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Jeesuksen takaisintulo Jerusalemiin

Jeesuksen takaisintulo tunnustetaan usein kirkoissa. Se
liittyy uskontunnustukseen,
jossa sanotaan, että Jeesus istuu
Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,
oikealla puolella ja on sieltä
tuleva tuomitsemaan eläviä ja
kuolleita.
Jeesuksen takaisintulo on
yhtä varma tosiasia kuin se, että
Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja
syntyi noin 2000 vuotta sitten
ja että Hän kuoli ristillä meidän
syntiemme puolesta.
Kristityt kaikkina aikoina
ovat odottaneet Jeesusta takaisin. Näin myös ensimmäiset
kristityt, koska he olivat saaneet lupauksen: ”Jeesus, joka
otettiin teiltä taivaaseen, tulee
takaisin samalla tavoin kuin
te näitte Hänen taivaaseen
menevän.”
Jeesus itse puhuu tulemuksensa merkeistä: Silloin on:
vääriä profeettoja, sotia, nälänhätää, sairauksia, maanjäristyksiä, uskovien vainoa,
ahdistus kansoilla, laittomuus
on vallalla, rakkaus kylmenee,
evankeliumia julistetaan kaikille kansoille, moraalittomuus
niin kuin Nooan päivinä, on
hyviä ja pahoja palvelijoita,
Israel ajan merkkinä ja että
ilmestyskirjan pedon ja porton
yhteys ja yhteistyö voimistuu.
Kaikkia yllä olevia merkkejä
esiintyy jo nyt. Lähi-idässä voi
räjähtää sota koska tahansa.
Iran uhkailee jatkuvasti Israelia.
Venäjän ja Ukrainan tilanne voi
ajautua suursotaan. Kiina uhkaa
valloitaa Taiwanin. Kiina on
todella vaarallinen maa, joka

pystyy keräämään Ilmestyskirjan 200 miljoonan armeijan
yhdessä muiden kanssa.
Israel, jota Raamatussa kuvataan viikunapuuksi, on ajan
kello. Jeesus sanoo: ”Mutta
oppikaa viikunapuusta vertaus:
kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte,
että kesä on lähellä.” Israelia ei
ollut olemassa sen jälkeen, kun
roomalaiset hävittivät Jerusalemin vuonna 70 jKr. Raamatussa
on useita profetioita siitä, että
aikojen lopulla juutalaiset palaavat omaan maahansa. Jesus
sanoo, että se sukupolvi, joka
näkee juutalaiset omassa Israelin maassa, ei katoa ennen kuin
tämä kaikki toteutuu.
Jeesus varoitti vääristä profeetoista. He joko johtavat
ihmisiä harhaan tai pelkoon.
He voivat manipuloida ihmisiä
puhumalla ”korvasyyhyyn”
katteettomia lupauksia tai he
lyövät toisia palvelijoita.
Toki harhaoppista on syytä varoittaa ja karttaa, mutta
toisen uskovan leimaaminen
harhaoppiseksi sillä perusteella,
että hän näkee joitakin asioita
toisin tai että hän on joskus
langennut syntiin, ei tee hänestä
harhaoppista, jos hän turvautuu
Jeesukseen Pelastajana.
Jeesus puhui hyvästä ja pahasta palvelijasta. (Matt. 24:4551). Hyvä palvelija jakaa Jumalan Sanaa, mutta paha palvelija
sanoo sydämessään: ’Minun
herrani viipyy’, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja
syö ja juo juopuneiden kanssa,
niin sen palvelijan Herra tulee

päivänä, jona hän ei odota, ja
hetkenä, jota hän ei arvaa, ja
hakkaa hänet kappaleiksi ja
määrää hänelle saman osan
kuin ulkokullatuille. Siellä
on oleva itku ja hammasten
kiristys.”
Huomaa, että Jeesus puhui
lopunajan merkeistä, kun Hän
puhui hyvistä ja pahoista palvelijoista. Vakava teksti, jonka
eteen on hyvä pysähtyä ja tutkistella omaa vaellusta.
Väärät profeetat aiheuttavat sekaannusta erityisesti nyt
koronaepidemian aikana, ja
siksi on tarkeää, että jokaisella
uskovalla on oma hengellinen
koti, seurakunta, joka on turvalinen paikka uskovalle. Jeesus
sanoi: ”Jos silloin joku sanoo
teille: Katso, täällä on Kristus,
tahi: Tuolla, niin älkää uskoko.
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä
profeettoja nousee, ja he tekevät
suuria tunnustekoja ja ihmeitä,
niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä
olen sen teille edeltä sanonut.
Sentähden, jos teille sanotaan:
Katso, hän on erämaassa, niin
älkää menkö sinne, tahi: Katso,
hän on kammiossa, niin älkää
uskoko.”
Nyt tarvitaan tervettä profeetallista julistusta, joka osoittaa
tietä. Herran profeetta ei pelottele eikä manipuloi ihmisiä,
vaan hän johtaa kansaa Jumalan
luokse, kääntymykseen ja parannuksen tekemiseen Jumalan
edessä (2. Aik. 7:14). 		
Elämme lopunaikaa, jolloin
vihollinen mobilisoi joukkonsa
Jumalan seurakuntaa vastaan,

mutta kaiken tämän keskellä koemme väkevän Pyhän
Hengen herätyksen ihmein ja
tunnusteoin. Halleluja!
Älä odota antikristusta, vaan
kuningasten Kuningasta, Messiasta, joka on Jeesus Kristus.
Jumalan profetiat toteutuvat
myös siinä, kun antikristilliset
toimijat pyrkivät tuhoamaan
Jumalan luomistyötä, perheitä
luonnottomalla moraalittomuudella. Jumalan laki, Kymmenen
käskyä on hyljätty ja tilalle on
säädetty uusia lakeja, jotka ovat
vastoin Jumalan luomistyötä.
Ylikansallisten järjestöjen
päämääränä on poistaa itsenäiset valtiot, jotta saadaan koko
maailmaan vasemmistolainen
ja antikristillinen hallitus, joka
hallitsee kaikkea. Ilmestyskirjassa tätä kuvataan punaiseksi
pedoksi, joka päättää, ettei kukaan saisi ostaa eikä myydä, jos
ei ota pedon merkkiä.
Tämän rinnalle kehittyy yksi
uusi maailman uskonto paavin,
islamin ja muiden yhteydessä
lopuanajan luopiokirkoksi.
Tämä portto ratsastaa punaisen
pedon selässä. Ilm. 17:1-7
Israelissa suunnitellaan uutta
temppeliä, jossa tulisi olemaan
Vanhan liiton eläinuhreja. Noin
kaksi vuotta sitten katsoin videon, jossa papit toimittivat
Vanhan liiton uhripalvelusta
Jerusalemissa.
Olemme hyvää vauhtia matkalla antikristilliseen yhteiskuntaan, mutta kaiken keskellä
Jumalalla on kontrolli. Hän sallii tiettyjen asioiden tapahtuvan.

Rohkaisuksi
Jeesukseen uskovalla on hyvä
tulevaisuus. Siksi ole rohkealla
mielellä. ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa
itsenne ja nostakaa päänne, sillä
teidän vapautuksenne on lähellä.” Jeesus sanoo: ”Valvokaa
siis joka aika ja rukoilkaa, että
saisitte voimaa paetaksenne
tätä kaikkea, mikä tuleva on,
ja seisoaksenne Ihmisen Pojan
edessä.” Luuk. 21:33-36
Olemme matkalla historian
suureen tapahtumaan, seurakunnan, Kristuksen morsiamen
ylöstempaukseen (1. Tess. 4:1418). Jumala haluaa, että sinä
valvot ja pidät vaatteesi puhtaana, jotta pääset mukaan Jeesuksen hääjuhlaan taivaaseen.
Ne kestävät muutaman vuoden,
jonka jälkeen Ylkä, Jeesus
lähtee morsiamensa kanssa
”häämatkalle” Jerusalemiin,
tuhansien pyhien kanssa. Jeesus
saapuu Öljyvuorelle, Kuningasten Kuninkaana. Tuolloin juutalaiset koko kansana sanovat:
”Siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimeen.” Tästä alkaa tuhatvuotinen rauhanvaltakunta.

Pauli Kemi

Pauli
Kemi
päätoimittaja

Täydellinen aseistariisunta
Historia on pitkälti sodankäynnin historiaa. Ihmisuhrimenetykset, kärsimykset ja aineelliset tuhot ovat olleet pienempien
kahakoiden tai suurempien
sotien seurausta. Aseet ovat
kehittyneet alkeellisista ja yksinkertaisista monimutkaisiksi
ja tehokkaiksi täsmäaseiksi.
Asekehittelyyn ja -tuotantoon
on panostettu resursseja, joita
olisi tarvittu kipeästi muualla.
Ydinaseiden myötä elämä
maapallolla on mahdollista
tuhota. Joitakin kertoja vain
ns. kauhun tasapaino on estänyt
käyttämästä niitä sitten Hiroshiman ja Nagasakin.
Tänäänkin aseet puhuvat
tuhoavasti monilla maapallon
alueilla. Neuvotteluin pyritään
rauhaan ja aseiden vähentämiseen. Tulokset ovat olleet
yleensä valitettavan laihoja.
Lähi-idän tilanne on kysymysmerkkien täyttämä.
Maailmassa vaikuttaa syn-

nin tuhovoima. Olemme siitä
kaikki osalliset. Synti rikkoo
niin yksityisten ihmisten kuin
valtioiden välit. Ihminen on
ristiriidassa itsensä kanssa. Hän
uhittelee ja pelottelee toisia.
Omat tarkoitusperät viedään
väkivallan ja voimankäytön
avulla eteenpäin.
Tämän todellisuuden keskellä on kuitenkin muistettava,
että sittenkin kokonaisuus on
Jumalan hallinnassa. Mikään tai
mitään ei tapahdu ilman Hänen
sallimustaan, ei pienessä eikä
suuressa. Historiakin etenee
kohti huipennusta, aikaa, jolloin
Hän on kaikki kaikessa!
Ratkaisevin on jo tapahtunut! Se ei tapahtunut vallan
ja voimankäytön kautta. Siinä
ei käytetty keinoja, jotka ovat
ihmisen keinoja. Se tapahtui
rakkauden vaikuttamana! Todellinen aseistariisunta on jo
tapahtunut! ”Hän riisui aseet
hallituksilta ja valloilta ja asetti

