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Pyhä Henki ja uskovien yhteys

Pyhä Henki vuodatettiin uskovien ylle ensimmäisenä helluntaina. Se oli tapahtuma, jossa
kuultiin raju tuulenpuuska ja
jossa nähtiin ikään kuin tulisia
kieliä, jotka tulivat uskovien
päälle. Tästä seurasi, että uskovat alkoivat puhua uusilla kielillä (Apt. 2). Myös näin tapahtui,
kun helluntaiherätys syntyi
1900-luvun alussa USA:ssa.
Helluntain kokemiseen on suuri
tarve myös tämän päivän Jeesukseen uskoville.
Elämme lopun aikaa, jolloin
Jooelin profetian sanoma täyttyy (Jooel 2:28-32). Pyhä Henki
vuodatetaan kaiken lihan ylle.
Tähän liittyy voimakas profeetallisuus ja parantumisherätys.
Profeetta Malakia kirjoittaa, että
Herra lähettää profeetta Elian
ennen kuin tulee Herran päivä.
Edesmennyt julistaja Kjell
Söberg sanoo, että Elia kuvaa
Jumalan profeetallista kansaa
lopunajassa (Mal. 4:5-6).
Profeetallisuus tulee esille
myös Jooelin sanomasta. ”Ja
on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä
vuodatan Henkeni kaiken lihan
päälle, ja teidän poikanne ja
tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja
vanhuksenne unia uneksuvat.
Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä

päivinä vuodatan Henkeni, ja
he ennustavat.” (Apt. 2:17-21)
Paavali sanoo, että hän toivoisi
kaikkien profetoivan, mutta se
ei tee henkilöstä profeettaa.
Profeetan ensisijaisena tehtävänä on kääntää kansa seuraamaan elävää Jumalaa, ja
siksi meidän tulee täyttyä yhä
uudelleen Pyhällä Hengellä,
jotta voimme olla Jumalan profeetallinen kansa lopun ajassa.
Jeesus antoi opetuslapsilleen
tehtävän julistaa evankeliumia
ja parantaa sairaita. Näin tapahtui alkuseurakunnassa, kun
uskovat julistivat täyttä evankeliumia. Jumalan tahto on, että
uskovat julistavat myös tänään
täyttä evankeliumia parantaen
sairaita.
Pietari sanoi halvaantuneelle
miehelle: ”Hopeaa ja kultaa ei
minulla ole, mutta mitä minulla
on, sitä minä sinulle annan:
Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.
Ja hän tarttui hänen oikeaan
käteensä ja nosti hänet ylös; ja
heti hänen jalkansa ja nilkkansa
vahvistuivat, ja hän hypähti
pystyyn, seisoi ja käveli; ja
hän meni heidän kanssaan pyhäkköön, käyden ja hypellen
ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki
kansa näki hänen kävelevän ja
ylistävän Jumalaa.” (Apt. 3:6-9)
Jumalan ihmeet kuuluvat

herätykseen. Ne ovat tienviittoja taivastielle, jotta ihmiset
kääntyvät etsimään Jumalaa.
Pelastuksen sanomaan kuuluu erottamattomasti sairaiden
parantaminen, mutta myös
parannuksen tekeminen. Meidän tulee julistaa suoraa ja
vesittämätöntä Jumalan Sanaa
rakkaudessa, jossa ei vain hyssytellä Jumalan armolla.
Evankeliumin julistuksessa
keskeisenä sanomana on parannuksen tekeminen. Ihmisten
kääntyminen pois synnistä ja
Jumalan seuraaminen. (Apt.
3:17-26) Se tuo siunauksen yksityisen ihmisen ja koko kansan
elämään. (2. Aik. 7:14)
Pyhän Hengen vuodatus johtaa myös uskovien yhteyteen.
”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja
tunnustekoa tapahtui apostolien
kautta.” (Apt. 2:42-43). Jumalalla on vain yksi kaunis perhe,
johon kuuluvat kaikki uskovat
eri seurakunnista ja kirkkokunnista. Uskovat ovat yhtä Jeesuksen sovitustyön perusteella.
Meidän tulee tunnustaa ja elää
todeksi uskovien yhteyttä, joka
vapauttaa Jumalan siunauksen
ja herätyksen maassamme. (Ps.
133, Joh. 17).

Malakia kirjoittaa Elian lisäksi, että Jumala yhdistää isät
ja lapset. Se merkitsee myös
yhteyttä meidän juurillemme
juutalaisen kansan kanssa.
Uskovien yhteys johtaa siihen, että ihmiset uskovat Jeesukseen. Siksi näytetään maailmalle, että me rakastamme toinen toisiamme sanoin ja teoin,
mutta se ei saa johtaa väärään
yhteyteen. Jeesus ei puhu kirkkojen yhteydestä eikä uskontojen yhteydestä, johon katolinen
kirkko ja paavi pyrkivät, vaan
Jeesukseen uskovien yhteydestä, sydänten yhteydestä. Tämä
ei myöskään saa johtaa väärään
seurakunnattomuuteen.
Korostaessamme, että jokaisella paikkakunnalla on vain
yksi seurakunta, voi johtaa
epämääräiseen seurakunnattomuuteen, jos emme näe, että
seurakunta on yksi, mutta samalla se on jakautunut moniin
eri perheisiin, seurakuntiin. Israelin seurakunta oli jakautunut
moniin eri perheisiin, kun he
viettivät pääsiäistä Egyptissä.
Paavali kehottaa asettamaan
seurakuntiin johtajat kaitsemaan Jumalan kansaa. Tässä
on kyse seurakunnasta, jossa
uskovilla on oma hengellinen
koti, seurakunta, siis ei jokin universaalinen seurakunta,
vaan toimiva uskovien yhteisö,

seurakunta, joita voi olla useita paikkakunnalla. Ne kaikki
kuuluvat samaan laumaan, jota
Jeesus itse kaitsee.
Lopunaikana tulee monia
eksytyksiä, ja siksi on tärkeää,
että jokaisella uskovalla on oma
hengellinen koti, seurakunta,
jossa hän voi kasvaa täyteen
miehuuteen yhdessä toisten
uskovien kanssa keskinäisessä
yhteydessä ja rakkaudessa.
”Ja he olivat alati, joka päivä,
yksimielisesti pyhäkössä ja
mursivat kodeissa leipää ja
nauttivat ruokansa riemulla ja
sydämen yksinkertaisuudella,
kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken
kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi
heidän yhteyteensä joka päivä
niitä, jotka saivat pelastuksen.”
(Apt. 2:46-47

Pauli Kemi

Pauli
Kemi
päätoimittaja

Uskollinen paimen

Jerusalemin Yad Vashem- museoalueella on keskitysleireillä
toisen maailmansodan aikana
menehtyneille juutalaislapsille omistettu muistorakennus.
Sen läheisyydessä kävelytien
varrella oleva korkokuva esittää Janusz Korsczakia. Hänen
ympärillään teoksessa on paljon
lapsihahmoja.
Janusz Korczak (alkujaan
Henryk Goldszmit) oli tunnettu
puolanjuutalainen lastenlääkäri
ja pedagogi. Kirjoissaan, joita
on myös suomennettu, hän korostaa lapsille kuuluvaa arvoa.
Korczak toteutti käytännössä
ajatuksiaan pitämällä Varsovassa lastenkotia juutalaisille
orpolapsille.  
Toisen maailmansodan syttyminen 1939 merkitsi lastenkodin väelle muutosta. Se
joutui siirtymään Varsovan
muun juutalaisväestön mukana

muurein ympäröityyn ghettoon.
Vaikeissakin olosuhteissa lapsista pyrittiin pitämään huolta.
Kun gheton asukkaiden siirrot
tuhoamisleirille alkoivat, oli
lastenkodin lapsilla ja henkilöstöllä edessään matka kuolemaan
elokuussa 1942.
Janusz Korczak ei jättänyt
orpolapsia pelastautuakseen
itse. Hän jakoi osan heidän
kanssaan. Varsovan juutalaisella
hautausmaalla on patsaskokonaisuus; pientä lasta sylissään
kantava pedagogi kulkee edellä
toisten lasten seuratessa perässä
matkalla kohti tuhoon vievän
junakuljetuksen lähtöpaikkaa.  
Tuhoamisleirin paikalla
Treblinkassa on suuri määrä
kookkaita kiviä. Jokaisessa on
yhden paikkakunnan nimi kertomassa surmattujen lähtökohdat.
Vain yhdessä kivessä on henkilön nimi; Janusz Korczak.  Se

kertoo kunnioituksesta ja arvostuksesta pedagogia kohtaan,
joka huolehti ja välitti pienimmistä ja vähäisimmistä.   
Hesekielin profeettakirja
kertoo huonoista ja kelvottomista paimenista, jotka eivät
ole huolehtineet laumastaan.
Lampaat ovat jääneet harhailemaan ja petojen syötäviksi.
Profeetta välittää lupauksen
Hyvästä Paimenesta: ”Minä
itse kaitsen lampaani ja vien ne
itse lepäämään, sanoo Herra,
Herra. Kadonneet minä tahdon
etsiä, eksyneet tuoda takaisin,
haavoittuneet sitoa, heikkoja
vahvistaa.” (Hes. 34:15-1)  
Profeetallinen lupaus toteutui Jeesuksessa. Hän sanoi
itsestään: ”Minä olen se hyvä
paimen.” (Joh.10:11) Jeesuksen
toiminnassa näemme Hyvän
Paimenen rakkauden. Lapset ja
elämän kolhimat olivat Hänelle

Pertti
Kymäläinen
erityisen tärkeitä. Hän näki ihmisen arvon siellä, missä muut
kulkivat ohitse. Taivaallisen
Isän rakkaus ja hyvyys avautuivat Jeesuksen kohtaamille
ihmisille.  
Jeesuksen tehtävä oli pelastustyö. Hän kulki edeltä
ristinkuolemaan puolestamme.

