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Jeesus on taivaallinen Ylilääkäri!

Jeesus on antanut meille tehtävän, johon sisältyy
evankeliumin julistaminen ja sairaiden parantaminen.
Hän valtuutti opetuslapset julistamaan evankeliumia
ihmein ja tunnusteoin: ”Parantakaa siellä olevat
sairaat ja julistakaa, että Jumalan valtakunta on tullut
teitä lähelle.”
Sairaiden parantuminen ja Jumalan ihmeet kuuluvat normaaliin kristilliseen julistukseen. Jos emme
julista parantumisesta, Jumalan Sanaa, niin kuin se
on kirjoitettu, niin emme myöskään näe Jumalan parantumisihmeitä. Me rukoilemme sairaiden puolesta
ja Jeesus parantaa heidät.
Usko parantumiseen kasvaa, kun julistamme
Jumalan lupauksia parantumisesta, sillä usko tulee
kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan Sanan kautta.
Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille:
joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja,
joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on
tekevä; sillä minä menen Isän tykö.” Joh. 14:12-13
Jeesus antoi lähetyskäskyn ennen taivaaseen
menoaan. Lähetyskäsky koskee jokaista uskovaa
ja siihen kuuluu mm. evankeliumin julistaminen,
sairaiden parantaminen ja riivaajien ulosajaminen.
”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se
pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat:
minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat
uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he
juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita;
he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat
terveiksi.” Mark:16:16-18

Opetuslapset eivät jääneet paikoilleen odottamaan
pyhittymistä ja Jumalan ihmeitä, vaan he lähtivät julistamaan evankeliumia ja Herra vahvisti Sanan sitä
seuraavien merkkien kautta. Näin se on myös tänään.
Jeesus on sama tänään ja iankaikkisesti. Hän parantaa
sairaita, ja sen Hän tekee myös sinun kauttasi.
Ihmeet ja tunnusteot vetävät ihmisiä Jumalan yhteyteen. Ne synnyttävät herätyksen. Me emme saa
herätystä omalla viisaudella, vaan Jumalan voimalla.
Paavali kirjoittaa omasta palvelutehtävästään ”Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa
palvellessani Jumalaa; sillä minä en rohkene puhua
mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen
pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut
sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla,
Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista
ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen
suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen.”
Room. 15:17-19
Paavali ja Barnabas saarnaavat Ikonionissa evankeliumia ihmein ja tunnusteoin. Hän kirjoittaa tästä:
”Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat
rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan
todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä
heidän kättensä kautta.”
Paavali, joka oli Gamalien jalkojen juuressa
opiskellut, ei turvautunut omaan viisauteen, kun hän
julisti evankeliumia. ”Ei puheen viisaudella, ettei
Kristuksen risti menisi mitättömäksi.” 1. Kor. 1:18
Paavali antoi meille hyvän esimerkin siitä, että
evankeliumia tulee julistaa ihmein ja tunnusteoin.
Jumalan ihmeet vetävät ihmisiä pelastukseen. Se on

Tehtävän perustelu

Keskeinen kukkula Länsi-Jerusalemissa on omistettu siionismin perustajalle Theodor Herzlille. Hän
ilmaisi ajatuksen juutalaisten omasta, kansallisesta
kodista 1800- luvun loppupuolella. Vuorella on
Herzlin hauta, museo ja sotilashautausmaa. Lähellä, elimellisesti kokonaisuuteen kuuluvasti, on Jad
Vashemin joukkotuhomuseo.
Herzlin vuorella on usein nuoria sotilaita. Muistivihot ja kirjat mukanaan he kulkevat ja pysähtyvät
kuuntelemaan oppaan kerrontaa. On meneillään
perehdytys Israelin historiaan. Heidän vaalittavakseen saamansa perintöä avataan eri näkökulmista.
Vuorelta avautuu näkymä kasvavaan ja kehittyvään
Jerusalemiin.  
Sotilashautausmaalla eri sotien uhrit lepäävät
hautaosastoissaan. Israel on käynyt monia sotia itsenäistymisestään 1948 alkaen. On tarvittu varuillaan
oloa ja valppautta, joka joskus on herpaantunut, kuten
vuoden 1973 Jom Kippur- sodan alkuvaiheessa.  
Monien hautapaasien päällä on pieniä kiviä.
Omaiset ovat käyneet haudalla ja sikäläisen tavan
mukaan asettaneet kiviä muistuttamaan, ettei kaatuneita ja heidän muistoaan ole unohdettu.
Jonkun haudan äärellä näkee niin siviili- kuin

sotilasasuisen joukon. Kaatuneen muistopäivä on
ehkä koonnut joukon yhteen.  Nuoret sotilaat saavat
konkreettisesti muistutuksen uhrista, joka on annettu
oman maan ja valtion puolesta.
Jokaista kansalaista, niin miehiä kuin naisiakin,
koskee asevelvollisuus. Miehillä se on kolmevuotinen ja naisilla tuo aika kestää kaksi vuotta. Lisäksi
asiaan kuuluvat kertausharjoitukset ja toisinaan
valitettavasti myös liikekannallepano.
Israelissa ymmärretään, että oman turvallisuuden
vuoksi joudutaan maksamaan hinta. Siksi on tärkeää perustella tehtävä ja sen vaatimat ponnistelut.
Nuorten sotilaiden uhrit Israelissa ovat tänäänkin
todellisuutta.
Oman maamme, Suomen, käymät sodat ovat kaukana, yli seitsemänkymmenen vuoden takana. Israelin tavoin kaatuneet pyrittiin siirtämään kotiseudun
sankarihaudoille. Haudoista on pidetty hyvää huolta.
Uhrien merkitys on ymmärretty.  
Jeesus perehdytti oppilaansa perusteellisesti sitä
tehtävää varten, joka heitä odotti. He saivat seurata
viereltä, kuinka Opettaja toimi. Heidät myös lähetettiin tehtäviin julistamaan ja parantamaan Jeesuksen
vielä ollessa maan päällä.

herätystä, jota tarvitsemme Suomessa.
Jeesuksen esimerkki on tärkein: Hän julisti ilosanomaa ja paransi sairaita. “Ja hänen tykönsä tuli paljon
kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja,
sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät
hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, niin
että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan,
raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja
sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.”
(Matt. 15:29-31) Me tarvitsemme yliluonnollisen
parantumisherätyksen, jossa ihmeet ja tunnusteot
ovat vetämässä monia taivastielle.
Israelin kansa lähti Egyptistä, kun Jumala teki
voimallisia ihmeitä ja merkkejä, jolloin noidatkin
tunnustivat, että tässä on Jumalan sormi. Näin se on
myös viimeisessä herätyksessä, kun evankeliumia julistetaan Pyhän Hengen voimassa. Ihmisiä pelastuu ja
parantuu. Myös sinä voit kokea Jumalan parantavan
voiman elämässäsi. Ota se uskossa vastaan. Tärkein
kuitenkin on se, että nimesi on kirjoitettuna taivaassa
Elämän Kirjaan.

Pauli Kemi

Pauli Kemi,
päätoimittaja

Jeesuksen oma esimerkki oli suurin tekijä koulutustyössä. Jäähyväispuheessaan Hän opetti omiaan:
”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin
että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.” (Joh.
15:13)
Oppilaat näkivät hinnan, minkä Opettaja maksoi
heidän puolestaan. Se oli uhri meidän pelastuksemme
puolesta. He olivat keskeneräisiä, mutta ottivat kuitenkin vastaan saamansa tehtävän, joka useimmille
merkitsi myöhemmin marttyyrin osaa.
Me olemme tulleet osallisiksi Jeesuksen perinnöstä, pelastuksen lahjasta. Meidän sukupolvemme
tehtävänä on ylläpitää ja välittää sitä eteenpäin tämän
päivän maailmassa, lähellä ja kaukana.
Pertti Kymäläinen, pastori, Pori