heidät julkisen häpeän alaisiksi;
hän sai heistä hänen kauttaan
voiton riemun.” (Kol. 2:15)
Kristus riisti aseet hallituksilta ja valloilta. Synti, kuolema
ja perkele, turmiovallat, on
voitettu! Kristuksen veri on sen
tehnyt. Siinä on meidän voitonlähteemme. Aseita ei ole vain
tylsytetty, vaan ne on riistetty.
Kristuksen kuninkuus ei perustu pelkoon ja väkivaltaan vaan
rakkauteen. Voitto on jo saatu.
Lähi-idän tilanne on vaikea, inhimillisesti ratkaisematon. Ymmärrämme, että
rauha tulee Rauhanruhtinaan
Synti vaikuttaa vielä. KrisJeesuksen tulemuksen myötä.
tuksessa
olemme kuitenkin
Hänen rauhanvaltakunnassaan,
osalliset jo nyt tulevan maailprofeetallisen sanan mukaan,
sota-aseet muutetaan rakenta- man elämästä. Tulevien vaiviksi työkaluiksi. Meidän tulee keidenkin aikojen keskellä saa
toivottaa rauhaa Jerusalemille olla Hyvän Paimenen siipien
suojassa.
ja siunata omaisuuskansaa
Kristuksen oma on rauhanIsraelia. Sen kääntymys merkitsee ratkaisua niin Lähi-idän tekijä. Se alkaa lähimmistä ihmissuhteista. Jeesus itse kutsui
kansoille kuin koko maailmalle.
				

Pertti
Kymäläinen
tähän tehtävään Matteuksen
taltioimassa Autuuksien vuoren saarnassaan: ”Autuaita
ovat rauhantekijät, sillä heidät
pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.” (5:9)
Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Kristityllä on tulevaisuus ja toivo
USA:ssa mies sai syntymäpäivälahjaksi ilmapuntarin. Hän
otti sen aamulla käyttöönsä ja
totesi, että se on rikki. Ilmapuntarin lukema oli asteikon alapäässä. Sitten hän ajoi työpaikalleen 100 km:n työmatkan.
Illalla, kun hän tuli kotiin, sitä
ei enää ollut olemassa. Myrsky
oli tuhonnut sen. Mies ei ollut
uskonut ilmapuntarin matalaa
ilmanpainelukemaa. Raamattu
kertoo ajan merkeistä, jotka
jo nyt toteutuvat silmiemme
edessä. Kannattaa uskoa Raamattua ja rakentaa elämänsä
Kristus-kalliolle. Silloin se kestää tulevat ajan koetukset. Hyvä
uutinen on se, että tänäänkin
Jumala kelpuuttaa sen ihmisen,
jolla on usko Jeesukseen. Hän
siis tekee hänet vanhurskaaksi.
Ihmeellinen on Jumalan armo
meitä syntisiä kohtaan.
Matt. 24 luvussa on Herran
Jeesuksen Öljymäen puhe.
Siinä mainitut asiat ovat tapahtumassa aikanamme. Taivasten
valtakunta on lähellä, koska
synnytystuskat ovat alkaneet.
Luonnossa tapahtuu mullistuksia. Puhutaan ilmastomuutoksesta. Ihmiset osin itse
aiheuttavat tuhoisat säät. Meteorologit puhuvat epätavallisista, poikkeuksellisista, tuhoisista myrskyistä ja tulvista.
Se merkitsee myös viljasatojen
heikkenemistä ja korkeampia
ruuan hintoja sekä nälänhätää.
Joka päivä kuolee nälkään n.
25.000 ihmistä. Eksytyksille on
aina ollut tarjontaa ja kysyntää
niin myös tänä päivänä jopa
aiempaa suuremmassa määrin.
Tämäkin on yksi vahva lopun
ajan merkki. Vääriä profeettoja
tulee esiin joka paikassa. He
pelottelevat ihmisiä eri asioista.
Kristuskeskeinen julistus veren
evankeliumista puuttuu monista saarnoista ja blogeista.
Rakkaus kylmenee ihmisten kesken. Jumalan käskyjen
laiminlyönti tuo laittomuutta,
joka synnyttää väkivaltaa ja
terroria. Moraalin ja lakien
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Mitä on (UE)
Uusi Elämä?

Uusi Elämä on yhteiskristillinen toimija, joka haluaa
tukea ja rohkaista paikallisia
seurakuntia Pyhän Hengen
herätykseen. Työmme perustana meillä on Raamattu, joka
on Jumalan Sana.

Työnäkymme on:

– Jeesuksen ylistäminen
– Evankelointi
– Seurakuntien tukeminen
ja rakentaminen
– Lähetystyö
– Sosiaalinen avustystyö
– Israelin siunaaminen
– Uskovien yhteyden 		
rakentaminen yli rajojen

Lassi Erpiö on
profeetallinen
julistaja,
joka yhdessä
Soile Inkarin
kanssa johtaa
Ilpoistenpiirin
tilaisuuksia
Martinkirkossa
Turussa.
luhistuminen tapahtuu ajassamme. Voimme nähdä mediassa seksin, siveettömyyden
ja pornon sekä kaikenlaisen
luonnottomuuden esiinmarssin. Ihmiset ovat vieraantuneet
Jumalasta ja itsestään. Monella on identiteettikriisi. Kuka
minä olen. Sukupuoli pyritään
mitätöimään. Synti synnyttää
ristiriitoja ja hermorasitusta.
Ihmiset ahdistuvat, koska alitajuinen syyllisyys painaa.
Määrätynlainen ahdistuksen
aika on alkanut. Ihmiskunta
pelkää ja monet menehtyvät
peljätessään mitä tulevaisuus
tuo tullessaan. Riittääkö rahat
ja terveys. Miten me selviämme
näissä tulevissa tilanteissa. Tätä
miettivät myös monet uskovat.
David Wilkerson kyseli Herralta siitä, että onko syytä huolestua. Pyhä Henki antoi neljä
sanaa: ”Jumalalla on kaikki
hallinnassaan.”
Tempaus on myös lähellä.
Meidän on aika herätä nyt
viimeistään. Viisaat ja tyhmät

Mitä UE tekee:

neitsyet eroavat juuri odottamisen suhteen. Viisaat odottivat
kärsivällisesti ja rukoilivat Pyhän Hengen öljyä, jotta heidän
lamppunsa ei sammuisi pimeässä lopun ajassa. Jeesus tulee
noutamaan omansa, morsiusseurakunnan. Ne, jotka odottavat Herraa, tietävät, että aika
on lähellä. Maalliset asiat eivät
enää sido heitä eikä kiehdo. He
odottavat tempausta.
Sinulle sanoisin ystävä, että
älä enää keskity ongelmiin
vaan Herraa Jeesukseen. Hän
on edelleen Kaikkivaltias kuningasten Kuningas. Jumala
edelleen on valtaistumella ja
Hän voi auttaa, parantaa ja vapahtaa. Lähtökohta on se, että
sinä koko sydämestäsi käännyt
Jeesuksen puoleen ja tunnustat
Hänet omaksi Herraksesi ja
pyydät voimaa vapautua synnistä ja himoistasi. Jumala
antaa sinulle anteeksi Jeesuksen
veren tähden ja antaa sinulle
uuden elämän Herran omana.
Tämän valtakunnan evanke-

liumi Jeesuksesta on julistettava
kaikkialla maailmassa. Jumala
kutsuu ihmiskuntaa: Tehkää
parannus ja uskokaa evankeliumiin. Ihmiset haluavat
kuitenkin vain Hänen armonsa
ja rakkautensa ilman todellista
kääntymistä. Tämä on eksytystä
ellei tuoda esiin Jumalan Sanan
totuutta ja käskyjä. Elämme
lopunaikaa. Tämä on ilmeistä
Raamatun Sanan valossa. Armon aika on vielä. Jumala on
pitkämielinen. Hän odottaa vielä. Loppu kuitenkin tulee. Sitä
ei aiheuta sodat tai maailmanhallitus eikä laittomuuskaan.
Vain seurakunta voi sen viedä
päätökseen. Jumalan valtakunta on jo, vaikka se ei vielä ole
saavuttanut kaikkia. Isä tulkoon
Sinun Poikasi Jeesus jokaisen
ihmisen sydämeen.

Lassi Erpiö

Ilpoistenpiiri ry

– Julkaisemme Uusi Elämä
ja Kristet Liv -lehtiä
– Teemme ja lähetämme 		
TV-ohjelmia, ÖK
– Ruotsissa rakennamme
paikallista srk:aa KCS
– Suomessa evankelioimme
pääasiassa median kautta
– Tuemme lähetystyötä ja
apua tarvitsevia Intiassa,
Israelissa ja Brasiliassa
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Kari ja Mari Valkonen:

Tulevaisuus ja toivo
koronapandemian keskellä
Koronapandemia on hallinnut
uutisotsikoita yli vuoden ajan.
Tauti koettelee yhä rajummin monia maita. Näkyykö pandemialle
loppua, millaiset ajat ovat edessämme? Millaisia tulevaisuuden
näköaloja löydämme Raamatusta?

