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Elä Jumalan armosta armahtaen

Jumala johti Israelin kansaa 
kohti hyvää maata. Hän sanoi, 
että se maa oli nisun ja ohran, 
viiniköynnöksen, viikunapuun, 
granaattiomenapuun, jaloste-
tun öljypuun ja hunajan maa. 
Nämä olivat Luvatun maan 
seitsemän antia. 

Aikanaan, kun vaellus oli 
tuonut kansan sille luvatun 
maan porteille, lähetettiin va-
koilijoita maahan. Palatessaan 
tehtävästään he toivat muka-
naan maan hedelmiä. Nämä 
näytteet kertoivat ja todistivat 
hyvästä maasta ja sen hedel-
mällisyydestä. Lupaus oli totta! 
Epäuskoinen kansa joutui tosin 
tekemään pitkän sakkokier-
roksen päästäkseen osalliseksi 
tuosta hedelmällisyydestä.

Seitsemästä annista eri-
tyisesti granaattiomenaa on 

pidetty runsauden ja hedel-
mällisyyden vertauskuvana. 
Sen hedelmästä syödään vain 
siemenet. Juutalaisen tradition 
mukaan täydellisessä granaat-
tiomenassa on kaikkiaan 613 
siementä. Lukumäärä on sama 
kuin Tooran eli Lain käskyjen 
ja kieltojen määrä; täydellisyy-
den lukumäärä!

Raamatun aikana granaat-
tiomenan siemenistä tehtiin 
virkistävää ja terveellistä juo-
maa. Hedelmän kuorista saatiin 
musteen väriainetta. Kun vielä 
puun kuorta opittiin käyttä-
mään nahkojen parkitsemiseen, 
granaattiomenapuu hedelmi-
neen oli käyttökelpoinen mo-
neen tarkoitukseen. 

Granaattiomena-aiheella oli 
osa myös jumalanpalveluselä-
mässä. Pienet granaattiomenat 

kuuluivat osana ylimmäisen 
papin kasukanliepeen koriste-
luun.  Temppelin sisäänkäynnin 
pylväiden päät oli koristeltu 
granaattiomenaköynnöksin.

Hedelmä kypsyi ja kypsyy 
omalla ajallaan. Jumala antaa 
sen kasvun. Samalla tavalla 
Hän kasvattaa meitäkin aja-
tuksenaan mies tai nainen, 
Jumalan ihminen, joka on val-
mis Hänen hyviin tekoihinsa 
ja töihinsä.

Mutta minkälainen on se he-
delmä, jota Pyhä Henki meissä 
vaikuttaa? Paavali opettaa:” 
Mutta Hengen hedelmä on 
rakkaus, ilo, rauha, pitkämie-
lisyys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, sävyisyys, itsen-
sähillitseminen.” (Gal. 5:22) 
Luettelo on monipuolinen, 
granaattiomenan käyttötarkoi-

Hedelmä kypsyy
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tusten tavoin.
Jumalan kasvatus on perus-

teellista. Se voi joskus tuntua 
pitkältä ja tarpeettomalta, mut-
ta kaikella on tarkoituksensa. 
Jumala ei tee mitään turhaan! 
Meiltä kysytään vain suostu-
mista, että Pyhä Henki saa teh-
dä meissä uudistavaa työtänsä. 
Itse emme siihen kykene.

Jesaja on jo Vanhan testa-

mentin puolella tuonut esille, 
mitä tuo Jumalan kasvu meille 
merkitsee: ”Silloin vanhurs-
kauden hedelmä on rauha, 
vanhurskauden vaikutus lepo 
ja turvallisuus iankaikkises-
ti.” (32:17) Vanha sanonta 
sanookin: Isän taskuun, Pojan 
laskuun ja Hengen kasvuun!
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi, päätoimittaja

Pertti 
Kymäläinen

Jumala on kutsunut meidät 
siunaamaan, ei kiroamaan. 
Ihmiset voivat tehdä virheitä, 
mutta se ei anna meille oikeutta 
tuomita ketään. Emme heitä 
ketään ulos, vaikka joku tekisi 
jotain sopimatonta. Vaikka 
lapsemme tekevät jotain, mikä 
ei ole oikein, niin he ovat 
kuitenkin rakkaita lapsiamme 
virheistä huolimatta. Rakkau-
della voitamme nekin, joka 
ovat tehneet väärin, mutta 
lakihenkisyydellä karkotamme 
heidät pois.

Älä tuomitse
Meillä ei ole oikeutta tuomita 
ketään, vaan meidän tulee ra-
kastaa jokaista Jumalan luomaa 
ihmistä. Jumalakin rakastaa jo-
kaista ja siksi Hän lähetti oman 
Poikansa Jeesuksen tuomaan 
sovituksen, kun Hän kuoli 
ristillä koko maailman syntien 
puolesta.

Meidän on varottava sitä 
vanhemman veljen asennetta, 
jossa ei haluta olla yhteydessä 
nuoremman veljen kanssa, joka 
oli elänyt kaikissa mahdolli-
sissa synneissä, mutta Jumala 
otti hänet vastaan. Kun hänen 
isänsä näki hänen tulevan, 
niin hän juoksi häntä vastaan 
ja suuteli häntä. Hän otti hänet 

iloiten vastaan. Näin Jumala 
ottaa meidätkin vastaan.

Puhdista ensin oma pesäsi
Olen huomannut, että usein 
on käynyt niin, että ne, jotka 
arvostelevat toisia, tulevat itse 
lankeamaan juuri noilla alueilla 
tai että he elävät omissa ongel-
missa, joita projisoivat toisia 
tuomitsemalla. Jeesus sanoi 
niille, jotka luottivat itseensä 
pitäen itseään parempina, että 
portot ja huorintekijät menevät 
ennen teitä taivasten valtakun-
taan. Jeesus osoitti rakkautta 
langenneita ihmisiä kohtaan, 
mutta Hän oli kova omavan-
hurskaille fariseuksille.

Älä katsele ihmisten puut-
teita, vaan näe ihmiset pelas-
tettuina, uusina luomuksina 
Kristuksessa. ”Se, mikä on 
vanhaa, on pyyhitty pois, katso 
uusi on tullut sijaan,” Jumala ei 
muistele enää niitä vanhoja asi-
oita. Myös meidän on jätettävä 
ne. Katsotaan toisiamme Kris-
tuksen kautta ja nähkäämme 
toisemme täydellisinä Hänessä.

Erämaahan
Arvostelu vie vain kuivaan 
erämaahan, jolloin elämästä 
katoaa ilo, mutta Jeesus halu-
aa, että olemme täynnä iloa ja 

riemua. Mikal, Daavidin vaimo 
arvosteli ja halveksui Daavidia 
siitä, että tämä hyppi niin kuin 
kevytmielinen ihminen, mutta 
Daavid teki sen rakkaudesta 
Jeesusta kohtaan.

Jumala sanoo, että niskoit-
telijat asuvat hengellisessä 
erämaassa. Se on niskoittelua, 
jos halveksumme Jumalan työ-
tä väärällä arvostelulla. Tähän 
olemme varmaan jokainen jos-
kus syyllistyneet, mutta kiitos 
Jumalalle, me saamme palata 
takaisin armon lähteelle. Nyt 
on aika ja mahdollisuus sanoa 
veljelle ja siskolle: anteeksi. 
Huomenna se voi olla liian 
myöhäistä.

Anna anteeksi
Raamatun sanoma on selvä. 
Meidän tulee aina antaa an-
teeksi toisille. Jos emme anna 
anteeksi, niin ei Jumalakaan 
anna meille anteeksi. Tämä on 
todella vakava sana.

Jeesus kuoli ristillä jokaisen 
puolesta. Hän antoi kaikkensa, 
jotta sinä saisit sovituksen.

Sanot, että kyllä minä olen 
antanut anteeksi, mutta et edes 
tahdo kohdata henkilöä, jonka 
johdosta olet loukkaantunut. 
Jos sinulla on tällainen asenne, 
niin se on todella hyvin vaaral-

linen. Se vie väistämättä eroon 
Jumalasta.

Pyhä Jumala
Jumala on armollinen, mutta 
hän on myös Pyhä. Raamattu 
korostaa pyhää elämää Jumalan 
edessä. Armon kokeminen ja 
pyhyys kuuluvat yhteen. Jeesus 
sanoi langenneelle naiselle: 
”En minäkään sinua tuomitse, 
mutta mene, äläkä enää syntiä 
tee.”  Armo johtaa pyhitykseen, 
mutta ei omavanhurskauteen. 
Kaikki on Jumalan lahjaa – 
armoa.

On tärkeää, että elämme 
puhtaudessa. Siitä ei tule tinkiä, 
mutta se ei johda kenenkään 
tuomitsemiseen, koska puhtaus 
on Jumalan armoa. Olemme 
armosta pelastuneita Jumalan 
lapsia, joilla on yhteys keske-
nään.

Hyvä uskon kilvoitus
Raamattu kehottaa uskovia 
taistelemaan hyvä uskon taiste-
lu niin, että saavut myös maa-
liin, jossa sinua odottaa kruunu 
ja voittopalkinto. ”Minä tulen 
pian; pidä, mitä sinulla on, ettei 
kukaan ottaisi sinun kruunua-
si.” (Ilm. 3:11)

Tärkeitä asioita elämässä ei 
ole monia. Jeesus sanoi Mar-

talle, joka sanoi tuomitsevia 
sanoja Mariasta Jeesukselle. 
”Martta, Martta moninaisis-
ta sinä hätäilet ja huolehdit. 
Tarpeellisia on vähän tai yksi 
ainoa.” Maria oli valinnut 
hyvän osan olla Jeesuksen jal-
kojen juuressa. Sinun ei tarvitse 
aina olla tehokas, menestyvä. 
Voit myös epäonnistua. Tule 
sellaisena, kuin olet Jeesuksen 
luokse. Ota aikaa Jeesuksen 
kanssa seurusteluun. Rakasta 
Häntä kaikesta sydämestäsi.

