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Suun tunnustus ja sydämen usko

Suunnitelma oli valmiina odottamassa aikaansa. 
Kyseessä oli salaisuus, joka kerran tulisi pal-
jastetuksi. Lupaukseen liittyviä vihjeitä oli an-
nettu. Kansa, Israel, oli valittu tehtävää varten. 

Suunnitelman keskus oli pelastustehtävä. Synnin 
alaisuuteen joutunut ihmiskunta tarvitsi Pelastajaa.  
Hän, syntien Sovittaja tulisi Israelin kansan kes-
kuudesta. Ulkoisten olosuhteiden tuli olla valmiita.

Monet suurvallat nousivat ja tuhoutuivat; Egypti, 
Assyria, Babylonia, Persia ja Makedonia. Ne jätti-
vät oman jälkensä kokonaisuuteen, jossa Israelilla 
oli keskeisin osa. Ratkaisevaa ei vielä tapahtunut.  
Sitten tuli Rooman suurvalta-aika. Nyt tapahtumat 
alkoivat edetä!

”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala 
Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi synty-
neen.” (Gal. 4:4) Näin Paavali kirjoitti lukijoilleen 
käänteentekevästä hetkestä maailman historian 
aikana. Hän myös kirjoitti oikeasta ajasta: ”Sillä 
meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oi-
keaan aikaan jumalattomien edestä.” (Room. 5:6) 
Mitä se merkitsi?

Syntiin langennut ihminen oli kadotuksen alla. 
Jeesus otti pelastustehtävän vastaan. Sen aika oli 

tapahtuva Rooman ollessa maailmanvalta ja halli-
tessa Israelissa.  

Pelastaja oli syntyvä Betlehemissä, jossa kas-
vatettiin temppelin uhripalveluksessa tarvittavat 
lampaat. Keisarin antama käsky veroluetteloiden 
laatimisesta merkitsi, että kertakaikkinen Uhri, 
Jeesus, syntyi tuossa uhrilampaiden kaupungissa.

Jesaja oli kirjoittanut 700 eKr. Herran vanhurs-
kaasta palvelijasta: ”Rangaistus oli hänen päällänsä, 
että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me 
olemme paratut.” (53:5)

Sakarja kirjoitti 500 vuotta eKr. kerran tapahtu-
vasta Israelin silmien avautumisesta: ”He katsovat 
minuun, jonka he ovat lävistäneet. (12:10) 

Paavali kirjoitti myöhemmin galatalaisille selvit-
täessään Kristuksen työtä: ”Kristus on lunastanut 
meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi 
meidän edestämme – sillä kirjoitettu on: kirottu on 
jokainen, joka on puuhun ripustettu.” (3:13)

Ristiinnaulitseminen oli julma teloitusmuoto. 
Rooma oli omaksunut tämän julman rangaistus-
muodon käytön. Kristus ripustettiin puuhun. Hänet 
lävistettiin. Kirjoitukset toteutuivat. Näin jumalal-
linen suunnitelma toteutui.

Jumalallinen suunnitelma odotti Rooman nousua 
suurvallaksi. Jumalan suunnitelma ei ollut etuajassa 
eikä myöhässä. Se toteutui oikeaan aikaan viimeistä 
piirtoa myöten. Sanoma synnin ja kuoleman Voitta-
jasta saattoi lähteä liikkeelle.

Ajallisen välimatkan takaa näemme pelastus-
suunnitelman täydellisen ajoituksen! Antaessasi 
oman elämäsi Jumalan haltuun, kaikki on samalla 
tavalla kohdallasi hyvässä hoidossa! 
Pertti Kymäläinen, Pastori, Pori

Kun aika oli täytetty
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Pertti 
Kymäläinen

On todella tärkeää, mitä puhumme. 
Se koskee pelas tusta  ja  koko 
elämäämme. Raamattu sanoo, että 
me pelastumme suun tunnustuk-
sella. 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. Sanoohan Raamattu: ”Ei 
yksikään, joka häneen uskoo, joudu 
häpeään.” Room. 10:8-11 

Ihminen puhuu sitä, mitä on hänen 
sydämessään, ja siksi Jumalan Sana 
kehottaa varjelemaan sydämesi, kos-
ka sieltä elämä lähtee. Jeesus sanoi: 
”Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on 
hyvä, mutta jos puu on huono, sen 
hedelmäkin on huono. Hedelmästään 
puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, 
kuinka teidän puheenne voisi olla 
hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sy-
dän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä 
ihminen tuo hyvyytensä varastosta 
esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa 
varastosta pahaa. Minä sanon teille: 

jokaisesta turhasta sanasta, jonka 
ihmiset lausuvat, heidän on tuomio-
päivänä tehtävä tili. Sanojesi perus-
teella sinut julistetaan syyttömäksi, ja 
sanojesi perusteella sinut tuomitaan 
syylliseksi.” Matt. 12:33-37

Jaakob kirjoittaa kielestä, joka on 
pieni jäsen, mutta voi kerskata suu-
rista asioista. Se on kuin tuli, joka 
voi tuhota. Kielellä voimme puhua 
elämää, ja siksi on todella tärkeää, 
että puhumme elämää luovia sanoja. 
”Kielellä on vallassansa kuolema ja 
elämä: jotka sitä rakastavat, saavat 
syödä sen hedelmää. Snl. 18:21

Sanat, joita lausumme, eivät ole 
neutraaleja, vaan ne luovat joko 
taivasta tai helvettiä, siunausta tai 
kirousta, ja siksi älä edes leikilläsi 
lausu sanoja, jotka tuovat tuhoa, 
epäonnistumista tai sairautta. Puhu 
Jumalan lupausten sanoja Pyhän Hen-
gen voimassa. Ne luovat uutta omassa 
elämässäsi ja toisten elämässä. Ne 
antavat toivoa ja tulevaisuutta myös 
toivottomalta näyttävän tilanteen 
edessä.

Jumala loi kaiken Sanalla. Hän 
sanoi, että tulkoon valkeus ja valkeus 

tuli. Myös sinä voit luoda uutta pu-
humalla Jumalan sanoja, jotka ovat 
sydämessäsi.

Jos sinulla on sairautta, niin toki 
voit etsiä apua lääkäriltä, mutta etsi 
kuitenkin ensin apua Taivaalliselta 
Ylilääkäriltä, koska Hänen Sanansa 
on yli jokaisen sairauden. Jumalan 
Sana kehottaa etsimään aina ensin Ju-
malaa ja Hänen vanhuskauttaan. Oli 
kyseessä sairaus, ihmissuhde ongel-
ma, talousongelma tai jokin muu asia, 
niin käänny ensin Jumalan puoleen. 
Etsi aina ensin Jumalaa ja Hänen apua 
elämääsi ja tunnusta suullasi Jumalan 
lupauksia. Aivan liian usein unoh-
damme Jumalan. Näin teki mm. ku-
ningas Asa. Aikaisemmin elämässään 
hän etsi Jumalan apua, mutta hänkin 
unohti sen. Myöhemmin kuninkaalla 
oli vakava sairaus jaloissaan, ja hän 
tarvitsi apua. Raamattu kertoo hä-
nestä näin: ”Mutta sairauteensakaan 
hän ei etsinyt apua Herralta vaan 
lääkäreiltä.” (2. Aik. 16:12). Se oli 
suuri virhe Asan elämässä.

Päätä etsiä Jumalaa kaikilla elä-
mäsi alueilla ja tunnusta suullasi 
Jumalan lupauksia elämääsi. Tulet 
näkemään sen, että Jumala vahvistaa 

Sanansa sitä seuraavien merkkien 
kautta.

Säilytä Jumalan lupaukset sydä-
messäsi ja tunnusta niitä suullasi, niin 
ne tulevat voimaan elämässäsi. Heik-
ko sanokoon, minä olen vahva, sairas 
sanokoon, minä olen parannettu 
Hänen verihaavojensa kautta, köyhä 
kerskatkoon rikkaudesta. Tunnusta, 
että kaikki minä voin Hänessä, joka 
minua vahvistaa ja auttaa. Jumala on 
Minä Olen eli Jumala on kaikkea, 
mitä sinä tarvitset elämässäsi. Hän 
on sinun ilosi, voimasi, Parantajasi. 
Sinun lähteesi olkoon aina ikiaikojen 
Jumalassa. Halleluja.
Pauli Kemi
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Useimmat meistä tietävät mitä GPS 
voi tehdä helpottaakseen matkus-
tamistamme. Se on aivan mainiota. 
Olet kotikaupungissasi ja naputat näp-
päimiin minne aiot mennä. Se voi ker-
toa matkan varrella olevista vaaroista. 
Se huomauttaa, jos olet ajanut väärään 
paikkaan. Samalla tavalla kuin USA:n 
puolustusministeriö kehitti tämän 
tekniikan maalla, merellä ja ilmassa 
matkustaville nykyajan ihmisille on 
Luojammekin asentanut hengellisen 
GPS:n sisimpäämme.

Tämä Jumalan matkaohjelma meil-
le iankaikkisuusolennoille ihmisille 
saa signaalinsa siitä, mitä kutsumme 
omaksitunnoksi. Kun Jumala ohjel-
moi hengellisen GPS:n hän teki sen 
antamalla meille ”Kymmenen käs-
kyä.” Kun seuraamme näitä käskyjä 
tulee elämänmatkastamme siunattu ja 
onnistunut. Tavoitamme päämäärän, 
jonka Jumala on suunnitellut meille 
kaikille.

Kirjoitan juuri sinulle, joka nyt luet 
näitä rivejä. Olet tietoinen siitä, että 
tarvitset apua ja opastusta elämäsi 
matkalla päästäksesi päämäärään. 
Monet ihmiset ovat syvästi hämmen-
tyneitä ja palvovat itsetehtyjä juma-
lia, jotka eivät voi auttaa tai johtaa. 
Taivaallinen GPS-signaali sanoo: 
”Älköön sinulla olko muita jumalia 
minun rinnallani.” (2 Moos.20:3) Täs-

tä selvästä signaalista huolimatta, joka 
tuli Jumalan suusta, on yhteiskuntam-
me täynnä jumalia, jotka eivät voi sen 
enempää nähdä kuin auttaakaan.

Raamattu sanoo, että on ainoastaan 
yksi nimi jota voi palvoa ja joka voi 
pelastaa. Se nimi on Jeesus. Kun sinä 
ja minä tahdomme seurata Jeesusta 
ja elää hänen tahtomallaan tavalla, 
emme koskaan mene päämäärästä 
harhaan.

