutti Hartikkaan vuonna 2000.
Ensimmäinen kokous, jossa Kari
kertoi oman todistuksensa, pidettiin
Hartikassa maaliskuussa 2001. Kokouksessa mukana ollut 80-vuotias
mies kertoi rukoilleensa 40 vuotta,
että Jumala lähettäisi kylälle jonkun
ihmisen julistamaan Jumalan Sanaa.
Hän totesi: ”Nyt minä näen, että valo
on tullut ja Jumala on kuullut rukoukset.”
− Oltuani täällä kolme vuotta
tuskailin Herralle, että tämä on kovaa

hommaa. Olin yrittäjä ja matkustin
työni puitteissa ympäri maailmaa.
Järjestelin kokouksia ja lastenleirejä, tein talossa urakalla remonttia,
hoidin taloutta, kestitsin vieraita.
Kuinka kauan jaksan? Kyselin, olisiko Herralla antaa joku apu, ottaisin
mieluusti vastaan. Näin näyn, josta
ymmärsin, että Hänellä on minulle apu, mutta kesti vielä seitsemän
vuotta, kunnes vuonna 2010 Varpu
ilmestyi kuvioihin, Kari kertoo.

Jumalan välikappaleina
Varpu muistelee, että sai hyvin pian
uskoon tultuaan kutsun evankeliumin
työhön alkaen todistaa ja palvella
Sanassa.
− Aika luontevaa oli tähän siirtyminen, vaikka tunteekin vajavaisuutta. Kun palvelemme yhdessä, täydennämme toisiamme hyvin; jos toinen
on jossain heikko, on toinen siinä
vahva. Olemme kiitollisia siitä, kun
Jumala meidät tänne lähetti ja varusti
olemaan Hänen välikappaleinaan.
Se ei riipu meidän hyvyydestämme,
vaan Hänestä. Herra on ihmeellisesti
siunannut kylvötyön ja yhdessä palvelemisen, jossa tärkeintä on Sanan
esillä pitäminen ja raamattukeskeisyys, Varpu painottaa.
Voimavarana arjessa ovat yhteinen
näky, rukous ja Jumalan armo sekä
yhteiset harrastukset luonnossa. Kari
näkee, että on tärkeää yhdessä purkaa
asiat mahdollisimman nopeasti.
− Eihän ihminen ole niin valmis
tai kypsä, ettei tule hankausta. Me

olemme kuin kaksi puuta, jotka
ovat kasvaneet eri suuntiin mutkille.
Sitten kun niitä sovitellaan ja asetellaan yhteen, niin onhan siinä kitkaa,
kun mutkat hankaavat toisiaan.
Silloin pitää muistaa, että Herra on
meidät näin asettanut. Kun tunteet,
paha mieli ja huono olo on purettu,
viemme asiat rukouksessa Herralle. Silloin tulee anteeksiantamus ja
Jumalan armo. Kun siinä tilanteessa
saa kokea Jumalan rakkauden, hoitamisen ja vapautuksen, se rohkaisee
eteenpäin ja kantaa tulevien haasteiden ylitse, Kari pohtii.

Usko yhdistää
Tulevaan kesäkauteen Kari ja Varpu
valmistautuvat yhdessä rukoillen ja
pyytäen Herraa antamaan oikean teeman, kuten anteeksiantamus, totuus,
kuuliaisuus.
− Uskomme Jeesukseen ja siltä
pohjalta teemme työtä. Muuta perustusta ei ole laitettu. Rukoilemme
puhujia Herralta, ja he ovat olleet
laajalti eri taustoista. Usko on yhteinen. Näin Jumala on tässä johdattanut. Kun puhe on Herran antamaa ja
tulee Hänen Hengessään, sen kautta
ihmiset tulevat ravituiksi. Olemme
kiitollisia, että Herra on lähettänyt
omia palvelijoitaan tuomaan tuulahdusta eri puolilta maailmaa, kuten
Afrikasta, Aasiasta, Meksikosta ja
Israelista, Kari ja Varpu iloitsevat.
Herra on puhunut palvelijoidensa
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Jumalan uskollisuutta 30 vuotta
tulleet mukaan, ja tiistai
tiistain jälkeen he ovat ajaneet Kokemäeltä Turkuun
iloitsemaan yhteisestä uskosta ja Herran hyvyydestä ja
palvelemaan musiikissa.