Koronapandemian kaltaisista ilmiöistä
on useita suoria viittauksia Raamatussa.
Kulkutaudit mainitaan tuomiotoimina:
”He nääntyvät nälkään ja menehtyvät
ruttoon, kulkutautien poltteeseen.”
(5. Moos. 32:24) ja ”Niin Herra antoi
ruton tulla Israeliin.” (2. Sam. 24:15)
Jeesus viittaa kulkutauteihin lopunajan
merkkeinä Luuk. 21:11 ”ja joka puolella
on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää
ja ruttotauteja.” Ilmestyskirjan neljäs
ratsastaja liittyy niin ikään kulkutauteihin: ”ne saivat tappaa miekalla, nälällä
ja rutolla…” (Ilm. 6:8)
On syytä ymmärtää, että Jeesukseen
uskovinakin voimme sairastua kulkutauteihin. Sairauden keskellä meillä

on etuoikeus etsiä turvaa Jeesuksesta.
Raamatun tuntemisen merkitys korostuu pandemia-ajan keskellä! Yksin
Jumalan Sanasta löydämme tiedon
tulevaisuudestamme. Raamatun oikea
tunteminen avaa eteemme tulevaisuuden ja toivon näköalan. Raamatussa on
paljon varotuksia ja kehotuksia, mutta
Jeesuksen omille Pyhä Henki avaa aivan
omanlaisensa näköalan, jonka myötä
vahvistumme kertomaan evankeliumia
myös haasteellisten aikojen keskellä.

Jumalan hyvä
pelastussuunnitelma

Raamatun pelastussanoman ytimessä
on kertomus rakastavasta Jumalasta,
joka etsii hänestä pois langennutta ja
luopunutta ihmistä lahjoittaakseen tälle
syntien anteeksiannon ja ikuisen elämän.
Olemme kaikki itsessämme syntisiä,
ainoa toivomme on Jeesuksen ristinkuoleman kautta tulleessa syntiemme
sovituksessa.		
					

Läpi Raamatun kertomuskokonaisuuden näemme, kuinka ihminen horjuu
suhteessaan Jumalaan. Profeetta Elian
Karmel-vuorella esittämä kysymys Israelin kansalle on varsin osuva: ”Kuinka
kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos
Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos
taas Baal, seuratkaa sitten häntä!” (1.
Kun. 18:21) Meillä on monenlaisia
Baaleja eli epäjumalia. Epäjumaluutta
on kaikki se, mikä erottaa meidät aidosta
ja läheisestä suhteesta Jeesukseen.
Jumala kutsuu meitä rakkaudessaan
yhteyteensä monin tavoin. Lähes yhtä
monin tavoin me keksimme selityksiä
ja juoksemme karkuun. Lopun aikoina
Jumala kutsuu yhä vahvemmin, koska
Hän tietää pelastuksen ajan olevan päättymässä. Ilmestyskirjassa kerrotaankin
osuvasti pasuunaan puhaltamisesta.
Tarkoituksena on, että tuhoaan kohti
kulkeva ihmiskunta heräisi ja pelastuisi.
Mitä kauemmin paatumus jatkuu, sitä
kovemmin pasuuna soi. Itse uskon, että
nykyinen koronapandemia on yksi herättelyn muoto. Vasta vähän näemme ko-

konaisten kansojen heräämistä varsinkin
hengellisesti kylmenneessä Euroopassa.
Mutta rukousrintamat vahvistuvat sekä
Suomessa että Ruotsissa. Menemmnkohti Hengen kevättä!

On aika herätä ja rukoilla

Koronapandemian tulisi olla kaikille
Jeesukseen uskoville vahva herätyssoitto rukoukseen ja evankelioimiseen.
Meidän tulee ymmärtää profeetta Elian
elämään liittyvä viesti, tutki siis ahkerasti Raamatustasi Kuningasten kirjoja!
Israelissa oli 3,5 vuoden kuivuuden aika
Elian julistettua sille Jumalan tuomion
epäjumalanpalveluksesta. Jumala kätki
profeettansa ensin erämaahan Keritin
purolle, sitten Sarpatiin leskivaimon
luo. Elia oli nuo vuodet syvällisessä
uskon koulussa. Eräällä tapaa Elia oli
rukousretriitissä: hiljaisuuteen kutsuttuna, irrotettuna normaalista arjesta ja
erityisellä tavalla Jumalan läsnäolossa ja
puhuttelussa. Israelin kansa oli kovassa
Jatkuu sivulla 5
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Tuula Vainosen rukous:

”Jos sinä Jumala olet olemassa, auta mua!”
Tulin aika vanhana uskoon; olin 46
vuotias. Elin tavallista perheenäidin
elämää ja tein kaikenlaista syntiä.
Mutta sitten jouduin valheesta kiinni. Se oli käännekohta elämässäni.
Jouduin vastakkain totuuden kanssa
ja miettimään, mitä oikein teen. Jouduin sairaslomalle työstäni, ja niin
minulla oli aikaa tutkia itseäni. Mitä
enemmän tutkin, sitä enemmän ahdistuin ja jouduin myöntämään, että
olen syyllistynyt kaikkiin synteihin.
Kaduin ja häpesin. Ahdistuin niin,
että koko rintani oli kuin polttava
kekäle.

olemassa ja Hän on totta!
Aloin etsiä Jumalaa toden teolla seurakunnasta ja rukouskokouksista, missä
vain voisi kohdata Herran. Ja Jeesus
hoiti rakkaudensanomien kautta. Minä
rakastuin Jeesukseen kuin morsian Ylkään. Odotin hartaasti, että Jeesus tulisi
hakemaan minut sinne, missä Hän on.
Minä odotin, että Jeesus tulee kuutamoiltoina kuunsiltaa pitkin hakemaan
minut luokseen. Mutta vuodet kuluivat.
Oli vaikeita vuosia, mutta rakkaus Jeesukseen kannatteli.

Vähitellen tyydyin siihen, että
Jeesus tulee vasta, kun Hän hakee
morsiusseurakuntansa.

Olin varma, että minun on kuoltava
syntieni tähden! Miten voin kohdata
tulevat päivät?

Kun olin näissä mietteissäni, kuiskasi
Pyhä Henki sydämeeni sanan: Jeesus.
Olin niin sekaisin, etten tiennyt päivien
kulkua, mutta toivo syttyi sydämeeni.
En oikein muistanut, mitä Jeesus teki ja
mistä Hänet löytää, mutta: kirkostapa
tietenkin. Nousin ylös ja lähdin etsimään
kirkkoa. Mikaelin kirkko oli lähinnä.
Kävelin sinne, mutta se oli restauroinnin
alla. Kävelin Martin kirkkoon. Sinne
pääsin, kun jumalanpalvelus oli lopuillaan, mutta pappi puhui ahdistuksesta ja
minä itkemään: se minulla juuri onkin.
Seuraavana sunnuntaina menin Tuomiokirkkoon ja ihmettelin, kun pappi
lopuksi puhui näyistä ja ilmestyksistä,
kun hän oli näyssä kohdannut edesmenneet omaisensa ehtoollistilaisuudessa
Jeesuksen haudalla Israelissa. Istuin
ja itkin ja ihmettelin, mitä tämä kaikki
on! Siinä sitten hiljaa rukoilin: ”Jos sinä
Jumala olet olemassa, auta mua!”
Kerroin sitten työkaverille tästä,
ja hän kehotti, että tulepa meidänkin
seurakuntaan. Hän kuului helluntaiseurakuntaan, ja niin menin hänen kanssaan
sinne. Siellä kuulin saarnattavan: ”Joka
syntinsä tunnustaa ja hylkää ne, se saa
armon.” Kuulin myös Jeesuksen rakkaudesta. Niinpä tiesin, mitä minun pitää
tehdä. Tunnustaminen oli kyllä vaikeaa,
mutta jokaisen synnin tunnustamisen

Jumala vastasi Tuulan rukoukseen antamalla synnit anteeksi ja vapautti taakoista.
jälkeen taakka oli keveämpi. Kun olin
tunnustanut ne, mitä voin, oli jäljellä
vielä Jeesus. Kävelin pitkin katuja, itkin
ja pyysin Jeesukselta anteeksi, mutta en
mielestäni saanut sitä niin tyhjentävästi
tehtyä, kuin olisin tahtonut.
Mutta Jumalalla oli jo muita suunnitelmia. Helluntaiseurakunnassa oli
siihen aikaan evankelioimiskokouksia, ja menin sinne sunnuntai-iltana.
Heti kun pääsin istumaan, pastori puhui
mikrofoniin: ”Jos täällä on joku, jolla on
Herralta anteeksipyydettävää, nouskoot

ylös. Kukaan ei noussut. Mutta minulla
oli anteeksipyydettävää, ja kun nousin
ylös, heti Kirkkaus välähti minun edessäni ja minut painettiin sinne penkkien
päälle. Itkin, ja tämä Herran hoito kesti
niin kauan, kunnes olin ihan tyhjä. Sitten
pääsin ylös ja Pyhä Henki täytti tuo kipeän sisimmän. Ihmettelin, mitä minulle
tapahtui, niin eräs sisko sanoi vieressäni,
että Herra kohtasi. Ihmettelin, onko
Jumala täällä maailmassa ja kohtaako
Hän ihmisiä, kun he ovat kovassa ahdistuksessa. Nyt tiesin, että Jumala on

Mutta Jumala kuulee rukoukset ja Hän
on yllätysten Jumala! Heräsin eräänä
yönä ja näin omat käteni kohotettuna
kohti kattoa. Ihmettelin, kun nukuin ja
käteni olivat kohti kattoa, ja sitten näin,
että toiset kädet olivat peitteen päällä.
Minä näin kahdet kädet! Samalla tajusin,
että näin hengen käsivarret ja ne oli kohotettu vastaanottamaan Jeesusta. Minä
nukuin, mutta henki valvoi. Samassa
Jeesus tuli kovalla vauhdilla läpi kattojen kädet ojennettuina ja sulki minut
syliinsä saman tien. Se oli huikaiseva
onnen hetki; sitä ei voi sanoin kuvata.
Kuulin vain oman ääneni, vikisin kuin
koiranpentu ja valitin hiljaa. Tämä tapahtui siis hengessä. Sitten Jeesus alkoi
lähteä takaisin, mutta nyt Hän meni takaperin, kädet edelleen ojennettuna minua
kohti, hitaasti ja vastentahtoisesti. Tunsin siinä hetkessä Jeesuksen sydämen;
se oli niin täynnä kaipausta, rakkautta
ja ikävää. Huusin: ”Vie minut pois, vie
minut pois!” Mutta Jeesus meni. Kun
Hän oli mennyt, sain näyn, että minulla
on vielä tehtävää, ja siksi Hän ei vienyt
minua mukanaan.
Jeesuksella on kova ikävä morsiantaan. Hän tulee kiireellä ja kovalla
vauhdilla hakemaan morsiantaan, kun
Isä antaa luvan. Jeesus sanoi, että valvokaa. Pidetään pukumme puhtaana, sillä
vain puhtahat morsiussielut, ne pilvihin
temmataan.