GPS voi paikallistaa missä olem-
me. Sen tekee Jumalakin. Hän valvoo 
meitä ja tietää tarkalleen missä olem-
me. Siksi kuulemme joskus varoitus-

signaaleja elämämme matkalla. Jos-
kus en ole ollut tarpeeksi huolellinen 
kirjoittaessani matkan päämäärää, ja 
silloin olen taatusti mennyt harhaan. 
Joskus luulemme, että kaikki tiet vie-
vät Jumalan ikuiseen taivaaseen. Mut-
ta on vain yksi tie. Se tie on Jeesus, 
joka sanoi selvästi: ”Minä olen tie, 
totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän 
luo kuin minun kauttani.” (Joh.14:6)

Ilman tätä selvää GPS-paikan-
nusta tulee elämänvaelluksestamme 
haparointia pimeydessä matkalla 
tuntemattomaan, ilman päämäärää 
tai merkitystä. Ihmiset jotka eivät 

Sisimmässäsi on GPS

kunnioita omantunnon ääntä joutu-
vat yhdestä vaikeudesta toiseen, ja 
kerta toisensa jälkeen törmääväät 
rosvoihin. Ehkä sinä, ystäväni, olet 
aivan äskettäin kokenut kuinka väärää 
elämästäsi tuli vain siksi, että tahdoit 
kulkea omaa tietäsi ilman rakastavan 
Jumalan johdatusta. Muista, että 
koskaan ei ole liian myöhäistä löytää 
oikeaa suuntaa jälleen. Anna taivaal-
lisen GPS:n ohjata jatkossa matkaasi 
elämän halki ja tulet tavoittamaan 
matkasi päämäärän.
Birger Skoglund

Israelin tapahtumista ja lähetys-
uutisia.
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Moni ihminen etsii sisältöä 
elämäänsä, yhteyttä jo-
honkin korkeampaan vo-
imaan ja jumaluuteen, 
ohjautuen etsinnässään 
loputtomaan labyrinttiin. 
Peppiina Satukangas kertoo 
omasta polustaan Jeesuksen 
tuntemiseen.

− Olin lukenut paljon filoso-
fiaa,  psykologiaa  ja  human-
ismia ja ollut mukana new 
agessa, jonka kautta sieluni 
koki vapautusta ja lohdutusta. 
Etsintä veti minut siihen mu-
kaan. Silloin en ymmärtänyt, 
että se kaikki oli täysin tyhjää 
puhetta. Olin käynyt rippik-
oulun ja lapsena pyhäkoulua. 
Niistä jäi kaipaus sydämeen, 
mutta en ymmärtänyt, mitä se 
oli.  Koin silloin 1990-luvun 
puolivälissä, ettei Suomes-
sa ole elävää kristillisyyttä. 
Kävin kirkoissa ja seurakun-
nissa, mutta en löytänyt sieltä 
vastausta, Peppiina kertoo.

Gurun kirja 
vei asramiin
− Innostuin Intiasta luettuani 
vanhan intialaisen gurun kir-
jan. Koin siinä jotain elävää ja 
ajattelin, että tästä voisi löy-
tyä minulle vastaus. Kapealta 
reuna-alueelta kirja koskettaa 
samoja elämänviisauksia, joi-
ta löytyy myös kristinuskosta. 
Jumalasta puhutaan, mutta 
se tarkoittaa universaalia ju-
malaa. Kristillisyyden ydin, 
parannuksen tekeminen, pe-
lastuminen, Jeesus ja Pyhän 
Hengen toiminta, puuttuu 
kokonaan. Siksi sen kautta ei 
pääse pidemmälle, mutta sil-
loin en sitä ymmärtänyt.

Peppiina suuntasi Intiaan 
asramiin. Hän koki, että siel-
lä ihmisten monenlaisesta 
filosofiasta  ja  psykologiasta 
sekoittunut ideologia oli sa-
maa, miten hän itse oli elänyt 
Suomessa.
− Silloin  luulin,  että  rau-

ha tulee siitä, kun ymmär-
rän mahdollisimman laajasti 
asioita. Intiassa näin, että 
guruilla on yliluonnollinen 
voima. Se on Pyhää Henkeä 
jäljittelevä henki, joka näyt-
tää ihmiselle mm. aiempaa 

elämää sekä luonteenpiirteitä, 
joista tulisi tehdä parannus. 
Mutta jos ei ole, millä asiaa 
korjata, jää näkemisen aihe-
uttamaan kaaokseen. Ei ole 
tietoa parannuksen tekemises-
tä, syntien anteeksisaamisesta 
ja tilalle saatavasta uudesta, 
puhtaasta elämästä, Peppiina 
analysoi kokemuksiaan.

Intiassa Peppiina tapa-
si länsimaalaisia etsijöitä 
kaikista Euroopan maista, 
USA:sta, Israelista, Etelä-

Amerikasta, Australiasta ja 
myös runsaasti suomalaisia. 
He kaikki etsivät Jumalaa; 
onhan monijumalainen Intia 
lanseerannut itsensä jumaluu-
den etsimiseen.
− Intialaisten gurujen ope-

tukset pitävät sisällään elä-
mänviisauden totuuksia, joita 
voi löytää myös Raamatusta, 
mutta heiltä puuttuu pyhyys, 
kauneus ja puhtaus. Puuttuu 
myös ihmisen oma käänty-

mys, antautuminen Jumalalle 
ja kasvaminen Jeesuksen ope-
tuksen mukaan sekä Pyhän 
Hengen toiminta, Peppiina 
näkee.

Paluu Suomeen
Intiassa vierähti yhteensä 5 
vuotta, josta ensimmäisen 
vuoden Peppiina asui as-
ramissa. Suomeen hän palasi 
vuonna 2003.
−  Kävin  seurakunnissa 

ja yritin kiihkeästi päästä 
eteenpäin. Jouduin elämään 
hypetysajan uskoon tulemisen 
jälkeen, koska ylikarismaat-
tisuus veti minua puoleensa. 
Luulin, että uskoon tulemi-
nen on sitä bailaamista, jota 
on seurakunnissa paljon ja 
että kaikki on iloa, tanssia ja 
vapautta.  Luulin, että nyt mi-
nusta tulee kunnon kristitty, 
täältä sitä löytyy, mutta yhteys 
olikin pinnallista. Helsingissä 
meitä oli joukko ihmisiä, joka 

Nyt näen, kuinka vahva Jumala on
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vaelsimme paikasta toiseen. 
Sitten ymmärsin, ettei tässä 
ole mitään järkeä ja että usko 
edellyttää minultakin jotain, 
Peppiina kuvaa uskontaipa-
leensa alkua.
−  Sitten eräs entinen luok-

kakaverini soitti minulle ja 
pyysi kanssaan hengelliseen 
tilaisuuteen. Hän tuli uskoon 
ylioppilaaksi päästyään, enkä 
halunnut olla siihen aikaan 
hänen kanssaan missään te-
kemisissä. Ajattelin, että hän 

oli tullut hulluksi. Menimme 
yhdessä tilaisuuteen, ja siitä 
alkoi muutos kohdallani. 
Lopullinen muutos tapahtui 
vasta syksyllä 2012, kun 
pääsin jatkuvaan raamatun-
opetukseen. Siihen saakka 
olin ollut itsepäinen etsijä 
ja omantien kulkija. Kun 
Jumala saa muokata luonnet-
tani, vain silloin voin luopua 
omista kokemuksistani, ajat-
telumalleista sekä asenteista. 
Voin saada tilalle Jeesuksen 
mielenlaatua, taidollisuutta 
ja rakkautta, mutta myös 
periksiantamattomuuden ja 
horjumattoman lujuuden elä-
mässä, näkee Peppiina.

Konfliktista 
konfliktiin
Peppiinan mielestä tänä 
päivänä Jeesus rajataan usein 
pieneen segmenttiin. Jokai-
sella on oma ideologia siitä, 
mitä Jeesus on.
− Sekin on yhdenlaista filo-

sofiaa ja kaupallistamista. Ku-
kaan ei uskalla sanoa, että tu-
let kohtaamaan ongelmia sen 
jälkeen, kun otat Jeesuksen 
vastaan ja teet niitä ratkaisuja 
ja elämänmuutoksia, joita 
joutuu tekemään siirtyessään 
vanhasta pois. Se on selvää, 
että siinä ei ole muuta kuin 
konfliktia  konfliktin  perään. 
Kukaan ei puhu siitä mitään. 
On helpompi pitää tilaisuuk-
sia, joista ihmiselle jää kuva, 
että tämähän on kiva juttu. 
Mutta tuoko se parannusta 
ja pelastusta? Jos he jatkavat 
entistä elämäänsä, ei Jumala 
voi sellaista elämää siunata, 
Peppiina pohtii.

Jumalan suoja
−   Nyt  näen,  kuinka  vahva 
Jumala on. Mieleen tulee 
tapaus, kun pienenä seisoin 
äidin kanssa talvella kuun-
telemassa Pelastusarmeijan 
soittokuntaa. Koin jotain ja 
kysyin äidiltä: ”Mitä minulle 
tapahtui?” Nyt ymmärrän, 
että se oli Pyhän Hengen 
kosketus. Ehkä rippikoulun 
ja pyhäkoulun takia minulla 
oli sydämessä kosketus ja ti-
etoisuus Jumalan hyvyydestä 

ja puhtaudesta, vaikka aivoni 
eivät sitä ymmärtäneet. Joku 
minussa, vaikken kaikkea 
ymmärtänyt, erotteli koko 
ajan näkemääni ja kuule-
maani. Tiedän, että Intiassa 
ihmiset tekivät itsemurhia ja 
sortuivat huumeisiin. Minulle 
ei tapahtunut mitään pahaa.  
Jälkeenpäin ymmärrän Juma-
lan suojeluksen, vaikka olen 
ollut omilla teilläni, Peppiina 
toteaa kiitollisena.

