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Keskity Jeesukseen

Yli 3000 vuoden historian 
omaavassa Jerusalemin kau-
pungissa arkeologisia löytöjä 
pulpahtaa esiin monella ta-
valla. Usein arkipäiväisissä, 
yhteiskunnan infrastruktuurin 
rakentamiseen liittyvissä töissä 
tehdään löytöjä. Kun kaivin-
koneen kauha osuu maan alla 
kätkössä olleeseen raunioon 
tai esineeseen, tutkimukset 
lähtevät liikkeelle.

 Daavidin kaupungin löydöt 
ovat tuoneet päivän valoon pal-
jon uutta. Vielä parikymmentä 
vuotta sitten ei tässä nykyisten 
muurien ulkopuolella olevassa 
vanhimmassa Jerusalemin 
osassa ollut paljoakaan näytet-
tävää. Kaivaukset ovat edisty-
neet, ja alkuperäistä kaupunkia 
on kaivettu esiin.

 Muurin ulkopuolella, sen 
eteläpuolella pulppuaa alueen 
ainoa ympärivuotinen läh-
de esiin. Tuo Giihonin lähde 

määritti matalan kukkulan 
luontevimmaksi kaupungin 
sijaintipaikaksi. Daavid sai 
sieltä tukikohdan, rakennutti 
palatsin ja kutsui paikan Daa-
vidin kaupungiksi. (2. Sam. 
2:9) Sinne hänet myös haudat-
tiin. Daavidin pojan Salomon 
rakennuttama temppeli tuli 
myöhemmin pohjoispuolelle.

 Suureen rakennukseen kuu-
luvien raunioiden kokonaisuus 
on kaivettu esiin. Kysymys 
on mitä todennäköisimmin 
Daavidin aikanaan setripuin 
koristellusta palatsista. Raama-
tussa kerrotut asiat alkavat elää 
uudella tavalla.

 Joukkonsa sotaretkelle lä-
hettänyt Daavid oli palatsis-
saan. Kuninkaalla oli nyt aikaa. 
Jouten olo ja oman aseman 
suuruus teki hänestä huoli-
mattoman. Hän ei valvonut 
elämäänsä. Se kostautui eräänä 
päivänä. 

 Palatsinsa katolta hän näki 
ihanan naisen. Daavid saattoi 
tämän raskaaksi. Mutta nai-
nen, Batseba, kuului toiselle 
miehelle. Jälkien peittäminen 
ei onnistunut. Daavid lähetti 
Uurian, Batseban miehen, var-
maan kuolemaan taistelutante-
reelle. Kuningas otti Batseban 
vaimokseen, joka synnytti 
hänelle pojan.

 Daavidin teko ei jäänyt 
Kaikkinäkevältä huomaamatta.  
Asia piti ottaa esiin ja selvittää. 
Nyt tarvittiin mies, totuuden 
torvi asialle. Hän oli profeetta 
Naatan.

 Naatanin esittämä verta-
us rikkaan miehen köyhälle 
tekemästä vääryydestä sai 
kuninkaan raivoihinsa. Daavid 
oli asiassa hyvin oikeudentun-
toinen. ”Sinä olet se mies”, oli 
Naatanin lahjomaton tuomio. 
(2. Sam. 12:7) Daavid tuomitsi 
tietämättään itsensä. Naatanin 

Daavidin palatsissa
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vertaus osui kohteeseensa. 
Daavid nöyrtyi Jumalan väke-
vän käden alla. Syntynyt lapsi 
kuoli. Daavid ja Batseba saivat 
myöhemmin Salomon, josta 
tuli seuraava kuningas.

 Jumala ei katso tekojamme 
sormien läpi. Hänellä ei ole 
suosikkeja!

Mutta Hän on armahtava. 
Daavidin synti piti käsitellä. 
Muutoin hän olisi jäänyt sen 
sitomaksi. On väärää rakkaut-
ta vaieta tai peittää asioita. 

Jumala haluaa, että sinä keski-
tyt tärkeimpään asiaan elämäs-
säsi. Jeesus otti tämän esille, 
kun Hän oli Martan ja Marian 
kodissa. ”Mutta Martta puuha-
si monissa palvelustoimissa; 
ja hän tuli ja sanoi: ”Herra, 
etkö sinä välitä mitään siitä, 
että sisareni on jättänyt minut 
yksinäni palvelemaan? Sano 
siis hänelle, että hän auttaisi 
minua. Herra vastasi hänelle: 
”Martta, Martta, moninaisista 
sinä huolehdit ja hätäilet, mutta 
tarpeellisia on vähän, tahi yksi 
ainoa. Maria on valinnut hyvän 
osan, jota ei häneltä oteta pois.” 
Luuk. 10:40-42

 Meidän vihollisemne pyrkii 
siihen, että me emme etsisi Ju-
malaa ja että rakkaus Jumalaan 
viilenee. Paholainen haluaa, 
että me keskitymme hänen 
asiohinsa puhumalla siitä, mitä 
hän on tehnyt sen sijaan että 
keskityisimme Jeesukseen.

En tarkoita, että meidän 
tulisi sulkea silmät ja korvat 
maailman pahuudelta, vaan 
meidän tulisi puhua Jumalan 
lupauksista joka tilanteessa. 
Vain Jumalalta tulee todellinen 

Naatan toimitti uskollisesti ja 
rohkeasti sielunhoitajan tehtä-
vänsä. Daavid pääsi vapaaksi 
tekonsa tuomiosta.

 Kaikki, piilotetutkin asiat 
tulevat kerran eteen, kuten 
menneisyyden kätköt Jerusale-
missa. Siksi ne tulee käsitellä 
nyt elämän aikana ja viedä ris-
tille. Näin ne eivät ole vastassa 
iäisyyden auetessa.
Pertti Kymäläinen, 
Pastori, Pori Pertti 

Pauli Kemi, päätoimittaja

apu sinulle ja siksi psalmin 
kirjoittaja sanoo: minä nostan 
silmäni vuoria kohti eli minä 
nosta katseeni Jumalaan. Hä-
neltä tulee minulle apu.

Usein unohdamme nämä 
tärkeät periaatteet ja puhumme 
eli tunnustamme suullamme  
epäonnistumista, tappioita sen 
sijaan, että puhumme Jumalan 
lupauksista elämän jokaiseen 
tilanteeseen.

Valinta on sinun. Kielelläsi 
on vallassa elämä ja kuolema. 
Jumala haluaa sinun puhuvan 
elämää, terveyttä ja Jumalan 
avulla eteenpäin menemistä.

Tietysti voit jatkaa samaan 
tyyliin kuin ennen eli puhut 
negatiivisisia asioista. Ne eivät 
auta sinua eikä ketään muuta-
kaan. Puhu sen sijaan Jumalan 
armosta, laupeudesta, rakkau-
desta ja Hänen lupauksistaan.

Tämä ei merkitse, että hy-
väksymme synnin elämäs-
sämme. Synnistä on aina teh-
tävä parannus. Synti erottaa 
ihmisen Jumalasta ja johtaa 
kadotukseen, helvettiin, jossa 
Jeesuksen sanojen mukaan on 
itku ja hammasten kiristys. Se 

on paikka, joka on valmistettu 
paholaiselle ja hänen enke-
leilleen, mutta sinulle Jumala 
tarjoaa uutta elämää, kun otat 
vastaan pelastuksen, joka on 
Jeesuksessa. 

Jeesus on ainut tie Isän luok-
se. Vain Hänessä on tarjolla pe-
lastus jokaiselle ihmiselle, sillä 
muuta pelastuksen perustaa ei 
ole, kuin se mikä pantu on ja se 
on Jeesus Kristus.

Kun otat Jeesuksen vastaan, 
niin sinusta tulee Jumalan lapsi, 
taivaan perillinen. Alat elää 
uutta elämää, jossa tunnustat 
Jumalan lupauksia elämääsi.

Täällä ajassa paholaisen 
myrkkyt voivat vahingoittaa 
myös uskovan elämää monella 
tavalla, mutta meillä on mah-
dollisuus muutokseen. Nosta 
katseesi Jeesukseen. Hän on 
terveytesi, ilosi ja turvalli-
suutesi täällä ajassa, jos pysyt 
Jumalassa ja puhut Jumalan 
lupauksia.

Negatiivisella puheella ve-
dät kirosta yllesi. Näin kävi 
israelilaisille erämaavaelluksen 
aikana, kun he puhuivat Juma-
laa ja Moosesta vastaan.

”Ja kansa puhui Jumalaa ja 
Moosesta vastaan: ”Minkätäh-
den te johdatitte meidät pois 
Egyptistä kuolemaan erämaa-
han? Eihän täällä ole leipää eikä 
vettä, ja me olemme kyllästy-
neet tähän huonoon ruokaan.” 
Silloin Herra lähetti kansan 
sekaan myrkkykäärmeitä, jotka 
purivat kansaa, niin että paljon 
kansaa Israelista kuoli. Niin 
kansa tuli Mooseksen luo, ja he 
sanoivat: ”Me teimme syntiä, 
kun puhuimme Herraa ja sinua 
vastaan. Rukoile Herraa, että 
hän poistaa käärmeet meidän 
kimpustamme.” Ja Mooses 
rukoili kansan puolesta. Sil-
loin Herra sanoi Moosekselle: 
”Tee itsellesi käärme ja pane 
se tangon päähän, niin jokai-
nen purtu, joka siihen katsoo, 
jää eloon”. Niin Mooses teki 
vaskikäärmeen ja pani sen tan-
gon päähän; jos ketä käärmeet 
sitten purivat ja tämä katsoi 
vaskikäärmeeseen, niin hän jäi 
eloon.” (4. Moos. 21:5-9)   

Maailma on kolhinut monia 
meistä, mutta kiitos Jumalalle 
siitä, että jokaisella on uusi 
mahdollisuus, uusi alku Juma-

lan yhteydessä. Uskovana elät 
uutta  elämää Jumalan lapsena. 
Tämä merkitsee myös sitä, että 
kielesi uudistuu. Nyt puhut Ju-
malan lupauksista. Älä kiinnitä 
huomiota paholaisen työhön, 
vaan ole uskollinen Jumalan 
sinulle antamassa tehtävässäsi. 
Älä puhu siitä, mitä et tee, vaan 
puhu siitä mitä teet Jeesuksessa 
Pyhän Hengen voimassa.

Älä kiinnitä huomiota sii-
hen, mitä muut tekevät, vaan 
keskity Jeesukseen ja siihen 
tehtävään, jonka olet Jumalalta 
saanut. Tulet näkemään ja ko-
kemaa, että Jumala on kanssasi 
ja sinä onnistut kaikessa, mihin 
ryhdyt Jumalan kunniaksi. 
Pauli Kemi

Pertti 

Kymäläinen
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Olin työelämässä, mutta minul-
la oli kova masennus. Eräänä 
päivänä sisareni pyysi minua 
kotikokoukseen ja kertoi, että 
siellä on myös rukouspalve-
lua, mutta olin sitä mieltä että 
pärjään itse. Masennustilani 
kuitenkin vain jatkui ilman 
minkäänlaista helpotusta. Jon-
kun ajan kuluttua sisareni pyysi 
minua uudelleen kotikokouk-
seen ja silloin olin valmis läh-
temään. Siellä oli yhteiskristil-
linen tilaisuus, jossa laulettiin 
ja puhuttiin Jumalan Sanaa, ja 
kerrottiin että Herra Jeesus oli 
kuollut minunkin puolestani 
ja sovittanut syntini Golgatan 
keskimmäisellä ristillä.