Jatkoa sivulta 4

Tulevaisuus ja toivo koronapandemian keskellä
koitoksessa. Kaikella oli kuitenkin
tarkka aikataulunsa, Jumala vei
eteenpäin omaa suunnitelmaansa.
Osaammeko me nähdä omassa
ajassamme Jumalan hiljaisen työn?
Entä omassa elämässämme? Koen
vahvasti, että meille uskoville tämä
korona-aika on erityisen rukousretriitin aika. Elämänpiiriämme
on rajoitettu vahvasti. Näemmekö
mikä mahdollisuuksien aika tämä
on rukoukselle ja Raamatun lukemiselle?

Ymmärrä oikein
tämä aika

Raamatussa kerrotaan, kuinka
viimeisinä aikoina on paljon levot-

tomuutta. Kertoessaan lopun ajan
merkeistä Jeesus korostaa: ”Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan.”
(Luuk. 21:8) Viime ajat ovat olleetkin monenlaisten hämmentävien
viestien aikaa. Meille kerrotaan
erilaisista salaliitoista niin paljon,
että mielemme jo hämmentyy.
Samaan aikaan yhteiskunnalliseen
ja hengelliseen kenttään vyöryvät
itämaiset uskonnot, uuspakanuus,
synkretismi ja niiden myötä moraalin rappio.
Nyt tulee viettää aikaa paljon
Raamatun äärellä ja rukouksessa.
Raitis Raamatun sana antaa voimaa
sieluun ja lujuutta sydämeen. Se
karkottaa mielestämme väärät pelot
ja suuntaa katseemme Jeesukseen

ja rohkeaan palvelutyöhön. Ota
sydämellesi vaikka tämä sana psalmista 91: ”Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ”Sinä,
Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.” …
Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä
lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu
keskellä päivää. … Herra sanoo:
”Minä pelastan hänet, koska hän
turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.”
(Ps. 91:1-6, 14)

Kari Valkonen

Valkosten hengellinen palvelutyö

Kari ja vaimonsa Mari ovat rukoustyötä tekeviä
evankelistoja. Heidän keskeinen työnäkynsä on
rohkaista ihmisiä löytämään omat armolahjansa ja
palvelukutsumuksensa. Rukousretriitit ja ”Löydä
lahjasi” -koulutustapahtumat ovat keskeinen osa
heidän työtään. Kari toimii myös Raamatun opettajana. Häneltä on ilmestynyt kirja ”Kirkkautta
kohti – Näköaloja Ilmestyskirjaan”. Kirjassaan
hän tuo esiin tuoreen ja rohkaisevan näköalan
Raamatun ilmestyskirjallisuuden sanomaan.
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Martti Ahvenainen on
tamperelainen 80-vuotias helluntaisaarnaaja
ja syvällinen raamatunopettaja, joka on tuonut
monille ymmärrystä mm.
uskovan identiteetistä uutena luomuksena ja lopun
aikojen tapahtumista.
Hän on myös kirjoittanut
useita kirjoja.

Martti Ahvenainen:

Seurakunta lopunajassa

Vuosikymmeniin ei ole paljonkaan
puhuttu Jeesuksen tulemukseen liittyvistä tapahtumista. Se on johtunut
osittain ehkä siitä, että aikoinaan annettiin profetioita, jotka synnyttivät
vääriä odotuksia, ja myös Raamatun
ennustuksia tulkittiin yksipuolisesti.
Näin tultiin varovaisiksi puhumaan
aiheesta. Nyt kun maailman poliittinen
ja moraalinen tilanne on muuttunut,
aihepiiri on alkanut taas kiinnostaa ja
monet kyselevät: Missä ajassa oikein
elämme? Onko Jeesuksen paluu lähellä
ja mitä seurakunnan tulisi nyt tehdä?

Jumalalla on aikataulu

Jotkut ehkä luulevat, että Jumala on
menettänyt otteensa maailman tapahtumista eikä hän pysty enää vaikuttamaan
niihin mitenkään. Se on erehdys, sillä

Jumala ohjaa historiankulkua tarkan
aikataulun mukaisesti.
Efesolaiskirjeen 1:10:ssa puhutaan
Jumalan suunnitelmasta, jonka Hän
toteuttaa aikojen täyttyessä. Tämän
suunnitelman mukaan Jeesus tuli maailman tiettyyn aikaan, kuten Gal. 4:4
sanoo: ”Kun aika oli täyttynyt, lähetti
Jumala Poikansa.”
Joskus sanotaan, että aikamäärien
ilmoittaminen on epäraamatullista.
Raamatussa kuitenkin ennustetaan
useita kertoja tiettyjä aikoja: Herra
sanoi Nooalle, että vedenpaisumus
tulee seitsemän päivän kuluttua (1.
Moos. 7:4). Joona puolestaan saarnasi
tuomion tulevan Niiniveen 40 päivän
kuluttua (Joona 3:4). Paavali ilmoittaa
Antikristuksen ilmestyvän ajallaan
(2.Tess. 2:6), ja kuinka hän saa hallita
vain 42 kuukautta, kolme ja puoli vuot-

ta, 1260 päivää. (Dan. 7:25, Ilm. 13:5)
Ajat ovat siis Jumalan vallassa. Hän voi
yhä ilmoittaa aikamääriä profeettojensa
kautta, mutta ajoista puhuessamme on
viisainta pysyä Raamatun ilmoittamissa
rajoissa, ettemme ennusteluillamme
aiheuttaisi turhia odotuksia ja pettymyksiä ihmisille.

Mitä lopun ajoilla
tarkoitetaan?

Raamattu nimittää maailmanaikojen
loppukaudeksi koko Uuden testamentin
aikaa (Hepr. 1:1, 1. Kor. 10:11). Viimeiset ajat siis alkoivat jo noin 2000 vuotta
sitten. Danielin kirjassa lopun ajalla
tarkoitetaan erityisesti viimeistä vuosiviikkoa ennen Kristuksen tulemusta
eli seitsemän vuoden ajanjaksoa, jonka
alussa Antikristus solmii liiton Israelin

kanssa rikkoen sen kolmen ja puolen
vuoden kuluttua. (Dan. 9:24-27)
Viimeisiin aikoihin liittyy monenlaisia tapahtumia, kuten seurakunnan
ylöstempaus, 10-valtioliiton muodostuminen muinaisen Rooman valtakunnan
alueelle, Antikristuksen ilmaantuminen
ja koko maailmaa kohtaava suuri ahdistus. Lopunajat huipentuvat Jeesuksen
näkyvään paluuseen Öljymäelle (Sak.
14:1, Ilm. 19:11-21).

Elämmekö me
lopun ajassa?

