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Elä elämää tässä hetkessä
Ilman menneisyyttä, historiaa
ei ole todellista tulevaisuutta.
Jokaisella ihmisellä ja kansalla on oma historiansa, ja
se on arvokas säilytettäväksi. Joillakin on myös ikäviä
muistoja, mutta pyri sen sijaan
säilyttämään kaikki hyvät
ja kauniit muistot. Niitä ei
kukaan voi sinulta ryöstää
pois, ei koskaan, mutta elä
kuitenkin tässä hetkessä. Eilinen on mennyt, huominen ei
ole vielä tullut, mutta tänään
auttaa Herra, joka on sama
eilen, tänään ja iankaikkisesti
niin kuin se on Raamatussa:
”Jeesus Kristus on sama eilen
ja tänään ja iankaikkisesti”
(Hepr. 13:8). Jumala ei muuta lupauksiaan, vaan Hän on
sama hyvä Jumala joka päivä
ja juuri tänään Hän auttaa
sinua.
Jokaisen ihmisen historia
on tärkeä, mutta vain harvat
ovat tosissaan kiinnostuneet

toisen tarinasta, joka joskus
voi tuntua niin kaukaiselta.
Vanhus jossain vanhainkodissa haluaisi kertoa oman
juttunsa, mutta kenelle. On
paljon tarinoita, joita ei kukaan kuuntele, mutta on yksi,
joka kuuntelee myös sinun tarinasi. Hän on sinua rakastava
Taivaallinen Isäsi. Hän tuntee
sinun ajatuksesi ja sanomattomat sanasi. «Herra, sinä tutkit
minua ja tunnet minut. Istunpa minä tai nousen, sinä sen
tiedät; sinä ymmärrät minun
ajatukseni kaukaa. Käynpä tai
makaan, sinä sen havaitset, ja
kaikki minun tieni ovat sinulle
tutut. Sillä katso, ei ole sanaa
minun kielelläni. jota sinä,
Herra, et täysin tunne» (Ps.
139:1-4).
Meidän tulee muistella
Jumalan hyvyyttä. Näinhän
psalmin kirjoittaja sanoo vapaasti tulkittuna: Äläkä unohda niitä hyviä asioita, joita Ju-

mala on sinulle antanut. Voit
nostaa pystyyn merkkipaalun
ja sanoa: ”Kiitos Jeesus, että
tämä päivä vuosien saatossa
saa olla merkkipäivä Sinun
hyvyydestäsi juuri minua
kohtaan.” Daavid kirjoitaa
psalmissa 103: ”Kiitä Herraa,
minun sieluni, ja kaikki, mitä
minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun
sieluni, äläkä unhota, mitä
hyvää hän on sinulle tehnyt,
hän, joka antaa kaikki sinun
syntisi anteeksi ja parantaa
kaikki sinun sairautesi” (Ps.
103-1-3).
Jotkut ihmiset elävät menneisyyden muistoissa tai tulevaisuuden haavekuvissa,
mutta Jumala haluaa, että
sinä elät täyttä elämää Jumalan yhteydessä tänään. Tämä
päivä on Herran päivä. Tämä
päivä voi olla sinulle myös
pelastuksen päivä, jos et vielä
tunne Jeesusta Pelastajanasi.

”Katso, nyt on otollinen aika,
katso, nyt on pelastuksen päivä” (2. Kor. 6:2).
Kiitä menneisyydestäsi,
mutta kohota katseesi eteenpäin Jumalan hyviin lupauksiin elämäsi kaikilla alueilla,
sillä Jumalan lupaus varmasti
täyttyy. Jos se viipyy, niin
odota sitä kärsivällisyydellä
uskossa, sillä kaikki, mitä
Jumala on luvannut, sen Hän
myös antaa elämääsi.
Taivaallisella Isälläsi on
vain hyviä ajatuksia sinua
kohtaan. Hän antaa sinulle
tulevaisuuden ja toivon myös
silloin, kun ei toivoa näy. Jumala ei hylkää sinua. Jeesus
sanoo, että Hän on omiensa
kanssa joka päivä aina maailman loppuun asti, ja siksi elä
täyttä elämää, rikasta elämää
Jumalan yhteydessä. Näe, että
tämä on Herran päivä ja että
tänään sinua auttaa Herra, ikiaikojen Jumala. Häneltä tulee

sinun apusi niin kuin Jumala
sanoi Joosualle. «Niinkuin
minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin
kanssasi; minä en jätä enkä
hylkää sinua. Ole luja ja rohkea!» (Joos. 1:5-6).
Kiitä elämästä, Jumalan
lahjasta ja elä täysillä tässä
hetkessä Jumalan kunniaksi.
Pauli Kemi

Pauli Kemi, päätoimittaja

Mukana luettelossa
Israelin kansa oli liikkeellä.
Mooseksen johdolla taakse
oli jo jäänyt Siinain vuori. Kolmen päivän kuluttua
pysähdyttiin. Kansa alkoi
valittaa ja muistella Egyptin
ruokia. Tuskaantunut Mooses puhui Herralle: ”En minä
jaksa yksinäni kantaa koko
tätä kansaa, sillä se on minulle
liian raskas.” (4. Moos. 11:14)
Jumala kuuli Moosesta.
Seitsemänkymmentä Israelin
vanhinta kutsuttiin ilmestysmajalle. Nämä miehet tulivat
auttamaan Moosesta taakan
kantamisessa. He saivat tulla
osallisiksi Jumalan Moosekselle antamasta Hengestä.
Kun Henki laskeutui ilmestysmajalle kokoontuneiden miesten ylle, niin he
joutuivat hurmoksiin. He
olivat saaneet viisautta saamiinsa tehtäviin Mooseksen
apulaisina.
Leiriin oli jäänyt kaksi

valittujen luetteloon merkittyä miestä: Eldad ja Meedad.
Henki laskeutui myös näihin kahteen, vaikka he eivät
olleetkaan ilmestysmajalla.
Hekin joutuivat hurmoksiin.  
Joosua toimi Mooseksen
palvelijana. Kuultuaan näistä
kahdesta leiriin jääneestä
hän kehotti Moosesta kieltämään heitä. Mooses vastasi
kuitenkin hänelle: ”Oletko
kateellinen minun puolestani?
Oi, jospa koko Herran kansa
olisi profeettoja, niin että Herra antaisi Henkensä heihin.”
(11:29)  
Tuosta ajasta oli jo toista
tuhatta vuotta, kun Jeesus
kulki kaupungista kaupunkiin.
Hänelläkin olivat apulaiset,
opetuslapset, mukanaan. Yksi
heistä, Johannes, sanoi opettajalleen: ”Opettaja, me näimme
erään, joka ei seuraa meitä,
sinun nimessäsi ajavan ulos
riivaajia; ja me kielsimme

häntä, koska hän ei seurannut
meitä.” (Mark. 9:38)
Jeesuksella oli toinen näkökulma asiaan: ”Älkää häntä
kieltäkö; sillä ei kukaan, joka
tekee voimallisen teon minun
nimeeni, voi kohta sen jälkeen
puhua minusta pahaa. Sillä
joka ei ole meitä vastaan, se
on meidän puolellamme.”
(39- 40)
Jeesus hyväksyi tuon miehen ”luetteloonsa”, vaikka
tämä ei vaeltanutkaan samassa joukossa hänen ja kahdentoista opetuslapsen kanssa.
Paavali oli kahleissa Kristuksen tähden. Hänen vankeutensa oli koitunut evankeliumin hyväksi. Monet
veljet olivat saaneet rohkeutta
julistaa Jeesuksessa olevasta
pelastuksesta. Muutamat
julistivat kateudesta ja riidan
halusta luullen tuottavansa
Paavalille murhetta.
Paavalilla oli suuri sydän:

Pertti Kymäläinen

”Vaan mitäpä tuosta, kunhan
Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön
vuoksi tai totuudessa! Ja siitä
minä iloitsen, ja olen vastakin
iloitseva.” (Fil. 1:18) Kristus
ja Jumalan valtakunnan asia
oli hänelle kaikki kaikessa.
Pääasia on nytkin pääasia:
katsoa Kristukseen. Jumalan valtakunnan elopelloilla

työskentelee itsemme ohella
muita, meidän tavoin vajavaisia ihmisiä. Tulee kunnioittaa
heitä ja iloita, että kaikki,
myös sinä ja minä, saamme
kuulua armosta Jumalan luetteloon.
Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Kirkkoa vainotaan ulkoa ja sisältäpäin

Kansanlähetys linjasi kirkkosuhdettaan

Heinäkuiset Kansanlähetyspäivät pidettiin tänä kesänä Ryttylässä teemalla
”Raamattu rakkaaksi”. Ryttylässä
iloittiin mm. Etiopian jo 50 vuotta
jatkuneesta lähetystyöstä ja käytiin
läpi kansanlähetysopiston historiaa.
Polttopisteessä-puheessaan Kansanlähetyksen lähestyjohtaja Mika Tuovinen
pohti kirkon olemusta ja monia hänelle
esitettyjä kysymyksiä, joita oli herännyt
mm. kesän Pride-tapahtuman jälkeen.
Moni oli eronnut kirkosta sen jälkeen,
kun kirkko oli ilmaissut virallisen tukensa Pride-tapahtumalle. Tuovinen
muistutti, että on ’Augsburgin tunnustuksen puolustuksenkin’ mukaan täysin
mahdollista, että todellinen Kristuksen
kirkko tulee nimellisen kirkon vainoamaksi.
”Me näemme loputtomia vaaroja,
jotka uhkaavat kirkkoa perikadolla.
Kirkossa itsessään on ääretön määrä
jumalattomia ihmisiä, jotka sortavat
sitä. Näissä oloissa emme saa menettää
toivoamme, vaan meidän on tiedettävä,
että kirkko tulee kaikesta huolimatta
säilymään”, Tuovinen lainasi Augsburgin tunnustuksen puolustusta. Tuovinen
totesi puheessaan, että evankelisluterilainen kirkko todella on kriisissä,
ja nosti esille kaksi itseään vaivannutta
teemaa, vanhurskauttamisopin ja suhtautumisen perinteiseen avioliittoon.
Vanhurskauttamiseen ja yksilön pelastumiseen liittyen Tuovinen korosti
henkilökohtaisen uskon merkitystä.
”Jos sinulla ei ole uskoa Jeesukseen,
sinulla ei ole hengellisesti Jumalan
edessä mitään. Jos sinulla on Jeesus,

tunnustaa ja tukee avioliiton pyhyyttä
luomisjärjestyksenä”.Edelleen kirjeessä
annetaan ohjeita kohdattaessa ulkoista
vastustusta. ”Kohdattaessa vastustusta
tahoilta, jotka edistävät toisenlaisia
kumppanuuden muotoja, Kirkon tulee
puhua uskollisesti ja selkeästi miesten
ja naisten välisten suhteiden raamatullisista kriteereistä. Kristillisen uskomme
mukaan miehen ja naisen välinen aviosuhde heijastaa Kristuksen ja hänen
Kirkkonsa suhdetta. (Ef. 5)”
Tuovinen myös rohkaisi kanssasisariaan- ja veljiään osoittamaan myötätuntoa ja ymmärrystä niille, jotka
kamppailevat homoseksuaalisuuden
kanssa, ja muistamaan, että heitä on
myös ’samassa teltassa’.

”Kun kirkossa menee hengellisesti huonosti, emme saa menettää toivoamme”,
Mika Tuovinen rohkaisi kuulijoita.
Kuva: Matti Korhonen
sinulla on kaikki pelastuksen aarteet.
Usko Jeesukseen avaa taivaan. Jeesuksen hylkääminen sulkee sen. ”
- Uskonto ei pelasta, vaan Jeesus,
Tuovinen korosti.
- Mikään uskonto, uskonnon perustaja tai maailmankatsomus ei auta Jumalan edessä. Jeesus pelastaa jokaisen,
joka uskoo.
Uskonvanhurskauden vaaroina Tuovinen nosti esille toisaalta julistuksen,
jossa Jeesus jää sivuun ja puhutaan
vain yleisesti Jumalan armollisuudesta, ja toisaalta taas herätyskristittyjä
toisinaan vaivaavan julistuksen, jossa

Ryttylän kansanlähetysopiston historiikkia käytiin läpi juhlateltassa Jarkko
Kuva: Heljä Ahjovaara-Steck
Haapasen johdolla.
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lain ja evankeliumin ero unohtuu, ja
joka voi johtaa lakihenkisyyteen, jossa
uskosta tulee pinnistelyä, ponnistelua
ja taakoittunutta yrittämistä.

Avioliittokysymys

Tuovinen alleviivasi, että miehen ja
naisen avioliitto on Jumalan asettama,
ja se on myös osoittanut voimansa ja
toimivuutensa eri aikoina.
”Miehen ja naisen muodostama avioliitto sekä kristillinen käsitys perheestä
on ollut eräs läntisen hyvinvoinnin
perusta”, hän totesi.
Avioliittokäsityksen muuttumisen
Tuovinen näki liittyvän kirkkojen ’natisemiseen ja murtumiseen’.
Tuovinen myös totesi, että Raamatussa varoitetaan homoseksuaalisista
suhteista varsin selkeästi. Lähetysjohtaja iloitsi uudesta yhteistyötahosta
luterilaisella kentällä myös avioliittokysymykseen liittyen. Tämä Tunnustuksen ja lähetyksen maailmanlaaja
yhteistyöverkosto, jossa on mukana
mm. Etiopian Mekane Yesus-kirkko,
on julkaissut ns. Bishoftun kirjeen,
jonka Tuovinen sanoi hyvin voivansa
allekirjoittaa. Kirjeessä todetaan mm.
seuraavasti: ”Kirkko torjuu kaikki
ideologiat ja rakennelmat, jotka kyseenalaistavat jumalallisen luomistyön
mieheksi ja naiseksi, sillä ”mieheksi ja
naiseksi hän heidät loi”, sekä: ”Kirkko

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

Suhde kirkkoon

Mika Tuovisen johtopäätös Kansanlähetyksen suhteesta kirkkoon epäilemättä
toi esille monien muidenkin luterilaisten herätysliikkeiden mahdollisia
sisäisiä pohdintoja. Tie toimia liberalisoituvan kirkon yhteydessä käy herätysliikkeissä yhä kivisemmäksi, mutta
silti sitä yhä yritetään.
”Kansanlähetyksessä olemme valinneet yhteistyön tien, jossa vahvistamme
identiteettiämme ja omaa toimintaamme”, Tuovinen totesi.
Tuovinen luetteli joitakin linjauksia,
joiden mukaan nyt toimitaan kirkon
yhteydessä.
- Olemme yhä kirkossa, mutta emme
voi osallistua kaikkeen, missä kirkko
on mukana. Tässä yhteydessä Tuovinen
mainitsi mm. Pride-marssit.
Tuovinen toi kuitenkin esille, että
kirkon yhteydessä oleminen ei ole keskeisintä, vaan hengellinen työ sielujen
voittamiseksi ja ihmisten palvelemiseksi.
- Minulle ei ole lopulta tärkeää, olenko evankelis-luterilaisessa kirkossa vai
sen ulkopuolella. Minulle on tärkeää,
että saamme uskoa vapaasti ja julistaa
Jumalan Sanaa v apaasti ja palvella
niitä ihmisiä, jotka Jumala on tuonut
yhteisöihimme.
”Tämä on Kansanlähetyksen ydin
näky. Monet asiat ovat tärkeitä, mutta
ihmisten auttaminen Jeesuksen tuntemiseen on se tärkein”, Tuovinen
linjasi.
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Katolisesta
messupojasta
Jeesuksen
seuraajaksi