Toiseksi: Pidä huolta rak-
kaistasi, jotka Jumala on sinulle 
antanut. Osoita heille armoa ja-
rakkautta tänään. Huomenna se 
voi olla liian myöhäistä, mutta 
tänään on Herran armon päivä! 

Pauli Kemi
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Jorma Haarala: Olemme saaneet Jumalalta

Rohkeuden ja viisauden Hengen

  
ottaa esiin ”uutta ja vanhaa”. 
Kannattaa lukea, että voisimme 
taistella kiusauksia ja pelkoja 
vastaa Jumalan avulla.

Olimme kerran Hannun 
kanssa Pohjanmaalla pitämäs-
sä telttakokoussarjaa, joka kesti 
viikon. Kokousten loputtua 
ajoimme kotiin joskus aamulla 
kolmen aikaan. Päästyäni kotiin 
ja mennessäni ylös makuuhuo-
neeseen, kimppuuni hyökkäsi 
silmitön pelko ja tunsin kuo-
leman löyhkän sieraimissani 
ja vapisin kuin horkkatautinen 
ja huusin kauhusta Jeesusta 
apuun. Mieleeni syöksyi Raa-
matusta 2. Tim 1:7: ”Eihän teille 
ole annettu pelkuruuden hen-
keä, vaan voiman, rakkauden 
ja raittiuden henki.” Samalla 
hetkellä pelko väistyi ja aloin 
kiittää Jumalaa. Piti istua hetki 
sängyllä, että pulssi ja hengitys 
tasaantuivat. Lähdin alakertaan 
ja näin samalla, että minulla 
oli palanut saunassa viikon 
valot, jotka piti käydä sammut-
tamassa. Mennessäni rappuja 
alas pelko hyökkäsi uudestaan 
kimppuuni. Nyt muistin, mitä 
Jeesus oli opettanut juuri ja hoin 
mennessäni: ”Minulle ei ole 
annettu pelkuruuden henkeä, 
vaan voiman, rakkauden ja rait-
tiuden henki.” Taas pelko joutui 
väistymään ja sain huokaista 
helpotuksesta. 

Jumala antoi samalla minulle 
auktoriteetin pelkoja vastaan, 
ja olen saanut rukoilla monen 
pelkäävän ihmisen puolesta ja 
auttaa heitä torjumaan viholli-
sen hyökkäyksiä! 

Jumala auttaa meitä torju-
maan vihollisia Sanalla Jee-
suksen esimerkin mukaan! Jos 
sinulla on muistiongelmia, niin 
turvaudu Raamatun lupauksiin 
ja saat avun oikeaan aikaan! 
Muista! Jumalalle ei ole mikään 
mahdotonta! Jumalan siunausta 
elämääsi

Jorma Haarala ja sinä on-
nistut kaikessa, mihin ryhdyt 
Jumalan kunniaksi.  
Jorma Haarala
Kuva: Soile Inkari
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Raamattu on ihmeellinen kirja, 
jossa on valtava määrä aseita 
sotiaksemme, ei ihmistä vas-
taan, vaan henkivaltoja vastaan 
taivaan avaruudessa!

Miten oppia sotimaan niitä 
vihollisia vastaan?

Jeesus on antanut meille siitä 
malliesimerkkejä Raamatussa 
mm. Matt. 4:1-11. Kun Jeesus 
oli paastonnut 40 päivää ja 40 
yötä, hänen tuli nälkä. Silloin 
kiusaaja tuli Hänen luokseen ja 
sanoi: ”Jos olet Jumalan Poika, 
niin muuta nämä kivet leiviksi.”

Hän vastasi: ”Kirjoitettu on: 
ei ihminen elä ainoastaan lei-
västä, vaan jokaisesta sanasta, 
joka lähtee Jumalan suusta.” 
Tämän jälkeen perkele otti Jee-
suksen kanssaan pyhään kau-
punkiin, asetti Hänet temppelin 
harjalle ja sanoi Hänelle: ”Jos 
olet Jumalan Poika, niin heittäy-
dy tästä alas. Onhan kirjoitettu: 
Hän antaa enkeleilleen käskyn 
sinusta ja he kantavat sinua kä-
sillään, ettet loukkaisi jalkaasi 
kiveen.” Jeesus vastasi hänelle: 
”On myös kirjoitettu: älä kiusaa 
Herraa sinun Jumalaasi”. Sitten 
perkele otti Hänet kanssaan 
hyvin korkealle vuorelle, näyt-
ti Hänelle kaikki maailman 
valtakunnat ja niiden loiston ja 
sanoi Hänelle: ”Tämän kaiken 
minä annan sinulle, jos polvistut 
maahan ja kumarrat minua.” 
Jeesus sanoi hänelle: ”Mene 
pois saatana! On kirjoitettu: 
Herraa sinun Jumalaasi, sinun 
on kumarrettava ja häntä ainoaa 
palveltava.”

Tämän vuoksi meidän tulee 
lukea Raamattua, että voisim-
me sisäistää sitä ja ajaa pois 
vihollisen! Jos kuitenkin tulee 
mieleesi, että olenhan lukenut 
sitä jo monta vuotta enkä muis-
ta, mitä olen lukenut! 

Jumala on kuitenkin suurem-
pi kuin sinun muistisi. Miten 
niin? kysynet.  Siten, että Juma-
la on antanut sinulle muistisi ja 
hallitsee sitäkin aluetta sinussa.

 Olen siitä elävä esimerkki! 
Vuonna 1993 minulta meni 
muisti, ja siinä menin paljon 

muutakin - meni työpaikka, läh-
ti vaimo ja tuli paljon ongelmia. 
Tuli yksinäisyys, syytökset, 
rahavaikeudet ja paljon muita 
ongelmia, joiden kanssa jouduin 
painiskelemaan.

Erään kerran olin saamassa 
karenssin, kun en muistanut 
käydä ilmoittautumassa työvoi-
matoimistoon, muistaakseni se 
olisi ollut kuusi viikkoa, jonka 
kuitenkin sain lyhennettyä viik-
koon todistaessani muistihäiri-
ön olemassaolon. Kaikkia häiri-
öitä tapahtui, vaikka minulla oli 
useampikin allakka käytössäni. 
En vain muistanut katsoa niitä! 

Jumala kuitenkin armahti ja 
opetti minua ”kantapään kaut-
ta”. Lukiessani Raamattua ja 
tuskailtuani kaikkien asioiden 
kanssa tulin kohtaan Joh.14:26: 
”Puolustaja Pyhä Henki, jonka 
Isä lähettää Minun nimessäni, 
opettaa ja muistuttaa teille 
kaikesta, mitä Minä olen sa-
nonut teille.” Tämä muistuttaa 
”loikkasi silmiini”, hämmästyin 

ja sanoin: ”Herra onko mah-
dollista, että voisit muistuttaa 
minua sellaisista asioista, jotka 
on tärkeitä minulle.” Meni pari 
viikkoa ja ihmettelin, kun lähdin 
polkupyörällä ajamaan kaupun-
kiin, vaikka sinne ei pitänyt olla 
mitään asiaa. Ihmettelin sitä 
vielä matkallakin, kun ajoin 
Turuntietä pitkin kaupunkia 
kohden ja yllättäen jarrutin 
voimakkaasti ja pysähdyin ih-
metellen reaktiotani. Vilkuilin 
ympärilleni ja huomasin olevani 
työvoimatoimiston edessä. Otin 
lompakon esille, ja työvoima-
kortissani luki, että oli viimei-
nen päivä ja viimeinen tunti, 
jolloin piti ilmoittautua siellä, 
etten saisi karenssia! Näitä sa-
mankaltaisia asioita on minulla 
paljon. Jumala on osoittanut 
uskollisuuttaan ja on auttanut 
eteenpäin. Tässä käy samalla 
tapaa kuin ihmisen lähestyessä 
vuorta: ensin se näyttää pienel-
tä, mutta mitä lähemmäksi pää-
set sitä suuremmaksi se kasvaa. 

Johannes sanokin: ”Minun tulee 
pienentyä ja Hänen kasvaa!”

Kerran olin kolme viikkoa 
kovan ahdistuksen vallassa on-
gelman kanssa, josta en pääsyt 
eroon, vaikka kuinka yritin. 
Lopulta porasin ja huusin Ju-
malalle, että jos et nyt auta, niin 
minä lankean. Samassa mieleen 
iskeytyi Raamatun paikka 1 Kor 
10:13, jossa sanotaan. ”Teitä on 
kohdannut vain inhimillinen 
kiusaus. Jumala on uskollinen, 
Hän ei salli teitä kiusattavan 
yli voimienne. Salliessaan kiu-
sauksen hän valmistaa myös 
poispääsyn siitä, että voitte sen 
kestää.” Samassa ahdistus ja 
kiusaus katosi ja Pyhä Henki 
laskeutui voimakkaasti, enkä 
voinut kuin ylistää Jeesusta 
Hänen uskollisuudestaan!

Tällä Jumala haluaa opettaa 
meille, että kun me luemme 
Raamattua ja vaikka vaikut-
taisi siltä, ettemme muistaisi 
siitä mitään, niin se kuitenkin 
on aivoissamme, josta Jumala 

Jorma Haarala
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Tietokirjailija, pastori Pekka 
Sartola on arvostettu Israe-
lin ja Lähi-idän tapahtumien 
asiantuntija. Hänen yli 30 
vuoden aikana karttunut Lähi-
idän asiantuntemuksensa on 
kunnioitettava. Sartola on kir-
joittanut Israeliin ja Lähi-idän 
tapahtumiin liittyen 24 kirjaa, 
minkä lisäksi hän kiertää ah-
kerasti luennoimassa. Sartola 
katsoo maailmapolitiikan ta-
pahtumia historian, politiikan 
sekä Raamatun ilmoituksen 
näkökulmista.

