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Döm inte men pröva allt
Jesus sade: ”Döm inte, så blir ni inte
dömda. Ty med den dom ni dömer,
skall ni bli dömda, och med det mått
ni mäter, skall mätas upp åt er.” (Matt.
7:1-2)
Ingen människa har rätt att döma
en annan, därför att det bara är Gud
som har rätt att döma. Vi ska inte ta
på oss någon uppgift som bara tillhör
Gud. Gud kommer att döma varje
människa och hans domar är rätta.
Guds Ord lär tydligt: personen
som dömer en annan, blir själv
dömd. Ofta blir det också på det
sättet att om du dömer någon annan,
så faller du kanske själv just i den
synden. Vi ska däremot vaka över
våra egna liv, det vill säga ta först
bort bjälken från de egna ögon. Fäst
inte din uppmärksamhet på andras
synder, utan på dina egna och be
om förlåtelse för dem genom Jesu
försoningsverk och blod på Golgata!
Vi bör vara medvetna om att ingen
är syndfri, men vi ska inte heller
försvara synden. (Ps. 51:7): ”Se, i
synd är jag född, och i synd blev jag
till i min mors liv.”
”Då de skriftlärda och fariseerna
tog med en kvinna som hade gripits
för äktenskapsbrott och sade till
honom: ”Mästare, den här kvinnan

greps på bar gärning, när hon begick
äktenskapsbrott. I lagen har Mose
befallt oss att stena sådana. Vad säger du? Detta sade de för att snärja
honom och ha något att anklaga
honom för. Men Jesus böjde sig ner
och skrev med fingret på marken.
När de stod kvar och frågade honom,
rätade han upp sig och sade: ”Den
som är utan synd må kasta första
stenen på henne.” Och han böjde sig
ner igen och skrev på marken.
När de hörde detta gick de därifrån, en efter en, de äldsta först,
och han blev lämnad ensam kvar
med kvinnan som stod där. Jesus
reste sig upp och frågade: ”Kvinna,
var är de? Har ingen dömt dig? Hon
svarade: ”Nej, Herre, ingen. Då sade
Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå,
och synda inte mer!” (Joh. 8:3-11)
Var inte skadeglad över att någon
fallit. Någon kan säga, att nu fick
den personen ett straff som den förtjänar, men så ska vi inte agera. ”Gläd
dig inte när din fiende faller, låt ej
ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull.” (Ordspr. 24:17). Känn istället
empati och vilja att hjälpa personen
upp på vägen igen. Kärleken gräver
inte i andras brister, utan täcker allt
(1 Kor. 13:6-7)

Varför dömer
människor andra?

Bakom fördömandet är ofta dålig
självkänsla, som man vill lyfta upp
genom att trycka ner den andre, precis som fariseen gjorde när han bad
i templet (Luk. 18:10). Somliga vill
även dölja sina egna syndafall genom
att döma andra. Ofta beror dömandet
på att man är avundsjuk och då söker
man alla möjliga fel och brister hos
andra människor. Om man inte finner
det så anklagas vederbörande för att
sprida villfarelse. Då betonar man att
”Vi har den rätta och sunda läran, men
den där måste vi akta oss för.”
Låt oss lämna dömandet till Gud,
därför att makten att döma tillhör
honom. Låt oss istället fokusera
på att själva vandra i ljuset och ta
emot förlåtelse på alla livets områden. Guds nåd räcker. Den gör dig
rättfärdig inför Gud och du behöver
inte trycka ner andra.

behåll det goda, och håll er borta från
allt slags ont.” (1 Tess. 5:19-20).
”Akta er för de falska profeterna,
som kommer till er klädda som får
men i sitt inre är rovlystna vargar. På
deras frukt skall ni känna igen dem.”
(Matt. 7:15-20).
”Mina älskade, tro inte alla andar
utan pröva andarna om de kommer
från Gud. Ty många falska profeter
har gått ut i världen..” (1 Joh. 4:1ff)
Guds Ord varnar oss för att döma,
men samtidigt uppmanar oss att i
kärlek pröva allt och behålla det
som är gott. Vi måste även våga säga
sanningen, som gör människorna fri.
Du är kallad att vara ljus och salt i
världen utan att göra kompromisser.
Pauli Kemi