Pertti
Kymäläinen
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Minä annan sinulle
tulevaisuuden ja toivon
Elämme aikoja, joilla ei ole
vastinetta ihmiskunnan historiassa. Moni ihminen elää
tänään pelon vallassa. Maailman media maalaa uhkakuvia
toisensa perään, ja monet
äänitorvet YouTubessa ja
Facebookissa julistavat tuhon ja tuomion sanomaa.
Tällaisena hetkenä on
tärkeä muistaa, että Pyhä
Henki puhuu uskovaiselle
aina tulevaisuutta ja toivoa.
Kuullessasi sanoman, joka
saa sinut Jumalan omana
epätoivon ja apatian valtaan,
voit olla täysin varma siitä,
että sanoma ei ollut Jumalasta. Joskus profeetallinen sana
voi olla järisyttävä, ja usein se
haastaa parannuksentekoon,
mutta sen hedelmä on aina
vanhurskauden hedelmä, ei
pelko, apatia ja epätoivo.
Teimme vaimoni kanssa
päätöksen ottaa joka päivä
aikaa, jolloin luemme Raamattua toisillemme ääneen.
Käymme näin läpi Raamatun
kannesta kanteen. Aikana,
jolloin media maalaa uhkakuvia, on meidän tartuttava
kaksin käsin kiinni Jumalan
lupauksiin.
Jumalan Sana sanoo, että
me olemme enemmän kuin
voittajia ja että meillä on
auktoriteetti tallata käärmeitä ja skorpioneja. Jeesuksen
ristinkuoleman ja ylösnousemuksen voimassa saatana
on 100 % voitettu vihollinen.
Tämä täydellinen voitto koskee sinua ja minua. Kaikki pimeyden, sairauden ja synnin
valta on nujerrettu Jeesuksen
nimessä ja veressä!
Tilanteessa, jossa lääkäri
antaa sinulle negatiivisen
diagnoosin, sanoo Jumalan
Sana, että Minä parannan
kaikki sinun sairautesi. Kun
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TV-kirkko

TV on hyvä kanava evankelioinnissa, mutta se ei voi
korvata uskovien yhteyttä, ja
siksi rukoillaan, että koronapandemia menisi pian ohi.
Uusi elämä -ohjelma lähetetään myös TV7:n kanavalla.
Näissä ohjelmissa keskustelevat Hannu Grönroos, Pauli
Kemi ja Vesa Kemi.
Tämän lisäksi meillä on
TV-ohjelmia YouTubessa
ja Facbookissa. Ne löytyvät
osoitteesta:
www.uusielama.net
fb.me/kristetcentersolna

TV-kirkko Kristet
Center Solnasta

Vesa Kemi haluaa
rohkaista jokaista
käymään siihen
kutsumukseen,
jonka olet saanut
Jumalalta riippumatta siitä, saatko
kannustusta vai
et, sillä Jumala on
uskollinen.
uutiset sanovat talouden romahtavan, sanoo Jumalan
Sana, että vanhurskas ei tule
koskaan näkemään puutetta.
Jos sinä kuuntelet ääniä,
jotka saavat sinut masennuksen valtaan, on aika vaihtaa
kanavaa. Meidän on ajateltava sitä, mikä on ylhäältä,
ei sielunvihollisen tekoja.
Kaaleb ja Joosua antoivat
samasta tilanteesta erilaisen
raportin kuin muut vakoojat,
koska heissä oli toisenlainen
henki! Kymmenen vakoojaa
sanoivat, että me olemme
vihollisen edessä kuin heinäsirkkoja. Joosua ja Kaaleb
taas sanoivat, että heistä ei ole
meille kuin suupalaksi.
Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä! Tämä maailma elää pimeydessä, mutta me
emme ole tästä maailmasta.

Uusi Elämä

Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy
noin 8-10 kertaa vuodessa. Lehden
tilausmaksu vuodelle 2020 on 35 euroa.
Uusi Elämä, c/o Kalle Vihonen
Raivionkuja 4 A 19, 20540 Turku

Lähetämme kahdeksan Uusi
E l ä m ä - T V- o h j e l m a a j o k a
v i i k k o . T V- o h j e l m a t n ä k y vät Internetissä kaikkialla.
Kirjoita netissä, Googlessa
sana: ÖK Play, niin löydät nettistä Öppna Kanalen,
joka näkyy Tukholman aluleella myös kaapeliverkossa.
Jeesus on voittanut maailman.
Tällaisen näkökulman tarvitsemme tänäänkin.
Kun astut Jumalan kutsumukseen, tulet varmasti
kokemaan, että jotkut ihmiset
vähättelevät sinua. Jumala valitsee usein sellaiset ihmiset,
jotka toisten ihmisten silmissä
ja usein omissa silmissään
ovat vähäisiä. Muistan ajan,
jolloin päätin lähteä opiskelemaan musiikin alaa. Tapasin
juuri niihin aikoihin toisen
pianonsoiton opiskelijan, joka
antoi ymmärtää, että minulla
ei tule olemaan minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä
opiskelemaan. Tänä päivänä
olen muusikko ja musiikkipedagogi. Töitä on riittänyt, ja
myös leipää on ollut pöydällä.
Meillä ei ole koskaan ollut
mistään puutetta, ja Jumala on
siunannut monin tavoin. Tuo

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
Uusi Elämä
Box 135
S-12523 Älvsjö, Sverge
Puh. +46 72 531 88 11

mies, joka ei nähnyt minulla
olevan mitään mahdollisuuksia muusikkona, on itse tänään
toisella alalla.
Silloin kun Jumala on sinut
kutsunut, Hän myös antaa
voiman, voitelun ja kaikki
tarvittavat varat ja resurssit
siihen tehtävään, jonka hän
on sinulle antanut. Tässäkin
suhteessa Herra kutsuu meitä
olemaan toisenlainen kansa. Enemmän kuin koskaan
meidän tulisi nyt rohkaista ja
siunata kaikkia siskoja ja veljiä eteenpäin siinä kutsussa,
jonka Jumala heille henkilökohtaisesti on antanut.
Jumala siunatkoon sinua!
Hän haluaa käyttää sinua, ja
Hänellä on suuret suunnitelmat juuri sinun elämääsi
varten.

Vesa Kemi

Toimitus / avustajat:
Heljä Ahjovaara-Steck
ahjovaara-steck(at)
kolumbus.fi
Soile Inkari, soile@inkari.fi
Samir Massioui
samir@massioui.com
Yrjö Ahonen, Ana Kemi
Kirsti Jääskeläinen

Lähetysajat Suomen aika
Ruotsissa: -1 tunti
Su 15:30
Ti 19:00
To 20:00
La 18:30

*) Suomenk. ohjelma. (U) Uusinta

Tue Uusi Elämä
TV-ohjelmien tekemistä.

Uusi Elämän tili
Ruotsissa:

PG 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457

Uusi Elämä ry:n
tili Suomessa:

Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Voit lahjoittaa soitamalla:
0600 15525 (10.01 € + pvm )
0600 14400 (20,23 € + pvm).
Uusi Elämä ry:llä on Rahankeräyslupa: RA/2019/927

Uusi Elämän tili:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH
Uusi Elämän iili Ruotsissa:
PG 496 39 26-3

SE31 9500 0099 6034 4963 9263
BIC/SWIFT: NDEASESS

Swish: 1230 339 457

Ma 21 (U)
Ke 18 (U)
Pe 18 (U)
Ma 17:30 *) (U)

Tilaukset,
osoitemuutokset:
Kalle Vihonen,
Puh. 0400 90 88 40
kalle.vihonen@gmail.com
pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400 422 777
Paino: Suomalainen
Lehtipaino Oy, Kajaani 2019
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Kuinka selvitä hengissä
evoluutioaivopesusta?
1. Muista, että sinulle kerrotaan tarinaa maailmasta, joka
päätti luoda itse itsensä

lyysi, Kysymyksiä ja vastauksia
luomisesta ja Paljon melua tyhjästä -kirjat (Luominen.fi). Kun sinulle
kerrotaan, kuinka kalat lähtivät kävelemään, kysy miksi varsieväkala ei
ole muuttunut miksikään ”65 miljoonan” vuoden aikana. Evoluutionhan
pitäisi olla jatkuvaa muutosta. Kun
vastaan hangoittelija sanoo, että sen
elinpiirissä mikään ei olisi muuttunut
kymmenien vuosimiljoonien aikana,
tämä ei ole uskottavaa. Koska se
on uusdarvinismin mukaan elänyt
viimeiset 65 miljoonaa vuotta, miksi
siitä ei tänä aikana ole muodostunut
fossiileja?

Tiede perustuu toistettavissa oleviin
tapahtumiin. Maailmanselityksiä on
vain kaksi. Virheetön maailma on
joko luotu noin 6 000 vuotta sitten
6 päivässä tai kehittynyt itsestään
nykyiselleen 13,8 miljardia vuotta
sitten tapahtuneesta alkuräjähdyksestä. Kumpaakaan väitettä ei voi toistaa
laboratoriossa.

2. Olemassa olevasta todistusaineistosta voi tehdä johtopäätöksiä

Miten kävelemisestä innostuneen kalan uimarakko muuttuisi keuhkoiksi ja
mistä se sai pallean hengitystä varten ja
silmäluomet sarveiskalvon kuivumista
estämään. Keksit varmasti itse lisää kysymyksiä, joihin uusdarvinismin pitää
vastata. On tärkeää saada uskottavia
vastauksia. Kysymyksesi osoittavat, että
olet kiinnostunut asiasta.