Juhani Starczewskin nimi on ollut
esillä monessa mediassa ja onpa hänestä kertovalla kuvasarjalla voitettu
Kuvajournalismi -kilpailun palkinto.
Juhanissa yhdistyvät puolalainen
temperamentti ja suomalainen sisu,
joita onkin tarvittu elämän monissa
myllerryksissä. Juhani syntyi roomalaiskatoliseen perheeseen ja oli aktiivisesti mukana kirkon toiminnassa yli
30 vuotta.
Heille, jotka ovat valmiit maksamaan kalliin hinnan ”Rooman kansalaisuudesta”, Juhani voi todeta
Paavalin sanoin: ”Mutta minulla se on
syntymästäni asti.”
− Isoisäni oli puolalainen ja tuli
Venäjän armeijan mukana Helsinkiin.
Näiden muuttojen kautta Suomeen
syntyivät mm. juutalainen ja roomalaiskatolinen seurakunta. Isoisäni oli
roomalaiskatolinen. Ensimmäisen
vaimonsa kuoltua hän meni naimisiin
mummoni kanssa. Vuonna 1936 presidentti Svinhufvud antoi isoisälleni ja
hänen perheelleen Suomen kansalaisuuden. Yhdistetty Viipurin ja Terijoen
katolinen seurakunta joutui evakkoon
Lahteen, josta perustettiin seurakunta
Jyväskylään. Nykyinen kirkko rakennettiin 1960-luvun alkupuolella, Juhani
valottaa taustaa.

Katolisuus oli
elämäntapa

− Olin kasvanut katolisuuteen, joten
en sitä sen syvemmin koskaan pohtinut. Katolisuus oli silloin elämäntapa,
johon kuuluivat suku, työ ja uskonto.
Olin jo pikkupojasta messupalvelijana ja myös Raamatun lukijana
messuissa. Uskoontulovaiheessa,
elokuussa 1987, olin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra
toimi aina puheenjohtajana. Kuuluin
myös valtakunnalliseen hiippakuntaneuvostoon. Yli seitsemän vuotta olin
lastentarhanopettajana Nunnalassa,
katolisten sisarten leikki-ikäisten koulussa. Työni katolisessa kirkossa jätin
vuonna 1988, Juhani kertoo.

Missio Helsinki

Vuonna 1987 olleen Missio Helsingin
mainokset herättivät Juhanin mielenkiinnon. Hän näki kokousmainoksia,

Juhani syntyi roomalaiskatoliseen perheeseen ja
oli aktiivisesti mukana
kirkon toiminnassa yli
30 vuotta.
joissa kysyttiin: Etsitkö muutosta?
Vaikka kaikki asiat olivat hyvin, Juhani
vastasi mielessään, että kyllä etsin.
Juhani ilmoitti itsensä ja vaimonsa
missiomatkalle Helsingin Olympiastadionille. Kun tapahtuman lopussa esitettiin kutsu tulla eteen, he eivät sinne
menneet, mutta asia ei jäänyt siihen.
− Olimme jo bussissa, kun päätin
vielä palata takaisin. Menin viheriölle,
jossa nuori innokas mies tuli luokseni
ja alkoi puhua uskostaan ja Jeesuksesta. Vastasin, että en minä tuolla tavalla
uskonasioita tai Jeesusta ymmärrä.
Mies ilmaisi asioita tavalla, johon en
itse ollut tottunut. Siinä juttelimme,
sain häneltä Missio-kirjoja ja rukoilimme yhdessä. Sanoin vilpittömästi,
että jos Sinä Jeesus olet olemassa, niin
vastaa minulle. Jos asiani eivät ole
kunnossa, niin haluan että ne ovat ja
että tulee selvyys, mikä tämä juttu on,
Juhani muistelee.
Juhani tutki kotona missiokirjoja,
joista yhdessä oli kuva kuilusta. Vasemmalla puolella olivat jumalattomat
ihmiset ja oikealla puolella uskovat.
Niiden välissä oli Jeesuksen risti.
− Koin olevani jumalattomien
puolella. En voinut sanoa selvästi
olevani uskossa. Laitoin kirjan kiinni
ja sammutin valot. Olin jo nukahtamassa, kun yhtäkkiä huoneeseen tuli
valtava kirkkaus. Kirkkaudesta kuului
ääni: ’Juhani, kaikki sinun syntisi ovat
anteeksi annettu.’ Kysyin ihmeissäni:
’Kaikkiko?’ Johon ääni vastasi: ’Kaikki!’ Siinä koin, että minut siirrettiin
kadotettujen joukosta Jeesuksen ristin
kautta pelastettujen joukkoon. Tulin
uskoon ja ymmärsin Jeesuksen merkityksen. Kävimme missiosolussa
yhdessä vaimoni kanssa. Hän tuli
uskoon samana syksynä, Juhani kertaa
erikoista tapahtumaa.

Katolisen elämän
keskus

Juhani meni kirkkoon ja kertoi silloi-

selle kirkkoherralle, SCJ Helsingin
emerituspiispa Teemu Sipolle, että hän
on uudestisyntynyt.
− Siitä tämä uskonelämäni sitten
alkoi. Laitoin katolisen katekismuksen ja Raamatun vierekkäin ja aloin
tutkimaan molempia. En ollut koskaan
aiemmin erityisemmin itsekseni lukenut Raamattua, mutta se alkoi avautua
heti, Juhani toteaa.
Erityisesti Juhania puhutteli kohta:
”Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla
ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka
pyhitetään.”
− Katolisessa kirkossa kaikki keskittyy messuun ja sitä suorittavaan pappiin. Olin monta kertaa ollut polvillani
alttarin edessä ja soittanut pientä kelloa, jolloin ehtoollisleivät muuttuivat
Jeesuksen konkreetiksi lihaksi ja viini
konkreetiksi vereksi. Sitten me söimme
konkreetin Jeesuksen, Hänen lihansa ja
verensä, ehtoollisen muodossa. Katolinen katekismus puhuu Melkisedekin
uhrista ja että Kristuksen ”jos hän on
pappi iankaikkisesti, niin hänen täytyy
yhä edelleen uhrata, siis täytyy Kristuksen maailmanloppuun asti uhrata itsensä leivän ja viinin muodoissa. Pyhä
messu-uhri on sama uhri kuin ristillä
toimitettukin, ainoastaan uhraamistapa
on toinen.” Tämä jatkuva uhri on katolisen elämän keskus, Juhani selittää.