Se merkitsee meille ikuista
elämää kanssaan. Hän ei jättänyt meitä selviytymään yksin,
vaan osoittaa meille rakkautta
loppuun asti. Mikään ei riistä
Hyvän Paimenen sylistä. Se syli
on avoinna!
Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Jumalan suuri suunnitelma

Nyt keväällä 2021 on puhuttu
poikkeuksellisen positiivisesti
Israelista. Ilta-Sanomat kertoi
helmikuun alussa: ”Pandemian
kourissa taistelevan maailman
huomio kohdistuu nyt Israeliin,
jossa on annettu eniten koronarokotteita väkilukuun suhteutettuna koko maailmassa.”
Jeesukseen uskovina me
voimme lukea Raamatusta, että
Jumalan huomio on kaikkina
aikoina kohdistunut omaisuuskansaansa Israeliin, monissa
keskeisissä asioissa. Niitä ovat
Jumalan pelastussuunnitelma
ja profetioiden toteutuminen.
Israel ei ole menettänyt merkitystään, päinvastoin, juuri nyt
edessäpäin on erittäin tärkeitä
tapahtumasarjoja, joissa Jumalan voima ja kirkkaus tulevat
julki. Me yksilöuskovina ja
seurakuntina olemme tässä
mukana.
Raamatussa Israel on kuitenkin Jumalan valittu silmäterä. Jumala valitsi aikojen
alussa tämän kansan, luemme:
”Sillä Herran kansa on hänen
osuutensa, Jaakob on hänen
perintöosansa. Herra löysi hänet
autiomaasta, autiosta, ulvovasta
erämaasta. Herra otti Jaakobin
hoiviinsa ja opetti häntä, suojeli häntä kuin silmäteräänsä”,
Viides Mooses 32:9-10. Tämä
valinta on edelleen voimassa,
vaikka elämme seurakuntatalouskauden aikaa ja samalla
Pyhän Hengen aikaa. Israelin ja
seurakunnan rooleja ei tule sekoittaa keskenään. Molemmilla
on omat tärkeät tehtävänsä. Sen
sijaan varotetaan kovasti, ettemme tempautuisi mukaan Israelin
vastustajiksi tai peräti vihaajiksi. Tässä on yksi varoituksen
sana: Sillä joka teihin koskee,
se koskee hänen silmäteräänsä, Sakarja 2:8.
Israelilla on äärimmäisen
tärkeä rooli, ja Jumala valvoo
Sanaansa kansan kohdalla. On
tärkeä, että me näemme näitä
asioita Sanan opettamalla tavalla. Raamatussa on kestoaiheita.

vaiheittain Siinain vuorelta Jumalan Siioniin eli Jerusalemiin.
Israelin kansan historiaan mahtuu paljon eri vaiheita. Jumala
on ollut aina uskollinen, ja Hän
on antanut voiton vihollisista.
Esimerkkinä voidaan mainita
kolme suursotaa, jossa koettiin
Jumalan ihmeitä. Herra suojeli
kansaansa niin Itsenäisyyssodassa 1948-49 kuin Kuuden
päivän sodassa 1967. Tuo lyhyt
salamasota, jossa Israel käytännössä murskasi kolme arabinaapuriaan.  Silloin Lähi-idän
kartta muuttui lähes kokonaan.
Tämän kesäsodan jälkeen tuli
vielä Jom Kippur -sota syksyllä
1973, jossa kaksi arabimaata,
Egypti ja Syyria, etsivät revanssia Israelista siinä onnistumatta.
Juuri nämä tosiasiat heijastuvat
päivittäin poliittisissa uutisissa.

Jerusalem

Harri opastamassa ryhmää Jerusalemissa.
Yksi niistä on Jumalan pelastussuunnitelma, ja toinen keskinen on Jumalan suunnitelma
juutalaisille. Profeetta Jeremialle sanotut sanat ovat edelleen
voimassa: ”Minä valvon, että
sanani toteutuu”, Jeremia 1:12.
Pian Israel täyttää 73 vuotta
tänä keväänä. Israel perustettiin
Yhdistyneiden kansakuntien
päätöksellä 14.05.1948.

Israel 70 vuotta

Olin Israelin pääkaupungissa,
Jerusalemissa noina huhtikuisina päivinä, kun maa täytti 70
vuotta. Juhlan päätapahtuma

oli Hertzel-vuorella, lähellä
Jad Vashem -nimistä Vainojen
museota.
Kuuntelin juhlaa aitiopaikalta, joka oli asuntoni parveke.
Radiostani kuuntelin monet
puheet sekä musiikkiesitykset.
Juhlan koskettava tunnelma
ja vahva sanoma kantautuivat
korviini. Puhujat olivat maan
johtajia, kuten pääministeri
Benjamin Netanjahu, sekä muut
poliittiset johtajat että turvallisuuspalvelun johtajat.
Oli koskettavaa ja mieleenpainuvaa, kun kerrottiin Israelin
kansan vaellus, joka tapahtui

Vuonna 1967 Jerusalem yhdistyi ja siirtyi täysin Israelin valvontaan. Viimeisimpiä
suuria uutisia on ollut USA:n
suurlähetystön siirtyminen Tel
Avivista Jerusalemiin. Se tapahtui 14.5.2018, jota tapahtumaa
myös todistin itse Jerusalemissa.  
Mitä jatkossa tapahtuu,
emme kukaan tarkkaan tiedä.
Me voimme olla turvallisin
mielin, asuimme missä päin
tahansa maailmaa. Meillä on
luottamus Israeliin Pyhään, joka
on sekä historian, nykyhetken
että tulevaisuuden Jumala. Onhan kirjoitettu: Katso, hän, joka
Israelia varjelee, ei torku eikä
nuku, Ps. 121:4.
Myös Jerusalemilla on valoisa tulevaisuus, sen profeetta Aamos lupasi: Aikojen lopussa on
Herran temppelin vuori seisova
vahvana, ylimmäisenä vuorista,
kukkuloista korkeimpana, ja
kaikki pakanakansat virtaavat
sinne. Jesaja 2:2
Sinua lukijani siunaten,

Harri Kröger
Budapestistä.
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Matkalla evakkoon

Pelkosenniemen taistelu 18.12.1939:
“Tässä auttoi Herra.”
Tämä lause on ikuistettu muistomerkkiin, joka pystytettiin Pelkosenniemelle 25 vuotta talvisodan
päättymisen jälkeen, sillä suomalaiset sotilaat uskoivat siellä saadun
yllätysvoiton olleen ”korkeemmas
käres”.

Neuvostoliiton hyökkäys alkoi vesisateessa 16. joulukuuta 1939 Kitisen lossin alueella. Suomen joukko-osastoista
paikalle komennettiin jääkäriupseeri
majuri Armas Perksalon johtama
jalkaväkirykmentti JR 40, joka kuului
Pohjois-Suomen ryhmään.
Joulukuun 17. päivänä armeijan ylipäällikkö ja tasavallan presidentti
Kyösti Kallio piti radiopuheen rohkaisten suomalaisia sotilaita: “Te
sotilaat siellä rintamalla saatte joka
päivä nähdä, ja me täällä kotona olevat
saamme ihmeeksemme kuulla, miten
elämää johtava käsi antaa teille voimaa

Lähetti ”vankkureineen”

seisoa väkivaltaa vastaan ja voittaa
silloinkin, kun vastassanne on valtava
ylivoima.” Myös presidentin puoliso
Kaisa Kallio piti radiopuheen, jossa
hän kehotti Suomen kansaa rukoilemaan.
Osa JR 40:stä aloitti 18.12. koukkauksen vihollisen selustaan. Samaan
aikaan Neuvostoliiton joukko (majuri
Stefan V. Kolomietsin 273. vuoristojalkaväkirykmentti) jatkoi hyökkäystään Kitisen lossilta kohti Pelkosenniemeä ja saikin kirkonkylän miltei
haltuunsa panssarijoukkojen avulla.
Saman päivän iltana alkoi suomalaisten vastahyökkäys. Koukkaavat
joukot olivat vailla yhteyksiä omaan
rykmenttiinsä. Ne yllättivät vihollisen
ja tuhosivat kilometrin päässä lossilta
sen huoltokeskuksen ja tykkipatterit.
Yksi puna-armeijan taisteluosaston autonkuljettajista sai luodista osuman ja

lyyhistyi auton äänitorven päälle. Äänitorvi aiheutti hämminkiä neuvostojoukoissa. Yllättyneet neuvostojoukot
jättivät Pelkosenniemen ja pakenivat
sekasorron vallitessa 19. joulukuuta
yöllä kohti Savukoskea. Vesisateessa
alkanut taistelu päättyi pakkasen kiristyttyä poikkeuksellisesti lähes 40 asteeseen halvaannuttaen panssarivaunut ja
hyökkääjän sotilaat. Hyökkääjältä jäi
Pelkosenniemen lossille koko kalusto
ja myös soittokunnan puhaltimet, joilla
oli tarkoitus juhlistaa Lapin valtausta.
Alkuvuonna noin vuosi sitten ohjaaja/käsikirjoittaja Martti Takalo
huomasi, miten vähän huomiota on annettu tälle tärkeälle taistelulle ja miten
selkeästi Jumalan siunaava ja varjeleva
käsi on tuolloin ollut kansamme yllä.
Useissa Martin aiemmissa projekteissa kuvaajana toiminut Juha-Pekka
Paananen vinkkasi kiinnostavan linkin

Panssarivaunu T26

Martille WhatsApp viestillä. Linkki oli
YouTube-videoon, jossa asiantuntija
Olli Seppänen kertoo, kuinka suuri
Jumalan siunaus oli sotavuosina Suomen yllä.
Martti kiinnostui aiheesta. Monissa
taisteluissa oli nähtävissä Jumalan
apu ja erityisesti Pelkosenniemi alkoi
elämään ajatuksissa. Miksei kukaan ole
tehnyt tästä elokuvaa? Sisäinen ääni
kehotti Marttia tarttumaan aiheeseen,
mutta Martti vielä epäröi miettiessään,
miten ”nyrkkipajan” rahkeet voisivat
riittää tällaiseen projektiin. Kipinä ei
kuitenkaan sammunut, ja Martti otti
yhteyttä Olli Seppäseen. Tästä elokuvan käsikirjoitus alkoi edetä eteenpäin.
Martin kaksostyttäret Monja ja
Jutta Takalo ovat kosmetologeja ja
opiskelevat parhaillaan Helsingissä
maskeeraajiksi. Koulusta järjestyi
mahdollisuus tulla mukaan toimimaan
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Käsikirjoittaja/ohjaaja Martti Takalo ja asiantuntija, ilmavoimien kapteeni Olli Seppänen