Ja arvioida kumpi selityksistä on
totta. On ilmeistä, että maailma on
joskus ollut virheetön. Elämä perustuu tietopankkeihin ja niitä ohjaaviin
käyttöjärjestelmiin. Ihmisen soluissa
on monikerroksinen tietopankki, joka
alkoi rappeutua 6 000 vuotta sitten
syntiinlankeemuksen seurauksena.
Siihen kertyneet virheet vievät kohti
sukupuuttoa. Ihmiskunnan perimässä
virheitä on jo 1,1 miljoonaa ja sukupuuttomme voi olla edessä jo sadan
vuoden kuluttua!
Tämä koskee kaikkea suvullisesti
lisääntyvää elämää. Mutaatiot saavat
aikaan perimän etenevää rappeutumista sukupolvesta toiseen. Mutaatiot
eivät tuota uusia rakenteita ja käyttöjärjestelmiä tai ”monimutkaisempia”
eliöitä. Tämä sopii hyvin tarkasti
6 000 vuotta sitten tapahtuneeseen
luomiseen. On täysin epätieteellistä
väittää, että olisimme olleet täällä
300 000 vuotta, sillä tässä tapauksessa
ihmiskunta olisi kuollut jo kymmeniä
kertoja sukupuuttoon.

3. Maailma on kuolleiden
eliöiden hautausmaa

Kilometrien paksuiset maakerrostumat ovat paikka paikoin täynnä pääasiassa merieläinten fossiileja. Fossiileissa on joskus pehmytkudoksia ja
proteiineja. Tämä sopii 4 500 vuotta
sitten tapahtuneeseen valtavaan luonnonmullistukseen. Mikään nykyinen
luonnon tapahtuma ei tuota fossiileja
tällaisessa mittakaavassa. Fossiilien
synty vaatii nopeaa peittymistä maamassojen alle. Niiden syntymekanismi selvisi vasta vuonna 2019.

6. Huomaat nopeasti, että
selitykset ontuvat pahasti

Pekka Reinikainen

4. Sinun ei tarvitse todistaa,
että luominen on totta

Mutta asiallisia kysymyksiä saa tehdä.
Uusdarvinistien täytyy sen sijaan pystyä todistamaan, että evoluutio on totta. Ennen keskustelua on hyvä kysyä,
miten vastaväittäjä määrittelee evoluution? Suden kaltaisen eläimen lajiutuminen luonnossa ketuiksi, kojooteiksi
jne. ja kenneleissä 500 koiraroduksi ei
ole uusdarvinistista evoluutiota vaan
muuntelua, jolla ei ole mitään yhteistä
alkusolusta ihmiseksi -evoluution eli
uusdarvinismin kanssa. Huomaat, että
evolutionisti ei pysty uskottavasti todistamaan uusdarvinismia vaan kertoo
pelkän tarinan evistä, jotka muuttuvat
käsiksi ja jaloiksi ja uimarakoista,
jotka muuttuvat keuhkoiksi.
Raamatusta sinun ei kannata puhua
mitään, koska tällöin sinut leimataan
”uskonnolliseksi”. Pitää pyytää todisteita uusdarvinismista eikä tyytyä

pelkkiin tarinoihin virtahevon kaltaisista eläimistä, jotka olisivat kehittyneet valaiksi. Ja miksi munia muniva
nisäkäs olisi kehittänyt kohdun sisällä
tapahtuvan lisääntymistavan? Keksit
varmasti itsekin kiperiä kysymyksiä,
kuten miksi evoluutio olisi tuottanut
eliöitä, jotka on tuomittu sukupuuttoon väistämättä kertyvien mutaatioiden takia. Evolutionistin selitysyrityksistä voi todeta, että ne eivät ole
vakuuttavia, koska jää epäselväksi,
kuinka monta mutaatiota kalan evästä
ihmisen kädeksi -muutokseen tarvittiin. Näin otat aloitteen käsiisi.

5. Seulo jyvät akanoista

Sinulle kerrotaan paljon evoluutiotarinoita, mutta myös paljon oikeaa asiaa.
Ei kaikki ole väärää, mitä tiedelehdissä
kerrotaan. Opettele erottamaan jyvät
akanoista. Tähän hyviä apuvälineitä
ovat BIOS-1 Evoluutio-osion ana-

On erittäin tärkeää, että ryhdyt ajattelemaan itse. Tieteessä teoriat muuttuvat nopeasti. Jos maailmaa tutkitaan
vain siitä näkökulmasta, että ”sokea
kelloseppä” on sen rakentanut,
päädytään umpikujaan. Kannattaa
pohtia, millä perusteella maailman
älykästä suunnittelua ei saa ottaa huomioon. Kysy myös, miksi
maailma on olemassa? Itsestään
ilmestyneiden atomien päämäärätön
törmäily vailla tarkoitusta olevassa
maailmankaikkeudessa ei tyydytä
maailmanselityksenä. Huomaat nopeasti, että sinulle ei opeteta tiedettä,
vaan ateismi -nimistä uskontoa.

7. Nyt on käytettävissä erittäin tehokas työkalu

TV7 julkaisi kesäkuussa 2020 uuden
kirjani: Kuusi päivää jakaa kristityt.
Se sisältää pähkinänkuoressa modernin tieteen tutkimustulokset, jotka
kumoavat sekä alkuräjähdyksen
että uusdarvinismin, joiden aika on
auttamattomasti ohi, sillä ne eivät
edusta tiedettä, vaan ovat pelkkää
jumalatonta filosofiaa.

Pekka Reinikainen, lääkäri
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Alussa loi Jumala taivaan ja maan
Jyväskylän kaupunginkirjastossa
oli esillä 2.-9.3. yksityishenkilön
järjestämä pienimuotoinen luomisaiheinen näyttely, joka selostaa tekstitettyjen kuvataulujen avulla maailman luomishistoriaa ja Jumalan vaikutusta maailman syntymiseen. Näyttely olikin varsinainen uutispommi.
Keskisuomalainen (KSML) kirjoitti
4.3. pääjutun otsikolla: ”Jyväskylän
kaupunginkirjaston aulassa järkyttänyt kreationistinen näyttely kiistää
evoluution”. Kaupunginjohtaja, johon
oli otettu yhteyttä näyttelyn laillisuuteen liittyen, puolestaan kommentoi:
”Ei perusteita kieltää esilläoloa.”

Elämän alku

Eläkkeellä oleva kirurgi Mikko Tuuliranta on mukana Luominen ry:n
toiminnassa. Mikä Teille henkilökohtaisesti on luomiskertomuksen läheisin ja vakuuttavin perustelu?
Mikko Tuuliranta: Ihmisen anatomia, fysiologia ja biokemia – joita itse
opiskelin – ovat niin monimutkaisia,
että on vaikea uskoa sen syntyneen
sattumalta. Jos haluaa olla rehellinen,
se ei vaikuta uskottavalta. Itselläni
ei nuorempana ollut mitään uskonnollista taustaa. Aloin miettimään
näitä asioita ja muistan, kuinka neurofysiologian luennolla opettajamme
Karli sähköimpulssin kulkua hermosäikeissä selostaessaan totesi, että se
on nerokkaasti suunniteltu. Se laittoi
ajattelemaan. On helpompi uskoa,
että elämän takana on älykkyys, joku
suunnittelija, kuin että sattumanvaraiset kemianprosessit saisivat tämän
aikaan

.

Erilaiset katsantokannat

Monet oppineet ovat kritisoineet
luomisoppia, ettei sillä ole tieteellistä
perustaa tai että se on tunneperäistä
uskonnollista höpinää. Ovatko naturalismi, evoluutioteoria ja luomisoppi
toistensa vastakohdat?
Mikko Tuuliranta: Uskon Raamatussa olevaan luomiskertomukseen,
koska se on kaikkein järkevin. Se ei
ole teoria. Kertomus luomisesta perustuu Jumalan ilmoitustietoon, jonka
Hän on ihmisille Raamatussa ilmoittanut. Ilmoitukseen joko uskoo tai ei
usko. Evoluutioteoria on oikeastaan
katsantokanta. ”Luomisoppineilla”
on taas oma katsontakantansa. Se
ilmenee mm. evoluutioteorian tieteen
havaintoihin perustuvaan kritiikkiin,
evoluution väitteiden tieteelliseen
analyysiin. Me esitämme sellaisia tieteen paljastamia seikkoja, jotka ovat
evoluutioteoriaa vastaan. Tieteen näkökulmasta ei voi asettaa vastakkain
luomiskertomusta ja evoluutioteoriaa;
toinen on uskonnollista ilmoitusta ja

Eläkkeellä oleva kirurgi Mikko Tuuliranta on mukana Luominen ry:n toiminnassa.
toinen ihmisen omia arveluja elämän
synnystä ja kehityksestä.
Evoluutioteoriaan myös joko uskotaan tai ei, mutta se ei ole tiedettä,
kuten he väittävät. Kun mennään
evoluutioteorian yksityiskohtiin, sen
takana ole empiiristä tiedettä/havaintotietoa kuin siitä mikä koskee lajien
muuntelua ja niiden sopeutumista
erilaisiin olosuhteisiin. – Eliötyyppi
pysyy kuitenkin samana. Esimerkiksi
vaikka Darwinin peipot sopeutuvat
kuivuuteen ja normaalikausiin, ne
pysyvät aina peippoina. Evoluutioteoreetikot haluavat sekoittaa tällaisen koko ajan tapahtuvan normaalin
muuntelun suuren linjan radikaaleihin
muutoksiin: He siis väittävät, että kun
on tarpeeksi paljon aikaa (miljoonia
vuosia), niin muuntelu johtaa aivan
erilaisiin eliötyyppeihin. Tällainen
ajatus ei ole tieteellinen eikä siitä
ole todisteita. Evoluutiokritiikki ei
ole tieteen vastaisuutta. Sanomalehti
KSML:n lyhyet-palstalla oli jokin aika
sitten hieman sarkastinen kommentti:
”Darwin todisti, että peippojen nokat
muuntelevat. Kaikki muu on satua.”