Sitten kysyttiin, että haluat-
ko antaa elämäsi Jeesukselle, 
ja vastasin että annan. Välittö-
mästi masennus lähti ja minuun 
laskeutui sellainen rauha, jota 
en ollut koskaan kokenut, ja 
valtava ilo täytti minut. Kun 
tulin kotiin, kerroin vaimolleni, 
että olen nyt Jeesuksen oma. 
Rauha oli mahtava, ja tiesin 
että Jeesus on kanssani. Vaimo 
ihmetteli minussa tapahtunutta 
muutosta, ja muutaman viikon 
kuluttua hänkin antoi elämänsä 
Jeesukselle.

Sisareni pyynnöstä menim-
me tutustumaan seurakun-

nan ylistyskuoroon, ja pian 
lauloimme ylistystä Herralle 
Ylistyslaulu -ja rukousilloissa. 
Eräässä tällaisessa illassa iäkäs 
evankelista rukoili minun ja 
vaimoni puolesta. Kaaduimme 
molemmat maahan, ja siinä oli 
niin ihmeellisen hyvä ja rau-

Herran kohtaaminen:  
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Juhannuskonferenssin 2019 teema on Jeesus
Suomen helluntaiseurakuntien 
kesäjuhla, Juhannuskonfe-
renssi, järjestetään jälleen tänä 
vuona Ison Kirjan alueella 
Keuruulla. Tapahtumaan odo-
tetaan yhteensä lähes 30 000 
kävijää. Juhannuksen teemana 
on tällä kertaa vain yksi sana: 
Jeesus.

Jeesus-teema vie kristin-
uskon ytimeen. Ilman Jee-
susta ei ole kristillistä uskoa. 
Konferenssiteemaa täydentää 
pienoisevankeliumiksi kut-
suttu Raamatun jae Joh. 3:16: 
”Jumala on rakastanut maa-
ilmaa niin paljon, että antoi 
ainoan Poikansa, jottei yk-

sikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.” Konfe-
renssitunnukseen onkin lisätty 
universaali rakkauden symboli, 
sydän. Jumalan sydän sykkii 
maailmalle.

Puhujavieraana evanke-
lista Daniel Kolenda
Konferenssin kansainvälinen 
puhujavieras on evankelista 
Daniel Kolenda Yhdysvallois-
ta. Kolenda on Christ for All 
Nations -järjestön johtaja, jon-
ka toiminta on keskittynyt pal-
jolti Afrikkaan. Hän on pitänyt 
jopa miljoonia ihmisiä tavoit-

tavia evankelioimistapahtumia 
eri Afrikan maissa. Kolendan 
tilaisuuksissa on koettu myös 
karismaattisia ilmiöitä, kuten 
parantumisihmeitä. Kolendaa 
kuullaan Juhannuskonferenssin 
iltajuhlissa torstaista lauantai-
hin.

Juhannuskonferenssi tarjoaa 
monipuolisen ohjelmakattauk-
sen eri-ikäisille konferenssi-
vieraille. Erillisessä Teematel-
tassa on mukaansa tempaavia 
lastenjuhlia, varhaisnuorten 
tilaisuuksia sekä nuorten ai-
kuisten teemafoorumeita ajan-
kohtaisaiheista. Kansainvä-
lisille konferenssivieraille ja 

maahanmuuttajille on myös 
englanninkielisiä tilaisuuksia. 
Lisäksi Juhlatelttaan on järjes-
tetty tulkkauspalvelu monille 
kielille.

Tapahtumaan tarvitaan noin 
1700 talkoolaista.  Konferens-
sin telttakaupungin rakentami-
nen alkaa noin kaksi viikkoa 
ennen tapahtumaa.  Juhannus-
konferenssi on kaikille avoin 
tapahtuma, jota voi seurata 
myös Radio Gospelissa sekä 
UskoTV:n kanavalla.
www.juhannuskonferenssi.fi

hallinen olla. Jumalan voima 
kosketti, niin että en voinut 
edes kättä nostaa. Rukoilija 
profetoi, että olemme kohta 
lähetystyössä.

Eikä kauaa mennyt, kun jo 
olimme ylistyskuoron kanssa 
Virossa. Jonkun ajan päästä 

olin pienen seurakuntaporukan 
mukana viemässä Jumalan 
Sanaa, raamattuja ja ruokaa 
Venäjälle aina Moskovaan 
asti Herran valtavassa huolen-
pidossa. Oli valtavaa Herran 
huolenpitoa ja mahtava seik-
kailu Jeesuksen kanssa oman 

mukavuusalueen ulkopuolella. 
Ei voi muuta kuin kiittää Her-
raa hänen uskollisuudestaan.  
Teksti: Markku Rekola 
Kuva: Soile Inkari

Markku Rekola

puhumassa 

Toivon seurakun-

nassa Turussa.
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Raamatussa puhutaan 
paljon Jeesuksen paluus-
ta. Matteuksen evanke-
liumin 24. luvussa ker-
rotaan, mikä on Jeesuk-
sen takaisin paluun ja 
maailman lopun merkki. 
Johanneksen 14. luvusta 
käy ilmi, että Jeesus par-
haillaan valmistaa omil-
leen taivaallista asumusta 
(14:1-3). Apostolien te-
kojen 1. luvun 11. jakees-
sa kerrotaan, millä tavoin 
Hän palaa. Heprealaiskir-
jeen 9. luvun 28. jakeessa 
vakuutetaan, että Jeesus 
ilmestyy Häntä odotta-
ville. Jaakobin kirjeessä 
(5:7-9) kehotetaan kär-
sivällisesti odottamaan 
Herran tulemusta. Juu-
daksen kirjeessä (14-15) 
kerrotaan, että Herra tu-
lee tuomitsemaan juma-
lattomia. Ilmestyskirjassa 
(1:7-8) todetaan, kuinka 
kaikki maan sukukun-
nat vaikeroivat Hänen 
tullessaan (Matt. 24:30). 
Tässä vain muutamia 
Jeesuksen paluuseen liit-
tyviä Raamatun kohtia.

Herran päivä on 
tuleva kuten varas
Mutta Herran päivä tulee 

kuin varas. Silloin taivaat 

katoavat pauhinalla, ja 

alkuaineet kuumuudesta 

hajoavat, maa palaa ja 

kaikki, mitä siihen on 

tehty. (2. Piet. 3:10).
Raamatun mukaan 

tuli tuhoaa tuolloin kai-
ken. Mutta miksi? Tämä 
selviää, kun tarkastel-
laan jakeen asiayhteyt-
tä. Maan pinta ja kaikki 
maanpäällinen elämä tu-
hottiin vedenpaisumuk-
sessa. Jeesuksen paluun 
yhteydessä maailma tu-
hotaan tulella samasta 
syystä eli luopumuksen 
ja pahuuden tähden. On 
myös enemmän kuin 
ilmeistä, että olemme 
siirtyneet Lootin päiviin, 
Sodomaan ja Gomorraan. 
Raamatussa on ilmoi-
tettu, että näin tapahtuu 

Mitä Jeesuksen paluusta tiedetään?

jumalattomien ihmisten 

tuomion ja kadotuksen 

päivää varten.” (3:7) Ve-
denpaisumuksen kieltä-
minen on Jumalan Sanan 
pilkkaamista!

Ensimmäinen 
koko maailmaa 
kohdannut tuomio
koski kaikkia, jotka ei-
vät menneet Nooan ar-
kin ovesta pelastuak-
seen. Toinen tuho tulen 
kautta koskee kaikkia, 
jotka eivät käyneet tai-
vaaseen johtavasta ah-
taasta portista: ”Miten 

ahdas onkaan se portti 

ja kapea se tie, joka vie 

elämään, ja harvat löy-

tävät sen.” (Matt. 7:14) 
Mikä on tämä ovi? ”Siksi 

Jeesus sanoi vielä: ”Toti-

sesti, totisesti minä sanon 

teille: minä olen lampai-

den ovi.” (Joh. 10:7)

Onko maailman- 
laajuinen vedenpai-
sumus tapahtunut?
Geologinen todistusai-
neisto vahvistaa sen ta-
pahtuneeksi, kuten selvi-
ää Kysymyksiä ja vasta-
uksia luomisesta -kirjasta 
ja geologi Pekka Rah-

kilan kirjasta Säihkyvät 

kivet (TV7 kustannus).
Jos tulen kautta tu-

leva tuomio kosket-
taa koko ihmiskuntaa, 
on johdonmukaista aja-
tella, että myös veden 
kautta tullut tuomio kos-
ketti kaikkia: ”Vedet nou-

sivat maan päällä yhä 

enemmän, niin että kaik-

ki korkeat vuoret koko tai-

vaan alla peittyivät. Vesi 

nousi viisitoista kyynä-

rää vuorten yläpuolelle, 

niin että ne peittyivät. 

Silloin kaikki liha, joka 

liikkui maan päällä, me-

nehtyi; linnut, karjaeläi-

met, villieläimet, kaikki 

maassa vilistävät pik-

kueläimet ja myös kaik-

ki ihmiset. Kaikki, jot-

ka elivät ja hengittivät 

kuivalla maalla, kuoli-

vat.” (1. Moos. 7:19-22; 

Matt. 24:39) Jos julistajat 
opettavat, että kyseessä 
oli paikallinen tulva, he 
opettavat uskon tuhoavaa 
harhaoppia, joka on täy-
sin Jeesuksen sanojen 
vastaista! On perustel-
tua myös kysyä, miksi 
paikallista tulvaa varten 
olisi pitänyt rakentaa 
ruotsinlaivan kokoinen 
alus, jonka mittasuhteet 

olivat ihanteelliset pitä-
mään sitä pystyssä jopa 
20 metrin korkuisessa 
aallokossa?

