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Herätyskeskus avattu
keskelle Suomea!

Miko Puustelli koki jo vuonna 2008, että hänen tulisi avata
Herätyskeskus Äänekoskella Spektrin tiloissa, jossa tullaan
järjestämään hengellisiä tilaisuuksia. Nyt 13 vuotta myöhemmin tämä näky on toteutunut. Miko iloitsee mahdollisuudesta
olla tavoittamassa ihmisiä Jeesukselle myös Keski-Suomessa.
Sivut 6-7

Lassi Erpiö 			
kutsuu 					
uskovia 			
rukoukseen
Sivu 9

2

Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin

Uusi Elämä Nro 7/2021

Taistelu perheen puolesta
”Minkä Jumala
on yhdistänyt,
sitä älköön ihminen erottako.”
Matt. 19:4-6

Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden
päätoimittaja

Jumala on Luojamme. Hän loi
ihmisen mieheksi ja naiseksi,
ja Hän yhdisti heidän liittonsa. ”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä
ja liittyköön vaimoonsa, ja
he tulevat yhdeksi lihaksi.” 1.
Moos. 2:24
Jeesus yhtyy täysin Jumalan luomistyöhön, kun Hän
vastasi fariseuksien kysymykseen avioerosta. Jeesus sanoi
heille: ”Ettekö ole lukeneet,
että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?”
ja sanoi: ”Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään
ja liittyköön vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.
Niinpä he eivät enää ole kaksi,
vaan yksi liha. Minkä Jumala
on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Matt.19:4-6
Jumalan suunnitelma on
elinikäinen avioliitto. Tätä
Jumalan suunnitelmaa vastaan
hyökätään tänään rajusti, ja
siksi näemme paljon rikkoutuneita perheitä. Nyt yhä useammin puhutaan uusperheestä,
jossa voi olla lapsia monesta
eri suhteesta.
Mooses salli aikanaan miehen kirjoittaa erokirjeen vaimolleen, mutta se ei muuttanut
Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. Jeesus sanoi juutalaisille: ”Teidän sydämenne
kovuuden tähden Mooses

salli teidän hyljätä vaimonne,
mutta alusta ei niin ollut.”
Matt. 19:8
Jeesuksella oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu samarilaisen naisen kanssa avioliitosta, kun Hän saapui Sykarnimisen kaupungin kaivolle.
Hän oli väsynyt ja Hän istui
kaivolla. Opetuslapset olivat
menneet ostamaan ruokaa
kaupungista. Kaivolle tulee
samarialainen nainen yksin
vettä ammentamaan. Jeesus
sanoo hänelle: ”Anna minulle
juotavaa.” Tästä kehkeytyi
mielenkiintoinen keskustelu,
jossa nainen ilmaisee halunsa
saada elävää vettä.
”Jeesus sanoi hänelle:
”Mene, kutsu miehesi ja tule
tänne.” Nainen vastasi ja sanoi: ”Ei minulla ole miestä.”
Jeesus sanoi hänelle: ”Oikein
sinä sanoit: ’Ei minulla ole
miestä’, sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi;
siinä sanoit totuuden.” Joh.
4:16-18
Voi olla, että myös tänään
Jeesus sanoo jollekin: puolisosi, joka sinulla on juuri nyt,
ei ole puolisosi. Miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia?
Vastauksen antaminen ei aina
ole yksinkertaista, mutta Jumalalla on kokonaisvaltainen
suunnitelma siitä, miten Hän

luo uutta.
Jos olet suhteessa, joka ei
ole Jumalan tarkoittama suhde,
niin siitä on hyvä päästä eroon
erityisesti silloin, jos miehellä
ja naisella ei ole yhteistä lasta.
Kuulin kerrottavan eräästä
pastorista, joka ei hyväksynyt
uudelleen avioitumista. Hän
oli kehottanut uudelleen avioitunutta avioparia eroamaan,
vaikka heillä oli jo yhteinen
lapsi. Kyllä tässä tulee käyttää
myös tervettä järkeä. Tuo kyseinen pastori meni liian pitkälle.
Näin ei Jeesus toimi. Hän ei
tuomitse, vaan antaa anteeksi
ja antaa uuden alun elämään.
Hän sanoi aviorikoksesta kiinni
otetulle naista: ”En minkään
sinua tuomitse, mene äläkä enää
syntiä tee.”
Toisessa yhteydessä Jeesus
ehkä sanoo sinulle, niin kuin
Hän sanoi samarialaiselle naiselle, että puoliso, joka sinulla
on juuri nyt, ei ole puolisosi ja
siksi on parasta päästä eroon
väärästä suhteesta. Jumala on
voimallinen eheyttämään ja
parantamaan avioliittoja niin,
että avioliitto on siunaukseksi.
Luovu vääristä suhteista.
Rukoile ja pane asiat kuntoon
Jumalan avulla. Hänellä on
anteeksiantoa. ”Tutki minua,
Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne
minun ajatukseni. Katso: jos

minun tieni on vaivaan vievä,
niin johdata minut iankaikkiselle tielle.” Ps. 139:23-24.
Jumalan avulla pääset vapauteen.
Nyt tarvitaan rukousta perheiden puolesta, koska paholainen haluaisi tuhota jokaisen
perheen, joka on pienoiskoossa kuva Jumalasta. Tässä on
kyse myös uudesta sukupolvesta, joka kasvaa perheissä.
Jumala on voimallinen siunaamaan juuri sinun perhettäsi.
Älä anna periksi, kun tulee
pieniä ongelmia, vaan etsi
Jumalaa, sillä Häneltä tulee
sinulle apu.
Perheeseen voi tulla ongelmia, jos tuli sammuu perheen
yhteiseltä rukousalttarilta.
Päätä tästä päivästä lähtien
etsiä rukouksessa Jumalan
suojaa ja siunausta perheesi
elämään. Tunnusta Jeesuksen
Herrautta perheenne elämään
ja että paholaisella ei ole pääsyä teidän rakkauden puutarhaan. Näin saatte elää rikasta
elämää, joka on siunaukseksi
myös monille muille ja joka
tuo kunniaa Jumalalle. Amen!

Pauli Kemi

Daavid vastaan Goljat

Kesäkuussa vuonna 1967 käytiin Lähi-idässä ns. Kuuden
päivän sota. Sen seurauksena
koko Jerusalem tuli Israelin
hallintaan. Monet Raamattua tuntevat kokivat silloin
ajankohtaisiksi Jeesuksen
sanat: ”Ja Jerusalem on oleva
pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.”
(Luuk. 21:24)
Tuo lyhyt sota Israelin ja
sitä vastaan sotivien naapurivaltioiden kesken hämmästytti
maailmaa. Pieni, vain muutaman miljoonan asukkaan maa,
sai voiton moninkertaisesti
vahvemmasta vastustajasta,
joka oli suureen ääneen uhonnut tekevänsä lopun tuosta 19
vuotta aikaisemmin itsenäistyneestä juutalaisvaltiosta.
Monia kirjoja ilmestyi
kertoen sodan tapahtumista.  Erään kirjan nimi oli osuvasti ”Daavid vastaan Goljat”,
pieni vastaan suuri.
Kertomus Daavidista ja

Goljatista löytyy 1. Sam. 17.
luvusta.
Israelilaisten ja filistealaisten kesken oli syttynyt sota.
Oltiin Tammilaaksossa. Nuori,
profeetta Samuelin tulevaksi
kuninkaaksi voitelema Daavid
oli lähetetty viemään ruokaa
sodassa mukana olleille veljilleen.
Samanaikaisesti Goljatniminen Gatista kotoisin ollut
jättiläiskokoinen soturi haastoi ja provosoi ylimielisesti
vastustajaa Israelin riveistä.
Varustus tällä yli kolme metrin
pituuden omaavalla miehellä
näytti olevan kaiken kattava
ja peittävä.
Pelko oli vallannut Israelin
rivit kuningas Saulia myöten.
Mutta yksi sisuuntui: ”Mikä
tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä.”
(jae 26) Sanat tulivat Daavidin
suusta.
Daavid oli valmis otta-

maan haasteen vastaan. Mutta
ilmaantui kolme testaajaa. Ensimmäinen testi tuli veljeltä:
mitä sinä täällä teet?
Toinen tuli kuninkaalta:
Tämä on miesten hommia, et
sinä pärjää.
Daavid muisteli, miten oli
suojellut lammaslaumaansa,
oli sitten kysymys karhun tai
leijonan uhasta. Tämä vakuutti. Mutta sitten oli tarvittavan varustuksen sovittaminen
nuorukaisen ylle. Ne olivat
liian raskaat. Daavid turvautui
omaan yksinkertaiseen ja toimivaksi osoittautuneeseen varustukseen: linkoon ja kiviin.
Kolmas testi tulikin halveksuntaa osoittavalta Goljatilta.
Daavid ei pelännyt. Sota on
Herran. Hän oli saanut avun
aikaisemminkin vaikeissa tilanteissa. Nyt lingon lennättämä kivi osui Goljatin heikkoon
kohtaan. Taistelu oli ohi. Muut
israelilaiset hoitivat lopun.
Bar Ilan yliopiston tutkijat