Uusi luomus
Kristuksessa

− Mitä enemmän asioita tutkin, sitä
enemmän tuli ristiriitaa. Katolisen
kirkon perusta on Raamatussa ja traditioissa, jotka muuttavat alkuperäisen
Raamatun sanoman. Uskoon tultuani
en voinut enää mennä messu-uhrille.
Tutkittuani Raamattua käsitin, että
Jeesus on meissä sisällisesti ja uskovat
ovat Pyhän Hengen temppeli, eikä Herra asu ”käsillä tehdyissä temppeleissä,
eikä Häntä voida ihmisten käsillä palvella”. Ymmärsin, että eihän minun
puolestani enää tarvitse uhrata, koska

uhri puolestani uhrattiin 2000 vuotta
sitten. Sanoohan Raamattu, että ”jos
joku on Kristuksessa, niin hän on uusi
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut”. Miten
minä, kun olen nyt uudessa luomuksessa, voisin taas hypätä siihen vanhaan?
Enhän voi olla kahdessa eri olotilassa,
Juhani kertoo pohtineensa.
Juhani oli tutkinut kasteasiaa Raamatusta, jossa Pietari sanoo: ”Tehkää
parannus ja ottakoon kukin teistä
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen
syntienne anteeksisaamiseksi, niin te
saatte Pyhän Hengen lahjan.” Jeesus
sanoo: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen.”
Juhani kävi Israelissa ensimmäisen
kerran vuonna 1989. Hän oli yksin Genesaretin rannalla, kun Herran Henki
sanoi hänelle: ’Juhani, sinut kastetaan
täällä’, johon Juhani oli todennut, että
sehän on hieno asia. Keväällä 1990
Juhania pyydettiin toiseksi matkanjohtajaksi Israelin matkalle.
− Matkaseurueessa olleet kaksi
rouvaa olivat menossa kasteelle ja
minut pyydettiin todistajaksi. Kalervo
Syväntö tuli kastepaikalle. Hän otti autostaan ensin kaksi naisten kastepukua
ja sitten minuun päin kääntyen sanoi,
että jostain kumman syystä hänen piti
ottaa mukaan yksi miesten puku. Niin
minut kastettiin Genesaretin järvessä,
kuten Pyhä Henki oli edellisellä matkalla puhunut, Juhani kertoo.

Dogmit ovat
peruuttamattomia

Juhani oli pikkupojasta lähtien rukoillut iltarukouksessaan mm. Terve Maria
armoitettu – rukouksen, jossa sanotaan,
että Maria on ainainen neitsyt, perisynnitön taivaankuningatar ja Jumalan
äiti. Katolisen tradition mukaan Maria
on perisynnitön, koska hänet on samalla tavalla siitetty Pyhän Hengen kautta
kuten Jeesus.
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− Tästä tulee Jumalanäiti, mutta
eihän Jumalalla voi olla isää eikä äitiä,
elämän alkua tai loppua. Näitä pohdin
ja löysin niihin vastauksia. Raamatussa
ei löydy kuin kolme lukua, joissa puhutaan taivaan kuningattaresta. Kaikissa
näissä hän on Jumalan vihan kohde.
Mietin, mikä tämä homma oikein on
ja aloin tutkimaan traditiota.
Katolisessa rukouskirjassa Mariasta todetaan, että hän on: ”kaikkien
Jumalan lasten hengellinen äiti, joka
meidät ristin juurella suurin kivuin
Jumalan lapsiksi synnytti. Hän on taivaan kuningatar, kirkkauden asuntoon
otettu sieluinensa ja ruumiinensakin jo
ennen yleistä ylösnousemusta. Hänen
rukouksensa on kaikkein voimallisin
ja tehokkain... Sen tähden turvautukaamme nöyrinä ja luottavaisina
Marian puoltorukoukseen varsinkin
uskokaamme hänelle kuolinhetkemme, että silloin saisimme synnistä
puhdistettuna siirtyä ajasta autuaaseen
iankaikkisuuteen.” (Carling: Katolinen
rukouskirja, Hyperdulia Pyhän Neitsyt
Marian kunnioitus)
− Tämä ei mene lainkaan Raamatun
ilmoituksen mukaan. Periaatteessa
katolisuudessa, ortodoksisuudessa ja
ekumeenisuudessa on kaksi perisynnitöntä: Maria ja Jeesus. Näistä kahdesta
Maria menee Jeesuksen ohitse. Vuonna
1950 paavi Pius XII julisti dogmin
neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta,
eli siellä hän nyt istuu kolmantena. Nasaretissa on Lähi-idän suurin kirkko.
Sen kattoon on maalattu Isä, Poika ja
Maria, koska hänet on otettu taivaaseen
ja kruunattu jo etukäteen. Vuonna
1931 paavi Pius XII vahvisti uudelleen
opin neitsyt Mariasta Jumalan äitinä.
Vuonna 1870 paavi Pius IX julisti opin
paavin erehtymättömyydestä. Vuonna
1439 vahvistettiin oppi seitsemästä
sakramentista. Pelastus on jaettu seitsemään sakramenttiin, jolloin ne, jotka
eivät ole sakramenttien piirissä, ovat
ulkopuolella pelastuksen. Kun katoli-
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nen kirkko on jonkun dogmin säätänyt,
sitä ei koskaan muuteta, peruuteta eikä
poisteta, Juhani avaa katolista oppia.

Yksi ainoa uskonto

Suomessa katolisuus puhuttaa ja
hengellisen kentän keskusteluissa
nousee esiin toivomus läheisemmästä
yhteydestä roomalaiskatolisuuden
kanssa. Millaisena Juhani näet tämän
kehityksen?
− Se kertoo lopunajan uskonnosta. Taustalla on vuonna 787 Nikean
kirkolliskokouksessa poistettu toinen
käsky ja Marian asema. Sama kirkolliskokous laillisti ristinkuvien, patsaiden ja pyhäinjäännösten palvonnan.
Maria tulee olemaan se keskus, jonka
ympärille kaikki uskonnot tulevat
kokoontumaan. Katolisuus ja islam
ovat jo yhtyneet, ja paavi sanoo, että
islaminuskoisia ei pidä käännyttää,
koska heillä on sama Jumala. Paavi
käy dialogia kaikkien uskontojen edustajien kanssa ja tapahtuu, että kaikki
uskonnot, jopa pakanalliset, nousevat
eri puolilta samalla vuorelle, missä on
opillisesti joitakin heidän uskontonsa
ja pelastuksensa osioita. Katolisuus
on tässä keskuksena. Vuonna 787, kun
toinen käsky poistettiin, oli viimeinen
eli seitsemäs ekumeeninen synodi. Kun
kahdeksas ekumeeninen synodi tulee,
silloin kaikki uskonnot ovat yhdessä ja
Maria on niiden keskiössä. Maria (Fatima, Lourdesin neitsyt, Czestochowan
musta madonna jne.) on valtavan suuri
tekijä kaikissa uskonnoissa. Katolisessa kirkossa neitsytkultti on erittäin
vahva, ja siihen liittyy aina legendoja.
Isoisäni seinällä oli mustan Madonnan
kuva, jossa hänellä oli poskessa miekan haavat. Jumala on säätänyt, että
Hengestä syntynyt ihminen näkee, ettei
tällä ole mitään tekemistä Raamatun
mukaisen opin kanssa ja näkee myös,
mihin tämä maailma on menossa, Juhani linjaa.

Tie taivaaseen käy ainoastaan Jeesuksen ristin kautta.

Huuda Jeesuksen
puoleen

− Ihmisellä, joka haluaa vilpittömästi
tuntea Jeesuksen, ei ole muuta mahdollisuutta kuin huutaa Hänen puoleensa. Minun piti alkaa tutkimaan
kirkkohistoriaa, katolisia dogmeja ja
Raamattua ja löytää niihin liittyvät
ristiriidat. Silloin ihminen joutuu
tekemään valinnan: hyväksyykö hän
traditon, joka kumoaa Raamatun opin,
vai hyväksyykö hän Raamatun Jeesuksen. Ei siinä muuta vaihtoehtoa ole. Se

tietysti johtaa siihen, että monet asiat
ihmisen elämässä tulevat muuttumaan,
ja se ei ole helppoa. Siinä muutoksessa
sinulle paljastuu uskonnon koko valta
ja voima. Vain harvat valitsevat sen,
josta tietävät seuraavan vaikeuksia
elämäänsä. Uskovan osa maanpäällä ei
ole helppo, mutta armosta me olemme
pelastetut uskon kautta. Se on Jumalan
lahja, Juhani painottaa.