Raamattu on 
Jumalan ilmoitus 
historiallisista 
tapahtumista
”Viimeisinä päivinä tulee 

vaikeita aikoja” todetaan 
2.Timoteuksen kirjeen 
3. luvussa. Tulee ihmi-
siä, jotka: ”Vastustavat 

totuutta, nuo mieleltään 

turmeltuneet ihmiset, 

jotka eivät kestä uskon-

koetuksissa.” (3:8) Us-
kovalle Timoteukselle 
todetaan: ”Koko Raamat-

tu on syntynyt Jumalan 

Hengen vaikutuksesta, 

ja se on hyödyllinen 

opetukseksi, nuhteeksi, 

ojennukseksi ja kasvatuk-

seksi vanhurskaudessa.” 
(3:16) Kirjoituksia vää-
ristelevät (2.Piet.3:16) 
teologit järkeilevät, että 
Lähi-Itä muodosti ”sil-
loisen asutun maailman” 
ja kyseessä olisi ollut 
vain paikallinen tulva 
tällä alueella. Vaikka näin 
olisikin, ei voida väittää, 
että ilmaa hengittäviä 
eläimiä ei olisi ollut sen 

ulkopuolella ja miksi 
veden noustessa ihmi-
set eivät olisi siirtyneet 
vuorille tulvaa pakoon? 
Raamatun mukaan vain 
arkissa olleet eläimet ja 
ihmiset selvisivät tulvas-
ta. (1. Moos.7:23)

Tämän minä olen 
teille ennalta 
ilmoittanut
Totesi  Jeesus (Matt .  
24:25) ja muistutti, mitä 
tapahtui: ”Niin kuin oli 

Nooan päivinä, niin on 

oleva myös Ihmisen Po-

jan tullessa.” (24:37)

Nooa oli vanhurs-
kauden saarnaaja 
(2. Piet. 2:5)
Olla vanhurskas tarkoit-
taa, että on valmis viimei-
selle tuomiolle. Velvolli-
suutemme kristittyinä on 
varoittaa ihmisiä edessä 
olevasta tuomiosta, josta 
ei selviä, ellei Jeesus ole 
asianajajasi. Kaikki eivät 
tätä varoitusta ota vas-
taan, vaan vainoavat va-
roittajia. (Matt.10:34-39) 
Lopun aikana ihmisten 
väliset erot jyrkkenevät: 
”Vääryyden tekijä teh-

köön edelleen vääryyttä, 

saastainen saastukoon 

edelleen, vanhurskas, 

tehköön edelleen van-

hurskautta, ja pyhä py-

hittyköön edelleen.” (Ilm. 
22:11) Nooa saarnasi ja 
rakensi arkkia 120 vuot-
ta, mutta kukaan ei tullut 
uskoon. Tilanne on tuttu 
tämän päivän evankelis-
toille. Vedenpaisumuk-
seen ei uskottu tuolloin, 
kuten ei nytkään siihen, 
että tämä langennut maa-
ilma tuhoutuu tulessa, 
kun Herra palaa takaisin.

Jeesus on tuomari 
vasta, kun Hän palaa
Jeesus sanoi: ”Minä olen 
tullut valoksi maailmaan, 
ettei yksikään, joka uskoo 
minuun, jäisi pimeyteen. 

Jatkuu sivulla 5

ennen Jeesuksen paluuta 
(Luuk.17:28). Tästä pu-
hun enemmän uutuuskir-
jassani Sukupolvi, joka 

hylkäsi Jeesuksen.

Ei ole yllätys, 
että nykyiset  
”uusgnostilaiset” 
yliopistoteologit
ja monet saarnaajat halu-
avat kieltää maailmanlaa-
juisen vedenpaisumuksen 
tapahtuneen, sillä se on 
esikuva tulevasta tulel-
la tapahtuvasta tuhosta. 
Raamatussa todetaan, 
että vedenpaisumuksen 
kieltäminen tapahtuu en-
nen Herran paluuta: ”Tie-

ten tahtoen he eivät ota 

huomioon, että taivaat 

samoin kuin maa, joka 

on tehty vedestä ja veden 

kautta, olivat ikiajoista 

olemassa Jumalan sanan 

voimasta ja että niiden 

kautta silloinen maailma 

tuhottiin vedenpaisumuk-

sessa.” (3:5-6) Veden 
kautta tuhottu maailma 
on esikuva langenneen 
maailman lopullisesta tu-
hosta: ”Mutta samalla sa-

nalla on nykyiset taivaat 

ja nykyinen maa säästetty 

tulelle. Niitä säilytetään 

Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä. Kirjoita: ÖK Play

Suomenkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Lauantaisin klo 18:30. Maanantaisin klo 17:30
Ruotsinkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Ti klo 19.  Ke klo 18.  To klo 20.  Pe klo 18:00
Lähetysajat ovat Suomen aikaan, Ruotsissa tunnin aikaisemmin.  www.kristetliv.net

Pekka Reinikainen
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Mitä Jeesuksen paluusta tiedetään?

Jos joku kuulee minun 
sanani eikä noudata niitä, 
en minä häntä tuomitse, 
sillä minä en ole tullut 
tuomitsemaan maailmaa 
vaan pelastamaan maa-
ilman. Joka halveksii 
minua, eikä ota vastaan 
minun sanojani, hänellä 
on tuomitsijansa; se sana, 
jonka minä olen puhunut, 
tuomitsee hänet viimeise-
nä päivänä.” (Joh.12:46-
48) Raamatussa todetaan 
myös: ”Ei Jumala lähettä-
nyt Poikaansa maailmaan 
tuomitsemaan maEnsi 
viikon aikanailmaa, vaan 
sitä varten, että maa-

ilma pelastuisi hänen 
kauttansa.” (Joh. 3:17)

Mitä voit tehdä 
pelastuaksesi 
tulevasta vihasta? 
(Room. 5:8, s.)
Sinun on tehtävä parannus 
ja uskottava evankeliumi. 
(Mark. 1:15) Jos et tee 
parannusta, hukut. (Luuk. 
13:5) Tämän päivän pen-
seiden nimikristittyjen 
ongelma on, että he eivät 
lue Raamattua ja siksi he 
ovat hengellisesti kuollei-
ta. Jeesus varoitti: ”Kir-

joitettu on: ’Ei ihminen 

elä ainoastaan leivästä, 

vaan jokaisesta sanas-

ta, joka lähtee Jumalan 

suusta’” (Matt. 4:4). Ju-
malan sanan opetus on 
lähes täysin laiminlyöty. 
Yhteiskunta on kieltänyt 
Raamatun ohjeen nou-
dattamisen päiväkodeissa 
ja kouluissa. Teologiset 
tiedekunnat ovat tehneet 
ihmisjärjestä epäjuma-
lan. Raamatun käskyt on 
mitätöity viranomaisten 
toimesta: ”Nämä sanat, 

jotka minä tänä päivänä 

sinulle annan, olkoot si-

nun sydämelläsi. Teroita 

niitä lapsillesi ja puhu 

niistä kotona ollessasi ja 

tiellä kulkiessasi, makuul-

le käydessäsi ja ylös nous-

tessasi.” (5. Moos. 6:6-7)

Vedenpaisumus-
ta ei pidä kieltää, 
vaan siitä on otet-
tava opiksi.
Se ennakoi Jeesuksen 
paluuta ja tulella tapah-
tuvaa tuomiota. Nykyiset 
”uusgnostilaiset” har-
haopettajat, jotka muo-
dostavat  saarnaaj ien 
enemmistön, kieltävät 
tapahtuneen vedenpai-
sumuksen. Tämä on äl-
listyttävän täsmällisesti 
edeltä tiedoksi annettu 

K e f f a  o n  s a a n u t 
elämässään kokea, mitä 
on olla orpo Afrikan mil-
joonakaupungissa Ugan-
dan Kampalassa. Orvon 
elämä vailla lapselle 
kuuluvia perusoikeuk-
sia, vailla jokapäiväistä 
leipää, vailla elämän 
peruspilareita. Hän on 
kokenut elämässään Ju-
malan johdatusta ja rak-
kautta. Keffan elämänta-
rina auttaa ymmärtämään 
Jumalan rakkautta lapsia 
ja etenkin orpoja kohtaan.

 
Keffa on syntynyt v. 

1985. Varhaislapsuutensa 
hän sai viettää molempi-
en vanhempiensa kanssa. 
Hänen isällään oli kolmas 
vaimo, ja lapsia oli kaik-
kiaan 16, joista Keffa 
syntyi nuorimmaisena. 
Isä jätti tämän maail-
man Keffan ollessa vielä 
hyvin pieni. Isän kuol-
tua moni asia perheessä 
muuttui; vanhimmat vel-
jet ja sisaret haalivat isäl-
tä jääneen omaisuuden 
jakaen sen keskenään. 
Vanhin velipuoli otti ta-
lon haltuunsa ja määrä-
si äidin muiden lapsien 
kanssa lähtemään. Äidin 

ja Keffan kanssa kotona 
oli silloin kolme veljeä 
ja kaksi sisarta. Jonkin 
ajan kuluttua kaksi veljeä 
kuoli sairauksiin. Tilanne 
kotona oli huono, eikä 
kukaan lapsista voinut 
käydä koulua. Äidillä ei 
ollut rahaa koulumaksui-
hin. Lisäksi äiti oli sairas, 
ja hänen tilansa heikke-
ni. Lapsetkin sairastivat 
usein.

Silloin tapahtui suuri 
ihme: Keffa aloitti kou-
lutien! Keffa sai suoma-
laisen äidin, joka huolehti 
hänen koulumaksuistaan 
kaikki kouluvuodet myös 
yliopisto-opintojen lop-
puun saakka.

Ennen peruskoulun 
ala-asteen loppumista 
Keffan äidin vointi huo-
noni. Tuli päivä, jolloin 
pieni koulupoika saat-
teli äidin sairaalaan, ja 
silloin he keskustelivat 
viimeisen kerran. Keffan 
tiedustellessa, milloin 
äiti tulisi kotiin, äiti itki 
eikä vastannut mitään. 
Äiti ei tullut enää elävänä 
takaisin.

Koulumatkat olivat 
viisi kilometriä yhteen 
suuntaan, ja matkat hän 

käveli aamuin illoin. 
Elinolosuhteista johtuen 
hänen koulunkäynti ei 
ollut helppoa. Kouluka-
verit halveksivat häntä ja 
myös muutamat opetta-
jat, koska hänellä ei ollut 
kunnollisia vaatteita; hän 
ei ollut siisti ja erottui 
muista. Ulkonäkönsä ja 
pukeutumisensa takia 
hän joutui siivoamaan 
iltaisin koululuokan, kun 
muut oppilaat lähtivät 
koulusta. Usein oli il-
tamyöhä, kun hän sai 
siivottua suuren luokka-
huoneen. Viiden kilomet-
rin koulumatka oli vielä 
kuljettava pimeässä ja 
vaarallisessa ympäristös-
sä. Hän muistaa olleensa 
hyvin avuton, eikä ku-
kaan puolustanut häntä.

Keffa muistaa noista 
kouluajoistaan erään il-
lan, jolloin hän pyörtyi 
kotimatkalla. Hän oli 
ollut väsynyt ja hyvin 
nälkäinen. Kello oli ollut 
n. 19, eikä hän ollut syö-
nyt koko päivänä yhtään 
mitään. Opettaja oli kiel-
tänyt Keffaa lähtemästä 
kotiin, ennekuin hän oli 
siivonnut luokan. Koti-
matkalla pyörryttyään 

hän oli maannut kadun 
varressa. Kampalassa 
asuu miljoonia ihmisiä, 
eikä pienen pojan näke-
minen kadulla makaa-
massa ole tavaton näky, 
eikä se valitettavasti lii-
kauta moniakaan. Keffan 
isän tuttu oli sattunut pai-
kalle, hän oli tunnistanut 

Keffa Sserunkuma – orpopojasta 

toisten
auttajaksi

pojan ja vienyt pienen 
pojan kotiin.

Keffa kiittää Jumalaa 
siitä, että hän sai perus-
koulun ala-asteen suo-
ritettua loppuun noissa 
olosuhteissa. Hän aloitti 
yläasteen vuonna 2000. 
Sen aikana hänen kaksi 
sisartaan kuolivat,  ja hän 

jäi ainoan veljensä kanssa 
kahdestaan.