Järjellinen
jumalanpalvelus
Peppiinan elämässä tapahtui 
iso muutos, kun hän vuoden 
2018 alussa suuntasi kohti 
Afrikan mannerta.  Eläkkeelle 
siirtyminen mahdollistaa uu-
teen astumisen.
−  Tulevat  tehtävät  ovat 

vasta aukeamassa.  Molempia 
ammattejani, markkinointi-
sihteeri ja lähihoitaja, pystyn 
siellä harjoittamaan. Viime 
kesänä olin kolme kuukautta 
Afrikassa  tutustuen  ympä-
ristöön ja ihmisiin. Asuttiin 
muurahaisten kanssa, nukut-
tiin sementtilattioilla, syötiin 
avotulella tehtyä kanaa, käy-
tiin savimajoissa ja vessassa, 
jossa on vain kuoppa maassa. 
Tiedän alkeellisuuden, mi-
nulla ei ole vääriä kuvitel-
mia. Olen valmis menemään 
hallitusti toisenlaiseen elä-
mäntapaan. Tämä on järjel-
linen jumalanpalvelukseni. 
Paikassa, jonne menen, on 
iltaisin raamattutunteja, aa-
mulla rukoillaan yhdessä ja 
säännöllisesti käydään viikon 
kyläkierroksilla julistamassa 
evankeliumia. Joskus men-
nään omalla autolla, joskus 
paikallisbusseilla. Ei se aina 
herkkua ole. Kanat ja kaikki 
muu roina on samassa bus-
sissa; tavaraa on kattoon asti, 
kun ollaan menossa torille nii-
tä myymään, kuvailee Peppii-
na tulevaa elinympäristöään.
Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Nyt näen, kuinka vahva Jumala on

Jumala tahtoo antaa sinulle 
henkilökohtaisen suhteen 
Hänen  kanssaan .  Tämä 
on mahdollista, kun opit 
tuntemaan Häntä lukemalla 
Hänen Sanaansa ja myös 
saat uskoa kuuntelemalla 
julistusta. ”Usko tulee siis ku-
ulemisesta mutta kuuleminen 
Kristuksen sanan kautta.” 
(Room. 10:17)

Jumalan Sana on kuin va-
sara, joka murskaa kaikki 
taakkamme, kuten sairaudet, 
depressiot, henkiset ongel-
mat, synnit ja kaiken muun, 
mikä meitä painaa. Jumalan 
Sana antaa meille voiman 
ja ainoan näkökulman, jota 
tarvitsemme kohdataksem-
me sekä nykyisyyden että 
tulevaisuuden ja että saamme 
enemmän rohkeutta, uskoa, 
toivoa ja luottamusta.

Kaiken voimme Ju-
malassamme
Joskus me ihmiset kannamme 
raskaita taakkoja ja yritämme 
löytää ratkaisuja omin käsin. 
Ajattelemme, ettei löydy 
ketään, joka tahtoo auttaa; 
meistä tuntuu, että olemme 
toivottomia tapauksia. Mutta 
niin ei ole, rakas ystävä. 

Silloin, kun sinun huolesi 
ovat niin suuria, ettet edes 
voi muotoilla rukouksiasi 
sanoiksi, voit huutaa Jeesuk-
selta apua ja nojata Häneen 
koko sydämestäsi.

Näin tehdessäsi taakkasi 
jaetaan, nostetaan pois ja 
lopuksi löydät levon ja luot-
tamuksen suureen Jumalaan.

Jeesus sanoi: ”Tulkaa mi-
nun luokseni, kaikki te, jot-
ka teette raskasta työtä ja 
kannatte taakkoja, niin minä 
annan teille levon. Ottakaa 
minun ikeeni päällenne ja 
oppikaa minusta, sillä minä 
olen sävyisä ja nöyrä sy-
dämeltäni. Näin te löydätte 
levon sielullenne, sillä minun 
ikeeni on sopiva ja minun 
kuormani on kevyt.” (Matt. 
10:28-30) Hän on sanonut 
sen ja pitää Sanastaan kiinni. 
Kun annamme elämämme 
Jumalan käsiin, niin kaikki 
muuttuu. Sydän saa enemmän 
voimaa, mahdottomista tulee 
mahdollisia, ja kuormasta, 
joka painoi raskaana hartioil-
la, tulee yhtäkkiä kevyeksi ja 
miellyttäväksi kantaa.

Toivon sinulle Jumalan 
runsasta siunausta.
Ana Kemi

Pidä huolta 
Jumala-suhteesta

Ana Kemi
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Jokavuotinen Israel-ystävyys-
toimikunnan organisoima Suuri 
Israel -juhla järjestettiin 4.11.2018 
Munkkinimen kirkossa Helsingis-
sä. Tilaisuudessa ECI:n perustaja 
ja puheenjohtaja Thomas Sandell 
piti juhlapuheen, Israelin Suo-
men suurlähettiläs Dov Segev-
Steinberg esitti Israelin valtion 
tervehdyksen ja eduskunnan Isra-
el-ystävyysryhmän tervehdyksen 
toi ryhmän varapuheenjohtaja, 
kansanedustaja Mika Niikko. 
Musiikista vastasi Hazamir-kuoro 
Mirka Metsärannan johdolla.  Ti-
laisuuden juonsi ja tilaisuudessa 
kerätyn kolehdin kohteen esitteli 
KKL:n Suomen osaston puheen-
johtaja Ethel Salutskij. Kolehti 
kerättiin Gazan rajan tuntumassa 
syttyneiden metsä- ja maastopalo-
jen korjaamiseksi.
−  Kuinka monella tapaa Israel onkaan 
ollut meille siunaukseksi, pohti Israel-
ystävyystoimikunnan puheenjohtaja 
John Remes avaussanoissaan. Hän 
jatkoi, että Messias, jota me kristityt 
seuraamme, annettiin meille Israelin 
kautta.

Suurlähettiläs Segev-Steinberg 
kertoi kiertäneensä Suomea varsin 
laajasti ja iloinneensa siitä, että oli 
tavannut joka puolella todella paljon 
Israelin ystäviä. Tosin kotimaansa 
ystäviä hän kertoi tavanneensa jo lap-
sena Israelissa, jossa suomalaisia oli 
ollut vapaaehtoistyössä kibbutseilla. 

Suuri Israel-juhla Munkkiniemen kirkossa

−  Näinä  päivinä  tämä  ystävyys 
tuntuu erityisen tärkeältä, sillä maa-
ilma muuttuu hyvin nopeasti, eikä 
ainoastaan Lähi-idässä tai Euroopassa, 
vaan myös Yhdysvalloissa, Venäjällä, 
Kaukoidässä, joka puolella, totesi 
suurlähettiläs Segev -Steinberg avaten 
puheessaan tarkemmin näitä muutok-
sia Lähi-idässä ja Euroopassa.

Suurlähettiläs otti esiin myös ajan-
kohtaisen aiheen, antisemitismin, ja 
kuinka hän oli törmännyt siihen myös 
Suomessa.
−  Tapahtumat Pittsburghissa saavat 

minut ajattelemaan myös Suomea. Se 
on yllättävää, koska Suomessa ei ole 
ollut antisemitismiä. Viime vuoden ai-
kana juutalaisyhteisö on ensimmäistä 
kertaa joutunut näkemään hakaristejä 
ja Hitlerin valokuvia oman rakennuk-

vuosisatoja ja - tuhansia taistelemaan 
olemassaolostaan, tarvitsee totuuden 
puolestapuhujia.
−      Kristityissä on se hyvä piirre, 

että kristityt pitävät kiinni totuudesta. 
Me emme myy totuutta, vaikka poliit-
tinen ilmapiiri muuttuisikin. Me emme 
myy totuutta muutamasta kymmenestä 
hopearahasta tai mistään muustakaan 
syystä, vaan me pidämme kiinni siitä, 
minkä uskomme olevan oikein. Eikö 
totta, kyseli Niikko.
  − Paine  tehdä kauppaa  totuudes-

ta on kova. Me tarvitsemme teidän 
tukeanne, että rukoilette Suomelle 
vanhurskaat päättäjät. Me tunnemme 
ja tiedämme sen, että joka Israelia 
siunaa, sitä Jumala siunaa, ja joka 
kiroaa Israelia, sitä Herra kiroaa. 
Vaikka tämä näytelmä näyttää siltä, 
että Israel on ahtaalla, me tiedämme, 
mikä on lopputulos. Israel on voittajan 
puolella ja me olemme voittajan puo-
lella, kun seisomme Israelin rinnalla, 
Niikko totesi.

Suomi, EU ja Israel
ECI:n perustajan ja puheenjohtajan 
Thomas Sandellin puheenaiheena 
oli Suomi, EU ja Israel sekä anti-
semitismi.
− Kaikilla  juutalaisilla  on  oikeus 

elää – se on lyhyen puheeni aihe 
tänään. Tämä lause voisi olla myös 
ohjelmajulistus Suomen hallitukselle 
ja Euroopan unionille Brysselissä. 
Tarkoitan sanoillani sitä, että tuem-
me juutalaisten oikeutta turvalliseen 

sensa ulkopuolella. Samat ihmiset, 
jotka näitä kuvia sinne liimasivat, 
liimasivat niitä myös Israelin suur-
lähetystön oviin. Sitä ei ole koskaan 
ennen tapahtunut. Näiden tapahtumien 
jälkeen lähestyimme viranomaisia ja 
pyysimme suojelua, jota saammekin 
tiettyyn rajaan asti. Olemme myös 
pyytäneet, että pientä juutalaisyhtei-
söä suojellaan eikä suojelu ole mikään 
parin viikon erityisoperaatio, suurlä-
hettiläs linjasi.

Me emme myy totuutta
Mika Niikko kertoi, että eduskun-
nassa on useita kansaedustajia, jotka 
ymmärtävät Israelin rinnalla sei-
somisen merkityksen. Niikon mukaan 
ei tarvitse edes olla kristitty ym-
märtääkseen, että maa, joka joutuu 
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Suuri Israel-juhla Munkkiniemen kirkossa
elämään Euroopassa. Tuemme myös 
Israelin valtiota äärimmäisenä tur-
vasatamana niille juutalaisille, jotka 
pakenevat vainoa tai syrjintää tai 
jotka haluavat muista syistä asettua 
asumaan historialliseen kotimaahan-
sa, Sandell linjasi puheessaan

Sandell tarkasteli EU:n poliittista 
olemusta poimien esiin muutaman 
yksityiskohdan. Näitä olivat EU-di-
rektiivi painostuskeinona, koska sillä 
määrätään merkitsemään israelilaiset, 
miehitetyillä alueilla tuotetut tavarat. 
Samoin on EU:n tuki ei-valtiollisille 
järjestöille, joilla on selkeästi viha-
mieliset motiivit ja joiden välikäsien 
kautta voidaan tehdä juutalaisvaltion 
vastaista työtä. EU:n negatiivinen 
vaikutus näkyy myös siinä, että 
palestiinalaisen opetusjärjestelmän 
mukaisia koulukirjoja on käytetty 
oppilaiden aivopesemiseen ja radi-
kaalien ajatusten syöttämiseen, jotta 
oppilaat pyrkisivät marttyyriuteen 
ja jihadismiin taistelussaan Israelia 
vastaan.
− Traagisinta  tässä on  se,  kuinka 

Suomen hallitus on ollut avainroolis-
sa kansainvälisen yhteisön yhteisessä 
tuessa palestiinalaishallinnon koulu-
tukselle, ja sillä on se rooli edelleen. 
Jollei Suomen hallitus toimi nopeasti, 
on olemassa riski, että Suomen brändi 
korkeatasoisen opetuksen tarjoajana 
ja viejänä pyyhkiytyy pois, totesi 
Sandell.