Monet sukupolvet ennen meitä ovat
uskoneet elävänsä viimeisiä aikoja,
mutta niiden edellyttämiä merkkejä
on tulkittu usein liian hätäisesti. Onko
nyt sitten olemassa sellaisia merkkejä,
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joista voimme päätellä elävämme lopun
- Valheen voimakas lisääntyminen
aikoja ja Herran tulemuksen olevan lä- on voimakas merkki Antikristuksen
hellä?  Mitä tahansa ilmiöitä ei voida lu- tulemisesta (2. Tess. 2:9). Meidän
kea näihin merkkeihin, mutta seuraavat elinaikanamme ei ole koskaan puhuttu
tuntomerkit ovat ilmeisiä, eikä niitä ole valeuutisista, valheihmeistä, valheproesiintynyt aiemmin tässä laajuudessa.
feetoista ja eksytyksistä niin paljon kuin
- Luopumus kristinuskon ainutlaa- nykyään.
tuisuudesta. Raamattu ennustaa, että
- Näitä visioita katsellessa voimme
ennen Antikristuksen ilmaantumista olettaa elävämme melko lähellä viikristikunnassa tapahtuu luopumus pe- meisiä tapahtumia ja Herran tulemusta.
rinteisestä kristinuskosta (2. Tess. 2:3).
Se on nyt nähtävissä kaikkialla. Monissa länsimaiden kirkoissa ei uskota Seurakunnan
enää Raamatun olevan erehtymätöntä ylöstempauksen aika
Jumalan Sanaa eikä Jeesuksen olevan
ainut tie pelastukseen, vaan että muut- Ylöstempauksen tarkkaa ajankohtaa
ei ilmoiteta yksiselitteisesti missään
kin uskonnot johtavat siihen.
raamatunkohdassa. Siksi siitä on eri- Homoseksuaalisuuden maailman- laisia näkemyksiä. Aikaisemmin sen
laajuinen lisääntyminen on merkki opetettiin tapahtuvan ennen suuren
ihmiskunnan turmeltuneisuudesta ja ahdistuksen alkamista. Nykyisin taas
lähestyvistä tuomioista. Sodomassa monet ovat omaksuneet kannan, että
ja Gomorrassa oli varmasti muutakin ylösotto toteutuukin vastaa suuren
pahuutta, mutta Raamattu ilmoittaa ahdistuksen jälkeen, kun Jeesus tulee
homoseksuaalisuuden harjoittami- tuhoamaan Antikristuksen.
sen pääasialliseksi syyksi niiden tuhoon
Tähän viimeksi mainittuun ajatuk(Juud. 7).
seen liittyy kuitenkin monia ongelmia,
- Israelin paluu omalle maalleen ja joista tässä voi mainita pari:
kolmannen temppelin rakentamisaikeet
- Vaikka Jeesus sanoi palaavansa
ovat merkki lopun aikojen läheisyyMatt.
24:29-31 mukaan vasta suuren
destä. Temppelin rakentamissuunniahdistuksen
jälkeen, tuo kyseinen
telmien ja materiaalin sanotaan olevan
raamatunkohta
viittaa pikemminkin
Israelissa jo valmiina, jopa ylipappi on
juutalaisten
lopulliseen
kokoamiseen
valittu. Kolmannen temppelin täytyy
omaan
maahansa
kuin
seurakunnan
olla olemassa ennen Antikristuksen ilylöstempaukseen.
On
jotenkin
vaikea
maantumista (2. Tess. 2 :4).  Kun hänen
kuvitella
enkelien
lähtevän
kokoamaan
sanotaan astuvan Jumalan temppeliin ja
julistavan itsensä Jumalaksi, ei temppeli valittuja ja jopa kuolleita, kun ylösvoi tuossa asiayhteydessä viitata ruu- tempaus tapahtuu silmänräpäyksessä
miimme temppeliin eikä seurakuntaan Jeesuksen käskystä (1. Kor. 15:52). Sen
vaan konkreettiseen temppeliraken- tiedämme varmasti, että juutalaisten
nukseen. Olosuhteet odottavat vielä viimeinen kokoaminen toteutuu vasta
aikaansa, ennen kuin rakentaminen Messiaan tulon jälkeen (Jes. 27:12-13).
Jos ylöstempaus tapahtuisi vasta
voidaan aloittaa. Tilanne voi kuitenkin
Jeesuksen
tullessa Harmageddonille,
muuttua pian.
aika
voitaisiin
laskea tarkalleen 1260
- YK:n ja Maailman Talousfoorumin
päivää
siitä,
kun
Antikristus asettaa
(WEF) suunnitelmia maailmanhallihävityksen
kauhistuksen
Jerusalemin
tuksen perustamisesta vuoteen 2030
temppeliin.
(Dan.
9:27,
Matt.
24:15)
mennessä voidaan pitää lopun ajan
Jeesus
kuitenkin
sanoi,
ettei
sitä
päivää
merkkinä, joka enteilee Ilmestyskirjan
kukaan
tiedä.
Siksi
johdonmukaisinta
10-sarvisen petovaltakunnan syntymistä. Lähitulevaisuudessa opimme on edelleen ajatella, että ylöstempaus
toteutuu jossakin kohtaa Danielin kiraiheesta lisää.
jassa mainitun viimeisen vuosiviikon
Maailman Talousfoorumin mukaan alkupuolella ennen Antikristuksen
tulevaisuuden haasteita, kuten ilmas- täydellistä valtaan pääsyä.
tonmuutos, nälänhädät, energiantarve,
Varmaa on joka tapauksessa se, että
köyhyys, maailmanrauha, on hoidettava
kun
näemme 10-valtioliiton alkavan
maailmanlaajuisesti yhdessä, maailhahmottua
ja Jerusalemin kolmannen
manhallituksen alaisuudessa. Tähän
temppelin
rakentamisen
alkavan, seusuunnitelmaan ovat kaikki länsimaat
rakunnan
ylöstempaus
on
lähellä.
sitoutuneet.
- Paavin ja islamilaisen maailman
pyrkimykset uuden maailmanuskonnon Miten meidän tulee
synnyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä kertovat mitä ilmeisimmin lopun ai- suhtautua aikaamme?
kojen läheisyydestä. Tavoitteena on siis Jeesuksen sanoja ”teidän asianne ei ole
yhdistää kansat yhteisen uskonnon alle tietää aikoja ja hetkiä” on ymmärretty
ja saada siten aikaan maailmanrauha. usein niin, ettei meidän tarvitse tietää
Perinteistä kristinuskoa, joka opettaa tulevaisuutta eikä tutkia profetioita. Tuo
olevansa ainoa oikea, pidetään liian tulkinta ei voi olla oikea, sillä silloinhan
rasistisena, muut poissulkevana. Siksi meidän tulisi hylätä huomattava osa
tarvitaan uusi uskonto, joka yhdistäisi Raamatusta, joka puhuu tulevaisuusekä muslimit että kristityt (paavin desta. Jeesus tarkoitti sanoillaan vain
sitä, ettemme profetioita tutkiessamme
seuraajat).   
Tämä uusi uskonto muistuttaa Ilmes- unohtaisi päätehtäväämme, maailman
tyskirjan porttouskontoa, joka vainoaa evankelioimista!
Yhteenvetona voidaan lopuksi maiRaamattuun pitäytyviä kristittyjä (Ilm.
17. luku). Merkillistä kyllä, islam hy- nita, että uskovien tulee olla selvillä
väksyy Maria-kultin ympärille raken- viimeisistä tapahtumista ja odottaa Jeetuvan uskonnon sillä perusteella, että suksen tuloa. Uskovia on myös rohkaisMuhammed lupasi mennä paratiisissa tava, etteivät he antaisi valhetiedon ja
väärien profetioiden pelästyttää itseään
naimisiin Marian kanssa.
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Paavin ja islamilaisen maailman
pyrkimykset uuden
maailmanuskonnon synnyttämiseksi vuoteen 2030
mennessä kertovat
mitä ilmeisimmin
lopun aikojen läheisyydestä, sanoo
Martti Ahvenainen.
(2. Tess. 2:2), sillä Jeesuksen paluu ja
seurakunnan ylöstempaus on uskovien
ihana toivo (Tiit. 2:13).
Meidän on myös tiedostettava oman
elämämme ja ajan lyhyys, mikä meillä
on jäljellä käytettävissämme ja elää
se koko sydämisesti Herralle. (1. Kor.
7:29, Room. 13:11-14)
Niin tärkeää kuin uskovien sielunhoito, opillisen puhtauden tai kirkkokunnan organisaatioon kuuluvien
asioiden hoitaminen onkin, ne eivät
saisi syrjäyttää evankelioimista. Nyt
on aika mennä ulos evankelioimaan.
Seurakunnissa uskoville tulee antaa
opetusta ihmisten kohtaamisesta, ja
kuinka johdattaa heitä Kristuksen luo.
Seurakunnat eivät voi kasvaa eivätkä
olla Jumalan tahdossa, jos ne laiminlyövät evankelioimisen ja lähetystehtävän
(Mark. 16:15, Matt. 28:18-20).
Jotta uskoon tulleet eivät jäisi heit-

teille, heidät on johdatettava seurakuntayhteyteen ja kokemaan Pyhän
Hengen kaste. Heille on opetettava
lähetysnäkyä: ”Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa
kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko,
tuomitaan kadotukseen.” He lähtivät ja
saarnasivat, ja Herra vahvisti sanansa
sitä seuraavien merkkien kautta. (Mark.
16:15-16, 20) ”Uskoon tulleet pysyivät
apostolien opetuksessa, keskinäisessä
yhteydessä, leivän murtamisessa ja
rukouksessa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat
pelastuksen.” (Apt. 2:42, 47)
Olkaamme niiden palvelijoiden
kaltaisia, jotka Herraansa odottavat ja
tekevät työtä sielujen voittamiseksi.
Vaivannäkö Herrassa ei ole koskaan
turhaa.

Martti Ahvenainen on kirjoittanut useita kirjoja, mm.
Islam Raamatun valossa ja Ihmiskunnan tulevaisuus.
Kirjoja voi tilata Aikamedian kautta.
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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

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

KAKSI USKONTOA
Ateismi ja teismi
.

Käsityksiä maailmasta on lopulta vain
kaksi. Molempiin kuuluu sekä alku että
loppu. Mutta niiden välillä vallitsee sovittamaton ristiriita. Jumalankieltäjät
todistelevat uskontoaan alati muuttuvalla
”tieteellä”. Jumalaan uskovat teistit
uskovat Jumalan Raamatussa antamaan
muuttumattomaan ilmoitukseen.

Ateistit pilkkaavat uskovia

He toteavat tyypilliseen tapaansa, että
”jumaliahan on tuhansia” - mistä voi
tietää, mikä niistä on oikea? Tässä he
kaatuvat itse kaivamaansa kuoppaan,
sillä se uskonto, jonka ilmoitus on
harmoniassa luonnonlakien kanssa, on
oikea. Jos kemia, fysiikka ja lämpöoppi
sopivat kuusi tuhatta vuotta sitten, luomisviikon aikana luotuun maailmaan,
Raamattu on oikeassa.
Alussa vetyatomi loi taivaan ja
maan - vai oliko se Jumala?
Molemmilla uskonnoilla on siis alku.
Kummankaan alkua ei ole voida todistaa
tieteellisten kokeiden avulla.
Lopussa ateistien maailmankaikkeuden
kohtalona on lämpökuolema. Raamatun
mukaan maailman lopussa taivaat hehkuen hajoavat.
Molemmat uskonnot toteavat, aivan oikein, että maailmamme ei toimi ikuisesti.
Lämpöoppi on ohittamaton luonnonlaki.
Onneksemme kuoleman, synnin ja sairauksien kyllästämä maailma ei myöskään
jatku ikuisesti.

Joko kehityimme ateistien
alkuliemestä tai meidät luotiin
virheettöminä Jumalan kuvina

Ei ole todistettu tieteellisesti, että informaatiota täynnä olevaa elämää syntyisi
itsestään. Kukaan ei ole koskaan pystynyt
osoittamaan, että kemialliset reaktiot
tai fyysiset tapahtumat synnyttäisivät
informaatiota, joka tulee aina aineen
ulkopuolelta. Tämä on vuorenvarma
todistus Jumalan olemassaolosta.

Luomakunta ei kehity paremmaksi vaan rappeutuu

.

pauli.kemi@gmail.com

Haluatko sponsoroida
Uusi Elämä -lehden
suurpainoksia
Kotkassa ja muualla?