Keffa asui lähes koko 
yläasteen ajan hänen suu-
resti rakastamansa veljen 
kanssa. He onnistuivat 
saamaan vähän rahaa 
ja vuokraaman pienen 

Raamatussa, kuten edellä 
totesin. (2. Piet. 3:3-7)

Vedestä ja veden 
kautta rakennettu!
Tämä on erittäin mielen-
kiintoinen ja ajankoh-
tainen jae (3:5). Mitä 
enemmän taivaita tutki-
taan, sitä enemmän vettä 
eri muodoissa löydetään 
kaikkialta. Yhdysvaltain 
avaruushallinto julkaisi 
2.1.2019 uusia ja tarkem-
pia kuvia Ultima Thules-
ta, joka on jäinen kohde 
jäisellä Kuiperin vyö-
hykkeellä, 4,6 miljardin 
kilometrin päässä Maasta. 

Ovatko nämä niitä vesiä 
taivaanavaruuden ylä-
puolella, jotka mainitaan 
luomiskertomuksessa? (1. 
Moos. 1:7) Raamatun to-
tuus vahvistuu päivä päi-
vältä myös tieteellisesti!
Pekka Reinikainen
lääkäri

Jatkuu sivulla 8

Jakoa s. 4.  Mitä Jeesuksen paluusta tiedetään?

Pekka Reinikainen

Keffa pitää huolta lapsista jokapaikassa, missä hän lapsia tapaa, niistää, ojentaa 

vaatteita, laittaa nappeja kiinni ja ottaa lapsia syliin.
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Miko Puustelli on elävän 
Jumalan asialla iloisella, 
välittömällä ja avoimella 
asenteella.  Palveluteh-
täviä on monia: vapaa 
evankelista, esirukoilija, 
julistaja, entinen nuori-
sotyöntekijä ja pastori, 
10-henkisen perheen pää 
ja KD:n edustaja oman 
kotikuntansa valtuustos-
sa.  Omasta elämästään 
Miko toteaa, että kaikki 
on Jumalan kädessä ja 
kaikki hyvä tulee yksin 
Häneltä.

Fire Strikes 
- Tuli iskee
Miko kertoo, että Fire St-
rikes Ministries -yhdistys 
lähti liikkeelle vuonna 
2016. Noihin aikoihin 
Miko oli mukana silloin 
valmistuneessa 2-osai-
sessa Kristian – eloku-
vassa, jonka työkassarak-
si yhdistys syntyi.

– Tiesin pikkupojas-
ta asti, että minulla on 
herätyssaarnaajan kipi-

nä ja tulen palvelemaan 
kiertävänä julistajana. 
Samalla kertaa tapahtui 
yhdistyksen perustami-
nen ja minun siirtymiseni 
kiertäväksi julistajaksi. 
Perinteisten herätysko-
kousten rinnalle tuli työ-
kaluksi elokuva, ja niin 
uskalsin astua uuteen. 
Fire Strikes Ministries 
tekee kristillisen media-
työn lisäksi kulttuuri-, 
taide- ja luonto-ohjelmia 
Martti Takalon johdol-
la, joita voi katsoa Alfa 
-TV:ssä. Minun henki-
lökohtainen työsektorini 
on olla evankelista, tehdä 
tavoittavaa työtä ja koh-
data ihmisiä. Se käsittää 
Jeesus-bussityön, live-
rukouskanavan, perin-
teisen kokoustoiminnan 
sekä katuevankelioinnin, 
Miko valottaa yhdistyk-
sen toimintaa.

Rukouskanava
Mikon yksi työmuoto on 
netin kautta toimiva ru-

kouskanava. Lähetys on 
kerännyt parhaimmillaan 
25.000 katsojaa. Luku 
sisältää 15.000 livekat-
sojaa ja 10.000 ohjelmaa 
jälkikäteen katsonutta.  
Illan aikana ohjelmaan 
tulee 1500 – 3000 ru-
kouspyyntöä. Vain pieni 
murto-osa luetaan live-
lähetyksessä, mutta kaik-
kien pyyntöjen puolesta 
rukoillaan. Rukouspyyn-
töjä, joita ei ole tarkoi-
tettu jaettavaksi kaikille, 
tulee myös jälkikäteen 
Messengerin kautta.

- Kun ohjelma start-
tasi,  ihmiset lähtivät 
rohkeasti mukaan. Kun 
ihmiset pyytävät ruko-
usta pienten tai isompien 
asioiden puolesta, niin se 
rohkaisee muita. Kaik-
ki lähetystä seuraavat 
eivät ole uskovia. Luen 
kaikki rukouspyynnöt ja 
rukoilen niiden puolesta, 
mutta se saattaa viedä 
aikaa useamman päivän.  
Jokaisella lähetyskerral-

la, tai ohjelmia myöhem-
min katsottaessa, tulee 
ihmisiä uskoon ja myös 
uudistuu uskossaan. Mo-
nilla on huoli perheenjä-
senistä, jotka eivät ole 
uskossa. On ihmissuhde- 
ja avioliitto-ongelmia, 
usein toivotaan rukousta 
sairauden paranemiseksi. 
Elämänhallinta voi olla 
hukassa. Joskus nousee 
esille todella rankkojakin 
asioita, Miko kertaa esi-
tettyjä rukouspyyntöjä.

Pelastumisia ja
parantumisia
Rukouskanavasta saatu 
palaute on pääasiassa 
myönteistä. Negatiivisis-
sa palautteissa, joita tulee 
vain muutama, uskovat 
pohtivat, että täyttääkö 
kanava kaikki opetuksel-
liset kriteerit. Koska ky-
seessä on rukousohjelma, 
se ei sisällä raamattutun-
tia tai raamatunopetusta.  
Livelähetyksen aikana 
Miko ottaa 5-10 kertaa 

esille pelastumismah-
dollisuuden, tuleehan 
koko ajan mukaan uusia 
katsojia.

– Parantumisihmeitä 
tapahtuu eniten Pyhän 
Hengen antamien tiedon-
sanojen kautta. Tämän 
vahvistaa myös saadut 
kiitosaiheet. Jotkut lait-
tavat todistuksensa heti, 
toiset päivien tai kuukau-
sien päästä tai vielä myö-
hemmin vahvistaakseen, 
että ovat pysyneet tervee-
nä. Jumalan kohdatessa 
meitä me voimme antaa 
siitä Hänelle kaiken kii-
toksen ja kunnian. Erään 
kerran tuli lähetykses-
sä tiedonsanat: Mertsi 
ja Tino, Jumala haluaa 
pelastaa teidät. Seuraa-
vana yönä puoli yhden 
aikaan Mertsi-niminen 
mies otti yhteyttä. Hän 
oli katsonut lähetyksen 
ja halusi antaa elämänsä 
Jeesukselle. Mertsillä oli 
veli nimeltä Tino, joka 
tuli uskoon samana yönä 

kahden maissa. He olivat 
veljeksiä, asuivat samalla 
paikkakunnalla ja tulivat 
uskoon samana yönä, 
mutta toisistaan tietä-
mättä.  Kerran eräs Ari 
niminen henkilö kertoi, 
että hänen kaksi sisar-
taan eivät olleet uskossa. 
Ari pyysi heitä katso-
maan rukouskanavaoh-
jelmaa. Sitä katsoessaan 
he molemmat antoivat 
elämänsä Jeesukselle ja 
täyttyivät samalla Py-
hällä Hengellä, Miko 
muistelee.

Uskovien on 
lähdettävä liikkeelle
Miko kertoo, että niiden 
kolmen vuoden aikana, 
jotka hän on ollut kier-
tävä julistaja, on tullut 
enemmän ihmisiä uskoon 
kuin ollessaan 12 vuotta 
pastorina.

– Uskovien täytyy teh-
dä parannus, ryhdistäytyä 
ja lähteä liikkeelle. Usein 
ihmiset voitetaan arjen 

On aika kääntyä Jumalan puoleen

Evankelista 
Miko Puustelli:
Jeesus-bussi on tarkoitettu Suomen 

ja Euroopan evankeliointiin. Meidän 

uskovaisten pitää lähteä liikkeelle ja 

jalkautua tavoittamaan ihmisiä, 

Miko rohkaisee.
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On aika kääntyä Jumalan puoleen
keskellä. Mitä paremmin 
sen kentän hoidamme, 
sitä vähemmän tarvitaan 
erillisiä tavoittavia missi-
oita.  Nuoria tavoitetaan 
seurakuntien työn kautta 
ja menemällä sinne, mis-
sä nuoret ovat. Kun Hei-
nolassa olimme kadulla 
ennen kokousta, siellä 
tuli uskoon 23 ihmistä, 
mutta itse kokouksessa 
ei yhtään. Joskus seura-
kuntalaiset voidaan lähes 
pelotella, että evanke-
liointi pitää tehdä aina 
tietyllä tavalla, vaikka 
evankelioimismuotoja 
on monia.  Jokainen voi 
löytää sen itselleen sopi-
vimman tavan. Jos et koe 
katuevankeliointia omak-
sesi, niin lähde liikkeelle 
pikkuhiljaa ja aloita jos-
tain muusta. Vaikka olisi 
tällainen ulospäin suun-
tautuva ja puhelias, kuten 
minä, niin joskus pitää 
olla hiljaa ja vain loistaa 
Kristus-valoa. Usko on 
kokonaisuus. Kaikki te-

keminen pitää tapahtua 
levosta ja rauhasta käsin. 
Kun elämme koko ajan 
Jeesukselle, eikä vain 
silloin, kun olemme jo-
tain suorittamassa, silloin 
usko on elämäntapa ja se 
pursuaa ulos itsestään, 
Miko linjaa.

Pyhä Henki tuo 
vapauden
Miko pohtii, että pime-
yden vallat ja voimat 
ovat todellisia ja viime 
vuosien aikana ne ovat 
alkaneet manifestoitua 
aiempaa enemmän.

– Meidän ei tule nuk-
kua, vaan tiedostaa tämä 
asia. Kun olemme uskos-
sa, meissä on Pyhä Hen-
ki, eikä meidän tarvitse 
pelätä mitään. Omassa 
voimassamme meille käy 
kuin Skeuaan pojille. 
Aika menee yhä pimeäm-
mäksi, kuten Raamattu 
sanoo, että saastainen 
saastuu ja pyhä pyhittyy. 
Kyllä sen huomaa, että 

maailmanhenki, neut-
raalius ja kompromissi 
pyrkivät seurakuntiin-
kin. Pyhät ovat alkaneet 
ottamaan kompromissin 
kautta vastaan saastetta, 
kun meidän pitäisi py-
hittyä ja olla aina vain 
lähempänä Jeesusta eikä 
antaa yhtään periksi. Kun 
rakkauden kautta seisot 
aidosti ja reilusti arvojesi 
takana, ihmiset vaistoa-
vat sen. 

– Pyhän Hengen voi-
ma ja voitelu tuottavat 
hyvää hedelmää, ja ilman 
niitä me emme voi mitään 
tehdä. Kun vaeltaa Pyhän 
Hengen johdossa, silloin 
on ilo ja vapaus. Ilman 
niitä olemme parhaim-
millaankin vain suorit-
tajia. Pyhä Henki haluaa 
johtaa sinua ja kirkastaa, 
mitkä ovat sinun vah-
vuutesi ja armoituksesi, 
jolloin pystyt panosta-
maan niihin alueisiin etkä 
roiski joka suuntaan. Se 
auttaa jaksamaan, Miko 
toteaa.