Pröva allt

Samtidigt behöver vi bedöma saker
på ett sunt sätt, vilket inte är att döma.
Vi har ansvar för att pröva allt vi ser
och hör. Paulus uppmanade till en
sund bedömning: ”Släck inte Anden.
Förakta inte profetior, men pröva allt,

Pauli Kemi
Redaktör

Välkommen till Kristet Center Solna
Kristet Center Solna är en fri församling med gudstjänster och bönemöten som hålles i vår lokal i Solna.
Vi vill bygga en församling i Stor-Stockholm till en
kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemenskap, evangelisation och ett socialt
arbete. Vi vill att tröskeln till vår kyrka är låg. Alla är
välkomna till våra internationella möten!

Möte i Kristet Center Solna:
Söndagar kl 16:00 Internationellt möte. Medverkar
Pauli & Ana Kemi, Georg
Ahonen, Matti Haapala,
Fredrik & Felour Walian m.fl.

Vi tror

TV-kyrka. Vårt TV-program
sändes via Öppna Kanalen
följande tider:
Tisdag kl 18:00
Onsdag kl 17:00
Torsdagar kl 19:00
Fredagar kl 17:00
Välkommen!

• Att det finns treenighet med Gud Fadern, Sonen och
den Helige Ande.
• Att Jesus är den enda vägen till himlen.
• Att Bibeln är Guds felfria Ord och att den är den
enda grunden i vårt arbete.
• Vi tror att både himlen och helvetet finns och att
Gud vill att alla människor ska bli frälsta. ”Så älskade
Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var
och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha
evigt liv”.

Möteslokal: Kristet Center Solna, KCS,
Hagalundsg. 9, Solna, Pendeltåg ovh tvärbana
Solna. T-bana Solna Centrum och buss 513
Tel. 072-531 88 11 – fb.me/KristetCenterSolna

Tidningen Kristet Liv & Kristet Center Solna behöver ditt stöd! Konto PG: 496 39 26-3
Du kan även ge genom Swish nr 1230 339 457
Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42
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Vitaminer vittnar om Skaparen
Den finländske läkaren Pekka
Reinikainen berättar i sin artikel
om hur själva livet hos människor
och däggdjur visar på att det finns
en Skapare, och att funktionerna
hos vitaminer, bakterier, proteiner,
virus och enzymer vittnar om att
det finns en Intelligent Designer bakom skapelsen, som planerat både
produktionslinjer och ekosystem.
Människan behöver ungefär 50 olika
vitaminer och spårämnen för att kunna
leva. Allt detta och samtidigt! Det
går inte vänta att evolutionen under
miljoner år skulle utveckla ett system
åt gången.
Vitaminer och spårämnen är nödvändiga för livet. Man måste t ex
få 2-3 mikrogram B12-vitamin med
födan dagligen. Det behövs för att
framställa röda blodkroppar, nervernas funktion, barnens uppväxt och
utveckling. Endast bakterier kan
framställa B12-vitamin. Detta understryker att hela skapelsen har blivit
skapad samtidigt. Livet förutsätter att
virus, bakterier, svampar, växter och
djur dyker upp samtidigt. Visserligen
känns inte virus alltid behagliga, men
ekosystemet kan inte fungera utan
dem.
Kroppen upptar B12-vitamin med
näringen på ett mycket specifikt sätt,
som berättar om genial planering. Hos
däggdjuren fodrar upptagningen fyra
proteiners funktion efter varandra: HC
(haptocorrin), IF (intrinsic factorin),
IF-receptor och TC (transcobalamin).
Upptagandet sker på följande sätt:
salivens HC skyddar B12-vitaminet
från magsyrorna. Enzymerna smälter
HC och frigör B12-vitaminet i tolvfingertarmen. Därefter binds IF till
B12-vitaminet av celler som magsäcken framställer. När det gått till
slutet av tunntarmen tar ileumtarmen
vara på B12-IF kombinationen med
hjälp av en speciellt konstruerad pro-

Kristet Liv
Kristet Liv är en allkristen väckelsetidning som undervisar om Guds
Ord och har ett tydligt budskap om
frälsning samt även välsignar Israel.
Tidningen Kristet Liv utkommer 8-10
gånger per år. Tidningen har frivillig
prenumerationsavgift på 250 kr/år.