Jeesus tulee pian
Sara Helin muistutti omassa
puheenvuorossaan, että
Jeesus tulee pian. Hän oli
edellisenä yönä nähnyt unen,
miten morsiuspukua valmistettiin. Helman saumasta oli
enää 10-20 cm ompelematta.
Koko puku oli muuten aivan
valmis. Sara kehotti, että ollaan valmiita, kun Hän tulee.
Sara lauloi myös ”Morsiuslaulun” kielillä ja selittäen.
Oiva Salli sai myös selitystä
lauluun: ”Te olette nähneet ja
kokeneet Minun rakkauteni
tekoja.” Sara sanoi puheensa
lopussa, että Jeesus rohkaisee meiltä kaikkia: ”Tulkaa
Minun tyköni, niin Minä
annan teille levon.” Ja seurakunta vastaa tähän: ”Tule
Herra Jeesus!”

jatkoi: ”Täällä on niin terve
oppi ja täällä Jeesus on numero yksi.” Amin jakoi vielä
kaikille aarteen Raamatusta.
Amin on innokas Jumalan Sanan tutkija ja pitää
tärkeänä sitä, että perusteet
löytyvät Raamatusta.
Lisäksi oli lyhyitä todistuksia, miten Jumala oli
parantanut ja kohdannut
ystäviä. Tilaisuuden lopussa
yhteisessä rukouksessa iso
määrä rukouspyyntöjä vietiin
Herran eteen. Tämäkin on
ollut ilmeistä Ilpoistenpiirin
toiminnassa, että rukoiltu
on paljon ja paljon on saatu
Jumalan antamia vastauksia
rukouksiin. Jumala on sama
eilen, tänään ja iankaikkisesti.
Kaikesta kunnia Jumalalle!

Teksti: Soile Inkari
Kuvat: Ilpoisten piiri

Aulikin johtama kuoro esittää joka tilaisuudessa Ilpoisten piirin tunnuslaulun: ”Rakkaus
meitä yhdistää...”

Jeesus numero yksi
Veli Amin aloitti puheensa:
”Kiitos kahvista ja ihanasta
piirakasta. Minun on ollut
sinua, Tuula niin ikävä, sinun
hymyäsi ja sitä, kun sanot
’shalom’.”Amin kertoi, että
hän on ollut uskossa 4 vuotta
ja 6 kuukautta, ja hän on
saanut täältä Ilpoistenpiirin
illoista niin paljon. Amin

Jersestyksen valvojat...

kautta Karille ja Varpulle tehtäväkentän laajenemisesta. Varpun rukous
on, että he voisivat Sanassa ja rukouksessa palvellen toimia oman paikkakuntansa parhaaksi. Joskus Herra
voi lähettää myös kauemmas, kuten
kaksi vuotta sitten lähetysmatkalle
Afrikkaan.

Puhuttelevia kokouksia
Hartikan työssä on saatu kokea
monia erikoisia tilanteita, joista Kari
kertoo yhden esimerkin:
- Erään kerran pidin kokousta
yksin ja ihmettelin, kun ihmiset
itkevät. Kokouksen jälkeen kävi ilmi,
että mukana oli viisi eri perhekuntaa, joiden läheinen oli juuri kuollut.
Kauimmaiset olivat tulleet Australiasta saakka saattamaan läheistään
viimeiselle matkalle. Herra johdatti

heidät tänne saamaan lohdutusta
murheeseensa. Koskaan ei voi tietää,
mikä Herran antama Sana on tarpeellinen juuri sillä hetkellä, että ihminen
jaksaa huomisen päivän.

