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Valvokaa – Jeesus tulee!  

Jumala on valinnut ja valitsee eri aikoi-
na työnsä välikappaleiksi meitä ihmi-
siä. Vanhan testamentin aikana Mooses 
ja Elia olivat näitä keskeisiä Jumalan 
työaseita Israelin kansan vaiheissa.

 Mooses sai johtaa israelilaiset pois 
Egyptistä Kanaanin maahan. Hän myös 
välitti Jumalan lain tuolle juutalaiselle 
kansalle. Elian tehtävä tapahtui myö-
hemmin pohjoisvaltio Israelissa. Hän 
ohjasi kansaa sekavassa uskonnolli-
sessa tilanteessa palvelemaan elävää 
Jumalaa. Molemmat miehet saivat 
kohdata Jumalan läsnäolon Hoorebin 
vuorella.   

 Mooses oli kaitsemassa lampaita 
Siinailla, jonne hän oli paennut Egyp-
tistä. Neljäkymmentä vuotta oli jo ku-
lunut, kun hän kerran saapui Hoorebin 
vuoren juurelle. Mooses näki siellä 
palavan pensaan, joka ei kulunut. Hän 
päätti ottaa selvää erikoisesta ilmiöstä!  

 Lähestyessään pensasta Mooses 
kuuli Jumalan äänen: ”Älä tule tänne! 

Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, 
jossa seisot, on pyhä maa. Ja Hän sanoi 
vielä: Minä olen sinun isäsi Jumala, 
Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala 
ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti 
kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Ju-
malaa.” (2. Moos. 3:4-6) Mooses sai 
kutsun israelilaisten vapauttamisteh-
tävään Egyptin orjuudesta.

 Elia puolestaan oli saanut Juma-
lan avulla voiton Baalin profeetoista 
Karmelin vuoren dramaattisessa mitte-
lössä. Elia pelkäsi kuningas Ahabia ja 
erikoisesti tämän pakanallisen vaimon 
Iisebelin kostoa.  Mooseksen tavoin 
hänkin lähti pitkälle pakomatkalle, joka 
johti Hoorebille asti.  

Jumala puhutteli luolassa yöpynyttä 
miestä. Tämän tuli astua luolan ulko-
puolella Herran eteen. Elia koki rajun 
myrskyn, maanjäristyksen ja tulen. 
Herra ei ollut niissä. Mutta sitten: 
”Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen 
hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän 

kasvonsa vaipallansa (viitallansa), 
meni ulos ja asettui luolan suulle.” (1. 
Kun. 19:12- 13)

 Molemmat Jumalan miehet peittivät 
kasvonsa. He pelkäsivät pyhän Jumalan 
kirkkauden tuhoavan heidät. 

 Aikanaan Uuden testamentin aikana 
Jeesus vei oppilaistaan Pietarin, Johan-
neksen ja Jaakobin korkealle vuorelle. 
Oli Jeesuksen kirkastumisen hetki: 
”Ja hänen muotonsa muuttui heidän 
edessään, ja hänen kasvonsa loistivat 
niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa 
tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja 
katso, heille ilmestyivät Mooses ja 
Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.”  
(Matt. 17:2- 3)

 Pilvi varjosi oppilaat; pilven keskel-
tä puhuva Jumala kehotti miehiä kuu-
lemaan Poikaansa. Nämä pelästyivät ja 
menivät kasvoilleen. Jeesus tuli heidän 
luokseen; ei ollut mitään pelättävää. 
Avatessaan silmänsä miehet näkivät 
Jeesuksen, yksinään.

Kirkkauden suojamuuri
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 Jeesuksessa näemme Jumalan 
kasvot. Viimeisellä aterialla Filippus 
pyysi Jeesusta näyttämään Isän. Hän 
sai vastauksen: ”Joka on nähnyt minut, 
on nähnyt Isän.” (Joh. 14:9)

 Mooseksen, Elian ja oppilaiden 
tavoin emme kestä Jumalan kirkkautta. 
Jumala näkee meidät Jeesuksen kautta. 
Hänen kirkkautensa on nyt meidän 
suojamuurimme!
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi, 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Nyt valmistetaan tietä Jeesuksen, Mes-
siaan tulolle, mutta tätä ennen tuomiot 
tulevat tämän maailman ylle. Jumala ei 
tuomitse vanhurskasta yhdessä jumalat-
tomien kanssa. Niin kuin Jumala pelasti 
Lootin Sodomasta, niin Hän pelastaa 
omansa ennen kuin antikristus tulee. 

Antikristillisiä merkkejä näkyy jo 
nyt yhteiskunnnassa. Maallistuminen 
johtaa siihen, että kristilliset arvot hy-
lätään lainsäädännössä. Aikaisemmin 
Jumalan kymmenen käskyä ovat olleet 
perustana, kun on säädetty uusia lake-
ja. Nyt hyökätään erityisesti Jumalaa, 
Hänen luomistyötään, seurakuntaa ja 
Israelia vastaan.

Paholainen haluaa romuttaa Jumalan 
luoman instituutin, perheen, joka on 
yhteiskunnan kantava ja jatkuvuutta 
luova Jumalan järjestelmä. Paholai-
nen mobilisoi joukkonsa tuhoamaan 
perheet. Kristillisen kasvatuksen sijaan 
tuodaan uusia perhemalleja, jotka ovat 
Jumalalle kauhistus.

Paavali kirjoittaa perheestä: “Tämä 
salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kris-
tusta ja seurakuntaa, jota paholainen 
vihaa.” Vuosisatojen aikana morsianta, 
Kristuksen ruumista, on vainottu ja 
pyritty sitomaan erityisesti katoliseen 
kirkkoon. Nyt mennään vielä pidem-
mälle. Ilmestyskirja puhuu langennees-
ta kirkosta porttona. Katolinen kirkko 
on luomassa uutta maailmanuskontoa 
erityisesti  islamin kanssa. Sillä ei ole 
mitään raamatullista perustaa, vaan se 
on osa lopunajan suurta eksytystä. 

hattomaan talouteen siirtymisessä. Nyt 
puuhataan uutta ns. kryptovaluutaa. 
Ensi vuonna Facebook aloittaa uuden 
digitaalisen kryptovaluutan Libran. 
Useat suuryritykset kuten Mastercard, 
PayPal, PayU Stripe, Visa, Booking 
Holdings, eBay, Farfetch, Mercado 
Pago, Spotify AB, LyftTelecom ja Vo-
dafone Group ym. ovat mukana uuden 
Libra-valuutan luomisessa.

Rahaton talous on askel kohti Il-
mestyskirjan kuvaamia lopunajan 
tapahtumia. ”Se saa kaikki, pienet ja 
suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, 
ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa 
merkin, niin ettei kukaan voi ostaa 
eikä myydä paitsi se, jossa on merkki: 
pedon nimi tai sen nimen luku.” Ilm. 
13:15-17 Tähän systeemin me uskovat 
emme lähde mukaan, vaan pidäämme 
kiinni seteleistä. Tämä systeemin to-
teutumisen esteenä on elävä Jumalan 
seurakunta.

Taistelu Jerusalemista kiihtyy, koska 
paholainen tietää, että hänellä on enää 
vain vähän aikaa ennen kuin Jeesus 
tulee Messiaana Jerusalemiin. Maailma 
tulee näkemään sotia, mutta myös va-
lerauhan, jonka yhteydessä antikristus 
astuu esiin Jerusalemissa vaatien, että 
kaikki kumartavat häntä. Se tapahtuu 
sosiaalisen median kautta nappia pai-
namalla, mutta silloin uskovat ovat jo 
Jeesuksen luona.