Hän on paras neu-
vonantajamme
Vuodesta 2017 alkaen 
Miko on ollut KD:n edus-
tajana oman kuntansa 
kunnanvaltuustossa ja 
nyt eduskuntavaalieh-
dokkaana, kun Jumala 
asian rukouksessa vah-
visti.

– Kun lähdin mukaan 
kuntapolitiikkaan, niin 
Jumala puhui, että läh-
de kirkkailla valoilla ja 
rohkeasti. Ensimmäi-
nen vaalimainokseni oli: 
Jeesus on Herra. Nyt 
eduskuntavaaleihin läh-
den samalla tavalla, ja 
ykkösteemani on: Nyt 
on aika kääntyä Jumalan 
puoleen, Hän on paras 
neuvonantajamme. Vaa-
lit ovat aina arvovaalit. 
Puhutaan mistä tahan-
sa, niin kaikki poliittiset 
päätökset tehdään sen 
pohjalta, millainen arvo-
pohja päättäjillä on. Suo-
malaiset valitsevat oman 
arvopohjansa mukaan, 
ketä he äänestävät. Mei-
dän uskovien on saatava 
arvomme esiin. Meidän 
on herättävä ja tajuttava, 
että jos me emme nyt 
käänny Jumalan puoleen, 
seuraukset ovat todella 
huonot. Jos olet uskossa, 
niin äänestä heitä, jotka 
ovat Jeesuksen verellä 
pestyjä, Pyhällä Hengellä 
täytettyjä ja rohkeasti 

uskoaan todeksi eläviä, 
Miko linjaa.

Olin matkalla 
helvettiin
Miko syntyi uskovaan 
kotiin, mutta 12-vuoti-
aana hän lähti maailman 
teille. Uskosta luopumi-
nen oli tietoinen päätös.

– Vuonna 1999 Flori-
dan Kotikirkon nuoriso-
pastori Lasse Ripatti oli 
kutsunut muutaman ka-
verin luokseen syömään. 
Siinä ruokaa tehdessään 
Lasse kysyi: ”Haluaisit-
ko Miko antaa elämä-
si Jeesukselle?” Se tuli 
yhtäkkiä. Istuin pöydän 
ääressä ja vastasin, että 
mikä ettei. Sen sanottua-
ni tiesin, että tätä minä 
haluan. Olin polvillani, 
rukoilimme ja syntini ju-
listettiin anteeksi. Muis-
tan, kuinka minua hy-
myilytti, kun he huusivat 
kovaa rukoillessaan. Kun 
polviltani nousin, niin 
tiesin, että olin saanut 
uuden elämän. Jumalan 
armo oli minulle täy-
dellinen. En uudistunut, 
koska en ollut kylmällä 
paikalla. Olin tietoisesti 
luopunut uskosta ja mat-
kalla helvettiin. Asiani 
eivät olleet kunnossa 
ja tiesin sen. Olin elä-
nyt maailmassa ja sen 
riennoissa. Todistin heti 
työkavereille uskoon-
tulostani. Tein USA:ssa 
rakennushommia useam-
man vuoden. Kun valoin 
lattiakoroketta, kirjoitin 
tikulla betoniin: Jesus 
loves you. Minun jälkee-
ni tuleva työntekijä näki 
tekstin. Työnantajani, 
joka ei tietääkseni ollut 
uskossa, tuli joskus ja 
sanoi: ”Tuossa Miko on 
sinulle tikku. Kävin teke-

mässä valun, voit käydä 
kirjoittamassa viestin.” 
Muistan kuinka ihmeis-
säni olin silloin, mutta 
sillä ”mikä ettei” -tiel-
lä olen edelleen, Miko 
iloitsee.

Jeesuksen veri 
tekee vapaaksi
– Jotkut ajattelevat, että 
voinko minä enää tulla 
takaisin ja piru vielä vah-
vistaa osaltaan, että olet 
jo niin syvällä, ettet voi. 
Monet, jotka ovat olleet 
uskossa ja langenneet, 
uudistuneet ja jälleen 
langenneet, jäävät syyl-
lisyyteen ja häpeään. He 
eivät usko, että pystyvät 
vielä nousemaan. Kun 
olet tunnustanut syntisi 
ja saanut ne anteeksi 
Jeesuksen veressä, sil-
loin olet todella vapaa. 
Ei silloin enää saa jää-
dä rypemään jatkuvaan 
syyllisyyteen ja häpeään 
ja kuuntelemaan sielun-
vihollisen valheita, koska 
se voi johtaa lankeamaan 
uudelleen ja toistamaan 
tekoa. Nyt on pelastuksen 
hetki ja aika palata kotiin 
Jeesuksen tykö, ei huo-
menna tai ylihuomenna, 
Miko kehottaa.

Jumala rakastaa 
loppuun asti
Miko kertoo, kuinka 
viime vuoden marras-
kuussa hänet oli kut-
suttu puhumaan eräälle 
paikkakunnalle. Siellä 
paikkakuntalainen sisar 
otti yhteyttä ja kertoi, että 
hänen sukulaismiehensä 
oli sairaalassa levinneen 
syövän takia.

– Nainen kysyi, voin-
ko tulla rukoilemaan 
sairastavan puolesta. 

Tapasin parkkipaikalla 
miehen sukulaisia. Yksi 
kertoi, että eilen miehen 
sisar oli käynyt häntä 
evankelioimassa, mutta 
mies oli käskenyt hä-
net ulos. Mukanani oli 
kaverini Seppo. Hän ei 
tiennyt, että olin menossa 
rukoilemaan sairaalaan. 
Seppo kuunteli vieressä 
keskusteluamme ja ky-
syi, että onkohan kysees-
sä ihminen, jonka hän on 
joskus tuntenut. Olimme 
ihmeissämme, että mistä 
Seppo hänet tuntee. Kävi 
ilmi, että yli 40 vuotta 
sitten Seppo ja tämä mies 
olivat istuneet samassa 
vankisellissä. Paikalla 
ollut sukulaismies taju-
si, että tämä on Jumalan 
johdatus ja hän tuli siinä 
parkkipaikalla uskoon. 
Menimme sairaalaan 
potilaan huoneeseen. 
Hän makasi sängyssä, 
havahtui tuloomme ja 
sanoi: ”Seppo!” Mies 
tunnisti heti Sepon ja 
laittoi samassa kätensä 
ristiin. Me kysyimme, 
että haluaisiko hän antaa 
elämänsä Jeesukselle ja 
kyllä hän halusi. Pyhä 
Henki oli tehnyt työn hä-
nen kohdallaan. Jumala 
rakasti häntä niin pal-
jon, että lähetti paikalle 
henkilön, joka pystyi 
läpäisemään hänen sie-
lunsa kovuuden. Mies 
pääsi muutaman viikon 
kuluttua perille kirkkau-
teen. Näin loppuun asti 
Jumala meistä taistelee 
ja meitä rakastaa, Miko 
muistuttaa.
Kuvat: Martti 
Kortelainen
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Jeesus-bussi parkkeerasi viime vuonna Arkadianmäelle, jonne Mika Niikko kutsui 

pitämään rukouskanava liveä. Rukouskanavan kautta Miko tavoittaa joka viikko 

suuren joukon ihmisiä - työkalunaan vain kännykkä.
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Luukkaan  pysäkk i 
Lappeenrannan Lau-
ritsalassa on kristillinen 
yhteisö, joka tarjoaa 
kävijälle hengen ja ruu-
miin ravintoa.
Hengellisissä tilaisuuk-
sissa oli vuoden 2017 
aikana yli 29.000 kävijää, 
ja ruokaa jaettiin 57.000 
muovikassillista. Yli 10 
vuotta toimineen Pysäkin 
toimintaperiaate on sel-
keä: paikka on yhteinen 
olohuone, jossa vietetään 

Luukkaan pysäkillä
aikaa Jumalan Sanan ja 
ihmisten parissa.

– Meidän tehtävämme 
on kylvää Jumalan Sanaa 
sellaisena, kuin se on 
meille annettu Raama-
tussa. Me emme lähde 
muokkaamaan sitä tämän 
maailman mielen mu-
kaan. Jumala huolehtii 
muusta. Näin olemme 
ajatelleet jatkaa niin kau-
an, kun Jumala haluaa 
tätä paikkaa auki pitää 
ja elinpäiviä riittää, toi-

minnasta noin 8 vuoden 
ajan vastannut Teuvo 
Eskelinen linjaa Pysäkin 
ideologista puolta.

Toiminta on ollut täyn-
nä pieniä ihmeitä, joista 
Eskelinen kertoo esimer-
kin Pysäkin alkuajoilta.

– Suunnittelin huo-
nokuntoisen auton vaih-
tamista ja totesin, että 
Pysäkin toiminta loppuu 
ilman sitä.  Parissa vii-
kossa tilillä oli 10,500 
euroa. Kun menin auto-

kauppaan, välirahaksi 
esitettiin täsmälleen sama 
summa. Näin tarkkaan 
taivaassa osattiin laskea 
meidän asiamme. Seu-
raavana päivänä eräs hen-
kilö lahjoitti 3000 euroa 
polttoainetta varten. Siitä 
lähtien meillä ei ole ollut 
rahapulaa.

Korven keskeltä 
maailmalle
Jumala kouluttaa palve-
lijansa omiin tehtäviinsä.  

Jumalan ja maailman 
koulu Pysäkin vastuupai-
kalle on Teuvo Eskelisen 
kohdalla ollut varsin vä-
rikäs.  Elämä on koetellut 
Eskelistä sen verran, että 
hän toteaakin: ”Minut 
on keitetty niin monessa 
puhtaassa ja likaisessa 
vedessä, ettei minua pe-
lota enää mikään muu 
kuin helvetin kauhut.”

– Lapsuuteni vietin 
Heinäveden korvessa 
vaatimattomissa oloissa. 
Sieltä me kuljimme viisi 
kilometriä kinttupolkua 
kouluun. Maantielle oli 
matkaa 11 kilometriä. 
Ensimmäiseen kuuteen 
vuoteen sinne ei päässyt 
edes hevoskärryillä, vain 
ratsastamalla ja talvella 
reellä. Pääsin koulusta 
pois 14-vuotiaana, koska 
olin aloittanut koulun 
kuusivuotiaana ja kesken 
ensimmäisen luokan mi-
nut siirrettiin toiselle luo-
kalle, Eskelinen kertoo.

Koulusta päästyään 
Eskelinen pakkasi rep-
puun kirveen ja muu-
taman vaatteen ja lähti 
töihin metsäkämpille Ilo-
mantsin taakse, lähelle 
Venäjän rajaa.

– Siellä oli 50 hen-
gen tukkikämppä, jonka 
lisäksi riiheen oli tehty 
laverit 20 miehelle. Sinne 
meidät laitettiin nukku-
maan. Aamulla lähdettiin 
ensimmäiselle palstalle 
kilometrien päähän met-
sään. Työnjohtaja kehot-
ti vuolemaan puukolla 
merkkejä leppiin, että 
osaisin takaisin. Kier-

sin tukkikämppiä kolme 
vuotta. Myöhemmin ostin 
mopon ja ajoin sillä Ou-
tokummusta Helsinkiin.  
Pysähdyin Mannerhei-
mintielle hotellin raken-
nustyömaalle ja kysyin 
töitä, johon rakennuk-
sella ollut mies vastasi: 
”Tuossa on lautakasa ja 
sorkkarauta, ala päästellä 
nauloja irti.” Aluksi yö-
vyin salaa rakennustyö-
maan rappukäytävässä, 
kunnes löysin asunnon, 
Eskelinen muistelee.

