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Saarnaa täyttä evankeliumia!
Jeesuksen lähetyskäskystä voimme
lukea sekä Matteuksen että Markuksen evankeliumista. Tämän käskyn
toteuttaminen liittyy myös Jeesuksen takaisin tuloon. Jeesus sanoi
opetslapsilleen, että Hän on heidän
kanssaan maailman loppuun asti eli
Jeesuksen takaisin tulemukseen asti.
Jesuksen antamaan käskyyn sisältyy se, että uskovat saarnaavat evankeliumia kaikille kansoille ja parantavat
sairaat sekä tekevät voimallisia tunnustekoja. Jeesus itse lähetti opetuslapsensa julistamaan evankeliumia,
johon liittyi sairaiden parantaminen.
”Parantakaa siellä olevat sairaat ja
julistakaa, että Jumalan valtakunta on
tullut teitä lähelle.” Luuk. 10:9
Opetuslapset lähtivät saarnaamaan
evankeliumia ja Herra vahvisti Sanan
sitä seuraavien merkkien kautta, ja he
palasivat innoissaan takaisin kertomalla Jeesukselle: ”Herra, riivajatkin
ovat meille alamaisia sinun nimesi
tähden.”
Jeesus vastasi opetuslapsilleen:
”Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja

ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä
mikään ole teitä vahingoittava. Älkää
kuitenkaan siitä iloitko, että henget
ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa
siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 10:19-20.
Jeesus kertoi opetuslapsilleen, että
ihmeitä ja tunnustekoja tärkeämpi
on, että nimenne on kirjoitettuna
taivaassa. Jos sinun nimeäsi ei vielä
ole kirjoitettu elämän kirjaan, niin ota
nyt Jeesus vastaan henkilökohtaisena
pelastajanasi, syntiesi anteeksiantajana, niin sinusta tulee Jumalan lapsi
ja nimesi kirjoitetaan elämän kirjaan.
Sairaiden parantuminen ja Jumalan
ihmeet kuuluvat kristilliseen julistukseen. Jos emme julista parantumisesta, Jumalan Sanaa niin kuin se on
kirjoitettu, niin emme myöskään näe
Jumalan parantumisihmeitä.
Emme tarvitse hengellistä sirkusta
kokouksissamme, vaan todellisia,
konkreettisia parantumisihmeitä, jotka kaikki näkevät ja tunnistavat, että
tässä Jumala teki ihmeen.
Jeesuksen palvelutyössä opetuksen ohessa ihmisten parantaminen

ja vaputtaminen riivajista oli hyvvin
keskeistä ja näin sen tulisi olla myös
tänään seurakunnissamme. “Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven
rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui
sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon
kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja
paljon muita, ja laskivat heidät hänen
jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen
olevan terveitä, rampojen kävelevän ja
sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.” Matt. 15:29-31. Juuri
tällaiseen herätykseen uskon ja sitä
kaipaan tunnustaen Jumalan Sanaa
parantumisesta.
Evankeliumin julistus liittyy läheisesti lopunajan tapahtumiin. “Ja
tämä valtakunnan evankeliumi pitää
saarnattaman kaikessa maailmassa,
todistukseksi kaikille kansoille; ja
sitten tulee loppu.” Matt. 24:14
Myös Paavali puhui tästä samasta
asiasta sanomalla, että ensin täytyy
täysi määrä pakanoita pelastua ja
sitten peite otetaan pois juutalaisten

Parantava virta
Kuningas Salomon jälkeen 900- luvulla eKr. Israelin kuningaskunta
jakaantui kahteen osaan; pohjoisvaltio
Israeliin ja etelävaltio Juudaan. Molemmissa valtioissa vaikuttivat Jumalan lähettämät profeetat. Nämä tarttuivat käsillä olleisiin kysymyksiin pyrkien ohjaamaan kansaa ja sen johtajia
Jumalan mielenmukaiseen elämään.
Samalla heidän profeetallinen katseensa näki kauas siihen, mitä Jumala
tulisi tulevaisuudessa tekemään. .
Israel oli kohdannut Assyrian toimittaman tuhon jo 722 eKr. Juudan ja
Jerusalemin osa oli kohdata Babylonian tuhovoima 587 eKr. Juudan kansaa
oli siirretty pois omasta maastaan
pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.
Hesekiel oli vaikean ajan profeetta.
Hän toimi kärsimystovereittensa
sielunhoitajana. Tehtävä oli vaikea.
Keskellä monenlaista kärsimystä
ja toivottomuuttakin Hesekiel sai
nähdä eteenpäin. Hän sai viestittää

kuolleista luista, jotka vielä kerran
tulisivat eläviksi:” Sen tähden ennusta
ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne
ja nostan teidät, minun kansani, ylös
haudoistanne ja vien teidät Israelin
maahan.” ( 37:12) Juutalaiskansa oli
palaava isiensä maille sekä Babyloniasta että kerran kaikkialta maailmasta.
Sukupolvemme on saanut sen nähdä.
Jumalan voima on kuolemaakin vahvempi.
Profeetallinen katse näki aina tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan!
Jerusalemin nimenä on oleva silloin
”Herra on täällä.” Hesekiel näki uuden
temppelin. Sen kynnyksen alta elävä
virta tulee juoksemaan kohti Kuollutta Merta. Matkallaan se uudistaa
kaiken:” Mutta virran varrella, sen
molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät
lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät;
joka kuukausi ne kantavat tuoreet

hedelmät, sillä niitten vedet juoksevat
pyhäköstä ja niitten hedelmät ovat
ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset.” ( 47:12. )
Nykypäivänä Kuolleella Merellä
kävijät voivat kellua kolmekymmenprosenttisen suolapitoisuuden
omaavassa meressä. Ihmeellisin on
kuitenkin vielä edessä!
Pitkin Kidronin uomaa kulkeva
virta parantaa Kuolleen Meren veden:” Ja kalastajia seisoo sen rannalla.
Een-Gedistä Een-Eglaimiin asti se
on oleva yhtä verkkoapajaa. Siinä
on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin
suuren meren kaloja, hyvin paljon.
Sen rämeet ja lätäköt eivät parane; ne
jätetään suolan valtaan.” ( 47:10-11)
Ne ovat muistuttamassa eläväksi tulemisen ihmeestä ja Jumalan voimasta.
Jumalan Pyhä Henki virtaa parantavan virran lailla pyhyydestä luoden
uutta elämää. Hän etsii uomaa sydämeemme. Kuolleesta tulee elävä.

yltä ja vasta sen jälkeen koko Israel
on pelastuva, ja Messias, Jeesus tulee
takaisin Kuninkaana omaan kaupunkiinsa Jerusalemiin. Evankeliumin
julistamisella joudutamme Jeesuksen
takaisin tuloa, josta myös tulee saarnata.
Pastori Stanley Sjöberg kirjotti Facebookissa siitä, että monet nuoret ja
keski-ikäiset julistajat eivät puhu Jesuksen tulemuksesta, vaikka se on uskomme perusasioita. Nyt tarvitsemme
rokeaa evankeliumin julistusta pelastuksesta, parantumisesta ja Jeesuksen
takaisin tulosta. Näin olemme mukana
väkevässä herätyksessä. Halleluja!

Pauli Kemi

Uusi Elämä
-lehden päätoimittaja

Elämän kolhut ja haavat kokevat
parantumisen. Tämän kaiken ihmeen
perustana on Jeesuksen ristintyö.
Olemme pelastetut ja parannetut Hänen haavojensa hinnalla!
Pertti Kymäläinen,
Pastori, Pori.