Lotta kantaa puita soppatykille

elokuvan maskeeraajina ja puvustajina.
Martin vaimo Katriina on myös ollut
vahvana tukena, ja vuosien varrella
he ovatkin tehneet perheenä yhdessä
monia teatteri-, elokuva- ja kuvausprojekteja.
Juha-Pekka Paananen ja lähes sata
muuta vapaaehtoista on tullut talkoilla mukaan elokuvan toteuttamiseen.
Sponsoreita ei juurikaan ole, ja on
käsittämätöntä huomata, miten huikean
laadukasta jälkeä on jo saatu aikaan
ilman suurta rahoitusta.
Teaserin voi itse kukin käydä vilkaisemassa YouTubesta tai elokuvan Facebook-sivustolta Pelkosenniemi 1939,

Neuvostoupseeri autoine ja alaisineen

missä voi muutenkin seurata projektin
etenemistä. Sotahistoriallinen draamaelokuva pitää koskettavalla tavalla
sisällään niin ihmisen rosoisuutta kuin
hengellisyyttäkin. Elokuva valmistuu
kevään kuluessa, mutta tarkempi ajankohta julkaisulle on vielä avoin.
Elokuvassa sotamies Airolaa näyttelevä Miko Puustelli kertoo, kuinka
mukana olo on laittanut vielä enemmän
miettimään ja kunnioittamaan niitä
sotilaita, jotka ovat itsenäisyytemme puolesta taistelleet. Olosuhteet
olivat järkyttävät, joiden keskellä he
olivat. ”Kyllä kyynel tirahtaa ihan
itsestään siellä kuvauksissa. Kun edes
pienellä tasolla voi hetkeksi samaistua
heihin.
Ja se yhteishenki, mikä meillä on
kuvausporukassa, mikä mahtava voimavara! Miten valtava sen on täytynyt
olla niillä taisteluissa olleilla joukoilla!” Miko sanoo ja jatkaa ”Nousee valtava kiitollisuus ja kunnioitus silloista
presidenttipariskuntaa kohtaan - heidän
hengellinen esimerkkinsä ja luottamus
Jumalan apuun. Kuinka he rohkaisivat
siellä rintamalla olevia ja koko Suomen
kansaa.”
Tässäpä meille esimerkkiä ihan
jokaiselle, ei ainoastaan päättäjille,
jos haluamme, että Suomen yllä lepää
siunaus ja varjelus myös jatkossa!

Teksti: Nina Puustelli
Kuvat: Juha-Pekka Paananen
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Majuri Perksalo ja kapteeni Saarela

Uusia miehiä rintamalle ja täydennystavaroiden purkua ennen soppatykin äärelle
pääsyä

Sotamies Airola (Miko Puustelli) ja äiree (Vuokko Kolehmainen)

Vänrikki Kujala (Tom Södeström) keskellä, kalastaja Tikkanen (Raimo Suuronen)
oikealla, sotamies Airola vasemmalla
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Harri Kröger on ollut jo yli
30 vuotta Suomen helluntaiherätyksen Israel-työssä. Hän
on ollut monessa mukana:
perustamassa messiaanista
seurakuntaa Jerusalemiin sekä
toiminut siellä turistioppaana.
Nyt Harri on vaimonsa Anitan kanssa Budapestissa ja
palvelevat juutalaisen kansan
keskellä. Unkarissa on noin
100.000 juutalaista.

Harri sekä Anita Pylvänäinen Kröger:

Harri ja Anita Ein Gedissä (Ku

Messiaaniset seurakunnat Israelissa
Muutin perheeni kanssa 1989 Jerusalemiin ja asuimme maassa toistakymmentä vuotta ennen kuin muutimme
takaisin Suomeen. Jälkeenpäin ajatellen, että Jumala oli valmistellut monta
asiaa meidän omassa elämässämme
sekä ympärillämme olevassa maailmassa. Olihan se valtava ihme, että
suuri Neuvostoliitto hajosi ja tilalle
muodostui nykyinen Venäjä ja miljoona juutalaista teki alijan Israeliin.

Samalla käynnistyi suuri Alija, jolloin
muutti venäjää puhuvia juutalaisia jatkuvasti maahan. Seuraavan 10 vuoden aikana Israeliin muutti noin miljoona uutta
asukasta. Se muutti koko yhteiskunnan,
ja erityisesti hengellinen ilmapiiri muuttui. Voidaan sanoa, että koimme ”hiljaista
herätystä”, koska ihmisiä tuli joka puolella Jeesukseen uskoviksi ilman erityistä
selitystä. Tosin silloin rukoiltiin paljon ja
jaettiin Jumalan Sanaa eri tavoin.
Sain itsekin tuona aikana elää erityisen
ajan jaksoni. Tapahtui se, mikä tuo julki
profeetta Jeremia, 31:8: Katso, minä tuo
heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät
maan perimmäisiltä ääriltä. Heidän joukossaan on sokeita ja rampoja, raskaana
olevia ja synnyttäjiä. Suurena joukkona
he palaavat tänne.
Olin tuonut aikaisemmin maahan
nuorten aikuisten aktioryhmiä. Kiersimme Israelin 60 kaupunkia yhdessä,
ja operaatio kesti kolme vuotta. Jaoimme paljon kirjallisuutta, lauloimme ja
soitimme puistoissa, niin kaduilla kuin
uimarannoilla. Joskus meitä pyydettiin
mukaan myös messiaanisiin seurakun-

tiin. Se oli opettavaista aikaa, joka on
edelleen suuri kiitosaihe!

EVEN ISRAEL
-seurakunta syntyy

Heti 90-luvun alussa syntyi Jerusalemissa
tarve perustaa venäjänkielinen messiaaninen seurakunta. Ja siihen tarjoutui tilaisuus, kun Victor ja Julia Blum muuttivat
Eestistä Suomen kautta Israeliin. Olimme
perheenä heitä vastassa. Meidän välimme syntyi vahva ystävyys- ja työyhteys.
Blumit olivat tulleet hieman aikaisemmin
Jeesukseen uskoviksi Tallinnassa, osaksi
suomalaisten nuorten myötävaikutuksesta. Kuitenkin uskoon johdatti paikallinen
pastori Stanislav Sirel.
Julia ja Victor olivat alusta alkaen terveellä tavalla uskontiellä. Niinpä Jumala
puhui heille rukouksen kautta ja avasi
heidän eteensä uuden oven, Jumalan
palvelukseen astumisen. Suomalaisten
Israelin ystävien kautta avautui mahdollisuus opiskella teologiaa Iso Kirja
-opistolla Suomessa.
Suomi-jakson jälkeen Victorille avautui palvelupaikka Baptist House -seurakunnan työyhteyteen, aivan Jerusalemin
keskustassa. Se oli työntäyteistä ja kiireistä aikaa. Paljon aikaa meni ihmisten
asioiden ja ongelmien selvittelyyn, sillä
maahan muuttaneet tarvitsivat asunnon
sekä opiskelu- tai työpaikan. Heillä oli
elämässään joskus suoranaista hätää.
Maahan tulo oli varsin monelle juutalaiselle hengellistä etsikkoaikaa. Usein
se alkoi siitä, kun he halusivat itselleen
oman Raamatun. Monelle ateistille Jumalan todellisuus avautui ensimmäisen ker-

ran Israelin maaperällä ja Jerusalemissa.
Victorista tulikin venäjänkielisen uskovien ryhmän ensimmäinen pastori. Itse
suostuin myös ensimmäiseksi vanhimmaksi, vaikka minua haluttiin pastoriksi.
Halusin kaikin tavoin tukea Victoria,
nuorta uskovaa veljeäni. Sain neuvoa
ja rohkaista samalla tulevaa johtotiimiä
sekä juuri uskoon tulleita seuraamaan
kaikessa Herraa Jeesusta Messiasta.
Ryhmä järjestäytyi seurakunnaksi, jonka
nimeksi tuli Kehilat Even Israel (Israelin
kallio). Alussa oli vain 15 uskovaa, mutta
Herra pelasti viikoittain uusia ihmisiä.
Kolmen vuoden kuluttua kastettuja seurakuntalaisina oli yli 100.
Kuten on todettu, maahanmuuttajien
muuttovirta oli voimakas koko 1990-luvun ja se on jatkunut 2000-luvullakin.
Asian puolesta kannatta rukoilla ja tehdä
työtä sen eteen. Maahanmuuttajat ovat
asettautuneet Israelissa tasaisesti kaikkialle maahan ja erityisesti kaupunkeihin,
joissa on tarjolla työpaikkoja.
Pastori Victor Blum on kuvannut
noita tapahtumia seuraavasti: Messiaan
seurakuntaruumiin kasvu eri puolilla
maailmaa ja erityisesti Israelissa on
selvä merkki Raamatussa ennustetuista
lopun ajoista sekä Israelin hengellisestä
ja fyysisestä ennalleen asettamisesta.
Messiaanisen liikkeen syntyminen ja
kehittyminen Israelissa on osa lopun
aikojen hengellistä taistelua.