Nyt on työn aika Suomessa! Nyt
on vietävä pelastuksen sanomaa
mahdollisimman monille ennen
kuin Jeesus hakee seurakuntansa.
Jos haluat olla mukana Jumalan
Hyvien uutisten levittämisessä,
niin ota yhteyttä Pauli Kemiin:
E-mail: pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400 422 777
www.uusielama.net
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Tieteellinen tutkimus osoittaa, että
lapsiin kertyy joka sukupolvi 100-300
DNA:n piilevää kopiointivirhettä, jotka
vievät ihmiskunnan väistämättömään
sukupuuttoon tuhansien vuosien aikataululla. Meihin kertyneen rappeutumisen
määrä vahvistaa, että se alkoi syntiinlankeemuksessa 6 000 vuotta sitten. Yksikään ihminen ei ole virheetön. Emme ole
olleet täällä evoluution vuosimiljoonia,
sillä olisimme tuona aikana kuolleet
sukupuuttoon jo satoja kertoja!

Mistä elämän bio-ohjelmat
ovat peräisin?

Perimä on osoittautunut RNA-tietokoneeksi (https://luominen.fi/pekan-blogi/
elama-paljastui-RNA-tietokoneeksi).
Sattuma ei tuota tietokoneohjelmia. Ohjelmointi edellyttää aina älyä.

Lääkäri Pekka
Reinikainen on
Jumalan luomisuskon arvostettu
apologeetti
maassamme.

Ovatko kerrostuneet kivilajit satojen vuosimiljoonien ikäisiä?

Eroosio kuluttaa mantereet merenpinnan
tasolle parissakymmenessä vuosimiljoonassa. Maailmanlaajuinen vedenpaisumus kerrostaa ne vuodessa. Aiheesta
lisää sarjassa Fossiilit- katastrofin todistajat, jonka voit katsoa TV7:n arkistosta.
Raamatussa ennakoidaan täsmällisesti
oikein, että viimeisten päivien ihmiset,
jotka pilkkaavat Raamattunsa todesta ottavia uskovia, kieltävät tapahtuneen vedenpaisumuksen. Raamatun ilmoituksen
oikeudellisuuden vahvistaa se tosiasia,
että kymmenet siinä ennalta ilmoitetut
tapahtumat ovat toteutuneet ja loputkin
toteutuvat aivan silmiemme edessä.

Kuinka vanhoja dinosaurusten
fossiilit ovat?

Määrääkö evoluutioteoria niiden iän,
vai arvioidaanko se niistä löydettyjen
alkuperäisten pehmytkudosten perusteella. Edellinen perustuu omaksuttuun
filosofiaan, jälkimmäinen fysiikkaan ja
kemiaan. Tästä aiheesta kerron lisää pian
ilmestyvässä kirjassani Dinosaurukset muinaiset lohikäärmeet (Kuva ja Sana).

Mitä tietoisuus on?

Maksa erittää sappea, mutta aivot eivät
eritä ajatuksia. Tietoisuus antaa meille
kyvyn valita oikean ja väärän välillä.
Se tosiasia, että ihmisen sydämessä on
iankaikkisuuden kaipuu, vahvistaa, että
meidät on luotu Jumalan kuviksi.

Kumpi uskonto on
”tieteellisempi”

Tämän osaat varmasti ratkaista itse.
Kemia, fysiikka ja lämpöoppi sopivat
Raamatun mukaiseen maailman histo-

riaan, mutta ovat sovittamattomassa ristiriidassa alkuräjähdyksen, alkuliemen,
alkusolun ja alkuihmisen kanssa. Evoluutio on suosikkisatu niille ihmisille,
jotka vihaavat ajatusta Jumalasta, jolle
olisivat vastuussa tekemisistään.

Mikä teismi on oikea?

Nyt osaat itse valita. Se teismi, jossa
Jumala on antanut kokeellisen tieteen
kanssa sopusoinnussa olevan ilmoituksen maailman alusta ja lopusta, ja joka
selittää maailmassa, syntiinlankeemuksen johdosta, vallitsevan pahuuden.
Jumala ei valehtele. Hänen ilmoitustaan
on vaarallista vääristellä. Ne, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa joutuvat
Jumalan vihan alle (Room. 1:18). Tämä
koskee niin sanottuja ”teistisiä evolutionisteja”, jotka haluavat kumartaa
kummallekin uskonnolle ollakseen ”akateemisesti hovikelpoisia” ja välttyäkseen
pilkalta.

Mistä voin tietää, että Raamattu
ei ole ihmisten keksintöä?

Ihminen ei keksisi uskontoa, jonka
Jumala tulee heidän keskelleen pilkattavaksi, pahoinpideltäväksi ja ihmisten
surmattavaksi sen vuoksi, että uskomalla
Häneen syntiemme Sovittajana voimme
elää ikuisesti Hänen luonaan rakkauden
maailmassa.

Pekka Reinikainen
lääkäri

LISÄTIETOJA:
Eliömaailma rappeutuu (Datakirjat)
Syvän ajan petos (luominen.fi)
Kuusi päivää (TV7 kustannus)
Dinosaurukset - muinaiset lohikäärmeet (Kuva ja Sana).
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KIITOS JEESUS!
Minulle sattui kerran outo haaveri.
Eräänä iltana jalkani tuli niin kipeäksi,
että en päässyt liikkumaan sillä lainkaan,
vaikka siihen ei ollut sattunut mikään.
Otin kipulääkettä, mutta sillä ei ollut
vaikutusta ja aamulla soitin ystävättärelleni ja pyysin, että hän toisi jonkun
kepin tai sauvan, jonka varassa voisin
hyppiä ja veisi minut lääkärin vastaanotolle. Niinpä menimme ruuhkaiselle
terveysasemalle jonojen jatkoksi.
Odotellessamme paikalle tuli nuori ponnaripää mies, joka käynnisti
keskustelun eutanasiasta. Hän ylisti
eutanasian autuutta, ja aulassa istuvat
ihmiset kuuntelivat häntä vaitonaisina.
Sitten nuorukainen sanoi jotain, jota en
malttanut olla kommentoimatta. Ponnaripoika suuttui aivan suhteettomasti, tuli
seisomaan eteemme ja kääntyi meihin
selin - ja pyllisti minulle. No ei sentään
laskenut housujaan kinttuihin, mutta hän
alkoi raivota: ”Jeesus Jeesus! Jeesusko
se siinä sinua sitten auttaa, täh? Hänkö
se muka on vastaus tähän ongelmaan?
Niinkö!”
Sanoin, että juuri niin, Hän juuri!
Jeesus auttaa jokaista ihmistä kaikissa
ongelmissa, jos Häntä vain pyydetään
vilpittömästi ja täysillä apuun! Sitten
sanoin muutaman sanan Jeesus-Nimen
voimasta.
Samassa koko vastaanottotilan ilmapiiri muuttui. Kaikki hiljeni ja lääkäritkään eivät pitkään aikaan huutaneet ketään sisälle. Jeesuksen Nimen voimasta

Seija Pajatie kertoo
ihmeellisen tarinan
nuoren miehen
uskoontulosta.
kaikki pysähtyi kuin salaman iskusta!
Tajusin, että nyt tapahtui hengellisessä
maailmassa jotain - ja mikä ihmeellistä,
tämä nuori mies kuunteli hiljaa ja hänen kasvonsa muuttuivat. Sanoin tälle
Villelle, että hänkin tarvitsee Jeesuksen
sovitustyötä oman elämänsä ikuiseksi

turvaksi ja kysyin, haluaisiko hän, että
Jeesus tulee johdattamaan hänenkin
elämäänsä. Olin pyörtyä hämmästyksestäni, kun Ville nyökkäsi. Hän tuli
istumaan keskellemme ja rukoili kanssamme ns. syntisen rukouksen kovaan
ääneen välittämättä pätkääkään ympä-
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rillä olevista ihmisistä.
TARINA EI LOPPUNUT tähän. Kysyin, saammeko vielä rukoilla, ja kun
Ville antoi luvan, aloimme rukoilla hänen puolestaan Pyhän Hengen antamin
kielin. Yhtäkkiä Ville alkaa vuolaasti ja
suureen ääneen vuodattaa kiitosta Jumalalle. ”Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos
Jeesus...” Me jatkoimme rukoustamme
ja kun olimme rukoilleet hetken, Ville
alkoi huutaa kuin hinaaja: ”Mun suuhun
ei koske enää! Mun suuhun ei koske
enää yhtään! Siihen ei satu enää yhtään!”
Emme saaneet kuulla enempää, sillä
lääkäri kutsui minut sisään. ja sen jälkeen emme ole nähneet Villeä. Varmaa
kuitenkin on, että Taivaan Isä rekisteröi Villen rukouksen! Kävin lääkärin
vastaanotolla, ja hän ei osannut sanoa
jalkavaivaani oikein mitään. Parin päivän kuluttua ystävättäreni tuli ystävänsä
kanssa käymään luonani, ja he rukoilivat
jalkani puolesta.
Sitten aloin iltapäivätorkuille ja mitä
ihmettä! Kun nousin sängystä, jalkani oli
melkein terve! En tarvinnut enää keppiä;
ja sain mahdollisuuden kertoa lääkärille
ja eräälle hoitajallekin parantumisestani,
ja pian jalkani kuntoutui kokonaan
ennalleen. Valtava kiitos kaikesta Isä
Jumalalle!

Seija Pajatie

Uusi Elämä TV-ohjelmien lähetysajat
Öppna Kanavalla joka viikko netissä
Suomen aikaan:
Su 15:30-16:00
To 20:00-20:30
La 18:30-19:00

Ma 21:00-21:30 1)
Pe 18:00-18:30 1)
Ma 17:30-18:00 2)

1) Ruotsiksi 2) Suomeksi
Lähetysaika Ruotsissa: -1 tunti

TV-ohjelmista vastaavat Ana och Pauli Kemi

Öppna Kanalen löydät, kun kirjoitat netissä sanan: ÖK Play
Öppna Kanalen näkyy myös kaapeliverkossa: Tukholma, Uppsala, Södertälje, Enköping ja muuallakin.
Kanavapaikka: ComHem 450, Telia 500, Sappa 20, Bredbandsbolaget 299

Yhteystiedot: Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3 – Swish 1230 339 457 – Suomessa: FI27 8000 1670 8458 42
www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – Puh. +358 400 422 777, +46 72 531 88 11
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Taivaan Isä sinaa koko sukua

Ei ole liioittelua sanoa, että
Erlundin suku on todella siunattu suku. Suvun uudestisyntymissarjan aloitti Allan, sitten
tuli uskoon hänen vaimonsa
Viveka, sitten sisar Ilse ja sitten Tomi-veli ja sitten Tomin
vaimo Jaana; sitten Kim-veli ja
sitten veljenpoika Jani, ja sitten
Janin vaimo Päivi …
Tässä kaksiosaisessa artikkelissamme kerromme Jumalan
tuoreimmista ihmeistä Erlundin
suvussa ja ensimmäiseksi annamme puheenvuoron Jaana
Erlundille. Hän asuu miehensä
kanssa Loimaalla.