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen

Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä. Löydät Netti-TV
kanavan, kun netissä (Google) kirjoitat sanan: ÖK Play
Suomenk. TV-ohjelmat netti-TV:ssä joka viikko:
Lauantaisin klo 18:30-19:00
Maanantaisin klo 17:30-18:00
Ruotsink. TV-ohjelmat netti-TV:ssä joka viikko:
Ti klo 19. Ke klo 18. To klo 20. Pe klo 18

Lähetykset Suomen aikaan, Ruotsissa tunnin aikaisemmin.
Ohjelmamme ovat myös YouTube-kanavalla eli voit katsoa
ohjelmia koska tahansa. YouTube-kanavalla olevat ohjelmat
löydät helpoiten kotisivultamme:

www.uusielama.net – www.kristetliv.net

Mari & Kari Valkonen ja Pauli Kemi TV-studiossa.
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Nathan Osnes:

Rakastan
elämää,
jota saan
elää ja
Jumalaa,
jota saan
palvella
Tee niitä asioita, joita luet Raamatusta: todista,
voita sieluja, laske kädet sairaiden päälle, aja
ulos riivaajia. Et tee sitä itse, Jeesus tekee sen.
Jos jotain ei tapahdu, anna se Jumalalle, ja jos
jotain tapahtuu, anna sekin Jumalalle. Vaella
rakkaudessa, Kristuksen rakkaus muuttaa ihmiset,
Nathan Osnes rohkaisee.
Apostoli Paavalin sanat ”Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan
ole sinä uskovaisten esikuva puheessa,
vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa,
puhtaudessa” tuovat mieleen norjalaisen 24-vuotiaan Nathan Osnesin. Nathan lähti lähetystyöhön Aasian loputtomille elopelloille 20-vuotiaana ja on
ehtinyt julistaa evankeliumia Filippiineillä sekä kaupungeissa että maaseudulla, slummeissa ja vuoristoheimojen
parissa, seurakunnissa, kouluissa ja
vankiloissa. Nathanin viimeisimmän
lähetysmatkan kohde oli Papua-UusiGuinea (PNG), sen vaarallinen viidakkoalue Engan maakunnassa. Nathan
kertoo rakastavansa psalmia 91, koska se on suojeluksen psalmi, jossa
Jumala puhuu kuin suoraan lukijalle.

Näky ja
Jumalan kutsu

Nathan työskentelee Hosea Ministry - lähetysjärjestössä. Järjestön perustaja, lähetyssaarnaaja Anne Miettinen kertoo PNG:n
työhistoriasta näin:

− PNG:n työtä on tehty 17 vuotta.
Näin näyssä saaren ja ymmärsin, että se

oli lähetyskenttä. Saaren ylle putosi taivaalta värikäs vaate, jossa oli mustaa,
punaista ja keltaista. Vasta myöhemmin
tajusin, että vaate oli PNG:n lippu. Pari
vuotta tämän jälkeen pidin kokousta
Brisbanessa Australiassa. Siellä eräs
PNG:lla ollut lähetystyöntekijä sanoi:
’Anne, Herra on sanonut minulle, että
sinun täytyy mennä sinne. Engassa on
pastorikonferenssi ja sinut on pyydetty sinne puhumaan.’ PNG:lle ei ollut
vapaaehtoisia lähtijöitä, enkä itsekään
innostunut asiasta. Maalla on Australiassa huono maine. Siellä on aina
heimosotia, ja naisilla ei ole mitään
arvoa. Heitä ostetaan vain peltotyöhön.
Naisesta maksetaan 1-2 sikaa, vähän
riskimmästä kolme sikaa. Muistan,
kun siellä ollessani ohitin pari miestä,
jotka keskenään totesivat, että tuosta ei
maksettaisi edes puolta sikaa.

Ensimmäinen matka

Lähetti tuli uudelleen ja kertoi engalaisten rukoilevan niin voimakkaasti,
että Annen täytyy suostua tulemaan.
Anne laittoi Herralle ”villoja” ja sai
vastauksen niihin kaikkiin.

− Niin sitten lähdimme tyttäreni
kanssa matkaan. Lensimme Port Moresbyn kautta Kagamugan lentokentälle Mount Hageniin. Kentälle ilmestyi
viisi pienikokoista pastoria. He pulisivat kovasti keskenään ja katselivat
minua päästä jalkoihin. Sitten yksi
auttavasti englantia puhunut totesi: ¨Ne
sitten lähettivät naisen.’ Miehet viittoivat seuraamaan perässään tietä, joka
muuttui entistä kivisemmäksi. Kartasta
näin, ettemme menneet Mount Hagenin kaupunkiin, jonne ilmoitettuun
kokoukseen oli tulossa 2000 ihmistä.
Meidät vietiin jonkin kylän keskellä
olevaan vanhaan taloon. Pastorit lukitsivat oven, kielsivät avaamasta sitä
kenellekään ja lähtivät. Pian ovelle
koputettiin. Avasin oven, jonka edessä
seisoi jono naisia. En ymmärtänyt sanaakaan, mitä he puhuivat. Kuuntelin
ja rukoilin, ja he kokivat tulleensa
autetuiksi. Sitten pastorit tulivat takaisin, ja naiset ryntäsivät karkuun.
Miehet jättivät meille banaanitertun ja
häipyivät, Anne jatkaa.
− Aamulla sitten lähdimme Enga
-vuorelle pitämään ensimmäistä ko-

kousta. Kun yritin saarnata, kansa ei
kuunnellut, he vain tuijottivat kahta
valkoista naista. Huokaisin: ’Auta
minua Herra.’ Kuulin hiljaisen Herran äänen: ’Aloita se kokous lopusta
alkuun.’ Tein ensimmäisen kulttuurivirheen ja hyppäsin naisten puolelle.
Aloin siunaaman heitä, ja Jumala alkoi
tehdä ihmeitä. Ihmeiden tapahtuessa
tapahtui läpimurto. Myöhemmin selvisi syy Mount Hagenin kokouksen
perumiseen. Westernhighlandilainen
mies oli tappanut engalaisen vaimonsa.
Engalaiset, joilla on voimassa verikosto, olivat luvanneet tulla kokoukseen
ja tappaa niin monta kuin ehtivät,
mahdollisesti myös valkoisen naisen,
Anne kertoo vaiheikkaasta matkasta.