Profetiat toteutuvat

Tämä kaikki edellä kuvattu on myös
mainittu profeettojen kirjoissa. Nostan
esille nyt kaksi erillistä lupausta maahan-

muutosta ja hengellisestä herätyksestä.
Hesekielen kirjan luku 37 on hyvä kuva
näistä asioista. Neuvostoihmiset olivat
todella hengellisesti kuolleita, kuten
profeetan näyssä luut osoittivat. Seitsemänkymmentä vuotta täydellistä ateismia
oli jättänyt jälkensä näihin rakkaisiin
juutalaisiin. Se korostui siinä tosiasiassa,
koska he olivat suurimmalta osaltaan
oppineita, akateemiset koulutukset ja
korkea virat takanaan he olivat muuttaneet uuteen maahan, Israeliin.
Me luemme Hesekielin kirjasta 37:14: Herran käsi tuli minun päälleni ja
vei minut pois Herran hengessä ja laski
minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä
luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niitten
ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon
laakson kamaralla, ja katso, ne olivat
hyvin kuivia (rutikuivia). Niin hän sanoi
minulle: ”Ihmislapsi, voivatkohan nämä
luut tulla eläviksi?” Hesekiel vastaa:
”Herra, Herra, sinä sen tiedät.” Niin hän
sanoi minulle: ”Ennusta näistä luista ja
sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran
sana! Halleluja, sitten alkoi tapahtua,
kuten itsekin sain todistaa Jerusalemissa.
Ratkaisevaa oli se, että profeetta julisti
Herran sanan.
Meillä on edelleen sama tehtävä,
missä tahansa me asummekaan. Jumalan
tahto on johdattaa omaisuuskansansa eli
juutalaiset Uuden liiton kansaksi. Tämä
tapahtumasarja toteutuu jo jossain määrin
keskuudessamme. Profeetta Jeremia ennusti myös nämä asiat luvussa 31, jossa
on kaksi suurta lupausta: Herra johdattaa
kansansa omaan maahansa ja johdattaa
heität sisälle Uuteen liitoon. Jakeessa 8
”tuon heidät pohjoisesta maasta” (Ve-
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sanoihin ”Ensi vuonna Jerusalemissa”.

Messiaaniset seurakunnat

uoleella merellä) matkalla Daavidin lähteelle.

kasvavat

näjältä) ja jae 31 ”Minä teen Israelin
heimon ja Juudan heimon kanssa uuden
liiton”. Apostoli Paavali vahvistaa saman
asian Room. 11:27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä
otan pois heidän syntinsä.

Alija

Käsitteenä alija koskettaa jollain tapaa
jokaista juutalaista riippumatta siitä,
asuuko hän Israelissa vai sen ulkopuolella. Juutalaiseen kansaan kuuluva ihminen
joutuu ratkaisemaan omalta kohdaltaan
sen, miten hän suhtautuu tuohon ilmiöön.
Alija on asia, joka esiintyy juutalaisten
pyhissä kirjoituksissa ja erityisesti Liittojen kirjassa eli Raamatussa. Hepreankielinen sana alija tarkoittaa nousemista,
menemistä ylöspäin.
Juutalaisessa traditiossa matkustaminen Israelin maahan on tuota samaa
nousemista; se on sitä niin maantieteellisesti, henkisesti kuin uskonnollisestikin. Jerusalemin kaupunki on se paikka,
johon erityisesti ajatellaan noustavan –
seisoohan kaupunki uljaana Juudean vuoriston korkeimmilla kukkuloilla. Alija on
myös prosessi, joka voidaan ymmärtää
juutalaisen kansan palaamisena Israeliin
eri kansojen keskuudesta. Itse asiassa se
on Jumalan juutalaiselle kansalleen alun
alkaen laatima suunnitelma.
Israelin kansan palaaminen takaisin
omaan maahansa tulee jatkuvasti esiin
juutalaisissa rukouksissa, joita luetaan
vielä nykyäänkin. Suurten juhlien aikaan,
kuten pääsiäisenä (pesahina) ja suurena
sovituspäivänä (jom kippurina), synagogajumalanpalvelukset päättyvät juhlaviin

Israelin messiaaniset seurakunnat muodostuvat niiden juutalaisten yhteisöistä,
jotka uskovat Jeesuksen olevan Raamatun lupaama Messias. Seurakunnilla ei
ole keskusjohtoa, mutta yhteyttä pyritään
vaalimaan hengellisten johtajien välillä
maakunnittain ja valtakunnallisesti. Messiaanisten seurakuntien jäsenissä on niin
juutalaisia kuin ei-juutalaisiakin.
Seurakuntien tilaisuudet eroavat
toisistaan musiikiltaan, rukouksiltaan,
evankelioinnin määrältään ja karismaattisuudeltaan, ja niiden jumalanpalveluksissa käytetään eri kieliä, kuten hepreaa,
venäjää ja englantia. Seurakuntien teologisissa painotuksissa on myös eroja, mikä
johtuu johtavan pastorin tai pastorien
taustasta.
Alkuaikoina messiaanisissa seurakunnissa käytetty kieli oli heprea.
1980–1990-luvuilla tilanne alkoi muuttua, kun maahan syntyi venäjän- ja
amharankielisiä seurakuntia. Amharaa
puhuvat tummaihoiset Etiopiasta saapuneet juutalaiset. Lisääntyvässä määrin
on syntynyt myös espanjankielisiä hengellisiä ryhmiä ja muiden kieliryhmien
yhteisöjä aina sen mukaan, mistä maista
uusia maahanmuuttajia on saapunut.
Varsin usein seurakunnat ovat vähintään
kaksikielisiä, sillä yleiskielenä maassa
on englanti.
Musiikilla on messiaanisten seurakuntien kokoontumisissa tärkeä rooli, ja niissä lauletaan mielellään omia messiaanisia
lauluja, joissa on lähes aina oma sävellys
ja joiden sanat ovat hyvin usein suoraan
Raamatusta, erityisesti Psalmeista. Messiaanisilla seurakunnilla on yhteinen
laulukirja, joka luo yhteenkuuluvuuden
tunnetta.
Suurin osa messiaanisista uskovista
on protestantteja; suurimpana ryhmänä
ovat helluntailais-karismaattiset, baptistit
ja myös evankeliset kirkot, kuten evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntien
yhteisenä päämääränä on päästä uskon
alkujuurille, apostolisen ajan seurakuntaelämään.
Tilaisuudet ovat lämminhenkisiä, eikä
niissä ole sovittua kaavaa. Tietysti seurakunnissa vallitsee myös järjestys ja kuri,
joita pyritään ylläpitämään. Tilaisuudet
saattavat muistuttaa joko synagogien

Harri keskustelemassa Natanian
torilla paikallisen
rabbin kanssa
Israelin Messiaasta.
Lopuksi vaihdoimme kirjallisuutta
keskenämme.
jumalanpalvelusta tai monien vapaakristillisten seurakuntien kokoontumisia
länsimaissa. Alun alkaen seurakunnan
johtavaa henkilöä kutsuttiin vanhimmaksi, nykyään pastoriksi tai jopa rabbiksi.
Korvausteologian eri muodot, joiden
mukaan juutalaisen kansan ja Israelin
maan rooli on siirretty kristilliselle kirkolle, torjutaan jyrkästi messiaanisten
keskuudessa. Israelin messiaanisessa
liikkeessä on myös vahvasti juutalaiseen
traditioon perustuvia seurakuntia, joilla
on kuitenkin Uuden liiton keskeinen
teologia: niissä pitäydytään apostolisessa opissa, johon kuuluu missiologinen
näky ja itsenäisten paikallisseurakuntien
olemassaolo.
Israelissa toimii messiaanisten raamattuopisto, Israel College of the Bible,
joka aloitti toimintansa vuonna 1990
Jerusalemissa ja toimii nykyään Natanian kaupungissa Välimeren rannalla. Opiskelututkintoja voi suorittaa
hepreaksi, venäjäksi ja englanniksi. Raamattukoulun johtajana toimii
messiaaninen uskova tri Eretz Soref.

Kuvassa Harrilla on tapaaminen kahden Jews for Jesus -juutalaisjärjestön työntekijän
kanssa Budapestissa. Heidän Unkarin paikallinen johtaja on Kata Tar (oik.).

Jeesus hakee seurakuntansa

Ystävät, meillä ei ole paljoa aikaa enää
jäljellä, ennen kuin Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa pois. Sen vahvistaa
myös Roomalaiskirjeen luku 9 jae 28.
Sillä sanansa on Herra toteuttava maan
päällä lopullisesti ja rutosti.
Lopuksi: Hyvät työnystävät, palvelen nyt vaimoni Anitan kanssa Unkarin
pääkaupungissa Budapestissä juutalaista
kansaa. Teemme nyt humanitääristä työtä
(nyt talvella Mevaser-sukkaprojekti). Samalla kohtaamme ihmisiä ja välitämme
heille evankeliumia.

Teksti ja kuvat: Harri Kröger

Liitteet: Kappaleet Alija ja Messiaaniset seurakunnat ovat Kirjasta: ISRAEL siunauksena
keskellä maata”, Aikamedia 2019.
Harri Krögerin viimeisen ja kuudennen kirjan nimi tulee Jes. 19:24 ”Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assurian
rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea
maata”: ISRAEL on kirjaimellisesti maailman keskeisimpänä, siis kolmen maanosan
liittymäkohdassa: Aasia, Afrikka ja Eurooppa. Samalla profeetallisten tapahtumien
keskuspaikka!
Kirjaa on saatavana Aikamediasta.
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Mitä on usko
Jumalaan?
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.”

2. Kaikki ihmiset ovat
tehneet syntiä.

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

3. Jeesus on kuollut
ristillä puolestasi.

Jumala osoittaa rakkautensa meitä
kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän
puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Room. 5:8. Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä
lukenut heille heidän rikkomuksiaan.
2. Kor. 5:19

4. Pelastus on henkilökohtainen

Pauli Kemi

Onko sokea kelloseppä
suunnitellut silmät?
Ateistit väittävät, että luonnossa ei voida
havaita mitään suunniteltua. Pienikin
näyttö suunnittelusta kaataisi maallistuneen humanismin ja uusdarvinismin.
Tästä syystä ateistit ummistavat tietoisen harkitusti silmänsä suunnittelulta.
Kampasimpukalla ja sirkkaäyriäisellä ei
kuitenkaan ole varaa ummistaa silmiään.