 Sandell tarkasteli antisemitismiä 
Israelin, juutalaisten sekä Suomen 

Kriisin keskellä 
Jumalan läsnäolo
Kun koemme elämässämme erittäin 
raskaita tappioita, ja meistä tuntuu, 
ettemme löydä minkäänlaista tietä 
ulos, koemme jopa Jumalan unohta-
neen meidät. Olen itse käynyt omassa 
elämässäni oman kriisini, jota en 
uskonut kokevani. Kriisi, jota en voi-
nut käsitellä. En löytänyt elämälleni 
pohjaa, en ulospääsyä. Tunsin, että 
Jumala oli minut unohtanut. Olin 
todella tyhjä, rikottu, pettynyt, en 
pystynyt ymmärtämään miksi.

Elämässäni alkoi uusi vaihe, joka 
tuntui aivan toivottamalta. Aloin 
epäilemään jopa Jumalan olemassa-
olon tarkoitusta. Aloin kasvattamaan 
itseeni vihaa; vihasin kaikkea sitä, 
mikä muistutti minua siitä, mitä oli 
tapahtunut ja miksi kaikki meni rikki. 
Menetin jotakin, joka oli minulle niin 
rakasta.

 Ulospäin näytin muuta, ”kaikki 
hyvin” –tyyliä, sillä en löytänyt 
ketään, jolle olisin voinut olla aito. 
Samalla sisälläni oleva viha vain 
paisui. Välillä halusin kostoa, jopa 
rukoilinkin, että Jumala Sinun tulee 
kostaa. Muutaman vuoden jälkeen 
olin jo niin katkera, etten enää löy-
tänyt tilaa armolle tai puhumattakaan 
anteeksiantamiselle.

Mutta niin vaan Jumalan käsi on 
meidän elämämme yllä silloinkin, 
kun tuntuu, että kaikki on menetetty. 
Niin sain minäkin kokea eräänä aa-
mupäivänä. Olin silloin yksin kotona 
ja tuntui, että olen tullut määränpää-

ja EU:n poliittisen ja diplomaattisen 
asennoitumisen näkökulmista käsin. 
−  Pittsburghin  synagogaan  tun-

keutunut joukkomurhaaja huusi: 
”Kuolema kaikille juutalaisille!” Hän 
ei erotellut demokraattien ja republi-
kaanien, ortodoksien tai maallistunei-
den, israelilaisten tai amerikkalaisten 
juutalaisten välillä. Samalla tavalla 
ovat toimineet kaikki juutalaisten 
vihaajat historiassa, persialaisesta ruh-
tinas Haamanista lähtien kaksituhatta 
viisisataa vuotta sitten aina Hitleriin 
saakka meidän päivinämme. Heidän 
pyrkimyksensä on ollut selvä: juu-
talaisten on kuoltava, Sandell kertoi.
− Toisen maailmansodan  jälkeen 

sanottiin: ”Ei koskaan enää, never 
again!” Tänäkin päivänä se tarkoittaa, 
ettei kenenkään juutalaisen tarvitse 
paeta Euroopasta siksi, että pelkää 
olevansa hengenvaarassa. Maidemme 
viranomaisten tulee tarjota juutalais-
väestölle sama turva kuin muillekin 
kansalaisille. Näin myös silloin, kun 
siihen tarvitaan ylimääräisiä satsauk-
sia ja turvallisuustoimia, esimerkiksi 
juutalaisten synagogien, lastentarho-
jen tai koulujen ympärille, Sandell 
painotti.

Tilaisuus päättyi Suomen ja Isra-
elin kansallislauluihin ja Hazamir 
-kuorossa laulaneen pastori Seppo S. 
Kosonen juhlakansan ylle lukemaan 
Herran siunaukseen.

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

hän.  Ahdistus sisälläni oli niin hir-
veä, etten voinut muuta kuin huutaa: 
”Voi Jumalani, voi Jumalani, minuun 
koskee!” Niiden sanojen jälkeen sain 
kokea, kuinka Jumala todella kuuli 
minua. Sain kokea Jumalan läsnäolon 
konkreettisesti. Sain huutaa Hänelle 
sen kaiken vihani, pettymykseni ja 
häpeäni. Sain murtua Hänen paranta-
vien käsiensä alla ja siinä sain kokea, 
kuinka Jumalan armo kantaa. Siitä 
alkoi toipuminen. Jumalan käsi ei 
ollut liian lyhyt auttamaan.

Tänään saan olla vapaa vihastani. 
Olen oppinut, mitä on antaa anteeksi 
ja mitä on tulla eheäksi. Tänään näen 
elämäni Jumalan armosta käsin ja 
miten Jumalan rakkaus voi muuttaa 
rikotun eheäksi.

Juuri sinua rakas lukija haluan 
rohkaista, kun tuntuu, että elämäsi 
on myrskyn keskellä ja ei ole ketään, 
joka auttaisi. On Yksi, jolla on kaikki 
valta, ja Hän haluaa sinua kuulla. 
Jeesus Kristus, Jumalan Poika, jolla 
on valta päästää sinut taakoista. 

On kirjoitettu, että meidän tulisi 
kantaa toinen toisemme kuormia. 
Älä jää siis yksin; on tärkeää uskaltaa 
puhua asioistasi ja tarvittaessa myös 
etsiä ammattiauttajan apua. On myös  
tärkeää, että sinulla on tarvittava 
tukiverkosto, tuki omassa seurakun-
nassasi rukouksessa, koska sillä on 
suuri merkitys jokaiselle ihmiselle.
Pirjo Halme

Pirjo Halme
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Miisu Piiparin tie kulki 
kristillisen nettikaupan 
pitäjästä TV7:n tuottajaksi 
ja ylistystanssin opetta-
jaksi. 

Miisu Piiparille ylistys on ru-
kousta ja rukous on ylistystä. 
Tanssin ja ylistyksen kautta 
Miisu Piipari kokee saavansa 
olla välittämässä omassa kut-
sussaan Jumalan rakkauden 
viestiä.

Miisu Piipari on opetellut 
kulkemaan Jumalan johda-
tuksessa ja harjaannuttanut 
itseään kuulemaan Pyhän 
Hengen kuiskauksen. Tätä 
nykyä ylistystanssista ja 
profeetallisuudesta  opettava 

TV7-tuottaja Miisu Piipari 
on yksi niistä naisista, jolla 
on myös ollut oma kristillinen 
nettikauppa. Sodzo-niminen 
kristillinen verkkokauppa 
oli osa kolmen lapsen äidin 
elämää, kunnes Jumala kutsui 
häntä valmistautumaan seu-
raavaan elämänvaiheeseen, 
toisenlaisen hengellisen työn 
parissa. Miisu ehti olla koti-
äitinä 10 vuotta ja yrittäjänä 
3 vuotta ennen siirtymistään 
mediatyöhön.

- Jumala puhui minulle tou-
kokuussa 2011, että älä osta 
enää varastoa. Suljen tämän 
oven ja avaan sinulle uuden 
oven, Miisu kertoo.

- Soitin silloin TV7:lla 
työskenneelle Kyllikki Mal-
kille, ja sitä kautta avautui työ 
TV7:lla ensin tuotantosihtee-
rinä ja sitten tuottajana.

Audiovisuaalisen tuotta-
jakoulutuksen Miisu Piipari 
opiskeli mediatyön ohessa.

Miisun isoäiti, Tyyne Salo-
kannel, oli kansakoulun opet-
taja, muusikko ja kirjailija. 
Hän myös sävelsi ja sanoitti 
itse hengellisiä lauluja, kuten 
kappaleet ”Purppuravirta” ja 
”Käden alla isän rakkaan”. 
Miisu kokeekin saaneensa 
osan ”Tyynen puhujan mant-
telista”, kun Jumala johdatti 
hänet hengelliseen työhön.

Hengellinen 
herääminen 
Vaikka Miisu on kristitystä 
kodista, hänen oma hengel-
linen heräämisensä tapahtui 
vasta aikuisiällä.

- Uskonratkaisun tein kol-
mikymppisenä. Olimme mie-
heni kanssa kärsineet lapsetto-
muudesta, ja kun vihdoin tulin 
raskaaksi koeputkihedelmöi-
tyksen kautta, menetin lapsen, 
Miisu kertoo.

Hengelliset asiat olivat 
kiinnostaneet, mutta Miisu 
pelkäsi, että elämästä tulisi 
ilotonta, jos hän luovuttaisi 
elämänsä Jumalalle.

- Minulla oli ollut kolmen 

vuoden etsikkoaika Jumalan 
puoleen. Sisko oli tullut jo 
aiemmin uskoon, mutta pel-
käsin, että minusta tulisi tylsä 
tyyppi, Miisu nauraa.

- Ensimmäisen keskenme-
noni myötä ihmispelko katosi 
ja sisimpäni täytti valtava 
tyhjyyden ja välinpitämättö-
myyden tunne. Tuntui, ettei 
elämälläni ollut merkitystä ja 
päätin, että nyt tulen uskoon ja 
pyydän Jumalalta apua, Miisu 
kertoo.

Miisu lähti Tuomasmes-
suun, missä hänen puolisonsa 
Jukka soitti ylistyksessä bas-
soa. Ihmiset vaikuttivat ihan 
tyylikkäitä ja menestyviltä, 

Miisu Piipari:

MiisuPiipari
johtamassa 
ylistystanssia.

Ylistytanssissa on kyse rukouksesta

Omistaja
Korostus
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Miisu Piipari:

Miisu naurahtaa. Tärkeintä 
oli kuitenkin hänen messussa 
kokemansa Pyhän Hengen 
kosketus.

Jumalanpalveluksen jäl-
keen Miisu rukoili uskon 
rukouksen, ja hänelle tuli 
valtava kiinnostus hengellisiin 
asioihin. Hän alkoi jopa lukea 
Kirkko ja kaupunki -lehteä, 
jonka oli aina heittänyt luke-
matta lehtikoriin. Noin puoli 
vuotta uskoontulon jälkeen 
Miisu tuli onnistuneesti ras-
kaaksi hedelmöityshoidon 
avulla, ja tytär Julia syntyi 
perheeseen. Miisu ja Jukka 
saivat myöhemmin vielä kaksi 
poikaa hedelmöityshoitojen 

avulla.

Ylistystanssijaksi
Miisu kertoo olleensa aina lii-
kunnallinen ja harrastaneensa 
myös tanssia. Ylistystanssin 
alue avautui hänelle melko 
pian uskoontulon jälkeen.

- Olen rakastanut tanssia 
pienestä tytöstä alkaen. Har-
rastin telinevoimistelua ja to-
tuin sen kautta tiettyyn kurin-
alaisuuteen. Modernin tanssin 
alkeita ja tanssin perusjuttuja 
olen myös harrastanut, Miisu 
kertoo.

Miisun liityttyä Elävä Sana 
-seurakuntaan, pyysi seura-
kunnan ylistystanssija Ritva 

Turunen hänet Näky-kon-
ferenssiin, missä  oli Miisun 
ensimmäinen ’ylistystanssi-
keikka’ vuonna 1999.