Veitsimiehet
vastassa

Kun seurue oli laskeutumassa vuorilta
alas, he kohtasivat engalaiset ja westernhighlandilaiset tierosvot.
− Rosvot olivat laittaneet solaan
kiviesteet, joilla oli miehiä isojen veitsien kanssa odottamassa. Käytiin kova
neuvottelu, itse rukoilin kielillä. Sitten
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miehet päästivät meidät menemään,
koska olimme rahattomia lähetyssaarnaajia. Seuraavassa solassa oli samanlainen kivieste. Nämä miehet olivat
hurjia, huumeissa olevia engalaisia.
Sitten he huomasivat westernhighlandilaiset pastorit ja sanoivat: ’Te muut
voitte lähteä, mutta nämä me otetaan
ja tapetaan.’ Rukoilin, Herra lähetä
enkelit, muuten ei selvitä. Yhtäkkiä
vuorelta lähti laskeutumaan valkoinen
nelivetoauto, joita ei ole siinä maassa.
Rosvot katsoivat sitä ja kiireesti aukaisivat meidän puoleisen kiviesteen, että
pääsimme lähtemään. Noustessamme
vuorta ylöspäin valkoinen auto ohitti
meidät. En nähnyt siinä lainkaan
kuljettajaa. Ylempänä käännyin vielä
katsomaan, miten auton kävi. Autoa
ei ollut missään. Paikalla olivat vain
rosvot ja kiviröykkiö. Herra lähetti
kirjaimellisesti enkelinsä, Anne toteaa.
− Kaksi kertaa pelastuin, ja tästä
lähti PNG:n työ. Kansa sanoi, että me
emme päästä sinua pois. Me näemme
sinun sydämeesi. He ovat ns. katuihmisiä, jotka voivat lukea toista ihmistä,
koska he eivät pärjää muuten omassa
yhteisössään. Se on heidän henkiin
jäämisensä edellytys. Yksi pastoreista
totesi: ’Me olemme nyt sinun, olemme
päättäneet kuulua sinulle ja olla Hosea
-seurakuntia.’ Yhtäkkiä minulla oli
monta kirkkoa ja heidän pääpastorinsa.
Ensin oli Engassa pääseurakunta, sitten
tuli Western Highlands. Pääpastorin
kanssa oli suuria ongelmia ja sanoin
hänelle, että meidän tiemme eroavat.
Tästä ei tule mitään, kun te olette koko
ajan heimosodassa. Pitäkää te koko
Western Highlands. Kaikki työmme
on nyt Engassa, Anne valottaa työn
historiaa.

Kuin Apostolien
teoissa

Nathan vieraili matkallaan Engan
maakunnassa Hosea Ministryn kouluissa ja seurakunnissa, joita molempia
on viisi. Kouluissa tarjotaan ilmaista
opetusta.
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Hosea Ministryn
työ Papua
Uudella
Guinealla alkoi
Yli 17 vuotta
sitten Jumalan
kutsuessa
lähetyssaarnaaja
Anne Miettisen
maahan.
−  Pastorit ovat istuttamassa useita
seurakuntia ja Hosean PNG:n johtava
pastori on henkilökohtaisesti perustanut maahan yli 150 seurakuntaa. Heillä
on myös projektisuunnitelma rakentaa
uusia kouluja, terveysasema ja kirkko.
He itse keräävät varat tähän, hankkivat
puut, ostavat tontit ja rakentavat rakennukset. He elävät kuin apostolien
aikaa, jolloin kaikki oli yhteistä, Anne
kertoo nykyisestä PNG:n lähetystyön
tilanteesta.
Nathanin matka suuntautui yhdessä
muutaman pastorin kanssa myös niille
alueille viidakkoon, joissa yksikään
valkoihoinen ei ole koskaan käynyt.
Siellä Nathan sai astua apostoliseen aikaan. Mainontaa ei tarvittu, kaikkialta
tuli ihmisiä, kun ensimmäisessä kokouksessa oli koukkuselkäinen oiennut.
Sitten halvaantuneet lähtivät kävelemään, sokeiden silmät avautuivat.
− Muutamat heistä, kuten yksi pastori, on pelastunut siten, että Jumala vei
hänet sekä taivaaseen että helvettiin.
Olen sydän täynnä kiitollisuutta, kun
sain nähdä, kuinka sielujen sadonkorjuu etenee, ja sain olla vastaus satojen
ihmisten rukouksiin yhdessä maailman

Kaksi paikallista pastoria vastasi turvallisuudesta
ja helpotti seurueen kulkemista raivaten reittiä
viidakkoon.

syrjäisimmistä ja vaarallisimmista
paikoista.   Pyydän teitä pitämään
Papua-Uuden-Guinean rukouksissanne.
Papualaiset ovat kenties primitiivisiä,
ja jotkut heistä ovat väkivaltaisia ja
vaarallisia, mutta siellä on myös paljon
nöyriä ja lempeitä ihmisiä, jotka huutavat rukouksessa Jumalan puoleen yötä
päivää, Nathan kertoo.

Kuinka suloiset ovat
vuorilla ilosanoman
tuojan jalat

Nathan Osnes vieraili useissa Engan
vuoriston heimokylissä kulkien ylös ja
alas tropiikin puskissa. Alueelle pääsee
vain kävellen. Maisemat olivat upeat,
nouseehan Mount Hagenin korkein
huippu aina 3 783 metrin korkeuteen.
Siellä vaeltaessaan Nathan sai elää
toteen profeetta Jesajan lausumat sanat:
”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa
rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka
julistaa pelastusta.”
− Minun piti kiivetä yhdeksän vuoren yli, ylittää jokia ja kävellä viidakon

Hosea Ministryn koulut tarjoavat lapsille ilmaista opetusta.

läpi päästäkseni yhteen kylään. Se oli
sen arvoista! Heimon johtajat tervehtivät minua itkien suureen ääneen ja pudoten polvilleen. Heimopäällikkö nosti
minut ilmaan kyynelehtien ja huutaen,
niin kiitollinen hän oli siitä, että paikalle lopultakin saapui lähetystyöntekijä.
Ilmeisesti olin myös ensimmäinen valkoinen koko paikassa. Ihmiset todistivat rukoilleensa vuodesta toiseen, että
joku tulisi julistamaan evankeliumia,
Nathan kuvailee tilanteita.
− Ihmiset vastasivat alttarikutsuun
ja todistivat parantumisestaan. Sydämeni täyttyi kiitollisuudella, kun sain
omakohtaisesti nähdä asioita, joista
yleensä luetaan vain kirjoista. Kuin
olisin ollut Apostolien teoissa! Nukkuminen kylässä olikin sitten aivan oma
kokemuksensa, ja seuraavana päivänä
kävelimme miltei seitsemän tuntia takaisin toisen heimon luo. Olin varma,
että kuolisin, kun laskeuduin alas jyrkännettä ja kävelin koko paluumatkan
ilman ruokaa ja vettä, mutta Jumala
suojeli minua. Niin tekivät myös matkakumppanini, jotka vaelsivat ympäril-

Jatkuu sivulla 8
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Rakastan elämää, jota saan elää ja Jumalaa, jota saan palvella
läni viidakkoveitset mukanaan, Nathan
havainnollistaa evankelistan polkuaan
viidakossa.

Rakastan nähdä,
kun eksynyt palaa
Jeesuksen luokse

Viime vuonna Nathan vieraili Suomessa.
Hän kertoi omasta elämästään ja rohkaisi kuulijoita astumaan Jumalan kutsuun.
− Rakastan elämää, jota saan elää,
ja Jumalaa, jota saan palvella. Hän

kosketti, pelasti ja muutti minut
13-vuotiaana, jolloin aloin rukoilla:
’Jumala, lähetä minut kansakuntiin,
särjettyjen ja isättömien luokse, käytä
minua jollain tavalla.’ On kyse toisten
ihmisten elämän koskettamisesta. On
Jumalan suunnitelma jokaisen meidän
elämälle, että rakastamme rikkinäisiä
ja parannamme särkyneitä sydämiä,
että näemme ihmiset niin kuin Jumala
heidät näkee ja rakastamme heitä Jumalan rakkaudella. Kyse ei ole siitä,
kuinka sopiva sinä olet, vaan oletko

sinä halukas. Jos olet, Jumala suojelee
sinua, pitää sinusta huolen ja antaa
sinulle voiman tehdä. Sinun iälläsi tai
menneisyydelläsi ei ole väliä. Hän
haluaa käyttää sinua. Astu ulos ja päätä
elää Jeesukselle. Ota Jeesuksen kädestä
kiinni ja kävele veden päällä. Jumala
toimii mahdottomuuksissa. Jumala ei
koskaan jätä sinua eikä hylkää. Uskosi kasvaa matkalla, löydät rauhan ja

ilon; se muuttaa sinua ja ihmisiä sinun
kauttasi. Rakastan nähdä, kun eksynyt
ihminen palaa kotiin Jeesuksen luokse,
Nathan rohkaisee.

