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Uusi herätyksen aalto - yhteyden aalto

Kiveä on käytetty aikojen 
saatossa moniin tarkoituksiin. 
Se on toiminut myös tärkeänä 
kirjoitusmateriaalina. Juma-
lan antamat käskytkin oli kir-
joitettu kivisiin laintauluihin, 
joita myöhemmin säilytettiin 
liiton arkissa.

 Herodeksen rakennut-
tamasta Kesareasta löydet-
tiin arkeologisissa toimissa 
1960-luvulla kivilaatta, jossa 
on Pontius Pilatuksen nimi. 
Löytö todisti monille epäili-
jöille Raamatun luotettavuu-
den. Sen mainitsemat henkilöt 
ovat olleet todellisia! Laatta 
on nähtävissä Israelin muse-
ossa Jerusalemissa. 

 Kiveen kirjoitetaan ja 
kaiverretaan edelleen. Kirk-
komaiden hautakivissä olevat 
nimet syntymä- ja kuolin-
aikoineen kertovat eletystä 
ja päättyneestä elämästä. 
Kivi on muistona läheisestä. 
Kiveen kaiverrettu risti ker-

too toivosta, joka kantaa yli 
kuoleman.

 Kivien heittämisellä osoi-
tetaan vihaa. Mutta kivillä 
voidaan vihan sijasta osoit-
taa rakkautta ja kaipausta. 
Juutalaisilla on tapana viedä 
kukkien sijasta omaisen hau-
tapaaden päälle pieniä kiviä. 
Ne kuvastavat ikuisuutta.

 Haluaisimme säilyttää 
muiston rakkaistamme. Nimi 
on hyvin keskeinen, tärkeä 
osa persoonaa. Jerusalemissa 
sijaitseva joukkotuhomuseo 
Jad Vashem tarkoittaa juuri 
nimien muistoa. Israel on ha-
lunnut säilyttää muiston niistä 
henkilöistä, jotka auttoivat 
juutalaiskansaa heidän ahdin-
gossaan. Tuo museo, joka on 
myös tutkimuskeskus, pyrkii 
nimeämään kaikki kuusi mil-
joonaa tuhon uhria. Nyt heistä 
on noin neljä miljoonaa voitu 
nimetä.

 Hautakivi, muisto meistä, 

katoaa aikanaan.  Myös nimi, 
jonka olemme saaneet, häviää 
tietoisuudesta parin sukupol-
ven jälkeen. Mutta on nimi, 
joka pysyy: ”Herra, sinun 
nimesi pysyy iankaikkisesti, 
Herra, sinun muistosi polvesta 
polveen.” (Ps. 135:13) Tähän 
myös meidän elämämme ja 
muistomme on Jeesuksessa 
kätketty!

 Kannamme ajallista ni-
meä, joka usein on kulkenut 
suvussa polvesta polveen. 
Tällä nimellä, jonka olemme 
saaneet, myös Jumala tuntee 
meidät: ”Älä pelkää…minä 
olen sinut nimeltä kutsunut, 
sinä olet minun.” (Jes. 43:1)

 Jumalan armotyö on Jee-
suksessa kokonaisvaltainen 
ja kaiken kattava. Kaikki on 
Hänen ristintyössään puoles-
tamme valmistettu. Hänessä 
olemme luodut ja lunastetut. 
Taivaassa, elämämme pää-
määrässä, kaikki on Jumalan 

Kiveen kirjoitettava nimi
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vaikuttamaa. Moni ihana yl-
lätys on odottamassa perille 
päässeitä!

 Jeesuksen tavoin olem-
me silloin saaneet pukeutua 
uuteen ylösnousemusruumii-
seen. Yllemme on kirjoitettu, 
kuten Ilmestyskirja kertoo, 
Jumalan nimi, uuden Jerusa-
lemin nimi ja Jeesuksen oma, 
uusi nimi (3:12).

 Perille päässyt saa Jeesuk-

selta kiven. Se on valkoinen, 
voittajan kivi. Siihen on kir-
joitettu nimi: Jeesuksen omal-
leen valitsema uusi nimi! Sitä 
nimeä ei, kuten Ilmestyskirja 
tähdentää, tiedä kukaan muu 
kuin sen saaja (2:17).