Leikkaushaava
hävisi kokonaan

Jaana Erlund on rukoillut
ja uskonut Jumalaan lapsesta
saakka. Aikaisemmin hän toimi
vaatetusalan yrittäjänä ja myös
Tomilla, hänen puolisollaan,
oli oma yritys. Mutta eräänä
päivänä hänen miehensä yritys
joutui jättämään konkurssihakemuksen.
”Se on melkein pahinta,
mitä yrittäjälle voi tapahtua ja
vaikka yritys ei ollut omani, se
oli minulle tosi kova paikka.
Samoihin aikoihin läheisimmille sukulaisilleni tuli vakavia
sairauksia, ja myös minä itse
sairastelin”, Jaana muistelee.
”Rukoilin Jumalaa niin kuin
ennenkin, mutta sitten minulle
tuli kuoleman pelko. Aloin
miettiä elämän peruskysymyksiä syvällisemmin. Onko elämä
tosiaan näin lyhyt - ja minkä
takia minä ylipäätään olen
täällä? Onko olemassa taivas ja

Jaana Erlund on
kokenut monia
ihmeparantumisia, joista hän
todistaa mielellään, mutta suurinta hänelle oli
uskoontulo, kun
hän uudestisyntyi
Jumalan lapseksi.
Se on tärkeintä
jokaiselle ihmiselle, painottaa
Jaana.
helvetti - ja ennen kaikkea: minne minä itse olen menossa?”
Jaana jatkoi rukoilemista,
mutta sitten hänelle tuli vahva
tunne, että nyt minun pitää
antautua Jeesukselle kunnolla,
nyt minun pitää tehdä uskonratkaisu.
”Ja sitten tein sen: pyysin
Taivaan Isältä syntini anteeksi
ja antauduin Jeesukselle kokonaan, kotona yksinäni.”

Samoihin aikoihin Jaanan
mies Tomi oli tullut omalla
tahollaan uskoon, ja yhdessä he
alkoivat katsella TV7:n rukousohjelmia. Mutta eräänä iltana
tapahtui jotain odottamatonta!
”Minulle oli juuri tehty laserleikkaus, mutta leikkausarvet
olivat jääneet koholle ja ne
kutittivat ja ärsyttivät kovasti.
Istuin katselemaan rukousohjelmaa, ja siellä käskettiin panna

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

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: FI09 8000 1301 9601 83

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

kädet sairaan paikan päälle nyt!
Tein työtä käskettyä – ja leikkausarvet hävisivät kokonaan!
Ja kutina tietenkin loppui.”
Halleluja!

Harras rukous
on tehokas

Isän ihmeet eivät kuitenkaan
tähän loppuneet, päinvastoin!
”Sitten minulle tuli krooninen
poskiontelon tulehdus ja jou-

Rukouspalvelu

Raamattu sanoo, että vanhurskaan rukous voi paljon,
kun se on harras. ”Jaakob
kirjoittaa: ”Ja uskon rukous
pelastaa sairaan, ja Herra
antaa hänen nousta jälleen;
ja jos hän on syntejä tehnyt,
niin ne annetaan hänelle anteeksi.” Jaak. 5:15
Voit lähettää luottamuksella
rukousaiheesi sähköpostitse
tai tekstiviestillä, jos tarvitset
rukousapua:
- sairauden johdosta
- etsit pelastusta		
- etsit johdatusta elämääsi
- työpaikan puolesta
- etsit aviopuolisoa
- taloutesi puolesta
Jumala on kiinnostunut sinusta ja Hän kuulee rukoukset ja auttaa sinua kaikessa!
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

duin syömään monta antibioottikuuria peräkkäin. Lopulta
minulle kehittyi niihin yliherkkyys, ja lääkitys muutettiin
kortisoniksi”, Jaana kertoo.
”Mutta eräänä iltana ennen
nukahtamistani rukoilin oikein
hartaasti taivaallista Isää ja
vetosin Jeesuksen nimeen ja
vereen – ja yöllä heräsin siihen,
että kurkkuni tulvahti täyteen
pahanhajuista, homeelle haisevaa nestettä. Juoksin kiireesti
vessaan, ja samassa poskiontelo
tyhjeni kokonaan - ja koko tulehdus oli sillä ohi!” Halleluja!
Jaanalla oli myös piinallista
nivelsärkyä, mutta rukousten
kautta särytkin lähtivät. ”Ja tuorein parantuminen tapahtui minulle eilen: hammassärky lähti
rukoilemalla”, Jaana iloitsee.
Mutta mitä Jaana haluaa sanoa
lukijoillemme?
”Jos olet sairas, rukoile tosi
hartaasti, äläkä annan periksi!
Kun vetoat rukoillessa Jeesuksen nimeen ja vereen, näet, että
Jeesus-nimessä on valtava voima, Ja haluan vielä mainostaa,
että uskoon tuleminen on parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua
tässä elämässä! Uudestisyntymäni jälkeen surin, että miksi
minä älysin tehdä uskonratkaisun vasta nyt? Miksi en tehnyt
sitä jo 15 vuotta sitten? Mutta
tänään kiitän, että en siirtänyt
asiaa tuonnemmaksi. Olen kiitollinen, että Jumala veti minut
uskoon näinkin nuorena, sillä
sitä, että antauduin Jeesukselle,
en ole katunut päivääkään!

Seija Pajatie

KIVIOJALTA
HALVALLA!
Merlin C.: Kiitoskirjat
nid 7,50 €
Viksten M.: Terveen opin
pääpiirteitä sid 7,50 €
Jokinen S.: Terve kiintymys
sid 2 €
MacIntosh:
Laaksojen Lilja sid 2 €
Klimenko V.: Sinetti nid 2 €
Nee W.: Sielun piilevä
voima nid 2 €
Pohjakallio: Seurakuntaa
seulotaan nid 2 €
SURUADRESSIT
10-29 kpl a 4 €, 30 kpl 100 €
Äitienpäivä kortit
2-os.10 kpl 10 €
Enbuskan, romanien ym.
CD:t a 2,50 €
- ETSIN yli 50 v.
toiminnalle jatkajaa
www.postimyynti-kivioja.net
suopursu@gmail.com
puh. 050-400 7142
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Potilas, lääkäri ja Jumalan johdatus

Nyt on kulunut 45 vuotta siitä,
kun olin Lääkintöhallituksen publiikissa lääketieteen
lisensiaatin paperi käsissä.
70-vuotiaana korona-aikana
päädyin lopettamaan vastaanottotyön. Nyt voin alkaa
muistella menneitä.  Suolan
vastaanottomuistoihinkin on
antanut uskoontulo 31-vuotiaana 5.1.1982. Kolme päivää myöhemmin sain kohdata voimakkaan Jumalan Pyhän
Hengen kosketuksen kiireestä
kantapäähän. Sillä hetkellä
tiesin, että rakastava Jumala
ei ole vain teoriaa. Tiedostin
myös, että lääkärinä olin kohdannut taivaallisen Ylilääkärin
todellisuuden. Olin yllättynyt
ja iloinen.

Anteeksiantamus
on tärkeä lääke

Vaimoni kohtasi Jeesuksen seuraavana vuonna. 1984 kesällä
osallistuimme avioliittoleirille,
mikä tulisi kuulua jokaisen
avioparin alku- tai määräaikaishuoltoon. Kuulimme opetuksen anteeksiantamuksesta,
minkä lopuksi me molemmat
vastasimme puhujan pyyntöön keskinäisestä anteeksiantamisesta ja -pyytämisestä.
Johdatuksellisesti sain voiman
tunnustaa vaimolleni rikkeeni
häntä kohtaan ja sain anteeksi.
Se mahdollisti avioliittomme
etenemisen. Kun kerroin tästä
miesryhmässämme, yksi veli
sai vahvan ilmoituksen tapahtuman taivaallisesta rekisteröinnistä. Olin hämmästynyt  ja

raavas mies suoristui kivuttomana. Hän tiesi varmasti, että
Jumalan parantava voima on
totta. Aina silloin tällöin tavatessamme hänelle ei jäänyt
epäselväksi, mitä Jeesuksen
ristintyö tarkoitti hänen kohdallaan.’

Tärkeintä on
pelastus
Meidän kristittyjen tulee
muistaa tärkein. Jeesus ei
tullut tuomitsemaan, vaan
pelastamaan
sairaita ja terveitä, sanoo
lääkäri Hannu
Hurri.
innoittunut.
Tuon jälkeen olen tiennyt
anteeksiantamisen merkityksen
ja vaikutuksen lääkärintyössänikin. Jumalasuhde mahdollistaa sen, mihin ihminen omin
voimin ei kykene. Tiede on
tässä teoriaa. Moni katkeruuden
myrkyttämä sairaus tai kriisi
olisi jäänyt puhkeamatta anteeksiannon myötä.