Kuvat: Hosea Ministry

Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen

Lähetyssaarnaajan koti
ilman mukavuuksia.

Rakastan kertoa näille ihmisille Jeesuksesta, sanon Nathan Osnes.
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Kuvaraportti

Miko Puustelli pastoriksi Lahden Kääntöpiiriseurakuntaan
Lahtelaisessa Kääntöpiiri –seurakunnassa vietettiin 4.8. iloista juhlaa.
Miko Puustelli siunattiin seurakunnan
uudeksi johtavaksi pastoriksi ja koko
perhe siunattiin seurakuntayhteyteen.
Miko vierailee edelleen myös erilaisissa
tapahtumissa, mutta päätyö on Lahden
kaupungin voittaminen Kristukselle.
Vuodesta 2012 saakka seurakunnan
pastorina ja johtajana toiminut pastori
Martti jatkaa osa-aikaisena seurakuntapastorina.
Läsnä juhlassa olivat mm. seurakunnan
perustajat Markku ja Anita Tenhunen
sekä Eero ja Pirkko Seesvaara, Martti
Ihalainen, Mikon vanhemmat Timo ja
Hanna Puustelli, Ann-Niina (Mikon
sisko) ja Mika Turunen Lappeenrannasta. Mukana tlaisuudessa oli monia
muita työntekijöitä ja ystäviä eri puolilta
Suomea sekä Puustellien aikaisemmista kotiseurakunnista Pohjanmaalta ja
Keski-Suomesta sekä seurakuntaväkeä
heidän uudesta seurakunnasta.

Testi ja Kuvat: Eero Seesvaara ja
Kääntöpiiriseurakunta

Kuvassa takana Eero Seesvaara siunaa myös Miko ja Nina Puustellin lapset seurakuntayhteyteen.

Pastori Martti Ihalainen Siunaamassa yhdessä hengellisten johtajien kanssa
Kääntöpiiriseurakannan uutta pastoripariskauntaa Miko ja Nina Puustellia.

Miko Puustelli puhumassa juhlassa Kääntöpiiriseurakunnassa tuoreena
pastorina.

Neljä asiaa, jotka sinun tulee tietää!
1. Jumala on Luojasi.
Jumala on luonut taivaan ja maan sekä
sinut. Sinä, meidän Herramme ja meidän
Jumalamme, olet arvollinen saamaan
ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä
olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne
ovat olemassa ja ovat luodut.” Ilm. 4:11
2. Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä.
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää,
ei ainuttakaan. 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.
Joh. 1:12

Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua
lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, se on se uskon sana, jota me
saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sillä
jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu. Room. 10:8-10, 13
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti
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Sinä voit pelastua
– uudestisyntyä
Jumalan lapseksi
On hyvä pysähtyä miettimään
elämän tarkoitusta. 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
Poikan- sa, 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.”
Ota yhteyttä paikkakunnallasi toimivaan elävään seurakuntaan. Se on tärkeää, jotta
voit kasvaa uskossa yhdessä
toisten uskovien kanssa. Voit
ottaa yhteyttä myös lehtemme
toimitukseen. Haluamme auttaa
sinua uskon tiellä eteenpääin.

Pauli Kemi

www.uusielama.net
pauli.kememi@gmail.com

Jumalan käyntikortit

Jumalan ihmeet ja merkit
ovat olleet Jumalan käyntikortteja vierailuista ihmisten
luona. Jumalan vierailuista
ihmiselämään on luettavissa Vanhasta testamentista.
Uuden testamentin puolella
Jeesus Pelastajana toi ennen
ristinkuolemaansa ihmeet,
tunnusteot ja parantumiset
ihmisten jokapäiväiseen arkielämään. Helluntain jälkeen
apostolit julistivat Kristusta,
parannusta, syntien anteeksiantamusta. Heidän julistuksensa Jumala vahvisti sanan ihmeillä ja tunnusteoilla.
Omassa palvelutyössäni
Australiassa evankelistana ja
lähetyssaarnaajana Papua-Uusi-Guinealla, elämäni ensimmäinen parantumiskokemus
oli Melbournessa luterilaisessa kirkossa. Erään naisen suonikohjuiset sääret paranivat
tiedonsanojen kautta.
Papua-Uusi-Guinealla tapahtui suuria parantumisihmeitä. Mendin herätys alkoi
torilta, kun julistimme evankeliumia ja JUMALAN voitelu oli vahvana ylläni. Siihen
tilanteeseen tuli riivattu mies,
joka oli mykkä. Vapautin miehen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hämmästys ympärillä
oli valtava, kun mykkä mies

SUOMI JEESUKSELLE
-RUKOUSPÄIVÄT
Jeesus-kansan ‘kakkukestit’
4.-6.10.2019 Karmel-kodilla
Hahmajärventie 108, Hämeenkyrö

Ylivoimainen Jeesus-voitto
kaikkiin elämän tilanteisiin!
2. Kor. 2:14, Joh. 16:33,
Room. 8:31, 37, Heb. 11:32-34

Rauno ja Salme Helppi

- TV7 Apu Tulee Ylhäältä
Rukouspalvelu- ja musiikkiryhmä
sekä Ystävät Hengen armoituksissa

Uusi Elämä Nro 5/2019

Rauno ja Salme Helppi

Rukouspäivien järjestänä on yhteiskristillinen yhdistys Hengen Ystävät ry
Majoitusta ja/tai ruokailua tarvitsevat ilmoittautuminen
Karmel-kodille Ma–pe klo 8–17. Puh. 050 383 9125 tai (03) 371 9231
Huom. Ei ilmoittautumisia vastaajaan eikä netin kautta.
Jeesus kampanjamme nettisivujen osoite on: www.suomijeesukselle.fi

Lähetyssaarnaajan Jorma Finnilä
puhui ensi sanoja, joka oli äiti.
Sokean silmä on parantunut,
rammat ovat alkaneet kävellä.
Täällä Suomessa yli seurakuntarajojen ovat ihmeet ja
parantumiset olleet Jumalan
käyntikortteja vielä nytkin.
Jeesus Kristus on sama. HÄN
rakastaa tehdä ihmeitään ja
tunnustekoja. Hän kuulee

Kiviojalta
ja Halvalla!

14 pv:n ajan! Joulukortit 1-os.
folio, eri aiheita 100 kpl 15,50 €
500=75 € (norm. 100 kpl 22 €)
Merlin C.: KIITOSKIRJAT, nid,
224 s.7,50 €, 5 kpl ja yli a 5 €
VIKSTEN M.: TERVEEN OPIN
PÄÄPIIRTEITÄ sid 489 s.
7,50 € 3 kpl ja yli a 5 €
WILKERSON D.:
NÄKY NYT nid a 5,00 €
KLIMENKO VIKTOR:
SINETTI, nid 109 s. 2 €
Aaltonen Hilja: Armo riittää
sid 160 s.5,00 €
Gyon M.: Syvem. Jumalan
tuntemiseen sid. 7.50 €
Nee Watcman: Sielun piilevä
voima nid 2 €
Yli 6,49 €:n DIVARI kirjoista
- lahjaksi-laulu CD
SURUADRESSIT, kelmu, kuori,
Raamatun lause ymv. teksti
10 kpl ja yli a 3,50 €
ETSIN DIVARILLE YM. JATKAJAA!

www.postimyynti-kivioja.net
Puh. 050-400 71 42
suopursu@gmail.com

Kuva: Martti Kortelainen

rukoukset. Lasketaan kädet
sairasten päälle, voidellaan öljyllä, käytetään parantamisen
armolahjoja. Mark.16:15-20,
Apt. 3:1-9, Apt. 4:29-31, Apt.
8:5-8, Jaak. 5:14-15, 1. Kor.
12:4-11.
Jorma Finnilä,

viidakkotohtori

Toivon festivaali
to - su 12.-15.9.