Peilit silminä

Kampasimpukalla voi olla silmiä jopa
200 kappaletta, ja ne ovat todella ihmeelliset peilisilmät. Kameroissa, kiikareissa
ja joissakin kaukoputkissa valo tarkennetaan yhden tai useamman linssin avulla.
Suurimmat optiset tähtikaukoputket on
kuitenkin varustettu kaarevilla peileillä,
jotka taittavat valoa heijastamalla sitä,
eli valo lähetetään taaksepäin ja se muodostaa kuvan kaukoputken sisälle. Peilikaukoputken keksi kaikkien aikojen merkittävin tiedemies, joka oli myös harras
kristitty, Sir Isaac Newton (1642–1727).

Mitä näkemiseen tarvitaan?

Silmä vastaa näkemisestä vain ”puolittain”, sillä aivojen on purettava ja
tulkittava niihin saapunut näkymä. Tämä
aivotoiminta tapahtuu nopeammin kuin
mihin paras ihmisen koskaan rakentama
supertietokone pystyy! Ihmissilmän
kaltainen ihme ei syntyisi sattumalta
edes yhtä kertaa, koska sen on käsiteltävä niihin joka sekunti virtaavat tuhat
miljoonaa fotonia. Silmiesi tietojenkäsittelyteho on samaa luokkaa kuin
miljoonan kannettavan tietokoneen, ja
katselu kuluttaa 20 prosenttia syömäsi
ruoan energiasta. Energiankulutus on
kuitenkin vain vaivaiset 4 wattia, koska
Jumala on suunnitellut sähkön tuotannon
ja kulutuksen nerokkaalla tavalla. Jos
ihminen rakentaisi mikroprosessoreista ja
sähköjohdoista vastaavanlaisen laitteen,
se olisi kerrostalon kokoinen ja kuluttaisi
yhden atomivoimalan tuottaman sähkön.

Jumala loi eläimille
oikeanlaiset silmät

Useiden eläinten silmät ovat täysin erilaiset kuin meillä, mutta ne sopivat niiden
tarpeisiin täydellisesti. Jumala varusti
kärpäsen kaltaiset hyönteiset verkkosil-

.

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.
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. Sillä
jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu.

pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä Nro 2/2021

Pekka
Reinikainen
millä, joiden avulla ne näkevät moneen
suuntaan samanaikaisesti. Meidän silmämme ovat todellisuudessa ikkunoita,
joista aivomme katsovat ulos.
Sirkkaäyriäiset näkevät jopa läpinäkyvät
katkaravut
Sirkkaäyriäisellä on nykyisen eläinkunnan monipuolisimmat silmät. Sirkkaäyriäisen silmät ovat varsien päässä,
ja niissä on molemmissa noin 10 000
erillistä linssiä. Varret liikkuvat hyvin
ja mahdollistavat laajan näkökentän. Ne
liikkuvat lisäksi toisistaan riippumattomasti samaan tapaan kuin kameleonttien
teleskooppisilmät. Kumpikin silmä jakautuu kolmeen toiminnalliseen osaan.
Kapea keskiviiva jakaa silmät kahteen
puoliskoon. Sirkkaäyriäisen syvyysnäkö
on erinomainen jo yhdelläkin silmällä.
Silmän ylä- ja alaosat ovat erikoistuneet liikkeen ja hahmojen havaitsemiseen. Keskijuova, joka jakaa silmän
kahteen puoliskoon, koostuu kuudesta
rivistä pitkälle erikoistuneita pieniä
silmiä. Silmärivit 1–4 on suunniteltu

värien näkemiseen. Ne kykenevät erottamaan aallonpituuksia ultravioletista
infrapunaan. Muilla silmillä värinäköä
ei ole. Silmärivit 5–6 puolestaan on asennettu polarisoituneen valon näkemistä
varten. Joillakin sirkkaäyriäislajeilla on
kuusitoista erilaista valoherkkää pigmenttiä. Ne aistivat eri värejä ja erilaista
polarisoitunutta valoa. Lisäksi erilaiset
suodatinpigmentit tarkentavat aallonpituuksien erottelukykyä edelleen. Vertailun vuoksi voi todeta, että ihmisellä
on vain kolme fotopigmenttiä. Toisin
kuin ihmisillä sirkkaäyriäisillä kulkee
silmistä keskushermostoon suuri joukko
rinnakkaisia hermoja. Tämä helpottaa
silmien tuottaman monipuolisen tiedon
käsittelyä. Äyriäisten erinomainen liikkeen, hahmojen, värien ja polarisoituneen
valon havaintokyky auttaa näkemään
sekä saalistajat että saaliin hyvissä ajoin.
Polarisoidun valon avulla läpinäkyvät
katkaravut on helpompi havaita.
Jatkuu s. 5

Brasiliassa helluntaiherätys vaikuttaa yhä enemmän
Brasilian helluntailiike Assembleias de
Deus, joka tarkoittaa "Jumalan seurakuntaa", sai alkunsa, kun ruotsalaiset
lähetyssaarnaajat Daniel Berg ja Gunnar
Vingren tulivat sinne vuonna 1910. He
aloittivat lähetystyön Belémin kaupungissa, joka kuuluu Parán osavaltioon.
Heidän perustama Assembleias de Deus
liikkeessä on nyt 22,5 miljoonaa jäsentä.
Latinalaista Amerikkaa pidetään perinteisesti katolisena maanosana, muttanykyään yhä useammat ihmiset alkavat
kyseenalaistaa tätä. Jos helluntailiike ei
vielä tilastoissa ole ohittanut katolista

kirkkoa, niin se ei ole enää kaukana.
Helluntaiseurakuntia on perustettu
kaikkiin maihin Etelä-Amerikassa. Siellä
on voimakasta seurakuntakasvua, erityisesti Brasiliassa.
Nykyään helluntaiseurakuntien luonne
vaihtelee suuresti. Pienistä kotiseurakunnista, joilla on maallikkopastori, suuriin
megakirkkoihin, jotka toimivat kuin
yritys ja joilla on tavoitteena perustaa
seurakuntia kaikkialle maailmaan.
Monet hengelliset johtajat ja uskovat
eri evankelisista seurakunnista tukivat ja
äänestivät presidentiksi Jair Bolsonaroa,
		

joka myös on helluntailainen. 		
Bolsonaro käytttää ilmaisua "ennen
kaikkea Jumala". Tätä iskulausetta myös
evankeliset uskovat käyttävät. Eräs pastori, joka osllistui kansalliseen paasto- ja
rukouspäivään huhtikuussa 2020, sanoi
paikalliselle VEJA-sanomalehdelle, että
muut maat, kuten Guatemala, Paraguay
ja Yhdysvallat, olivat inspiroineet häntä
järstämään kansallisen rukous- ja paastopäivän Brasilian puolesta, jonka järjestämiseen hän pyysi presidentti Bolsonaron
tukea.
Viime vuosikymmeninä on saatu pal-

jon viestejä siitä, kuinka helluntailiike on
kasvanut nopeasti Brasiliassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Helluntaikirkkojen
suuri jäsenmäärä tarkoittaa myös sitä, että
heillä on myös poliittista vaikutusvalta
maan asioiden hoitoon.
Helluntai myös nykypäivänä tarkoittaa Pyhän Hengen vuodatusta. Pyhä
Henki jakaa edelleen hengellisiä lahjoja ja että ihmisten elämässä tapahtuu
ihmeitä ja merkkejä. Se on merkki antautuneesta hengellisestä elämästä, joka
on seurausta paastosta ja rukouksesta.

Ana Kemi
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Köysi jäi rasvaamatta
Tiesitkö, että Jeesukseen uskovat saavat joskus ilmoituksia Jumalalta? Heinäkuussa kolme vuotta sitten Jumala
näytti eräälle uskovalle vaalean miehen kuvan ja sanoi, että tämä mies
on Nummenmäen apteekin pihalla ja
tarvitsee apua. Mene sinne!

Mies ajoi apteekin pihalle ja tunnisti
sieltä heti Marko Hakasen ja alkoi
jututtaa häntä.
”Minulle oli tullut juuri avioero ja olin
ihan kamalassa mielentilassa”, Marko
kertoi. ”Olin suunnitellut itsemurhaa
jo kauan ja päättänyt, että tänään vedän
itseni hirteen.”
”Toikkuroin siinä apteekin pihalla
ja sitten törmäsin tähän mieheen, joka
sanoi, että sinä olet juuri se mies, jonka
kuvan Jumala näytti minulle äsken ja
sanoi, että sinä tarvitset apua.”
”Aluksi en millään uskonut häntä,
mutta kun hän todisti väitteensä todeksi,
niin pakkohan se lopulta oli uskoa, että
asialla oli todellakin Jumala!
”Ajatella, että Jumala välitti minusta
niin paljon, että esti tapposuunnitelmani!
Olin toki edellisenä talvena miettinyt
kristinuskoon liittyviä asioita, mutta
en ollut saanut selvyyttä kysymyksiini.
Mutta tämän tapaamisen kautta tutustuin uskoviin ja sain vastauksia. Pyysin
syntini anteeksi Jumalalta ja sain aloittaa
kokonaan uuden elämän Jeesuksen kanssa, puhtaalta pöydältä.”