Rohkaisuksi. Edellä kuvattujen ta-
pahtumien ei tule pelottaa sinua, vaan 
tee niin kuin Jeesus sanoo: “Mutta kun 

Ilmestyskirja puhuu lopunajan luo-
piokirkosta porttona. “Minä näin naisen 
istuvan helakanpunaisen pedon selässä. 
Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä 
oli seitsemän päätä ja kymmenen sar-
vea. Nainen oli pukeutunut purppuraan 
ja helakanpunaan ja koristautunut kul-
lalla, jalokivillä ja helmillä. Kädessään 
hänellä oli kultainen malja, joka oli 
täynnä iljetyksiä ja hänen haureutensa 
saastaisuutta. Hänen otsaansa oli kir-
joitettu nimi, johon sisältyy salaisuus: 
”Suuri Babylon, maan porttojen ja il-
jetysten äiti.” Minä näin naisen olevan 
juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen 
todistajien verestä, ja hänet nähdessäni 
minä ihmettelin suuresti”. Ilm. 17:3-6. 
Johannes ihmettelee sitä, miksi kirkko 
on tahrautunut pyhin verestä.

Katollinen kirkko on muutanut tak-
tiikkaansa. Nyt he eivät lyö päätä pois, 
vaan he ostavat rahalla hengellisiä vai-
kuttajia. Sitä samaa tekee myös islam. 
Näin olemme käymässä lujaa vauhtia 
yhteen maailman uskontoon, johon 
myös hindut, budhalaiset ym. ovat ter-
vetulleita, mutta tähän ekumeeniseen 
yhteyteen Jeesus uskovat eivät lähde 
mukaan. Todellinen Kristuksen ruumis, 
Jeesuksen morsian, on  yhtä Kristukses-
sa, ja se on kutsuttu ulkopuolelle leirin 
Jeesusta seuraten.

Näemme myös uuden maailmanjär-
jestyksen, jossa kansalliset rajat pyri-
tään poistamaan. Tähän liittyy myös se, 
että siirrytään rahattomaan talouteen. 
Ruotsi on pidemmällä kuin Suomi ra-

nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa 
itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä.” Luuk. 21:28

Tulemme näkemään väkevän Pyhän 
Hengen herätyksen ihmein ja tunnus-
teoin ennen kuin kuin Jeesus tulee 
takaisin, koska tietty määrä pakanoita 
(ei-juutalaisia) täytyy ensin pelastua. 
Toisessa Sanan paikassa puhutaan siitä, 
että hääsali on saatava täyteen ja siksi 
Jumala antaa historian suurimman Py-
hän Hengen herätyksen ennen Jeesuk-
sen takaisin tuloa. Nyt Jumalan kansan 
tulee valvoa. Jeesus saapuu!

Jos sinä et vielä ole ottanut Jeesusta 
vastaan, niin ota Hänet nyt vastaan 
henkilökohtaisena Pelastajansi. Silloin 
et ole enää täällä ajassa, kun Jumala 
tuomitsee tämän maailman. Jeesukseen 
uskovat ovat silloin taivaan juhlissa.

Myös juutalainen kansa kokee suu-
ren herätyksen: Paavali kirjoittaa: että 
koko Israel on pelastuva. Se tapahtuu 
nopeasi, ehkä ahdingon aikana juutalai-
set tunnustavat Jeesuksen Messiaana. 
Jeesus ei tule takaisin ennen kuin juu-
talaiset sanovat: “Sinattu olkoon Hän, 
joka tulee Herran nimessä.”
Pauli Kemi 
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Raamatussa on fantastinen kertomus 
häistä pienessä Kaanaan kaupungis-
sa. Hääjuhlat saattoivat tuona aikana 
kestää kokonaisen viikon, ja monesti 
kaikki kaupungin asukkaat kutsuttiin 
häihin. Jopa Jeesus oli saanut kutsun. 
Silloin tapahtui Hänen ensimmäinen 
ihmetekonsa, kun Hän muutti veden 
viiniksi. Tähän kertomukseen on 
kätketty syvä hengellinen totuus.

Kun Jeesuksen äiti huomaa, että 
viini on loppumassa, hän kääntyy 
Jeesuksen puoleen ja kertoo Hänelle 
ongelmasta. Samalla tavalla saat sinä-
kin pyytää Häneltä apua, kun olet mah-
dottoman ongelman edessä. Jos uskot 
Jeesukseen ja joudut tilanteeseen, jota 
et ymmärrä - luota silti Herraan. Hä-
nellä on aina mittatyönä tehty ratkaisu 
jokaiselle ihmiselle, joka Häntä etsii. 
Meillä on monesti omat käsityksemme 
siitä, miten Herran pitäisi meitä aut-
taa, mutta Jumalalla on usein toinen 
ratkaisu.

Nähdessään tuon huolestuttavan 
tilanteen Kaanaassa Jeesuksella on 
ratkaisu. Hän näkee muutaman ison 
ruukun kivipäällysteisellä pihalla. 
Ne olivat varmasti vähän likaisia ja 
reunoistaan kolhiintuneita. Lasite oli 
halkeillut. Nämä kuluneet ja hyvin 
käytetyt kiviruukut saivat olla siuna-
uksena suurissa häissä.

Tahdon sanoa, että nämä ruukut 
muistuttavat meitä kaikkia ihmisiä: 
heikkoja, hauraita, narmuuntuneita ja 
joskus hiukan haljenneita, jotka kui-
tenkin saavat olla siunaukseksi.

Ainoastaan Yksi voi muuttaa särky-
neen elämäsi. Se on särkynyt, koska 
jätit lapsuutesi Jumalan, mikä johti 
siihen, että pimeyden voimat saivat 
otteen sinusta. Olet juonut pois kaiken, 
mitä kerran omistit. Et menettänyt pel-
kästään rauhaa, vaan myös työpaikkasi 
ja mikä on vieläkin pahempaa – per-
heesikin. Ehkä joku ajattelee: ”Olen 
täysin nujerrettu. Elämäni on mennyt 
pirstaleiksi.” Mutta älä anna periksi! 
Jeesus voi käyttää sinua, vaikka olet-
kin haljenneen astian kaltainen.

Katsoessasi ympärillesi huomiosi 

kiinnittyy monesti niin kutsuttuihin 
menestyneisiin ihmisiin, mutta har-
voin aavistamme niitä taisteluja ja sitä 
tuskaa, jota monet heistä ovat saaneet 
läpi käydä. Salli minun antaa sinulle 
esimerkkejä sekä Raamatusta että 
nykypäivän yhteiskunnassa elävien 
ihmisten elämästä.

Daavid oli Israelin toinen kuningas. 
Hän lankesi ja hänen syntinsä oli niin 
paha, että hän Raamatun Psalmien 
kirjan luvussa 32 ja jakeessa kolme 
kertoo: ”Kun minä vaikenin synnis-
täni, minun luuni riutuivat valittaes-
sani kaiken päivää.” Sinä, joka luet 
tämän, ehkä painit saman ongelman 
kanssa, mikä Daavidillakin oli. Mutta 
kun Daavid rukoili Jumalaa ja pyysi 
puhdistumista, kaikki muuttui hänen 
elämässään. Raamattu kertoo myös 
alas vajonneesta naisesta, joka myi 
kehoaan rahasta pysyäkseen hengissä. 
Mutta vaikka hän oli särkynyt astia, 

Jumala tahtoi auttaa häntä ja muutti 
hänen elämänsä.

Eräästä Waxholmissa työsken-
nelleestä majatalon isännästä, Kalle 
Anderssonista, kerrotaan, että hän ka-
pakoitsijana tarjosi alkoholin kirousta 
asiakkailleen ja tuli itsekin viinan 
orjaksi. Mutta sitten hän tuli uskoon, 
muuttui ja Jumala alkoi käyttää häntä.

Ehkä sinä, joka luet tätä kirjoitusta, 
olet nuori, mutta ajattelet: ”Olen pilan-
nut elämäni päihteillä ja siveettömällä 
elämällä niin, ettei kukaan tahtoisi 
koskettaa minua pihtimilläkään.” Kuu-
le, se ei ole liian myöhäistä. Jumala 
antaa sinulle toisen mahdollisuuden. 
On vain yksi Henkilö, joka voi antaa 
syntisi anteeksi, ja Hän on Jeesus 
Kristus. Hän kuoli ristillä puolestasi 
ja nousi ylös kuolleista kolmantena 
päivänä. Hän elää tänä päivänä ja 
tahtoo pelastaa sinut ja antaa sinulle 
uuden elämän.