Pertti Kymäläinen

Uusi Elämä -lehti tarvitsee tukeasi! Tili: FI09 8000 1301 9610 83 viite on 1025 tai
Soita numeroon 0600 15525 (10.01 € + pvm ) 0600 14400 (20,23 € + pvm). Rahankeräyslupa: RA/2016/690
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Helsingin piispa, luterilais-helluntailaisen neuvottelukunnan pj Teemu
Laajasalo oli yksi tapahtumaan osallistuneista ev.lut. kirkon edustajista, kuvassa
vierellään Saalem-seurakunnan johtaja Mika Yrjölä.
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Arkkipiispa Tapio Luoma ja helluntailiikkeen emeritusjohtaja Klaus
Korhonen, joka on ollut ideoimassa luterilaisten ja helluntailaisten välistä
sovintotapahtumaa & yhteinen anteeksipyyntö.

Sovintotapahtuma Saalemissa

Helsingin Saalem-seurakunnassa
järjestettiin Helluntailiikkeen syyspäivien yhteydessä 4.10. Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Helluntaiherätyksen välinen
sovintotapahtuma, jossa pohdittiin
yhteisen historian vaikeita teemoja
ja tehtiin yhdessä sovintoa.

Tilaisuudessa kuultiin mm. opetusneuvos Jouko Ruohomäen esitelmä
helluntailaisten ja luterilaisten vaikeista vaiheista ja piispa Matti Revon
esitelmä molempien kirkkokuntien
opillisen vuoropuhelun vaiheista.
Mukana tapahtumassa olivat myös
mm. arkkipiispa Tapio Luoma ja helluntailiikkeen emeritusjohtaja Klaus
Korhonen, jotka pyysivät toisiltaan
anteeksi kirkkonsa tekemiä syntejä.
- Haluamme katsoa toisiamme siitä
yhteisestä lähtökohdasta, että Jeesus
Kristus on Herra. Tämä velvoittaa
meitä etsimään sovintoa ja anteeksiantoa, arkkipiispa Tapio Luoma
kuvasi sovinnontekoa Facebookissa.

Uusi Elämä
Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy
lähes kerran kuukaudessa, noin 8-10
kertaa vuodessa. Lehden tilausmaksu
vuodelle 2019 on 35 €.

Uusi Elämä

c/o Kalle Vihonen, Paljaspää 2 A 2
20700 Turku, p. 0400 422 777

Yhteisiä suuntaviivoja

Piispa Matti Repo pohti omassa puheenvuorossaan luterilaisen ja helluntaikirkon välisten oppikeskustelujen
vähäisyyttä. Repo totesi helluntai- ja
karismaattisen liikkeen muodostavan
maailmanlaajuisesti yhden kristinuskon neljästä suuresta ‘megablokista’
katolilaisuuden, ortodoksisuuden ja
protestantismin rinnalla. Repo pohti,
että helluntailiikkeen nuori ikä, kokemuksen painottaminen teologian
sijasta ja toisaalta liikkeen hajanaisuus on voinut vaikuttaa siihen, että
oppikeskusteluja ei ole suuremmin
käyty. Myös asenteissa oli negatiivisuutta, jonka suhteen on viime
vuosikymmeninä koettu muutosta.
- Suomalainen helluntailaisuus
on saanut vaikutteita luterilaisesta
teologiasta, Repo totesi viitaten ehtoolliseen, jonka suhteen molemmissa
kirkoissa korostetaan Pyhän Hengen
läsnäoloa ja Kristuksen armoa. Myös
kasteopin suhteen löytyi yhteisiä nä-

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi,
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com

Toimitus / avustajat:

Heljä Ahjovaara-Steck
ahjovaara-steck(at)kolumbus.fi
Soile Inkari, soile@inkari.fi
Samir Massioui,
Yrjö Ahonen,
Kirsti Jääskeläinen

kökantoja.
- Kasteesta puolestaan todetaan
yhdessä, että kaste liittää kristityn
seurakunnan, Kristuksen ruumiin,
yhteyteen ja siinä vaikuttaa Jumala.
Molempien mielestä kaste ja usko
kuuluvat toistensa yhteyteen.

Kansainvälistä dialogia

Luterilaisten ja helluntailaisten välinen kansainvälinen dialogi käynnistettiin 2000-luvulla, Matti Repo
kertoi puheessaan. Valmistavassa
neuvottelusarjassa pyrittiin lisäämään
keskinäistä ymmärrystä eri tavoin.
- Tälle vaiheelle asetettiin tavoitteeksi oppia ajattelemaan ja puhumaan
totuudenmukaisesti toisesta sekä
rikastua toisen perinteestä, oikaista
väärinkäsityksiä ja poistaa ristiriitoja kirkkojemme väliltä sekä lopulta
luoda mahdollisuuksia yhteistyölle
jumalanpalveluksessa, lähetyksessä ja
palvelussa, Repo kuvasi neuvotteluja.

Valmisteluvaiheen jälkeen Luterilainen Maailmanliitto käynnisti
vuonna 2016 dialogin luterilaisten
kirkkojensa ja ns. klassisen helluntailaisuuden välillä.
- Yleisteemaksi on valittu Jeesuksen
ohjelmajulistus, jonka hän Luukkaan
evankeliumin 4. luvun mukaan luki
Jesajan kirjasta Nasaretin synagogassa
oman julkisen toimintansa aluksi.
Tämän vuoden kokouksessa Latinalaisessa Amerikassa on Revon mukaan
tarkoitus perehtyä diakoniaan, sosiaaliseen vastuuseen ja ns. menestysteologian ongelmaan.
Keskinäinen yhteys on kallis asia ja
Kristuksen oma tahto, Repo muistutti.
- Yhteyden tiellä kuljetaan, kun
yhdessä etsitään rukoillen Jumalan
tahtoa, kuunnellaan hänen sanaansa
sekä pyritään ymmärtämään, mistä
yhteisessä uskossa on kysymys.

Teksti: Heljä Ahjovaara-Steck
Kuvat: Harri Koskela

Tilitiedot:
FI27 8000 1670 8458 42

Tilaa lehtiä jakeluun:
Kalle Vihonen,
P. 0400 90 88 40

Tili Ruotsissa:
Pg 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457

Postiosoite Ruotsissa:

Tilaukset ja
osoitemuutokset:

UUSI ELÄMÄ -lehti on myös
netissä: www.uusielama.net

SWIFT - BIC: DABAFIHH

kalle.vihonen@gmail.com
Puh. 0400 90 88 40

Box 135, S-125 23 Älvsjö,
P. 072 531 88 11

Paino: Suomalainen
Lehtipaino, Kajaani 2017
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Holocaust-näyttely
Pohjankartanon koulussa
Oulussa järjestettiin 3.9.2018 juutalaisten joukkotuhosta kertova Holocaust-näyttely. Näyttely perustui
Jerusalemissa sijaitsevan vainojen
museo Yad Vashemin kuva-aineistoon
toisen maailmansodan ajalta. Kuvien
alla oli tapahtumia selostavat tekstit.
Oululaiset olivat keränneet myös
muuta esineistöä näytteille vitriiniin.
Näyttelytilassa oli mahdollista seurata aiheeseen liittyviä lyhytvideoita.
Näyttelyn avasi Israelin Suomen
suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg.
Puheenvuoron avajaisissa käyttivät
myös Oulun kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Juha Hänninen, Oulun
piispa Samuel Salmi, kansanedustaja Sari Essayah sekä Holocausttyöryhmän puheenjohtaja. Tapahtumassa esitettiin Yad Vashem -museon
Kristittyjen ystävien johtaja Susanna
Kokkosen videotervehdys sekä kuultiin vaikuttavia musiikkiesityksiä.
Näyttelyn järjesti Oulun Holocaust
-näyttelytyöryhmä, johon kuului vapaaehtoispohjalla toimivia yksityisiä
henkilöitä eri kristillisistä taustoista.

Holocaust ja juristit - Oikeuden
politisoitumisen vaarat

Näyttelyn avajaispäivän oheistapahtumana järjestettiin korkeatasoinen
Holocaust ja juristit – Oikeuden
politisoitumisen vaarat – seminaari,
jossa kuultiin seuraavat alustukset:
Seminaarin avaus ja juonto, VT Jyrki
Anttinen, Totalitaarisen hallinnon
elementit, VT Timo Nikula, Oikeusjärjestelmän politisoituminen Saksassa 1930-luvulla, VT Pekka Lahdenperä, Poliittinen päätöksenteko ja perustuslain tulkinnat, VT Kimmo Sasi,

Sapattikyntteliköt ja Kiddush-pikari.