Presidentti Trump on sano-
nut tuovansa esiin ”Ultimate 
deal” rauhansopimuksensa 
heti Israelin vaalien jälkeen. 
Mitä tämä sopimus mahdol-
lisesti pitää sisällään?
Sartola: Sen jälkeen kun 
Trump siirsi suurlähetystön 
Jerusalemiin, itse asiassa vain 
suurlähettilään, koska suurlä-
hetystö on edelleen Tel Avi-
vissa, Trump joutui valtavan 
islamilaisen painostuksen koh-
teeksi ja ilmoitti: Israel, nyt 
annan teille Jerusalemin, otin 
sen pois neuvottelupöydältä, 
nyt teidän on maksettava kova 
hinta seuraavista rauhanso-
pimukseen liittyvistä asioista 
palestiinalaisten kanssa. Sen 
jälkeen Trump on lähettänyt 
epävirallisia ”koepalloja”, 
vuotanut pikku tiedonjyväsiä, 
joilla on testattu millainen 
vastaanotto niillä on. Näitä 
ovat esimerkiksi Jerusalem 
kysymys ja 45.000–50.000 
juutalaisen siirtäminen pois 
setlementeistä.  Trump ei 
voi enää perua Jerusalemin 
jakamista. Hän tarjoaa yh-
teishallintoa, jossa muslimit 
ja Israel olisivat rintarinnan 
temppelivuoren alueella, jota 
missään nimessä Israel ja 
muslimit eivät ikinä hyväksy. 
Siihen liittyvät Hamas ja Gaza 

Pastori Pekka Sartola: 

Raamatulliset profetiat asettuvat 
paikoilleen Israelissa ja Lähi-idässä

dän haluamansa pakolaisten 
paluumuutto-oikeus ei tule 
ikinä toteutumaan, koska Is-
rael ei tule sitä koskaan hy-
väksymään. Etukäteen nämä 
Trumpin lähettämät ”koepal-
lot” ovat saaneet molemmilta 
osapuolilta hyvin kielteisen 
vastaanoton.

Golan on keskeinen alue 
Lähi-idässä. Mikä sen stra-
teginen merkitys on Israelil-
le ja suurvalloille?
Sartola: Kummallekaan suur-
vallalle, Yhdysvalloille ja 
Venäjälle, Golan ei ole mer-
kityksellinen. Israelille se on 
elintärkeä. Golan kuului 19 
vuoden ajan, vuodesta 1948 
vuoteen 1967, Syyrialle, jol-
loin Golanilta ammuttiin suo-
rasuuntaustykeillä aina Väli-
merelle saakka. Golanin hallit-
sija hallitsee käytännössä koko 
keskistä ja pohjoista Israelia ja 
nykytekniikan avulla vieläkin 
laajempia alueita. Tiedetään, 
että Iran käyttää Syyriaa ete-

läisenä sijaisarmeijanaan. Jos 
Syyria saisi Golanin haltuun-
sa, se merkitsisi käytännössä 
sitä, että Iranilla ja Israelilla 
olisi teoreettisesti yhteinen 
raja. Golan olisi silloin täynnä 
iranilaisia sota-aseita ja sota-
kalustoa. Se on Israelille täysin 
mahdoton ajatus ja merkitsisi 
heille kansallista itsemurhaa.

Muslimeja on 1,8 miljardia, 
mikä heidän perimmäi-
nen tarkoituksensa on, ja 
onko se jotenkin erilainen 
kristittyjen ja juutalaisten 
suhteen?
Sartola: Ei ole, ainoa yhdistävä 
tekijä on uskonto. Jos ajatellaan 
Indonesiaa, joka on maailman 
suurin muslimivaltio. Heillä ei 
ole koskaan ollut mitään fyy-
sistä tai kaupallista tekemistä 
Israelin kanssa. Kuitenkin 
heidän ulkopoliittinen dokt-
riininsa on juutalaisvaltion 
hävittäminen. Sama koskee 
Keski-Afrikan tasavaltoja, tai 
muita valtioita, joissa on isla-

milainen enemmistö ja jotka ei-
vät ole koskaan olleet missään 
tekemisissä Israelin kanssa. 
Ainoa yhdistävä ja sitova tekijä 
on heidän uskontomallinsa vaa-
timukset suhteessa juutalais-
valtioon ja sen tuhoamiseen.

Palestiina käyttää väkivaltaa 
ja verisiä iskuja Israeliin 
kiistojen ratkaisemisessa 
ja oman agendansa eteen-
päin viemisessä. Mitä tällä 
jatkuvalla väkivalalla on 
saavutettu sotilaallisesti tai 
poliittisesti?
Sartola: He ovat saavuttaneet 
sen, että Israel rakentaa yhä 
korkeampia aitoja ja tiivistää 
rajapuolustustaan, mikä näh-
tiin noin vuosi sitten Hamasin 
yrittäessä murtaa Gazan aitoja. 
Mitään sotilaallista tai poliit-
tista voittoa tällä väkivalalla 
ei ole saavutettu. Niillä on 
ainoastaan saavutettu se, että 
Gazan asukkaiden tilanne 
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sekä turvallisuuspolitiikka si-
ten, että Yhdysvallat sitoutuu 
takaamaan Israelin turvalli-
suuden kaikissa olosuhteissa. 
Palestiinalaisille tarjotaan 
todennäköisesti vain itsehal-
lintovaltiota, joka on täysin 
elinkelvoton ja toimimaton 
ilman Israelin hyväksyntää.

Kolmantena vaihtoehtona 
oli Jordanian ja Palestiinan 
valtioliitto. Jordanialle se ei 
kelpaa koska he haluavat, 
että itäraja, eli heidän länsira-
ja Jordanjokilaaksossa, olisi 
Israelin hallinnassa täydelli-
sesti. Jordanialaiset eivät luo-
ta palestiinalaisiin lainkaan. 
Ulkopuoliset arabivaltiot ovat 
kyllästyneet koko Palestiinan 
kysymykseen. Heille on suu-
rempi uhka tällä hetkellä Iran. 
Nämä kaikki asiat liittyvät 
tähän ns. Trumpin vuosisa-
dan diiliin sillä tavoin, että 
palestiinalaiset siitä tuskin 
tulevat saamaan minkäänlaista 
konkreettista hyötyä. Heille 
tarjotaan jotakin, mutta hei-

Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä. Kirjoita: ÖK Play
Suomenkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Lauantaisin klo 18:30. Maanantaisin klo 17:30
Ruotsinkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Ti klo 19.  Ke klo 18.  To klo 20.  Pe klo 18:00
Lähetysajat ovat Suomen aikaan, Ruotsissa tunnin aikaisemmin. TV-ohjelmia voi katsoa 
ohjelmia myös meidän YouTube-kanavalta: www.uusielama.net  –  www.kristetliv.net

Israelin ja Lähi-idän 
asiantuntija Pekka 
Sartola on ahkera 
kirjoittaja ja luennoitsija. 
Kaikessa hänen 
opetuksessaan on vahva 
raamatullinen perusta.
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Pastori Pekka Sartola: 

Raamatulliset profetiat asettuvat 
paikoilleen Israelissa ja Lähi-idässä

kurjistuu entisestään. Hamas 
käyttää yhden tunnelin valmis-
tamiseen noin 30 miljoonaa 
dollaria, jolla rakennettaisiin 
kymmeniä koteja, monta päi-
väkotia ja sairaaloita. Kun 
tunneleita on tuhansittain, niin 
voidaan hyvin ymmärtää, mik-
si Iran rahoittaa niitä. Tavoit-
teena ei ole Gazan asukkaiden 
elinolojen parantaminen, vaan 
Israelin puolustuksellisten 
toimenpiteiden heikentäminen 
ampumalla raketteja ja pyrki-
mällä tekemään hyökkäyksiä 
tunneleita pitkin. On selvää, 
että Israel on ja pysyy alu-
eella. Israel on alueen suurin 
sotilaallinen mahti, heillä on 
tehokas tiedustelu ja he saavat 

Yhdysvalloilta valtavasti apua 
tähän.

Entä miten USA:n ja Ve-
näjän perimmäiset motiivit 
Israelin suhteen eroavat 
toisistaan?
Sartola: Venäjän kaikkein voi-
makkain kiinnostuksen kohde 
on Israelin energia, maan 
mannerjalustalla olevat kaasu-
varannot. Venäjä haluaa myös 
kontrolloida Syyriaa ja Irania, 
olla ainakin hyvissä väleissä, 
ja sitä kautta myös osittain 
Libanonia. Venäjä hakee alu-
eella valta-asemaa. Tässä on 
laajempi profeetallinen näkö-
ala. Israelissa armeijan kesken, 

jota tunnen oikein hyvin, pu-
hutaan avoimesti Googin so-
dasta, joka on heille seuraava 
suurempi koettelemus. Eivät 
he näe sitä minään illuusiona 
tai mahdollisesti jonnekin 
kaukaiseen tulevaisuuteen 
liittyvänä kuvana, vaan he jou-
tuvat joka päivä varautumaan 
siihen. Nämä voimat, joissa 
Venäjä on tavallaan johtotäh-
tenä, ovat tällä hetkellä muo-
dostamassa Hesekielin 2600 
vuotta sitten kuvaamaa liittoa.