Jos tahdot kokea pelastuksen, se 
voi tapahtua lukiessasi tätä tekstiä. 
Voit sydämessäsi rukoilla ja lukea 
rukouksen, jonka olen kirjoittanut 
seuraaviin riveihin. Lue se ääneen, 
niin että kuulet oman äänesi:

”Rakas Jeesus, tulen luoksesi juuri 
tässä ja nyt. Minulla ei ole Sinulle 
muuta annettavaa kuin särkynyt as-
tiani. Jeesus, anna anteeksi syntini ja 
puhdista minut verelläsi. Minä uskon, 
että kuolit puolestani ja uskon, että 
olet juuri nyt antanut minulle anteeksi 
ja että tahdot pitää minua kädessäsi. 
Jeesus, tahdon olla omasi ja elää yh-
teydessä kanssasi. Aamen.”

Jos olet tänä päivänä rukoillut tä-
män rukouksen, ota yhteys johonkin 
läheisyydessäsi olevaan kristilliseen 
seurakuntaan.
Evankelista Birger Skoglund 
Käännös: Georg Ahonen

Särkynyt 
astia

Birger Skoglund on 
ruotsalainen evankelista 
ja profeetta, joka usein 
vierailee Suomessa, 
lähinnä helluntaiseura-
kunnissa.
Birgerillä on näky 
Ruotsista, koko maasta 
ja siksi hänellä on usein 
vakava sanoma Jumalan 
kansalle. Nyt on aika 
herätä ennenkuin se on 
liian myöhäistä. Birger 
palvelee koko Kristuksen 
ruumista, mutta hän ei 
yhdy niihin hengellisiin 
virtauksiin, jotka vetävät 
katolilaisuuteen.



8                                                   Rakkauden ja toivon sanomaa                                Uusi Elämä Nro 6/2019

ja tekemään opetuslapsia, mutta usein 
me luomme ohjelmia ja rakennamme 
suuria seurakuntia unohtaen opetus-
lapseuttamisen, Moore totesi.

Moore yritti itsekin ensin noudattaa 
tuttua ’ohjelmallista kaavaa’, jonka 
mukaan oli kasvanut, mutta koki epä-
onnistuvansa. Sitten tapahtui jotain 
mullistavaa. Kalifornian osavaltio 
päätti, että Ralphin vaimon nuorem-
man veljen tulisi muuttaa heidän luok-
seen henkilökohtaisten ongelmiensa 
vuoksi. Parikymppisen parin luona 
kävi nuoria, jotka ottivat tuolloin 
14-vuotiaan pojan ystäväkseen.

– Erityisesti Daniel-niminen poi-
ka meni kaikkialle, minne vaimoni 

Henkilökohtaiset suhteet ja 
opetuslapseuttaminen ovat 
Ralph Mooren mukaan seu-
rakunnan kasvun salaisuus.

Lempäälän Ideaparkissa 2.- 4.8. pidet-
ty Hengen uudistuksen kesäjuhla, Ke-
säSpirit, sai tänä vuonna vieraakseen 
seurakuntien istuttamiseen perehty-
neen Ralph Mooren USA:sta. Moore 
on pastori ja seurakuntien istuttamisen 
asiantuntija, jolla on vuosikymmenien 
kokemus seurakuntatyöstä. 

KesäSpirit-tapahtumassa Moore 
kertoi hieman omasta taustastaan. Hän 
kasvoi megaseurakunnassa Oregonin 

Portlandissa, USA:n länsirannikolla, 
ja muutti Kaliforniaan nuorena miehe-
nä. Siellä Jumala alkoi kasvattaa häntä 
seurakuntien istuttamistyöhön hyvin 
käytännöllisten esimerkkien kautta.

Ohjelmalistoista 
kohtaamiseen
Ralph Moore totesi, että kalifornia-
laisseurakunta, jossa hän aloitti työn 
nuorten kanssa, vaikutti menestyvältä, 
mutta rakentui vahvasti erilaisten oh-
jelmien, ei niinkään ihmissuhteiden 
tai opetuslapseuttamisen ympärille.

– Jeesus kehotti meitä menemään 

velikin meni, hän ystävystyi hänen 
kanssaan ja neljässä viikossa hän oli 
johdattanut tämän vaimoni veljen 
suhteeseen Jeesuksen kanssa. En ym-
märtänyt, että opetuslapseuttaminen 
tapahtuu näin, Moore kertoi.

– 51 vuotta myöhemmin vaimoni 
veli on vanhemmistossa seurakun-
nassa, ja hän on erittäin hyvä ope-
tuslapseuttaja. Daniel on pastorina 
Kaliforniassa, Moore iloitsi.

Ylistävät ystävykset
Ralph Mooren kokemukset saivat 
hänet tarkastelemaan asioita eri vink-
kelistä. Opetuslapseuttaminen alkoi 

Ralph Moore KesäSpirit-tapahtumassa: 

Seurakunnan kasvu ja 
opetuslapseuttaminen 
kuuluvat  yhteen

Pastori Ralph Moore puhui sunnuntaina Lempäälän Ideaparkissa. Moore on kansainvälisesti tunnettu seurakuntatyön tuntija.
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ja topless- tanssijoita. Olin kauhuissa-
ni, Moore nauratti kuulijoita.

Jumala puhutteli keskiluokkaiseen 
ja konservatiiviseen seurakuntaelä-
mään tottunutta Moorea epäuskon 
hetkinä, että hänen oli todellakin 
tarkoitus opetuslapseuttaa juuri nämä 
ihmiset seurakuntaansa. Joistakin 
entisistä huumeiden myyjistä ja van-
kilakundeista tuli lopulta pastoreita ja 
seurakuntien johtajia.

– Kun emme vain kontrolloi ihmi-
siä, vaan vapautamme heidät toimi-

saada muotoa, ja Kaliforniaan syntyi 
’ylistävä yhteisö’, johon nuoret saivat 
tulla mukaan omana itsenään. Nuoret 
tapasivat toisiaan ensin rannalla vii-
konloppuisin.

– Kehotimme nuoria tuomaan ran-
nalle mukanaan surffilaudan, lounaan 
ja Raamatun. Vietimme aikaa merellä, 
söimme yhdessä ja sitten keskustelim-
me Raamatusta, Moore kertoi. 

– Heidän oli pitänyt tutkia jotain 
Raamatusta viikon aikana, ja näin 
saimme nuoret lukemaan perjantaisin 
Raamattua, Moore kertoi.

– Nuoret alkoivat kasvaa yhdessä 
jakaessaan, mitä olivat lukeneet. Aloin 
seurata näiden nuorten ja näiden kris-
tittyjen kasvua. Huomasin, että tein 
opetuslapsia, jotka tekivät opetuslap-
sia, jotka tekivät opetuslapsia.

Mooren perustamissa tai hänen 
myötävaikuttamissaan seurakunnissa 
on tätänykyä noin neljännesmiljoona 
jäsentä. 

- Se tapahtui niin, että opimme 
opetuslapseuttamaan ihmisiä, jotka 
edelleen kykenivät opetuslapseutta-
maan muita, Moore painotti.

Seurakunnan 
olemuksesta
Paitsi että seurakunnan tehtävä on 
opetuslapseuttaa jäseniään, Moore 
painottaa ystävyyden yhteyttä ja avoi-
muutta spontaaneille kohtaamisille 
rakkauden ilmapiirissä. 

– Olemme oppineet luomaan ra-
kenteita ja ylistäviä yhteisöjä seura-
kuntien keskuuteen, mutta todellinen 
seurakunta on se, joka tapaa toisiaan 
viikon kuluessa palvovissa yhteisöis-
sä, Moore painotti.

Jano hengelliseen kasvuun yhdessä 
muiden kanssa oli ominaista Mooren 
perustamalle yhteisölle.

– Ihmiset alkoivat kokoontua ko-
deissa eri paikoissa, ja he halusivat 
kasvaa hengellisesti. Seitsemän vuotta 
tein työtä nuorten ryhmän kanssa, ja 
ensimmäiset viisi vuotta olivat vai-
keita, mutta viimeiset kaksi vuotta 
hedelmällisiä.