Elämä on syntynyt
informaatiosta

Edellyttääkö luomisopin ymmärtäminen
henkilökohtaista uskoa?

Mikko Tuuliranta: En usko, koska
syntyessään ihmisellä ei ole mitään
vakaumusta. Kun ihminen tutustuu

maailmaan ja alkaa ottamaan asioista
selvää, voi hän lukea luomiskertomuksen. Lukija tekee siitä sitten
omat johtopäätöksensä, uskoo tai ei
usko. Luomiskertomus on pääpiirteissään hyvin ymmärrettävästi kerrottu.
Luomiskertomukseen tutustuminen
edellyttää avointa mieltä ja tutkivaa
asennetta. Ihminen uskoo sitä, mitä
hän haluaa uskoa, ei välttämättä sitä,
mitä hän näkee. Paljon siis riippuu
halusta ja ennakkoasenteesta. – Kuten
Sanassakin todetaan: ”Mutta he eivät
halunneet...”

Miten elollisen olennon monikerroksisen informaatiomäärän ymmärtäminen eroaa Jumalan luomistyöhön uskovien ja evoluutioteorian kannattajien välillä?
Mikko Tuuliranta: Elämä on informaatiota ja elämä on syntynyt informaatiosta. Raamatussa kerrotaan,
että alussa oli Sana, kreikankielessä
Logos, joka tarkoittaa oppia, informaation tietoa. Evoluutioteoreetikot
yleensä vaikenevat tästä. He eivät halua puhua siitä, koska me emme tiedä,
mikä on informaation alkuperä. Tiede
ei voi sitä selittää. Se tiedetään, että
informaatiota ei synny tyhjästä, niin
kuin ei ainettakaan. Luomisuskovaiset
korostavat informaation merkitystä,
koska se on kaiken takana. Tämä on
yksi sellainen aihe, josta tavallisesti
vaietaan. Puhutaan vain mutaatioista,
jotka kuitenkin vain turmelevat jo

olemassa olevaa informaatiota.

Kahdenlaista tiedettä

Maailman ja elollisten syntyä koetetaan selvittää nykyhetkeä tutkivan
kokeellisen, teoreettisen tieteen sekä
menneisyyden tapahtumia tutkivan
ns. alkuperätieteen avulla. Miten
nämä kaksi eroavat toisistaan ja
voiko näiden kahden eri tieteenhaaran
kautta perustella luomisoppia?
Mikko Tuuliranta: Tiedettä on siis
kahdenlaista. Luonnontieteet tutkivat
sitä, mistä luonto koostuu ja miten
luonto tänä päivänä toimii. Alkuperätieteessä mietitään, mistä kaikki on
tullut ja miten se on syntynyt kaukana
menneisyydessä. Normaalit empiiriset
luonnontieteet perustuvat havaintoihin
ja kokeisiin, joita voidaan toistaa. Se
on varsinaista kovaa tiedettä.
Alkuperätiede on historiantiedettä
ja täysin eri asia. Meidän täytyy lähteä
siitä, mitä tänään näemme, saadaksemme selville, mitä on tapahtunut
eilen. Tätä voi verrata rikostutkintaan,
tutkitaan: onko joku kuollut luonnollisesti vai onko hänet murhattu.
Tällainen on hyvin kaukana luonnontieteestä, vaikka siinä voidaankin
käyttää esimerkiksi DNA- tutkimusta,
eli modernia teknologiaa, joka on
luonnontieteiden tulosta. Nämä kaksi
eri tieteenhaaraa halutaan kuitenkin
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Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi painottaa erityisesti sosiaalisen median
kanavien, kuten Facebookin merkitystä
uutena evankelioinnin
välineenä.

Avainmedian kansainvälinen
medialähetystyö tuottaa tulosta
Yhteistyö ja avoimuus saavuttavat uusia kansanryhmiä
Avainmedian laaja mediatyö on tavoittanut hyvin monenlaisia etnisiä ja
muita kansanryhmiä evankeliumille ja
muslimitaustaisia ihmisiä erityisesti
mm. Zindagi TV:n, Kanal Hayatin ja
AlHayatin tv:n kautta. Avainmedian
toiminnanjohtaja Niilo Närhi on ollut
evankelioimassa eri kansanryhmiä
mediatyön ja muun tavoittavan työn
kautta, tästä ajasta näköalapaikalla
Avainmedian toiminnanjohtajana yli
10 vuoden ajan. Yksi näistä ryhmistä
on somalit, joiden elämään 90-luvun
vaihteessa alkanut sisällissota toi
monenlaisia mullistuksia. Suomeen
somalipakolaisia tuli 90-luvulla Neu-

vostoliiton kautta, ja Suomeen on
syntynyt oma somalivähemmistönsä,
joka käsittää nyt noin 22 000 somalitaustaista ihmistä Suomessa.

Somaliherätystä

Niilo Närhi tapasi somalialaistaustaisen Gabojen pariskunnan lähetyskonferenssissa Espanjassa v. 2016, ja siitä
lähtien yhteistyö on ollut hedelmällistä, Närhi kertoo.
- Kun tapasin Gabot vuonna 2016
Espanjassa järjestetyssä muslimityön
konsultaatiossa, niin koin välittömästi,
että tässä on pariskunta jonka kanssa

voimme lähteä tavoittamaan somaleja
evankeliumilla. Kutsuin heidät Avainmedialle ja aloimme kuvata ohjelmia.
Loimme heille somalinkieliset nettisivut ja koulutimme heitä käyttämään
mediaa. Nyt on tehty yhteistyötä neljä
vuotta, ja tulokset ovat hämmästyttäviä. Nyt jo yli 3500 somalia eri
maailman maista on tehnyt ratkaisun
Jeesuksen puoleen.
Suomen somalien keskuudessa on
mitä ilmeisimmin nyt myös herätystä.
Somalithan tulivat Suomeen jo 90-luvun alussa. Miksi vasta nyt, kysyn
Närhiltä.
- Suomessa on tullut viime vuosina

uskoon useita somaleja. Heitä on 1020 välillä, joten ei vielä voida puhua
varsinaisesta herätyksestä. Heihin
pidetään yhteyttä ja kokoonnumme
heidän kanssaan yhteisiin tapaamisiin
silloin tällöin. Se, että vasta viime
vuosina on alkanut tapahtua hengellistä liikehdintää somalien parissa,
johtuu käsitykseni mukaan ainakin
kahdesta syystä: heidän puolestaan on
rukoiltu enemmän kuin aikaisemmin
ja mediatyö tavoittaa ihmiset, jotka
voivat nyt salaa selvittää heitä vaivaavia kysymyksiä. Somalit muodostavat
tiukasti kontrolloituja yhteisöjä, joten
median avulla tavoitetaan yksilöt.
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Suomesta Kiinaan ja
edelleen Israeliin

Paitsi somaleja, Avainmedia on ollut
tavoittamassa myös muita kansanryhmiä evankeliumille.
- Avainmedia tavoittaa arabeja ja
turkkilaisia ja on ollut aloittamassa urdunkielistä satelliittikanavaa.
Avainmedia on myös tuottanut ohjelmia farsinkieliselle kanavalle.
Arabiankielinen Al Hayat-kanava on
Avainmedian ylläpitämä ja sen kautta
on tavoitettu viimeisen 15 vuoden
aikana kymmeniä miljoonia muslimeja. Tuhannet ovat tehneet uskon
ratkaisun, Närhi kertoo. Avainmedia
toimii Lähi-idässä paitsi muslimien,
myös juutalaisten parissa. Niilo Närhi iloitsee myös uudesta avauksesta,
Shelanu TV:stä, jossa Avainmedia on
yhtenä toimijana mukana.
- Teemme myös juutalaistyötä idässä ja erityisesti Israelissa. Kuukausi
sitten avattiin Israelissa ensimmäinen
hepreankielinen kanava, Shelanu
TV, maan kaapeliverkossa. Olemme
olleet perustamassa sitä GOD TV:n
ja messiaanisten tahojen kanssa.
Avainmediassa työskennellään väsymättömästi myös kiinalaisten tavoittamiseksi evankeliumin ilosanomalle.
Kotiseurakuntien kanssa yhteistyössä
levitetään Raamattuja, tehdään lapsityötä, koulutetaan ihmisiä ja tehdään
lähetystyötä. Työtä tehdään myös
kotimaassa ja lähialueilla, mm. yhteistyönä Venäjän helluntaikirkon kanssa.
-Tuemme Venäjän helluntaikirkon
”Venäjän kansat Jeesukselle” – evankelioimiskampanjaa. Varustamme
evankelistoja Raamatuilla ja Johanneksen evankeliumeille. Kotimaassa
ylläpidämme ja tuotamme sisältöjä
UskoTV – nettikanavalle ja Tuleuskoon.fi sivustolle.
Niilo Närhi toteaa, että sosiaalinen
media ja Youtube ovat tehokkaita
evankelioimisen tapoja. Jatkossa
Avainmediassa tullaankin Närhin
mukaan yhä enemmän painottamaan
sosiaalisen median merkitystä.