Kristityt yhdessä
Turun Ruissalon
kansanpuistossa
Tilaisuudet joka
päivä klo 10:00
to - su 12.- 15.9.
ja jatkuvat myöhään iltaan.
Päivän aikana on mahdollisuus myös sielunhoitoon ja
hengellisiin keskusteluihin.

Väliajoilla on kahvit, lounas,
illalla grillataan makkaraa ja
paistetaan räiskäleitä.

Puhujat ja muusikot:

Oiva Salli, Heikki Hilvo, Rauno
Helppi, Asko Tynjälä, Jorma
Finnilä, Matti Wendelin, Kalle
Vihonen ja Matti Lahtinen.
Musiikissa: Renee Laulajainen
ja Maarit & Harri Verkkoperä.
Tapahtuman järjestäjinä useita
seurakuntia Turusta ym.

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

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

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

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

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

Tapahtuu Kristet Center Solnassa

Toivon Seurakunta

Lars Enarson

Tilaisuuksissa mukana:
Kalle Vihonen ym. puhujia
ja vierailijoita ulkomailta

Profeetallinen tilaisuus

Sunnuntai 24.11. kl 18:00
“Ruotsi on vaakakupissa”
Tarvitseville tulkkaus suomeksi

Paikka: Kristet Center Solna
Hagalundsg. 9, Solna, Ruotsi
P-tåg Solna, T-Solna C, Buss 513
www.uusielama.net
Tel. 072 531 88 11
Olet sydämellisesti tervetullut!

Eerikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi

Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous
Pastori Kalle
Vihonen

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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Pyhän Hengen tulen julistajat
Veljekset Mauri ja Marco Leván
asuvat Ruotsissa, mutta omaavat suomalaiset juuret. He ovat lähtöisin EteläPohjanmaalta, missä heidän isänsä vaikutti ennen Ruotsiin muuttoa Suomen
Vapaakirkon saarnaajana ja pastorina.
Mauri on koulutukseltaan lääkäri ja on
työnsä ohessa monet vuodet toiminut
julistajana. Marco on tehnyt uransa
kansainvälisen yrityksen teknisenä johtajana Ruotsissa. Molemmat haluavat
nyt eläkkeellä ollessaan seurata samaa
kutsumusta kuin heidän isänsä. Näin
he haluavat olla jakamassa sitä, mitä
Jumala on heidän elämäänsä antanut.
Yhdessä he ovat vierailleet Suomessa
ja muissakin maissa eri seurakunnissa
ja tapahtumissa. Mukana ovat useasti
heidän puolisonsa Marjatta ja Henna
näillä matkoilla.
Vaikka vuosikymmenet Ruotsissa
ja ruotsinkielisessä työelämässä ovat
vaikuttaneet suomen kieleen, suomeksi
saarnaaminen ja puhuminen sujuvat
vielä yllättävän hyvin. Joskus tosin
täytyy pyytää apua kuulijoilta. Tämä
on kuitenkin koettu myönteisenä.
Yhdessä eri seurakuntien kanssa järjestetään Tuli-konferensseja. Niiden
tavoitteena on saada Pyhän Hengen
tuli syttymään ja leviämään kaikkialle.

Maurilla on näky, että
Pohjoismaissa ja Euroopassa on alkanut uusi herätyksen aika. Muutaman
vuoden aikana hän on vieraillut Suomessa monissa
seurakunnissa. Hän iloitsee siitä, että on saanut
työparikseen eläkkeelle
jääneen veljensä Marcon.
Taustana heidän toimintaansa on vuoden 2013
Älmhult-herätys Ruotsissa. Veljesten toiminnalla
on linkki Mission to Europe -liikkeeseen, jonka
tavoitteena on rukoilla ja
toimia niin, että Euroopassa koettaisiin samanlaista
Jumalan Hengen tulen
toiminta
a kuin tapah- Mauri Leván on yksi Tulikonferenssin vastuuntuu Aasiassa, Afrikassa ja kantajista Kalajoella.
Etelä-Amerikassa. Samalla seurakun- nen alkaa yhdestä seurakuntalaisesta
talaisia pyritään valmistamaan koh- kerrallaan. Raamattukin varoittaa,
taamaan Pyhän Hengen vahvistamina että ei saa halveksia pienten alkujen
päiviä (Sakarja 4:10). Herätyksen
tulevia haasteita.
Maurin mukaan seurakunta on kau- tarkoitus on saada mukaansa jokaian aikaa ollut kuin nukkuva jättiläinen. nen uskovainen niin, että he rohkeasti
Viime vuosina on nähty heräämistä uskaltavat puhua arjessaan sekä pienisseurakunnissa ja on alettu toimia tä että suurista Jumalan kosketuksista
herätyksen välikappaleina. Heräämi- omassa elämässään. Koska uskovaisia

Tilaa yhteiskrist illinen
- Evankelioiva
- Profeetallinen
- Siunaa Israelia
Tilausmaksu 35 €/v,
nyt tarjouksena 15 €
v. 2019 loppuun asti

Tilaa maksamalla tilille
FI27 8000 1670 8458 42 tai
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä TV-ohjelmia netissä joka viikko
kirjoita Googlessa sana: ÖK Play, niin löydät nettikanavan
Suomenk. TV-ohjelmat:
Lauantai klo 18:30-19:00
Maanantai klo 17:30-18:00
Ruotsink. TV-ohjelmat:
Ti klo 19. Ke klo 18
To klo 20. Pe klo 18
TV-ohjelmat ovat myös kotisivulla
ja YouTube-kanavalla.

Ana ja Pauli Kemi TV-studiossa

Puh. 0400 422 777 | pauli.kemi@gmail.com | www.uusielama.net

on satojatuhansia, niin siitä tulee koko
maata kattava kohina, niin kuin suurten
vetten pauhina. Tämä on herätystä, ja
sen hedelmä tulee olemaan, että monet uskosta osattomat voivat löytää
pelastuksen.
Marco iloitsee, että Suomessa on
vielä mahdollisuus elää ja toimia avoimesti kristittynä. Ruotsissa yhteiskunta
on niin maallistunut, että uskoviin ja
uskoaan tunnustaviin suhtaudutaan
jopa kielteisesti. Nuorten joukossa
uskonsa tunnustanut saatetaan sulkea
ulkopuoliseksi eri tilanteissa. Israelin
ystäväksi tunnustautunut saattaa saada
osakseen vihaa ja vihapuhetta. Hänen
mukaansa myös saarnaajat ja pastorit
saattavat joutua vastaamaan saarnoistaan. Silti nähdään, kuinka herätys
leviää lujaa vauhtia myös Ruotsissa.
Veljekset ovat osallistumassa ”Yhteiskristilliseen Megatapahtumaan”
joka pidetään 21-22.9 Kalajoella,
Event Park Areenalla, johon mahtuu
yli 3000 henkeä. Järjestäjänä on Kalajoen Vapaaseurakunta. Olet tervetullut
mukaan Rovaniemen pohjoispuolelta
Hankoon asti!
Teksti: Marjatta Leván
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