Pertti
Kymäläinen
ovat paikallistaneet Gatin
linnoitukset. Tutkijat ovat löytäneet ruukunsirpaleen, jossa
on nimi Goljat. Arkeologia
tuo näin esiin kätkössä olleita
todisteita: kyse on todellisista
tapahtumista!
Daavid oli oppinut yksinkertaisen tavan taistella. Hän
itse määräsi, miten taistella.
Luonteenlujuus ja nöyryys
olivat Daavidin vahvuuk-

sia. Virheitä kyllä löytyi, mutta Daavid nöyrtyi aina Jumalan väkevän käden alla. Tässä
on meillekin esikuvaa. Jumala
kyllä näyttää, millä tavoin me
taistelemme hengellisin asein!
Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Kun elämä kääntyy
Tahdon kertoa sinulle, miten
elämä kääntyi erään kuninkaan kohdalla. Hän oli Israelin
historian toinen kuningas, ja
hänen nimensä oli Daavid. Hän
oli laulaja ja runoilija, joka
oli saanut lahjansa Jumalalta.
Pelkästään Raamatun Psalmi
23 osoittaa hänen valtavat taitonsa.
Elämä Jumalan kanssa antoi
hänelle monia siunauksia. Hän
näki kerta toisensa jälkeen,
kuinka Jumala puuttui hänen
elämäänsä. Jo nuorena Daavid
oli voittanut Goljat-nimisen jättiläisen. Ihmiset juhlivat häntä
ja naiset lauloivat: ”Saul voitti
tuhansia, Daavid kymmeniätuhansia.” (1. Sam. 18:7)
Kun kaikki tämä tapahtui
Daavidille, hänestä tuli lopulta
niin itsevarma, että hän luuli
voivansa tehdä kaiken, mitä
oli päättänyt tehdä välittämättä
lähimmäisistään.
Eräänä päivänä tapahtui
jotain todella kauheaa Daavidin elämässä. Hän näki toisen
miehen vaimon, Batseban.
Hän rakastui tähän niin paljon,
että lähetti hänen miehensä
armeijan mukana ja antoi kenraaleilleen käskyn sijoittaa
Uurian rintamaan, jossa taistelu
oli kuumin, ja siellä Uria sai
surmansa. Nyt Daavid saattoi
ottaa Batseban vaimokseen.
Mutta Jumala näki, mitä hän
oli tehnyt.
Hetkessä ilo katosi. Hän
ei osannut kirjoittaa niin hyvin kuin ennen. Laulu hiljeni
kuninkaan linnassa. Kaikki
muuttui kylmäksi ja harmaaksi.
Yhtäkkiä profeetta Natan astui
esiin ja välitti sanoman, joka
ravisteli Daavidia. Hän kertoi
miehestä, joka otti köyhän
miehen ainoan karitsan, vaikka
hänellä oli enemmän karitsoita,
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Mitä on (UE)
Uusi Elämä?

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

Työnäkymme on:

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

Mitä UE tekee:

– Julkaisemme Uusi Elämä
ja Kristet Liv -lehtiä
– Teemme ja lähetämme
TV-ohjelmia, ÖK
– Tuemme paikallisten
srk:n työtä
– Evankelioimme median
kautta, lehti, TV ja netti
– Tuemme lähetystyötä ja
apua tarvitsevia Intiassa,
Israelissa ja Brasiliassa

Birgert Skoglund on
helluntaiherätykseen
kuuluva julistaja, jota
Pyhä Henki on käyttänyt ja käyttää edelleen
voimallisesti välittämään
Jumalan ihmeitä ja
profeetallisia sanomia.
Hän on usein vieraillut
Suomessa.
kuin hän tarvitsi. Daavid raivostui ja sanoi, että mies, joka oli
noin tehnyt, oli kuoleman oma.
Sitten profeetta sanoi suoraan
Daavidille: ”Sinä olet se mies!”
Daavid oli murtunut ja kääntyi
Jumalan puoleen ja rukoili.
Toistan rukouksen tässä. Se
löytyy Raamatun Psalmien kirjan luvusta 51 (Ps. 51:12-14):

Yhtystiedot Suomessa:
”Jumala, luo minuun puhdas
sydän ja uudista vahvaksi henki
minun sisimmässäni. Älä heitä
minua pois sinun kasvojesi
edestä, äläkä ota pois minusta
Pyhää Henkeäsi. Anna minulle
jälleen pelastuksesi ilo ja tue
minua alttiuden hengellä.”
Kun Daavid rukoili Herraa,
kääntyi hänen elämänsä jälleen.

Ehkä sinulla, joka olet lukenut
tämän kirjoituksen, on ollut samanlainen kokemus. Kuuntele
– tänään Jeesus tahtoo vahvistaa sinua uudelleen niin, että
laulua alkaa kuulua elämässäsi
jälleen.

Birger Skoglund
Evankelista, Ruotsi
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Kutsu perheyhteyteen

Kati ja Topi Kaaresoja
olivat kiireisiä, akateemisia, suorituskeskeisiä vanhempia, kun
Jumala alkoi puhutella
heitä ajan antamisesta
rukoukselle ja perheen
sisäisen hengellisen elämän ja rukousalttarin
rakentamiselle.

Kati Kaaresoja toimi aiemmin
täysipainoisesti draamapedagogin työssä, mutta Jumalan
kehotuksesta hän päätti aloittaa
päätoimisen hengellisen työn
perheiden rukousnäyn parissa.
Myös puoliso Topi vähensi
työtaakkaansa hengellisen työn
hyväksi. Pariskunta Kaaresojien
näkynä on herätellä perheitä
hengellisen elämän virvoittamiseen ja rukouselämän uudistamiseen Pyhän Hengen
johdatuksessa.

Perheiden siunaus

Kaaresojille henkilökohtainen
hengellinen uudistuminen ja
yhteisen rukouselämän aloittaminen oli alkukohta ilmestyksille rukouksesta ja avioliiton
sekä perheen hengellisestä
merkityksestä.
- Jumala alkoi puhua avioliitosta ja perheestä hengellisenä
voimana, Kati kertoo.
”Perhe heijastaa maan päällä
Jumalan valtakuntaa, samoin

Kaaresojien perhetunnelmia yhteisen palvelupäivän jälkeen.
avioliitto, tiedämme, että Jeesus kristillinen avioliitto ja perhe
- Kun olemme kristillisessä
ja seurakunta on Kristus ja mor- julistaa jo pelkällä olemassa- avioliitossa, niin vaikka kuinka
sian.”			
olollaan Jumalan todellisuutta olisimme repaleisia ja kasvuntarpeessa olevia, niin pelkällä
Kaaresojat ymmärsivät, että tässä maailmassa.
				 				

olemassolollamme me saamme
olla hengellisenä voimana, Kati
painottaa.
Kaaresojat alkoivat toimia
oman avioliittonsa ja perheelämänsä parantamiseksi, ja
he alkoivat myös palvella seurakunnassa kahden tyttärensä
kanssa.
- Olemme perheenä palvelleet yhdessä seitsemän vuotta
eri tavoin, eri tapahtumissa ja
eri puolella Suomea. Näkymme
on, että Jumala kutsuu tänä aikana juuri perheitä ja aviopareja
läsnäoloonsa ja palvelemaan
Häntä yhdessä. Olemme käytännössä kokeneet, että perhekin voi yhdessä johtaa ylistystä,
esirukoilla, evankelioida, tehdä
diakoniaa, opettaa, saarnata mitä vain, mihin Jeesus kutsuu!
Perhe ei ole este palvelemiselle.
Tärkeintä perheenä on löytää
rukousyhteys – kaikki lähtee
siitä.