Olet usein maininnut, että 
Lähi-idässä on kyse nimen-
omaan uskonnosta, miksi 
tämä näkökanta ei nouse 

juuri koskaan esiin valta-
mediassa ja yhä vähemmän 
myös kristillisissä piireissä? 
Sartola: Minä vierastan sitä, 
että se ei todellakaan nou-
se, koska perimmiltään koko 
Lähi-idän ongelma on uskon-
nollinen. Se ei ole poliittinen 
eikä sotilaallinen. Israel on 
yksi tuhannesosa maapallon 
väestöstä, maa itse on vain 
muutaman suomalaisen läänin 
kokoinen ja asukkaita siellä 
on 12 miljoonaa. Miksi kaik-
ki 1700 miljoonaa muslimia 
olisivat kiinnostuneita nimen-
omaan Jerusalemin vapaut-
tamisesta? Tämä ei kuuluisi 
laisinkaan esimerkiksi maail-

Espoolainen kansanedustaja, pastori 
Antero Laukkanen oli yksi lohjalaisen 
Awake- kahvilassa pidetyn arvoil-
lan alustajista Lohjalla, kun KD:n 
järjestämässä kansalaistapaamisessa 
pohdittiin politiikan arvoja ja käytiin 
läpi kulunutta vaalikautta. Espoon 
positiivisimmaksi henkilöksikin va-
littu Laukkanen on toiminut pastorin 
ja kansanedustajan työn ohella myös 
espoolaisen Hyvä arki-yhdistyksen 
puheenjohtajana. Yhdistys jakaa ruoka-
apua ja järjestää mm. lastenleirejä.

Kehitysapu ja lähimmäisapu
Laukkanen nosti esille niin kuluneen 
vaalikauden aikana torjutun eutanasian 
kuin mm. sananvapaus- ja uskonnonva-
pausteemankin.Laukkanen pohti myös 
lähimmäisyyden ja kehitysavun mer-
kitystä sivistysvaltiossa. Laukkaselle 
kyse on nimenomaan yhteiskunnan 
arvoista.

– Yksi iso arvokeskustelu, joka on 
jatkunut koko vaalikauden, on ollut yh-
teiskunnallinen valintamme ymmärtää 
kansainvälisen vastuumme maailman 
hädästä, kansanedustaja painotti.

Uskallus katsoa myös omien rajojen 
ulkopuolelle on kristillinen arvovalinta, 
Laukkanen muistuttaa, ja toteaa suoma-
laisten toteuttaman kehitysyhteistyön 
olevan maailman huippua; hyvin or-
ganisoitua, tehokasta ja tuloksekasta.

-Tämän hallituksen aikana kehitys-
yhteistyöstä leikattiin 40 %. Se on käy-
tännössä tarkoittanut, että suomalaiset 
kehitysyhteistyöjärjestöt ovat joutu-
neet lopettamaan useita maakohteita, 

sellaisiakin joissa on tehty 30 vuotta 
kehitysyhteistyötä, Laukkanen totesi.

Antero Laukkanen soisi näkevänsä 
kehitysyhteistyön määrärahaa nostetta-
van YK:n suosittamaan 0,7 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta. 

Toinen Laukkasen sydäntä lähellä 
oleva asia, vähävaraisten auttaminen 
kotimaassa, on myös saanut kansan-
edustajan liikkeelle.

– On hienoa, että olen saanut olla vie-
mässä eteenpäin tätä määräraha-asiaa, 
että vähävaraisia auttavat yhdistykset 
saisivat valtion talousarvioistatukea, 
Laukkanen kertoi, ja totesi, että hänen 
tekemänsä aloitteen pohjalta valtiova-
rainvaliokunta myönsi tälle vuodelle 
1,2 miljoonaa euroa kyseiseen tarkoi-
tukseen.

– Toki nämä asiat ovat sellaisia, 
että siihen tarvitaan koko eduskunnan 
tahtotila, muuten ne eivät etene, kan-
sanedustaja totesi.

Rahankeräyslain muutos 
Lohjan arvoillassa 1.3. keskusteltiin 
lähimmäisten auttamisesta ja yhteis-
kunnan arvoista, myös sananvapau-
desta vilkkaasti. Alustajina toimivat 
Laukkasen lisäksi Lassi Hyttinen, Matti 
Junnila, Esa Erävalo ja Eija Kemppi. 
Esa Erävalo luotasi KD:n arvopohjaa 
ja totesi mm. että eurooppalainen 
sisarpuolue EPP jakaa KD:n arvot, 
jotka perustuvat kristilliseen ihmisku-
vaan, jossa ihminen on luotu Jumalan 
kuvaksi. Arvoillan jälkeen uutisoitiin 
Antero Laukkasen voimakkaasti edis-
tämästä muutoksesta rahankeräyslakiin, 

joka hyväksyttiin 7.3, ja joka tulee 
voimaan tulevana syksynä. Antero 
Laukkanen kuvaa rahankeräyslain 
muutosta Facebook- kommentissaan.

– Olen jatkanut sitä hyvää työtä, 
jonka ministeri Päivi Räsänen aloitti 
viime vaalikaudella. Olen neuvotellut 
ministeriössä, tavannut virkamiehiä, 
kirjoittanut lisäys- ja tarkennusesityk-
siä, jotka lähes kaikki tulivat uuteen 
lakiin mukaan. Työ on nyt palkittu. Nyt 
koittaa kaikille seurakunnille vapaus 
kerätä kolehtia ilman rahankeräyslupaa, 
Laukkanen iloitsi.

Konkreettiset muutokset rahankerä-

yslakiin ovat melko huomattavia. Seu-
rakuntatyö katsotaan nyt yleisestiottaen 
yleishyödylliseksi, ja tämä käsittää 
myös pastorin palkan ja seurakunnan 
hallinnolliset kulut. Uusi rahankeräys-
laki myös mahdollistaa yhdistyspoh-
jaisten seurakuntien kolehdin keräyk-
sen ilman erillistä rahankeräyslupaa. 
Keräyslupa muuttuu myös siten, että 
määräaikaisen rahankeräysluvan sijasta 
lupa on voimassa toistaiseksi. ”Kiitos 
kaikille rukouksista, me muutimme 
asioita yhdessä”, Laukkanen totesi.
Heljä Ahjovaara-Steck

man suurimmalle muslimival-
tiolle Indonesialle, tai Persian 
lahden valtioille, tai Afga-
nistanille, Kazakstanille ja 
Turkmenistanille. Eihän heillä 
ole mitään muuta tekemistä 
Israelin kanssa, kuin ainoa 
yhdistävä tekijä: islaminusko. 
Kaikille kolmelle valtauskon-
nolle Jerusalem on elintärkeä, 
koska ilman Jerusalemia näistä 
uskonnoista putoaisi pohja 
pois. Kristityille ja juutalai-
sille se on raamatullisesti 
äärimmäisen tärkeä. Islamille 
Jerusalem on tärkeä kristin-
uskoa vastustavana voimana. 
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Kd:n kansanedustaja Antero Laukkanen: 

Heikompien auttaminen
on sivistyksen mittari

Kansanedustaja, pastori 
Antero Laukkanen
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Vuoden 2018 helmikuun 
maanjäristyksen jälkeisessä 
Papua Uudessa Guineassa 
on tapahtunut paljon, mutta 
edelleen työtä riittää. Lähe-
tysasemaa on jo saatu monin 
paikoin korjattua, mutta mo-
net seurakunnat ja toiminnot 
toimivat edelleen vajaalla. 
Jumala on kuitenkin kaiken 
jälleenrakentamisen keskellä 
ollut ihmeellinen ja hyvä!

Jumalan armo ja hyvyys 

ovat näkyneet kokouksissa, 
joita on pidetty paljon läpi 
talven. Useita kymmeniä on 
tullut uskoon. Kokouksissa 
on ollut paljon väkeä, par-
haimmillaan useita satoja 
joka kokouksessa eri paikka-
kunnilla. Niin ikään Mendissä 
pidetyssä suurkonferenssissa 
oli jälleen tänäkin vuonna pal-
jon osanottajia. Konferenssin 
kokouksissa uusi, noin 5000 
hengen, teltta oli evankelioi-

miskokouksissa täynnä niin, 
että ulkopuolelle jäi 700-800 
kuulijaa.

Tammikuun konferenssissa 
vihittiin käyttöön syksyllä 
Suomesta lähetetty uusi teltta. 
Tätä konferenssia ja teltan 
juhlintaa kesti neljä päivää. 
Ihmisiä kerääntyi juhlimaan 
ympäri koko maata. Jopa 
Eteläisen ylängön korkeimpia 
virkamiehiä osallistui vihki-
mistilaisuuteen. Oli suuri ilo 

nähdä ja kokea läpi juhlien 
voimakas Pyhän Hengen läs-
näoleva vaikutus, jonka myötä 
myös runsaasti ihmisiä täyttyi 
Pyhällä Hengellä. Tämä antoi 
juhlille voimakkaan taivaal-
lisen tunnon Kolmiyhteisen 
Jumalan läsnäolosta.

Kiitämme Jumalaa kai-
kesta sekä jokaisesta uskoon 
tulleesta, kiitos ja kunnia 
Jumalalle! Tämä teltta on 
suuri Jumalan armon osoitus. 

Toteamme, että Herralta tämä 
on tullut ja on ihmeellinen 
meidän silmissämme. Me 
nöyrästi kiitämme teitä jokais-
ta, jotka olette olleet, tavalla 
tai toisella, mukana tämän 
teltan hankinnassa. Avustajien 
joukossa voi olla sellaisiakin, 
jotka yli 23 vuotta sitten olitte 
mukana jo ensimmäisen teltan 
hankinnassa. Teidän työnne ei 
ole ollut turha Herrassa!

Parhaat kiitokset New Hope 

Papua Uuden Guinean lähetystyön 

Hyvää hedelmää Jumalan armon avulla

Uusi Suomesta lähetetty teltta pystytettynä.Lähetysaseman kirkkorakennus vaurioitui pahoin maanjäristyksessä 2018.