Korona ja rukous

Havahtuminen ihmiselämän rajallisuuteen ja haurauteen on vahvistunut
Itä-Suomen yliopiston tutkimuskyselyn mukaan ihmisille koronakeväänä.
Kansainvälisessä kyselyssä, josta
Kotimaa-lehti uutisoi, noin 40 % vastaajista kertoi rukoilleensa enemmän.
Tämä on näkynyt myös Avainmedian
tavoittavassa työssä.
- Koronaviruspandemia on saanut
monet ihmiset etsimään turvaa Jumalasta. Erityisesti sosiaalisen median
kautta on nyt tavoitettu enemmän
etsijöitä kuin koskaan. Ihmisiä eri
puolilta maailmaa tulee päivittäin
uskoon, Närhi sanoo.

Gabojen pariskunta on tehnyt yhteistyötä Avainmedian kanssa vuodesta 2016.
Avainmediassa pyritään siihen, että
uskoontulleet myös opetuslapseutetaan, painottaa mediatyötä pitkään
tehnyt Närhi, joka on siirtymässä toiminnanjohtajan tehtävistä eläkkeelle
ensi keväänä.
- Olemme medialähetysjärjestö,

jonka ydintehtävä on voittaa mahdollisimman monia Jeesukselle ja sen
jälkeen pyrkiä huolehtimaan siitä, että
kääntyneet pääsevät juurtumaan Kristukseen ja kasvamaan uskon tiellä.
Niilo Närhi on siirtämässä soihtua
Marko Selkomaalle, joka ottaa toi-

minnanjohtajan tehtävät täysipainoisesti hoitaakseen keväällä 2021. Närhin mukaan tässäkin työssä kaivataan
lisää sadonkorjaajia, sillä ’vainiot ovat
vaalenneet’, kuten hän Avainmedian
jutussa toteaa.

Heljä Ahjovaara-Steck

Faktoja Avainmedian työstä
Poimintoja Avainmedian
historiikista
- Avainmedia perustettiin vuonna 1955 IBRA Radion nimellä.
Vuonna 1970 aloitettiin silloiseen
Neuvostoliittoon suuntautunut
radiotyö. Televisiotyö Suomessa
aloitettiin vuonna 1983, samana
vuonna aloitettiin myös raamatunkäännöstyö Suomen sukulaiskansoille.
- Arabiankielinen radiotyö aloitettiin vuonna 1988 ja tv-työ 1993.
Vuonna 2000 aloitettiin Kiinan
lapsi- ja nuorisotyö. Raamattutyö
Pohjois-Koreaan alkoi vuonna
2009.
- HSR-TV ja Avainsanoma yhdistyivät Avainmediaksi vuonna 2004.

- Somalinkielinen työ käynnistyi
Avainmediassa vuonna 2016.

Avainmedia työskentelee kuudella
eri työsektorilla ja seitsemäntenä
sektorina ovat erillisprojektit.
- Avainmedia työskentee arabien ja
muslimien parissa mm. tv- ja radiotyön sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Kiinassa Avainmedian
työssä painottuvat raamattutyö sekä
kotiseurakuntaliikkeen tukeminen.
Venäjällä tehdään myös raamattutyötä ja tuetaan paikallisia uskovia
evankelioinnissa.
- Suomensukuisten kansojen parissa
Avainmedia tukee Raamatunkäännösinstituutin työtä, johon myös
mm. Suomen Pipliaseura on sittemmin osallistunut. Juutalaistyössä
Avainmedia on painottunut venäjänjuutalaisten parissa tehtävään
työhön, myös Israelissa, missä mm.
tuetaan Beit Hallelin messiaanista
seurakuntaa. Suomessa tehdään

Niilo Närhi on Avainmedian
toiminnanjohtaja

monipuolista mediatyötä, yhtenä
esimerkkinä UskoTV, jonka kautta
on mahdollista seurata suoria lähetyksiä mm. helluntaiseurakuntien
jumalanpalveluksista.
Lähde: Avainmedia
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sa jääkausi on vienyt ne pois, kuten
Pohjolassa. Mannerjää on musertanut
ne tehden niistä soraa ja hiekkaa. On
valtavia sora/hiekkasärkkiä, syviä ja
kapeita kanjoneita ja rotkoja, joita
nykyiset prosessit eivät selitä.
Sitä, miten jääkausi saattoi syntyä,
on 60 teoriaa ja paras niistä vaikuttaa
olevan Raamatussa kuvattu vedenpaisumus: Suuren syvyyden lähteet
aukenivat, oli paljon sekä merenalaista
että maanpäällistä tulivuoritoimintaa,
jolloin kuumuutta purkaantui maan
sisältä lämmittäen valtameriä. Lämmintä merivettä höyrystyi ja tulivuoret
purkivat ilmakehään auringon lämpöä
pois heijastavia pienhiukkasia. Se
aiheutti viileitä kesiä. Ja kun meret
olivat lämpimiä, kylmien mantereiden
ylle kerääntyi valtavia lumisateita synnyttäviä pilvimassoja. Näin syntyivät
valtavat lumisateet, joista muodostui
mannerjäätä. Tätä jatkui muutama
sata vuotta. Lumisateen synty vaatii
siis lämpöä eli pitää olla lämmin meri,
kovalla pakkasella ei sada lunta. Sitten kun meret pikkuhiljaa viilenivät,
tulivuoritoiminta hiipui ja pienhiukkaset satoivat alas, alkoi aurinko taas
lämmittää ja jää alkoi sulaa. Tähän
on arvioitu kuluneen noin 200 vuotta. Jos jäätä on satoja metrejä, se on
kuin taikinaa ja leviää sivuille. Jää on
särkenyt kalliot ja siirtänyt lohkareet
toiseen paikkaan, mikä Suomessakin
on nähtävissä. Jääkauden syntyä ei
voi uskottavasti selittää muuten kuin
vedenpaisumuksella, sillä, että oli
lämpimät meret ja kylmät mantereet.
Jääkautta ei tule niin, että meri ja ilmasto vain kylmenevät. Silloin tulee
tundra ja ikirouta.

rinnastaa. Jos me tätä kritisoimme,
meidän sanotaan olevan tieteen vastaisia. Tätä eroa ei haluta tehdä selväksi.

Jumalan luomistyö

Mitä teoriaa fossiililöydöt tukevat?
Evoluutioteoriaa vai luomisoppia,
jonka mukaan Jumala loi sanallaan
kaikki eläinten lajityypit ja ihmisen
”ja tapahtui niin”?