Avioliiton siunaus

Miten avioliitto saadaan toimimaan? Onko avioliittokin vain
kulutustavaraa, joka ostetaan
kaupan hyllyltä ja heitetään
menemään, kun se ei enää täytä
omia, todellisia tai kuviteltuja

Matkalla pitämään koko perheen voimin luovan rukouksen pajaa.

Uusi Elämä Nro 7/2021		
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kahle. Jeesus tahtoo vapauttaa.
Hän tahtoo vapauttaa perheitä.
Perhe on Isän lahja.
Kati toteaa, että heidän omassa parisuhteessaan ei olisi sellaista voimaa ja rikkautta kuin
he saavat nyt kokea, jos ei
Jeesus olisi liittoa siunaamassa.
Kaaresojat toimivat yhteiskristillisissä yhteyksissä, mutta
heidän hengellinen kotinsa on
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kun kirkot korona-aikana
sulkivat ovensa lähes täysin,
tilanne alkoi puhutella Katia
perheen merkityksestä hengellisen kasvun paikkana.
- Siitä nousi vahva ajatus, että
emme voi perheinä ja aviopareina roikkua vain seurakunnan
varassa. Meidän täytyy itse olla
myös seurakunta, sillä koti on
hengellisen kasvun keskus, ja
löytää kodin sisäinen hengellisyys.
-Uskon Jumalan unelmoivan
siitä, että pariskunnat ja perheet
olisivat Jumalan läsnäolossa
yhdessä.

Ilon aika

Kati ja Topi Kaaresoja
Sen sijaan, että suhde olisi
tarpeita?
Kati näkee nykyisessä ajas- vain kulutettavaksi, tulisi yhteiselle elämälle ja ilolle olla
samme tällaisia tendenssejä.
- Ajatellaan, että parisuhde, aikaa Jumalan läheisyydessä.
perhe ja avioliitto ostetaan Parisuhde on joutunut monien
kaupan hyllyltä, ja se on heti valheiden alle, ja nämä valheet
valmis, mutta jos ajatellaan on purettava Jumalan totuudeltyöelämää, niin emme kuvittele la.
- Parisuhde on elävä vuoroettä tekniikan tohtori valmistuisi
vaikutussuhde, persoonien välisekunnissa, Kati toteaa.
- Sama meidän tulisi nähdä nen suhde. Siitä löytyy rikkaus,
myös parisuhteiden ja perheiden sille on annettava aikaa, ja sitten
suhteen; vihollinen valehtelee, se kyllä paljastuu valtavana
että ihmissuhteet ovat kulu- aarteena, Kati toteaa.
Katille ja Topille vahvistusta
tustavaraa- nyt se on kulutettu,
otan seuraavan ihmissuhteen tai on tuonut myös rukousvastauksena saatu pariskunta, jota
buddhapatsaan.
				

Kati kuvaa heidän hengellisiksi
vanhemmikseen.
- Olemme nauraneet ja itkeneet yhdessä, he ovat olleet
meille rukoustukena ja Jumalan
sylinä.

Rukous perheiden
voimavarana

Korona-aika oli yksi herättelijä, joka sai Katin pohtimaan
hengellisen elämän hoitamista
kotiympäristössä ja perheen
sisällä ja joka innosti myös
esirukoukseen.
				

- Ensimmäisenä koronakeväänä aloin kantaa erityistä
rukoustaakkaa perheistä. Syntyi
kirja ’Perheiden ja perhosten
aika’.
Kirjan ensimmäistä osaa Kati
kuvaa herättelyksi ja ihmettelyksi siitä, mihin Jumala kutsuu
perheitä juuri nyt. Toiseen osaan
hän on koonnut ajankohtaisia
haasteita, jotka estävät perheitä
vastaanottamasta siunauksia
ja kokemasta perherakkautta
ja iloa.
- Tällaisia ovat mm. uhrimentaliteetti, vanhempien
rajattomuus ja hylkäämisen

Kati kertoo naurunaamarista,
jonka heidän perheensä kuopus
teki totiselle isälleen. Naamari
herätti vanhempia ilon ja leikin
merkitykseen perheen hyvinvoinnille.
- Meiltä puuttui nauru, ja
lapset kaipasivat sitä.
Perhe-elämän virvoittamiseen ja hengellisyyteen on
haettu ideoita yhdessä lasten
kanssa rukoillen, ja Kaaresojat ovat halunneet ottaa lasten
luonnollisen mielikuvituksen
ja leikin osaksi yhteistä ilon ja
keveyden etsintää hengellisessä
elämässä ja perheen keskinäisessä yhteydessä.
- Olemme tehneet rukouspiirtämistä ja rukousmaalaamista
ja puhaltaneet saippuakuplarukouksia rantakallioilla, rukousaiheita on kirjoitettu ilmapalloihin, jne. Kuulostelemme
rukouksessa, mitä rohkaisevaa
Jeesus haluaa sanoa meille.
Kati Kaaresoja haluaa rohkaista vanhempia, jotka ovat
usein monella tavalla haastettuja, luottamaan Jumalan lupauksiin ja hyvyyteen.
- Haluan rohkaista vanhempia erityisesti- olemme monien
haasteiden, vastuiden ja kuormien läkähdyksiin asti uuvuttamia- että Jumala haluaa oikeasti
olla Isänä meidän kanssamme ja
ottaa meidät hartioilleen.

Teksti: Heljä
Ahjovaara-Steck
Kuvat: Kati ja Topi
Kaaresoja

Kirjallisuutta: Kati Kaaresoja,
Perheiden ja perhosten aika,
TV 7 Kustannus

Tilaa Uusi Elämä -lehti maksamalla tilille: FI27 8000 1670 8458 42. Muista nimesi ja osoitteesi!
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Poika ja isä, Miko ja Timo Puustellilla on näky herätyksestä, ihmisten pelastumisesta, ja siksi he rakentavat yhdessä Herätyskeskusta Äänekoskelle liikekeskus
Spektrissä. Tästä Miko on saanut näyn Herralta jo vuonna 2008.
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Vielä yksi Jeesukselle!
Lahdessa, torin laidalla
perjantai-iltapäivänä,
mieshenkilö yrittää
työntää autoa käyntiin. Kuskin laittaessa
vaihteen silmään auto
kuitenkin hyytyy. Siinä enempää miettimättä lähtee joukko
kristittyjä liikkeelle
kysyen: ”Voidaanko
me auttaa?” Kun auto
on saatu käyntiin, noin
20-vuotias nuori kuljettaja avaa iloisena
ikkunan kiittääkseen
auttajia. Suunnilleen
minuutin pituisen keskustelun aikana nuori
mies haluaa vastanottaa Jeesuksen henkilökohtaisena Pelastajanaan. KIITOS JEESUS!

Apt. 10:38 Te olette kuulleet
Jeesuksesta, nasaretilaisesta,
jonka Jumala voiteli Pyhällä
Hengellä ja voimalla. Hän
kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka
olivat joutuneet paholaisen
valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan.

Ihmiset janoavat
pelastusta

Suomessa on tilausta evankeliumille! Miko Puustelli on
toiminut reilut kaksi vuotta
Lahden Kääntöpiiri -seurakunnan johtavana pastorina.
Ihmisiä on tullut uskoon niin
kaduilla kuin seurakunnan
erilaisissa tilaisuuksissa, ja
seurakunta on saanut kasvaa.
Tärkeässä osassa evankeliointia on ollut aineellisen
avun antaminen ihmisille.
Moni ihminen elää erilaisten
ahdinkojen puristuksissa.

Kääntöpiirissä tapahtumia

Lokakuussa Kääntöpiiri on
mukana järjestämässä Asunnottomien Yötä Lahdessa
useiden eri tahojen kanssa.
Silloin seurakunnan tiloissa
Wanhalla Walimolla on monenlaista ohjelmaa, ruokakassien jakoa, makkara- ja
kahvitarjoilua, musiikkia,
kansanedustajan tervehdys,
pastorin puhe ja illan päätteeksi myös elokuva: Pelkosenniemi 1939 – Unohdettu
taistelu.

johtava pastori Jarno Piipponen oli koordinoimassa todella onnistuneen kokoussarjan,
joka piti sisällään evankeliointia ihmisten parissa joka
kaupungissa päivällä ennen
tilaisuuksien alkua.
Noin 10-henkinen tiimi
kiersi Jeesus-bussilla kiertueen mukana. Kaduilla ja
kokouksissa tuli lukuisia
ihmisiä uskoon jokaisella
paikkakunnalla, ja moni sai
kokea vapautumista ja parantumista. Tilaisuudet olivat
nähtävissä suorana TV7 Pluskanavalla.