 Salaisuus odottaa! Uusi 
nimi kertoo rakkaudesta, joka 
pysyy ikuisesti!
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi, päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Monissa seurakunnissa ru-
koillaan herätystä. Jumala on 
usein myös vastannut ihmisten 
ja seurakuntien odotukseen 
antamalla herätyksen aikoja. 
Myös meidän maassamme on 
koettu monia herätyksiä.

Herätys ei ole automaatti-
nen, vaan Jeesukseen uskovil-
la on myös vastuu herätyksen 
saamisesta. Tässa otan esille 
vain muutamia herätykseen 
vaikuttavia asioita.

Parannuksen tekeminen. 
“Tehkää siis parannus ja kään-
tykää, että teidän syntinne 
pyyhittäisiin pois, että virvoi-
tuksen ajat tulisivat Herran 
kasvoista ja hän lähettäisi hä-
net, joka on teille edeltämää-
rätty, Kristuksen Jeesuksen.” 
Apt. 3:19-20. Jumala antaa 
virvoituksen ajat, kun ihmiset 
tekevät parannuksen.

Jumala vastaa rukouksiin, 
kun olemme kääntyneet Ju-
malan puoleen. “Mutta minun 
kansani, joka on otettu minun 
nimiini, nöyrtyy, ja he rukoile-
vat ja etsivät minun kasvojani 

ja palajavat pahoilta teiltänsä, 
niin minä kuulen taivaasta ja 
annan anteeksi heidän syntinsä 
ja teen heidän maansa jälleen 
terveeksi. “ 2 Aik. 7:14

Jumala on luvannut vastata 
rukouksiin, kun ihmiset teke-
vät parannuksen syntielämästä 
ja kääntyvät Jumalan puoleen.  
Näin se on ollut ja näin se tulee 
olemaan.

Rukous Hengessä ja to-
tuudessa. Jumala haluaa sen-
kaltaisia rukoilijoita, ylistä-
jiä, jotka rukoilevat Jumalaa 
Hengessä ja totuudessa. He 
toimivat myös rakkaudessa, 
sillä ei ole totuutta ilman rak-
kautta. Jumalan Pyhä Henki 
johtaa rukoilemaan Hengessä, 
totuudessa ja rakkaudessa. 
Tällaisiin rukouksiin Jumala 
vastaa.

Että he yhtä olisivat. Yhteys 
vapauttaa herätyksen. Tämä 
oli Jeesuksen ylipapillinen ru-
kous, johon vielä ei ole täysin 
vastattu, mutta tähänkin vas-
tataan. Älä kuitenkaan eksy. 
Jeesus puhui Häneen uskovien 

yhteydestä. Tänään näemme 
yhteyden rakentamista kato-
lilaisten, muslimien, hindujen 
ym. kanssa, mutta tässä ei ole 
kyse siitä yhteydestä, josta 
Jeesus puhui. Jeesus rukoili. 
“Mutta en minä rukoile ai-
noastaan näiden edestä, vaan 
myös niiden edestä, jotka 
heidän sanansa kautta uskovat 
minuun, että he kaikki olisivat 
yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet 
minussa ja minä sinussa, että 
hekin meissä olisivat, niin 
että maailma uskoisi, että sinä 
olet minut lähettänyt.” Joh. 
17:20-21

Paholainen on onnistunut 
särkemään kristittyjen yhteyt-
tä sillä, että uskovat puhuvat 
pahaa toisistaan sen sijaan, 
että he siunaisivat toisiaan.

Kun uskomme Jeesukseen, 
niin meillä on yhteys kes-
kenämme ja Jeesuksen veri 
puhdistaa meidät kaikista 
synneistä. (1 Joh. 1:8-10) 
Tällä yhteydellä on myös se 
merkitys, että maailma uskoo 
Jeesukseen. Jos uskovilla ei 

ole todellista yhteyttä, niin 
maailma nauraa ja pilkkaa 
uskovia, mutta Jeesuksen 
rukoukseen vastaan. Silloin 
Jumalan lapsilla on todellinen 
yhteys  ja silloin seurakunnas-
ta tulee voimallinen.