Koukut suoriksi

Marko oli ollut koukussa sekä alkoholiin että tupakkaan, mutta vähitellen
hän oppi pyytämään apua ongelmiinsa
Taivaan Isältä, joka johdattikin häntä
voimallisesti.
”Kerran ajattelin mennä ostamaan

Uutisia

Haagissa Kansainvälinen rikostuomioistuin (engl. International Criminal
Court, ICC) on päättänyt ottaa tutkittavaksi Israelin mahdolliset sotarikokset
Gaasan ja PA:n hallintoalueilla. Tämä
osoittaa sen, että Haagin sotarikoksia
tutkiva tuomioistuin ei ole puolueeton,
koska he eivät tutki palestiinalaisten
jatkuvia terroritekoja Israelia vastaan.
Israel on ilmoittanut, että se ei tule
hyväksymään Haagin tuomioistuimen
päätöksiä. Samoin USA on ei myöskään
hyväksy Israelin asioiden käsittelyä Haagin tuomioistuimessa.
Kun Israel on joutunut vastaamaan
palestiinalaisten terroriin, niin he ovat
ensin varoittaneet siviiliväestöä, jota he
ovat aina pyrkineet suojelemaan.
Palestiinalaiset sen sijaa kohdistavat
terroriteot myös siviileihin, mutta niitä
Haagin rikostuomioistuin ei ota käsiteltäväksi. Useat eri uutislähteet

Iran ja sen ydinase
on uhka Israelille

Marko
Hakanen
tupakkaa lähikapakasta, mutta silloin
Jeesus sanoi minulle tiukasti: ”Et mene!”
En mennyt sillä kertaa, mutta joitakin
repsahduksia minulle silti tuli viinan
kanssa vielä sen jälkeenkin. Mutta lopulta
kuitenkin koitti päivä, jolloin molemmat
riippuvuudet katkesivat kokonaan.”
”Omin voimin en olisi päässyt niistä
eroon ikinä”, Marko vakuuttaa.
Nyt Marko on muuttunut mies ja hän
iloitsee, että on vihdoin saanut rauhan
sielulleen. Jeesushan lupaa, että ”rauhan
minä teille annan, Minun rauhani”.
”Jeesuksen antama rauha onkin aivan
erilaista rauhaa kuin Diapamin puudutus”, Marko vakuuttaa ja kertoo, kuinka
Taivaan Isä järjesti hänelle uutta ja
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mielekästä tekemistä seurakunnasta, ja
hän mm. rukoilee mielellään sairaiden
puolesta.
”Kerran eräs Ulla kulki kainalosauvoilla ohitseni ja kysyin, saisinko rukoilla
hänen puolestaan. Ulla antoi luvan ja
rukouksessa hänen jalkansa parantuivat
heti! Seuraavana aamuna Ulla soitti,
että on täysin kunnossa ja että kepitkin
jäivät pois kokonaan.” Monia muitakin
parantumisihmeitä Marko on jo ennättänyt nähdä, ja hän suositteleekin kaikille
ihmisille kääntymistä Jeesuksen puoleen.
”Hän on ylivoimainen Auttaja ihmiselle,
olipa ongelmasi minkä näköinen mörkö
hyvänsä!”  

Seija Pajatie

Israelin päämisteri Netanyahu on keskustellut USA:n varapresidentin Harrisin kanssa puhelimessa 4.3.2021 Iranin
uhkasta ja siitä vaarasta, jos presidentti
Bidenin hallinto palaa vuoden 2015 tehtyyn Iranin ydinsopimukseen, josta USA
on sanoutunut irti presidetti Trumpin
aikana. Israel ei luota sen sopimuksen
antamaan turvaan.
Iran on ilmoittanut, että se on aloittanut
uraanin rikastamisen, mikä on vastoin
sopimusta.
Neuvotteluissa Yhdysvaltain varapresidentin Harrisin kanssa Netanyahu
toisti Israelin päättäväisyyden estää
Irania kehittämästä ydinaseita. ”Meidän
on noudatettava tinkimätöntä politiikkaa
varmistaaksemme, että Iran ei kehitä
ydinaseita”, Netanyahu sanoi.

Jatkoa s. 4

Onko sokea kelloseppä suunnitellut silmät?
Peilisilmiä luonnossa

Newton ei ollut ensimmäinen, joka käytti
peilejä kuvan tarkennukseen peilikaukoputkessaan. Jumala rakensi peilisilmiä,
kun hän loi hummereita ja kampasimpukoita. Jumala loi tämän lisäksi kalan
nimeltä Dolichopteryx longipes, jolla
on kummassakin silmässä sekä linssi
että peili! Kala elää hyvin syvällä, kilometrin verran pinnan alla, ja siellä
on hyvin vähän auringonvaloa. Tämän
vuoksi kumpikin silmä tähyilee ylöspäin
kaukoputken tavoin ja tarkentaa kuvan
linssillä. Näin kala näkee, mitä sen yläpuolella tapahtuu. Silmissä on kuitenkin
toinen osa, jossa peili tarkentaa kalan
alapuolella uivista meren eliöistä tulevan
valon – sitä kutsutaan bioluminesenssiksi. Bioluminesenssi syntyy kemiallisessa
reaktiossa, jossa lusiferiini-pigmentti
hapettuu lusiferaasientsyymin katalysoimassa reaktiossa.
Kampasimpukan 200 silmää muodostavat uskomattoman laitteen. Ne ovat
millimetrin läpimittaisia koveria peilisilmiä. Peilit keräävät enemmän valon
aallonpituuksia ja näin tietoa saadaan
enemmän. Kuva on myös terävämpi.
Tutkijat toivovat pystyvänsä parantamaan

peilikaukoputkia kampasimpukan silmistä oppimalla. Ne ovat kuin voimakkaimpien peilikaukoputkien pienoismalleja.
Peili on paraboloidi, jossa peilin pinnan
eri kohtiin osuvat säteet heijastuvat aina
samaan pisteeseen, polttopisteeseen, ja se
toimii teleskoopin tavoin. Peilit rakentuvat 20– 30:sta päällekkäisestä kerroksesta
rakennetusta kidepinnasta. Guaniinikiteistä on tehty taitavasti tiivis mosaiikkipinta. Kidekerros toimii peilinä vain
siksi, että se on oikealla tavalla aseteltu,
muuten se päästäisi valon läpi. Jokainen
peili on tarkkaan säädetty halutulle valon aallonpituudelle. Näin syntyy kirkas
kuva. Tämän peilisilmän verkkokalvossa
on kaksi kerrosta – miksi? Kaksisataa
silmää tarkkailee lähiympäristöä joka
suunnalta vaanivien vaarojen varalta,
ja samalla yhtä aikaa ääriympäristöä
tarkkaavat silmät auttavat purjehtimaan
sameissa vesissä oikeaan suuntaan.

Miten uusdarvinistit
näkevät nämä silmät?

Uusdarvinistien vakioselitys on, että
”sattumalla on ollut satoja vuosimiljoonia
aikaa suunnitella” tällaisia nerokkaita

silmiä, joita eläimillä on ainakin 50–60
eri tyyppiä, eli jokaiselle täytyy kehittää
”oma evoluutiopolku”. Heillä on kuitenkin oppikirjoissaan tarjolla vain yksi
evoluutiopolku valolle herkistä soluista,
jotka painuvat kuopalle ja kehittävät
eteensä linssin. Jumalaan uskovien nujertamista varten heillä on vakiopilkka, jonka perusteella he väittävät, että Jumalaa
ei ole, koska he katsovat, että ihmissilmä
on ”väärin suunniteltu”. Tämä todistaa
näyttävästi, että nämä evolutionistit eivät
tiedä silmän toiminnasta tuon taivaallista.
Tällaiset tieteilijät ovat uskomattoman
hyväuskoisia väittäessään, että sattuma
ja luonnonvalinta olisivat rakentaneet
kampasimpukan tai sirkkaäyriäisen silmät. Se ei voi olla mahdollista, koska
nykytiedon mukaan sattumanvaraisista
DNA-tiedoston kopiointivirheistä (mutaatioista) enintään yksi miljoonasta voi
olla ”hyödyllinen, mutta vain tarkoin
määrätyissä olosuhteissa” eliölle, jolla
on ”uusdarvinismin lähtökuopissa” vain
valoa aistivia soluja. Tästä ei saada 50–60
erilaista eläinsilmää, vaan ne 999 999
kopiointivirhettä tuhoavat takuuvarmasti
kehittyvät silmänrakennushankkeet. Tämän ymmärtää peruskoululainenkin hel-

posti, jos hänelle annetaan mahdollisuus
itsenäiseen ajatteluun, mutta näin ei nykykouluissa saa opettaa. Vuosimiljoonat
eivät ole uutta innovoiva uusdarvinismin
sankari, vaan ne ovat todellisuudessa
akateemisen evoluutiokomedian konna.
Ne varmistavat kaikkien suvullisesti
lisääntyvien monisoluisten sukupuuton
tuhansien, ei miljoonien vuosien aikataululla!

Viimeinen naula
uusdarvinistien arkkuun

Uusdarvinistiselta kannalta on kiusallista,
että kaikkein monimutkaisimmat silmät
ilmestyivät jo uusdarvinistien evoluution
lähtötelineissä. Luomakunnan ihmeellisimmät silmät ilmestyivät siis jo muinaisuudessa. Trilobiitin ihmeellisistä silmistä voit lukea lisää uutuuskirjastani Kuusi
päivää (TV7 kustannus). Tämä vahvistaa,
että luomistyö oli alussa täydellinen, ja
nyt näemme ympärillämme rappeutuvan
maailman, josta kuitenkin vielä nähdään:
Made in Heaven – valmistettu Taivaassa.