Koko maan
kokoussarja

Herätyskeskus
Äänekoskella

Aiemmin mainittu uskoontulo torilla tapahtui Tommy
Liljan yhdeksän kaupungin kokouskiertueen aikana
evankeliointitiimin jalkautuessa kaduille. Loimaan
Elävät Virrat-seurakunnan

Kokous Lahden Kääntöpiiriseurakunnassa...					

Miko ja Nina Puustelli ovat Kääntöpiiriseurakunnan pastoripari. He johtavat
myös Herätyskeskuksen työtä Äänekoskella.

Lahden lisäksi yksi kaupungeista oli Äänekoski,
jossa illan tilaisuus pidettiin
liikekeskus Spektrissä. Fire
Strikes Ministries ry, jonka
toiminnanjohtajana Miko
toimii päätoimensa ohella,

on alkanut järjestämään kerran kuukaudessa tilaisuuksia
vuokraamassaan liiketilassa.
Miko koki jo vuonna 2008,
että tuossa tilassa tullaan
järjestämään hengellisiä tilaisuuksia.
Nyt 13 vuotta myöhemmin tämä näky on toteutunut. Miko iloitsee mahdollisuudesta olla tavoittamassa
ihmisiä Jeesukselle myös
Keski-Suomessa. ”Herätyskeskukseen” on alkanut muotoutumaan aivan huipputiimi,
jossa vahvasti ovat mukana
myös Mikon vanhemmat,
Timo Ja Hanna Puustelli.
Seuraava tapahtuma järjestetään 16.10.
Nyt on aika tehdä hyvää ja
tavoittaa ihmisiä! Vielä yksi
Jeesukselle!

Teksti: Nina Puustelli
Kuvat: Nina ja Miko
Pustelli ja Fire Strikes
Ministries ry

ja Herätyskeskus Spektrin tiloissa Äänekoskella.

Mikon vanhemmat, Timo ja Hanna Puustelli ovat Herätyskeskuksen työntekijätiimissä aktiivisesti mukana.
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Marssi elämän puolesta
-tapahtuma muistutti ihmiselämän arvokkuudesta
Omantunnonvapaus -kansalaisaloite,
joka luovutettiin eduskuntaan syyskuussa 2015, ei tuonut lakisääteistä muutosta
terveydenhoitohenkilökunnan mahdollisuuksiin kieltäytyä abortin tekemisestä.
Vuonna 2020 eduskuntaan jätetty Oma
tahto -kansalaisaloite puolestaan vaati,
että abortin tekemistä tulisi helpottaa entisestään siten, että aborttia harkitsevan
ei enää tarvitsisi saada kahden lääkärin
lausuntoa. Syyskuisella Marssilla elämän puolesta, jolle osallistui useita satoja ihmisiä, haluttiin herättää keskustelua
abortin kipeydestä ja tukea ihmiselämän
arvokkuutta. Marssilla puheenvuoron
käyttivät mm. kansanedustaja Päivi
Räsänen ja lääkäri Marika Kaksonen.

Aborttilain muutos

Suomessa Oma tahto -kansalaisaloite
esittää abortin saamisen helpottamisesta
nykyisestä siten, että aborttia varten ei
tarvittaisi enää kahden lääkärin lausuntoa. Lääkäri Marika Kaksonen pitää esityksessä ongelmallisena erityisesti sitä,
että abortin saisi mistä syystä tahansa
ilman, että käytäisiin edes keskustelua
aiheesta.
- Tämä aloite laillistaisi vaikkapa toistuvien aborttien suorittamisen samalle
potilaalle sikiön “väärän” sukupuolen
perusteella – ja tätä on jo tapahtunutkin
Ruotsissa, jossa abortti on laillinen mistä
syystä tahansa, Kaksonen toteaa. Hän

Marssi Elämän Puolesta lähti Senaatintorilta kohti Eduskuntataloa. Siellä ohjelmassa oli puheenvuoroja sekä musiikkia.
pitää nykytilannetta parempana, sillä
Kaksonen korostaakin, että aborttia
moni äiti saattaa harkita aborttia myös eri harkitseville äideille suunnattua tukea
tavoin painostettuna, esim. psyykkisesti tulisi lisätä eikä vähentää nykyisestä.
rasittuneessa tilassa.
- Nykytilanne, jossa abortin hakemisen syistä keskustellaan eikä abort- Kehitysbiologian oppeja
tilääkkeitä määrätä vielä ensimmäisen Marika Kaksoselle herätys aborttiaiheekäynnin yhteydessä, antaa ammattilai- seen tuli opiskeluaikana kehitysbiologisille paremmat mahdollisuudet tunnistaa an kurssilla, kun hänelle tuli selväksi,
nämä haavoittuvaiset ihmiset ja tarjota että ihmiselämä todellakin alkaa hedelheille heidän tarvitsemaansa tukea ja möittymisestä.
apua, ja aborttia hakevalle jää edes vähän
- Kehitysbiologian kurssin aikana
harkinta-aikaa.				 tajusin, miten heikolla pohjalla väitteet
siitä, ettei kukaan tietäisi, milloin ihmiselämä alkaa, olivat. Oli yksiselitteinen
tosiasia, että ihmisen elämä alkaa kuten
suvullisesti lisääntyvien eliöiden elämä
yleensäkin: kahden sukusolun yhtyessä,
Marika kertoo.
Jo nuoresta tytöstä asiaa pohtinut lääkäriopiskelija ryhtyi aktivoitumaan asiassa. Kaksoselle asia ei tuolloin liittynyt
erityisesti kristilliseen vakaumukseen,
vaan hänen havaintoihinsa aiheeseen
liittyen. Aborttikysymyksen käsittely
Oikeus elämään -yhdistyksen
kristillisissä piireissä kuitenkin oli myös
puheenjohtaja Kirsi Morganjohtamassa Kaksosta henkilökohtaisen
MacKay kertoi koskettavasti
uskon äärelle.
siitä, miten abortti voi satut- Uskolla ei siis ole ollut mitään vaitaa myös naista – asia, josta
kutusta kantaani syntymättömien lasten
hänellä on kaksi aborttia
oikeuksiin, joita kannatin tieteellisistä
läpikäyneenä äitinä surullisen
ja filosofisista syistä jo kauan, ennen
omakohtaista kokemusta.
kuin minulla oli mitään vahvaa kantaa
tai vakaumusta, mitä uskonasioihin tuli.
Minun kohdallani syy-seuraussuhde on
mennyt päinvastoin: jos en olisi koskaan
alkanut toimia syntymättömien lasten
auttamiseksi tai jos en olisi törmännyt
syntymättömistä lapsista välittäviin
kristittyihin, en melko varmasti olisi
nyt kristitty.

Asenteet avarimmiksi

Kansanedustaja Päivi Räsänen totesi,
että lakeja voidaan myös muuttaa lapsen elämää suojelemaan.

Lääkäri Marika Kaksonen peräänkuuluttaa myös asenne- ja keskusteluilmapiirin muutosta.

Kehitysvammapoliklinikalla toimiva
lääkäri katsoo, että asenteissamme on
parantamisen varaa.
- On lähtökohtaisesti ongelmallista,
että abortti saatetaan tehdä vaikkapa
Downin oireyhtymän tai leikkauksella
korjattavissa olevan sydänvian takia.
Vammaisten lasten vanhempia saatetaan
jopa painostaa aborttiin. Myös vammaisella ihmisellä on ihmisarvo siinä missä

terveelläkin, ja vammainenkin ihminen
voi elää aktiivista, onnellista ja hyvää
elämää.
- Alkioiden lahjoittaminen ja ”alkioadoptio” on sallittua Suomessa jo nyt,
mutta laki sekä klinikoiden käytännöt
rajoittavat sitä tarpeettomasti: esimerkiksi luovutettuja sukusoluja hoidoissaan
käyttänyt ei voi lahjoittaa alkioitaan toiselle lasta kaipaavalle edes sukusolujen
luovuttajan luvalla.