Uusi yhteyden aalto, rak-
kauden aalto yhdistää kaikki 
uudestisyntyneet uskovat ja 
siihen Jumala antaa siunauk-
sen ja herätyksen (Ps.133). 
Yhteydessä olemme voimak-
kaat. Tässä yhteyden ja rak-
kauden aallossa Jumala nostaa 
esiin profeettoja, jotka osoit-
tavat kansalle kääntymystä 
ja tietä Jumalan yhteyteen. 
Jumala on luvannut. “Katso, 
minä lähetän teille profeetta 
Elian, ennenkuin tulee Herran 
päivä, se suuri ja peljättävä. Ja 
hän on kääntävä jälleen isien 
sydämet lasten puoleen ja 
lasten sydämet heidän isiensä 
puoleen, etten minä tulisi ja 
löisi maata.” Mal. 4:5-6

Jeesus sanoi, että Elia oli 
Johannes Kastaja, mutta Ju-
malalla on Hänen profeetal-

linen kansansa myös lopun 
aikaan. Jumala nostaa esiin 
Hänen profeettansa täta aikaa 
varten yhteydessä.

Yhteydessä vapautuu voi-
mallinen parantumisen herä-
tys. Maailma, joka suorastaan 
pilkkaa Jumalan omia, jou-
tuu tunnustamaan lopuanajan 
profeetallisessa parantumis-
herätyksessä, parantumisen 
aallossa, että tässä oli Jumalan 
sormi. Tämä valtava voima 
vapautuu, kun uskovilla on 
todellainen Jeesus-keskeinen 
yhteys. Siitä alkaa herätys.
Pauli Kemi
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Rakas ystävämme, hengel-
linen äitimme ja Herran 
uskollinen palvelija Tuula 
Ekbom on ylennetty kirk-
kauteen 8.6.2019. Hän oli 
vahva esirukoilija, Juma-
lan armoittama sisar ja 
Ilpoistenpiirin perustaja. 
Meillä on jokaisella syvä 
suru ja kaipaus, mutta 
lohdutuksena on jälleen-
näkemisen toivo. Ilpois-
tenpiirin toiminta jatkuu 
entiseen tapaan.

Jumala johdatti Tuulan 
elämää ja palvelustehtävää 
hyvin erityisellä tavalla. 
Tuulan ollessa viisivuotias, 
hänen istuessaan kalliolla, 
hän Jumalan läsnäolossa 
sanoi itselleen: ”Niin, mi-
nusta tulee sitten suurena 
Jumalan palvelija.” Herra 
oli kutsun antanut Tuulan 
sydämelle jo varhain ja sitä 
tietä Hän Tuulaa kuljetti. 
Tuulalle itselleen rukous on 
ollut aina sydäntä lähellä, ja 
siinä hän on saanut kokea 
Jumalan läsnäoloa ja Herran 
yliluonnollista ilmestymistä 
niin omaan kuin lukuisten 
muiden ihmisten elämään, 
joiden puolesta Tuula on 
rukoillut.

Tuula oli vetänyt jo pi-
dempään kahta raamattu-
piiriä Ilpoisten seurakun-
tatalolla, kun vuonna 1988 
Jumala puhui hänelle: "Tyt-
täreni lähde kertomaan ar-
molahjojen todellisuudesta 
ja Pyhästä Hengestä erityi-
sesti luterilaisessa kirkossa. 
Julista selkeää kääntymistä 
ja kokonaisvaltaista Jeesuk-
sen seuraamista ja rukoile 
sairaiden puolesta." Tämä 
sana toteutui, kun Ilpoisten 
seurakuntatalolla raamattu-
piireissä parantui ihmisiä, 
ja sen seurauksena monet 

uudet tulivat mukaan. Toi-
nen raamattupiiri muuttui 
Sanan ja rukouksen illoik-
si, ja pian pieni noin 160 
hengen seurakuntatalo oli 
täynnä. Kutsuja alkoi tulla 
myös muihin seurakuntiin 
ja viikonloput täyttyä näistä 

matkoista.
Martin seurakunnan kirk-

koherra kuuli tiistai-iltojen 
tilanahtaudesta Ilpoisten 
seurakuntatalolla ja tarjosi 
Martinkirkkoa näiden tilai-
suuksien käyttöön. Vuoden 
1993 syksystä lähtien Il-

poistenpiiri on kokoontu-
nut Martinkirkossa, johon 
mahtuu noin 1000 henkeä. 
Tilaisuudet olivat tulleet 
tunnetuksi Ilpoistenpiirin 
iltoina, ja sitä nimeä on käy-
tetty edelleen, vaikka paikka 
vaihtui Martinkirkoksi. 