Kun uutta seurakuntaa lähdettiin 
perustamaan tältä pohjalta edellisen 
valtuutuksella, vaadittiin myös avoi-
muutta erilaisten ihmisten kohtaami-
selle. Elettiin hippiliikkeen alkuaikaa 
Yhdysvalloissa. 

– Siivosimme kerran vaimoni kans-
sa tyhjää toimistorakennusta, jossa 
oli tarkoitus aloittaa toimintamme. 
Rakennukseen tuli sitten koditon hip-
pi, joka pyysi minulta rahaa, hän oli 
liftannut ympäri Kaliforniaa. Annoin 
hänelle rahaa ja rukoilimme vaimoni 
kanssa, että Jumala lähettäisi hänen 
kaltaisiaan ihmisiä seurakuntaamme. 

– Kun noin kuukauden päästä aloi-
timme seurakunnan toiminnan, tila oli 
täynnä hippejä, moottoripyöräilijöitä 

maan, alkaa tapahtua ihmeitä!
Jumala alkoi toimia seurakunnan 

sisälle syntyvien spontaanien ryhmien 
kautta. Seurakunta kasvoi lopulta noin 
2000 hengen yhteisöksi, jonka sisällä 
oli 105 pienryhmää.

Seurakunnassa olevien hengellisten 
lahjojen tunnistaminen ja arvostami-
nen on myös avain kasvuun.

– Havaitsimme, että monilla ihmi-
sillä seurakunnassamme oli paime-
nuuden lahja. Sen ansiosta seurakunta 
kasvoi suureksi ja ihmiset tunsivat 

osan seurakuntalaisista hyvin. Tämä 
toimintapa auttoi meitä, toi rauhan ja 
hengen yhteyden, Moore totesi.

– Seurakunnan tulee olla sellainen, 
että siinä varustetaan uusia Jeesuksen 
seuraajia. Rakasta Jumalaa ja rakasta 
lähimmäisiäsi, opetuslapseuta ihmi-
siä!
Teksti: Heljä Ahjovaara-Steck
Kuvat: Saskiia Photography
Käsittelen tässä apostolien opetusta. 

"Seurakunnan rakentamisen tulee olla yksinkertaisempaa ja orgaanisempaa kuin usein ajattelemme", Timo Pöy-
hönen tulkitsi yhtä Mooren pääviesteistä.

Täyty Hengellä -iltajuhla oli musiikin ja rukouksen juhlaa.

Pastori Ralph Moore puhui sunnuntaina Lempäälän Ideaparkissa. Moore on kansainvälisesti tunnettu seurakuntatyön tuntija.
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“Minä näin, kuinka pohjoisesta tuli 
myrsky, suuri pilvi ja välkehtivä tuli. 
Pilveä ympäröi kirkkaus, ja tulen kes-
keltä näkyi jotakin hehkuvan metallin 
kaltaista.” (Hes.1:4)

POHJOL AN KUTSUMUKSEN HETKI
Pohjoismainen rukouskonferenssi 13.-15.3.2020 Solnahalli

”Pohjoismaiden yllä on loistava 
pilvi, jossa on Jumalan voima. Ju-
mala kutsuu tänä päivänä ihmisiä 
tämän voiman kanaviksi. On Pohjolan 
kutsun hetki. Jumala asettaa vastuun 

meille kristinuskosta vieraantuneista 
Euroopan kansoista. Lipuissamme on 
risti. Jumala tahtoo meidän kokevan 
ristin voimaa elämässämme ja että 
annamme sitä eteenpäin Euroopan 

kaipaaville miljoonille.” Näin kirjoitti 
Rolf Wikström kirjassaan Guds plan 
för Norden (Jumalan suunnitelma 
Pohjolalle) jo vuonna 1952.

Tämä suunnitelma on vieläkin 

Lars Enarson on 
ruotsalainen pastori, 
kirjailija ja profeetal-
linen rukousjohtaja 
kansakunnille. Israel 
on hänelle sydämen 
asia. Hän asuu nykyisin 
Jerusalemissa.
Lars Enarsonilla on 
näky Ruotsin, Pohjo-
lan ja koko Euroopan 
herätyksestä, ja siksi 
hän haluaa mabilisoida 
10 000 esirukoilijaa 
Ruotsissa.
Lars rohkaisee myös 
suomalaisia uskovia 
rukoilemaan herätystä 
Suomeen, ja koko Eu-
rooppaan ja siksi hän 
kutsuu myös suoma-
laisia uskovia suureen 
kristittyjen yhteiseen 
esirukoustapahtumaan 
13.- 15.3.2020 Solnaan.
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voimassa. Habakukissa lukee: ”Jos 
se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se 
toteutuu eikä myöhästy.” (Hab. 2:3)

Risti lipussa
Pohjoismaat ovat ainoat maailmassa, 
joiden kristillinen risti on niin selvästi 
maiden lipuissa. Jumala on merkinnyt 
maamme ristillä! Hänen tahtonsa on, 
että saamme kokea ristin muuttavaa 
voimaa elämässämme viedäksemme 
tätä evankeliumia Euroopan halki 
takaisin Jerusalemiin.

Ensimmäisellä kerralla evanke-
liumi tuli Eurooppaan Jerusalemista. 
Se levisi yli koko Euroopan maan-
osamme kaakkoiskulmalta. Paavali 
kirjoitti: ”Niin että minä Jerusalemista 
alkaen Illyriaan saakka olen saattanut 
päätökseen Kristuksen evankeliumin 
julistamisen.” (Room. 15:19). Kirjoit-
taessaan näitä sanoja hän oli valmis 
jatkamaan tehtäväänsä kauemmas 
läntiseen Eurooppaan matkustamalla 
Rooman kautta Espanjaan.

Näky herätyksestä
Lopun aikana evankeliumi tulee jäl-
leen leviämään yli Euroopan, mutta 
toiselta suunnalta. Tällä viimeisellä 
kerralla se leviää Pohjoismaista, 
matkallaan takaisin Jerusalemiin. 
Norjalainen Gunnar Brudeli sai nähdä 
näyn tästä vuonna 2006. Hän kertoo: 
”Seisoin suuren Euroopan kartan 
päällä. Yhtäkkiä kaikki Pohjoismaat 
värittyivät verenpunaisiksi. Neljä 
punaista virtaa alkoi sitten vuotaa 
alas pitkin karttaa Euroopan maiden 
halki Israeliin. Virrat tulivat yhä le-
veämmäksi ja täyttivät lopulta kaikki 
Euroopan maat. Läntinen virta meni 
Espanjasta yli Marokkoon ja Välime-
ren rannikkoa pitkin Israeliin.

Virrat olivat ihmisiä, jotka menivät 
evankeliumin kanssa uudelleen evan-
kelioimaan Eurooppaa. Virroilla oli 
veren väri. Tehtävä tulee maksamaan 
marttyyrien verta matkalla takaisin 
Jerusalemiin.

Näky vahvistettiin kansallisten 
rukouspäivien aikana Tukholman Fi-
ladelfiakirkossa tammikuussa vuonna 
2007. Kuultuaan tästä eräs pastori sa-
noi: ”Se pitää paikkansa. Olen nähnyt 
samanlaisen näyn.”