Tukea kriisitilanteisiin

Aborttia harkitsevien äitien tulisi saada
ammattilaisten apua päätöksensä tueksi,
Kaksonen painottaa.
- Aborttia suunnittelevalla tai pohtivalla tulisi olla mahdollisuus keskustella
tilanteestaan vaikeassa raskaustilanteessa olevan tukemiseen ja neuvontaan
erityisesti perehtyneen ammattilaisen,
vaikkapa sosiaalityöntekijän tai psykologin kanssa. Tälle keskustelulle tulisi
varata riittävästi aikaa, ja tarpeen mukaan keskusteluja tulisi olla mahdollista
käydä useitakin.
Marika Kaksonen peräänkuuluttaa
myös asenne- ja keskusteluilmapiirin
muutosta, jossa teiniäiteihin, yksinhuoltajaäiteihin tai lapsensa adoptoitavaksi
antaneihin äiteihin suhtauduttaisiin
nykyistä myönteisemmin. Kaksonen
näkee, että myös seurakunnilla ja järjestöillä voisi olla oma, vahva roolinsa
vaikeiden raskaustilanteiden keskellä.
Seurakunnissa voitaisiin esim. rukoilla
vaikeassa raskaustilanteessa olevien
äitien puolesta, jne.
- Tärkeä rooli aborttia harkitsevien tukemisessa on myös kolmannen sektorin
toimijoilla – etenkin nykytilanteessa, jossa julkinen sektori ei riittävää tukea tarjoa. Esimerkiksi moni raskaana oleva on
saanut apua ja tukea Tampereen NNKY:n
aloittaman ja sittemmin valtakunnalliseksi levinneen Itutyön kautta, joka tarjoaa tukea vaikeassa raskaustilanteessa
oleville tytöille ja naisille. Tällaista työtä
on syytä kehittää ja laajentaa edelleen.

Heljä Ahjovaara-Steck
Kuvat: Marssi Elämän Puolesta
- March For Life
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Rukousherätyksestä

Kysymys on paljolti hengellisestä
sodankäynnistä, josta on kirjoitettu
Ef. 6:12: Sillä meillä ei ole taistelu
verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja
vastaan taivaan avaruuksissa.

Me rukoilemme, että Jumalan valtakunta
voittaa, ja Isän tahto tapahtuu myös
maan päällä niin kuin taivaassa. Lopun
aikana valon ja pimeyden välinen sota
kulminoituu. Antikristilliset voimat pitää
sitoa Jeesuksen nimessä ja auktoriteetissa. Jeesuksen nimessä sidomme synnit
Matt. 18:18: ”Totisesti minä sanon teille:
kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on
oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä
te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.”
Rukousarmeijan tulisi aktivoitua.
Kysymys on liikekannallepanosta. Jossain päin maata on saatava läpimurto
ja muurit murrettava sekä linnoitukset
vedettävä alas, 2. Kor. 10:4: Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset,
vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä
hajottamaan maahan linnoituksia. Armeijassa tiedusteluesikunta käsittelee
tietoja ja koordinoi päällekkäisyydet pois
sekä käskyttää eri joukot, tykistön, maa-,
ilma- ja merivoimat ja eri aselajit. Eri
seurakunnat ovat armeijakuntia. Samoin
seurakunnilla tulee olla paastorukousta
ja paastoajia, jotka ovat iskujoukkoja
(kommandoryhmiä). Aamupiirit ovat
ohjuspattereita. Rukouskokous on tykistökeskitys. Ensin tuhotaan etäältä
tykistöllä vastustavat voimat, ja sitten
joukot liikkeelle. Lähitaisteluvarustus
niille, jotka evankelioivat. On tarkistettava kenttäkelpoisuus, taistelukunto ja
huolto. Sielunhoito pitää olla kunnossa,
koska tarvitaan huolto- ja viestiyhteydet
joukkoihin.
1. Yhdessä kun rukoillaan, pitää rukoilla
ihan tosissaan eli Hengessä ja Totuudessa. Rukous on elämänyhteys Herran
kanssa. Rukous Jeesuksen nimessä on
olennaista, koska silloin Jeesus itse allekirjoittaa pyynnön. Lisäksi pitää olla
yksimielistä rukousta. Muistetaan, että
rukous avaa kaikki Jumalan voimanlähteet.
2. Esirukoilijan on hyvä muistaa, että
hänen rukouksensa kantavat maan ääriin
asti. Ne eivät tunne etäisyyksiä. Rukouspaikka ja -aika tulisi olla häiriötön.
Jumalan Sana on osa rukouskokousta,
samoin ylistys. Ps.149:1 ”Halleluja!
Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi
hänelle hurskasten seurakunnassa.” Yksi
ihminen ei saisi dominoida kokousta ylipitkillä rukouksilla. Enimmäiskesto on
noin kolme minuuttia rukousta kohden.
Meidän tulee rukoilla uskossa ja jopa
kielillä puhuen.
3. Rukousaiheita ei meiltä puutu. Pitää
vedota Jumalan Sanan lupauksiin. Herra
valvoo Sanaansa. Jer.1:12: Herra sanoi
minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä
minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.”
Ne ovat ammuksia, usko on laukaisin,
palavuus on sytytin eli räjähde. Ihmiset
ovat avuttomia meidän rukoustemme
edessä. Heidän vapautumisensa on
avainasia. Eräitä erinäisiä rukouksia
ovat mm. Itkurukous, paastorukous,

Lassi Erpiö on profeetallinen
julistaja, joka
yhdessä Soile Inkarin kanssa
johtaa Ilpoisten-piirin
tilaisuuksia Martinkirkossa
Turussa.

ylistysrukous, lakkaamaton rukous,
almurukous ja huutorukous sekä vanhempien rukous.
Sunnuntai: Koska Jumala tahtoo,
että kaikki ihmiset pelastuvat. Siksi tulee
rukoilla Ps. 2:8 sanoin: ”Ano minulta,
niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.”
Herra Jeesus kehotti rukoilemaan lisää
työmiehiä elopellolle. Heitä tarvitaan
erilaisiin tehtäviin.
Meidän kohteenamme on Suomi
ennen muuta. Tosin voidaan järjestää
maakohtaisia rukouskokouksia.
Jos me tahdomme herätystä, tulee
meidän rukoilla pastorien ja paimenten
puolesta. Heidän tulisi tehdä yhteistyötä
eri seurakuntien kanssa. Jos paimen ei
ole tulessa, ei seurakunta voi herätä ja
uudistua. Usein valitetaan seurakuntien
tilaa. Totuus on siinä, että emme rukoile
tarpeeksi oman seurakunnan ja sen johtajien, piispojen, kirkkoherrojen, pappien,
pastorien ym. puolesta. Paavali pyysi
uskovia rukoilemaan puolestaan. Jumala
antakoon uuden voiman omilleen. Jes.
40:31
Maanantai: Toinen tärkeä rukousaihe
on rukous esivallan ja hallinnon puolesta.
1. Tim. 2:1-4 Eduskunta ja päättäjät ovat
tärkeitä kohteita. Mielipiteen ja ilmaisun
vapaus ovat vaarassa Suomessa. Raamattua vastaan hyökätään enenevästi.
Rukoilijoiden pitää kääntää tavallaan
taivaallisia valonheittimiä pimeyden linnakkeisiin, jotka eivät kestä Pyhän valoa.
Tuo voitto tulee vain Jeesuksen nimen ja
veren voiman kautta. Se on myös suoja
ja varustus pimeyttä vastaan.
Tiistai: Jeremian kirjassa on kehotus