Suurlähettiläs
Dov SegevSteinbergiä
tulkkasi Risto
Huvila.
Perustuslakivalvonta – juridiikkaa vai
politiikkaa, toiminnanjohtaja Mikko
Kiesiläinen Ajatuspaja Liberasta ja
Oikeuden politisoitumisen merkkejä
Euroopassa, oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka
Kekkonen Helsingin yliopistosta.

Holocaust-näyttely on
osa mediakasvatusta

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Hänninen totesi
näyttelyn avajaispuheenvuorossaan,

että Pohjankartanon koulun näyttelytiloissa järjestetyllä näyttelyllä on suuri
kasvatuksellinen ja koulutuksellinen
funktio.
- Oulu toteuttaa velvollisuuttaan
kertoa historiasta niin kuin asiat
todellisuudessa tapahtuivat. Se osoittaa valveutuneisuutta ja rohkeutta,
mikä oli eurooppalaisessa historiassa
todellisuutta ja mikä ei. Totuutta ei
väistellä. Holocaust-näyttely on osa
mediakasvatusta. Kuten hyvin tiede-

tään, nykypäivän totuus ja totuudet
voivat olla vaihtoehtoisia ja värittyneitä kertojasta ja hänen intresseistään
riippuen. Pitää muistaa, että silloin
kun holokausti tapahtui, se tapahtui
valhepropagandan kautta. Tämä näyttely toimii mallina faktapohjaiselle
historianopetukselle sekä yhteiskunnalliselle kasvatukselle. Oulun kaupungin tavoitteena on tasa-arvoinen ja
suvaitsevainen yhteiskunta. Tietoisuus
on ensimmäinen askel tiellä, josta

Kirjassa Schindlerin lista ja siihen perustuvassa saman nimisessä elokuvassa
kuvataan juutalaisten asemaa holokaustin aikaisessa Puolassa.
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Uutisia Israelista
Lääketieteellinen löytö voi
eliminoida syövän uusiutumisen

Syövän kanssa kamppailevat ihmiset pelkäävät eniten, että sairaus uusiutuu hoitojen jälkeen. Israelilaiset tiedemiehet ovat voineet löytää lopullisen menetelmän
syöpien käsittelyssä. Ei enää sairauksien uusiutumisia ja lisää kasvaimia.
Ben Gurion University of the Negev-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet molekyylin, jonka sanotaan estävän syöpäsolujen kasvamisen ja joka ohjelmoi ne
soluiksi, joissa ei ole syöpää. Tämä merkitsisi, että se mahdollisesti poistaisi
sairauksien uusiutumisen ja uusien kasvaimien tulon. (Lähde: ISRAEL21c, 12.
elokuuta 2018)

Keksintö, jolla diagnoositekniikkaa
voi käyttää ilman sähköä ja internetiä

Holokaustista eloonjäänyt Halina Birenbaum: Elämäni alkoi lopusta. Ensin
opin tuntemaan kuoleman, sitten – syntymän.
rauhankasvatus alkaa. Olennaista on
kysyä, miten tämä historiallinen onnettomuus on päässyt tapahtumaan ja
tunnistaa piirteitä, kun vastaavanlaisia
kaikuja alkaa nousta yhteiskunnassa,
Hänninen totesi.

Monen juutalaisen tarina

Suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg
totesi avajaispuheessaan toimineensa
suurlähettiläänä monessa maanosassa,
mutta ensimmäistä kertaa Euroopassa. Hän kertoi oman perheensä
liittymäkohdista Eurooppaan ja toisen
maailmansodan aikaiseen juutalaisten
joukkotuhoon todeten olevansa ”kahden tuhkan poika”.
- Isäni ja hänen seitsemän sisarustaan syntyivät Puolassa 1920-luvulla.
Perheeni oli hyvin toimeentuleva ja
asui Keski-Puolassa, eläen sovussa
naapuriensa kanssa. Sitten 1930-luvun
alussa alkoi tapahtua historiallisia asioita eräässä Keski-Euroopan maassa.
Puolalainen maanviljelijä, joka tunsi
henkilökohtaisesti isoisäni, oli valmis
piilottamaan viisi teini-ikäistä, kun he
yhtenä yönä tulivat anomaan turvapaikkaa naapurista. Isoisäni ei tuolloin
ollut enää hengissä, hänet murhattiin
heti natsimiehityksen alussa, samoin
isoäitini ja tätini. Nämä viisi selvisivät
onnekkaasti sodasta, johtuen hyvin anteliaasta puolalaisesta hyväntekijästä.
Äitinsä puoleisesta perheestään suurlähettiläs Segev-Steinberg kertoi, että
hänen isoäitinsä ajettiin Unkarista pois
sen miehityksen jälkeen vuonna 1944.

Heidät vietiin Auschwitchiin, yhteen
kauheimmista kuolemanleireistä
Puolassa.
- Isän puoleinen isoäitini murhattiin myöhemmin keskitysleirillä
Itävallassa. Äitini ja hänen sisarensa
olivat Budapestissa, josta heidät
ensiksi toimitettiin gettoon, sitten
kuolemanmarssin kautta Budapestistä
Wieniin, josta työleirille. Siellä he
olivat niin kauan, kunnes venäläiset
vapauttivat leirin huhtikuussa 1945.
He olivat kaksi pikkutyttöä, vain14ja 15-vuotiaat. Sodan päätyttyä he
palasivat 28-kiloisina, puolikuolleina
Budapestiin. He kykenivät löytämään
muutamaa viikkoa myöhemmin äitini
puoleisen isoäidin, joka oli selviytynyt Auschwitchista. Ei ollut paikkaa
minne mennä, koti oli tuhottu, perhe
oli murhattu. Kuten monet muut
juutalaiset selviytyjät, ainoa paikka
maailmassa, jossa he saattoivat elää
rauhallisesti, oli Israel. Tuhansien
kohtalotovereiden kanssa heidän
täytyi odottaa Euroopassa amerikkalaisella vyöhykkeellä pääsyä sinne
vuoteen 1948 asti, jolloin toukokuun
14. päivänä Israel perustettiin. Vanhempani tapasivat Israelissa vuonna
1953. Olen kahden tuhkan poika, jotka
nousivat ikään kuin Fenix - lintuna
tuhkasta. Tämä on oikeastaan Israelin
valtion ja monen oman ikäluokkani
ystävän tarina, suurlähettiläs DegevSteinberg totesi.

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

Startup-yritys Engineering for All (EfA) on kehittänyt kädessä pidettävän
laitteen, jota voidaan ohjelmoida ja joka voi tehdä sairaanhoitoon liittyviä automaattisia verianalyysejä sekä diagnooseja. RevDx (Revolution Diagnostics) on
tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla, josta puuttuu luotettavat kytkökset laboratorioihin, sähkövirtaan tai internetiin, sanoo perustaja Yoel Ezra, joka aikaisemmin
on ollut IDF:n (Israelin puolustusvoimien) teknillisen osaston korkein johtaja.
Digitaalista perustaa – jossa yhtyy optinen mekaniikka, sähkökemia ja biotutkimustekniikka – aiotaan ensin ohjelmoida verianalyysien valmistamiseen ja
malarian diagnoosien tekemiseen, jotka ovat kaksi suurta tunnistettua tarvetta.
Tulevaisuuden sovelluksilla voidaan tehdä lisää veren ja virtsan analyysejä.
”Visioni on, että se muutaman vuoden sisällä on kaikkien hoitohenkilökuntaan kuuluvien laukuissa, kun he tekevät kotikäyntejä, ovat hätätilanteissa,
hoitopaikoissa tai kaukaisilla seuduilla”, sanoo Ezra ISRAEL21c:lle (Lähde:
ISRAEL21c, 13. elokuuta 2018)