Näky vahvistetaan
Jumala näytti minulle tarkalleen sa-
man näyn ja kutsun Ruotsista sekä 
Pohjoismaista kutsuessaan minut ru-
kouspalvelutehtävään 42 vuotta sitten, 
lokakuussa vuonna 1977. Tämä Poh-
joismaita koskeva suunnitelma kuva-
taan myös Jesajassa: ”Kuulkaa, Herra 
kuuluttaa maan ääriin asti: Sanokaa 
tytär Siionille: Katso, sinun pelasta-

jasi tulee. Hänen palkkansa on hänen 
mukanaan, hänen työnsä ansio kulkee 
hänen edellään. Heitä kutsutaan ni-
mellä Pyhä kansa, Herran lunastamat, 
ja sinua nimellä Kaivattu, Kaupunki, 
jota ei hylätä.” (Jes. 62:11-12)

Pohjola on yksi maan ääristä. Jeru-
salem on ”Kaivattu, Kaupunki, jota ei 
hylätä”. Hänen edellään kulkeva palk-
ka ja työn ansio maan ääristä takaisin 
Jerusalemiin on ”Pyhää kansaa”, niitä 
jotka ovat pelastuneet. Rukoilemme, 
että Hän saa suuren voittosaaliin 
Euroopasta! Perkele on tehnyt kaik-
kensa estääkseen tätä Pohjolan suun-
nitelmaa. Mukana Pohjoismaisessa 
rukouskonferenssissa Solnahallissa 
ovat muun muassa Claes-Göran 
Bergstrand, Lars Enarson, Birger 
Skoglund ,  Lennart Torebring , 
Kenneth Witick (Suomi), Gunnar 
Brudeli (Norja). Näille juhlille tu-
lee esirukoilijoita kaikista Pohjolan 
maista.

Rukouskonferenssi
Rukouskonferenssi aloitetaan Tukhol-
man Linnan vallankaappauksen vuosi-
päivänä. Se tapahtui 13. maaliskuuta 
1809. Silloin Ruotsin oli perikadon 
partaalla. Venäjän ja Tanskan armeijat 
olivat rajoilla ja puhuivat avoimesti 
siitä, miten ne jakaisivat maan keske-
nään. Ruotsilla oli täysin epäpätevä 
valtionjohto, ja sen väestö tappoi itse-
ään juopottelulla. Mutta viiden vuoden 
kuluessa vallankaappauksen jälkeen 
Jumala oli kääntänyt koko tilanteen, 
ja Ruotsilla oli ratkaiseva rooli Eu-
roopan vapauttamisessa Napoleonin 
diktatuurista.

Nyt on Pohjolan ja 
Euroopan aika
Jumala on sama tänään ja Hänen tiensä 
ovat iankaikkisia. Nyt on Pohjolan ja 
Euroopan kohtalo jälleen vaakaku-
pissa. Kysymys on joko rististä tai 
kaaoksesta, herätyksestä tai tuhosta. 
Tarvitsemme ristin syvälle luotavaa 
työtä elämässämme, jotta Jumala voisi 
täyttää suunnitelmansa, jotka koskevat 
Pohjoismaita ennen kuin on liian myö-
häistä. Jumala kutsuu esirukoilijoita, 
jotka asettuvat muurinaukkoon rukoi-
lemaan. Nyt on Pohjolan kutsun hetki.

”Sillä Herra, HERRA ei tee mitään 
ilmoittamatta salaisuuttaan palveli-
joilleen profeetoille. Leijona karjuu, 
kuka ei pelkäisi? Herra, HERRA 
puhuu, kuka ei ennustaisi?” (Aamos 
3:7-8)
Lars Enarson
Infoa: sverige714.se 
Käännös: Georg Ahonen

POHJOL AN KUTSUMUKSEN HETKI
Pohjoismainen rukouskonferenssi 13.-15.3.2020 Solnahalli

Raamatun alusta voimme lukea, mik-
si ensimmäisistä Jumalan luomista 
ihmisistä tuli isättömiä. 1. Moos. 3:23 

Syntiinlankeemuksessa Jumala 
ajoi heidät pois Edenin paratiisis-
ta. Aadamin ja Eevan tähden koko 
ihmiskunta vajosi isättömyyteen ja 
hylkäämiseen. Mutta kiitos taivaalli-
selle Isälle Jumalalle, että Hänellä oli 
ihana suunnitelma meille. Hän halusi 
asettaa ennalleen rakkaussuhteensa 
luomansa ihmisen kanssa. Jumala 
on täydellinen rakastava Isä. Kun 
kohtaamme Jumalan isällisen ja äidil-
lisen rakkauden, koemme tulleemme 
hyväksytyksi Hänen lapsikseen ja 
saamme elää turvassa.

 Herra sanoo: Niin minä otan teidät 
omakseni ja olen teidän Isänne ja te 
tulette minun pojikseni ja tyttärik-
seni, sanoo Herra Kaikkivaltias. 2. 
Kor. 6:18

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

Katsokaa minkä kaltaisen rakkau-
den Isä on meille antanut, että meitä 
kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me 
olemmekin. Sen tähden ei maailma 
tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. 
1. Joh. 3:1

Taivaallinen Isä rakastaa meitä 
yhtä paljon kuin Poikaansa Jeesusta.

Kerron lyhyesti omasta isättö-

myydestä ja uskostani Jeesukseen. 
Olin 11-vuotias, kun oma isäni kuoli 
sairaalassa paikallispuudutuksen si-
vuvaikutukseen ja tukehtui. En voinut 
käsittää, ettei isääni ollut enää.

Olin kuin eksyksissä oleva lap-
si. Etsin rakkautta ja turvaa monin 
tavoin. Vaan eräs laivamatka 1991 
Viking-laivalla Turusta kotiin Tuk-
holmaan muutti elämäni. Nukkumaan 
käydessäni minut valtasi pelko ja 
rukoilin: ”Jumala minua pelottaa, 
auta Jeesuksen nimessä.” Koin rau-
han sisimmässäni ja nukahdin. Aa-
mulla herätessäni sanoin Jumalalle: 
”Kiitos kun autoit.” Myöhemmin 
hieman ajassa eteenpäin sain kokea 
syntini anteeksi Jeesuksen verellä 
puhdistettuna ja täyttyä Pyhällä Hen-
gellä ja Jumalan suurella rakkaudella.

Usko Jeesukseen tuli todelliseksi 
elämässäni. Minusta tuli Taivaan Isän 
lapsi ja Hänestä tuli minun Taivaal-
linen Isäni.

Oma rakas äitini sai Jumalan ar-
mosta elää 94-vuotiaaksi.

Sillä jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu. Room. 10:13

Jeesus sanoo Joh. 14:6: Minä 
olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan 
tule Isän tykö muutoin kuin minun 
kauttani.
Hilkka Honkanen

 
 

Emme ole isättömiä 
Hilkka Honkanen
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On huomattava, että Raamatu puhuu 
monikkomuodossa ja siksi ei ole kyse 
vain Pietarin opetuksesta, vaikka 
hän onkin pääosassa helluntaipäivän 
julistajana. ”Jotka nyt ottivat hänen 
sanansa vastaan, ne kastettiin, ja 
niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 
kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät 
apostolien opetuksessa ja keskinäi-
sessä yhteydessä ja leivän murtami-
sessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle 
sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja 
tunnustekoa tapahtui apostolien kaut-
ta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat 
yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, 
ja he myivät maansa ja tavaransa ja 
jakelivat kaikille, sen mukaan kuin 
kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka 
päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja 
mursivat kodeissa leipää ja nautti-
vat ruokansa riemulla ja sydämen 
yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa 
ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja 
Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka 
päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” 
Apt. 2:41-47

Lääkäri Luukas
Kuinka yksityiskohtaisesti Luukas 
kertookaan siitä, miten Jeesuksen il-
moittama seurakunta syntyi. Hän oli 
kreikkalainen, ammatiltaan lääkäri, 
joka tutki tarkoin sekä haastatteli 
apostoleja sekä myös mm. evankelista 
Filippusta (Apt. 21) ja kaikkea, mitä  
tapahtui Jeesuksen eläessä ja ylösnou-
semuksen jälkeen.  Jumala valitsi juuri 
hänet dokumentoimaan Luukkaan 
evankeliumissa ja Apostolien teoissa 
kuvatut asiat. Hän oli pitkän ajan Paa-
valin työtoveri.

Pietarin voidellun puheen 
vaikutus helluntaipäivänä ja 
sen jälkeen 
Jotka nyt ottivat hänen sanansa vas-
taan, ne kastettiin, ja niin heitä lisään-
tyi sinä päivänä noin kolmetuhatta 
sielua.