rukoilla oman paikkakunnan ja kaupungin puolesta. Sen menestys on myös
asukkaiden menestys. Kaupungit ja kaupunginosat on ympäröitävä rukouspiiritysjoukoilla. Usein rukoilijat ovat liian
hajallaan, joten keskitetty voima puuttuu.
Pitäisi olla kaikilla seurakunnilla eri viikonpäivinä omat rukouskokoukset, jotka
ovat määrättynä aikana. Ne, jotka eivät
pääse paikalle, voisivat rukoilla kotona
annettujen aiheiden puolesta. Seurakunnan nettisivuilla pitäisi olla mainittuina
aiheet ja ajat.
Keskiviikko: Perheet ja lapset ovat
monenlaisten hyökkäysten kohteena.
Saatana haluaa tuhota aidot avioliitot
ja pystyttää hävityksen kauhistuksen
alttarille. Avioeron ja haureuden henki
vaikuttaa yhteiskunnassa. Lapsille tehdään erilaisia pelejä ja ohjelmia sekä
musiikkia, jotka eivät kaikki rakenna,
vaan tuhoavat ja saastuttavat lasten ja
nuorten sydämet. Rukoillaan herätystä
lapsille, uskovia aikuisia kohtaamaan
nuoria sekä avioliittojen eheytymisen
puolesta.
Torstai: Saatana pyrkii median kautta
saastuttamaan ihmiset. Se tuo jumalattomia lakiesityksiä ja jumalanpilkkaa
esille. Rukoilemme, että antikristuksen
henki sidottuna irrottaa otteensa toimittajista ja päätoimittajista sekä kustantajista.
Me rukoilemme kristillisen median,
lehtien, kanavien ja ohjelmien puolesta. Tarvitaan rohkeutta ja alttiutta, vrt.
Apt.4:29 sekä kestävyyttä Ef. 6:18-20.
Perjantai: Islam pyrkii koko maailman uskonnoksi. Siksi olisi tärkeä heidän
kuulla Jeesuksesta evankeliumi, joka
vapauttaa valheesta. Muistetaan myös
kärsivää seurakuntaa, jota on vanki-

loissa, työleireillä ja mielisairaaloissa.
Lisäksi kiusaamista esiintyy kodeissa,
kouluissa ja työpaikoilla.
Lauantai: Israel ja Jerusalem ovat
kestorukousaiheita. Erikseen on mainittava juutalaisten evankeliointityö ja
exodustyö. Lisäksi rukoilemme messiaanisten seurakuntien ja pastorien puolesta. Pyhä Henki johdattakoon ihmisten
tavoittamisessa, että jäännös valmistuu
oikeaan aikaan.
On tärkeää, että seurakunnat ja uskovat valmistuvat herätykseen ja tempaukseen.
Suomen sotien aikana rukoiltiin paljon. Jatkosodan aikana rukousaika oli klo
12.00 joka päivä. Kotirintamalla lähes
kaikki rukoilivat hartaasti. Jumala auttoi,
ja Suomi säästyi pahimmalta.
Suosittelen tätä samaa nytkin. Rukoillaan siis joka päivä klo 12.00. Mielellään
rukous saisi jatkua aina klo 13.00 asti.
Vähempikin riittää. Rukousten tehoa
voisi lisätä niin, että jättää aamiaisen syömättä. Ruokailee vasta klo 13.00 jälkeen.
Kyösti Kallion rukouksesta osa: Auta
meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään
omassa elämässämme taisteluun syntiä
vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti.
Tee meidät kansamme keskellä merkiksi
Sinun vapauttavasta armostasi. Täytä
meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me
tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi.
Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka
voittaa pimeyden vallat kansassamme.
Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme Sinun kauttasi, siihen me uskomme.
Armahda meitä.

Lassi Erpiö
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Maija Liljeroosin elämässä

Pelastuskokemus ei himmene
Porilainen Maija Liljeroos sai
kokea elämässään voimakkaan
pelastuksen. Eikä aikaakaan,
niin Herra puhui hänelle myös
lähetystyöstä. Intia tuli rakkaimmaksi lähetystyökohteeksi. Maija Liljeroos onkin käynyt
Intiassa jo peräti 11 kertaa. Hän
toimii Suomen Metodistikirkon
lähetystyön toimialajohtajana.
Hänellä on kolme lasta ja kuusi
lastenlasta.
Maija kertoo: Minä luulin,
että olen ihan hyvä ihminen,
eikä minussa ole mitään syntiä,
ei näkymätöntä tai näkyvää.
Mutta sitten elämääni ja perheeseeni tulivat vaikeat asiat, ja minä tulin herätykseen.
Jumalan Pyhä Henki valaisi
sisimpäni ja silloin näin, että
olin kaikkea muuta kuin hyvä
ja puhdas. Minulle tuli valtava
synnintunto ja kannoin sitä synnintuntoa todella kauan, eikä
minulle jäänyt mitään muuta
vaihtoehtoa, kuin huutaa Jumalan puoleen. Mitenkään muuten
en päässyt siitä vapaaksi.
Sitten tapahtui eräänä iltana,
kun ajattelin, että en jaksa enää,
niin Jeesus ilmestyi minulle.
Koin valtavan vapautuksen
kaikista synneistä, kaikista taakoista ja olin suuren rakkauden
koskettamana. Niin valtava ilo

Ristintyön armoon saan joka päivä turvata, sanoo Maija Liljeroos (vas.).
ja rauha tuli sisimpääni, että
se oli jotain sellaista, mikä
kantaa minua tänäkin päivänä.
Koin sen suuren rakkauden,
millä Jeesus rakastaa ihmistä
ja koin sen vapautuksen, minkä
vain Jeesus voi antaa. Tulin siis
pimeydestä valoon.
Olen kiitollinen siitä ar-

Ilosanomaa tästä me saamme
mosta, että minut vietiin sille
paikalle, missä koin oman viedä Jeesuksen käskyn musyntisyyteni Jumalan Pyhän kaan lähelle ja kauas ja todelHengen valaisemana. Olin lakin aina maan ääriin saakka.
uudestisyntynyt. Ristillä oli mi- Jeesus on kaiken valmistanut ja
nunkin edestäni Jeesuksen veri hän mursi kuoleman vallan.
Efesolaiskirje 5:8-21: ”Envuotanut ja syntini sovitetut.
Tähän ristintyön armoon saan nen te olitte pimeys, mutta
nyt te olette valkeus Herrassa.
joka päivä turvata.
				

Vaeltakaa valkeuden lapsina
- sillä kaikkinainen hyvyys ja
vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä- ja tutkikaa, mikä
on otollista Herralle; älköönkä
teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin
tekoihin, vaan päinvastoin
nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä
he salassa tekevät; mutta tämä
kaikki tulee ilmi, kun valkeus
sen paljastaa, sillä kaikki, mikä
tulee ilmi, on valkeutta. Sentähden sanotaan: ”Heräjä sinä, joka
nukut, ja nouse kuolleista, niin
Kristus sinua valaisee! Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan
niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari
oikeasta hetkestä, sillä aika on
paha. Älkää sentähden olko
mielettömät, vaan ymmärtäkää,
mikä Herran tahto on. Alkää
juopuko viinistä, sillä siitä tulee
irstas meno, vaan täyttykää
Hengellä, puhuen keskenänne
psalmeilla ja kiitosvirsillä ja
hengellisillä lauluilla, veisaten
ja laulaen sydämessänne Harralle, kiittäen aina Jumalaa ja
Isää kaikesta meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Ja olkaa toinen toisellenne
alamaiset Kristuksen pelossa.”

Teksti: Markku Fager

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

Sinä voit pelastua!

Auta Jeesuksen vähimpiä
Uusi Elämä tukee Intian avustustyötä

Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1096 tai soita
Puh. 0600 15525

(10.01 € + pvm )

0600 14400

(20,23 € + pvm).

UUSI ELÄMÄ ry:llä on Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/685
koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Ruotsissa tili: PG 496 39 26-3 – Swish: 123 033 94 57
www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – 0400 422 777

Raamattu osoittaa selvästi sen,
että jokainen ihminen tarvitsee
pelastusta, koska kaikki ovat
rikkoneet Jumalaa vastaan. ”Sillä
kaikki ovat syntiä tehneet ja
ovat Jumalan kirkkautta vailla.”
Room. 3:23 Synti erottaa ihmisen Jumalasta.
Jumalan tahto on, että kaikki
ihmiset pelastuvat. Tämä koskee
myös sinua. Jumala haluaa, että
löydät pelastuksen, joka on Jeesuksessa. ”Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän
antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan
tuomitsemaan maailmaa, vaan
sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. ” Joh.
3:16-17
Sinä voit pelastua ja löytää
iankaikkisen elämän ottamalla
Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena Pelastajanasi. ”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.
10:9-10
Jumalan puolelta kaikki on
valmista. Sinun tulee vain ottaa
vastaan, mitä Hän tarjoaa. Jos
haluat ottaa Jesuksen vastaan,
voit rukoilla: ”Jeesus, minä
uskon, että olet kuollut syntieni
johdosta ja että sinä olet ylösnoussut kuolleista, jotta minulla
olisi iankaikkinen elämä. Kiitos,
että annat anteeksi kaikki syntini
ja tulet elämääni. Kiitos siitä,
että Jeesuksen veri on puhdistanut kaikki syntini ja että olen
uudestisyntynyt Pyhän Hengen
kautta Jumalan lapseksi. Tahdon
tunnustaa Jeesuksen Herrakseni
ja Vapahtajakseni myös ihmisten
edessä. Amen.”
Yksi asia vielä. On tärkeää,
että löydät uskovien yhteyden
ja siksi etsi itsellesi paikallinen
seurakunta, jossa voit kasvaa
Jumalan tuntemisessa ja Sanassa
yhdessä toisten uskovien kanssa.
Pauli Kemi, pastori
pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä Nro 7/2021

Rakkauden ja toivon sanomaa

Katsastusasemalla

Eräänä päivänä menin katsastuttamaan autoani, ja
koska kaarastani löytyi joku
vika, ystävällinen katsastusmies totesi, että valitettavasti
hänen pitää tehdä minulle
hylkäävä päätös. Sanoin hänelle, että onneksi tämä on
vain maallista! Toista ovat
iankaikkiset hylkäämistuomiot.