- En ollut koskaan kokenut 
sellaista Jumalan länsäoloa, 
kuin mitä  koin  tuolla  konfe-
renssissa; halusin vain jäädä 
sinne eteen Jumalan läsnä-
oloon ja olla Jumalan kanssa, 
Miisu toteaa.

- Ylistystanssissa tärkeää 
on, että tanssit Jumalalle; se 
on Jumalalle mieluista, Miisu 
painottaa.

Mistä ylistystanssissa sitten 
oikein on kyse? Miisu kuvaa 
sitä koko olemuksen rukouk-
seksi.

- Ylistystanssi on ensi sijas-
sa rukousta, kun se tapahtuu 
Pyhän Hengen johdatuksessa. 
Ylistystanssija on yksi instru-
mentti ylistysbändissä ja siten 
apuna myös ylistysjohtajalle 
ja koko seurakunnalle. Ylis-
tystanssin vaikutuksen voi 
huomata mm. siitä, kuinka se 
vapauttaa hengellisen ilma-
piirin.

- Ylistystanssin kautta ih-
miset voivat vapautua tai 
eheytyä sisäisesti ylistyksen 
ja ylistystanssin aikana, Miisu 
iloitsee.

- Eräs kuuro ihminen sanoi 
minulle kerran, että hän ei 
kyennyt kuulemaan lainkaan 
ylistystä, mutta kun hän katsoi 
minun tanssiani, hän tajusi, 
että nyt ylistetään Jumalaa 
ja se vei häntä lähemmäs 
Jumalaa.

Profeetallinen ylistys
Ylistystanssissa, niin kuin 
muussakin ylistyksessä ja ru-
kouksessa, profeetallisuus on 
olennainen osa kokonaisuutta. 
Miisu on kokenut, että tans-
siessaan ylistystä Jumalalle 
hän on samalla saanut olla 
profetoimassa ja rukoilemassa 
ihmisten, kokonaisten kansa-
kuntien ja eri etnisten ryhmien 
puolesta.
- Olin ylistämässä Sound of 

Heaven -bändin kanssa Ruot-
sissa vuosi sitten. Yylistyksen 
aikana tanssiessani sain näyn, 
ja tanssini muuttui selvästi ja 
aloin rukoilemaan Ruotsin 
puolesta tanssiessani. Näin 
Ruotsin kartan ja sen, miten 
Ruotsi oli sidottuna voimat-
tomuudessa ja liberalismissa. 
Kun tanssin, niin yhtäkkiä 
Ruotsi alkoi nousta näistä 
siteistä ja kahleet alkoivat 
kirpoamaan, myös kristittyjen 
välinen yhteys ja yhteistyö 
tiivistyi.

Miisu on saanut kokea sa-
mantyyppistä  profeetallista 
johdatusta myös Pohjoiskalo-
tin alueella vieraillessaan.

- Kun olin Pohjoiskalotin 
konferenssissa  palvelemassa 
ylistystanssijana, näin lavalla 
tanssiessani ilmestyksen, ylä-
puolellani taivaat avautuivat. 
Ihmiset ylistivät taivaallisis-
sa sankoin joukoin yhdessä 
meidän kanssamme. Liikutuin 
suuresti ja tunsin taivaan 
ulottuvuuden. Samassa konfe-
renssissa Pyhä Henki johdatti 
minut myös tanssin kautta 
profeetallisesti  rukoilemaan 

saamelaisten ja lappilaisten 
identiteetin puolesta. Julistin 
heille rukoustanssin kautta 
Jumalan rakkautta ja hyväk-
syntää.

Kutsuttuna 
vaikuttamaan
Kristillisiä arvoja haastetaan 
pohjoismaisissa yhteiskun-
nissa ja myös koko läntisessä 
maailmassa yhä voimakkaam-
min, ja muutos arvoilmapiiris-
sä on tapahtunut nopeasti ja 
yllättävästikin. Miisu Piipari 
haluaa kaiken tämän keskel-
lä rohkaista kristittyjä vah-
vistumaan omassa kristityn 
identiteetissään ja kutsumuk-
sessaan.

- Kun jumalattomana ai-
kana kristillisiä arvoja mur-
retaan, on tärkeää ymmärtää, 
että me olemme taivaan kansa-
laisia. Identiteettimme on olla 
taivaan kansalainen. Meillä 
on taivaalliset arvot, Jumalan 
Raamatussa sanomat arvot. Ei 
kannata vaipua epätoivoon. 
Tämä on myös mielettömän 
jännittävien, yliluonnollisten 
tapahtumien aikaa, joissa 
Jumala näyttää suvereenisuu-
tensa, Miisu rohkaisee.

Miisu on ollut opettamassa 
ylistystanssista  ja  profeetal-
lisesta rukouksesta eri puo-
lilla Suomea ja iloitsee siitä, 
kuinka ihmiset vapautuvat 
ylistämään Jumalaa uusilla 
tavoilla. Hän haluaa rohkais-
ta kristittyjä kokeilemaan 
rajojaan myös ylistystanssin 
alueella ja jättämään itsensä 
vähättelyn.

- Jumala rakastaa meitä 
sellaisina kuin olemme. Älä 
katso, mitä sinä olet, vaan 
nosta katseesi Jeesukseen ja 
kysy, mitä Hän voi tehdä sinun 
kauttasi.

Kutsut ovat erilaisia, mutta 
värikkyys ylistyksessä on rik-
kautta, joka on kaikille tarjol-
la. Miisu painottaa rukouksen 
ja läheisen jumalasuhteen 
merkitystä, jossa ylistystanssi 
toimii yhtenä elementtinä.
-  Kaikista  ei  tule  konfe-

renssitanssijoita, mutta ylis-
tykseen ja rukoukseen voi 
löytää tanssin kautta uuden 
elementin, Miisu inostaa.
Teksti: 
Heljä Ahjovaara-Steck 
Kuvat: 

Ylistytanssissa on kyse rukouksesta
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Antti Sainiolla on takana 55 vuotta uskonelämää ja 
yhtä paljon vuosia vankilalähettinä. Ennen tätä hän 
oppi omakohtaisesti tuntemaan vankilaelämää Turun, 
Keravan, Riihimäen ja Pelsonsuon vankiloissa. Viime 
vuonna Antin mittarissa täyttyi 90. virstanpylväs, mutta 
vankilalähetin työ jatkuu Riihimäen vankilassa.

Vankilalähetti Jumalan 
armosta

- Olen maatalon poika, syntyi-
sin hyvästä kodista. Nuorena 
miehenä menin tallimieheksi 
erääseen isoon taloon, jossa 
oli paljon hevosia. Samassa 
talossa tapasin veljekset, jotka 
pyydettiin sinne tarvittaessa 
työhön. He olivat kateellisia 
minulle, olinhan silloin elämä-
ni parhaassa kunnossa ja osasin 
hommat. Oli kylvöaika, kun 
toinen miehistä sanoi: ”Antti, 
sinusta lasketaan ilma pois.”  
En ottanut uhkausta silloin 
todesta. Tuli heinäaika, ja olin 
menossa polkupyörällä asioil-
leni. Toinen miehistä oli hei-
näpellolla, josta huusi: ”Antti, 
odota!” Pysähdyin. Mies tuli 
tyhjä heinäseiväs olallaan. Eh-
din laittaa eteeni pyörän, johon 
seiväs osui ja katkesi. Silloin 
minulla pimeni. Sieppasin 
seipään häneltä. Mies juoksi 
edellä ja minä perässä häntä 
koko ajan seipäällä hakaten. 
Siinä sitten havahduin, että 
mitä tuli tehtyä, Antti muiste-
lee vankilatuomioon johtaneita 
tapahtumia.

Vankilaan
- Sitten tuli käräjäpäivä. Oli 
ihmisiä, jotka todistivat mi-
nua uhatun. Paikkakunnalla 
kesälomalla ollut poliisi tiesi 
uhkauksesta, mutta todisti oi-
keudessa, ettei Antista uhattu 
laskea ilmaa pois, vaan Antin 
polkupyörästä. Poliisin sana 

oli todistajista painavin. Mi-
nulle luettiin lähes seitsemän 
vuoden rangaistus törkeästä 
pahoinpitelystä. Turun läänin-
vankilassa aikoinaan kahdelle 
vangille rakennetussa sellissä 
oli jopa kahdeksan miestä. 
Vuorollani minä viimeksi 
tulleena jouduin makaamaan 
lattialle yöastian viereen, jota 
jokainen yöllä käytti. Siihen 
aikaan oli vankiloissa ns. 
pakkokirkko. Jos ei mennyt 
kirkkoon, vietiin rundiin, kel-
larikoppiin. Turun Läänin-
vankilan kirkossa oli parveke 
vastapäätä alttaria. Muuta ei 
jäänyt mieleeni kuin vanhan, 
partasuisen papin sanat: ”Te 
huorat siellä ylhäällä ja te 
varkaat täällä alhaalla.” Tie-
simme, mitä luokkaa olemme, 
Antti kertaa vankivuosien 
alkua.

Turusta Antti vietiin Ke-
ravan vankilaan, josta tuli 
lähtö Riihimäelle. Edessä oli 
levoton yö luteiden seassa 
vankiasemalla Toijalassa.

- Olin silloin 20-vuotias. 
Vankivaunu, joka kolisee aina 
junassa viimeisenä, vei meidät 
Riihimäen vankilan alapihalle. 
Ruoka oli heikkoa ja lämmi-
tyksessä säästettiin. Aina oli 
nälkä ja vilu. Koska olin maal-
ta kotoisin, minut komennet-
tiin perunaa istuttamaan. Siinä 
oli se hyvä puoli, että sai syö-
dä raakoja perunoita. Hyvin 

maistuivat ja suurempi nälkä 
meni ohi, Antti muistelee.

Lopuksi Antti siirrettiin 
Pelsonsuolle, jossa tarvittiin 
maanviljelystaitoisia miehiä.  
Antti pääsi kylvöhommiin Pel-
son pitkille, soisille pelloille.

Vapaus ja kadulle
Sitten tuli se viimeinen vanki-
lapäivä ja koitti vapaus. Antti 
lähti kohti Nuojuan asemaa 
kainalossaan vankilassa teke-
mänsä mandoliini.