Markuksen evankeliumin loppuja-
keissa ilmenee Jeesuksen opetuslapsil-
le antama tehtävä: ”Menkää kaikkeen 
maailmaan ja julistakaa evankeliumi 
kaikille luoduille. Joka uskoo ja 
kastetaan se pelastuu. Joka ei usko 
tuomitaan kadotukseen.”

Järjestyksen Jumala  
Jumala on järjestyksen Jumala kaikes-
sa. Apt. ilmenee oikea jumalallinen 
järjestys ja sisältö, joka Jerusalemin 
seurakunnassa vallitsi ja jota toteutet-
tiin myös muissa seurakunnissa, jotka 
syntyivät Paavalin työn tuloksena. 

Jumala on arkkitehtina
Jumala antoi n. 1700 v. ennen Kris-
tusta syntyneelle Moosekselle tarkat 
piirustukset siitä, miten Ilmestysmaja 
tuli rakentaa. Jos Mooseksen piti tar-
kasti noudattaa Jumalan ohjeita, niin 
kuinka paljon enemmän meidän tulisi 
vaalia, että Ylösnousseen Jeesuksen 
käskyä noudatetaan pilkun tarkasti, 
ettei ”yksikään lainpiirto häviä”. 

 Se, mitä Markuksen evankeliumin 
loppujakeissa jää pois, sen Matteuksen 
evankeliumi täydentää. ”Ja opettamal-
la heitä pitämään kaikki, mitä minä 
olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka päivä 
maailman loppuun asti.” Matt. 28:20 

Tämän Sanan noudattaminen ja 
esillä pitäminen, ”niin kuin on kirjoi-
tettu”, takaa myös Jeesuksen mukana 
olemisen koko matkan, josta Fanny 
Crosby runoilee: ”koko tien Hän kans-
sain kulkee”.Voimme ymmärtää tästä 
ilmoituksesta sen, että Sanan noudat-
taminen liittää Jeesuksen läsnäolon 
koko elämäämme. 

On surullista todeta, että Laodikean 
seurakunnassa näin ei enää ollut, josta 
syystä Jeesus oli joutunut ulkopuolel-
le kolkuttelemaan, koska sydänmet 
olivat kylmenneet. Näin käy aina, jos 
luovutaan Jumalan Sanan totuudesta. 

Kun nämä neljä asiaa: ”Apostolien 
opetus, keskinäinen yhteys, leivän 
murto ja rukous”, ovat palavasti mu-
kana yksilön ja seurakunnan elämässä, 

niin sillä seurakunnalla on siunaus ja 
menestys ja se on voimallinen syn-
nyttämään evankeliumin kautta uusia 
pelastettuja ihmisiä yhteyteensä.

Tarkastelemme ensimmäistä osiota 
jakeesta 42.  ”Ja he pysyivät apostolien 
opetuksessa. Mitä oli apostolien ope-
tus? Se oli juuri sitä, minkä Jeesus oli 
heille opettanut kolmen vuoden ajan. 
He olivat saaneet opiskella kaikkein 
arvokkaimmassa teologisessa  yliopis-
tossa. Pyhän Hengen vaikutuksesta 
Jeesuksen sanat olivat tulikirjaimin 
piirretty heidän henkeensä.

Apostolit olivat vangittuina evan-
keliumin tähden. Vankeudesta va-
pautumisen jälkeen Herran enkeli 
muistutti koko pelastuksen sanoman 
julistamisesta. Mutta yöllä avasi Her-
ran enkeli vankilan ovet ja vei heidät 
ulos ja sanoi: ”Menkää ja astukaa esiin 
ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki 
tämän elämän sanat.”  Apt. 5:19-20 
jakeessa 20 esille tuotu sana: ”kaikki 
tämän elämän sanat”, oli tärkeä muis-
tutus  silloin ja myös nyt. 

Tässä ilmenee Jumalan ihmeelli-
nen vaikutus ihmisen elämässä. Mitä 
enemmän luemme Jumalan Sanaa, niin 
Pyhä Henki nostaa sitä mieleemme  
tilanteissa, missä sitä tarvitaan, jopa 
oikeusistuimissa, niin kuin Jeesus 
sanoi. ”Mutta kun he vetävät teitä 
oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, 
miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille 
annetaan sillä hetkellä, mitä teidän 

on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, 
vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. 
Matt. 10:19-20

Hengellinen anemia, 
veren vähäisyys
Voidaan kysyä, miksi niin monet us-
kovat elävät hengellisesti aneemisina? 
Siksi, että Jumalan Sanan tutkiminen 
on jäänyt varsin heikkoon asemaan 
monien elämässä.

Mitä meille kerrotaan berealaisis-
ta? He ottivat ”Sanan vastaan hyvin 
halukkaasti ja tutkivat joka päivä kir-
joituksia, oliko asia niin.” Apt. 17:11 
Oi, mikä hieno kuulijakunta Paavalilla 
olikaan edessään.

Jumalan Sana on lasten leipää
Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän lei-
pä.” Kuka tätä leipää syö, se tulee ra-
vituksi, eikä näe nälkää. Raamattu on 
Jumalan lasten leipää niin kuin manna 
oli erämaassa ravintona joka päivä 
Israelin vaeltavalle seurakunnalle.

Kun Jeesus oli mennyt taivaaseen, 
niin Pietari Pyhän Hengen täyttämänä 
julistaa Hengen voitelussa Jumalan 
Sanaa lainaten Vanhan liiton profeet-
tojen sanomaa, niin Joelia kuin myös 
Daavidia.

Galilean kalastajan hengessä Ju-
malan Sana paloi ja eli.  On tärkeää 
muistaa, että opetuslapset ”söivät” 
joka päivä Jeesuksen seurassa  ”Sa-
nan väärentämätöntä maitoa”. Tähän 

Apostolien opetus

Hannu Grönroos
on evankelista, 
pastori ja laulaja, 
joka haluaa sytyttää 
uskovat herätyksen 
tulella taivaasta, ja 
siinä tarvitaan myös 
opetusta.
Hannu on helluntai-
taustainen julistaja, 
joka palvelee lähes 
kaikissa eri hengelli-
sissä piireissä Suo-
messa.
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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 kelvot-
tomiksi. 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 Jeesuk-

sessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut ristillä puolestasi. 
Jumala osoittaa rakkautensa meitä koh-
taan siinä, että Kristus kuoli meidän 
puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 
Room. 5:8. Jumala oli Kristuksessa ja so-
vitti 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

Neljä asiaa, jotka sinun tulee tietää!

Pietari kirjeessään viittaa ja kehottaa 
myös muita näin ruokailemaan. ”Ja 
halatkaa niin kuin vastasyntyneet lap-
set sanan väärentämätöntä maitoa, että 
te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, 
jos ”olette maistaneet, että Herra on 
hyvä.” 1. Piet. 1:2-3

Ihmiskunnan aikakauden 
loppuhetket
Erityisesti tänä aikana, jonka ymmär-
rämme nykyisen ajanjakson loppu-
huipentumana, ”valheen isä” kylvää 
totuu-desta poikenneiden suulla vää-
ristäen Jumalan Sanaa.  Siksi Jeesus 
varoitti etukäteen:”Katsokaa, ettei 
kukaan teitä eksytä.” 

Jumalan seurakunta ja 
Sanan opetus
Varmasti saamme  hyvää opetusta 
myös seurakunnissa, jos opettajat etsi-
vät Herraa odottaen sanomaa Häneltä, 
mutta se on vain yksi puoli asiasta, jota 
tapahtuu vain kerran kahdesti viikossa. 
Mitä niihin neljään tai viiteen muu-
hun päivään sisältyy. Kertyykö näinä 
päivinä ”pölyä Raamatun kannelle”. 
Aikanaan evankelista Moody sanoi: 
”Pöly Raamatullasi on ruostetta sie-
lussasi.”

Jumala lupaa meille 
salattua mannaa
Minä annan sinulle aarteet pimeän 
peitosta, kalleudet kätköistänsä, tie-
tääksesi, että minä, Herra, olen se, joka 
sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin 
Jumala. Jes. 45:3 Jumalan antama 
rikkaus ja menestys elämäämme on 
Jumalan Sana ja sen noudattaminen 
rakkaudesta Herraan. 