Ruotsalaisten kristittyjen
laiva Elida saapui Israeliin

Elokuun lopulla lähetyslaiva Elida lähti jokavuotiselle eteläiselle purjehduskaudelleen. Tällä kertaa alus teki lyhyemmän käynnin Espanjassa ja jatkoi sitten itään
Kyprokselle kuukauden pituisella matkallaan, jonka loppuosuutena on Israel.
- Israel on alueen ainoa demokratia, joka suojelee ihmisoikeuksia ja seisoo
avoimen yhteiskunnan takana. Sinne voi kiinnittyä laituriin laivalla, joka osoittaa
kaikessa Jeesusta, Stefan Abrahamsson sanoo.
Elida saapui Tel Avivin ulkopuolella sijaitsevaan Herzliyan satamaan torstaina
11. lokakuuta. Elidan reelinki oli koristeltu runsaasti Israelin lipuilla. Kannella
soitti pianisti ja viulisti kansallislaulua Hatikvaa, ”Hevenu shalom alechemia”
ja vuoden 1979 Eurovision iskelmäkilpailun voittanutta Israelin ”Halleluja”sävelmää.
Vastaanotto satamassa oli ennennäkemätöntä. Paikalla oli virallinen vastaanottokomitea, suuri joukko lehti- ja TV-toimittajia ja satoja yksityishenkilöitä.
Suuressa kilvessä vastapäätä Elidan laituripaikkaa luki ruotsiksi: ”Välkommen”.
Iloinen musiikki soi satamassa. Elidan miehistön, muiden ruotsalaisten ja israelilaisten tanssittua Israelin kansanmusiikin tahdissa alkoi virallinen vastaanotto.
Elidan kapteeni Stefan Abrahamsson piti puheen ja kertoi purjehduksen tarkoituksista. Sillä halutaan herättää ympäröivän maailman huomiota Lähi-Idän
vainottujen kristittyjen tilanteeseen ja nostaa esiin alueen ainoaa demokratiaa
– Israelia – sekä myötävaikuttaa Ruotsin ja Israelin kylmien suhteiden lämpenemiseen. Georg Ahonen
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Elämä on aina
Jumalan lahja
Tampereen NNKY:n alaisuudessa toimivat Itu-työ ja Itu-perhetyö tarjoavat erilaisia vertaistuki- ja keskusteluryhmiä yllätysraskauden tai
abortin kokeneille sekä yksin lasta odottaville ja yksinhuoltajaäideille.
Toiminta nytkähti liikkeelle vuonna 2004. Vuosille 2006 – 2009 saadulla RAY:n rahoituksella rakennettiin vakiintunut työmuoto, joka on
laajentunut kattaen lähes koko Suomen. Toimintaa on Tampereen lisäksi
Helsingissä, Turussa, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Oulussa, koulutettuja
tukihenkilöitä on lisäksi eripuolilla Suomea. Toiminnan alullepanijana
on ollut Itu-vastaava Outi Papunen.
Yliluonnollinen
kokemus

- Tein työtä erityislastentarhanopettajana ja olin mukana
rukousyöryhmässä, jossa
minua pyydettiin valmistelemaan aihe lapsista ja nuorista.
Rukoilin kotona, ja yllättäen Jumala puhui todella
voimakkaasti. Kuulin selvän
äänen: ”Abortit ovat selvittämätön asia Minun edessäni.” Sydämeni alkoi hakata
ja kysyin: ”Missä kohtaa
se sanotaan Raamatussa?”
Sain kohdan: Älä tapa (2.
Moos.20:13). Seuraavassa
rukousyössä me tunnustimme
oman kansamme edustajina
kansamme synnin. Tällaisen
ymmärryksen saimme Ju-

malan puheeseen. Samalla
lupasimme olla käytettävissä,
jos Jumala niin haluaa, Outi
muistelee tapahtumia ennen
työn alkamista.
Elokuussa 2003 Outi kuuli
Pietarissa abortin läpikäyneille pidettävästä ”Armahdettu
ja Vapautettu” – vertaistukiseminaarista.
- Sain työstäni vapaata ja
lähdin Pietariin. Kurssilla
käytiin läpi eri askeleet ja
tunnetyöskentely. Sen jälkeen koin, että tämä, kuten
ennaltaehkäisevä työkin, on
aloitettava Suomessa. Meillä
ei ollut silloin mitään tukea
abortin läpikäyneille. Aloimme kahden ystäväni kanssa
rukoilla asian puolesta.

Työ laajenee

Asia lähti etenemään. Vuonna 2004 avattiin neuvontapiste ja puhelinpäivystys
sekä ryhmät abortin läpikäyneille. Jumalan johdatuksella
aukeni yhteistyö Englantiin (Care Centres Network),
josta kouluttajat tulivat Suomeen tuoden materiaalia mukanaan.
- Nyt meillä on ”Kutsuttu
Välittämään” – koulutusohjelma yllätysraskaustilanteisiin sekä Askeleet – koulutusohjelma abortin läpikäyneille.
Työmuodoista käytetyimpiä
ovat tuki yllätysraskaustilanteessa ja puhelinpäivystys,
johon voi halutessaan soittaa
anonyymisti. Tuemme vai-

keassa tilanteessa raskautta
jatkavia ja vauvan kanssa yksin olevia äitejä. Tampereelle
on vuosien varrella muodostunut Itun yhteyteen laaja
äiti-lapsi työ, jossa tuetaan
erityisesti yksihuoltajaäitejä.
Äiti-lapsitoiminta on vuodesta 2017 lähtien eriytetty
Itu-perhetyöksi, joka toimii
pääosin STEA:n tuella.

Asiakkaiden
ikähaitari on laaja

- Asiakkaiden ikärakenne on
itselläni ollut 13 – 85-vuotiaat. Yllätysraskaustilanteissa
on nuoria, mutta myös esim.
45-vuotiaita sekä avo- ja avioliitossa olevia. Miehetkin
ovat tervetulleita mukaan.

Abortin jälkeen yhteydenotot
voivat tulla hyvinkin iäkkäiltä, jotka ovat miettineet
nuoruudessa tapahtunutta
aborttia ehkä vuosikymmeniä.
Abortin läpikäyneille meillä
on 8 kertaa kokoontuvia ryhmiä, jossa turvallisessa ilmapiirissä voi käsitellä aborttiin liittyviä tunteita. Olemme
miettineet myös ryhmää pariskunnille, jossa voi yhdessä
prosessoida menetystä.
Huumeäitien ja muutenkin yksinäisten raskautta
jatkavien kohdalla tarvitaan
tukiaikuisia, varaäitejä niille
äideille, jotka ovat jääneet
rakkautta vaille, Outi kertoo.
- Tarjoan aina myös adoptiovaihtoehtoa yllätysraskau-
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- Yksi osa työtäni on myös
kouluttaa vapaaehtoisia.
Itse olen palkattu. Samoin
STEA:n rahoittamassa Ituperhetyössä työntekijöillä
on ammatilliset taustat eli
sosionomi ja kätilö-terveydenhoitaja, muuten toiminta
tapahtuu vapaaehtoispohjalta. Vapaaehtoisille ei ole
koulutusvaatimuksia, parhaat
vapaaehtoiset ovat omasta
esim. aborttikokemuksesta
toipuneita, Outi kertoo.

Rukous kantaa työtä

Outi Papunen kertoo, että
työmuodon taustalla on esirukoustyö ja uskollinen esirukoilijoiden joukko. Kolmena
arkipäivänä viikossa on tunnin rukoushetki.
- Me olemme avoimesti
kristillisiä taustamme suhteen, mutta käsitellemme
asioita aina asiakkaan näkökulmasta käsin. Abortin
läpikäyneiden vertaistukiryhmissä pidetään viimeisellä
kerralla kirkkohetki, jossa on
mukana sairaalateologi. Sytytämme kynttilät ja nautimme
ehtoollisen. Teemme yhteistyötä kaikkien seurakuntien
kanssa, ja vapaaehtoiset ovat
erilaisista hengellisistä taustoista. Olemme aina valmiita
keskustelemaan myös hengellisistä asioista, linjaa Outi
työn hengellistä puolta.