Helsingissä kului kol-
me vuotta, jonka jälkeen 
oli vuorossa armeija ja 
aliupseerikoulu. Myö-
hemmin Eskelinen oli 
töissä eri paikoissa mm. 
laivoissa ja tehtaassa sekä 
opiskeli Valtion Puuta-
lousopistossa. Eskelisen 
työura kulki eteenpäin 
ylennysten saattelemana 
päätyen lopulta suuren 
yrityksen toimitusjohta-
jaksi. Myöhemmin firma 
vaihtoi omistajaa ja Eske-
linen työpaikkaa siirtyen 
konsultiksi Venäjälle.

– Kun ajattelen lähtö-
äni sieltä korvesta, niin 
en olisi osannut kuvitella 
14-vuotiaana, että olen 
kerran toimitusjohtajana 
monessa tehtaassa, Eske-
linen miettii.

Ravistelun aikaa
Noin vuoden kuluttua 
toimitusjohtajan pestin 
jättämisestä tulivat po-
liisit yllättäen Eskelisen 
kotiin. He takavarikoivat 
materiaalia ja sanoivat 
sen liittyvän konsernin 

Teuvo Eskelinen

huoneen. Sitten Keffan veli joutui 
sairastuneiden joukkoon. Rinta-
kipu ja paha yskä paljastuivat tu-
berkuloosiksi. Siihen aikaan Keffa 
teki monenlaista työtä: veden 
kantamista, ihmisten vaatteiden 
pesemistä, jotta he saivat vähän ra-
haa elämiseen. Rahan tarve tietysti 
vain kasvoi veljen sairastuttua, ja 
Keffan oli ansaittava se yksin.

Sitten tuli surullisten päivien 
joukossa yksi surullisimmista: 
Keffa löysi kotiin tultuaan pöy-
dältä veljensä kirjoittaman lapun:

Keffa! Rukoilen Jumalaa, että 
mitä ikinä toivot, se tapahtuisi. Me 
olemme nähneet niin paljon tässä 
elämässä. Älä ole huolissasi, sillä 
olet Jumalan johdatuksessa, mutta 
en ole varma, mihin oma elämäni 

johtaa.
Keffa oli yrittänyt turhaan etsiä 

veljeään. Myöhemmin hänelle 
oli kerrottu, että veli oli lähtenyt 
Keniaan Mombasaan, jossa hän 
todennäköisesti kuoli.

Tuli yliopisto-opintoihin ha-
kemisen aika, ja suomalainen äiti 
hyväksyi opintojen jatkamisen ja 
opintojen sponsoroinnin. Keffa 
hyväksyttiin liiketalouden opis-
kelijaksi Kampalan Makererin 
yliopistoon. Hän oli yksin ja 
yksinäinen: hän oli menettänyt 
isänsä, äitinsä ja sisaret ja veljet. 
Yliopistossa useimmat olivat va-
rakkaista perheistä ja vain harvoja 
köyhistä perheistä. Opiskelijoiden 
eriarvoisuus oli jokapäiväistä yli-
opistossakin.

Jatkoa sivulta 5
Keffa Sserunkuma – orpopojasta toisten auttajaksi

Ompelukoulun opettaja joutui moottoripyöräonnettomuuteen ja Keffa on osta-

massa hänelle eväitä.



Uusi Elämä Nro 2/2019                              Rakkauden ja toivon sanomaa                                                 9  

nostamaan syytteeseen.
– Minua syytettiin 

yrityksen toiminta-aja-
tuksen ja salaisuuden va-
rastamisesta. Olin pöyris-
tynyt, mutta ymmärsin 
heti, mistä oli kysymys. 
Olimme tehneet toimi-
tusjohtajana ollessani 
yhteistyötä eestiläisten 
kanssa, jotka halusivat 
tehtaan Pärnuun. Oike-
usprosessi kesti yhdek-
sän vuotta. Asia palautui 
hovioikeudesta takaisin, 
koska he eivät ymmärtä-
neet, mistä oli kysymys. 
Sitten alkoi viimeinen 
oikeudenkäyntiproses-
si. Koko ajan oli ollut 
sama käräjätuomari, joka 
nyt sairastui. Uusi nais-
tuomari sanoi, ettei hän 
ymmärrä, mikä tässä on 
salaisuus. Näistä pape-
reista ei ilmene sellaista. 
Pyysin puheenvuoron ja 
ehdotin, että menköön 
oikeus sinne tehtaaseen 
katsomaan, mikä siellä 
on salaista. Tuomari vas-
tasi: ”Näin me teemme.” 
Aamulla bussiin nousi 
seitsemän asianajajaa ja 
tuomari, kirjurit, syytetyt 
ja heidän asianajajansa. 
Kävelimme päivän teh-
taassa. Seuraavana aamu-
na tuomari ilmoitti, että 
kaikki syytteet hylätään, 
Eskelinen toteaa.

Eskelinen kertoo, että 
Venäjällä oli samoihin 
aikoihin menossa vas-
taavanlaisen tehtaan toi-
mittaminen Arkangeliin 
kohteeseen, jossa oli yli 
11.000 työntekijää.

– Kaikki oli jo val-

miina, kun kokoukseen 
asteli kolme mustapu-
kuista miestä, jotka il-
moittivat, että he ovat 
ostaneet tämän firman. 
Siihen aikaan firmoja 
siellä yksityistettiin. He 
sanoivat, että jos täällä 
on ulkopuolisia konsult-
teja, heidän työsuhteensa 
päättyy nyt, joten astukaa 
täältä ulos. Me sitten as-
telimme ulos, Eskelinen 
kertaa äkkimuutosta.

Esirukousten lapsi
Eskeliselle Raamatun 
ja hengellisen elämän 
perusasiat olivat tuttuja 
jo lapsuudesta. Itsekin 
maallikkosaarnajana toi-
mivan Teuvo Eskelisen 
isä Taavetti oli myös 
maallikkosaarnaaja. Äi-
tinsä Eskelinen kuuli 
usein rukoilevan ja lau-
lavan hengellisiä lauluja.

– Vaikka usko ol i 
unohtunut, joka päivä 

ne asiat tulivat mieleen. 
Lähes joka ilta rukoilin 
huulten höpötyksellä Isä 
meidän ja Herran siu-
nauksen. Tein iskelmiä, 
sävelsin, lauloin ja soitin 
hanuria kolmessa orkes-
terissa. Samana päivänä 
saatoin olla muistoti-
laisuudessa laulamassa 
hengellisiä lauluja, sitten 
iltapäivätansseissa soit-
tamassa ja laulamassa 
eläkeläisille ja vielä il-
lalla laulamassa kirkko-
konsertissa. Sitten tuli 
viimeinen etsikkoaika ja 
omatuntoni huusi: mitä 
sinä luulet tekeväsi!

Armahdettu 
syntinen
Eskelinen oli saanut us-
kovaiselta serkkupojal-
taan isänsä vanhoja saar-
noja. Hän vei C-kasetit 
studioon ja pyysi teke-
mään niistä CD-levyt.

– Unohdin koko asi-

an. Olin ollut 19.2.2005 
soittamassa ja laulamassa 
tansseissa. Kun palasin 
kotiin, posti oli tuonut 
CD-levyt, joita kävin 
kuuntelemaan. Jumala 
puhui selkeästi: käänny ja 
tee parannus tai osasi on 
helvetin kauhut. Minuun 
iski valtava synnintunto, 
polvistuin lattialle ja sii-
nä vuoron perään itkin 
ja rukoilin monta tuntia. 
Sitä kyynelten määrää ei 
kukaan voi uskoa. Jumala 
armossaan kuuli rukouk-
seni ja antoi minulle voi-
man sanoa: ”Tässä minä 
olen, tämän paremmaksi 
en tule, huolitko Sinä mi-
nut?”  Hän huoli ja siihen 
loppui iskelmien laula-
minen. Hyvää minusta ei 
ole tullut, mutta minus-
ta on tullut armahdettu 
syntinen. Jeesuksen veri 
riittää jopa meikäläisen 
puhdistamaan, Eskelinen 
iloitsee.

Eskelinen löysi tiensä 
luterilaiseen seurakun-
taan, jossa julistus hänen 
mielestään oli muuttu-
nut vesitetyksi ja ham-
paattomaksi. Sellaiseen 
Eskelinen ei halunnut 
mukautua. Herra johdatti 
hänet vastuupaikoille 
puolustamaan Jumalan 
Sanan totuutta Lauritsa-
lan seurakuntaneuvos-
toon sekä kirkkovaltuus-
toon. Eskelinen kertoo 
kysyneensä asiaa ensin 
ylhäältä ja lupauduttuaan 
lupasi olla niin kauan, 
kunnes Herra kieltää tai 
hänet ajetaan pois.

Mutta kun 
-evankeliumi
Eskelinen on saanut roh-
keuden puuttua asioihin, 
jotka ovat olleet vastoin 
Raamatun Sanaa. Herran 
äänitorvena oleminen ja 
konservatiivisten näke-
mysten esille tuominen ei 

Keffa sai opintonsa val-
miiksi v. 2009 ja hän kuvaa 
valmistujaispäiväänsä iki-
muistettavaksi päiväksi. Hän 
kertoo hymyilleensä ensim-
mäisen kerran tuona päivänä. 
Jumala vastasi hänen rukouk-
seensa, kun hän oli pitkään 
pyytänyt nähdä suomalaisen 
äitinsä. Keffa kertoi, että 
Jumala kaksinkertaisti hänen 
pyyntönsä, kun hän sai kaksi 
aikuista yliopiston valmistu-
jaisjuhlaan. Päivä oli hänelle 
ikimuistettava senkin takia, 
että kolmikko kävi juhlan 
jälkeen ravintolassa syömässä 
ja seuraavina päivinä katso-
massa erilaisia nähtävyyksiä. 
Keffalle se oli suurta, sillä hän 
oli luullut, ettei elämässään 
olisi koskaan ihmisiä, jotka 
ajattelisivat niin paljon hänen 

aina ole onnistunut ilman 
kitkaa.

– Noin puolitoista 
vuotta sitten olin alueeni 
piispan luona iltapäi-
vän puhumassa parisuh-
delaista, homoudesta, 
aborteista. Olimme asi-
oista suunnilleen samaa 
mieltä. Kysyin häneltä, 
että mitä minun pitäisi 
muuttaa ollakseni kirkon 
mielenmukainen? Piispa 
totesi, että älä muuta mi-
tään, pidä entinen linja, 
ja kysyi: ”Mitä minun 
tulisi muuttaa sinun mie-
lestäsi?” Vastasin: ”sinun 
pitäisi nousta seisomaan 
silloin, kun Raamatun 
vastaisia päätöksiä teh-
dään ja sanoa, että minä 
olen eri mieltä”, Eskeli-
nen muistelee.
–  Eskel inen  ker too , 
kuinka eräältä piispalta 
kysyttiin haastattelussa, 

etuaan.
Valmistumisensa jälkeen 

Keffan on ollut vaikea saada 
koulutustaan vastaavaa työtä. 
Ugandassa korruptio hallit-
see työpaikkojen saantia, ja 
orpous on vaikea kahle työn-
saannissakin. Keffa tietää, 
että hyvin harvat ihmiset hy-
väksyvät ystäväkseen köyhän 
ja jos ihmiset sen tiedostavat, 
he kääntävät yleensä selkän-
sä. Keffa muistaa saaneensa 
siitä opetuksen, kun hänen 
vuokranmaksunsa myöhästyi 
ja kaikki hänen omaisuutensa 
heitettiin ulos. Hän pyysi apua 
sisarpuoleltaan, mutta hänen 
miehensä kieltäytyi ottamas-
ta Keffaa kotiinsa vedoten 
Keffan saamaan oppiarvoon, 
joka kuulemma auttaisi häntä 
löytämään yöpaikan. Siinä 

Jatkoa sivulta 5
Keffa Sserunkuma – orpopojasta toisten auttajaksi rytäkässä suurin osa Keffan 

tavaroista varastettiin. Yö-
paikka kadulla vietetyn yön 
jälkeen löytyi kirkosta, jonka 
Keffa siivosi asumista vastaan 
joka aamu.