Sanan täytyy ravistella
Kari ja Varpu kaipaavat herätystä,
joka ravistelee ihmiset hereille unesta
ja maailman hengen aiheuttamasta
sokaistumisesta.
− Meiltä puuttuvat herätys- ja
parannussaarnaajat. Väkevän, alkuperäisen ja puhtaan Sanan, jossa on
Jumalan Hengen voima, täytyy ravistella ihmistä. Sana sanoo, että rukoilkaa hengessä ja totuudessa. Samoin
meidän tulee myös julistaa. Ihmiset
eivät tänä päivänä tule kosketetuiksi,
koska heille ei julisteta Sanaa niin
kuin se on kirjoitettu. Jos julistus on

Helena ja Markku Fager laulavat usein Martin kirkossa

kuin lukisivat uutiset ja sään, niin
kuin monessa tapauksessa on, ei se
ketään lämmitä, eikä lihallinen puhe
ilman Hengen voitelua ketään tavoita. Jumalan Hengen täyttämä julistus
tavoittaa ihmiset, kuten on ennenkin
tavoittanut, Kari linjaa julistuksen
olemusta.

Palkintona
iankaikkinen elämä
- Elämässäni on ollut hyvin vaikeita
vaiheita, mutta aina niistä on ollut ulospääsy. Päivä, jolloin Jumala
kutsui minut 6-vuotiaana pyhäkoulupoikana, on kirkkaana mielessäni.
Se ensirakkaus tuntui oikein kipeänä
rinnassa. Ei Hän ole jättänyt minua,
vaikka olen tehnyt omia mutkiani
ja langennut, ryöminyt ja rämpinyt

kuin tuhlaajapoika sikolätissä. Sieltä
minä löysin perustuksen, elämän
syövereistä, jossa oli vain kaksi
vaihtoehtoa: kuolema tai elämä. Hän
nosti minut pimeästä pois. Sen päällä
olen ja se on vakaata ja varmaa. Hän
on uskollinen. Hän johdattaa, kouluttaa ja puhdistaa astian, että voi
sitä käyttää. Työmiehiä on vähän,
siksi kaikki, jotka Jeesusta lähtevät
seuraamaan, ovat tervetulleita työmiesten joukkoon. Raamatussa kerrotaan, että usko on kuin kätketty aarre,
joka sen löytää, saa palkinnokseen
iankaikkisen elämän, Kari summaa
omaa polkuaan ja rohkaisee lukijaa
kalleimman aarteen etsintään.

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen
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Jakamattoman Jerusalemin ja Israelin puolesta
Vanhassa kirkossa pidetyssä iltatilaisuudessa puhuivat kappalainen Seppo S. Kosonen, kansanedustaja Antero Laukkanen
(Kd) ja Patmos ry:n toiminnanjohtaja Pasi
Turunen. Puheissa luotiin monitahoinen
katsaus Lähi-idän politiikkaan, antisemitismiin, Israelin historiaan Raamatun valossa,
sen profeettojen jo toteutuneisiin ja vielä
toteutumattomiin ennustuksiin.
Seppo S. Kosonen loi katsauksen
erilaisiin antisemitismin ja juutalaisvastaisuuden historiallisiin monimuotoisuuksiin viitaten belgialaisen historioitsija ja
politiikantutkija Joël Kotekin tutkimuksiin, miten Israelia ja juutalaisia kuvataan arabi-ja länsimediassa. Jerusalemin
tilanteesta Kosonen totesi, että presidentti
Trumpin päätös siirtää USA:n suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin toteutuessaan
tulee vielä olemaan sellainen kivi, johon
monet todella satuttavat itsensä, viitaten
Sakarjan kirjan lukuun 12.
Kansanedustaja Antero Laukkanen
muistutti rukouksen sekä Jumalan Sanan
lukemisen ja ymmärtämisen tärkeydestä.
- Voidaksemme täysin ymmärtää Israelin tehtävän kansakuntien keskellä, se
edellyttää Vanhan ja Uuden testamentin ymmärtämistä, ja nämä kaksi raamatunosaa avautuvat
vasta Kristuksen kautta. Niin harva kristitty,
seurakunta ja pastorien ammattikunta todella
ymmärtää, mistä Israelissa on kysymys. Tulemme huomaamaan, että samassa suhteessa, kun
silmukka kiristyy Israelin valtion ympärillä, samassa suhteessa se kiristyy myös elävän kristillisyyden ympärillä. Molempia tullaan vainoamaan
samassa suhteessa. Ne kulkevat yhdessä, Laukkanen painotti.
Pasi Turunen tarkasteli mm. Trumpin Jerusalem-päätökseen liittyvää symboliikkaa, geopoliittista ja historiallista taustaa sekä Israeliin liittyviä
maailmanpolitiikan käänteitä mm. luomalla