Tuula Ekbomin muistoa kunnioittaen
Tuula on tullut tunnetuk-

si koko Suomessa selkeä-
nä julistajana ja viisaana 
Raamatun opettajana. Hän 
on puheessaan kirkastanut 
Kristusta ja tuonut esille 
Jeesuksen sovitustyön tärke-
yden pelastuksen perustana. 
Pyhä Henki kirkastaa aina 
Kristusta. Pyhän Hengen 
voiman ja Jumalalta saadun 
armoituksen kautta luke-
mattoman moni on saanut 
pelastua, täyttyä Pyhällä 
Hengellä ja parantua saira-
uksista Tuulan palvelutyön 
kautta. Tuula on ollut myös 
taitava sielunhoitaja; hän on 
auttanut ihmisiä pääsemään 
elämässä yli mahdottomien 
tilanteiden ja jatkamaan 
matkaa Jumalaan luottaen.

Tuulan yksi periaate on 
aina ollut: ”Luotetaan Juma-
laan.” Tämän haluan jättää 
Tuulan perintönä meille kai-
kille. Luotetaan Jumalaan. 

Tuula on perillä taivaan 
kirkkaudessa Jeesuksen luo-
na. Hänellä on nyt kaikki 
hyvin. Joku sanoi kuvaavas-
ti, että Tuula meni aikaisem-
malla vuorolla taivaaseen, 
ja me tulemme sitten seu-
raavilla tai myöhäisimmillä 
vuoroilla. Kukin ajallaan. 
Mutta ilona on jälleennäke-
misen toivo.

Surun keskellä meitä loh-
duttavat Jeesuksen omat 
sanat (Joh. 11;25-26): Jeesus 
sanoi hänelle: "Minä olen 
ylösnousemus ja elämä; 
joka uskoo minuun, se elää, 
vaikka olisi kuollut. Eikä 
yksikään, joka elää ja uskoo 
minuun, ikinä kuole. Uskot-
ko sen?”
Muistokirjoituksen 
laatinut Soile Inkari
Kuva: TV7

Tuula Ekbom
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Suomen helluntaiherä-
tyksen vuosittaista Juhan-
nuskonferenssia vietettiin 
Keuruulla Ison Kirjan 
alueella 19. - 23.6. Vuo-
desta 1945 lähtien järjes-
tetty konferenssi on kas-
vanut vuosikymmenten 
aikana yhdeksi Suomen 
suurimmista kristillisistä 
juhlista. 
Sääolosuhteet suosivat tänä 
vuonna konferenssiyleisöä ja 
osallistujamäärän uskotaan 
nousseen yhteensä lähel-
le 30 000 kävijää. Leirin-
nän tilastojen mukaan alu-
eella leiriytyi 1050 asun-
tovaunua /-autoa, mikä on 
jonkin verran viime vuosia 
enemmän. Juhannuspäivä-
nä paikoitusalueella pysä-
köi noin 2500 henkilöautoa. 
Vapaaehtoistyöntekijöiden 
määrä oli tänä vuonna noin 
1600 henkilöä. Heistä jälleen 
noin kolmannes oli nuoria.

Tapahtuman teemana oli 
tänä juhannuksena vain yksi 
sana: Jeesus. Teema johdatti 
kävijät suoraan kristinuskon 

ytimeen; ilman Jeesusta ei 
olisi kristillistä uskoa. Tee-
maa täydensi pienoisevanke-
liumiksi kutsuttu Raamatun 
jae, Johannes 3:16: ”Jumala 
on rakastanut maailmaa niin 
paljon, että antoi ainoan Poi-

kansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kado-
tukseen, vaan saisi iankaikki-
sen elämän.” Konferenssitun-
nukseen oli lisätty universaali 
rakkauden symboli, sydän.

Konferenssin iltajuhlien 

kansainvälinen puhuja oli 
Christ for All Nations -jär-
jestön johtaja ja evankelista 
Daniel Kolenda Yhdysval-
loista. 38-vuotias Kolenda on 
puhunut noin 80 maassa ja 
pitänyt jopa miljoonia ihmisiä 

Juhannuskonferenssia vietettiin 
kristinuskon ydinsanoman äärellä

tavoittavia evankelioimista-
pahtumia erityisesti Afrikan 
maissa.