Vet du om att allt
fler rön visar på att
evolutionsteorin
är ohållbar? Den
finländske läkaren och
kreationisten Pekka
Reinikainen tar upp
funktioner i människors
och däggdjurs
näringsintag samt
blodomlopp som visar
på att Gud har designat
och skapat allt.

teinreceptor.
Efter att B12-IF kombinationen
kommit in i cellen spjälkas den isär
och B12-vitaminet förenas med TC
protein som transporterar vitaminet i
blodet. Om B12 inte blivit kopplad till
IF så skulle den inte absorberas, därför
att ileumcellerna kan bara identifiera
den kombinationen, de upptar inte
endast B12-vitamin!
Upptagningen av B12-vitaminet
från födan förutsätter förutom dessa
specifika proteiner en fungerande salivavsöndringsfunktion, en fungerande magsäck, en fungerande bukspottkörtel och en fungerande tunntarm.
Varje protein som hör samman med
upptagandet av B12-vitaminet är ytterst invecklat konstruerad och utför
en precisionsfunktion. Sir Fred Hoyle
har bedömt sannolikheten för ett sådan
proteins uppkomst vara i klass med
att hela solsystemet skulle vara fullt
Ansvarig utgivare:
Pauli Kemi, Tel. 072 531 88 11
pauli.kemi@gmail.com
Redaktion:
Georg Ahonen, Kirsti Jääskeläinen,
Samir Massioui, Ana Kemi
Pauli Kemi, Birgitta Virtanen
och Birgitta Nilsson

Kristet Liv

Konto:
Pg 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457

125 23 Älvsjö
Tel. 072 531 88 11

Utgivare:
UE förening / Nytt Liv förening

Box 135

av blinda som vrider Rubiks kub och
lyckas med uppgiften i samma stund!
Inställningen att alla dessa proteiner
skulle utvecklats från den darwinistiska mutation- och urvalsmekanismen är inte trovärdig. Hela systemet
från bakterien som framställt B12vitaminet till TC:s transport i blodet
är nödvändigt för livet. Livet kan inte
med det här systemet vänta på någon
steg-för-steg ”evolution.”
Utöver detta, när endast bakterier
har förmåga att framställa B12-vitamin, varför har ”högre” organismer
förlorat denna livsviktiga funktion
och ”ersatt” den med så komplicerat
återvinningssystem?
Och inte nog med det. Bakteriets
framställning av B12-vitamin förutsätter samarbete mellan 30 enzymer
(!) och kelation av kobolt med hjälp
av kobolt-kelatas enzym. Det här
betyder en produktionslinje där det
Adress i Finland:
Kristet LIv
c/o Kalle Vihonen
Paljaspää 2 A 2
20610 Åbo
Tel. +358 400 422 777
Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH
Prenumeration / annons
wwws.uusielama.net
Kristet Center Solna
fb.me/KristetCenterSolna

finns maskiner (protein-enzymer) som
planerats för 31 bestämda uppgifter.
Gud har skapat detta utomordentliga ekosystem, där det samtidigt behövs både virus och bakterier, svampars nedbrytnig för jordmånens humus
och assimilering, så att även vi kan
leva. Han har även byggt ett fullkomligt återanvändningssystem. Det är
inte på något sätt möjligt att systemet
skulle uppstått så småningom under
miljontals år, därför att systemets alla
delar är nödvändiga för livet.
En blind ateist vill inte se detta. Den
berömde matematikern Blaise Pascal
konstaterade: ”Här finns tillräckligt
med ljus för dem, som vill se, men här
finns också tillräckligt mörkt för dem,
som inte vill.”
Pekka Reinikainen, läkare

Översättning: Georg Ahonen
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Församling Tents of Mercy
pastor Eitan Shishkoff:

En ung
messiansk
armé reser
sig i Israel
Under denna höst gjorde vi en resa till Israel då vi besökte Tents of
Mercy -församlingen i Kiryat Yam och Shavei Tsion församlingen i
Haifa. Dessa församlingar år våra vänförsamlingar sedan många år
tillbaka.
Vi hade också möjligheten att delta i den stora Jom Kippurfesten, samt Sukkot dvs lövhyddohögtiden. Det var en glädje att
se hur man firade dessa högtider i de messianska församlingarna .
Eitan berättade öppet och
på ett mycket berörande sätt
om sin vision: – Vi behöver
gemenskap och samarbete
med hednakristna så att vi
vinner judar för Jesus i detta
land. Det är viktigt för oss.
Eitan är på väg att överlämna
pastorstjänsten till den yngre
Avishalom. Trots detta är
Eitan aktivt med och leder
församlingen. Därutöver reser
han runt och talar i flera länder
och just nu är han upptagen
med att skriva sin nya bok.
Tents of Mercy är ett uppskattat nätverk av messianska
församlingar. Till nätverket
tillhör fem församlingar i
Haifa och Galileens områden. Dessa församlingar har
sammanlagt 500 medlemmar.
Den näst största församlingen
är Shavei Tsion-församlingen
i Haifa, som leds av pastor
Leon Mazin.

Tents of Mercy har ett omfattande socialt hjälparbete.
Deras församlingar har matutdelning, missbrukarhjälp
samt klädhjälp. De har ett
centrum som hjälper kvinnor
att föda barnet istället för att
göra abort. Hjälpcentret finns
i församlingens lokaler och
det fungerar också som ett
stödplats för kvinnor.

vi utbildar, berättar Eitan.
– Vår väg har varit mycket
besvärlig, men med hjälp av
frivilliga unga ledare börjar
vi se goda frukter. Vår vision
är att styrka lokala församlingar i deras ungdomsarbete.
Arrangera evenemang som
inspirerar, undervisar och
sätter igång den unga generationen.

Vision om en
ny generation

Lovsång och
tillbedjan i centrum

Eitan har fått en speciell vision om att lyfta fram en ny
judisk generation till att tjäna
Herren. Han har tillsammans
med församlingen under flera
år arrangerat ungdomskampanjer som lockat till sig hundratals ungdomar från hela
Israel. Bland dessa finns den
nya generationens messianska pastorer och ledare som

– Lovsången är en central
del av den helige Andes
verk i de messianska ungdomarnas läger och andra evenemang. Grupperna
har samlats i Jerusalem, Tel
Aviv eller andra platser .
– Vi upplever en ny slags
Andens enhet där Gud ger
ungdomar profetior. De söker Guds ansikte, ibland

Pastor Eitan Shishkoff
är grundade för församlingen Tents of Mercy,
som idag har en yngre
pastor Avishalom, men
Eitan är med i arbetet.
over hela natten. Skiljemurar
mellan generationerna har
rivits bort. En kärlekens och
ömhetens atmosfär fyller
oss gentemot varandra. Vi
förväntar oss genombrott. Vi
kommer inför Herren för att
tillbe Jesus och stödja varandra i vår gemensamma tro.

Unga troende
i armen

När en ung Israelit går in
för att göra värnpliketen så
förändras allt i hans liv. Den
unge mannen eller kvinnan
placeras in i en mycket disciplinerad miljö där han bär
armens uniform och lär sig
att försvara landet under 2-3
års tid. För unga messianska Israeliter är armen också
en prövning. Där kommer
deras tro antingen styrkas
eller försvagas. Vår försam-

lings ungdomar som gjort sin
värnplikt i den Israeliska armen har återvänt styrkta i sin
tro på Yeshua. De har beslutat
sig för att föra fram sin tro i
Israels samhälle.

Överlåtelse och
utrustning

Eitan berättar om en ungdomskampanj:
– Först kom ungdomarna
till främre delen av lokalen
med en uppriktig ånger i sina
hjärtan. Många av dem grät.
Så småningom började de
prisa Herren och berätta vad
de hade på hjärtat i kärlek till
sin Messias. Till slut lyfte de
händerna inför Herren och ropade igen: ”KOL YISRAEL
YIVASHA... HELA ISRAEL SKALL BLI FRÄLST!”
Det var mäktigt. Ropet hördes från unga lärjungar till
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Yeshua i hans eget land. Gud
hörde hur de gav sina liv till
Honom. Denna radikala trons
bibliska proklamation för
Israels frälsning är ett rop för
revolution
– De prisade Gud frigjorda.
Vi upplevde Guds närvaro
mitt ibland oss. Vi upptäckte
också hur Guds färska kraft
förenade messianska troende
på ett globalt plan. Jag är
övertygad att detta var en äkta
början till vad Gud vill göra
mitt ibland oss, betonar Eitan
– Vi ser i synnerhet hos
äldre ungdomar en förmåga
att stärka den kommande
generationens messianska
judar. De är entusiastiska i
sin tro efter att ha gått igenom soldatutbildningen och
hårda strider. De vill betjäna
varanda av hela sitt hjärta.
De är oroade över den yngre