”Niin että olettekos te tulleet
koskaan ajatelleeksi, että me
kaikki seisomme kerran Jumalan edessä ja teemme Hänelle
tilin elämästämme”, kysyin
katsastusmieheltä.
”Eli oletteko koskaan miettinyt, kuinka teille kävisi, jos
joutuisitte taivaalliseen katsastukseen vaikkapa tänään?”
”Sepä olikin hyvä kysymys,”
sanoi katsastusmies iloisesti,
”enpä tosiaankaan ole koskaan
miettinyt asiaa!”
”No mitäpä arvelisitte, kuinka teille sellaisessa katsastuksessa kävisi?”
”Niin, juu… Kyllähän minä
silloin nuorempana tein aika
paljon pahaa”, katsastusmies
mietti, ”mutta tässä vanhempana olen kyllä yrittänyt parantaa
tapojani…”
”Niin että jos hyvin kävisi,
niin voisitte ehkä päästä sinne
paremmalle puolelle, niinkö?”
”No jotenkin siihen tapaan,
kai…”
”Mutta tiedättekö, mitä Jumala itse sanoo asiasta? Raamattu nimittäin ei lupaa, että
hyvät ihmiset pääsevät Taivaaseen ja pahat ihmiset joutuvat
helvettiin.”
”Eikö? Oh-hoh, no tuotapa
minä en tiennytkään! Ihanko
totta? Vai niin”, katsastusmies
sanoi ihmetellen. ”No mitäs
siellä sitten sanotaan?”
”Jumalan mielestä ihmisen
pahin synti on se, jos hän kieltäytyy uskomasta Jeesukseen.
Eli pahin synti on epäusko!
Siis ei ryyppääminen, ei huoraaminen, ei varastaminen eikä
tappaminen, vaan epäusko!
Taivaan Isähän uhrasi meille ainokaisen Poikansa, ettei
maapallon yksikään ihminen
joutuisi kadotukseen.”
				

”No kuinka sinne Taivaaseen
sitten voi päästä? Ja kuinka
minä pääsisin sinne?” mies
kysyi.
”Jeesus kärsi hirveimmän
mahdollisen kuolemanrangaistuksen meidän syntiemme
tähden – siis siksi, että Jumalan
ei tarvitsisi rangaista sinua eikä
minua meidän synneistämme.”
”Jeesus oli siis meidän Sijaiskärsijämme, niinkö?”
”Juuri niin, hieno oivallus!
Jeesus maksoi Taivaan Isälle
minun ja sinun syntivelkamme
omalla verellään. Hän lunasti
meille paikan Taivaasta.”
”Jeesus siis maksoi kaikki
minun viuluni? Koko piikinkö?”
”Aivan! Hän lunasti meidät
ja meidän tarvitsee vain ottaa
tämä Jumalan valmistama ihana
lahja, syntien anteeksiantamus
vastaan – ja pitää siitä kiinni ja
turvata Häneen! Se on Jumalan
ilmainen lahja ihmiselle!”
”No kerrotteko vielä, kuinka
se vastaanotetaan? Ja voisitteko pitää vähän kiirettä, sillä
näettehän, tuossa on pitkä jono
autoja,” sanoi katsastusmies
vähän hätääntyneenä.
Autoni takapenkillä oli Uusi
Elämä- lehtiä, joissa asia kerrottiin. Annoin miehelle lehden
ja näytin kohdan ja kehotin
häntä lukemaan sen. ”Lukekaa
tämä ja rukoilkaa tämä rukous
Jumalalle vilpittömällä mielellä
ja toimikaa ohjeen mukaisesti”,
sanoin katsastusmiehelle ja
ajoin kotiin.
Korjautin autoni ja menin
parin viikon kuluttua katsastusasemalle uudestaan. Heti kun
tuttu katsastusmies huomasi
minut, hän moikkasi iloisesti.
Kun astuin konttoriin, hän
ohjeisti aseman kanslistia ja
sanoi tälle minua osoittaen:
”Kuulkaas neiti, tämän rouvan
iltarukous on kuultu, häneltä me
emme tällä kertaa peri maksua
uusintakäynnistä lainkaan…”
Sitten katsastusmies tutki
autoni, ja minä jäin kahville.
Hetken kuluttua katsastaja tuli
takaisin ja kuulutti konttorissa
kovalla äänellä: ”Niin rouva,
autonne meni nyt läpi ja pääsette ajelemaan. Ja muuten, minä
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Uusi Elämä TV-ohjelmia

Netti-TV:ssä, Öppna Kanalen
Löydät Netti–TV:n kanavan, kun
kirjoitat netissä sanan: ÖK Play
Suomenkielisten TV-ohjelmien lähetysajat
joka viikko Suomen aikaan:
Maanantai klo 17:30
Lauantai klo 18:30

Torstai klo 18:00
Sunnuntai klo 13.00

Ruotsink. TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko:

Seija Pajatie
tein sen teidän minulle antaman
kotiläksyn!”
Voi, mikä ilo! Lauloin ylistystä Herralle koko loppupäivän
ja uskon, että tapaan tuon ystävällisen katsastusmiehen vielä
kerran Taivaan kultakaduilla.
Katsastusmiehen kotiläksy
oli seuraavanlainen ja sinäkin
voit rukoilla tähän tapaan:
”Rakas Taivaallinen Isä! Kadun
syntejäni, anna minulle anteeksi
ne kaikki! Kiitos Jeesus, että
olet kuollut puolestani ja sovittanut kaikki syntini. Tunnustan
Sinut Herrakseni ja pyydän, että
tulet sydämeeni asumaan. Johdata elämääni. Kiitos Taivaan
Isä, että Sinä olet nyt minun
Isäni ja minä saan olla Sinun
lapsesi! Aamen.”
Jos sinä rukoilit tämän
”läksyn” sydämestäsi julistan,
että kaikki sinun syntisi ovat
anteeksiannetut Jeesuksen nimessä, olet nyt Jumalan lapsi
ja Taivasmatkasi alkoi. Olet nyt
hypännyt junaan, joka vie sinut
Isän Kotiin. Mutta edessäsi on
ties kuinka pitkä matka ennen
kuin olet perillä, joten jotta
matkastasi tulisi mukava etkä
jäisi pois väärällä asemalla,
kannattaa tutustua erityisesti
Uuteen testamenttiin ja puhua
Jumalalle joka päivä asioistaan
ja pyytää Häneltä johdatusta.
Saat nähdä, että elämäsi muuttuu mahtavaan suuntaan!

Seija Pajatie

(Kirjoitus on ote kirjoittajan kirjasta Tekopyhä, jonka 2. painos
tulee markkinoille lähiaikoina.)