Mikko Tuuliranta: Fossiililöydöt
epäjatkuvuuksineen tukevat luomisoppia. Suomenkielessä ei ole vastaavaa
sanaa hepreankielen sanalle ”min”,
joka tarkoittaa sitä, että Jumala loi
eläimet ja kasvit oman tyyppinsä mukaisiksi. Sana ”min” tarkoittaa tietyntyyppistä eliöryhmää, kuten hevos- tai
koiraeläimiä, tai heinäkasveja. Englanninkielessä sitä vastaa sana ”kind”
ja englanninkielisessä Raamatussa
sanotaan: ”according to its kind”, ei
”according to its species” (species =
laji). Suomenkielessä: ”kunkin lajinsa
mukaan”. Alkuperäinen luomistyö on
varmaan ollut sitä, että on luotu vaikka
susi, alkukoira tai alkuhärkä. Sudesta
ovat sitten aikojen kuluessa eriytyneet
esimerkiksi kojootti, kettu ja koirat,
alkuhärästä erilaisia nautaeläimiä.
Hyvin monilla nykyisin elävillä
eliöillä on kymmenien tai satojen
miljoonien vuosien ikäisiksi määritettyjä fossiilisia lajitovereita, jotka
ovat samanlaisia tai lähes samanlaisia
kuin nykyiset lajit eli mitään muutosta,
evoluutiota ei olekaan tapahtunut. Sukupuuttoon kuolleita lajeja on, mutta
ei niin paljon, kuin annetaan ymmärtää (riippuu, miten laji määritellään).
Kun oppikirja puhuu dinosaurusten ja
matelijoiden valtakaudesta, ei sellaista
todellisuudessa ole ollutkaan. Dinosaurusten aikana eli nykynisäkkäitä
ja nykylintuja, kuten majava, mutta
niistä ei puhuta. Niitä on löydetty ja
joku tiedelehti niistä kirjoittaa, mutta
media ei halua niistä puhua. Evoluutio
opettaa, että oli tiettyjä eliöryhmiä,
jotka sitten korvautuivat toisenlaisilla,
kuten dinosaurukset, jotka mukamas
kehittyivät linnuksi. Nykyään eläville
eliöille löytyy fossiiliasia muotoja
vaikka kuinka kaukaa, esimerkkinä
varsieväkala. Fossiilit eivät todista
evoluutiosta. Eliöryhmien välillä on
selvät aukot, kissaeläimet eivät muutu
koiraeläimiksi, eikä kalat sammakoiksi. Niiden erot ovat selvät.
Fossiilit tukevat luomiskertomusta. Mitä fossiileihin tulee, sitä ei
kerrota, että maapallo on yksi suuri
hautausmaa. On olemassa valtavia
fossiilisia hautausmaita, joissa löytyy
sikin sokin makean- ja suolaisenveden
eläimiä sekä maaeläimiä, jopa kaikilta
ilmastovyöhykkeiltä. Niitä on tuhansia
eivätkä ne ole missään järjestyksessä.

Kirurgi Mikko Tuuliranta

Radiometrinen iänmääritys

Luomisnäyttelyn uudistettuihin kuvatauluihin sekä Luominen-tiedelehteen voi
tutustua osoitteessa: https://luominen.fi/luomisnayttely-uudistettu-30-upeaataulua-kasittava-luomisnayttely
On myös olemassa kerrostumia, joissa
on tiettyä järjestystä, kuten alemmassa
kerroksessa simpukoita ja dinosauruksia ylemmässä. Näistä kyllä kerrotaan,
mutta ei sitä että suuri osa fossiileja
onkin melkoisessa epäjärjestyksessä.

Vedenpaisumus

Eläkkeellä oleva kirurgi Mikko Tuuliranta on mukana Luominen ry:n
toiminnassa. Onko vedenpaisumukselle tieteellistä näyttöä? Kuinka
uskottavana itse näette arkin rakentamisen, eläinten ja Nooan perheen

pelastumisen vedenpaisumukselta
ja ylipäätään Raamatussa olevat
Jumalan sanat Nooalle: ”Minä olen
päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta,
sillä maa on heidän tähtensä täynnä
väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät
ynnä maan.” (1. Moos. 6:13)
Mikko Tuuliranta: Maapallon pinta
on täynnä arpia siitä, että joskus on
ollut suuri katastrofi. ¾ mantereista
on merellisten sedimenttikallioiden
peitossa. Tämä on seikka, joka erään
tunnetun geologin mukaan ”huutaa
selitystä”. Poikkeuksena alueet, jois-

Raamattu kertoo, että ”Jumala teki
kaksi suurta valoa, suuremman valon
hallitsemaan päivää ja pienemmän
valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.” Kosmologisessa teoriassa nähdään maailmankaikkeuden syntyneen
alkuräjähdyksessä noin 15 miljardia
vuotta sitten. Miten tiede tämän todistaa?
Mikko Tuuliranta: Ei mitenkään.
Maailmankaikkeus tosin laajenee,
mutta se sopii yhtä hyvin luomiskertomuksen tarkennuksiin muualla Raamatussa: ”Näin sanoo Herra, joka on
levittänyt taivaat ja perustanut maan...”
(Sak.12:1). Tämä toistuu Raamatussa
17 kertaa: ”Olen levittänyt taivaat kuin
teltan...”
Tiede käyttää radiometristä iänmäärityksen mittausmenetelmää. Mikä sen
tieteellinen luotettavuus on, kuinka
paljon menetelmä pitää sisällään olettamuksia?
Mikko Tuuliranta: Mittausmene-
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telmä perustuu epävakaiden alkuaineiden hajoamiseen, kuten uraanin
hajoamiseen lyijyksi. Oletetaan, että
hajoamisnopeus on vakio, joskin sitä
on kyseenalaistettu. Lyijyä on monenlaista, kuten luonnollista lyijyä.
Mitä vähemmän kalliossa on uraania
ja mitä enemmän siinä on uraanista
syntynyttä radiogeenistä lyijyä, sitä
vanhempi kallion pitäisi olla. Näiden
suhteet voidaan mitata hyvin tarkasti.
Se on tiedettä, mittauslaitteet ovat hyvin kehittyneitä ja niiden ilmaisemat
luvut ovat hyvin tarkkoja.
Saamme suhdeluvun, joka on esim.
50 % uraania ja 50 % lyijyä. Oletetaan,
että alussa oli vain uraania eikä lyijyä
lainkaan, eikä kalliossa tapahtunut
mitään muutoksia, kuten: Uraania ei
päässyt liukenemaan pois tai tulemaan
pohjaveden mukana lisää. Ja ettei lyijyä ole karannut tai pohjavesi ei ole
tuonut sitä lisää. – Siis että järjestelmä
on ollut koko ajan suljettu ja vielä
niin, että alussa oli vain uraania ja 0 %
lyijyä. Jos näin olisi, silloin voisimme
laskea iän laboratorion ilmoittamasta
suhdeluvusta.

Menetelmä perustuu
olettamuksiin

Kalliot ovat kuitenkin avoimia systeemejä, joissa on halkeamia ja säröjä.
Niissä virtaa suuret määrät pohjavettä,
johon uraani ja lyijy liukenevat. Aineita on vaihtunut niissä koko ajan.
Nämä ovat menneisyyden tapahtumia.
Kukaan ei tiedä, kuinka paljon aineita
on ollut aluksi ja kuinka paljon niitä
on vaihtunut. Menetelmä perustuu siis
olettamuksiin menneisyydestä, jolloin se ei ole enää empiiristä tiedettä.
Esimerkiksi zirkonit ovat kauniita,
pieniä kiteitä ja hyvin kovaa ainetta. Se
ei ole aikakapseli, vaikka niin väitetään.
Kun zirkoni on kiteytynyt nestemäisestä, se on imenyt sisäänsä uraania, joka
alkaa hajota lyijyksi lähettämällä ns.
alfa-säteilyä. Mutta uraanin ydin voi
myös haljeta itsestään kahdeksi pienemmäksi atomiksi. Puhutaan fissiosta.
Atomipommissa ja ydinvoimaloissa
fissiota nopeutetaan keinotekoisesti.
Fissio särkee zirkonin kiderakenteita;
syntyy säröjä, jolloin uraania voi karata
pois tai sitä voi tulla ulkopuolelta lisää.
Pitoisuuksien mittaaminen on tarkkaa
tiedettä, mutta mitä johtopäätöksiä
niistä tehdään, on sitten jo toinen juttu.
Kun zirkonista mitataan pitoisuuksia,
niin toisesta päästä voidaan saada aivan
erilaisia pitoisuuksia kuin saman kiteen
toisesta päästä. Riippuen siitä, mistä
kohtaa määritys tehdään, saatetaan
saada eri tulos.
Tiedemaailma kehittyy ja uudet ajatukset pääsevät esiin. Miten arvioitte
maailman syntyyn liittyvien linjausten
tulevaisuudessa kehittyvän?