Jumala johdattaa

Nuorena uskovana lääkärinä
sain monasti nähdä yliluonnollisia rukousvastauksia niin
perhepiirissä kuin potilasvas-

taanotollakin.
Työssäni alkoi usein ilmetä
selkeän johdatuksellisesti mahdollisuuksia
rukoilla potilaiden puolesta.
Moni uskossa olematonkin sitä
pyysi tietäessään vakaumukseni. Tilanteissa toimin potilaan
suostumuksella lääketieteellistä
puolta unohtamatta. Kerrankin
eräs tuntemani yritysjohtaja
yllättäen pyysi rukousapua,
kun oli jo saanut selkävaivaansa asianmukaiset lääkkeet ja
dokumentin. Kerroin, että nyt
lopetetaan vastaanotto. Sen jälkeen rukoilin Jeesuksen nimessä. Hetkessä linkussa kulkenut

Tavanomaisen vastaanoton
puitteissa sain jo 80-luvulla
monissa tilanteissa keskustella
hengellisistä asioista kovin
luontevasti. Tuolloin koin itse
selvää johdatuksellista varjelusta. Jälkikäteen arvioiden joskus oli intoa turhankin paljon,
mutten koskaan laiminlyönyt
lääketieteellistä perustaa.
Tietysti kokonaisuudesta
vain murto-osa potilaskohtaamisista on sisältänyt tämän
ulottuvuuden. Jokaisen puolesta olisi tietysti voinut valmistautua rukoillen paljon aktiivisimmin ennen kohtaamista.
Muistan, kun kerran työpaikalleni tuli sijaiseksi uskovainen
avustaja.
Raamattu puhuu sopimusrukouksen voimasta, ja tätä
aloimme toteuttaa
päivän potilaiden puolesta.
Yhtenä päivänä kolme miespotilastani oli selvässä etsikkoajassa. He tulivat vastaanotolle

tavanomaisesti. Tutkin ja hoidin. Sen ohessa ilmeni henkistä
ja hengellistä hätää. Jokainen vuorollaan kohtasi Jeesuksen Pelastajanaan. Samalla
viikolla vielä yhden lääkeedustajan kanssa keskustelu
siirtyi Buranasta Jeesukseen.
Hän halusi esittelyssä pyytää
syntinsä anteeksi ja tunnusti
Jeesuksen Herrakseen. Vuosikausia tapaamisemme olivat
hengellisviritteisiä työasioita
unohtamatta.

Ihmisen kohtaamisen
haaste

Itse sain nuorena kristittynä lääkärinä monesti olla taivaallisen
Ylilääkärin assistenttina. Lääketiede on suuri lahja ihmisille
Jumalalta. Hän voi myös tehdä
ihmeitä. Mutta meidän kristittyjen tulee muistaa tärkein. Jeesus
ei tullut tuomitsemaan vaan
pelastamaan sairaita ja terveitä.
Usein oma elin- tai työympäristömme on sopivin paikka
kohdata kanssaihmisiä. Harvemmin ensitapaamiset ovat
kirkkosalissa. Jumala on luvannut johdattaa, kun kuljemme
rukoillen. Hän lupaa myös
antaa anovalle viisautta, miten
toimia
   ja milloin.

Hannu Hurri

Lääkäri, Kouvola

Kääntöpiiri srk

Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18
TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti
www.kaantopiiri.org!

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

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!
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Jeesus-uskovan elämä Jumalan tuntemisessa

Jeesus on
sinun kalliosi

Jumala ilmestyy nimellä

Kallio on jotain kiinteää ja kestävää, jotain, joka ei ole mene rikki, niin on myös
Jeesuksemme. Jeesus on kallio koetuksen
aikana ja turvasatama, jossa voimme tuntea olonsa turvalliseksi.
Jeesus on puhdas elävän veden lähde,
joka antaa meille elämää ja toivoa. Kaikki
valta on annettu Jeesukselle, Hänellä on
kaikki voimat käsissään, kuten sanotaan:
”Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys.
Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa
suureksi ja väkeväksi.” 1. Aik. 29:12

Rauno Helppiltä rohkaisun Sana Herrassa
“Kansa, joka tuntee Jumalan on väkevä
ja tekee suuria urotekoja!” Dan. 11:32
Eng. NKJV “Mutta niitten joukko,
jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana
ja tekee tehtävänsä.” Dan. 11:32 suom.
1933/38 käännös
Raamatun puhe Jumalan tuntemisesta tarkoittaa läheistä (hebr. YADA)
tuntemista. Paavali sanoi: “Minä tunnen
Hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että Hän on voimallinen...” 2.
Tim. 1:12
Käsitys Jumalasta vaikuttaa tavalla
tai toisella kaikkiin ihmisiin. Jopa
ateisteihinkin, sillä Jumalan olemassaolon kieltäminen on synnyttänyt heissä
kehitysopillisen näkemyksen elämän
ilmaantumisesta tyhjästä.
Uskovat saavat voimaa Jumalan
tuntemisesta sen mukaisesti, kuin näkemys on Jumalan Sanan ilmoituksen
mukainen. Minkälainen siis Jumala
on? Jumala ilmoittaa itseään hyvinkin
monella tavalla Raamatussa. Siten
esimerkiksi Jumalan hebreankielisistä
nimistä selviää jotain siitä, mitä Hän
on ja mitä Hän merkitsee eri tilanteissa
meille - ‘Jeesus’ -uskoville!
Me “olemme panneet toivomme
elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten Vapahtaja, varsinkin uskovien.”
1. Tim. 4:10
Jumala ilmestyi Moosekselle nimellä
YHWH (2. Moos. 3:14), ja se merkitsee
Hänen iankaikkista, muuttumatonta,
jatkuvassa toiminnassa ilmenevää
siunaustaan meille. “Hän on aikojemme vakuus, avun runsaus, viisaus ja
ymmärrys (kaikkeen)!” Jes. 33:6 sanat
‘Minä Olen’ (YHWH) kuvaa hyvin tätä
itsessään olemassa olevaa ja jatkuvassa
toiminnassa työskentelevää muuttumattomuutta. ‘Minä Olen’ ei tarkoita - Minä
olin ennen, mutta en enää ole! ‘Minä
Olen’ ei tarkoita - Minä tulen olemaan
jotain, mutta en vielä ole! ‘Minä Olen’
tarkoittaa Valkeuksien Isää, Poikaa ja
Pyhää Henkeä, jossa ei ole muutosta

Jeesus on Vapahtajamme hädässä

”Ja Daavid puhui Herralle tämän laulun
sanat sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa ja
Saulin vallasta. Hän sanoi: Herra, minun
kallioni, linnani ja pelastajani! Jumala,
minun vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi,
varustukseni ja pakopaikkani, sinä pelastajani, joka pelastat minut väkivallasta!”
2. Sam. 22:1-3

Jumala haluaa,
että jokainen
Jeesus-uskova
elää voittoelämää Jeesuksessa,
koska Jeesus on
kaiken voittaja,
sanoo Rauno
Helppi.
eikä vaihteen varjoa! Lue Jaak.1:17,
Hebr.13:8.
Jumala ilmestyi Aabrahamille nimellä El Shaddai = Kaikkivaltias
Jumala! 1. Moos.17:1 Ja koska Hän
on myös koko ajan YHWH - niin se
merkitsee, että Hän on koko ajan Kaikkivaltias, Kaikkivoipa, Kaikkiriittävä
aivan kaikkeen ja erikoisesti ‘uskovien
Vapahtajana’ nimenomaan meille. 1.
Tim. 4:10. Toisin sanoen - Hänestä on
“hyötyä kaikkeen, koska Hänessä on
lupaus sekä tähän elämään että tulevaan.” 1. Tim. 4:8
Ajattele - Jumala on siis sinulle
‘Jeesus-uskova’, Kaikkivaltias, Kaikkivoipa ja Kaikkiriittävä aivan kaikkeen - sekä tämän elämän tilanteisiin
että tulevaan! Ylivalvoen ja ylihalliten
aivan kaiken - jatkuvasti johdattaen ja
varjellen kaikessa - kuitenkin sen mukaan kuin Häneen suostutaan! Jumala
ei harjoita pakkovaltaa eikä Hän ‘lapioi’ sisälle siunauksia meille vastoin
tahtoamme Ilm. 3:20, Jes. 1:19.
“Mutta Hänelle, joka voi tehdä
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enemmän, monin verroin enemmän
kuin kaikki, mitä me anomme tai
ymmärrämme, sen voiman mukaan,
joka meissä vaikuttaa (eli sen voiman
määrän mukaan, mihin suostumme ja
mihin avaudumme). Hänelle kunnia
seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien,
aina ja iankaikkisesti! Amen.” Ef. 3:20
Jeesus Kristus on tullut meille ‘hyödyksi kaikkeen’ (1. Tim. 4:8) ja ‘avuksi
kaikkeen’ (Jes. 33:6) ja ‘ylivoimaiseksi
voitoksi kaikkeen’ (Room. 8:37, 31) ja
‘vahvuudeksi kaikkeen’ (Jes. 41:10)!
Eng. NKJV sanoo Ps. 103:2 “Forget
not all His benefits” = “Älä unohda
kaikkia niitä hyötyjä, mitä sinulla on
Hänessä!” Kristuksessa on annettu
meille niin paljon kaikenlaisia siunauksia (Ef. 1:3) ja kaikkea tarvittavaa
hyötyä, että Pietari sanoo: “Hänen
jumalallinen voimansa on lahjoittanut
meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, Hänen tuntemisensa
kautta.” 2. Piet. 1:3

Jumalan armo riittää sinulle

Jumalan armo ja Hänen armollisuus ovat
ainoat asiat, jotka kestävät kaikkina aikoina. Armo on ainoa, joka kantaa silloinkin,
kun kaikki muut horjuvat. Jeesuksen risti
ja veri on varma perusta.
”Hänen kauttaan me myös olemme
päässeet uskossa tähän armoon, jossa
nyt olemme, ja meidän kerskauksemme
aihe on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä
ainoastaan se, vaan me kerskaamme myös
kerskauksenamme ovat myös ahdistuksissa, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koettelemuksen
kestämistä ja koettelemuksen kestäminen
toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä,
sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta,
joka on meille annettu.” Room. 5:2-5.
Kun otamme Jeesuksen elämäämme, niin
myös Pyhä Henki asuu meissä.
Jumala kohtaa meidät siellä, missä
olemme. Jeesus haluaa ja voi auttaa sinua,
kun huudat Hänen puolensa. Hän vastaa
sinulle hädässäsi.
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