Keffa on elämässään op-
pinut olemaan nöyrä ja re-
hellinen kaikessa, mitä hän 
tekee. Hän teki jo pienenä 
tunnollisesti ja tarkasti kaikki 
koulutyönsä ja hän on ollut 
aina parhaimmistossa kou-
lutiensä aikana. Hän pitää 
hyvin tärkeänä vanhempien 
kunnioittamista ja hän mie-
luiten karttaa niitä, jotka eivät 
kunnioita omia vanhempiaan. 
Keffa on oppinut auttamaan 
kykyjensä ja myös varojensa 
mukaan muita vähäosaisia. 
Hän on ollut suurimman osan 
elämästään koetuksissa, mutta 

hänessä näkyy valtava, aito 
rakkaus lähimmäisiä kohtaan. 
Hän on aina pysynyt Kris-
tuksessa ja hänellä on ollut 
tapana pyytää Jumalaa anta-
maan jotakin, joka on saanut 
pidettyä elämänhalun hänessä 
yllä. Hän on vapautunut ja 
parantunut vuosi vuodelta 
kärsimysten aiheuttamasta 
taakasta. Jumala yksin voi 
parantaa ihmisen päältä ja 
sisältä.

Vuosien kuluessa Keffa oli 
tehnyt Jumalalle lupauksen: 
jos Jumala täyttää hänen yk-
sinkertaiset unelmansa omas-
ta perheestä, joka on raken-
nettu Jumalan perustukselle, 
hän haluaa auttaa orpoja. Hän 
tietää, miten orvon elämä on 
täynnä fyysistä ja psyykkistä 
väkivaltaa. Nyt 33-vuotiaana 

Keffa lunastaa lupaustaan ja 
hän on leskien Charity Craft- 
projektin koordinaattorina, 
ompelukoulun johtajana ja 
erityisen tärkeänä köyhien 
auttajana. Orpolapsia projek-
tin piirissä on 40-50.

Keffalla on vaimo, oma 
kolmivuotias poika ja nel-
jävuotias orpopoika, jolle 
Keffa ja vaimo antoivat ni-
men Mukiisa, joka tarkoittaa 
siunausta.

Ensi kesänä Keffa on tulos-
sa Suomeen, jos Luoja suo!
Tuula Väyrynen

Facebook: https://www.

facebook.com/charitycraftsu

ganda/?ref=bookmarks

Jatkuu sivulla 10

Eskelisen neuvo piis-

palle: ”Sinun pitäisi 

nousta seisomaan 

silloin, kun Raamatun 

vastaisia päätöksiä 

tehdään ja sanoa, että 

minä olen eri mieltä”, 

Teuvo muistelee.
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voisiko hän vihkiä homoparin, 
johon piispa oli vastannut: minä 
en voi, mutta ohjaan sellaisen 
papin luokse, joka voi. Soitin 
hänelle ja kysyin, että mitä 
sinä puhut? Jos et voi itse tehdä 
syntiä, niin laitat jonkun toisen 
tekemään. Se synti on joka 
tapauksessa sinun, kun siirrät 
sen jollekin alaisellesi. Meille 
on tullut ”mutta kun -evanke-
liumi”. Selitetään, että kyllähän 
Raamattu niin sanoo, mutta 
kun, Eskelinen linjaa.

Herran äänitorvena
Kun keskustelu parisuhdelaista 
oli kaikkein kiivaimmillaan 
kolmisen vuotta sitten, Eskeli-
nen laati piispoille 10 kohdan 
paimenkirjeen.

- Kirje oli valmiina tieto-
koneella, kun tuli ajatus, että 
mikä sinä luulet olevasi, it-
seäsi viisaammille lähettelet. 
Menin nukkumaan ja heräsin 
yöllä kolmelta. Makuuhuo-
neen kellon vieressä oli metriä 
korkeat liekehtivät numerot 
957. Pelästyin, en ymmärtänyt 
näkyä. Menin olohuoneeseen ja 
kirjoitin luvun ylös. Palattuani 
makuuhuoneeseen numerot oli-
vat poissa. Nukahdin uudelleen 
ja kun aamulla heräsin, tiesin 
heti, mitä pitää tehdä. Otin 
Raamatusta sivun 957, jossa 
lukee: ”Jos minä sanon juma-

lattomalle: jumalaton, sinun 

on kuolemalla kuoltava, mutta 

sinä et puhu varoittaaksesi 

jumalatonta hänen tiestänsä, 

Jatkoa s. 9. 
Luukkaan pysäkillä

Uusi Elämä TV-ohjelmia
Netti-TV:ssä: ÖK Play
Uusi Elämä TV-Ohjelmia NETTI-TV. Ohjelmat näkyvät Suur-Tukholman 
alueella kaapeliverkossa, netissä Suomessakin. Kirjoita netissä: ÖK Play

niin se jumalaton kuolee syn-

nissänsä, mutta hänen verensä 

minä vaadin sinun kädestäsi. 

Mutta jos sinä varoitat juma-

latonta hänen tiestänsä, että 

hän kääntyisi siltä pois, eikä 

hän tieltänsä käänny, niin hän 

kuolee synnissänsä, mutta sinä 

olet sielusi pelastanut.” (Hes. 
33: 8-9) Avasin tietokoneen 
ja painon nappia. Omatuntoni 
on puhdas ja sydämeni täynnä 
iloa siitä, että Jumala on kat-
sonut minut arvolliseksi tätä 
tekemään. 

– Puhuessani täällä Pysäkil-
lä tarjoan kuulijoille pelastus-
ta, jota kukaan ei voi rahalla 
ostaa. Vaikka olisimme miten 
hyviä ihmisiä, ilman Kris-
tuksen sovitustyötä meidän 
osamme on kuolema ja helvet-
ti. Mitään muuta pelastusta ei 
yhdelläkään ihmisellä ole kuin 
Jeesus Kristus. Jos joku muuta 
väittää, se on valhe. Usko ja 
elämänmuutos tulevat kuule-
misen kautta, kuten Raamattu 
sanoo, Eskelinen painottaa.
Kuvat: Martti 
Kortelainen
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Teuvo Eskelinen

Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä. Kirjoita: ÖK Play
Suomenkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Lauantaisin klo 18:30. Maanantaisin klo 17:30
Ruotsinkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Ti klo 19.  Ke klo 18.  To klo 20.  Pe klo 18:00
Lähetysajat Suomen aikaan, Ruotsissa tunnin aikaisemmin.  www.kristetliv.net

Suomenkielisiä ohjelmia tekemässä Tuula Johansson, Heikki Hilvo ja Pauli Kemi. Nämä

ohjelmat lähetetään lauantaisin klo 18:30 ja maanantaisin 17:30 Suomen aikaan.

Ruotsinkielisiä TV-ohjelmia tekemässä Lars Enarson, Ana Kemi ja Pauli Kemi. 

 
Nyt on Suomen aika! Nyt on aika evankelioida!
Uusi Elämä -lehti ja TV-työ
tarvitsee tukeasi juuri nyt!

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.kristetliv.net –  pauli.kemi@gmail.com  –  puh. 0400 422 777

Rakkauden ja toivon sanomaa   

      c/o Kalle Vihonen, Paljaspää 2 A 2, 20610 Turku  –  www.kristetliv.net  –  Puh. 0400 422 777     Uusi Elämä 

Miko Puustelli:

Rakastan evankelistan työtä 

ja sille sydämeni palaa!

Sivu 6

Nro 2/2019

Orpopojasta toisten auttajaksi

Sivu 5
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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: 
www.ilpoistenpiiri.fi      
Olet sydämellisesti tervetullut! 

Tuula Ekbom

Toivon Seurakunta
Eerikinkatu 4, 20100 Turku  –  www.toivonseurakunta.fi
Sunnuntai klo 16.00 VIIKKOJUHLA
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana: 
Kalle Vihonen, Juhani Rajala 
ym. ja vierailijoita ulkomailta

Tervetuloa!                                            Kalle Vihonen            Juhani Rajala
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Postimyynnin 

50 v-tarjouksia!

Kristillinen divari 13500 kirjaa
Yli 6,50 €, kirjasta-uusi laulu 
cd lahjaksi
40 eril. uutta heng.kirjaa a 2 €
40 eril. uutta heng. laulu 
cd:tä a 2,50 €
SURUADRESSIT, kelmussa
10  kpl ja yli  a 3,50 €, 
(30 kpl 100 €) 
Pääsiäiskortit heng. aihe 
100 kpl 25€
Kaikki 2-os. kortit a 1.50 €
www.postimyynti-kivioja.net
PUH. 050-400 7142
OSTAN NOVUM 1-5 tai vajaa 
sarjan.
ETSIN TOIMINNALLE 
JATKAJAA!

SUOMI JEESUKSELLE 

 -RUKOUSPÄIVÄT
   Jeesus kansan ‘kakkukestit’
26.- 28.4.2019 Karmel-kodilla
Hahmajärventie 108, Hämeenkyrö 

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

Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä. Kirjoita: ÖK Play
Suomenkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Lauantaisin klo 18:30. Maanantaisin klo 17:30
Ruotsinkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Ti klo 19.  Ke klo 18.  To klo 20.  Pe klo 18:00
Lähetysajat Suomen aikaan, Ruotsissa tunnin aikaisemmin.  www.kristetliv.net

Älä menetä toivoasi!
Jokainen ihminen tarvitsee 
toivoa. Se on myös kristillisen 
julistuksen ydintä yhdessä 
uskon ja rakkauden kanssa.

Jumala on toivon Jumala ja 
siksi Hän haluaa antaa sinulle 
todellisen toivon ja tulevaisuu-
den. Jumalalla on hyvä suun-
nitelma juuri sinua varten. Hän 
näkee sinut hyvin myönteisesti 
– Hän näkee sinut sankarina.

Näin Jumala näki Gideonin, 
joka itse koki olevansa kaik-
kein huonoin ja että Jumala oli 
hyljännyt hänet.

Ehkä sinäkin olet kokenut 
joskus, että toivo on mennyt, 
mutta juuri sinulle Jumala ha-
luaa sanoa, että Minä rakastan 
sinua ja haluan siunata sinua. 
Ei Jumala lähettänyt Jeesusta 
tuomitsemaan ihmisiä, vaan 
pelastamaan, koska Jumala 
haluaa osoittaa rakkauttaan 
luomalleen ihmiselle. 