Jeesus pelastaa tilaisuudet Spektrissä!
La 16.10 klo 16 Puhuu Timo Puustelli,
musiikissa Timo Kuusjärvi & Nina Puustelli
Klo 18 Puhuu Miko Puustelli,
musiikissa Timo & Nina. Kahvila

Herätyskeskus, Puukyläntie 2, Äänekoski, Liikekeskus Spektri

Maanantai klo 21:00. Tiistai klo 18:00. Keskiviikko klo 22:30.
Torstai klo 20:00. Perjantai klo 10:00 ja 18:00
Lauantai klo 22:00. Sunnuntai klo 21:30. Ruotsissa: - 1 tunti
Ohjelmissa julistajia Suomesta ja Ruotsista mm. Birger Skoglund

Tue Uusi Elämän TV-työtä!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1038

Suomessa myös Lahjoituspuhelin:
0600 15525 (10.01 € + pvm ) 0600 14400 (20,23 € + pvm)
UUSI ELÄMÄ ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2021/685
koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3 – Swish: 123 033 94 57

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

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

Kääntöpiiri srk

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

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

ILPOISTENPIIRI

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Turun Martinkirkossa
joka tiistai klo 19 .
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö
sekä vierailevia julistajia eri tahoilta.
Henkilökohtainen rukouspalvelu
sairaiden ja muiden asioiden puolesta
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
Olet sydämellisesti tervetullut!

Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin

Uusi Elämä Nro 7/2021
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Pääsin elävästä uskosta osalliseksi
Nuoruudessani jo usein kuulin ihmisten puhuvan uskoon tulostaan taikka
”heränneensä”. Silloin tällöin satuin
lukemaan esim. lääkärin odotusaulassa
lehdestä uskoontulokirjoituksia. Kuitenkin ne olivat niin pinnallisia, etten
ymmärtänyt uskon todellisuutta. Teoria
yksin ei riitä, joka saisi ihmistä edes
etsimään Jeesusta.
Sunnuntain kirkkoreissut kuuluivat
hyviin tapoihini. Kuitenkin jokin sydämessäni todisti lukiessani opettajani
lahjoittamaa Raamattua, että siinä kerrottiin Pyhän Hengen työstä.
Kyselin äidiltä, mikä on Pyhä Henki.
Äidin vastaus oli: ”Vain papit sen ymmärtävät.”
Tiukkasin: ”Miksi he eivät siitä
koskaan puhu! Jos Jeesus eläisi nyt,
liittyisin opetuslapseksi. Miksi minulle
ei suotu tällaista tilaisuutta!”
Taivas kuuli sanani. Vuosia myöhemmin eräänä sunnuntaiaamuna herätessäni huoneeni täytti Jumalan kirkkaus ja
pyhyys. Sain nähdä sen avoimin silmin.
Olin pyhällä maalla, katselin Vapahtajaa
edessäni. Se oli todellinen, valtava kokemus. Jeesus sanoi minulle:
”SEURAA MINUA!” Ymmärsin
käskyn. Keskustelimme ilman sanoja.
Selitin Vapahtajalle elämäni sotkun ja
että lapset olivat pieniä. Lupasin seurata ymmärtämättä miten. Pyysin Häntä
odottamaan, kunnes lapseni kasvavat.
Jeesus otti pyyntöni huomioon.
Samana sunnuntaiaamuna menin
ehtoollispöytään Nakkilan luterilaisessa
kirkossa.
Papin tarjotessa minulle viiniä tapahtui jotakin minulle käsittämätöntä.
Kuulin äänen, joka kaikui kautta maailman. ”Sinä tulet pelastumaan ja sinun
kanssasi pelastuu perhekuntasi!” Sana
pelastus ei kuulunut sanavarastooni. Se
jäi arvoitukseksi viiden vuoden ajaksi,
kunnes Jumala otti seuraavan vaiheen
elämässäni.
Vuodet kuluivat, lapset kasvoivat.
Asun Englannissa. Työpaikallani sai-

Kirjailija ja
Jeesuksen
todistaja
Sointu Thakur
raalan ilmoitustaululla näin mainoksen:
”Tule Buryn koulun ristiretkelle.” Bury
on lähikaupunkini. Menimme sinne
illalla uteliaina katsomaan. Tätä ennen
olin rukoillut yksin salaa ja pyytänyt
Jumalan ilmestymistä seitsemän päivän
aikana. Sydämessäni oli kriisitilanne,
vain Jumala voi minua auttaa.
Suuren yksityisoppilaitoksen parkkipaikka oli ääriään myöden täynnä. Liityimme pitkän ihmisjonon peräpäähän.
Jono ei liikahtanut, halli oli ilmeisesti
täyttynyt. Päätimme poistua. Yhtäkkiä
sisältä tuli vieras nainen, tarttui minua
kädestä vetäen ja sanoi: ”Olen varannut
teille paikat.” Käsittämätöntä! Suuren
salin edessä odotti meitä viisi tyhjää

Uusi Elämä -lehti v. 2022
* Evankelioiva * Profeetallinen
* Siunaa Israelia * Yhteiskristillinen

tuolia vapaana. Tajusin - Jumalan käsi
oli mukana.
Koko ilta oli minulle taivasta maan
päällä. Pyhä Henki oli mukana. Elävän
saarnan päätyttyä evankelista astuu
lavalle ja sanoi: ”Tänä aamuna rukoillessani Jumala sanoi minulle, että tänne
tulee kolmen lapsen äiti, joka on rukoillen pyytänyt Jumalaa ilmestymään
seitsemän päivän aikana. ”Äiti, missä
istut? Nosta kätesi merkiksi. Sekunnissa
kuin salaman voima taivaasta nosti käsivarteni ylös. Yliluonnollista! Ymmärsin,
että se oli Jumala. Ilta muutti elämäni.
Voit lukea siitä tarkemmin kirjastani
”Tie Siunauksiin”.
Etsin elävän seurakunnan, jonne

Uusi Elämä

Uusi Elämä
Vihonen, Raivio
Uusi Elämä, c/o Kalle

nkuja

Sointu Thakur

Rakkauden

n sanomaa
Rakkauden ja toivo

– www.uusielama.ne
4 A 19, 20540 Turku

perheenä liityimme asuinpaikkakunnallamme.
Kristus pelasti meidät yksitellen.
Muutaman kuukauden kuluttua kävimme uskovien upotuskasteella noudattaen
Jumalan Sanaa. Hyvin pian sen jälkeen
Jumala kutsui minut elopelolleen! Pyhä
Henki täytti minut dynamiittivoimallaan Jumalan ensin näyttäessä minulle
työsarkani, joka alkoi heti tuottamaan
hedelmää. Myöhemmin evankelistan
voimalla puettuna taivas täytti minut
tulella. Sain tulikasteen, jonka tulokset
näkyivät. Jumalan Henki otti valtuudet
työssäni. Se näkyi ja tuntui seurakunnassa ja ympäristössä.
Tänä päivänä kiitän Jumalaa Hänen
ihmeistään. Mieheni, entinen hinduguru Intiasta, saarnaa ympäri maailmaa.
Poikamme sai Jumalan elokutsun ja
siunattiin saarnaajaksi jo nuorena. Perheenä toimimme kukin Ruutin tavoin.
Kolmannessa polvessa on jo neljä Sanan julistajaa ja neljännessä polvessa
yksi kutsuttu. Kun täysin antaudumme
Kristukselle, Hän siunaa myös perhekuntamme tuottaen satoa taivasta
varten. Jos haluat lukea lisää Jumalan
armosta minun elämässäni, kirjastosta
saat kirjojani. Niitä voi myös pyytää
tilaamaan, jotta monet muutkin voisivat
lukea, miten Jumala kuljettaa. Kirjoja
ovat esim. Tie Siunauksiin, Poluiltani
Poimittua ym. - Googlaa lisää!
Lukijani, kehotan sinua pyytämään
Jeesus ohjaamaan elämäsi purtta. Pyydä syntisi anteeksi, rehellisesti kaikki
tunnustaen. Saat puhtaan sydämen
hetkessä, ilon ja rauhan.
Ristin puulla Jeesus otti kaikki sinun
syntisi harteilleen, maksoi sielusi hinnan
pyhällä verellään. Hän antaa ikuisen
elämän, ja sinulle avautuu taivaan portti
kuolemasi hetkellä. Otathan lahjan
vastaan. Seuraavaksi tutki Raamattua,
etsi elävä seurakunta, jossa saarnataan
puhdasta Sanaa. Siunausta elämääsi.
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Kalle Vihonen,

Raivionkuja 4 A
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Tilausmaksu vuodelle 2022 on 35 € (360 kr)
Maksa tilille: FI27 8000 1670 8458 42

Ruotsissa: PG 496 39 26-3. Swish 123 033 94 57
E-mail: kalle.vihonen@gmail.com – P. 0400-90 88 40
pauli.kemi@gmail.com – P. 0400 422 777
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Grace Gospel
Mission tekee
avustusty
Intiassa koronapa
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