Suurimpia ilon hetkiä
Outi Papusen työssä on
se, kun näkee uuden
elämän syntymisen.
dessa. Monet sanovat, että
mieluummin abortti kuin
adoptio. Abortin voi tehdä
salassa, adoptiota ei. Adoptio
tulisi nostaa keskusteluun,
koska adoptiota ei pidetä
vaihtoehtona. Meillä olisi jokaiselle lapselle tilaa ja koti,
maailman paras neuvolaverkosto ja yhteiskunnan tuki.
Tässä on tietysti tärkeää huomioida adoptioon luovuttava
äiti, koska ei ole helppo ratkaisu ensin odottaa yhdeksän
kuukautta ja sitten luopua
lapsesta. Suomessa voimaan
tullut laki avoimesta adoptiosta tekee mahdolliseksi,
että biologinen äiti voi pitää
enemmän yhteyttä lapseensa
myös adoption jälkeen.

Jumala on
meitä auttanut

Outi on saanut työssään kokea
paljon iloa, mutta myös kohdata hyvin vaikeita elämäntilanteita.
- Aborttikokemusten jälkeen olen kohdannut monia,
jotka ovat todella ahdistuneita
tapahtuneesta ja pelkäävät,
että tulevaisuus on kokonaan
pilalla tapahtuneen vuoksi.
Aborttiin liittyvästä ahdistuksesta on saattanut seurata
monia ikäviä asioita, kuten
masennusta, itsetuhoisuutta,
päihteitä ym. On ollut kuitenkin tosi hienoa nähdä,
miten Jumala on voimallinen
eheyttämään elämän abortin
jälkeen
- Meille tulee myös paljon
todella yksinäisiä äitejä. Moni
yrittää selviytyä täysin yksin
ilman mitään tukiverkostoja
ja moni selviytyykin. On
pieniä poikia, joiden isä on
suvereenisti hylännyt lapsen.
Kun näkee yksinäisyyden,

"Tuhannet tuskan kyyneleet, en unohtanut sinua koskaan, sinulla on aina paikka sydämessäni"
lukee syntymättömälle lapselle omistetussa muistokirjoituksessa.
kyllä se riipaisee ja sydän
kysyy: miten pystymme heitä
auttamaan? Olen nähnyt myös
paljon toipumistarinoita ja
kuinka lapsi voi muuttaa äidin
elämän. Jumala on meitä auttanut. Olemme saaneet paljon
konkreettisia rukousvastauksia. Jaksan olla edelleen yhtä
innoissani kuin alussa. Tässä
työssä on tietty luovuus ja saa
tehdä töitä Jumalan kanssa.
On todella kiitollinen mieli
kaikesta tästä, Outi toteaa.

Toiveena malli
terveydenhuoltoon

Avointa yhteiskunnallista
aborttikeskustelua ei uskalleta
käydä. Ehkä aihetta pelätään.
Aihe herättää tunteita sekä
työntekijöissä että abortin
tekijöissä. Suomessa terveydenhuollossa työskentelevä ei
voi kieltäytyä osallistumasta
abortin tekemiseen.
- On varmaan pakko kovettaa sydäntään, että asiaa
voi käsitellä ulkokohtaisena:
tämä on meillä laissa näin
määritelty. Se osaltaan vaimentaa keskustelua. Moni
nainen kärsii ja voi huonosti
abortin jälkeen, mutta he eivät
uskalla tai halua häpeän takia
puhua asiasta. Ei kukaan haluaisi tehdä aborttia, mutta silti
niitä tehdään ja suositellaan,
Outi pohtii.
- Kirjassa Kuljin kanssasi

pienen matkan - Askeleet
aborttikokemuksesta toipumiseen 31-vuotias Meri kirjoittaa: ”Ikävintä oli se, miten
yksin olin asian kanssa. Ei
ollut mitään paikkaa, missä
kertoa hädästäni. Abortti oli
tabu, aihe, johon liittyy paljon
häpeää. Opin pian, että vain
harvoille siitä kannatti edes
mainita. Tuntui, että kukaan
ei ymmärtänyt, mistä puhuin.
Pahimmillaan ihmiset poistuivat paikalta kesken lauseen.”
- Unelma onkin, että työstämme tulisi yhteiskunnallinen malli terveydenhuoltoon
yllätysraskauden tai abortin
kokeneille. Yllätysraskausasiakas ohjattaisiin heti esim.
terveydenhoitajan vastaanotolle, jossa yhdessä käydään
vaihtoehdot läpi ja kerrotaan
myös abortin seurauksista.
Tällä hetkellä Oulussa kaksi
luvan saanutta terveydenhoitajaa ottaa vastaan terveyskeskuksessa yllätysraskausasiakkaita sekä niitä, jotka
haluavat keskustella abortin
jälkeen tunteistaan. Neuvontapalvelulle on tarvetta,
koska moni on paniikissa siinä tilanteessa. Koulutamme
jonkun verran myös julkisella
sektorilla, mutta riittäviä resursseja ei siihen tahdo olla.
Se on tulevaisuuden haave,
Outi kertoo.

Jokaisella elämällä
on tarkoitus

Outi Papusen matka työn
merkeissä on vienyt aina
Ve n ä j ä n K a u k o i t ä ä n
Habarovskiin asti, jossa on
keskus äideille ja lapsille.
- He olivat kuulleet työmuodostamme ja kutsuivat
meidät kouluttamaan. Venäjällä on tehty valtavasti abortteja. Nyt maassa toivottaisiin
syntyvyyden lisääntyvän. Tarkoitus on löytää positiivisia
vaihtoehtoja raskaustilanteessa. Venäjällä abortin läpikäyneiden tukitoiminnalle on paljon tarvetta. Abortti voi olla
valtava kipukohta elämässä,
mutta olen nähnyt myös siitä
toipumisen, paranemisen ja
anteeksiantamisen sekä syvän
lasten jälleennäkemisen toivon kerran taivaassa. Työssä
on paljon eettisiä kysymyksiä,
mutta en koskaan suosittele
aborttia. Tiedän, että elämä
tulee aina Jumalalta. Jumalalla on aina suunnitelma ihmisen elämää varten, vaikka me
inhimillisesti ajattelisimme
jotain muuta. Meillä on tästä
ihmeellisiä tarinoita, Outi
vakuuttaa.

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen
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Satoa on paljon, mutta
työmiehiä vähän
Hän sanoi heille: ”Eloa on paljon
mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa
siis elon Herraa, että hän lähettäisi
työmiehiä sadonkorjuuseensa.”
(Luuk.10:2)

Jo Jeesuksen aikana ihmiset olivat
avoimia evankeliumille ja evankeliumin voimalle. Jeesuksella oli myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Hän rakasti
heitä ja sanoi nämä sanat aikanaan
maan päällä.
Olemme keskellä vuotta 2018. Ihmiset Pohjoismaiden yhteiskunnassa
etsivät nyt enemmän kuin koskaan
aikaisemmin rauhaa eri uskonnoista:
hinduismista, buddhalaisuudesta,
mindfulnessista, joogasta, kummituksista, kivistä, okkultismista ja islamilaisuudesta. Myös ateismista ja humanismista on tullut palvontamuotoja. Niille,
jotka eivät usko mihinkään, mutta
uskovat etteivät usko. Tiedämme, mitä
he oikeastaan tarvitsevat – Jeesusta
Kristusta.
Nyt on avoimempaa kuin koskaan
aikaisemmin. Olen huomannut tämän,
kun olen matkustanut ja keskustellut
ihmisten kanssa. He ovat avoimia Jumalalle ja Hänen voimalleen.
Me olemme kaiken tämän keskellä,
me, jotka olemme elävän Jumalan
seurakunta. Me, jotka tunnustamme
Jeesuksen Kristuksen Herraksi - ja tieksi, totuudeksi sekä elämäksi. Tahdon
esittää muutaman kysymyksen meille
uskovaisille kristityille:
Rakastammeko ihmisiä? Onko
meillä myötätuntoa sairaita ja heikkoja
kohtaan? Olemmeko rukoilijoita, jotka
jatkuvasti anomme elon Herraa lähettämään työmiehiä ja -naisia sadonkorjuuseensa? Viemmekö evankeliumia
eteenpäin Jumalan rakkaudella, niin
että ihmiset löytävät oman yhteyden
Jeesukseen? Välitämmekö Jeesuksen

todistusta Pyhän Hengen vaikuttaessa
ihmeitä ja merkkejä ihmisille? Välitämmekö parantumisia sairaille ja
vapauttamisia sidotuille?
Uskon, että Jumala tahtoo luoda uuden kaipuun kansalleen johdattamaan
ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Yksi
henkilö ei voi voittaa kaikkia, mutta
kaikki voivat voittaa yhden henkilön
kohtaamaan elävän Jumalan, jolloin
Jeesus muuttaa tämän ihmisen.