generationen och vill därför
arbeta för att göra dem till
lärjungar och utrusta dem till
att vara starka vittnen.
– Vi har ett stort behov
av ungdomsarbete. En av
våra grupper samlades till
ett bönemöte där de bad om
att Gud skulle föda en sådan
arbetsform där vi kan stödja
hebreisktalande ungdomspastorer som har en Israelisjudisk identitet i sin tro på
Messias

Nuförtiden är
det många

förkunnare som överlåtit sig
till att arbeta bland messianska ungdomar i Israel. Detta
är helt ofrånkomligt. Om vi
bildar församlingar enbart
med hänsyn till vuxna människor kommer vi aldrig att
se hur “hela Israel skall bli
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frälst”. Vi vill speciellt stödja
de messianska judar som har
kommit till Israel från andra
lander, för deras identitet är
ganska svag. Deras modersmål är inte hebreiska och
de är inte vana vid den israeliska kulturen.

De unga har lättare
för att anta en judisk
identitet.

– Gud respekterar vårt vittnesbörd och därför gör vi Yeshua
känd i detta Land. Judarna
måste höra vittnesbördet om
Messias på deras eget språk.
– Våra barn växer upp till
israeliter. De lär känna olika
former av kommunikation
och hur relationer fungerar
i Israel. De går I Israeliska
skolor, tjänar I den israeliska
armen och är en relevant del
av det israeliska samhället.

Deras vittnesbörd inspirerar
och lockar israeliska ungdomar till att lära känna Yeshua.
– Gud gör något mer förunderligt i detta land. Han
befriar oss till att prisa Gud på
ett mer frigjort och spontant
sätt. Lovsången kännetecknas
av att det har varit svårt att
sluta och även mötena har
dragit ut på tiden. Jag tror att
Gud har förenat oss närmare
till sig själv.
– Mitt privilegium är att få
tjäna som ungdomarnas koordinator och rådgivare. Jag är
entusiastisk over den andliga
genombrott som dessa ungdomar upplever.

Nya hjältar
träder fram

– Jag ser en ny generation
av unga messianska ledare
träda fram. Dessa ungdomar

5

har getts förmågan att uttolka
profetior beträffande den yttersta tiden för det israeliska
samhället, något de desperat
längtar efter.
I forna Israel var Josef,
David och Daniel ungdomar
som på ett revolutionerande
sätt påverkade Guds folks
historia. Även Jesu lärjungar
var unga män. De förändrade
världen. Inte förrän Israels
nuvarande unga messianska
judar brinner av kärlek till
Jesus kan profetian om den
andliga revolutionen i Israel
fullbordas och hela Israel bli
frälst.

Text och foto:
Pauli Kemi
Översättning:
Markus Kemi

Intervju har varit tidigare
i tidningen Kristet Liv.
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Rapport från Ester Aili Heinonens missionsresa till Sydamerika

Herren gjorde stora helandeunder
Ester Aili Heinonen
gjorde tre månaders missionsresa i Sydamerika,
och besökte sju olika
länder mellan 25 juni
och 15 september. Herren
gjorde många under och
tecken under resan.
Våra organisationer i Sydamerika heter AMCGI
(Agencia Misionera de Gloria International) och CMC
Latinoamérica Coalición
Multiplicadora de Inglesias
International.
I juni anlände vi efter
en lång flyg till Bogota i
Colombia. Resan fortsatte
redan nästa dag till Bolivia.
Kampanjen började nästan
omedelbart med stark kraft i
Zudanez, många blev troende
kristna och helade och vi fick
se Guds verk. Vår resa var
intensiv och krävande såväl
fysiskt som psykiskt. Jag var
ensam ansvarig för kampanjen, pastor Reijo tolkade och
pastor Werny höll bibelstudier på dagtid. Innan resan
förberedde jag mig genom att
springa varje dag. Självklart
tillhör bön och fastande till
det här slags arbete.
Jag visste att området dit
vi åkte är väldigt krävande.
Både jag och min man hade
arbetat som missionärer i Bolivia ca 18 år sedan. Det finns
ingen hälsovård, skolor eller
äldreboenden förutom i större
städerna. Storleksmässigt är