- Tämä on teidän maan-
ne, te olette vastuussa oman 
maanne evankelioinnista, 
Kolenda vetosi voimakkaasti 
suomalaisiin kristittyihin.

Juhannuskonferenssi tar-
josi jälleen monipuolisen oh-
jelmakattauksen eri-ikäisille 
konferenssivieraille, mukaan 
lukien kansainväliset vierai-
lijat ja maahanmuuttajat. Ta-
pahtumasta lähetettiin myös 
valtiojohdolle tervehdys, jos-
sa päättäjille toivotettiin Ju-
malan siunausta, varjelusta ja 
viisautta tehtävässään.

Lisätietoja: 
www.juhannuskonferenssi.fi
Marko Halttunen
Konferenssikeskuksen johtaja
+358 40722 1821
marko.halttunen@isokirja.fi

Jani Alanko
Konferenssin tiedottaja
+358 50511 7939
jani.alanko@minttu.net

Evankelista Daniel Kolenda oli konferenssin iltajuhlien kansainvälinen puhuja.        

Konferenssialueella 
olevat teltat ja 
juhlakansaa. Kon-
ferenssiin osallistui
lähes 30000 kävijää.
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Raamattu kehottaa meitä ylis-
tämään ja puhuu VT:stä UT:n 
viimeiseen lukuun asti Juma-
lan ja Karitsan ylistämisestä. 
Vain He ovat arvollisia saa-
maan kaiken ylistyksen, kun-
nian ja kiitoksen. Ylistyksen 
syvää merkitystä ilmaisee 1. 
Pietarin kirjeen kohta, jossa 
todetaan, että jopa meidän 
koettelemustemme tarkoitus 
on koitua kiitokseksi, ylis-
tykseksi ja kunniaksi Jeesuk-
sen Kristuksen ilmestyessä.  
Pitkän linjan muusikko Vesa 
Kemi on tuottanut syksyllä 
ilmestyvän äänitteen, joka on 
Kemin toinen. Ensimmäinen 
äänite oli Markku Ylipään 
kanssa vuonna 2009 julkaistu 
Messiaan Jerusalem.

Vesa Kemi, millaisesta 
äänitteestä on kysymys? 
− Tämä Ylistyksen tuli -äänite 
on ylistysmusiikkia, joka on 
sovitettu latinoamerikkalai-

seen tyyliin. Mukaan mahtuu 
arfokuubalaista ja brasilialais-
ta musiikkia sekä musiikkia 
eripuolilta Etelä-Amerikkaa, 
kuten Dominikaanisesta ta-
savallasta oleva Merengue. 
Sävellän usein tyyliin, joka 
istuu hyvin eteläamerikka-
laiseen rytmiikkaan. Tälle 
äänitteelle päälaulusolistiksi 
tulee Rainer Frisk (aik. Lin-
deman). Hän tulkitsee kappa-
leet todella ihanalla tavalla. 
Mielestäni tällä levyllä raja 
gospelmusiikin ja ylistysmu-
siikin välillä ei ole niin selkeä, 
ja se on myös musiikkia, jota 
voi esittää. Siinä on selkeitä 
sovituksia ja mm. seitsemän 
kappaletta, joissa on hyvin 
laajamittainen torvisovitus, 
Vesa kuvailee tulevaa ääni-
tettä.
−  Kappaleissa  on  hyvin 

paljon henkilökohtaista elä-
mää, omasta kokemusmaail-
masta ja suhteesta Jumalaan. 