- Olin vankilassa päättänyt 
tuhat kertaa, etten ikinä enää 
ota ryyppyäkään. Asemalla oli 
vastassa viinatrokarit. Junaa 
odotellessa koko ajan tyrky-
tettiin: ”Antti, ota nyt.” Niin 
minä otin, ja siitä alkoi kodit-
toman taival. Häpesin omaa 
tilaani. Enhän minä enää koti-
seudulleni voinut palata.  Olin 
kuulemma häväissyt koko 
sukuni. Jotenkin keinottelin 
itseni Helsinkiin. Oli olympia-
kesä, ja kadut oli tyhjennetty 

kaikista kodittomista. Olin 
yksinäinen kulkija Helsingin 
kaduilla. Silloin kapakoissa ei 
saanut olutlasia, ellei ottanut 
myös voileivän. Ei tarvinnut 
kärsiä nälkää, niitä leipiä oli-
vat roskikset täynnä. Mistään 
ei saanut yösijaa, ne olivat 
täynnä olympiavieraita. Ros-
kis oli pitkän aikaa yöpaikka-
ni, Antti muistelee vapauteen 
siirtymistään.

Ruumishuoneella 
- Helsingin katuja kulkiessani 
sielunvihollinen sanoi, että 
kun sinua Antti ei mihinkään 
huolita, niin tapa itsesi. Se 
jankutti sitä niin kauan, että 
minä tottelin. Tiesin erään työ-
maan, jossa oli ammuttu. Siel-
tä löysin pötkön dynamiittia ja 
pari sähkönallia. Tiesin myös 
lähellä olevan puoliaution ta-
lon, jossa majaili kodittomia 
ihmisiä. Kiipesin talon vinttiin 
hyvin hiljaa. Vapisevin käsin 
tein panoksen, jonka laitoin 
lattialle. Itse kävin panoksen 
päälle makaamaan. Kurkotte-
lin johtoa, mutta nalli ei toi-
minutkaan. Tein äkkiä uuden 
panoksen ja menin taas pitkäl-
leni. Kurkotin johdon seinään, 
jolloin räjähti, mutta panos 
ei ollutkaan rinnan kohdalla. 
Se oli oikean kyljen puolella, 
missä minulla on vieläkin 
monttu. Sieltä hävisi silloin 
paljon tavaraa, Antti muistelee 
elämänsä - Minut oli toimi-
tettu Helsingin kirurgiseen 
sairaalaan, siirretty kuolleitten 

huoneeseen ja vedetty lakana 
päälle. Myöhemmin lääkäri 
arveli minun olleen koomassa. 
Käsitykseni mukaan olin siellä 
kolme vuorokautta. Sitten 
havahduin kokemukseen, että 
joku herätti minut. Katselin 
ympärilleni. Joka puolella 
oli lakanoilla peitettyjä ruu-
miita. Kun katsoin itseäni, 
näin vierelläni paljon verta. 
Suolet valuivat kyljestä ulos. 
Samassa ovi aukeni, ja sisään 
astui hoitaja. Hän kauhistui ja 
juoksi äkkiä pois. Hetkessä tuli 
joukko valkopukuisia sänkyni 
viereen. Minut vietiin pois, 
nukutettiin, ommeltiin kiinni 
ja siirrettiin osastolle, Antti 
kertaa karua kokemustaan.

Syntinen mies
Antti kotiutui kadulle päällään 
vanhat ryysyt. Niiden verhoksi 
sairaalasta annettiin jonkun 
edesmenneen henkilön pik-
kutakki.

- Kerran kävellessäni Kale-
vankadulla pysähdyin kuunte-
lemaan haitarinsoittoa ja lau-
lua. Joku avasi oven ja kehotti 
tulemaan sisälle. Siellä oli 
Arvid von Martens pitämässä 
katulähetyskokousta miehille. 
Kuuntelin puheet tarkkaan. 
Kun kokous loppui, kävelin 
eteen ja polvistuin. Selän 
takaa kuului vanhojen juo-
makavereiden huutelua: ”Nyt 
Antti sekosi, se tuli hulluksi!” 
Kokouksen johtaja ei kysynyt 
mitään. Hän näki varmaan, että 
nyt tuli esille syntinen mies. 
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saakaan aikaan tultuaan us-
koon.  Suomessa on pidetty 
suuria seurakunnallisia ja 
valtakunnallisia rukouskoko-
uksia. Missään en ole kuullut 
rukoiltavan vankien puolesta. 
Raamatussa meitä kehotetaan: 
”Muistakaa vankeja, niin kuin 
olisitte itsekin heidän kanssaan 
vangittuina.”  Parasta työssä 
on se, että Jumalan Sana ei 
tyhjänä palaa, Antti toteaa.
Kuvat: Martti 
Kortelainen ja Pelson 
vankilan kuvat: Rikos-
seuraamuslaitos (RISE)
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Jeesus 
sanoo:
Älkää siis peljätkö; te olette 
suurempiarvoiset kuin monta 
varpusta. Matt. 10:31

Älä pelkää, usko ainoastaan.
Mark. 5:36

Olkaa turvallisella mielellä, 
minä se olen; älkää peljätkö. 
Mark. 6:50

Älköön teidän sydämenne 
olko murheellinen älköönkä 
peljätkö. Joh. 14:27

Minä olen ylösnousemus ja 
elämä; joka uskoo minuun, 
se elää, vaikka olisi kuollut. 
Joh. 11:25

Eikä yksikään, joka elää ja 
uskoo minuun, ikinä kuole. 
Joh. 11:26

Minä olen tie ja totuus ja 
elämä. Joh. 14:6
 
Joka uskoo Poikaan, sillä on 
iankaikkinen elämä. Joh. 3:36

Minä olen tullut, että heillä olisi 
elämä ja olisi yltäkylläisyys. 
Minä olen se hyvä paimen.  Joh. 
10:10-11

Hän laski kätensä olalleni ja 
julisti kaikki syntini anteeksi. 
Siellä minut pestiin, annettiin 
puhtaat vaatteet, kengät jal-
kaan ja vielä asuntokin, Antti 
kertoo yllättävästä käänteestä 
elämässään.

Antti meni silloista asun-
toaan lähellä olleeseen seu-
rakuntaan, jossa palveli lau-
lunlahjallaan säestäen itseään 
mandoliinilla. Myöhemmin 
seurakunnan saarnaajan jä-
tettyä tehtävänsä joutui Antti 
vastuupaikalle, mutta pääasia 
oli saavuttaa kadunmiehiä 
kokoukseen. Siirryttyään myö-
hemmin toiseen seurakuntaan, 
sielläkin Antti alkoi pitää 
katulähetyskokouksia. Illasta 
iltaan oli sali miehiä täynnä. 
Siunaus lepäsi työn yllä. Antti 
tykkäsi käydä myös Pelastus-
armeijan kokouksissa, koska 
siellä oli musiikkia ja laulua.

- Silloinen Pelastusarmeijan 
johtaja vei minut mukanaan 
Katajanokan vankilaan ja 
pyysi todistamaan. Siitä alkoi 
minun vankilatyöni. Aivan 
vihreä kun olin, en silloin 
kaikkea ymmärtänyt, mutta 
Jumalan Sanan nälkä oli valta-
va, Antti muistelee alkuaskelia 
vankilalähetin polulla.

Vankilan henki
Antti kertoo, että vankiloissa 
on aikoinaan ollut vahvoja he-

rätyksen tuulahduksia, kuten 
Konnunsuolla ja Sukevalla.

- Suomen vankiloissa on 
nyt toista sataa elinkautista 
verityöntekijää. Kyllä se on 
aina Jumalan teko, kun van-
kilassa tulee uskoon ja että 
siellä uskossa kestää. Se on 
kuin lautapelissä, jossa ote-
taan nappula pelilaudalta ja 
siirretään pois. Näin on uskoon 
tulevalla, joutuu yksinäisyy-
teen. Kun viimeksi kävin Rii-
himäen vankilassa, siellä oli 
vasta lusimisensa alussa olevia 
nuoria poikia. Monta kättä 
nousi ylös heidän pyytäessään 
esirukousta.  Siihen aikaan, 
kun huumeet tulivat kuvioihin, 
Riihimäellä vuoden aikana yh-
deksän miestä teki itsemurhan 
vankilan rundissa. He olivat 
velkaantuneet eivätkä uskal-
taneet enää tulla kerroksille. 
Ei ole kauaa siitä, kun kolme 
vankia teki itsemurhan. Tämä 
on kuva vankiloissa olevasta 
hengestä. Liian monet uskovat 
mieluummin saatanaa kuin 
Jeesusta. Käsitys pimeyden 
henkivalloista on hämärtynyt 
myös uskovien kentällä. Se 
on hyvin vaarallinen alue, kun 
usko kylmenee, herkkyys ka-
toaa ja armolahjat unohdetaan, 
Antti pohtii.

Antin oppivuodet
Antti kertoo, että muistelles-

saan pitkiä vankilavuosiaan, 
Pyhä Henki puhui hänelle: 
”Kuule Antti, nämä ovat olleet 
sinulle oppivuosia.”

- Nyt minä tiedän, mitä 
on olla koditon, vankilassa 
ja monta muuta vankeuteen 
liittyvää asiaa. Kun uusia 
vankilalähettejä haetaan, moni 
haluaa lähteä mukaan, koska 
se on heidän mielestään jän-
nää. Vankila on niin kolkko 
ja karu ympäristö, että siellä 
jännyys loppuu lyhyeen ja 
into sammuu äkkiä. Vain vajaa 
tunti on aikaa. On pyydettävä, 
että Pyhä Henki täyttää minun 
suuni, kun sen avaan. Olem-

me siellä Jumalan lähettejä. 
Pidänkin vankilalähetin ja sa-
nanjulistustyön hyvin tärkeänä 
ja vastuullisena, Antti linjaa.

Jumalan Sana ei 
tyhjänä palaa
- Ei sitä tunnetta voi kuvailla, 
kun kokouksen lopussa ihmi-
set tulevat eteen rukoiltavaksi. 
Sitä näkyä katsoo kyyneleet 
silmissä. Pyhä Henki tekee 
työn. Me olemme vain maalli-
sia välikappaleita tässä työssä, 
joka on Sanan kylvämistä. 
Monet sanovat, että en minä 
viitsi lähteä, ei sinne kukaan 
tule, mutta mitä yksi mies 

Vankilalähetti Jumalan armosta



Perimän DNA:n rakenne selvisi 
vuonna 1953. Hämmästys oli tavat-
toman suuri, kun todettiin, että siihen 
voi varastoida tietoa neljän ”koodikir-
jaimen” avulla. DNA toimii tiedon 
tallennusalustana paperiin ja mustee-
seen verrattavalla tavalla. Paperille 
kirjoitetaan sovituilla aakkosilla ym-
märrettävää tekstiä. 

Jumalan olemassaololle saatiin 
kirjallinen todistus. Francis Crick, 
joka yhdessä James Watsonin kanssa 
paljasti DNA:han kätketyn koodin 
eli DNA:n ”aakkoset”, toimi toisessa 
maailmansodassa koodinmurtajana! 
Arkkiateisti Richard Dawkins on 
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Pekka Reinikainen: 

Tiedon alkuperän arvoitus
myöntänyt, että DNA:n koodi muistut-
taa tietokoneohjelmaa ja Bill Gates on 
sanonut, että se on kuin tietokoneoh-
jelma, mutta paljon, paljon monimut-
kaisempi, kuin mitä Microsoft pystyy 
tekemään.