Bolivia tre gånger större än
Finland. Bolivia är ett bergigt
land, och det kan delas i tre
geografiska områden: i väst
finns det Anderna och torra
högplatåerna, i mitten finns
det subtropiska dalar och i
öst finns det tropiskt lågland,
vilket täcks av Amazons
regnskog. Människorna är utspridda på ett enormt område.
Vi flög inom landet, vandrade längs stigar som var i
uruselt skick och sov i lerhyddor. Mötena varade nästan ända fram till morgonen.
Det var många som kom ifrån
flera dagars vandringsdistans
i bergen.
På ett av mötena var det
en kvinna vars nedre del
av ansiktet samt stämbanden hade blivit förstörda av
muskelätande bakterier. Det
är vanligt här och bakterier
lever i huvudsak i fläskkött.
Kvinnan kunde inte tala och
det var väldigt smärtsamt att
svälja för henne. Jag bad för
henne och sade att om en
månad har muskelvävnaden
växt tillbaka till stämbanden.
På samma möte började
de som var lama gå och flera
fick syn i sina ögon. Pastor
Samuel som är läkare berättade följande: ”Kvinnan, som
du puttade i magen blev frisk.
Vi har haft glädjefest. Jesus
är god!”
Vår resa fortsatte till Peru
och vidare. Geografiskt förändrades nästan ingenting.

Evangelist
Ester Aili
Heinonen
Jesus verkade i Peru och i
följande länderna, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras... Dörrarna
är öppna även i fortsättningen
i Sydamerika. Om Herren

Stor utomhus kampanjmöte i Syd-Amerika med Ester Aili Heinonen.

vill, så kommer vi att åka dit
igen nästa vår för att se Herrens verk. Hoppas den här
korta reseberättelsen kan ge
en liten bild av arbetet under
den här resan. All ära och

tack till Jesus!

Ester Aili Heinonen
Översättning:
Birgitta Virtanen

Låvsångsdancare i Bolivia, mitteen i bilden är Ester Aili Heinonen.
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Du kan
bli frälst
- troende
Vesa Kemi spelar i TV-program

Barbro Erling och Pauli Kemi i Öppna Kanalens studio för TV-inspelning.

Vår TV-kyrka, Våra TV-program

Kristet Center Solna sänder TVprogram via Öppna Kanalen varje
vecka. Se sändingstider i KCSs
annons nedan. Programmet visas
även i internet. Skriv: ÖK Play.
Måndag den 8/10 gjorde vi två nya
Nytt Liv TV-program och Barbro
Erling var vår gäst. Pauli Kemi var
programledare. Vesa Kemi inspelade tre TV-program den 15/10.

Kommande program under oktober och november:
Torsdag 25/10 kl 19:00 Barbro Erling
Fredag 26/10 kl l7:00 Barbro Erling
Tisdag 30/10 kl 18:00 Pauli & Ana Kemi
Torsdag 1/11 kl 19:00 Vesa Kemi

Onsdag 31/10 kl l7:00 Pauli & Ana Kemi
Fredag 2/11 kl l7:00 Vesa Kemi

Tisdag 6/11 kl 18:00 Pauli & Ana Kemi
Torsdag 8/11 kl 19:00 Vesa Kemi, lovsång

Onsdag 7/11 kl l7:00 Pauli och Ana Kemi
Fredag 9/11 kl l7:00 Vesa Kemi, lovsång

Tisdag 6/11 kl 18:00 Mattias Lekardal
Torsdag 8/11 kl 19:00 Vesa Kemi, Israel

Onsdag 7/11 kl l7:00 Mattias Lekardal
Fredag 9/11 kl l7:00 Vesa Kemi, Israel

Tisdag 13/11 kl 18:00 Barbro Erling

Onsdag 14/11 kl l7:00 Barbro Erling

Kristet Center Solna
Hagalundsg. 9, Solna, P-tåg & Tvärbana till Solna
T-bana Solna Centrum, Buss 513, t. 072 531 8811