katsauksen kansainväliseen uutismediaan.
Marssin aikana, eduskuntatalon tapahtumassa sekä Vanhan kirkon tilaisuudessa laulettiin
reippaita lauluja suomeksi ja hepreaksi. Eduskuntatalon edessä kuultiin myös tervehdys Viron
ystäviltä, jotka olivat järjestäneet pari viikkoa
aiemmin vastaavan tapahtuman heidän parlamenttinsa Riigikogun edessä.
Lopuksi on helppo yhtyä kansanedustaja Mika
Niikon sanoihin eduskuntatalon portailla:
- Täällä on kyltti, jossa sanotaan: Jerusalem
on Israelin pääkaupunki, Helsinki on Suomen
pääkaupunki. Se on niin yksinkertaista tämä politiikka, jos ihmiset avaisivat silmänsä. Pyydän,
että ette vain kanna näitä kylttejä, vaan viette
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ääntä päättäjien pöytiin asti. Ottakaa yhteyttä
alueenne kansanedustajiin ja päättäjiin. Sanokaa
heille: ”Mitä sinä aiot tehdä, että Suomi on demokratiaa ajava ja oikeuksia puolustava valtio
YK:ssa ja Euroopan Unionissa?” Ei sellaisia ihmisiä pidä työntää politiikassa eteenpäin, jotka ajavat Suomea kirouksen ja loan alle. Pyydän teitä:
muistetaan rukouksin Israelia ja Suomen päättäjiä,
presidenttiä, hallitusta ja eduskuntaa. Silloin me
voitamme. Kiitos teille!

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen
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Neljä asiaa,
jotka sinun
tulee tietää!
1. Jumala on Luojasi.
Jumala on luonut taivaan ja maan sekä sinut. Sinä, meidän
Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan
ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut
kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut.”
Ilm. 4:11

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

Rakkauden ja toivon sanomaa

Suomi Jeesukselle -rukouspäivät
Jeesus-kansan ja Rauno Helppin
80-vuotis ’kakkukestit’

20.4.–22.4.2018
Karmel-kodilla
Hahmajärventie 108, Hämeenkyrö

Ylivoimainen Jeesus-voitto kaikkiin
elämän tilanteisiin! 2. Kor. 2:14.
Joh.16:33. Room. 8:31, 37. Heb.1:32-34

Rauno ja Salme Helppi sekä ystävät Hengen armoituksissa
Rukouspäivien järjestäjänä on yhteiskristillinen 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

Olemme olleet alalla pian 50 v.
Tässä kiitos tarjoukset!

3. Jeesus on kuollut ristillä sinun puolesta.
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 rikkomuksiaan. 2.
Kor. 5:19
4. Ota vastaan pelastus henkilökohtaisesti.
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
saarnaamme. 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.
Room. 10:8-10 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu. Room. 10:13
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti

TV7:n Ruotsinkielinen
TV-kanava netissä:
www.tv7.fi www.himlentv7.se

Uusi elämä
ohjelmat
TV7:ssä
Uusi ohjelma lähetetään joka toinen tiistai klo 19.30.
Ohjelmissa keskustelevat Pauli Kemi ja Hannu Grönroos.
Tue TV-ohjelmiamme: Tili: FI09 8000 1301 9610 83
TV-työn viitenumero on 1038. Lehtityön viite on 1025.
Soita numeroon 0600 15525 (10,01 € +pvm)
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2016/690
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3. Kiitos tuestasi!
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5€

www.postimyynti-kivioja.net. Puh. 050-400 7142
PL 60, 67101 Kokkola
Etsin kristilliselle divarille ym. jatkajaa!