Usein kirjoitan toinen käsi 
kynässä ja toinen käsi Raa-
matulla. Raamattu on suurin 
inspiraation lähde. Usko on 
kaikki. Kuten Daniel Kolenda 
sanoi, että kaikki elämässä 
on oikeastaan pelkkiä nollia 
rivissä, jos siihen pistää yh-
den ykkösen eteen, niin se on 
usko Jeesukseen ja siitä tulee 
mittaamaton arvo. Mielestäni 
ilman Jeesusta millään ei ole 
tässä elämässä mitään merki-
tystä, Vesa pohtii.
− Äänitettä  alettiin  tehdä 

seitsemän vuotta sitten, mutta 
projekti jäi kesken. Seitsemän 
vuoden aikana oli iso elämän- 
ja uskonkriisi, josta selvittiin 
hyvin. Uudella innolla tartuin 
tähän ja sain myös uutta nä-
kökulmaa kappaleisiin, joissa 
ikäänkuin nykyisyys keskus-
telee menneisyyden kanssa. 
Viime kesänä koin Jumalan 
puhuvan, että minun täytyisi 
tehdä tämä loppuun. Tutustuin 

materiaaliin, aloimme työstää 
sitä ja nyt levyn valmistumi-
nen lähestyy. Tässä on ollut 
paljon ihmisiä, ja ilman hei-
dän ohjaustaan levystä olisi 
tullut huomattavasti vaati-
mattomampi.  Neuvonantajien 
runsaus tuo siunauksen, Vesa 
toteaa kiitollisena.

Ylistyksen hengellinen 
ulottuvuus 
− Ylistys  eroaa muista mu-
siikkityyleistä, koska siinä 
keskeisintä ei ole suoritus. 
Minulla itselläni on klassisen 
musiikin tausta. Siinä paino-
tetaan suorituskeskeisyyttä, 
erittäin puhdasta soittamista 
ja virheettömyyttä. Tietenkin 
ihannetilanne on se, että kvali-
teetti ylistyksessä on mahdol-
lisimman hyvä, mutta siinä on 
aina hengellinen ulottuvuus. 
Usein tulee vastaan tilanteita, 
että ei ole hyviä puitteita tehdä 
kovin laadukasta ylistystä. 

Ylistyksen tuli

Pääasia onkin se, että syntyy-
kö ylistyksen henki, johdatko 
nämä ihmiset ylistämään ja 
Jumalan läsnäoloon. Sen olen 
oppinut, että tässä on mukana 
oma taistelunsa ja tunne-
elämä voi sanoa mitä tahansa, 
mutta silti täytyy rohkeasti ja 
lannistumatta jatkaa ylistystä, 
Vesa linjaa.

Hengessä ja totuudessa
Vesa pohdiskelee, että seu-
rakunnassa saattaa syntyä 
kuilu musiikkityylien suhteen, 
vaikka usein pohjimmiltaan 
hengellinen tapahtuma on 
samaa palvontaa.
− Ylistysmusiikin  voi  to-

teuttaa hyvin monella taval-
la ja halusin tuoda mukaan 
uudenlaista väriä. Kun minä 
synnyin uudesti ja henkeni al-
koi ylistää Herraa, niin silloin 
minusta tuli ylistäjä. Ihminen 
voi, vaikka ei ole missään 
ylistysryhmässä, itsekseen 
ylistää Herraa hyvin monella 
tavalla. Uudestisyntymätön 
ihminen saattaa osallistua 
ylistystapahtumaan ja kokea 
sen hienoksi, mutta hänen 
henkensä ei ole siinä mukana, 
koska hän ei ole yhteydessä 
Herraan. Ylistyksessä kes-
keisintä on se, että eletään 
todeksi kristityn elämää, että 
palvomme Häntä hengessä 
ja totuudessa. Jos emme elä 
totuudessa, niin on ihan sama, 
miten hypimme ja nostamme 
käsiämme. Kun elämme to-
tuudessa, palvomme ja antau-
dumme Herralle ja ylistämme 
Häntä, me ylistyksen kautta 
astumme sisään Jumalan läs-
näoloon, voimme kokea sen 
voimakkaasti ja avaamme 
itsemme Jumalan maailmal-
le, Vesa linjaa näkemystään 
ylistyksestä.
Kuvat: 
Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Vesa Kemi on 
pianisti ja ylis-
tyksenjohtaja. 
Hän on tekemässä 
syksyllä ilmesty-
vää Ylistyksen tuli 
CD:tä, johon hän 
on kirjoittanut 
sanat ja musiikin.