Jorma Finnilä puhu-
massa suurkonferenssin
evankeliointikokouksessa, 
teltta aivan täynnä 
ihmisiä.
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Mission Church:lle Hämeen-
linnaan sekä koko Uuden 
Toivon Seurakunnalle, kun 
keräyslupanne kautta autoitte 
varojen keräämisessä tämän 
teltan hankkimiseksi ja olette 
nähneet suuren vaivan asioi-
den hoitamisessa. Kiitämme 
myös kaikkia mukana olleita 
eri yhteisöjä, seurakuntia 
sekä yksityishenkilöitä niin 
Suomessa, Australiassa, Ve-
näjällä ja kaikkialla ympäri 

Papua Uuden Guinean lähetystyön 

Hyvää hedelmää Jumalan armon avulla

maailmaa. Kiitos myös Uusi 
Elämä -lehdelle Papuan uu-
tisten välittämisestä. Olette 
tehneet sydäntä liikuttavan 
palvelun Papua Uuden Gui-
nean Helluntaiseurakuntien 
puolesta.

Suurkonfrerenssin ja mui-
den kokouksien lomassa työ 
etenee monella saralla. Men-
din alueella paikalliset ovat 
tehneet pitkiä evankelioi-
misretkiä toisiin kyliin vii-
dakkojen läpi ja saavuttaneet 
paljon ihmisiä. Kymmenittäin 
ihmisiä on tullut uskoon; näitä 
retkiä järjestetään jatkuvasti 
jopa 17 alueella. Tähän laa-
jentumiseen raamattukoululla, 
joka lähetysasemalla toimii, 
on merkittävä vaikutus uusi-
en uskovien varustamisessa. 
Näin ollen lähetyssaarnaajan 
työllä ei loppua näy myöskään 
Papua Uudella Guinealla, 
sillä työ vain laajenee joka 
suuntaan, jopa maan rajojen 
ulkopuolelle. Mielenkiintoi-
sia tilanteita tapahtuu myös 
Mendin seurakunnassa, jossa 
pastori Paul Lape on lähdössä 
opiskelemaan raamattukou-
luun ja uusi seurakuntapastori 
on tulossa Nipasta.

Mikä tammikuun konfe-
renssissa oli havaittavissa, 
on ollut ilmassa jo pidemmän 
aikaa - uskovien yhdisty-
minen. Konferenssissa eri 
seurakuntien pastorit koko 
maasta halusivat tulla yhteen 
rukoilemaan, että Papua Uusi 
Guinea voisi kansana olla 
yhtä, eri seurakunnat voisivat 
tulla yhteen viemään evanke-
liumia kaikille ja koko kansa 
voisi tulla tuntemaan Jeesuk-
sen Kristuksen Herrana.

Kokousten lomassa arki 
jatkuu normaalina Papua Uu-
della Guinealla. Taloja ja 
seurakuntia korjataan, autoja 
huolletaan jatkuvasti sekä 
keksitään luovia ratkaisuja. 
Osia tai tarvikkeita ei juuri ole 
ja jos on, niin ne ovat kalliita 
ja monesti kiinalaisia versi-
oita. Suuria rakennustarpeita 
maanjäristyksen jälkeen on 
edelleenkin etenkin Nipassa, 
Kutupussa, Poromasssa sekä 
vielä Mendissäkin. 

Itsessään lähetysasemalla 
maanjäristyksen jäljiltä olen 
joutunut tänä vuonna oikaise-
maan ja nostamaan seurakun-
nan talon vajonnutta päätyä, 
vaihtamaan useita vesisäiliöi-
tä ja korjaamaan putkistoja ja 
vedenkeruujärjestelmän sekä 
korjaamaan autoa tieverkos-
ton kovalta käsittelyltä useita 
kertoja. Nämä rakennusurakat 
pitivät minut kiireisenä koko 

talven. Olipa välillä niinkin, 
että Eilalla oli enemmän ko-
kouksia pidentävänä kuin 
itse viidakkotohtorilla. Eilan 
pitämät naisten tilaisuudet 
olivatkin erinomaisia, ja niitä 
oli todella ilahduttavan paljon 
talven läpi.

Jumala on näiden kaikkien 
kiireidenkin keskellä läsnä. 
Esimerkiksi helmikuun koko-
usmatkalle Lae:n kaupunkiin 
sain ihmeellisten tilanteiden 
kautta käyttööni pääministerin 
uuden Toyota-maasturin. Ta-
pasin myöskin Mt. Hagenissa 
valtionvarainministerin, ja 
meillä oli erittäin hedelmälli-
set keskustelut. Kaiken päälle 
Herra järjesti valtavan hienot 
kokoukset ja täytti ne läsnä-
olollaan. Ihmeellisesti Herra 
meitä johdattaa!

Tänäkin vuonna aika Pa-
pualla meni viidakkotohtorin 
osalta vauhdilla, ja paljon jäi 

vielä tehtävää. Kaikesta ko-
ettelemuksesta ja haasteesta 
huolimatta, joka Jumalan 
työhön tulee kaupan päälli-
senä, on aina Ilo olla mukana 
Herran työssä! Australian ko-
distamme suuntaamme kohti 
Suomea huhtikuun lopulla. 
Odotankin innolla uutta tule-
vaa kesää Suomessa ja mitä 
Herralla on matkalle varattu-
na. Seuraavan kerran Papualle 
suuntaamme taas myöhään 
ensi syksynä. Silloin mielessä 
siintää jo uudet mahdollisuu-
det sekä Nipan tammikuun 
suurkonferenssi, johon Suo-
mestakin on ryhmä lähdössä 
Kalajoen Vapaakirkolta. 
Teksti: Jorma ja Eila 
Finnilä, lähetyssaarnaajat, 
viidakkotohtorit 
Kuvat: Wille Nurmikoski
ja Ausralian kuva:
Jorma Finnilä 

Uusi Suomesta lähetetty teltta pystytettynä.

Viidakkotohtorien koti Australiassa, täältä lähdetään ja tänne palataan Papua Uudelta Guinealta.

Juhlakulkue lähetysasemalta uuden teltan vihkiäisiin. Koko kaupunki sai kuulla, mitä teltassa tapahtui konferenssin ajan.
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Jerusalemin herruutta ha-
vitellaan monelta taholta. 
Onko mahdollista, että tu-
levaisuudessa kaksi suurta 
uskontoa, islam ja rooma-
laiskatolisuus, marssivat 
samassa askellajissa kohti 
Jerusalemia? 
Sartola: Kyllä, tällä hetkellä 
tilanne on juuri tällainen. Paa-
vi Franciscus on helmikuun 
alussa solminut ystävyyden ja 
veljeyden yhteistyösopimuk-
sen Abu Dhabin suurimaami 
Ahmed el-Tayebin kanssa, 
jota pidetään yleisesti sunna-
laisuuden voimakkaimpana 
hahmona. Yhteistyösopimuk-
sessa tavoitellaan yhtä yhteistä 
maailmanuskontoa. Siihen 
liittyy voimakkaasti myös 
Yhdysvaltojen edellinen pre-
sidentti Barack Obama, joka 
käynnisti tämän prosessin 
paavi Franciscuksen kanssa ta-
voitteenaan, että vuonna 2030 
kaikkien maaliman uskontojen 
pitäisi olla yhtä. Tähän liittyy 
ennen muuta paavin johta-
mat 1300 miljoonaa katolista 
ja islamin voimakkaimman 
imaamin johtamat 1700 mil-
joonaa muslimia. He ovat sol-
mimassa yhteistä uskontoa ni-
meltä krislam. Olemme hyvin 
raamatullisissa näköaloissa 
uskontoasian ja nimenomaan 
näiden kahden valtauskonnon 
suhteen.

Liittyykö tähän Barack 
Obaman ja paavi Francis-
cuksen vuonna 2015 tekemä 
kestävän kehityksen sopi-
mus?
Sartola: Se lähti liikkeelle 
kestävän kehityksen nimellä, 
mutta YK:n yleiskokouksessa 
syyskuussa 2015 asetettiin 
nimenomaan myös uskon-
nollinen tavoite, jota ei lii-
tetty kestävään kehitykseen. 
Kestävä kehitys on humaani 
ajatusmalli, jonka ympärille 
täytyy rakentua se, että kaikki 
ovat samasta asiasta, eli us-
konnosta, samaa mieltä. Se on 
huolestuttavaa.

Mitkä ovat ne teemat, jot-
ka pystyvät yhdistämään 
islamin ja roomalaiskatoli-
suuden?
Sartola: Niitä on itse asias-
sa aika vähän. Jos puhutaan 
puhtaasta kristinuskosta, niin 
meillä ei voi islamin kanssa 
olla mitään tekemistä. Meillä 
ei missään tapauksessa voi 

olla sama yhteinen Luoja. He 
löytävät yhteisiä tekijöitä mm. 
Mariasta, joka on roomalais-
katolisuudelle äärimmäisen 
tärkeä. Toisaalta islamin eräät 
opetukset mainitsevat, että 
Muhammed tulee aikanaan 
paratiisissa menemään nai-
misiin Marian kanssa. Maria 
on myös heille hyvin tärkeä. 
Tämä nimenomainen Koraa-
nissa tai sunnassa esiintyvä 
väite on aiheuttanut valtavia 
ristiriitaisuuksia satoja vuosia 
sitten katolisuuden ja islamin 
välille. Nyt he ovat löytämässä 
yhteisen sävelen. Katolisuus 
ei koskaan anna periksi mis-
sään, eikä islam anna periksi 
missään. Yhteinen yhdistävä 
tekijä täytyy olla mm. Maria ja 
myös juutalaisviha. Katolinen 
kirkko haluaa ymmärtää Isra-
elin aseman siten, että ei ole 
olemassa enää luvattua maata 
eikä omaisuuskansaa. Jeesus 
ristinkuolemallaan mitätöi 
kaikki Jumalan aikaisemmat 
lupaukset ja ilmoitukset juu-

talaiskansaa kohtaan siirtäen 
oikeudet kristinuskolle, juu-
talaisille jäi vain kirouksia 
perinnökseen. Uskonnollisia 
tekijöitä ei voi missään nimessä 
jättää huomioimatta, vaikka ne 
jätetäänkin.