Maalaiskodin poika
Maalaiskodin poikana näin, kuinka 
isäni ja äitini ruokkivat aamuin, illoin, 
joka päivä ne viisi lehmää, jotka olivat 
navetassa. He ymmärsivät, että ilman 
lehmille annettua ravintoa, ei voida 
myöskään lypsää maitoa. Niin kauan 
kuin olemme täällä ajassa, tarvitsem-
me Jumalan Sanan ravintoa. Kun 
lähdemme tästä elämästä, niin silloin 
saamme laittaa Raamatun kiinni. 

Lopuksi: 
Jeesus käytti Sanan miekkaa, kun Hän 
kohtasi ”tämän maailman ruhtinaan” 
erämaassa. Hän ei käyttänyt omaa 
arvovaltaansa löydäkseen saatanan, 
vaikka Hän olisi voinut tehdä niin. 
Sen sijaan Hän käytti Raamattua 
lyödessään saatanaa Jumalan Sanan 
”kaksiteräisellä miekalla” sanoen: 
”kirjoitettu on”, ja saatana väistyi.

Sielun vihollinen tarvitsee vastaan-
sa järeät aseet, ja ne meillä on Jumalan 
Sanassa, Raamatussa. Sen tähden 
”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen 
(Voidellun) Sana.” Kol. 3:16
Hannu Grönroos

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vas-
taan, hän antoi voiman tulla Jumalan lap-
siksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. 
Joh. 1:12

Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua 
lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämes-
säsi, se on se uskon sana, jota me saar-
naamme. 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 tunnus-
tuksella pelastutaan. Sillä jokainen, joka 
huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. 
Room. 10:8-10, 13
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti

Pauli Kemi 70 vuotta
marraskuun lopulla 2019

Jos haluat onnitella Paulia, niin kukkien ja 
lahjojen sijasta voit antaa lahjan lehti-ja 
TV-työhön.

Uusi Elämä -lehti 40 vuotta
1980 - 2019
 
Lahjat voit antaa Uusi Elämän tilille
Suomessa: FI27 8000 1670 8458 42

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

Kirjota nimesi ja viesti: Pauli 70 v.

Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä. Löydät Netti-
kanavan, kun netissä kirjoitat sanan: ÖK Play
Suomenk. TV-ohjelmat netti-TV:ssä joka viikko:
Lauantai klo 18:30-19:00
Maanantai klo 17:30-18:00

Ruotsink. TV-ohjelmat 
joka viikko netissä:
Ti 19:00.  Ke 18:00.  To 20:00.  Pe 18:00
Huom! Lähetykset Suomen aikaan. 
Ruotsissa tunnin aikaisemmin.
TV-ohjelmat ovat myös 
YouTube-kanavalla 
YouTube-kanavalla olevat ohjelmat
löydät helpoiten kotisivultamme:
www.uusielama.net   
www.kristetliv.net
Uusi Elämä ohjelmia voit katsoa myös TV7:n ohjelma-arkistosta. Valitse: Uusi elämä

Miko Puustellin ja Pauli Kemin TV-ohjelmat
La 12/10 klo 18:30.  Ma 14/10 klo 17:30 Uusinta
La 19/10 klo 18:30.  Ma 21/10 klo 17:30 Uusinta 
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On hyvä pysähtyä miettimään 
elämän tarkoitusta. Voit asettaa 
itsellesi muutamia kysymyk-
siä: Miksi elän? Mikä on elä-
mäni tarkoitus? Onko elämää 
ajallisen elämän jälkeen? Onko 
Jumala todella kaiken Luoja?

Usko Jeesukseen antaa todel-
lisen identiteetin. Löydät 
yhteyden Luojaasi.  Usko 
Jumalaan luotaa pitkälle – 
elämään kuoleman jälkeen.

On olemassa vain yksi pe-

lastuksen perusta ja vain yksi 
tie taivaaseen, ja se on Jeesus. 
“Eikä ole pelastusta yhdessä-
kään toisessa; sillä ei ole tai-
vaan alla muuta nimeä ihmisil-
le 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 maail-
maa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei 

Sinä voit pelastua – uudestisyntyä Jumalan lapseksi

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

Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041, Partnerit 1096

Voit antaa lahjan soittamalla puh: 
0600 15525 (10,01 € + pvm) 0600 14400  (20,23 € + pvm)                                
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2018/927, koko Suomen 
alueella ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 paitsi ei Ahvenanmaalla

Tili Ruotsissa: PG: 496 39 26-3  –  Swish nro: 1230 339 457
www.kristetliv.net –  pauli.kemi@gmail.com  –  puh. 0400 422 777

Rakkauden ja toivon sanomaa   
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Miko Puustelli:

Rakastan evankelistan työtä 

ja sille sydämeni palaa!

Sivu 6

Nro 2/2019

Orpopojasta toisten auttajaksi

Sivu 5

yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä” (Joh. 
3:16).

Pelastuminen on yksinker-
taista ja helppoa jokaiselle. 
Raamatussa sanotaan: “Sillä 
jos sinä tunnustat suullasi Jee-
suksen Herraksesi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on 
Hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydä-
men uskolla tullaan vanhurs-
kaaksi ja suun tunnustuksella 

pelastutaan” (Room. 10:9-10).
Voit rukoilla kanssani syn-

tisen rukouksen, jos haluat 
tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Si-
nun edessäsi. Uskon, että olet 
kuollut minun syntieni tähden 
ja että sinä olet ylösnoussut 
kuolleista, jotta minulla olisi 
iankaikkinen elämä. Kiitos, 
että annat anteeksi kaikki syn-
tini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että veresi puhdistaa kaik-
ki syntini ja että saan uudesti-

syntyä Pyhän Hengen kautta 
Jumalan lapseksi. Amen.”

Ota yhteyttä paikkakunnal-
lasi toimivaan elävään seura-
kuntaan. Se on tärkeää, jotta 
voit kasvaa uskossa yhdessä 
toisten uskovien kanssa. Voit 
ottaa yhteyttä myös lehtemme 
toimitukseen. Haluamme aut-
taa sinua uskon tiellä eteen-
pääin.
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kememi@gmail.com



Kiviojalta 
1.11-19 saakka!
1-os. Joulukortit, folio kiiltop.
lajitelma,Uskonto, Kynttilä,
maisema, maisema heng.teksti
100 kpl 15,50 €, 500 kpl 75 €
Erä! Erilaisia-divari kirjoja
a 3 €/kg tai 4 kg yht. 10 €
*DIVARISTA kirjat,
hinta 0.50-8,99 €
tilaa yli 50 €:lla saat -50 %.
*VIKSTEN MAURI: 
TERVEEN OPIN 
PÄÄPIIRTEITÄ sid, 489 s. 
7,50 €  4 kpl yht. 20 €
*Merlin C.:KIITOSKIRJAT,
nid, 224 s.7,50 € 4 kpl yht. 20 €
*Klimenko Viktor: 
Sinetti, nid, 109 s. 2 €
5 eril. heng. uutta kirjaa yht.10 €
4 eril. heng. uutta 
laulu cd:t yht. 10 €
Suruadressit 10 kpl ja yli a 3,50 €
www.postimyynti-kivioja.net 
Puh. 050-400 7142
Myyd. yli 50 v. postimyynti!
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Toivon Seurakunta
Eerikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi
Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana: 
Kalle Vihonen ym. puhujia 
ja vierailijoita ulkomailta
   

Pastori Kalle 
Vihonen

U U D E N  S U K U P O L V E N  S E U R A K U N T A
R

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

TERVE TULOA!

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
WA N H A  WA L I M O ,  V E S I J Ä R V E N K AT U  2 5 ,  L A H T I

Celebraatiot                       sunnuntaisin klo 16 Walimolla
Rukouskokoukset       keskiviikkoisin klo 18 Walimon Myöstössä 
Solukokoontumiset    torstaisin klo 18 kodeissa, tiedot netissä
Kaiken kansan soppajuhlat    Sanaa ja soppaa kerran kuukaudessa 
   Walimon Winssissä

KATSO LISÄÄ  www.kaantopiiri.org  ◆   TIEDUSTELUT puh. 040 501 0585 

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

MARTINKIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martin-
kirkossa 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!