Näky viimeisestä herätyksestä
Sain nähdä näyn jokin aika sitten, jossa
me kristityt olimme rannalla ja meillä
oli ihanaa yhdessä. Kaikki olivat kääntäneet selkänsä niille, jotka olivat hukkumassa merellä. Kukaan ei auttanut
heitä. He huusivat apua. Yhtäkkiä eräs
henkilö kuuli huudon, kiiruhti veteen
ja pelasti yhden henkilön hukkumasta.
Sitten yhä useammat alkoivat auttamaan hukkuvia, ja loppujen lopuksi tuli
laiva, joka auttoi ihmisiä pääsemään
ylös vedestä. Ja Jumala puhui minulle:
”Mattias, te uskovat kristityt jatkatte
koko ajan toistenne kanssa, mutta olette
kääntäneet selkänne maailmalle sen
asemesta, että voittaisitte sen Minulle.
Te ette saa unohtaa tehtäväänne voittaa
kadoksissa olevia Minulle. Viimeinen herätys alkaa siitä, että tavalliset
ihmiset voittavat niitä, jotka ovat
hukkumassa, ja sitten tulevat mukaan
myös seurakunnat, siis laivat, vetämään
puoleensa monia pelastukseen.
Näystä tulee todellisuutta
Viimeisten seitsemän vuoden aikana
matkustellessani ja julistaessani ympäri
Pohjolaa olen nähnyt valtavan kaipuun
Jumalan kansan keskellä. Kaivataan:
• Jumalan läsnäoloa
• Parantumisia, ennalleen asettamista sekä vapauttamisihmeitä
• Enemmän Jeesusta Kristusta elä-

Mattias Lekardal
mään ja arkeen
• Enemmän Jumalan Sanan lukemista ja aikaa rukoukseen
• Saada olla Jumalan käytössä
• Muuttumista Kristuksen kaltaiseksi
Nyt on jotain tärkeää jäljellä: Kaipuu
nähdä, että henkilö, joka ei ole kohdannut Jeesusta, saa elävän yhteyden
Häneen. Rukoilkaamme sitä Herralta.
Olen saanut olla todistamassa voi-

makkaita läpimurtoja paikkakunnilla,
joita Jumala on Hengellään ravistellut.
Hän tahtoo käyttää ihmisten voittamisessa Kristukselle koko Jumalan
kansaa. Myös sinua. Tällä tavalla näky
hukkuvista, joita pelastetaan, toteutuu.
Tämä muuttaa elämäsi. Viljavainiot
ovat vaalenneet sadonkorjuuseen.

Teksti: Mattias Lekardal
Käännös: Georg Ahonen

Seuraava Uusi Elämä -lehti nro 8/2018

ilmestyy noin 30.11.2018. Siitä otetaan suuri painos. Lehti sopii hyvin evankeliointiin.
Tilaa jo nyt joulun lehteä evankeliointiin. Lehti on myös hyvä ilmoituskanava.
Ilmoitukset tulisi lähettää viimestään 22.11.2018 mennessä.
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Suorittaja löysi levon ja tyytyväisyyden

Matkalle pääsee vain se, joka pysähtyy,
toteaa Tommy Hellsten monissakin
eri teoksissaan. Kuusi vuotta sitten
jouduin elämässäni tilanteeseen, jossa
minun oli kohdattava oman elämänhallintani rajallisuus. Olin kyllä siihen asti
ollut matkalla, mutta aivan väärään
suuntaan. Etsin sitä, mitä samalla
pakenin kovaa vauhtia. Elämäni täyttyi suorittamisesta, oman ja toisten
elämän hallitsemisesta, onnellisuuden
tavoittelusta sekä materialistisista
asioista. Olin mukana monenlaisessa
toiminnassa ja yritin vahvistaa omaa
kadoksissa olevaa todellista identiteettiä ulkoisilla asioilla. Mikään ei kuitenkaan pidemmän päälle tyydyttänyt
minua, vaan aina löysin asian, joka
pitäisi vielä saavuttaa tai hankkia.
Sain kasvaa hyvässä ja turvallisessa kodissa, josta sain hyvät eväät
elämään. Olin kolmilapsisen perheen
esikoinen ja jo pienestä pitäen olin
luonteeltani tarkka, järjestelmällinen
ja omatoiminen. Toisaalta opin ymmärtämättäni sen, että ahkeruuden ja
tekojen kautta sain arvostusta ja kiitosta. Olen koko elämäni uskonut jollakin
tavalla Jumalaan, ja Jeesuksestakin
sain kuulla jo pyhä- ja rippikoulussa,
mutta en koskaan ollut vielä tarvinnut
Häntä elämääni eikä järjellinen tieto
Hänestä auttanut minua. Elämäni oli
kaikin puolin hyvää, menestyksellistä
ja ulkoisesti näytti varmasti siltä, että
kaikki oli kohdillaan.
Sydämessäni oli kuitenkin paljon
ylpeyttä, itseriittoisuutta, vertailua ja
epävarmuutta. Kaikki me kohtaamme
vastoinkäymisiä ja haasteita elämässä.
En kuitenkaan koskaan rohkaistunut
puhumaan elämäni vaikeuksista kenellekään, vaan käärin elämäni ongelmat kauniiden kulissien ympärille.
Se oli lopulta valtavan raskas taakka
kantaa. Samaan aikaan kun ongelmat
kasvoivat, lisääntyi myös suorittamiseni, täydellisyyden tavoitteluni sekä
tarpeeni hallita elämää sekä muita
läheisiä ihmisiä yhä voimakkaammin.
Siivosin ja puunasin kotiamme ja yritin työntää ikävät asiat syrjään. Elin
omassa täydellisyyden kuplassani enkä
ollut sovussa oman keskeneräisyyteni
kanssa. Kaiken kaikkiaan tällä pakonomaisella toiminnallani yritin etsiä
sisäiseen maailmaani rauhaa. Se rauha
perustui kuitenkin ympärilläni oleviin
olosuhteisiin ja olin monesti todella
ahdistunut.