Äskettäin pitämäsi luento-
sarjan otsikko oli: Profetiat 
toteutuvat. Mitkä Raama-
tun profeetat ja profetiat 
ovat juuri nyt ne kaikkein 
keskeisimmät?
Sartola: Seuraavat tärkeim-
mät profetiat ovat Psalmin 83 
sotaan liittyvät tapahtumat. Ne 
ovat nyt selkeästi asettumassa 
kohdilleen. Googin sota siellä 
taustalla on laajempi kokonai-
suus. Sitä ennen niiden val-
tioiden, jotka tähän asti ovat 
käyneet kaikki Israelia vastaan 
käydyt sodat, Jordania, Egypti, 
Libanon, Syyria ja Irak, on 
vielä yritettävä yhden kerran 
juutalaisvaltion tuhoamista 
tai Jerusalemin vapauttamis-

ta, miten tätä kutsuvatkin. 
Näkisin, että se on tällainen 
suurempi tapahtuma.

Toinen on Venäjän asettu-
minen tuolle alueelle. Venäjä 
on tullut sinne jäädäkseen 
ja tästä löydämme Danielin 
profetioita 2500 vuoden takaa. 
Venäläiset ovat hyvin kiinnos-
tuneita alueen energiasta ja 
aloittavat koeporaukset Syyri-
an mannerjalustalla. He tavoit-
televat myös johtoasemaa, että 
saisivat Hamasin ja Israelin 
kanssa aikaan rauhansopi-
muksen, jotta pääsisivät Gazan 
merialueille. Venäläisillä on 
energia ja sen hallinta hyvin 
voimakkaasti pääagenda. 

Turkki on ristiriitaisessa 
asemassa. Se on Nato-maa, 
mutta kuitenkin samaan aikaan 
liittoutunut Venäjän ja Iranin 
kanssa.  Se muodostaa taustan 
Googin sotajoukon kehittymi-
selle. Jos Turkin pitäisi tänään 
valita joko Keski-Aasian ta-
savallat ja Venäjä tai Nato, 

niin Turkki kääntyisi Venäjän 
puoleen. He kokevat suure-
na takaiskuna etteivät pääse 
EU:n jäseneksi, ja syyttävät 
siitä erityisesti Yhdysvaltoja. 
Turkin ja USA:n välit ovat 
melko heikot, toki he ovat 
puheväleissä. Turkki on tällä 
hetkellä Israelia vastustavien 
sunnalaisten valtioiden joh-
tohahmo. Presidentti Erdogan 
on fanaattinen sunnimuslimi ja 
hän kokee, että Turkin tavoite 
on laajentua Ottomaanien 
kalifaatin aikaiseen suuruu-
teen, joka tarkoittaa hänelle 
itselleen kalifin asemaa. Raa-
matulliset profetiat asettuvat 
vähitellen paikoilleen kuin 
suuren palapelin osaset ja 
tämä täyttyminen on silmin-
nähtävää.

Kuvat: Pekka Sartola ja 
Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Jatkoa sivulta 5  

Raamatulliset profetiat asettuvat 
paikoileen Israelissa ja Lähi-idässä

Turkkilaisessa lehdessä julkaistu kuva esittää islamilaisen armeijan vyörymisestä kohti Israelia.Tulevan syksyn uutuuskirja

Syksyllä ilmestyvässä kirjassa Profeetat puhuvat Sartola 
tarkastelee aikamme tapahtumia profetioiden valossa ja 
pohtii, kuka on oikea profeetta.

Israelilla on Lähi-idän tehokkain armeija. On selvää, etta Israel 
joutuu varustautumaan tuleevaa Googin sotaa varten, sanoo 
Pekka Sartola.
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Kristityn tulee sitoutua uskonpuhdis-
tuksen tuloksiin, uskontunnustukseen 
ja siihen, että Raamattu on aina ylin 
auktoriteetti. Pelastumme yksin us-
kosta, yksin armosta, yksin Kristuksen 
kautta. Luther opetti, että ihmisviisau-
teen perustuva teologia on oman järjen 
palvomista epäjumalana.  

Missä herätys viipyy ja miksi 
luopumus etenee? 
Kristityt ovat aina rukoilleet herätystä. 
Miksi luopumus kuitenkin etenee? 
Vuonna 2018 seurakunnat jättivät yli 
60 000 suomalaista.

Mistä tämä johtuu?
Ongelma on, että ihmiset eivät enää 
usko, että Raamattu on Jumalan meille 
antama ilmoitus maailman historiasta. 
Jumalan Sanaan ei enää uskota, vaan 
kysytään, kuten käärme paratiisissa: 
”Onko Jumala todellakin sanonut?”

Darwinista on tullut aikamme 
tärkein profeetta.
Evoluutiosta on tullut käsite, joka 
hallitsee kaikkea yhteiskunnassamme. 
”Kaikki kehittyy” - oli sitten kyseessä 
uusi auto, kännykkä tai muoti. Jumalan 
Raamatussa meille antaman ilmoituk-
sen on korvannut teistinen evoluutio. 
Sen mukaan Jeesus, joka loi aivan kai-
ken, olisi käyttänyt 3,5 miljardia vuotta 
Aadamin muotoilemiseen alkusolusta.

Teistinen evoluutio korvaa pen-
seälle nykykristitylle Raamatun 
11 alkulukua. 
Teologiset tiedekunnat ovat muut-
taneet Raamatussa meille ilmoitetut 
historialliset tapahtumat myyteiksi. 
Kirjanoppineet ja ylipapit ovat taas, jo 
toisen kerran, onnistuneet tappamaan 
Jumalan Sanan, tällä kertaa ilman ve-
renvuodatusta. Kiinassa poltetaan Raa-
mattuja, Suomessa Raamatun sanoma 
on poltettu akateemisella alttarilla, ja 
se kerää pölyä kirjahyllyissä.

Miksi juuri Raamatun 11 alku-
lukua on muutettu myyteiksi? 
- Siksi, että näin mitätöidään kol-
me koko ihmiskunnalle langetettua 

rangaistusta, joista ensimmäinen oli 
kuoleman tulo paratiisiin, koska Ju-
malan sanaan ei uskottu. Toinen oli 
vedenpaisumus ihmisen ylenpalttisen 
pahuuden ja maan saastuttamisen takia. 
Kolmas oli karkotus Baabelista, kun 
ihminen kieltäytyi asuttamasta koko 
maapalloa. Tavoite on syntikäsitteen 
mitätöinti, josta seuraa, että meillä ei 
ole vapaata tahtoa, emmekä ole vas-
tuussa tekemisistämme. Monet ateistit 
kieltävät vapaan tahdon olemassaolon.

Teistisen evoluution hedelmät 
ovat mätiä. Otan niistä 11 esi-
merkkiä: 
1. Jumalan ilmoitus maailman histo-
riasta kielletään ja Hänestä tehdään 
askartelija, joka ei pysty luomaan 
sanallaan.
2. Jeesuksen armoa ja totuutta täynnä 
oleva luonne muuttuu, ja Hänestä teh-
dään murhaamalla uutta luova julmuri.
3. Jeesuksen sanoihin ei uskota, ja 
Hänestä tehdään valehtelija.
4. Pahuuden ongelma muuttuu rat-
kaisemattomaksi, ja pahuus pannaan 
Jeesuksen syyksi.
5. Ihminen muutetaan Jumalan kuvas-
ta päivitetyksi apinaihmiseksi. Saiko 
ihminen sielunsa Jumalalta vai perikö 

hän sen eläimeltä? Jos Kristus asuu si-
nussa, sinussa asuu Pyhä Henki. Voiko 
se asettua ihmiseen, jota nykymaailma 
pitää apinan alalajina?
6. Jos perisynti poistetaan, mihin sitten 
enää Lunastajaa tarvitaan?
7. Kuolema ei ole enää viimeinen 
vihollinen, vaan luomisen työkalu. 
Saammeko siis kiittää kuolemaa siitä, 
että olemme olemassa!
8. Evankeliumin perustukset sortuvat, 
kun ensimmäinen Aadam tehdään api-
noiden serkuksi. Viimeinen Aadam, 
Kristus,muuttuu sukulunastajasta ta-
ruolennoksi.
9. Ilmestyskirjan ja paratiisin yhteys 
murtuu. Voidaan kysyä, kuluuko Jee-
sukselta taas neljä miljardia vuotta 
uusien taivaiden ja maan luomiseen?
10. Oikean ja väärän ero hämärtyy - 
mikään ei enää ole syntiä nykyään, ja 
olemme siirtyneet rappioyhteiskuntaan.
11. Teistinen evoluutio on mitä ilmei-
simmin saatanan nykysovellus paratii-
sin petoksesta.

Jeesuksen sanat Luukkaan evanke-
liumissa toteutuvat silmiemme edessä. 
Hän ilmoitti ennalta, että palaa yh-
teiskuntaan, joka hylkää Hänet, joka 
elää samaa pahuuden ja saastumisen 
aikaa kuin Nooan päivinä ja joka on 

palannut Lootin päivien Sodomaan ja 
Gomorraan. Aiheesta voi lukea lisää 
kirjastani Sukupolvi, joka hylkäsi Jee-
suksen (Kuva ja Sana).

Mitä uskova voi tehdä?
Herätys, jota rukoilemme, voi tulla 
yhdessä yössä, jos opetetaan taas, että 
Raamattu on totta. Tämä voi tapahtua 
yhteistyössä uskovien luonnontietei-
lijöiden kanssa. Luottamus Raamatun 
alkulukuihin on palautettava. Ihmiset 
eivät tule uskoon, jos heille saarnataan 
teististä evoluutiota. Teistinen evoluu-
tio on täysin sama asia kuin ateistinen 
evoluutio, joka on epätieteellinen 
teoria. Se on vastoin kemian, fysiikan 
ja lämpöopin lakeja, jotka Jumala on 
luonut sellaisiksi, että voimme elää, 
mutta nämä luodut luonnon lait estävät 
ainetta muuttumasta eläväksi itsestään!