Pekka Reinikainen.
lääkäri
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Nyt tarvitaan Jeesusta! Jumala tahto on,
Nyt jos koskaan tarvitaan Jeesusta! Elämme poikkeusoloissa
tällä hetkellä niin Suomessa kun
maailmanlaajuisesti. Virusepidemia ja sen monet muunnokset
jylläävät ja sairastuttavat ihmisiä ympäri maailmaa. Kuulemme myös suurista mielenosoituksista eri puolilla maailmaa
ja väkivallan lisääntymisestä.
Ihmiset ovat joutuneet suureen
ahdinkoon myös työttömyyden
ja taloudellisen ahdingon kurimukseen.
P a a v a l i k i r j o i t ta a p r o feetallisesti kirjeessään
Timoteukselle:”Mutta tiedä
se, että viimeisinä päivinä on
tuleva vaikeita aikoja.” 2. Tim
3:1 Elämme nyt vaikeita aikoja:
epävarmuus, pelko, ahdistus,
masennus, toivottomuus valtaa
yhä enemmän alaa ihmisten
mielissä.
On yksi kirja koko maailmankaikkeudessa, josta löytyy
tällaiseenkin aikaan sopiva
lääke. Sen kirjan nimi on Raamattu. Sieltä saamme uskoa,
toivoa, iloa ja rakkautta. Raamattu kertoo meille ilouutisen
siitä, että Jeesus tuli maailmaan
sovittamaan kaikkien synnit ja
että uskomalla Hänen sovitustyöhönsä sekä pyytämällä syntimme anteeksi saamme uuden
taivaallisen elämän Isän Jumalan rakkaudellisessa yhteydessä.
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.”Joh. 3:16
Todellinen Elämä tulee siitä,
kun annat Jeesuksen sovintoveren puhdistaa sydämesi

että sinä menestyt

Juhani
Rajala
kaikesta synnistä. Tämä tulee
ottaa uskossa vastaan ja uskoa
sovituksen sana.
”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille
heidän rikkomuksiaan, ja hän
uskoi meille sovituksen sanan.”
2. Kor. 5:19
Jumala loi ihmisen elämään
yhteydessään. Siksi meidän sydämemme kaipaa luonnostaan
tuota suurenmoista, ihanaa,
rakkauden täyttämää suhdetta,
joka tulee todeksi Jeesuksessa.
Hän antaa todellisen, henkisesti ja hengellisesti rikkaan ja
mielekkään, elämän arvoisen
elämän, joka tuo rauhan sydämeen.
”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä
annan teille. En minä anna
teille, niin kuin maailma antaa.
Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen älköönkä peljät-

kö.” Joh. 14:27
Isällä Jumalalla on varattu
sinulle ainutlaatuinen yksilöllinen, juuri sinulle sopiva elämä.
Hän tuntee sinun tunteesi ja
tietää sinun tarpeesi. Itse asiassa
Hän tuntee sinut paremmin, kun
itse tunnet itsesi.
Siteeraan tässä erästä Jippiikuoron laulua: ”Jeesus tuntee
mun tunteet. Jeesus tietää mun
haaveet. Tarkka aika ja paikka
taas on Hänellä, vaikka itse
heitin jo toiveet. Vaikka saldo
ois nolla, niin en oo kuutamolla.
Jeesus täyttää mun tarpeet.”
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä
turmion ajatukset; minä annan
teille tulevaisuuden ja toivon.”
Jer. 29:11
TULE JEESUKSEN YHTEYTEEN NYT.

Juhani Rajala

Agape lähetys avustaa

Israelissa, Brasiliassa ja Intiassa
alla olevien pastoreiden ja heidän seurakuntien työtä!

Pastori Leon & Nina Mazin johtaa messiaanista Shavei Tzion
-seurakunta, jolla on sosiaalinen
työ Haifassa Israelissa.

Pastori Simonen seurakunta auttaa köyhiä ja
apua tarvitservia Salvadoressa, Brasiliassa.

Tuemme pastori Julio
Cesaren seurakunnan
työtä Catussa,
Brasiliassa.

Pastori Starwin ja Grace
Gospel Mission jakaa ruokaa ja vaatteita köyhille
Bangaloressa, Intiassa.

Lähetämme avustusta paikallisen seurakunnan kautta,
koska silloin tiedämme, että avustus menee perille.

PG 440 42 05-9 – Swish 1233 380 094 Agape
Osoite: Agape, Hagalundsg. 9, 169 65 Solna, Sverige
Tili Suomessa: FI27 8000 1670 8458 42

Mer info: www.uusielama.net – www.kristetliv.net
pauli.kemi@gmail.com – Puh. +358 (0)400 422 777, +46 (0)72 531 88 11

Kiitos lahjastasi, joka merkitsee paljon!

Kolmannessa Johanneksen kirjeessä Johannes kirjoittaa, että
”Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja
pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.” Jumalan tahtoo
siunata omiaan menestyksellä
kaikilla elämän alueilla. Tässä
mainitaan kaksi aluetta erityisesti, ja niistä ensimmäinen on
fyysinen terveys.
Jumalan tahto ei koskaan ole,
että Hänen omansa olisivat sairaita. Hänen tahtonsa ei ole kurittaa omiaan sairauden kautta,
eikä sitä koskaan mainita siunauksena. Kaikki tilanteet Jumala
voi kuitenkin kääntää voitoksi,
mutta jotta meillä olisi rohkeus
kaikissa tilanteissa rukoilla
sairasten puolesta, on tärkeä,
ettemme näe sitä siunauksena.
Toinen alue, joka tässä mainitaan, on sielun eli meidän mielemme alue. Syntiinlankeemuksen seurauksena luonnollisen
ihmisen mieli ei toimi Jumalan
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Esimerkki tästä on,
että Suomessa 300.000 ihmistä
kärsii vakavasta masennuksesta vuosittain, ja se on suurin
yksittäinen työkyvyttömyyden
aiheuttaja.
Meidän tehtävämme uudestisyntyneinä kristittyinä on
jatkuvasti uudistaa mielemme
ja sen tekeminen kuuliaiseksi
Jumalan Sanalle. Jumalan tahto
ei ole, että meidän ajatuksemme
harhailee siellä täällä kontrolloimattomasti, vaan että meillä
kaikessa olisi hyvä keskittymiskyky ja että meidän mielemme

www.terveystieto.
aikainmerkit.fi
Ajankohtaisia
aiheita, toim.
Lassi Erpiö

Rukouspalvelu

Voit lähettää luottamuksella
rukousaiheesi sähköpostitse
tai tekstiviestillä, jos tarvitset rukousapua sairauden.
pelastumisen, työpaikan
vuoksi tai etsit Jumalan johdatusta elämääsi tai muiden
asioittesi puolesta. Rukouspalvelusta vastaavat:
Pauli ja Ana Kemi
pauli.kemi@gmail.com
Puh. +358 (0)400 422 777
Puh. +46 (0)72 531 88 11
www.uusielama.net

Vesa Kemi
alue olisi hyvässä hallinnassa ja
Jumalalle alamainen.
Hyvän mielen toiminnan
tärkein avain on Jumalan tahdon mukainen elämä ja mielen
uudistaminen Sanan kautta.
Tämä saa meidät myös menestymään opinnoissa, työpaikalla, hengellisessä työssä ja
kaikessa, mitä teemme. Jumala
voi antaa meidän mielellemme
ainutlaatusta viisautta ja meidän ajatteluumme jumalallista
terävyyttä ja voitelua niinkuin
Raamatussa kerrotaan Salomon
(1. Kun. 4:30) ja Danielin ja
hänen kolmen ystävänsä tapauksessa (Dan. 1:17). Kun sinä
Jumalalle antautuneena uskovaisena menestyt, menestyy
myös Jumalan seurakunta, ja
evankeliumi leviää.

Vesa Kemi

KIVIOJALTA
HALVALLA!
OSTA kristillisestä divarista
alle 9 €:n kirjoja 50 €:lla saat
-30 % tai 100 €:lla -50 %
ERÄ KIRJOJA a 6,50 € ja
10 € KG
SURUADRESSIT
10-29 kpl a 4 €, 30 kpl 100 €
Ystävän pv. kortit
100 kpl 18 €,50 kpl 10 €
Pääsiäiskortit hengellinen
aihe 100 kpl 25 €,
50 kpl 15 €
Enbuskan, romanien ym.
CD:t a 2,50 €
- ETSIN yli 50 v. toiminnalle
jatkajaa
Töihin vaikka heti!
www.postimyynti-kivioja.net
suopursu@gmail.com
puh. 050-400 7142
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Uusi Elämä TV-ohjelmia netissä joka viikko
Lähetysajat Suomen aikaan:
Lauantai klo 18:30-19:00. Maanantai klo 17:30-18:00
Ohjelmissa mukana Pauli & Ana Kemi ja vierailijat
Netti-TV kanavan löydät, kun kirjoitat netissä (Google) sanan: ÖK Play
Tulevat ohjelmat ja vierailijat:
La 13/3 klo 18:30 Heikki Hilvo
Ma 15/3 klo 17:30 Miko Puustelli

La 20/3 klo 18:30 Pauli & Ana Kemi
Ma 22/3 klo 17:30 Jorma Finnilä
La 27/3 klo 18:30 Hannu Grönroos
Ma 29/3 ko 17:30 Kari & Mari Valkonen

Ana & Pauli Kemi

Kalle Vihonen

La 3/4 klo 18:30 Kalle Vihonen
Ma 5/4 klo 17:30 Miko Puustelli
La 10/4 klo 18:30 Pauli Kemi
Ma 12/4 klo 17:30 Ester Heinonen
La 17/4 klo 18:30 Kalle Vihonen
Ma 19/4 klo 17:30 Heikki Hilvo

Miko Puustelli ja Pauli Kemi

Heikki Hilvo

La 24/4 klo 18:30 Miko Puustelli
Ma 26/4 klo 17:30 Jarmo & Arja Honkasalo
La 1/5 klo 18:30 Pauli &h Ana Kemi
Ma 3/5 klo 17:30 Ester Heinonen
La 8/5 klo 18:30 Pauli & Ana Kemi
Ma 10/5 klo 17:30 Miko Puustelli

Mari & Kari Valkonen, Jarmo & Arja Honkasalo Jorma Finnilä

La 15/5 klo 18:30 Kalle Vihonen
Ma 17/5 klo 17:30 Kari & Mari Valkonen
La 22/5 klo 18:30 Ester Heinonen
Ma 24/5 klo 17:30 Pauli & Ana Kemi

Ester Aili Heinonen ja Pauli Kemi

Hannu Grönroos

Lähetämme myös ruotsinkielisiä ohjelmia viikottain:
Torstai klo 20:00, Perjantai klo 18:00, Sunnuntai klo 15:30 ja Maanantai klo 21:00
Lisää info TV-työstä: www.uusielama.net – www.kristetliv.net – pauli.kemi@gmail.com
Puh. +358 (0)400 422 777, +46 (0)72 531 88 11 – Tili Suomessa: FI27 8000 1670 8458 42

Uutuus!
Valloittava
linnunlauluäänite,
jolla lapset
lukevat Raamattua.

CD 20 €
Anna lasten
herkkien äänten
ja kesän
lintukonsertin
täyttää kotisi!