Jos Jumala olet olemassa

Talvella 2011 katsoin taivaalle ja sanoin: ”Jos Jumala olet olemassa, niin
auta minua ja meitä!” Tästä hiljaisesta
ja nöyrästä sydämen huokaisusta kului
vielä 1,5 vuotta, jolloin asiat tuntuivat

Katriina
KerttulaHiippavuori
menevän yhä pahemmin sotkuun. Ymmärrän kuitenkin nyt sen, että tuossa
hetkessä avasin sydämeni Jumalalle
ja annoin Hänelle valtakirjan alkaa
toimia elämässäni, mutta Jumalalla
oli vielä työtä ylpeyteni murtamisessa.
Kesällä 2012 esikoisemme syntymisen aikoihin koin lopullisen henkisen
pohjakosketukseni, sillä elämääni
ravisteltiin toden teolla. Lopulta olin
valmis muutokselle! Jumala joutui
murtamaan minua tehdäkseen tilaa
omalle rakkaudelleen, sillä Jumala
on rakkaus. (Jumala on rakkaus, ja
joka pysyy rakkaudessa, se pysyy
Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
1.Joh. 4:16)
Erään kerran sanoin ääneen, että
uskon Jumalan ja Jeesuksen voivan
auttaa. Aloin nähdä sitä, kuinka sairastuneeksi olin itse elämämme keskellä
tullut. Olin sairastunut vahvuuteen, ja
silloin Raamatussa Jeesuksen sanat
”eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan
sairaat” (Matt. 9:12) alkoivat toden
teolla puhutella minua. Ymmärsin,
että olen itse tämä Jeesuksen puheessa
oleva sairas. Tarvitsin Vapahtajaa ja
Vapauttajaa, Auttajaa. Koin, että olin

tullut jonkin todella arvokkaan äärelle
ja halusin tietää tästä lisää.

Toivo ja rauha

Toivottomuuteni vaihtui valtavaan
toivoon sisälläni, ja 24.8.2012 sain
kokea Jeesuksen astuvan sydämeeni.
Tämä oli minulle myös fyysinen
kokemus ja vieläkin muistan sen syvän
rauhan, jonka sain ja joka siitä hetkestä
saakka on minussa pysynyt! (Minä
jätän teille rauhani. Oman rauhani
minä annan teille, en sellaista, jonka
maailma antaa. Joh. 14:27)
Sisäinen rauhani ei enää ole kiinni
ulkoisista olosuhteista. Sydämeni on
täyttänyt suuri ilo sekä rakkaus, ja
vaikka elämässäni on edelleen vastoinkäymisiä ja haasteita, en ole niiden
keskellä yksin. Se ei ole vastuuttomuutta, vaan luottamista ja turvaamista
Jeesukseen. Hän on turvani ja linnani
ja Häneltä saan voimaa ja rohkeutta.
Hän kantaa, lohduttaa ja rohkaisee
joka hetki! Ja vaikka muut hylkäisivät,
Hän ei koskaan hylkää. Elämäni on
nykyään suurenmoista seikkailua ja
saan kokea olevani hyväksytty juuri

sellaisena kuin olen. Kelpaan itselleni
ja Jumalalle, ilman vimmattua suorittamista. Pidän edelleen kauniista
asioista, mutta ne eivät ole elämäni
itsetarkoitus.
Olen oppinut levähtämään ja elämään juuri tässä, elämän ainoassa
hetkessä sekä olemaan tyytyväinen.
Jeesus on antanut minulle elämän,
todellisen yltäkylläisen elämän. (Minä
olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh. 10:10) Olen saanut
kokea ihanaa Jumalan johdatusta ja
saanut lukuisia rukousvastauksia.
Viime aikoina olen käynyt läpi omaa
elämääni, sen kipukohtia sekä sieluni
haavoja. Olen saanut olla Jeesuksen
ehdottoman rakkauden äärellä ja alan
löytämään sitä todellista identiteettiäni, jollainen olen.
Jeesus on elävä, voimallinen ja
todellinen tänäänkin! Hän etsii meitä,
omaan elämäämme eksyneitä. Rohkaisen sinuakin lähtemään tälle mahtavalle matkalle Jeesuksen kanssa!

Katriina Kerttula-Hiippavuori
Kuva: Soile Inkari
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Uutinen Israelista

Vesa Kemi teki kolme TV-ohjel- Barbro Erling ja Pauli Kemi Öppna Kanalenin studiossa 8.10.
maa 15.10. teemana mm. ylistys. tekemässä uusia ruotsinkielisiä TV-ohjelmaa nettiin: ÖK Play.

TV-ohjelmia netissä

Palestiinalaisvauva sai
israelilaislapsen sydämen

Palestiinalaiselle poikavauva Musalle tehtiin sydänsiirto
Tel Avivin Sheba Medical Center-sairaalassa muutama tunti
sen jälkeen, kun äsken kuolleen juutalaislapsen vanhemmat
suostuivat luovuttamaan elimen. Musa on ensimmäinen
palestiinalaislapsi, jolle on siirretty sydän juutalaiselta lapselta,
raportoi uutistoimisto JTA, Jewish Telegraphic Agency.
Vuoden ikäinen Musa on kriittisessä tilassa leikkauksen
jälkeen, mutta hänen mahdollisuutensa selviytymiseen ovat
lisääntyneet hyvin paljon tämän ainutlaatuisen leikkauksen
jälkeen.
Palestiinalaisvauvan isoäiti ilmoitti, että hänen perheensä
haluaa tavata luovuttajan perheen ”kiittääkseen heitä heidän
anteliaisuudestaan”, raportoi JTA. (Lähde: World Israeli News
15. lokakuuta 2018)

96-vuotias amerikanjuutalainen,
kaikkien aikojen vanhin Nobelin
palkinnon saaja

Kristet Center Solna ja Uusi
Elämä -lehti ovat aloittaneet
TV-ohjelmien lähettämisen
netissä Öppna Kanalen Stockholmin kautta. Ohjelmat näkyvät Suur-Tukholman alueella
kaapeliverkossa ja tämän
lisäksi ohjelmat näkyvät nettin
kautta myös Suomessa, kun kirjoita netissä sanan: ÖK Play.
Ohjelmat ovat ruotsinkielisiä, mutta pyrimme tekemään myös suomenkielisiä
ohjelmia tai tekstitämme
ohjelmat.
.

Lähetysajat joka viikkoa (Suomena aikaan, Ruotsin aika + 1 tunti)
Tiistai klo 17:00 Uusi ohjelma Keskiviikko klo 16:00 Uusinta
Torstai klo 18:00 Uusi ohjelma Perjantai klo 16:00 Uusinta
Nytt Liv, Uusi Elämä -ohjelmat näkyvät netissä: ÖK Play
Tulevia ohjelmia.
Lähetysajan Suomen aikoja (Ruotsissa tunnin myöhemmin):
To 25/10 kl 18:00 Barbro Erling
Pe 26/10 kl l6:00 Uusinta
Ti 30/10 kl 17:00 Pauli & Ana Kemi
To 1/11 kl 18:00 Vesa Kemi

Ke 31/10 kl l6:00 Uusinta
Pe 2/11 kl l6:00 Uusinta

Ti 6/11 kl 17:00 Pauli & Ana Kemi
To 8/11 kl 18:00 Vesa Kemi, ylistys

Ke 7/11 kl l6:00 Uusinta
Pe 9/11 kl l6:00 Uusinta

Ti 13/11 kl 17:00 Mattias Lekardal
To 15/11 kl 18:00 Vesa Kemi, Israel

Ke 14/11 kl l6:00 Uusinta
Pe 16/11 kl l6:00 Uusinta

.