Erinomainen apuväline evanke-
liumin julistamisessa ateistien aivope-
semille nykyihmisille on kirja Kysy-
myksiä ja vastauksia luomisesta (luo-
minen.fi). Kun ihmiset tajuavat, että 
Jumalan meille antama ilmoitus Raa-
matussa on totta, herätystä ei pysäytä 
enää mikään!

Pekka Reinikainen,  lääkäri 

Herätys on kadonnut ja 
luopumus kiihtyy

Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä. Kirjoita: ÖK Play
Suomenkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Lauantaisin klo 18:30. Maanantaisin klo 17:30
Ruotsinkieliset TV-ohjelmat joka viikko: Ti klo 19:00.  Ke klo 18:00.  To klo 20:00.  Pe klo 18:00
Lähetysajat Suomen aikaan, Ruotsissa tunnin aikaisemmin. TV-ohjelmia voi katsoa myös meidän  
YouTube-kanavalta: www.uusielama.net   –   www.kristetliv.net

Pekka Reinikainen
herättää kristittyjä 
luottamaan 
Jumalan Sanaan, 
Raamattuun, joka 
ohjaa ihmisiä 
pelastukseen.
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Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana: 
Kalle Vihonen ym. puhujia 
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New York Times rankaisi toimit-
tajaa juutalaisvastaisuudesta
Juutalaisvastaisen pilapiirroksen laajalle levinneen tuomitsemisen 
jälkeen päivälehden kustantaja, AG Sulzberger, antoi käskyn toi-
mittajan rankaisemisesta, peruutti sopimuksensa piirroksen välit-
täneen uutiskuvapalvelun kanssa ja aikoo päivittää henkilökunnan 
koulutusta antisemitismistä. Pilapiirroksessa esitettiin Presidentti 
Trumpia sokeana kalottipäisenä miehenä jota opasti koiraksi piir-
retty pääministeri Netanjahu jonka kaulapannassa riipui Daavidin 
tähti. Kustantaja kuvasi pilapiirrosta loukkaavaksi. Toimittajan 
nimeä ei ilmoitettu. (Lähde: DEBKAfile 2 toukokuuta 2019)

Evankelista Daniel Kolenda 
puhuu Juhannuskonferenssissa
Konferenssin kansainvälinen puhujavieras on evankelista Daniel 
Kolenda Yhdysvalloista. Kolenda on Christ for All Nations -jär-
jestön johtaja, jonka toiminta on keskittynyt paljolti Afrikkaan. 
Hän on pitänyt jopa miljoonia ihmisiä tavoittavia evankelioimis-
tapahtumia eri Afrikan maissa. Kolendan tilaisuuksissa on koettu 
myös karismaattisia ilmiöitä, kuten parantumisihmeitä. Kolendaa 
kuullaan Juhannuskonferenssin iltajuhlissa torstaista lauantaihin.
Lähde: www.juhannuskonferenssi.fi

Pastori Kalle Vihonen

Israelilainen mikrohaima 
mullistaa diabeteshoidon
Jerusalemissa sijaitseva yri-
tys Betalin Therapeutics on 
kehittänyt insuliinihoidot 
korvaavan mikrohaiman joka 
laitetaan diabeetikon kehoon 
elinsiirrolla.

Diabeteshoitoon keskitty-
nyt Betalin Therapeutics pe-
rustettiin vuonna 2015. Se 
on kerännyt $2,5 miljoonaa 
dollaria pääomarahastoilta ja 
yksityisiltä sijoittajilta. Yritys 
keskustelee myös kiinalaisen 
farmaseuttisen tahon kanssa 
ja toivoo pääsevänsä Kiinan 
markkinoille mullistavalla 
diabeteshoidollaan.

Patentoidulla mikrohaimal-
la, tuotenimellä Engineered 
Micro Pancreas (EMP), on 
biologisesti johdettu rakenne 
ja on yhdistetty insuliinia erit-
täviin soluihin.

EMP:n tekniikan kehitti 
professori Eduardo Mitrani The 
Jerusalem Hebrew University-
yliopiston Tieteen tiedekunnas-
ta. Professori Eudardo Mitranin 
mukaan mikrohaima on oma-
varainen yksikkö joka toimii 
itsenäisesti ja sen voi laittaa 
kehossa mihin tahansa.

Mikrohaima (EMP) tuottaa 
ihmiskehossa insuliinia sa-
malla tavalla kuin terve haima. 
Se korvaa insuliinipistokset ja 
-pumput koska se puuttuu on-
gelman juureen eikä oireisiin. 
Ero vakituisen insuliinipumpun 
ja mikrohaiman välillä on siinä, 
että viimeksi mainittu on puh-
taasti biologinen elin. Se koos-
tuu sekä telinerakenteesta, joka 
toimii tukevana kudoksena, 
että soluista jotka tietävät miten 
glukoositasot tunnistetaan ja 

erittävät tarvittaessa insuliinia.
Yksi elinsiirtojen ongelmista 

on, että potilaiden immuniteet-
tijärjestelmät hylkivät elimiä. 
Tänä päivänä potilaiden täytyy 
elinsiirtojen jälkeen käyttää 
immunouppressiivisiä lääk-
keitä, joilla on monia sivuvai-
kutuksia.

Ratkaistakseen tämän asian 
Betalin Therapeutics allekir-
joittaa lisenssisopimuksen The 
Hebrew University-yliopiston 
kanssa siitä, että uutettuja Can-
nabis-molekyylejä yhdistetään 
EMP-siirtoelimen käyttöön. 
Cannabis toimii immunomodu-
laattorina, mikä takaa sen ettei 
immuniteettijärjestelmät torju 
elinsiirtoja. (Lähde: Globes, 
Israelin kaupalliset uutiset 24 
huhtikuuta 2019)

Hengellisiä kesäjuhlia 2019 
7.–9.6.      Evankeliset kesäjuhlat, Tampere
14.–16.6.  Lähetyksen kesäpäivät, Hyvinkää
14.–16.6.  Sanan Suvipäivät, Vivamo
19.– 23.6. Helluntaiherätyksen Juhannuskonferenssi, Keuruu
28.6.–30.6 Evankeliumijuhla, Pori
28.6.–1.7. Suviseurat, Muhos
5.– 7.7.     Vapaakirkon kesäjuhla, Kuopio
5.–7.7.     Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
5.–7.7.     Herättäjäjuhlat, Nivala
12.–14.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat, Ähtävä
19.–21.7. Rukoilevaisten kesäseurat, Eurajoki
26.–28.7. Uusheräyksen Kesäseurat, Kangasala
 2.–4.8.    KesäSpirit, Lempäälä
22.–25.8. Hengelliset syventymispäivät, Kauniainen

Tue evankeliointia!

Uusi Elämä -lehti ja TV-työ tarvitsee 
tukeasi ! Suomessa voit antaa lahjan
Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite: 1025
Voit antaa lahjan soittamalla puh. 
0600 15525 (10,01 € + pvm) 0600 14400 (20,23 € + pvm)                                
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2018/927, koko Suomen 
alueella ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 paitsi ei Ahvenanmaalla

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

www.uusielama.net  –  www.kristetliv.net 
pauli.kemi@gmail.com  – puh. + 358 400 422 777, +46 72 531 88 11

Lehtityön lisäksi Uusi Elä-
mä tekee myös TV-ohjel-
mia, joita lähetetään netin 
kautta: ÖK Play. Kuvassa 
Tuula Johansson, Heikki 
Hilvo ja Pauli Kemi TV-stu-
diossa. Ks. ohjelmia myös 
TV7:n ohjelma-arkistosta 
nimellä: Uusi elama
Info: www.uusielama.net

Tommy Lilja                    Birger Skoglund               Miko Puustelli

Paikka: Kristet Center Solna
Hagalundsgatan 9, Solna
Pendeltåg & Tvärbana till Solna, T-Solna C 
Buss 513 – tel. 072 531 88 11 
Tapahtuma on ruotsinkielinen, mutta tulkkaamme tarvitseville suomeksi.

www.uusielama.net  –  www.kristetliv.net         Tervetuloa!

Profeetallinen Kesäkonferenssi 26.– 30.6.2019
Paikka: Kristet Center Solna (KCS) 
   

Tommy Lilja
Birger Skoglund
Miko Puustelli  
Karl-Erik Appelfeldt
Mattias Lekardal
Maj & Simon Monczak
Eliana Cabral, USA
Pauli & Ana Kemi
Ylistys:
Vesa & Sirkka Kemi
ja muita ryhmiä
Kokousajat 26.– 30.6.2019:

Joka päivä ke - su
klo 15:00 ja 19:00

Karl-Erik Appelfeldt    Mattias Lekardal         Simon & Maj Monczak   

Eliana Cabral           Ana & Pauli Kemi                Sirkka & Vesa Kemi 
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Ilpoistenpiiri Turussa on 
toiminut jo 30 vuotta

MARTINKIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen 
illat Martinkirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00

Puhuu: Tuula Ekbom 
ja vieraina julistajia kautta 
Suomen. Henkilökohtainen 
rukouspalvelu sairaiden ja 
muiden asioiden puolesta.

Lisää infoa tilaisuuksista: 
www.ilpoistenpiiri.fi
Olet sydämellisesti tervetullut! Tuula Ekbom

Toivon Seurakunta
Eerikink. 4, Turku  –  www.toivonseurakunta.fi

Sunnuntai klo 16.00 VIIKKOJUHLA
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana: 
Kalle Vihonen ym. puhujia 
ja vierailijoita ulkomailta   Tervetuloa!   