Mari & Kari Valkonen ja Pauli Kemi TV-studiossa.
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Sunnuntaina 2.6.2019 Helsingissä marssittiin antisemi-
tismiä ja juutalaisvihaa vastaan yli 1000 marssijan voi-
min. Reitti kulki eduskuntatalolta Mannerheimintien, 
Etelä-Esplanadin ja Etelärannan kautta Tähtitornin-
mäelle natsi-Saksalle 6.11.1942 Suomesta luovutettujen 
juutalaisten muistomerkille. Tämä oli kolmas Elämän 
marssi Suomessa, aiemmat marssit ovat olleet Turussa 
ja Mänttä-Vilppulassa.

loin Totuuden Henki voi tehdä 
meidät vapaiksi. Toinen askel 
on sovitus Jeesuksen ristin, 
veren ja armon sekä anteeksi-
pyytämisen kautta. Parannuk-
senteko on aitoa, jos meidän 
sydämemme ja käytöksemme 
muuttuu. Tästä seuraa, että 
me puolustamme Israelia ja 
vastustamme antisemitismiä 
omana aikanamme. (Lähde: 
Kuningaskunnan tuuli / Elä-
män marssi https:www.tv7.
fi/vod/player/58829/)

Eduskuntatalon edessä pi-
detyssä tapahtumassa käyt-
tivät puheenvuoron Elämän 

Elämän marssi Helsingissä

Elämän marssi -liike sai al-
kunsa vahvasta natsihistorias-
taan tunnetussa eteläsaksalai-
sessa Tübingenin kaupungissa 
Jobst ja Charlotte Bittnerin 
toimesta vuonna 2007. Sen 
jälkeen marsseja on järjestet-
ty yli 20 maassa ja noin 400 

paikkakunnalla. Marssin yti-
messä on parannuksen teke-
minen, joka Bittnerin mukaan 
on monivaiheinen prosessi. 
Ensimmäinen askel on totuu-
denmukaisesti tuoda esiin, 
mitä perheessä, kaupungissa 
tai maassa on tapahtunut.  Sil-

marssin alullepanija, pastori 
Jobst Bittner Saksasta, Isra-
elin parlamentin Knessetin 
Christian Allies Caucus -ryh-
män johtaja Josh Reinstein, 
Israelin Suomen suurlähettiläs 
Dov Segev-Steinberg, Suo-
men juutalaisyhteisön vara-
puheenjohtaja Rony Smo-
lar, rabbi Simon Livson, 
kansanedustaja, eduskunnan 
Israel-ystävyysryhmän pj. 
Peter Östman, Suomi-Israel 
Yhdistysten Liiton pj. ja Ho-
lokaustin uhrien muisto ry:n 
varapj. Risto Huvila sekä 
Elämän marssin koordinaat-

tori Kari Teittinen.
 
Hiljaisuuden muuri 
murtuu myös suomessa

Bittner kertoi tapahtumas-
sa, että Tübingenin kaupun-
gissa koulutetut natsit olivat 
vastuussa 700.000 juutalai-
sen kuolemasta. Miksi sitten 
on tärkeää järjestää Elämän 
marsseja myös Suomessa? 
Siihen Bittner vastasi näin:
− Suomessa  on  alettu  kä-

sittelemään menneisyyden 
tapahtumia. Olemme kuulleet 
jo siitä, kuinka 1400 suoma-
laista vapaaehtoista osallistui 

Suomen kansalliskukista koottu kimppu Suomesta luovutettujen 
juutalaisten muistomerkin päällä.

Saksalainen Andrea Werth esitti eduskuntatalon portailla puhuttelevan anteeksipyynnön 
suomalaisille ja juutalaisille.

Tapahtumassa 
puheenvuoron 
käyttäneet: 
Josh Reinstein 
2. vasemmalta, 
Jobst Bittner 
4. vasemmalta, 
Kari Teittinen, 
suurlähettiläs Dov 
Segev-Steinberg, 
Andrea Werth ja 
Risto Huvila. 