Miljoonia maksava 
SETI-hanke etsii turhaan 
viestiä avaruudesta 
Viestin puuttuminen osoittaa, että 
tähtienvälistä sivilisaatiota ei ole 
olemassa. Niin suuri kuitenkin on 
ihmisen into paeta Luojaansa, että 
elämää etsitään avaruudesta, koska 

se todistaisi materialismin. Miljoo-
nia maksanut Pentagonin vuonna 
2007 aloittama UFO -tutkimus veti 
myös vesiperän. Ateistien kannat-
taisi kuitenkin tirkistellä kaukoputken 
toisesta päästä solujen nanomaailmaa. 
Siellä on ihmisviisauden tähtitieteel-
lisesti ylittävä älykäs viesti, joka 
todistaa kiistattomasti Luojan olemas-
saolon.

Elämän koodikirjaimiksi 
on valittu neljä molekyyliä
tähtitieteellisen suuresta vaihtoehtojen 
määrästä. Tehty valinta on erinomaisen 

Lääkäri Pekka 
Reinikainen
on yksi maamme 
tunnetuimpia 
Jumalan 
luomisuskon
puolesta 
puhujista.

onnistunut. Miten valinta on tehty – 
on arvoitus ateisteille, mutta uskovat 
tietävät, että kyseessä on Jumalan 
puheen toteutuminen luomisessa: 
”Jumala sanoi” seitsemän kertaa. (1. 
Moos. 1:1) ”Alussa oli Sana. Sana oli 
Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” 
(Joh. 1:1)

Elämän aakkosten rakenne ja ke-
mialliset ominaisuudet sopivat tie-
tonauhan rakentamiseen, mutta sen 
molekyylinen muoto, fysiikka ja kemia 
ei itsessään sisällä tietoa.  Tieto on 
aina peräisin aineen ulkopuolisesta 
älykkäästä lähteestä.
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Luojasta: ”Sinä loit minut sisintäni 
myöten, sinä kudoit minut kokoon 
äitini kohdussa.” (Ps.139:13)

Tilannetta voi verrata 
esimerkiksi lentokone-
tehtaaseen,
jossa tietokoneeseen on ohjelmoitu 
kaikki tarpeelliset seikat, niittien, 
ruuvien, laskutelineiden osien jne. 
oikeassa järjestyksessä tapahtuvaa 
kokoonpanoa varten. Lentokoneen 
rakentamista ohjaavat tietokoneet on 
ohjelmoitu valtavan insinöörityön lop-
putuloksena. Sattumanvarainen virhe 
tällaisessa tietokoneohjelmassa voi 
johtaa koneen putoamiseen. Sattuman-
varaiset virheet eivät myöskään muuta 
jumbojetin kokoonpano-ohjelmaa 
helikopterin rakennuspiirustuksiksi.

Todellisuudessa hedelmöitynyt 
munasolu sisältää monta triljoo-
naa kertaa enemmän tietoa kuin 
jumbojetti, koska DNA-tiedosto on 
moniulotteinen ja siihen on sisään-
rakennettu automaattinen tiedostojen 
korjausohjelma. Tämä korjausohjel-
ma on välttämätön ja pelkästään sen 
olemassaolo osoittaa, että järjestelmä 
on 100% varmuudella suunniteltu. 
Korjausohjelma ei voi ”kehittyä”. 
Lisätietoja blogissani: https://www.
seurakuntalainen.fi/blogit/nobel-
darvinismin-nollaamisesta/  Soluissa 
on myös siivous- ja kierrätystoiminto, 
jonka havaitsemisesta myönnettiin 
lääketieteen Nobel-palkinto vuonna 
2016.

Nämä asiat eivät ole 
ollenkaan vaikeita 
maallikon ymmärtää
Evoluutiobiologit sen sijaan ovat 
ulkona kuin lumiukot, kun he usko-
vat, että alkuliemi synnyttää soluja, 
joihin sattuma ja luonnon valinta 
ohjelmoisi tuhansia erilaisia rakenne- 
ja toimintakoodeja. Useimmat bio-
logian ”dosentit  ja professorit” eivät 
ymmärrä edes biokemian alkeita! 
Heidän uskontonsa on täysin kemian 
ja fysiikan lakien vastaista toiveajat-
telua.

Jos haluat, että tietokoneesi tekisi 
Power Point -esityksen, sinun täytyy 
ostaa ja asentaa sinne kyseinen ohjel-
ma, ellet osaa sitä itse koodata. Tie-
tokoneesi ohjelmien rappeutuminen 
tai virushyökkäys eivät sinne Power 
Point ohjelmaa tee, vaikka odottaisit 
vuosimiljardeja.
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Maallikko ymmärtää, että tieto-
koneet pitää ohjelmoida, ne eivät 
ohjelmoi itse itseään, kuten biologit 
luulevat DNA:n tekevän! Solun 
ohjelmat on koodattu niin, että sym-
bolijonoa voi lukea moniulotteisesti. 
Tietokoneohjelmat ovat naurettavia 
tekeleitä DNA:han verrattuna. DNA 
sisältää ohjeet myös monikerroksisten 
fysiologisten  takaisinkytkentäjär-
jestelmien rakentamiseksi. On sulaa 
hulluutta väittää, että sattumanvaraiset 
mutaatiot ja luonnonvalinta pystyisi-
vät siihen! Vielä hullummaksi väite 
osoittautuu, kun uskotellaan, että pit-
kät ajanjaksot tekisivät ohjelmoinnin 
mahdolliseksi.

Vuosimiljardit ovat 
kaikkien ohjelmien 
pahin vihollinen
Uusdarvinistisen evoluution sanotaan 
olevan totta, koska aikaa miljoonien 
lajien ”kehittymiseen” on tarjolla 
vuosimiljardeja. Tämä osoittaa välit-
tömästi uusdarvinistisen ajattelun 
typeryyden. Mitä enemmän aikaa, sitä 
varmemmin bio-ohjelmat tuhoutuvat!

Ihmisen DNA:n tietokoneohjelmaa 
kopioidaan solujen nanokoneiden 
avulla 750 ”kirjainta” sekunnissa. 
Virheitä kertyy seuraaville sukupol-
ville korjausjärjestelmästä huolimatta. 
Jokaisella lapsella on vähintään 70 
virhettä, joita hänen vanhemmillaan 
ei ollut. Pojasta polvi paranee – sa-
nanlasku ei valitettavasti ole totta. 
Luomisessa rakennetut täydelliset 
bio-ohjelmat yskivät nykymaailmassa 
jo pahemman kerran. Yliopistojen ai-
vopesulta säästyneet tavalliset ihmiset 
ymmärtävät helposti, että tasaisen 
tappavalla vauhdilla rappeutuva luo-
makunta on ollut olemassa joitakin 
tuhansia – ei miljoonia vuosia! Jatku-
vasti kertyviä piileviä mutaatioita ei 
poisteta, koska evoluutio ei näe niitä 
ja ”hyödylliset” eivät luo täysin uusia 
anatomisia ja fysiologisia toimintoja, 
koska tällaisia mutaatioita ei tunneta. 
Kaikki monisoluiset päätyvät suku-
puuttoon väistämättömästi. Ihmiskun-
nan vuoro ajautua sukupuuttoon voi 
olla edessä jo 6 sukupolven kuluttua 
eli aikamme on päättymässä, mutta 
Herran tulemus on sitäkin lähempänä. 
Siitä ja tämän artikkelin asioista olen 
kirjoittanut enemmän uutuuskirjassani 
Sukupolvi, joka hylkäsi Jeesuksen 
(Kuva ja Sana).

Pekka Reinikainen
lääkäri

DNA ei siis ole aineen-
vaihduntaa pyörittävä 
molekyylikone,
vaan sinne on tallennettu ohjeet näiden 
proteiineista rakennettujen molekyy-
likoneiden rakentamiseen. DNA:ta 
ei myöskään voi rakentaa, kopioida 
tai sen tietoja käsitellä ilman näitä 
molekyylikoneita. Kaiken täytyy olla 
paikalla samanaikaisesti eli tarvitaan 
”sekä muna että kana”.

Vaikka solun synnyn mahdoton 
ihme tapahtuisi, mitään ei edelleen-
kään tapahtuisi ilman solun koneistoa, 
sen viestintäjärjestelmiä, kopiointiko-
neistoa ja virtaa tuottavia biologisia 
dynamoita eli tarvitaan sekä rauta, 
softa  että  virtalähde,  toisin  sanoen 
automaattisesti jälkeläisiä tuottava 
tietokone. Solu on tietysti tietokonetta 
triljoonia kertoja monimutkaisempi. 
Pelkästään tämän tekstin lukeminen 
ja tulkinta, edellyttää kehossasi ta-
pahtuvaa tietojen käsittelyä, johon 
tarvittaisiin miljoona kannettavaa 
tietokonetta!  Tämä tieteellinen to-
siasia kumoaa evoluution eli solujen 
itsestään tapahtuvan syntymisen ja 
elimistöjen rakentumisen.

Tätä ratkaisematonta ongelmaa on 
yritetty kiertää. Kyseessä on kuitenkin 
mahdoton yritys harpata ylittämätön 
kuilun yli, mutta sillä on onnistuneesti 
huijattu hyväuskoisia maallikoita 
vuosikymmenien ajan.

Jokaisessa solussasi 
on kolmen miljardin 
koodikirjaimen 
mittainen ohjelmoitu 
tietonauha, jossa on 
jopa 12 päällekkäistä 
tiedostoa!
Kaikkien solujesi yhteenlaskettuun 
tietonauhaan voisi varastoida kaiken 
Googlessa olevan tiedon! Koodikir-
jaimet on asetettu tarkkaan järj-
estykseen, joka ohjaa, miten isäsi ja 
äitisi sukusolujen yhteen sulautumis-
esta muodostunut solu rakentaa sinut. 
Tämä solu jakautuu ja sen ohjeiden 
mukaan rakennetaan 37 000 mil-
jardin solun yhteisö, joka olet sinä. 
Ohjeet 300 erilaisen solun, elintesi ja 
säätelyjärjestelmiesi rakentamiseksi 
on tallennettu hedelmöityneeseen 
munasoluun, jollaisia kaikki olemme 
kerran olleet. Kaikki tämä tieto on 
ohjelmoitu yhteen hedelmöitynee-
seen munasoluun! Psalmissa todetaan 

Tilaa yhteiskristillinen Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2019. 
Maksaa vain puh. 0400 422 777  – pauli.kemi@gmail.com

Uutisia 
Israelista
Yritys valmistaa
vedestä polttoainet-
ta sähköajoneuvolle
Australialais-israelilainen yritys 
Electriq-Global esitti tekniikkaan-
sa Startup-yritysten 2018 Smart 
Mobility Summit-messuilla Tel 
Avivissa maanantaina ja tiistaina 
29-30 lokakuuta. Yrityksen mu-
kaan sen vesipohjainen kierrettävä 
polttoaine on erittäin tehokasta, tur-
vallista, puhdasta ja antaa energiaa 
sähköajoneuvoille nolla päästöillä.