TILAA ITSELLE JA LAHJAKSI!
shop.jippiimissio.fi • tuotteet@jippiimissio.fi, 050-9129477
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Paavi jatkaa maailman
uskonnon rakentamista

Paavi Franciscus ja suurimaami Ahmed el-Tayeb, joka on
sunnimuslimien hengellinen
johtaja, tapasivat Abu Dhabissa
helmikuussa 2019. He tekivät
yhteisen julistuksen rauhasta
ja tuomitsivat Jumalan nimissä
tehdyn terrorismin. Tuolloin
Paavi pussasi sunnijohtajaa
ja totesi, että mehän olemme
veljiä.
Paavi Franciscus jatkaa maailman uskonnon rakentamista
Irakin vierailulla, jonka aikana
hän tapasi 6.3.2021 suuren
ajatollah Sayyid Ali al-Husayni
al-Sistanin, joka on Irakin siiamuslimien hengellinen johtaja.
Hän johtaa uskontojen välistä
juhlaa paavin kanssa Urin tasangolla. Paikka liittyy kolmen
suurimman uskonnon historiaan, koska sillä Abraham asui.
Irakin matkan tarkoituksesta
paavi sanoo, että hän on ”rauhan pyhiinvaeltajana” ja haluaa
ojentaa käden myös muille
uskonnoille.
Paavi Franciscus on pyytänyt liittymistä uuteen uskontoon, jonka hän on jo aloittanut
vuonna 2020. Tämä antikristuksen uuden maailmanjärjestyksen on tapahduttava ”maailman
perustuksissa”, koulutuksessa.
Toukokuussa 2020 paavi Fran-

ciscus solmi henkisen taustan
omaavan liiton tai sopimuksen,
jossa kaikki maailman poliittiset johtajat voivat keskustella sosiaalisista ja koulutukseen liittyvistä kysymyksistä.
Johtaako kaikki uskonnot
Jumalan luokse, kuten paavi
väittää?
Ei, ehdottomasti ei! Kaikki
uskonnot eivät johda Jumalan
yhteyteen. On vain yksi tie taivaaseen ja Isä luo, ja se tie on
Jeesus! Raamattu on Jumalan
Pyhän Hengen innoittama ja
antaa meille todellisen kuvan
Jumalasta ja Jeesuksesta. Jeesus on Jumalan Poika, Herra ja
kirkon malli. Tämä asettaa Raamatun erityisasemaan kirkoissa.
Jeesuksen tulisi olla kaikkien
päätösten ja kaiken työn keskipiste Jumalan seurakunnassa.
Rohkea seurakunta haluaa tuoda
esiin elävät palvontayhteisöt,
joissa Jumalan Pyhä Henki voi
toimia ja herättää uutta elämää.
Rohkea kirkko rukoilee maamme ja maailmamme elpymisen
puolesta, jotta monet uskoivat
Jeesukseen Kristukseen. Hän
on luvannut: ”Olen tullut, jotta
heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.”

Ana ja Pauli Kemi

Kääntöpiiri srk

Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18
TERVETULOA!
LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti
www.kaantopiiri.org!

Toivon Seurakunta

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

ILPOISTENPIIRI

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Turun Martinkirkossa
joka tiistai klo 19 .
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö
sekä vierailevia julistajia eri tahoilta.
Henkilökohtainen rukouspalvelu
sairaiden ja muiden asioiden puolesta
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
Olet sydämellisesti tervetullut!

Uusi Elämä Nro 2/2021

Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin

Anteeksiannon voima

Elämme kovassa ja kylmässä
maailmassa. Kotimaamme ja
koko Pohjola on ajautunut
hengelliseen talveen. Väkivaltaisuuksia tapahtuu jatkuvasti,
ja ne ylittävät toisensa. Ihmisten
kunnioittamista pidetään joskus
nollan arvoisena. Pohjoismaissamme demokratia rakennettiin
Jumalan kymmenen käskyn
pohjalle. Nämä ovat nakerrettu
pois eivätkä näytä merkitsevän
mitään tämän päivän yhteiskunnassa. Jeesuksesta kerrotaan
Matteuksen evankeliumissa,
että nähdessään kansanjoukot
hänen tuli sääli, sillä ihmiset
olivat nääntyneitä ja hylättyjä
kuin lampaat joilla ei ole paimenta (Matt. 9:36).
Syy luhistumiseen, mitä
nyt koemme, johtuu siitä, että
me kaikki olemme tavalla tai
toisella syrjäyttäneet ne ohjeet,
jotka Jumala on meille antanut. Olemme panneet Jumalan
viralta kaikilla alueilla. Siksi
tarvitsemme kääntymyksen
voimaa elämässämme.
Ihminen, joka uskaltaa huomata tarvitsevansa kääntymystä ja anteeksisaamista, saa
Jumalalta voimaa nousta ja
eheytyä. Valitettavasti kaikki
eivät näe tarvetta kääntyä etsimään Jumalaa. Kauhistumme,
kun näemme kaikki rikkinäiset
perheet, joissa uskottomuus on
lyönyt hajalle Jumalan ihanan
suunnitelman. Lapsilla on kaksi
isää tai kaksi äitiä. Useissa oikeudenkäynneissä on todettu,
että rikolliselta on puuttunut
äiti ja isä. Meidän tulee pyytää
Jumalalta anteeksi ja kääntyä,
jotta huomaisimme, että perhe
on jumalallinen siunaus kaikille. Tavatessani rikkinäisiä
perheitä kohtaan paljon leppymättömyyttä. Nyt tarvitsemme

Evankelista Birger Skoglund on tuttu monille suomalaisille.
perheen revanssia.
Näemme yhteiskunnan luisumisen alamaailman väkivaltaisissa yhteenotoissa. Yksi
ampumisvälikohtaus seuraa
toistaan. Viha, pelko ja itsekkyys tuottaa sydämettömiä
rikollisia. Tuhopoltot maahanmuuttajien asumapaikoissa on
traaginen todiste tästä pelosta.

Mutta Herralta Jeesukselta
löytyy anteeksiantoa ja voimaa,
joka muuttaa ja nostaa ihmisen
elämän!
Tavatessani rapp-laulaja Sebastian Staksetin, näin hänen
silmissään ilon siitä, että hän oli
vapautunut synnistä ja häpeästä. Ainoa voima, joka vapautti
hänet, on siinä, että Jeesus

rakastaa häntä!
Myös kristillinen seurakunta
tarvitsee kääntymystä. Monia
julistajia on houkuteltu valitsemaan tien, joka ei vaadi kääntymystä. He eivät tahdo joutua
riitoihin monien ideoiden kanssa, jotka ovat ajanmukaisia. He
puhuvat rakkaudesta, mutta
eivät ota Jumalan pyhyyttä vakavasti. Tästä seuraa, että saamme kansan, joka on peilikuva
sairaasta yhteiskunnastamme.
Sen tähden tarvitaan totaalista
kääntymystä!
Tahdon vedota sinuun, joka
luet näitä rivejä. Ota tämä
sanoma anteeksiantamisesta
vakavasti. Jeesus sanoi Sykarin
kaivon luona samarialaiselle
naiselle: ”Viisi miestä sinulla
on ollut, ja se, joka sinulla nyt
on, ei ole sinun.” (Joh. 4:18).
Nainen tajusi, että Jeesus näki
hänen lävitseen. Keskustelun
jatkuessa nainen kertoi tietävänsä, että Messias tulee ja
ilmoittaa kaikki. Siihen Jeesus
vastasi: ”Minä olen se, minä,
joka puhun kanssasi.” Silloin
nainen kääntyi ja tuli uskoon
(Joh. 4:25-30). Jeesuksen tavattua publikaanien esimiehen,
Sakkeuksen, hänestä kerrotaan:
”Mutta Sakkeus astui esiin ja
sanoi Herralle: ‘Katso, Herra,
puolet omaisuudestani minä
annan köyhille, ja keneltä olen
jotakin kiristänyt, sille maksan
nelinkertaisesti takaisin. Niin
Jeesus sanoi hänestä: ‘Tänään
on pelastus tullut tälle perhekunnalle..’” (Luuk. 19:8-9).
Monet puolustavat tappioitaan sanoen ”Olen vain ihminen
ja olen heikko.” Mutta todellinen luovuttautuminen antaa
voimaa elää voittoisaa elämää.
Birger Skoglund
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Missä vietät
iäisyytesi?
On olemassa vain yksi pelastuksen perusta ja vain yksi tie
taivaaseen, ja se on Jeesus.
“Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan
alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi
pelastuman” (Apt. 4:12). Tuo
nimi on Jeesus.
Jumalan puolelta kaikki on
valmista. Sinun tulee vain ottaa
vastaan taivaan lahja. “Sillä niin
on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä”
Pelastuminen on yksinkertaista ja helppoa jokaiselle.
Raamatussa sanotaan: “Sillä jos
sinä tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksesi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on Hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut,
sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan”
Voit rukoilla kanssani syntisen rukouksen, jos haluat tulla
uskoon: “Jeesus, tunnen kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun edessäsi. Uskon, että olet kuollut minun
syntieni tähden ja että sinä olet
ylösnoussut kuolleista, jotta
miulla olisi iankaikkinen elämä.
Kiitos, että annat anteeksi kaikki
syntini ja tulet elämääni. Kiitos
siitä, että veresi puhdistaa kaikki
syntini ja että saan uudestisyntyä Pyhän Hengen kautta Jumalan lapseksi. Aamen.”
Pauli Kemi
Jos haluat tietää enemmän pelastuksesta, niin voit ottraa yhteyttä:
pauli.kemi@gmail.com
Puh. +358 (0)400 422 777

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2021!

Uusi Elämä -lehti on:
- Profeetallinen
- Yhteiskristillinen
- Siunaa Israelia
- Evankelioiva
Tilausmaksu 35 €

Uusi Elämä
Rakkauden ja toivon
sanomaa

c/o Kalle Vihonen, Raivion

kuja 4 A 19, 20540 Turku
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– www.uusielama.net –
Puh. 0400 422 777

(360 kr)

Tilaa maksamalla tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Ruotsissa: PG 496 39 26-3
pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400-90 88 40
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