Kolme fyysikkotutkijaa jakoi tiistaina vuoden 2018 Nobelin
palkinnon laserfysiikan keksinnöistä, jotka ovat tasoittaneet tietä pitkälle kehitetyille tarkkuusinstrumenteille, joita käytetään
silmäleikkausten parannuskeinoina. 96-vuotias amerikanjuutalainen Arthur Ashkin voitti puolet Nobel-palkinnon 9 miljoonan kruunun (noin 870.000 euron) summasta. Gerard Mourou
Ranskasta ja Donna Strickland Kanadasta jakoivat summan
toisen puolen. Ashkinia palkittiiin ”optisista pinseteistään”,
joilla tartutaan hiukkasiin, atomeihin, viruksiin ja muihin eläviin
soluihin. Edellä mainittuja hän saattoi käyttää valosäteilyn
painostukseen ja siirtää fyysisiä kohteita. (Lähde: The Times
of Israel, 2. lokakuuta 2018)

Nyt on Suomen aika! Anna lahja
Uusi Elämä -lehti ja TV-työhön!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83

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

Voit lahjoitaa myös soittamalla
Puh. 0600 15525 (10,01 € + pvm)

tai 0600 14400 (20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2016/690, koko Suomen
alueella ajalla 1.11.2016 - 31.12.2018, paitsi ei Ahvenanmaalla

Lahjat Ruotsissa voit antaa Uusi Elämän tilille:
PlusGirot: 496 39 26-3 tai Swish nr 1230 339 457
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SUOMI JEESUKSELLE
-RUKOUSPÄIVÄT
Jeesus kansan ‘kakkukestit’

26.10.- 28.10.2018 Karmel-kodilla

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

sekä ystävät Hengen armoituksissa

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

Uusi Elämä TV-ohjelmat TV7:ssä

Ohjelmat on tehty yhteistyössä TV7:n kanssa. Ne ovat keskusteluohjelmia, joissa on
myös musiikkia. Uusissa ohjelmissa mukana ovat laulaja-evankelista Hannu Grönroos, pastori Pauli Kemi ja pianisti ja ylistyksen johtaja Vesa Kemi.
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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.
Room. 3:12. Sillä kaikki ovat
syntiä tehneet ja ovat Jumalan
kirkkautta vailla. Room. 3:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja
on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut
ristillä sinun puolesta.
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. Ota vastaan pelastus
henkilökohtaisesti.
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. Room.
10:8-10 Sillä jokainen, joka
huutaa avuksi Herran nimeä,
pelastuu. Room. 10:13
Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehti, toimitus

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

TV7:n-studiossa vas. Pauli Kemi, Vesa Kemi ja Hannu Grönroos.

Ohjelmat lähetetään joka toinen tiistai klo 19:30 ja uusinta seuraavana ke klo 11:30

Kiitos, että rukoilet ohjelmien puolesta!

JOULUKORTIT

100 kpl 22 € uskonto, enkeli,
maisema, kynttilä 500 kpl
- lahjaksi 5 laulu cd:tä!

Glory Backman
Elämä Jumalan ihmeissä

KRIST. DIVARI, yli 13 000

UUTUUS!

kirjaa, yli 6,49 €:n kirjasta
lahjaksi uusi heng. laulu cd
Uudet tuotteet esim. Heng.
kirjat 30 eril. a 2 €. Heng.
Laulu cd 50 eril. a 2,50 €
Carothers: Kiitoskirjat 7,50 €
Aaltonen H.: Armo Riittää 5 €

Glory Backmanin
huikea elämäkerta
Saatavilla 16.10.

32,-

SURUADRESSIT
yli 10 kpl a 3,50 €

Pyynnöstä luettelo s-postiisi!
www.postimyynti-kivioja.net

Puh.050-400 7142 (iltaisin)
ETSIN 50 v. toiminnalle jatkajaa!

www.liekkikustannus.fi

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

Ilpoisten piiri toiminut jo 30 v.

MARTIN KIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen
illat Martin kirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom

ja vieraina julistajia kautta
Suomen. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja
muiden asioiden puolesta.
Lisää infoa tilaisuuksista:
www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tuula Ekbom
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Shalom-tervehdys Bergvikistä, Salosta!

Valtavan upea kesä takana ja
mielenkiintoinen talvikausi
edessä! Kyllä Herra on hyvä!
Tunnemme olevamme etuoikeutettuja saadessamme asua
ja palvella ihmisiä Bergvikin
toimintakeskuksessa. Tämä
on meidän ”tukikohtamme”,
jossa saamme elää ja lähteä
palvelemaan eri seurakuntiin ja
tapahtumiin. Vierailijat sanovat meille usein: ”Eikö ole valtavan hienoa asua näin upeassa
paikassa?” Tähän on helppo
hymyillen vastata: ”Täällä on
todella hyvä olla ja toimia!”
Samaan hengenvetoon täytyy
kyllä todeta, että suorittaminen
nostaa helposti päätään, kun
tekemistä on jos jonkinlaista
tämän tyyppisessä paikassa.
Me olemme myös aitiopaikalla saadessamme vastaanottaa eri tahoilta ja seurakunnista mielenkiintoisia ihmisiä.
Kesä-heinäkuu on erityisesti
rippileirien aikaa, kun paikan
täyttävät nuoret eri puolilta
Etelä-Suomea. Mikä energia ja
ilo pulppuaa nuorista ihmisistä! Nautimme erilaisten ihmisten kohtaamisista niin nuorten
kuin vanhempien. Meillä käy
myös erilaisia erityisryhmiä,
joita palvelemme yksilöllisten tarpeiden mukaan. Luonnonläheisyys hoitaa ihmistä
kokonaisvaltaisesti. Olemme
syvästi kiitollisia Herralle ja
haluamme antaa Jumalalle
kaiken kunnian siitä, että
saamme palvella lähimmäisiämme.

Harri ja Maarit

Verkkoperä

Olemme ylistäjiä
Olemme vaimoni Maaritin
kanssa kiitollisia saadessamme ylistää eri puolilla Suomea
monenlaisissa seurakunnissa
ja tapahtumissa. Jumalan ylistäminen laulaen ja soittaen
on meidän yksi tärkeimmistä
palvelutehtävistä. Tähän liittyy myös Sanan julistamista ja
rukouspalvelua. On tärkeätä,
että kaikki Jumalan antamat
lahjat tulevat käyttöön.
Sydämellämme on myös
vankilatyö. Haluan nostaa yhden hyvin tärkeän ja odotetun
tapahtuman vuosittain, nimittäin ”vankilakiertueen” kesä-

kuun alussa. Olemme saaneet
toteuttaa tätä kiertuetta jo useina vuosina ystävämme Soile
Inkarin kanssa. Kiertuepaikkojamme ovat olleet Pelson ja
Sukevan vankilat. Hengelliset
laulut ja todistaminen ovat
näissä paikoissa hyvin erityisessä asemassa. Kun sinulla
on vain muutama minuutti
aikaa kertoa jotakin, joka voisi koskettaa näitä eristettyjä,
monien ongelmien keskellä
olevia ihmisiä, niin siinä nousee erityisen korkeaan arvoon
riippuvaisuus Jumalasta ja
Hänen tavastaan kertoa minun
kauttani sellaista, joka liikut-

taisi heidän sydämiään ja saisi
aikaan muutoksia asenteissa ja
koko elämässä. On mahtavaa
nähdä, kun vanki on löytänyt
Vapahtajan ja loistaa valoa ja
iloa. On suuri kunnia kokea
sitä taivaallista armoa, kun
Jumala käyttää meitä näissä
paikoissa laulujen, rukouksen
ja keskustelujen kautta. Herralle jokainen sielu on tärkeä
ja arvokas. Toivonkin, että
osaisimme elää viisaasti niin
seurakunnan keskellä kuin
jokaisessa arjen kohtaamisessa, jotta Jumalan suunnitelma
menisi eteenpäin sekä omassa
että jokaisen kohtaamamme

ihmisen elämässä.
”Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa.” 2.
Moos. 14:14
Tässä on paikka Jumalan
Sanasta, jonka koen profeetaaliseksi tähän aikakauteen.
Meitä uskovia on opetettu,
olemme lukeneet hengellisiä kirjoituksia ja rukoilleet,
mutta osaammeko olla hiljaa
ja luottaa Jumalaan, että kyllä
Hän sen tekee.

Harri ja Maarit
Verkkoperä
Kuva: Soile Inkari

Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2019
Tilausmaksu on 35 €. Saat
loppuvuoden lehdet ilmaiseksi.
Uudistat tilauksesi maksamalla
lehden tilausmaksun tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!
Voit tilata myös:

Soittamalla tai sähköpostitse:
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
Uusi Elämä -lehden tilaus on aina kestotilaus, jonka voi lopettaa koska tahansa.

Tilaa Uusi Elämä -lehtiä
evankeliointiin ja tue
Suomen evankeliointia!
Juuri sinun lahjasi merkitsee
paljon. Kiitos tuestasi!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2016/690
Tili Ruotsissa PG: 496 39 26-3

www.uusielama.net
Fb. Uusi Elämä