Tekniikkaansa Electriq-Global 
kutsuu ”vallankumoukselliseksi”, 
jolla puristetaan vetyä polttoainees-
ta jota sitten hyödynnetään energia-
na sähköajoneuvoille. Yrityksen 
systeemissä on kolme elementtiä: 
vesi, kemikaali nimeltä BH4 sekä 
metallikerros – katalysaattori jonka 
yritys on kehittänyt vedyn tuotta-
miseksi seoksesta.

Yritys kertoo, että sen tekniikka 
kaksinkertaistaa sähköautojen ajo-
matkaa ja puolittaa kustannuksia. 
Electriq-Globalin mukaan sen tank-
kaamat ajoneuvot kulkevat 1.000 
km. Yritys on osoittanut, että sen 
polttoaine sopii polkupyöriinkin.
(Lähde: The Times of Israel 30 

lokakuuta 2018) 

96-vuotias ame-
rikanjuutalainen 
kaikkien aikojen 
vanhin Nobelin 
palkinnon saaja
Kolme Fyysikkotutkijaa jakoi 
tiistaina vuoden 2018 Nobelin 
palkinnon  laserfysiikan  keksin-
nöistä jotka ovat tasoittaneet tietä 
pitkälle kehitetyille tarkkuusin-
strumenteille, joita käytetään 
silmäleikkausten parannuskei-
noina, tuomaristo sanoi. 96-vuo-
tias amerikkanjuutalainen Arthur 
Ashkin voitti puolet Nobelpalkin-
non 9 miljoonan kruunun (noin 
870.000 euron) summasta. Gerard 
Mourou Ranskasta ja Donna Strick-
land Kanadasta jakoi summan 
toisen puolen. Ashkinia palkit-
tiiin ”optisista pinseteistään”, joilla 
tartutaan hiukkasiin, atomeihin, 
viruksiin ja muihin eläviin solui-
hin. Edellä mainituilla hän saattoi 
käyttää valosäteilyn painostusta ja 
siirtää fyysisiä kohteita.
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Himlen TV7 juhli Ruotsissa

 
Anna lahja Suomen
evankeliointiin:
Uusi Elämä -lehti ja TV-työ
tarvitsee tukeasi juuri nyt!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041, Partnerit 1096

Anna lahja 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

Tili Ruotsissa: PG: 496 39 26-3  –  Swish nr 1230 339 457      Kiitos!

Himlen TV7 juhli uuden 
studion avajaisia Uppsalassa 
14.11.2018. Tämä merkitsi 
sitä, että nyt Himlen TV7, 
joka on toiminut jo viisi vuot-
ta netissä, on nyt ruotsalainen 
TV-kanava, jolla on omaa 
ohjelmatuotantoa. 

Virallisesti uuden studion 
avasi Taivas TV7:n perustaja 
ja konsernin johtaja Martti 
Ojares, joka kertoi avajaisis-
sa ruotsalaisille hengellisille 
johtajille ruotsinkielisen ka-
navan kehittymisestä. - Juma-
la on puhunut minulle tämän 
kanavan ja studion avaami-
sesta, ja siksi olen totellut 
Jumalan minulle antamaa 
näkyä, kertoi Martti Ojares.

- Taivas TV7:n Suomen 
toimituksen, Eestin, Ukrainan 
ja Israelin toimitukset antavat 
voimallisen tuen nyt avatulle 
Ruotsin Himlen TV7 toimi-
tukselle yhdessä eri toimijoi-
den kanssa eri paikkakunnilla 
Ruotsissa. 

- Jumala antaa voimallisen 
herätyksen, joka alkaa Suo-
mesta ja leviää myös Ruot-
siin, jossa Himlen TV7:lla 
on tärkeä tehtävä tuoda esille 
kristillistä sanomaa yhä maal-
listuneemmassa yhteiskun-
nassa, painotti Ojares.

Tilaisuuden juontivat Him-
len TV7 kanavan johtaja Da-
niela Persin yhdessä Ruben 
Agnarssonin kanssa.

Himlen TV7 tuottaa moni-
puolisia TV-ohjelmia, jotka 
teknisesti ja sisällöllisesti 
ovat korkeatasoisia. Näitä 
ohjelmia lähetetään 24 tuntia 
vuorokaudessa.

Himlen TV7 pyrkii ta-
voittamaan kaiken ikäisiä 
uusia ihmisiä sekä jo uskovia 
kristillisellä julistuksella. Ha-
luamme vahvistaa ihmisten 
uskoa Jumalaan myös Luoja-
na, sanoo Daniela Persin.

Israel-uutiset, joita tehdään 
Jerusalemin studiossa, on 
tärkeä ja suosittu osa Himlen 
TV7:n ohjelmatarjonnassa. 

Himlen TV7:n Ruotsin 
kanava näkyy netissä, mutta 
tavoitteena on, että kanava 
näkyisi myös kaapeliverkos-
sa tulevaisuudessa. Himlen 
TV7:lla on myös ohjelma-ar-
kisto, josta voi koska tahansa 
katsoa ohjelmia jälkikäteen. 
Tämän lisäksi Himlen TV7 
julkaisee katsojalehteä HIM-
LEN TV7.
Teksti ja kuvat: 
Pauli Kemi
Käännös: Georg Ahonen

Kuvassa ylhäällä 
TV7:n toimitusjohtaja 
puhumaassa Himlen 
TV7:n acajaisissa 
(keskellä), vas. Danilea 
Persin ja oik, Ruben 
Agnarsson. 
 
Kuvassa oikealla 
Daniela Persin 
ja Martti Ojares 
virallisesti avaamassa 
Himlen TV7:n studiota 
Uppsalassa.
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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! 

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

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

TERVE TULOA!

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

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

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

 Keravan 
Cityseurakunta
Asemanaukio 7, Kerava  
 www.keravancityseurakunta.fi 

Su klo 15 Jumalanpalvelus
Ti  klo 12 Elämän leipä, 
Ruuanjakotilaisuus
Ti klo 18:30 Rukouskokous, 
Raamattupiiri
La klo 18 
Herätyskokous
Juhani Laitinen
pastori
Tervetuloa!   
       

Tuula Ekbom

Itselle tai ystävälle!
Kiviojan Kristil-
lisestä divarista
Yli  6.49 €:n kirja - saat uuden
laulu cd:n tai kirjan lahjaksi.
Osta 2 kpl tai 50 kpl kirjoja!
SURUADRESSIT 
10 kpl ja yli a 3.50 €
1000 uutta heng. 
laulu cd:tä 2.50 €
http://www.postimyynti-
kivioja.net 
ja siellä näet tarkemmin 
tarjoukset
PL 60, 67101 Kokkola 
P.050 - 400 7142
Yritys 50 v. - etsin jatkajaa!

Toivon Seurakunta
Eerikinkatu 4, 20100 Turku  –  www.toivonsurakunta.fi
Tilaisuudet viikottain:
Sunnuntai klo 16.00 VIIKOJUHLA
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
                          Toivoa täynnä
Tilaisuuksissa mukana: 
Kalle Vihonen, Juhani Rajala 
ym. ja vierailijoita ulkomailta
Tervetuloa!                                    Kalle Vihonen                  Juhani Rajala

Roger Larsson
on yksi Pohjolan arvoste-
tuimmista profeetoista 
ja evankelistoista. 
Hän on myös kirjailija.
 
 Aika kuunnella
Kirjassa näemme profeetan terävän katseen 
kohdistuvan kirkon ja yhteiskunnan tilaan 
samalla kun kohtaamme evankelistan innon 
tehdä Kristus tunnetuksi aikamme ihmisille. 

Tilaukset: Uusi Elämä
Puh. 0400 422 777 - pauli.kemi@gamil.com Hinta 8 € + pk

Tämä sinun 
tulee tietää!
1. Jumala on Luojasi.  
Jumala on luonut taivaan ja 
maan sekä sinut. Sinä, meidän 
Herramme ja meidän Juma-
lamme, olet arvollinen saa-
maan 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 käy-
neet kelvottomiksi. Ei ole 
ketään, joka tekee hyvää, ei 
ainuttakaan. Room. 3:12. Sillä 
kaikki ovat syntiä tehneet ja 
ovat Jumalan kirkkautta vail-
la. Room. 3:23  

Sillä synnin palkka on kuo-
lema, mutta Jumalan armo-
lahja on iankaikkinen elämä 
Kristuksessa Jeesuksessa, 
meidän Herrassamme. Room. 
6:23

3. Jeesus on kuollut 
ristillä sinun puolesta. 
Jumala osoittaa rakkautensa 
meitä kohtaan siinä, että Kris-
tus kuoli meidän puolestam-
me, kun vielä olimme syntisiä. 
Room. 5:8. Jumala oli Kris-
tuksessa 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 yhdes-
säkään toisessa; sillä ei ole 
taivaan alla muuta nimeä ih-
misille annettu, jossa meidän 
pitäisi pelastuman. Apt. 4:12 
Mutta kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi voi-
man tulla Jumalan lapsiksi, 
niille, jotka uskovat hänen 
nimeensä. Joh. 1:12

Mutta mitä se sanoo? Sana 
on sinua lähellä, sinun suussa-
si ja sinun sydämessäsi, se on 
se uskon sana, jota me saar-
naamme. Sillä jos sinä tunnus-
tat suullasi Jeesuksen Herrak-
si ja uskot sydämessäsi, että 
Jumala on hänet kuolleista 
herättänyt, niin  sinä pelastut; 
sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnus-
tuksella pelastutaan. Room. 
10:8-10 Sillä jokainen, joka 
huutaa avuksi Herran nimeä, 
pelastuu.    Room. 10:13
Pauli Kemi,
Uusi Elämä -lehti 

Omistaja
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Hinta v. 2019 on 35 €
Uudistat tilauksesi
maksamalla tilausmaksun
lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!

Voit maksaa tilausmaksun 
myös lehden mukana 
tulevalla tilisiirrolla!
Kiitos, että olet lehtemme lukijana 
myös ensi vuonna. Voit tilata Uusi 
Elämä -lehden lahjasi ystävällesi!

Uudista Uusi Elämä -lehden tilaus v. 2019

www.uusielama.net
   Fb. Uusi Elämä 

Tilaa UE-lehtiä 
evankeliointiin ja tue 
Suomen evankeliointia!

TÄHÄN HANNU 
GRÖNROOSIN 
KIRJOITUS