 

CD valmistuu syksyn aikana. Tilaukset:
vesa.kemi@gmail.com  -  Puh. 040 141 20 57
www.uusielama.net

Mark Malyar teki uuden maail-
manennätysajan 400 metrin S7 
vapaauinnissa Iso-Britannian 
pääkaupungissa Lontoossa, 
jonne kilpailut siirrettiin Male-
siasta, jossa kieltäydyttiin an-
tamasta israelilaisurheilijoiden 
osallistua kilpailuihin.

Kilpailujen oli alunperin tar-
koitus alkaa heinäkuun loppu-
puolella, mutta niitä jouduttiin 

lykkäämään, koska Malesia ei 
sallinut israelilaisten osallistua 
kilpailuihin.

Kansainvälisen Paralympia-
laisten komitean puheenjohtaja 
Andrew Parson sanoi: ”Kun 
isäntämaa sulkee pois jonkun 
kansakunnan urheilijoita poliit-
tisista syistä, silloin meillä ei to-
dellakaan ole muuta vaihtoehtoa 
kuin etsiä uutta kilpailuisäntää.”

19-vuotias israelilainen, jolla 
on cp-vamma, karisti kannoil-
taan kilpailijansa loppukilpai-
luissa tiistai-iltana 10. syyskuuta 
ja otti kultamitalin. Hänen uusi 
maailmanennätysaikansa on 
4:33,64. Edellisen teki Iso-Bri-
tannian tiimin kultamitalimies 
Josef Craig vuoden 2012 Pa-
ralympialaisissa ajalla 4:42,81. 
(Lähde: JC News 11.9.2019)

Israelilainen ui maailmanennä-
tysajan Paraolympialaisissa

 Kristet Center Solna (KCS)
Hagalundsg. 9, Solna, Tukholma P-tåg Solna, T-Solna C, Buss 513
www.kristetliv.net  –  www.uusielama.net  –  Tel. 072 531 88 11
    
   Tilaisuudet joka viikko:
   Sunnuntai klo 16:00
   Keskiviikko klo 18:30    
   Mukana Pauli & Ana Kemi
   Roger & Anci Tistam ym.

Herätyskokoukset 
26.- 27.10.2019 
Miko Puustelli
Vesa & Sirkka Kemi
Tilaisuudet:
La 26.10 klo 16:00 & 18:00  
Su 27.10 klo 16:00    

La 23/11 klo 15:00 Juhlakokous 

Su 24.11 klo 16:00 Ylistyskokous
Su 24.11 klo 18:00 Lars Enarson 
Ylistyksessä Vesa & Sirkka Kemi

 

Pauli & Ana Kemi         Anci & Roger Tistam

Miko Puustelli                Sirka ja Vesa Kemi

Lars 
Enarson
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Tämä kysymys nostetaan usein kris-
tillistä uskoa ja jumalauskoa vastaan. 
Jos Jumala on kaikkivaltias, miksi 
Hän ei tee loppua kärsimyksestä. 
Tyhjentävää vastausta emme saa kaik-
kiin kysymyksiin esim. siihen, miksi 
juuri joku tietty ihminen kärsii, mutta 
joitakin vastauksia voimme löytää. 

Ensiksi on ymmärrettävä, että Ju-
mala ei luonut kärsimystä; kun Hän 
oli saattanut luomistyönsä päätökseen 
kaikki oli hyvää. Kuitenkin ihminen 
jo alussa valitsi Jumalan tahdon vas-
taisen tien ja lankesi syntiin. Synti, 
sairaus ja kuolema tulivat maailmaan. 
Edelleenkin ihmisellä on vapaa tahto, 
ja se näkyy erittäin selvästi ajassam-
me: on sotia, murhia, nälänhätää jne. 
jotka ovat suoraa seurausta ihmisen 
itsekkyydestä. Joudumme kärsimään 
myös omien syntiemme tähden. Jos 
joku elää epätervettä elämää ja saa 
sairauden siksi, emme voi syyttää 
muuta kuin itseämme. Suurin osa 
maailman kärsimyksistä selittyy 
synnin (joko toisten tai omamme) 
seurauksena. Ihminen on edelleen 
auttamattoman itsekäs ja paha. Siksi 
tarvitsemme pelastusta tästä pahuu-
desta. Synnin ongelmaan Jumala antoi 
vastauksen Pojassaan, joka sovitti 
meidän syntimme.  

Silti elämme langenneessä maail-
massa ja joudumme kokemaan synnin 
seurauksia. Emme voi sanoa, että 
juuri minun sairauteni olisi minun 
syntini aiheuttama. Näin ei Jeesus-
kaan opettanut, emmekä voi syyllistää 
ketään tällä ajatuksella. Mutta voim-
me sanoa, että sairaus tuli syntiinlan-

keemuksen seurauksena maailmaan.
Joh. 9:1-3 ’Tien sivussa Jeesus näki 
miehen, joka oli syntymästään saakka 
ollut sokea. Opetuslapset kysyivät 
häneltä: ”Rabbi, kuka on tehnyt sen 
synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt 
sokeana? Hän itsekö vai hänen van-
hempansa?” Jeesus vastasi: ”Ei hän 
eivätkä hänen vanhempansa. Niin on 
tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat 

hänessä julki.’ Tämän miehen Jeesus 
paransi.  

 Myös koko luomakunta on lankee-
muksen alainen. Siksi näemme luon-
non katastrofeja ja onnettomuuksia. 
’Sillä luomakunta on alistettu katoa-
vaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, 
vaan alistajan - kuitenkin toivon 
varaan, koska itse luomakuntakin 
on tuleva vapautetuksi turmeluksen 

orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden 
vapauteen.’ (Room. 8:20-21)   

Vaikka maailmassa ja omassa elä-
mässä tapahtuu paljon pahoja asioita, 
Jumala voi kääntää pahan hyväksi 
ja käyttää sitä vetääkseen meitä lä-
hemmäksi itseään. Emme kuuntele 
Jumalan ääntä ennen kuin joudumme 
vaikeaan tilanteeseen, josta emme 
itse selviä.  

Kaikkeen kärsimykseen emme 
tämän elämän aikana saa vastausta, 
mutta voimme  antaa itsemme tai-
vaallisen Isän käsiin ja tietää, että 
kun olemme  Hänen lapsiaan ja kuu-
lumme Hänelle, niin kaikki yhdessä 
vaikuttaa meidän parhaaksemme. 
(Room. 8:28).  Silloin on turvallista 
kohdata kärsimys, koska tiedämme, 
että olemme Jumalan käsissä ja Hän 
kääntää kärsimyksen palvelemaan 
omia hyviä suunnitelmiaan. 

Kärsiessämme meidän on hyvä 
muistaa, että Jumala itse kärsi kaik-
kein eniten tulemalla maailmaan ja 
kantamalla syntimme ja sairautemme 
ristillä. Kun katsomme Jeesukseen, 
ymmärrämme jotain kärsimyksen 
ongelmasta. Jumala ei koskaan jätä 
ketään kärsimään yksin; Hän itse 
kärsii kanssamme. 

*Miksi pahoja asioita tapahtuu 
hyville ihmisille? Näin on tapahtunut 
ainoastaan kerran ja Hän oli vapaaeh-
toinen (Jeesus) * 
Tapio Syrjätie
Pappi, emetrius

Miksi Jumala sallii kärsimystä ja pahaa? 

Tapio Syrjätie on toiminut pitkään pappina Skövden suomalaisessa työssä.

Tilausmaksu v. 2020 on 35 €,
mutta nyt vain 10 €vuoden 2019 
loppuun asti. Tila lehti maksamalla 
tilausmaksu lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Voit tilata lehden myös: 
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com

Uudista nyt tilauksesi maksamalla
tilausmaksu!

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

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2020

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