Söndag kl 16:00 Internationell gudstjänst
Onsdag kl 18:30 Kvällsmöte. Ordet och bön

I mötena medverkar pastorsparet Pauli och Ana Kemi,
Georg Ahonen, Matti Haapala, Fredrik & Felour Walian
Sönd 28/10 kl 16:00 Gudstjänst. Nattvard. Pauli & Ana Kemi

Ana & Pauli Kemi

Profetiska möten 29.- 30/10
med Marie Licciardo, Australien
Månd 29/10 kl 19:00. Tisd 30/10 kl 18:00
Marie
Licciardol

Mirakelmöten 3.- 4/11. Ester Aili Heinonen
Lörd 3/11 kl 18:00. Sönd 4/11 kl 16:00
Möten med Mattias Lekardal 11.- 12/11
Sönd 11/11 kl 16:00. Månd 12/11 kl 18:30

Ester Heinonen

Sönd 18/11 kl 16:00 Gudstjänst. Pauli & Ana Kemi
Mattias
Lekardal

Möten med pastor Per-Arne Imsen 25.- 26/11
Sönd 25/11 kl 16:00. Månd 26/11 kl 18:30

Vår TV-kyrka – Våra TV-program sändes varje vecka via
Öppna Kanalen. Programmen visas även på internet. Skriv: ÖK Play Per-Arne Imsen

Tisd kl 18:00 Ett nytt program. Onsd kl 17:00 Repris från tisdag
Torsd kl 19:00 Ett nytt program. Fred kl 17:00 Repris repris från torsdag

Ge en gåva till vårt arbete PG 496 39 26-3
Swish nummer: 1230 339 457

När du ber
syndarens bön.

Det är viktigt att tänka på
vad livets mening är. Varför
lever jag? Finns det liv efter
detta?
Tron på Jesus ger den riktiga
identiteten. Du finner kontakten
med din Skapare. Tron på Gud
leder långt - ända till livet efter
döden.
Det finns bara en grund till
frälsning och bara en väg till att
bli frälst och den är Jesus. ”Hos
ingen annan finns frälsning, och
ingenstans bland människor under
himlen finns något annat namn
som kan rädda oss.” Apg. 4:12.
Det namnet är Jesus.
Från Guds sida är allt färdigt.
”Så älskade Gud världen att Han
gav sin ende Son för att de som
tror på Honom inte skall gå under,
utan ha evigt liv”.
Att bli frälst är lätt och enkelt
för alla. I Bibeln står det: ”Ty
om du med din mun bekänner att
Jesus är Herre och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt Honom
från de döda, skall du bli räddad.
Hjärtats tro leder till rättfärdighet
och munnens bekännelse till räddning.” Rom. 10:9-10. Att bli frälst
är det viktigaste i livet!
Du kan be syndarens bön med
mig, om du vill bli Guds barn:
”Jesus, jag bekänner min synd
och skuld inför Dig. Jag tror att
Du dog för mina synder och att
Du är uppstånden från de döda,
för att jag skulle ha evigt liv. Tack
för att du förlåter alla mina synder
och kommer in i mitt liv. Tack för
att Ditt blod renar mig och tar bort
alla mina synder och att jag får
bli född på nytt och bli Ditt barn
genom Jesu blod. Amen.”
Du kan också kontakta Kristet
Center Solna eller tidningens redaktion om du vill veta mer om tro
på Jesus. Vi vill hjälpa dig att nna
vägen till frälsning, till Gud som
är din Skapare. Han älskar dig!
Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv!