Usko Jumalaan auttaa sinua 

näkemään Jumalan mahdol-
lisuuksia elämäsi tilanteisiin. 
Jeesus sanoo: “Minä olen tullut 
antamaan elämän, yltäkylläi-
sen elämän” (Joh. 10:10).

Ehkä sanot, että tuo sopii 
niille, joilla kaikki on jo hyvin, 
mutta ei minulle. Olet ehkä 
työtön, taloudellissa vaike-
uksissa, sairas tai jokin muu 
elämäsi vaikea asia painaa si-
nua, mutta juuri sinulle kuuluu 
toivon sanoma. Se avautuu pe-
lastuksen vastaanottamisesta. 

Usko Jumalaan merkitsee 
myös uusia mahdollisuuksia 
tässä ja nyt. Miljoonat ihmiset 
ovat löytäneet todellisen Toi-
von. Myös sinä voit sen löytää. 
Jumala lupaa: ”Minä annan 
teille tulevaisuuden ja toivon”. 
Pauli Kemi 
www.kristetliv.net
pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400 422 777

Tietä Israeliin idän 
kansoille valmistellaan
Iranin, Syyrian ja Irakin ar-
meijoiden johtajat suunnit-
televat yhteistä operaatiota 
avaakseen Syyrian ja Irakin 
välisen rajan 
Iranin, Syyrian ja Irakin armei-
japäälliköt pitivät historiansa 
ensimmäisen yhteisen kokouk-
sensa maanantaina 18 maalis-
kuuta, ja päättivät käynnistää 
yhteisen operaation Syyrian 
ja Irakin välisen rajan avaami-
seksi. Kokous ja sen sisältö on 
tässä paljastettu yksinomaan 
ja ensimmäistä kertaa DEB-
KAfilen armeija- sekä tiedus-
telupalvelulähteiden toimesta. 
Kokouksessa päätettiin myös 
siitä sotilaallisen ja taloudelli-
sen avun määrästä, jonka Iran 
ensi vuonna toimittaa Assadin 
hallinnolle.

 Tämä kolmenvälinen soti-
laallinen huippukokous järjes-
tettiin Bashar Assadin yllätys-
matkan aikana Teheraniin 25 
helmikuuta, jolloin ylijohtaja 
Ajatolla Ali Khamenei otti 
hänet vastaan. Tämä oli yksi 
asia päätösten pitkässä listas-
sa, josta nämä kaksi johtajaa 
sopivat koskien sotilaallisia, 
taloudellisia sekä strategisia 
kysymyksiä, jotka väistämättä 
johtavat siihen, että Iran ja 
Syyria ottavat aseineen yhteen 

USA:n ja Israelin kanssa.
Näille kolmen armeijan 

johtajalle uskottiin päätösten 
toimeksipano. Siinä tarkoituk-
sessa Iranin kenr.maj Moham-
med Hossein Bagheri, Syyrian 
kenr. Ali Abfdullah Ayoub sekä 
Irakin kenr.luutn. Othman al-
Ghanimi tapasivat.

Assadin hallinto antoi vähän 
ennen tätä julkilausuman, jossa 
se vaatii, että USA siirtää jouk-
konsa pois Syyriasta. Sen piti 
olla johdantosanoina kolmen 
kenraalin päätökselle avata uu-
delleen Syyrian ja Irakin välillä 
olevan 615 km pituisen rajan 
tavaroiden ja ihmisten vapaalle 
liikkuvuudelle ensimmäistä 
kertaa viiden vuoden sulkemi-
sen jälkeen. Jokaiselle näistä 
kolmesta armeijasta annettiin 
erikoinen rooli operaatiossa.

Operaatiolla Iran toivoo 
Venäjän ja USA:n poistumi-
sen jälkeen saavansa rakentaa 
kauan kaivatuan maakäytävän, 
joka liittää Persianlahden Väli-
merelle Irakin ja Syyrian kaut-
ta Teheranin valvonnan alla. 
Yhdysvallat ja Israel ovat on-
nistuneet turmelemaan tämän 
tavoitteen kahden tai kolmen 
viimeisen vuoden aikana.
Teksti: Geog Ahonen

Rukouspalvelu, 
josta vastaavat Ana ja Pauli 
Kemi. Voit luottamuksella 
lähettää rukousaiheesi 
sähköpostitse:
pauli.kemi@gmail.com
tai puh. 0400-422 777
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Jeesus sanoi: ”Tulkaa 
minun tyköni, kaikki 
työtätekeväiset ja ras-
kautetut, niin minä an-
nan teille levon. Ottakaa 
minun ikeeni päällenne 
ja oppikaa minusta, sillä 
minä olen hiljainen ja 
nöyrä sydämeltä; niin te 
löydätte levon sielullen-
ne. Sillä minun ikeeni 
on sovelias, ja minun 
kuormani on keveä.” 
Matt.11:28-30 Sitten 
Hän sanoi myös:”....sitä, 
joka Minun tyköni tulee, 
Minä en heitä ulos.” Joh. 
6:37

Menin huoltoasemalle 
tankkaamaan saadakse-
ni polttoainetta autoon. 
Työnsin luottokortin ko-
neeseen ja naputtelin 
tunnusluvun - silloin 
näyttöön tuli isoilla kir-
jaimilla: TAPAHTUMA 
HYVÄKSYTTY!

Sil loin Henki  pu-
hui minulle sen kautta 
sanoen: Sinä kaikkine 
pyyntöinesi olet hyväk-
sytty taivaallisissa Jee-
suksen Nimessä! Kaikki 
mitä sinä olet, kaikki 
mitä sinulla on, kaikki 
tarpeesi, kaikki sydä-
mellesi lasketut asiat 
- aivan kaikki, mitä olet 
rukouksessa tuonut Ju-
malalle ja luovuttanut 
Hänen hoitoonsa, kaikki 
se on kuultu - ETTÄ 
’TAPAHTUMASI’ ON 

HYVÄKSYTTY!
Sillä ”Hänen (Jeesuk-

sen Kristuksen) kauttan-
sa (Hänen persoonansa 
arvollisuudessa ja Hänen 
veriuhrinsa ansioissa ja 
Hänen nimensä - Jeesus 
nimen - valtuudessa) on 
meillä molemmilla pääsy 
yhdessä Hengessä Isän 
(Jumalan) tykö.” Ef.2:18 
-  TAPAHTUMA ON 
HYVÄKSYTTY! Toi-
sin sanoen Kristuksessa 
meidät on hyväksytty 
kaikkine pyyntöinemme 
ja tarpeinemme Jumalan 
hoitoon. Ja Jumala on lä-
hellä kaikkia, jotka Hän-
tä avuksensa huutavat, 
jotka totuudessa Hän-
tä avuksensa huutavat. 

Hän tekee, mitä Häntä 
kunnioittavat halajavat, 
Hän kuulee heidän huu-
tonsa ja auttaa heitä. Ps. 
145:18-19

Sitten menin toisen 
kerran eräälle toiselle 
huoltoasemalle. Tein sa-
man luottokortin syötön 
ja naputtelin tunnuslu-
vun saadakseni poltto-
ainetta autoon. Nyt tällä 
huoltoasemalla näyttöön 
tuli toisenlaiset, mutta 
paljon puhuvat sanat 
isoilla kirjaimilla: TA-
PAHTUMAASI KÄ-
SITELLÄÄN! Silloin 
muistui mieleeni Juma-
lan Sanan opetukset siitä, 
miten Jumala toimii ru-
kouksessa. Rukouksessa 

Hänelle tuodut asiat on 
otettu käsittelyyn!

”Minä huudan Juma-
laa, Korkeinta, avukse-
ni, Jumalaa, joka vie mi-
nun asiani päätökseen.” 
Ps. 57:3 Vanha 1933/38 
Raamattu

Tuo lause suorastaan 
soi korvissani! Jumala 
vie minun asiani pää-
tökseen! Minun tapah-
tumaani käsitellään yl-
häältä, ja Hän vie sen 
onnelliseen päätökseen! 
Sitten tuli mieleen Pie-
tarin kokemus Apt. 12:5-
16. Pietari oli joutunut 
vankilaan ja seurakunta 
rukoili rukoilemalla hä-
nen puolestaan. Rukoili-
jat olivat todella huoles-

Tapahtuma hyväksytty ja sitä käsitellään 

tuneina kestäviä vedoten 
Jumalan apuun. Mutta he 
eivät hoksanneet, että sa-
manaikaisesti, kun he 
rukoilivat, Jumala hoiti 
asiaa - tapahtuma oli 
käsittelyssä! Ja, Jumala 
vei asian onnelliseen 
päätökseen, rukoilijoille 
yllätykseksi!

Raamattu opettaa ai-
van tarkasti, miten Ju-
mala toimii rukouksessa. 
Joh. 14:13-14; Apt. 4:12; 
Joh. 14:6; 1. Joh. 2:23; 
Hebr. 1:2

Tässä muutamia Juma-
lan Sanan ilmaisemia pe-
riaatteita, kun rukoillaan 
Jeesuksen nimessä!
1. Rukous heti kuultu 

Rauno ja Salme Help-

pi palvelevat kiertä-

vinä julistajina eri 

puolilla Suomea. 

He rohkaisevat 

Jeesukseen uskovia 

luottamaan Jumalan 

lupauksiin elämän 

kaikilla alueilla.

- heti toteutunut! Matt. 
8:2-3
2. Rukous heti kuultu - 
toteutuminen myöhem-
min! Luuk.17:12-14
3. Rukous heti kuultu - 
toteutuminen asteittain! 
Mark. 8:22-25
4. Rukous heti kuultu 
- mutta tilanne paheni 
ensin! Joh. 11:1-44
5. Rukousvastaus annet-
tu ennen anomista! Jes. 
65:24; 2. Piet. 1:3
6. Rukousvastaus järjes-
telty etukäteen armon 
runsaudella! Ef. 2:10; 
Ef. 3:20
7. Rukouksessa - Jumala 
vie asiasi onnelliseen 
päätökseen! Ps. 57:3
8. Rukouksessa - Jumala 
toimii samanaikaisesti! 
Apt. 12:5-16; Matt. 6:6

Omista Jumalan Sa-
nan ilmoittama ”täy-
den ymmärryksen koko 
rikkaus Kristuksessa” 
aivan kaikkeen! Kol. 2:2; 
Room. 8:37,31. Voit olla 
aivan varma Jumalan 
Sanan luotettavuuden ja 
Jeesuksen Persoonan ar-
vollisuuden perusteella, 
että TAPAHTUMASI 
ON HYVÄKSYTTY JA 
SITÄ KÄSITELLÄÄN! 
Tämä on Jeesus-voitto ja 
päättyy Jeesus-voittoon! 
Fil. 1:19 
Rauno Helppi

Tilausmaksu v. 2019 on 35 ¤,
mutta nyt vain 29 ¤vuoden 2019 
loppuun asti. Tila lehti maksamalla 
tilausmaksu lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Voit tilata lehden myös: 
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com

Uudista nyt tilauksesi maksamalla
tilausmaksu!

Tilaa Uusi Elämä -lehtiä jakeluun
edullisesti: 100 kpl maksa  19 ¤ + pk

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2019

 www.kristetliv.net
www.uusielama.net
   Fb. Uusi Elämä 

UE-lehti evankeliointiin