TOIVO

Itäinen Pitkäk. 42, Turku
Puh. 040 965 37 03
Su klo 16 Viikkojuhla
Ke klo 18 Rukouskokous
Tilaisuuksissa mukana
Pastori
Kalle
Vihonen
ja Toivon
Ystävät sekä
vieraita
www.toivonseurakunta.fi

Keravan
Cityseurakunta
Asemanaukio 7, Kerava
www.keravancityseurakunta.fi

Su klo 15 Jumalanpalvelus
Ti klo 12 Elämän leipä,
Ruuanjakotilaisuus
Ti klo 18:30 Rukouskokous,
Raamattupiiri
La klo 18
Herätyskokous
Juhani Laitinen

U U D E N S U K U P O LV E N S E U R A K U N TA
R

T H E C H U R C H O F N E W G E N E R AT I O N

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

sunnuntaisin klo 16 Walimolla
keskiviikkoisin klo 18 Walimon Myöstössä
torstaisin klo 18 kodeissa, tiedot netissä
Sanaa ja soppaa kerran kuukaudessa
Walimon Winssissä

KATSO LISÄÄ www.kaantopiiri.org ◆ TIEDUSTELUT puh. 040 501 0585
T E RV E T U LOA !
L A H D E N K Ä Ä N T Ö P I I R I - S E U R A K U N TA
W A N H A W A L I M O , V E S I J Ä R V E N K AT U 2 5 , L A H T I

Ilpoisten piiri toiminut jo 30 v.

MARTIN KIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen
illat Martin kirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom
ja vieraina julistajia kautta
Suomen. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja
muiden asioiden puolesta.
Lisää infoa tilaisuuksista:

pastori

www.ilpoistenpiiri.fi

Tervetuloa!

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tuula Ekbom

Rakkauden ja toivon sanomaa

Uusi Elämä Nro 2/2018
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Uusi teksti tähän
Israelta.

Pertti Kymäläinen

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2018!
Maksamalla 35 ¤ tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!

Ra kk au de n ja toi vo n
sa no ma a

Uusi Elämä

Uusi Elämä, c/o Toivon
srk, Kaskenkatu 16,
20700 Turku – www
.uusielama.net

Nro 1/2018

Uusi Elämä

Uusi Elämä
C/o Toivo, Kaskenkatu 16,
20700 Turku, p. 0400 422 777,
p. 0400 90 88 40
pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä on:
Yhteiskristillinen, evankelioiva,
Israelia siunaava, profeetallinen,
seurakuntia tukeva!
Uusi Elämä -lehden tilaus on aina kestotilaus, jonka voi perua.koska tahansa.

Tilaa UE-lehtiä
evankeliointiin ja tue
Suomen evankeliointia!
Uusi Elämä, c/o Toivo,
Kaskenkatu 16, 20700
Turku – www.uusielama
.net

Nro
5/2017

Pastori
Pasi Jaakola
on Jeesus-mies,
joka valmistelee
Kristuspäivää.

Afrikan vuosien jälkeen
Tero ja Metti Saajoranta

rakentavat uskovien
yhteyttä
Tampereella

Sivu 9

Sivut 6-8

Linda Bergling:

Jeesus pelastaa
ja parantaa. Sivu 4
Raportti Brasiliasta:

Linda Bergling

Pekka Reinikainen:

Tietoisuus on ja pysy
y tieteen
ratkaisemattomana
ongelmana. Sivu 5 ja 9

Herätys leviää,
vaikka maassa
on suuria
ongelmia. Sivu 8

Jumala pelasti Emanuelin
hengen yliluonnollisesti
käsistä, mikä johti monien
rosvojen
pelastumiseen Brasiliassa
.

www.uusielama.net
Fb. Uusi Elämä