Pauli Kemi
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Gud reser upp ett folk
Det som Gud har lagt på
mitt hjärta är att Gud
reser upp ett folk, som ska
förhärliga Hans namn, som
följer Honom varthelst Han
går och som inte drar sig
undan döden. Ett äkta folk
som älskar Honom mer än
sitt eget liv.
Gud vill att vi blir synliga här
på jorden såsom Guds rikes
medborgare. Det måste vara
en skillnad på våra liv och
på världens sätt att leva. Man
kan vara kristen och ha kristendom som en religion med
ett yttre beteende men utan
Kristusliv. Det är bara Hans
liv i oss och genom oss som är
verksamt på riktigt och som
uppenbarar Guds rike på rätt
sätt och utbreder det.
Gud vill att vi får lära oss
den andliga kampen på riktigt
och vad den egentligen är.
Kampen är att förbli i kärlek
och i ljuset. Det är den andliga krigföringen.
Vi är omgivna av andliga
bakterier. Precis som virus
och bakterier i det naturliga
söker en ingång i våra liv t ex
genom sår, så är det också i
den andliga världen. Fienden
vet våra ömma punkter och
försöker dra oss ut i mörker,
försöker få tag i vår själ för att
komma åt oss. ”Portförbjud
din gamla människa till din
själ”, hörde jag Gud säga. Vi
känner ju t ex när den gamla
människan kommer med irritation och ilska men det gäller
att vara snabb och ödmjuka

Barbro Erling har ofta undervisat om vårt livet i Kristus och helgelse.
sig: ”Fader, jag vill leva för
dig, hjälp mig.”
Det finns många utsända
andemakter som förskapar sig
till att vara ljus för att bedra
Guds folk och som inte ger
Jesusnamnet ära utan man
upphöjer människor, organisationer, platser. Jag hörde
Gud säga: ”Nu är det dags för
varje människa att ta ansvar
för sitt eget liv inför mig.”
Då kommer jag ensam inför
Gud. Mitt liv inför Honom
och min relation med Honom

är ju ensam. Din relation med
Honom och den äkta gudstjänsten, alltså den viktigaste
gudstjänsten, sker i ditt hjärta. Det är hur jag förhåller
mig till Honom, till kött och
själ och värld är fördolt för
människor och världen, som
är det viktigaste för Honom.
Det fördolda livet, den högsta
tjänsten. Herren känner de
sina.
Om jag ska tjäna Gud på
riktigt, måste jag höra vad
Han säger och göra vad Han

vill. På något annat sätt kan
jag inte tjäna Gud. Jag kan
inte lära mig hur jag ska tjäna
Gud, hur jag ska be för sjuka.
Det måste vara en ihopkoppling, en förening, mellan min
själ och Kristus i min ande
för att jag ska kunna vara på
rätt plats i rätt tid, säga Hans
ord, göra Hans gärningar.
Om Kristus lägger händerna
på en människa, då blir hon
100 procent helad men om
det är människor i impulsivitet och inspiration som ber

för sjuka, då blir det väldigt
många sorgsna och besvikna
människor som undrar: Vad
är det för fel på mig, varför
blir inte jag helad?
Nu vill Gud få fram ett folk
och Han vill bygga sin kropp.
Jesus är ett enda huvud och
om Han inte leder kroppen,
så är vi inte Hans kropp.
Kristi kropp måste innehålla
Kristi liv. Vi måste alla vara
underställda huvudet i trohet.
Jag frågade Gud: ”Vad är det
viktigaste för dig?” Då sade
Han: ”Trohet till mig.” Att
inte vika av.
Skörden väntar på oss och
när jag har varit ute på sista
tiden så har Gud börjat peka.
Han vill föra in människor i
sitt rike och de måste föras till
Kristus på rätt sätt. Ty han har
frälst oss från mörkrets välde
och försatt oss i sin älskade
Sons rike. (Kol. 1:13)
Tänk att vi är införsatta i
Guds Sons rike här på jorden
för att uppenbara himlen och
för att uppenbara Faderns
kärlek först och främst. Ty
så älskade Gud världen, att
Han utgav sin enfödde Son
(Joh. 3:16). Gud älskar varje
människa och vill att varje
människa ska bli räddad för
evigheten. Vi får en Andeutgjutelse som ska uppenbara
Faderns kärlek till alla människor och du och jag ska vara
kärlekens apostlar i den här
sista tiden.

Barbro Erling

Prenumerera på Kristet Liv!
Genom att betala frivillig
prenumeration 250 kr
för året 2019

Tidningen Kristet Liv

Du kan även prenumerera
på tidningen Kristet Liv:
1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning:
Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö

Konto, PG: 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457

till konto: PG 496 39 26-3

behöver ditt stöd
för evangelisation

Tack för din gåva,
som betyder mycket!