Kiviojalta Ja Halvalla!
Carothers M.: KIITOSKIRJAT nid, 
224 s. 24 € nyt 10 €. 
5 kpl ja yli a 7,50 €
KLIMENKO V.: SINETTI, nid, 109 s. 
a 2,50 € 20 kpl ja yli a 1,85 €
Wilkerson D.: NÄKY NYT nid 3,50 € 
Gyon M.: Syvempään Jumalan 
tuntemiseen sid 186 s. 10 €, 
2 kpl yht.15 € 
10 eril. heng. laulu cd:tä yht. 25 €
10 eril. heng. uutta kirjaa yht. 20 €
YLI 6,49 €:n KIRJOISTA
- yllätys-lahja!
SURUADRESSIT 10-29 kpl 
a 3,50 €. 30 kpl 100 €
* MYYN: Novum 1-5, Irt, 
Vuorelat, Intosh
KUKA JATKAISITOIMINTAAMME?
www.postimyynti-kivioja.net 
Tilaukset myös: 
suopursu@gmail.com
Puh. 050-400 7142, miel. iltaisin

 

Rukouspalvelu, 
josta vastaavat Ana ja Pauli 
Kemi. Voit luottamuksella 
lähettää rukousaiheesi 
sähköpostitse:
pauli.kemi@gmail.com
tai puh. 0400-422 777
www.uusielama.net

On hyvä pysähtyä miet-
timään elämän tarkoitusta. 
Voit asettaa itsellesi muuta-
mia kysymyksiä: Miksi elän? 
Mikä on elämäni tarkoi-
tus? Onko elämää ajallisen 
elämän jälkeen? Onko Ju-
mala todella kaiken Luoja?

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

On olemassa vain yksi pe-
lastuksen perusta ja vain yksi 
tie taivaaseen, ja se on Jeesus. 
“Eikä ole pelastusta yhdessä-
kään toisessa; sillä ei ole tai-
vaan alla muuta nimeä ihmisil-
le annettu, jossa meidän pitäisi 
pelastuman” (Apt. 4:12). Tuo 
nimi on Jeesus.

Jumalan puolelta kaikki 
on valmista. Sinun tulee vain 
ottaa vastaan taivaan lahja. 
“Sillä niin on Jumala maail-
maa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikan- sa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä” (Joh. 
3:16).

Pelastuminen on yksinker-
taista ja helppoa jokaiselle. 
Raamatussa sanotaan: “Sillä 
jos sinä tunnustat suullasi 
Jeesuksen Herraksesi ja uskot 

sydämessäsi, että Jumala on 
Hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydä-
men uskolla tullaan vanhurs-
kaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan” (Room. 10:9-10).

Voit rukoilla kanssani syn-
tisen rukouksen, jos haluat 
tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Si-
nun edessäsi. Uskon, että olet 
kuollut minun syntieni tähden 
ja että sinä olet ylösnoussut 
kuolleista, jotta miulla olisi 
iankaikkinen elämä. Kiitos, 
että annat anteeksi kaikki syn-
tini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että veresi puhdistaa 
kaikki syntini ja että saan 
uudestisyntyä Pyhän Hen-
gen kautta Jumalan lapseksi. 
Amen.”

Ota yhteyttä paikkakunnal-
lasi toimivaan elävään seura-
kuntaan. Se on tärkeää, jotta 
voit kasvaa uskossa yhdessä 
toisten uskovien kanssa. Voit 
ottaa yhteyttä myös lehtemme 
toimitukseen. Haluamme aut-
taa sinua uskon tiellä eteen-
pääin.
Pauli Kemi,
Uusi Elämä -lehti
www.uusielama.net
pauli.kememi@gmail.com
Puh. 0400 422 777

Sinä voit pelastua 
– uudestisyntyä 
Jumalan lapseksi

Pauli ja Ana Kemi sekä
Vesa ja Sirkka Kemi vierailevat
Turussa Martinkirkossa 
tiistaina 16.7. klo 19:00
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Pauli ja Ana Kemi vierailivat 
24.4.– 7.5.2019 Salvador-
Bahia, Brasiliassa, missä myös 
asuu Anan omaisia ja lähetys-
saarnaaja, yatävä Zese, joka oli 
meidän yhdyshenkilönä, kun 
vierailimnme seurakunnissa.

Me saimme useita kutsuja 
saarnata Assembleia de Deus 
-seurakunnissa (Jumalan seu-
rakunta). Tämän herätysliik-
keen perusti kaksi ruotsalaista 
lähetyssaarnaajaa vuonna 1911 
Belémin kaupinssa, joka kuu-
luu Parán osavataioon.  

44 miljoonaa uskovaa 
Herätys on mennyt eteenpäin 
Brasiliassa huolimatta monista 
vaikeuksista ja negatiivisista 
asioista, joita on maassa, kuten 
taloudelliset ongelmat, rikol-
lisuus sekä laajalle levinnyt 
korruptio. Tänään Brasiliassa 
lasketaan olevan noin 44 mil-
joonaa evankelista uskovaa, 
joista suurin osa kuuluu hel-
luntaiherätykseen eli kasvu on 
ollut suuri. Lähes kaikkialla 
on seurakuntia, ja uskovia voi 
tavata monissa paikoin.

Katolinen kirkko sen sijaan 
on menettänyt ja menettää jat-
kuvasti jäseniä protestanttisiin 
seurakuntiin.

Uskovat ja seurakunnat ot-
tavat täydellisesti etäisyyttä 
katolilaisuudesta Brasiliassa, 
missä katoliseen kirkkoon on 
työntynyt paljon okkultismia.

Matkan aikana meillä oli 
useita kokouksia pohjois-bra-
silialaisen Salvador-Bahian 
kaupungin  Assembleia de 
Deus -nimisissä helluntaiseu-
rakunnissa. Pauli julisti evan-
keliumia ruotsiksi ja hänen 

Raportti Pauli ja Ana Kemin kokousmatkasta

Herätyksen tuli Brasiliassa

brasilialainen puolisonsa Ana 
tulkkasi häntä portugaliksi. 
Ana Kemi kertoo:

– Jumala avasi ovia ja saim-
me kohdata ihania uskonystä-
viä, sisaria sekä veljiä. Saimme 
Herralta useita voimakkaita ja 
rohkaisevia sanomia seurakun-
nille, joissa vierailimme.

Pauli Kemi jatkaa: – Jotkut 
seurakunnista olivat hiljaisem-
pia ja toisissa oli voimakas 
ylistys, mutta kaikissa seura-
kunnissa oli väkevä Jumalan 
Pyhän Hengen läsnäolo, herä-
tyksen ilmapiiri ja voimakas 
rukouselämä. Oli merkille 
pantavaa, että lähes kaikki 
polvistuivat rukoilemaan en-
nen kokousten alkua. Joskus 
he olivat rukouksessa tunnin 
ennen kokousta.

Rohkaisun sanoja 
– Herätys ei riipu toiminta-
tavoista, koska Pyhä Hen-

ki voi toimia joka paikassa 
kokouskulttuurista riippu-
matta. Pyhä Henki vaikutti 
voimakkaasti kokouksissa.

Puheiden teemat käsittelivät 
mm. Jumalan lupauksiin usko-
mista. Kaikki on mahdollista 
sille, joka uskoo. Älä katsele 
ongelmia, vaan näe Jumalan 
mahdollisuuksia. Nosta katsee-
si Jumalan puoleen. Häneltä tu-
lee sinulle apu. Hän on kaikea, 
mitä sinä tarvitset, julisti Pauli.

– Painotimme myös sitä, 
että Jumala etsii esirukoilijoita, 
jotka palvovat ja rakastavat 
Jeesusta hengessä ja totuu-
dessa. Uskovina meidän tulee 
korottaa ja ylistää Jeesusta 
riippumatta olosuhteista ja olla 
kuuliaisia Hänen äänelleen, 
sillä Jeesus on tie, totuus ja 
elämä (Joh. 14:6).

Rohkaisimme uskovia nä-
kemään sen, mitä heillä on jo 
nyt ja että he käyttävät sitä, 

minkä ovat Jumalalta saaneet. 
Jumala sanoi Moosekselle: 
”Mitä sinulla on kädessäsi”. 
Jumala haluaa, että kiinnität 
huomion siihen, mitä olet jo 
saanut Jumalalta sen sijaan, 
että ajattelet sitä, mitä sinulla 
ei ole. Jumala haluaa siunata 
sen, mitä sinulla on niin kuin 
Jumala siunasi leskivaimon 
vähäisen öljyn.

Seuraa Jeesusta 
Pauli saarnasi myös siitä, että 
Jumala on kutsunut sinut seu-
raamaan Häntä. Huomaa, että 
Jumala ei ole kutsunut sinua 
täyttämään kaikkia maailman 
tarpeita, vaan Hän haluaa, 
että sinä seuraat Jeesusta us-
kollisesti olemalla uskovien 
esikuva puheessa, uskossa, 
rakkaudessa ja puhtaudessa (1. 
Tim 4:12-14). Kehotimme us-
kovia taisteleman hyvä uskon 
taistelua. Näin voitat ihmi-

siä Jeesukselle ja näin erää-
nä päivänä sinulle annataan 
kruunu, kun saavut voittajana 
perille. Ole siis uskollinen Jee-
suksen seuraaja loppuun asti.

Meillä oli useita kokouksia. 
Eräässä puhuimme Jeesuksen 
takaisin tulosta ja Israelista. 
Iloitsimme siitä, että Brasili-
assa on paljon uskovia, jotka 
siunaavat Israelia.

Monet ottivat vastaan roh-
kaisun sanoja. Näimme, kuinka 
Jumalan tuli palaa uskovien 
sydämessä. He ovat saaneet 
Herralta uuden näyn heräyksen 
tulen leviämisestä Brasiliassa, 
josta tulee suurin kristillinen 
maan Etelä-Amerikassa. Ru-
kouksemme on, että Jumalan 
tuli ja herätys leviää Brasiliasta 
voimallisesti myös meidän 
maassamme. Me myös tarvit-
semme uuden herätyksen, uutta 
Jumalan tulta Taivaasta.
Toimitus – www.uusielama.net
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