Mikko Tuuliranta: Vielä 1980- ja
1990-luvuilla kouluihin päästiin puhumaan, mutta ei enää. Jos jonnekin

Luomisnäyttelyn yhteyteen voi myös liittää tasokkaan luomisaiheisten laulujen konsertin.
kouluun menee puhumaan luomisesta,
on joku vapaa-ajattelija tai Skepsis ry.
heti kimpussa ja uhkailemassa rehtoria.
Tällä hetkellä virallinen taho pitää luomisnäkemystä täysin hölynpölynä ja
epätieteenä. Mutta: tiedemaailmaankin
on ilmestynyt yhä enemmän epäileviä
Tuomaita (vaikka kaikki eivät julkisesti uskalla tuoda epäilyksiään julki).
Tieteen kehittyessä on tullut yhä enemmän ilmi sellaisia seikkoja, jotka ovat
ilmiselvässä ristiriidassa 160 vuotta
sitten keksityn darvinistisen evoluutioteorian ja 1950-luvulla kehitetyn
alkuräjähdysteorian kanssa. Jossakin

vaiheessa näiden teorioiden aseman
on pakko horjua. (Tai ne jo horjuvat
pahasti, mutta siitä ei haluta puhua.)
Sanotaan, että tiede etenee hautajaisista hautajaisiin. Tulee uusi sukupolvi, joka on tottunut kritiikkiin ja
ajatukseen, että kaikki ei ehkä pidä
paikkaansa. Sukupolvien vaihtuessa
alkuräjähdyksen ja evoluution uskottavuus tulevat kärsimään yhä enemmän.
Kun ihminen on saanut pinttymän oikeasta ja kun tulee nuorempia tutkijoita, jotka esittävät eriäviä mielipiteitä,
johtavassa asemassa olevat vaientavat
nuorempansa. Mutta kun vanha polvi

kuolee, uusi astuu sen tilalle. Omalta
uraltani voin todeta saman lääketieteen osalta: Kun vanha kaarti on pois,
vasta silloin uudet ajatukset pääsevät
esiin. Niin kauan kuin vanhoilla on
vaikutusvaltaa, he henkeen ja vereen
pitävät kiinni vanhoista opeistaan ja
vastustavat muutosta. Ajat vaikuttavatkin olevan jo muuttumassa.

https://luominen.fi
Kuvat: Martti Kortelainen
Haastattelu:
Marja-Leena Kortelainen
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Sinä voit
pelastua
– uudestisyntyä
Jumalan lapseksi

On hyvä pysähtyä miettimään elämän tarkoitusta ennen kuin se on liian
myöhäistä. Voit asettaa itsellesi muutamia kysymyksiä:
Miksi elän? Mikä on elämäni
tarkoitus? Onko elämää
ajallisen elämän jälkeen?
Onko Jumala todella kaiken
Luoja?
Usko Jeesukseen antaa todellisen identiteetin. Löydät
yhteyden Luojaasi. Usko
Jumalaan luotaa pitkälle –
elämään kuoleman jälkeen.
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” (Joh.
3:16).
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” (Room. 10:9-10).
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.
Amen.”
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com
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Samirin ihmeparantuminen

Ana sai Pyhän Hengen
viestin: ”Vaimo voi hyvin,
mutta Samir on vaarassa.”
Tästä alkoi pitkä koko
seurakunnan rukoustaistelu Samirin puolesta, joka
sairastui vakavasti koronaan ja oli noin 50 päivää
koomassa.
Kristet Center Solna
seurakunnassa vietettiin
kiitosjuhlaa 19.7.2020 seurakunnan vanhemmistoveljen, Samir Massiouin,
ihmeellisen parantumisen
johdosta. Kokousta leimasi
voimakas Pyhän Hengen
läsnäolo ja Jumalan ylistys Hänen ihmeellisestä
avustaan.

Pastoripariskunta Pauli ja
Ana Kemin antoivat tilaisuudessa taustatietoa Samir
Massiouin sairaudesta ja rukoustaistelusta.
– Se alkoi 25. maaliskuuta.
Soitimme Samirille, jolloin
meillä oli puhelinneuvottelu.
Hän kertoi olevansa väsynyt,
ja että hänen oli vaikea hengittää. Sitten lauantaina 28.
maaliskuuta Ana sai Samirilta viestin: ”Sisar, rukoile
vaimoni, lasteni ja minun
puolesta.” Kerroin Paulille ja
rukoilimme.

Samir on vaarassa

– Sunnuntaina aamupäivällä
29. maaliskuuta siivosin kodissani alakertaa ja kiittelin
Jumalaa. Yhtäkkiä näin Samirin kasvot silmieni edessä.
Aloin rukoilemaan Samirin
ja hänen perheensä puolesta,
Ana kertoi.
Silloin Jumala sanoi Analle: ”Samirin vaimo on kunnossa, mutta Samir on vaarassa”.
Kuulin tämän Pyhän Hengen
äänen kolme kertaa. Koin, Jumala halusi, että menisimme

Samir Massioui
todistamassa Jumalan
ihmeellisestä parantumisesta kiitosjuhlassa,
joka pidettiin
19.7.2020 Kristet
Center Solnassa.
nyt hänen luokseen.
Vastasin Herralle: – Jos haluat meidän menevän Samirin
luokse, niin kerro se myös
Paulille. Ja jos Pauli sanoo,
että menemme Samirille, se
on merkki Sinulta. Riensin
yläkertaan mieheni luo ja kerroin, että Samirilla oli vaarallinen tilanne. Pauli nousi ylös
ja sanoi, että nyt lähdetään
heti hänen luoksensa.
Ana soitti Samirin tyttärelle
Nisrinille ja kysyi vanhempien vointia. Hän vastasi: ”Aiti
on kunnossa, mutta isä voi
huonosti”.
– Kehotin häntä heti tilaamaan ambulanssin. Tytär
vastasi: ”Olemme jo puhuneet
heidän kanssaan, mutta he
eivät halua tulla.”
– Kehotin tytärtä soittamaan uudelleen ja pyysin häntä vaatimaan, että ambulanssi
tulisi hakemaan Samirin ja
jos ei tule, niin minä soitan
ambulanssin hakemaa isääsi,
kun tulemme teille.

Samirin kodissa

Ana, joka on sairaanhoitaja,
meni suoraan Samirin luokse
ja laski kätensä rukoillen hänen otsalleen, joka oli hyvin
kuuma. Samir vastasi minulle
heikosti ja sitten menetti tajuntansa.
Hän olisi kuollut muutaman tunnin kuluessa, jos
häntä ei olisi viety sairaalaan.
Ambulanssi tuli noin 10-15
minuutin kuluttua. He tekivät
tarkastuksia Samirilla, jolla ei
ollut pulssia lähes ollenkaan,
verenpaine oli alhainen sekä
korkea kuume.
Ambulanssin sairaanhoitajat sanoivat: ”Mitä te täällä
teette? Joudutte kaikki karanteeniin.” Sitten he veivät Samirin sairaalaan. Sunnuntaiiltana meille kerrottiin, että
Samirilla oli korona.
Ana otti yhteyttä työnantajaansa ja kertoi kahden viikon
karanteenista, kaksi viikkoa
”palkallista lomaa” ja etätyötä
kotona.

Kaksi näkyä

Toisena päivänä Ana sai näyn.
– Näin korkean vuoren, ja
Samir käveli iloisena ylöspäin
vuorella katse kohotettuna.
Sanoin miehelleni: ”Pauli,
Samir on menossa taivaaseen, ja hän on niin iloinen.”
Rukoilimme, että Samir saisi
palata takaisin. Sitten sain
uuden näyn: Samir käveli alas
vuorelta pää alaspainuneena.
Näytti siltä, kuin hän ei olisi
halunnut tulla takaisin, ja siksi
rukouksessa pyysimme häntä
takaisin elämään.
Ana kertoi, että hän kehotti
myös Samirin tytärtä huutamaan rukouksessa: ”Samir,
tule takaisin kotiisi!”

Kriittinen tilanne

Noin kolmen viikon sairaalassa olon jälkeen sairaalasta
soitettiin Samirin vaimolle.
Lääkäri kertoi, että Samir oli
erittäin huonossa kunnossa
ja että he olivat suunnitelleet
sulkea kaikki laitteet, joihin

Jeesus sanoo: “Minun oli nälkä, ja te annoitte Minulle ruokaa.”
Jeesus on tänään vähimmissä veljissä Israelissa, Intiassa, Brasiliassa ja muualla.
Uusi Elämä ja Agape Mission tukee ulkomailla seurakuntien auttamistyötä.

Tule sinäkin mukaan. Tili Suomessa, IBAN: FI09 8000 1301 9610 83

Voit tukea myös meidän lehtityötä (viite) 1025, TV-työtä 1038, Avustustyötä Israelissa 1038, työmme partnerit 1096

Soita: 0600 15525 (10,01 € + pvm)

0600 14400 (20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa RA/2019/927 koko Suomen alueella ajalla 1.1.201 - 31.12.2020, paitsi ei Ahvenanmaalla.
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Kristet
Center
Solna, KCS

Hagalundsg. 9, Solna, P-tåg Solna, T-Solna C, Buss 513
www.uusielama.net – Fb: fb.me/kristetcentersolna – 072 531 88 11

Sunnuntaisin klo 16:00 Päiväkokous

Kuule Herran ääntä
päivät 5.-6/9.2020
Puhuu:

Birger Skoglund
Samir (kesk.) Pauli ja Ana Kemin luona 29.6.2020 - kuntoutuminen on myös Jumalan ihme.

Samir oli kytketty. Hän lupasi
soittaa samana päivänä kello
17.00, jolloin päätöksestä
ilmoitettaisiin.

Rukoilemme kahta asiaa

Pauli Kemi kertoi, että tuolloin rukoilimme sitä, että lääkärit eivät tekisi mitään hoitovirhettä ja että he näkisivät
jonkin elonmerkin Samirissa.
Samana iltana saimme viestin, että lääkärit päättivät olla
ottamatta pois laitteita, joihin
Samir oli kytketty.

Vaikea tilanne

Ana oli lähes joka päivä yhteydessä Samirin vaimoon, joka
kertoi Samirin tilanteesta, joka
näytti inhimillisesti mahdottomalta. Keuhkoissa oli vain
20 %:n kapasiteettia, sydän
pomppoili, monet sisäelimet
olivat vaurioituneet, verenmyrkytys ja että Samir on
koomassa 29.3.2020 lähtien.
Pauli kertoi, että meillä
oli uskon varmuus Samirin
parantumisesta. Sanoimme
toinen toisillemme: Ei Jumala
lähettänyt meitä Samirin luo
auttamaan häntä sairaalaan,
jotta hän kuolisi sinne. Tiesimme sen, että Jumala herätti
Anan rukoilemaan Samirin
puolesta sanomalla: Samir

on vaarassa, siksi Hän herätti
meidät ja muut rukoilemaan,
koska Jumala haluaa toteuttaa
oman suunnitelmansa hänen
elämässään. Monet seurakunnassa rukoilivat Samirin
puolesta. Nyt me kiitämme
Herra yhdessä.

Samirin todistus

Samir Massouin todisti Kiitosjumalanpalveluksessa Jumalan ihmeestä: ”Joka kerta
kun seison tällä paikalla,
minua muistutetaan siitä,
kuinka tärkeää on olla mukana seurakunnassa. Tuntuu
siltä, että Jumalan armeija on
taustatukena.
– 29. maaliskuuta minut
kuljetettiin Huddingen sairaalaan. Ja kolme päivää myöhemmin minut kuljetettiin
keskellä yötä Karolinskan
sairaalaan. Olin koomassa 29.
maaliskuuta ja 19. toukokuuta
välisenä aikana. Lääketieteellisesti en ollut aktiivinen, mutta hengellisesti olin toimiva.
Siellä oli kaunista ja turvallista. Siksi en olisi halunnut
tulla takaisin.
– Ollessani koomassa munuaiseni toiminta lakkasi.
Sain veritulppia keuhkoihin,
ja niidenkin toiminta loppui.
Suolistostani vuoti kaksi lit-

Tilaisuudet:

Ihmemies

Toivon Seurakunta

Myös lääkärit sairaalassa
ovat kutsuneet Samiria nimellä ”Mirakel-mannen, Ihmemies”. Se, mitä on tapahtunut Samirin elämässä, on
Jumalan ihme. Jeesus on suuri
Ylilääkäri. Hän paransi Samirin. Jeesus haluaa pelastaa
ja parantaa jokaisen ihmisen,
ja siksi ota sinäkin Jeesus
vastaan Pelastajanasi. Hän
on myös sinun Parantajasi.
Tilaisuudessa, jossa Samir
todisti parantumisesta, tuli
neljä nuorta henkilöä uskoon.
Halleluja!

La 5/9. klo 18:00
Su 6/9. klo 16:00

Vesa & Sirkka Kemi

Mukana myös Pauli & Ana Kemi, Lena Svensson, Samir
Massioui ja KCS:n ryhmä. Lisää infoa antaa Pauli Kemi:
072 531 8811 – pauli.kemi@gmail.com – www.kristetliv.net

TV-ohjelmia KCS:sta Öppna Kanalen ja internetin kautta
Löydät kanavan, kun kirjoitat netissä sanan: ÖK Play

Lähetysajat: Suomessa: +1 tunti
Su 14:30-15:00 Ma 20:00-20:30
Ti 18:00-18:30 Ke 17:00-17:30
To 19:00-19:30 Pe17:00-17:30
La 17:30-18:00 Ma 16:30-17:00 *)
*) Suomenk. ohjelma
Pauli & Ana Kemi TV-studiossa

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

Teksti: Yrjö Ahonen
ja Pauli Kemi

Nyt on aika evankelioida!

Uusi Elämä -lehti ja TV-työ tarvitsee tukeasi!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83

Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041, Partnerit 1096

Voit antaa lahjan soittamalla puh:
(20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2018/927, koko Suomen
alueella ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 paitsi ei Ahvenanmaalla

Tili Ruotsissa: PG: 496 39 26-3 – Swish nro: 1230 339 457

Vesa & Sirka Kemi ym.

raa verta. Lääkärit päättivät
sulkea laitteet, koska lääketieteellisestä näkökulmasta
ei tällaisesta selvitä hengissä.
Mutta Herralla on viimeinen
sana. Hän on se, joka päättää.
Saamme seurata Jeesusta. Hän
on lääkärimme.
– Sinä päivänä, kun lääkärit
päättivät sulkea kaikki laitteet,
niin silloin avasin silmäni. Se
oli ihme.
Lopuksi tahdon sanoa, että
riippumatta siitä, mitä vaikeuksia uskovaisina kohtaamme. on meillä loppujen
lopuksi voitto Jumalassa.

Nyt on Suomen aika!

0600 15525 (10,01 € + pvm) 0600 14400

Birger Skoglund

Ylistyksessä:

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

Ilpoistenpiiri Turussa on toiminut jo yli
30 vuotta ja työ jatkuu.

MARTINKIRKKO

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martinkirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!
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Raportti Uusi Elämä -lehden tukemasta työstä Intiassa, jossa avustamme Jeesuksen vähimpiä:

Leipää ja Jumalan Sanaa kyliin
Terveisiä teille Jeesuksen
ihanassa nimessä. On suuri ilo
ja etuoikeus saada kirjoittaa
teille Garbagudin työstä intialaisessa Bangaloressa.
Ilman esirukouksianne ja
tukeanne emme olisi päässeet
siihen, missä nyt olemme,
siksi että ”Vanhurskaan rukous
on voimallinen ja saa paljon
aikaan”, (Jaak. 5:16).
Meillä on kunnia olla osana tätä maailmanlaajuista
Jumalan työtä ja jakaa Hänen
rakkauttaan, huolenpitoaan
sekä myötätuntoaan evankeliumin kautta. Toivon, että
nämä rivit antavat teille iloa
ja myös inspiroivat teitä siitä,
mitä evankeliumi saa aikaan.
Ilman pastori Pauli ja Ana
Kemiä sekä Kristet Center
Solnaa emme olisi päässeet
niin pitkälle, kuin missä nyt
olemme. Heidän rohkaisunsa, tukensa ja huolenpitonsa
on saanut meidät kulkemaan
eteenpäin tavoittamaan tavoit-

Kuvassa yksi Grace Gospel Missionin kyläkirkoista.

Pastori Starwin Paul rukoilee kyläläisten puolesta.

tamattomia. Heidän isän ja
äidin rakkautensa on antanut
meille niin paljon iloa sekä
parantumista tämän pandemian aikana.
Garbagudi-seurakunnan
ydintehtävä on evankelioida
tavoittamattomia ja opettaa tietämättömiä. Intiassa on puolet
maailman tavoittamattomista
kansanryhmistä; kymmeniä
miljoonia kallisarvoisia ihmissieluja, jotka eivät ole kuulleet

yhteiskunnassa. Huolimatta
siitä, että asenteita alimpaan
kastiin on pyritty kitkemään
pois laeilla ja ohjelmilla, joidenkin kylien ihmiset pitävät
kiinni niistä edelleen.
Alimpaan kastiin kuuluvilta
on kielletty pääsy temppeleihin. He eivät pääse leikkaamaan hiuksiaan partureihin
ja kampaamoihin, eivätkä saa
tulla hotelleihin. Heidän on
istuttava ulkona, kun toisille

Jeesuksen Kristuksen nimestä.
Intia on monien uskontojen,
kielien, värien ja kulttuurien
maa.
Kastijärjestelmällä on tärkeä rooli Intiassa. Alimpien ja
korkeimpien kastien välillä on
valtava ero. Ylimmillä kasteilla on suuria mahdollisuuksia,
mutta alimpaan kastiin kuuluvat, joita myös kutsutaan ”koskemattomiksi” tai daliteiksi,
joutuvat suuriin vaikeuksiin

Kotikokouksessa julistetaan täyttä evankeliumia, Jeesus pelastaa ja parantaa.

tarjoillaan sisäpuolella. Kun
heille annetaan aterioita, heidän on tuotava omat lautasensa
ja kuppinsa mukanaan.
Seurakuntana me käymme
näissä kylissä jaakamassa
Jumalan rakkautta ja ruokaa
sekä auttamalla kaikin tavoin
olemalla Jeesuksen käsiä ja
jalkoja.

Starwin Paul
Käännös: Georg Ahonen

Ihmisille jaettiin myös ruokaa. Jeesus sanoi: ”Minun oli nälkä, ja te...”
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