Uusi Elämä Nro 4/2019                              Rakkauden ja toivon sanomaa                                                 7

sotarikoksiin. Näyttää siltä, 
että myös Suomessa murtuu 
hiljaisuuden muuri. Myös 
Suomessa kuullaan juuta-
laisvihasta. Olen varma, että 
Jumala mittaa jokaisen kan-
sankunnan sen mukaan, miten 
he suhtautuvat juutalaisiin ja 
Israeliin. Tämä lupaus pätee 
myös tänä päivänä: Joka siu-
naa Israelia, tulee siunatuksi. 
Joka hyväksyy antisemitismin 
ja syrjii juutalaisia, oli se 
sitten Israel-kritiikin taakse 
piiloutuvaa uusantisemitis-
miä, se muuttaa yhteiskuntaa 
syrjimisen yhteiskunnaksi

Sama perusta
Israelin parlamentin Knes-

setin Christian Allies Caucus 
-ryhmän johtaja Josh Rein-
stein muistutti puheessaan 
mm. yhteyden tärkeydestä.
−  Se  on meidän  velvolli-

suutemme, koska ainoastaan 
juutalaiset ja kristityt arvos-
tavat näitä arvoja samalla 
tavoin. Ne ovat meidän voi-
mamme lähde. Ne ovat syy 
sille, että menestymme ja 
on juutalaiskristillisen yh-
teiskunnan perusta, jonka 
me jaamme. Meidän täytyy 
ainoastaan tulla yhteen ra-
kastamaan Herraa Jumalaam-
me kaikesta sydämestämme, 
kaikesta sielustamme ja kai-
kella voimallamme, kuten 
meitä käsketään tekemään. 
Juutalaiset ja kristityt saavat 
kumpikin osansa Jumalan 
siunauksista, Reinstein totesi.

Juutalaisvastaisuus 
Suomessa

Kansanedustaja, eduskun-
nan Israel-ystävyysryhmän 
puheenjohtaja Peter Östman 
nosti esiin suomalaisten juu-
talaisvastaisuudesta tehdyn 
tutkimuksen:
−  ”Anti-Defamation  Lea-

gue (ADL) -tutkimuksen 
mukaan 15 % Suomen ai-
kuisväestöstä hautoo juuta-
laisvastaisia asenteita. Yli 
joka viidennen suomalaisen 
mukaan juutalaiset muistele-
vat liikaa holokaustia, ja noin 
joka viides suomalainen on 
sitä mieltä, että juutalaisilla 
on liikaa valtaa maailman-
politiikassa”, Östman ker-
toi lisäten, että “on helppo 
tunnistaa hautoja töhrivän 
uusnatsin juutalaisvastaisuus, 
mutta paljon vaikeampaa on 
nähdä sitä salonkikelpoisissa 
asenteissa ja päätöksissä, 
joilla pyritään eristämään juu-
talaisvaltio kansainvälisesti. 

Sekin on antisemitismiä.”
Östman viittasi myös tie-

dotusvälineiden yksipuo-
liseen Israel -uutisointiin: 
“Viimeisen 15 vuoden aikana 
Israelin vastaiset tahot ovat 
rakentaneet kampanjansa sen 
väitteen ympärillä, että Israel 
olisi apartheid -valtio.”

Antisemitismi lisääntyy
Suomen juutalaisyhteisön 

varapuheenjohtaja, toimittaja 
Rony Smolar kertoi Euroopan 
Unionin perusoikeusviraston 
viime vuoden lopulla julkai-
semasta kyselytutkimuksesta.
− Yhdeksän  kymmenestä 

kyselyyn vastanneesta juuta-
laisesta koki, että antisemi-
tismi oli viimeisen viiden 
vuoden aikana lisääntynyt. 
Ranskassa lisäys oli 74 % ja 
Saksassa 20 %. Tämän vuo-
den alkupuolella on raportoitu 
juutalaisvastaisuuden merkit-
tävästä lisääntymisestä erityi-
sesti entisessä Itä-Euroopassa.

Smolar kertoi, että myös 
Suomessa on tapahtunut il-
mapiirin muutos. Helsingissä 
synagogaa ja seurakunnan jä-
seniä on uhattu ja häiritty mm. 
puhelinsoitoilla. Eri puolille 
on levitetty juutalaisvastaisia 
tarroja ja natsisymboleita 
esittäviä lehtisiä. Myös sosi-
aalisessa mediassa on avointa 
juutalaisvastaisuutta.  Smolar 
aiheellisesti kysyikin:
− Eikö  ihmiskunta  todel-

lakaan opi menneisyydestä, 
vaikka nykyihmistä on ku-
vattu aikaisempia sukupolvia 
älykkäämmäksi? Siitä huo-
limatta valhe näyttää saavan 
yliotteen järjellisyydestä, 
kun kuulee väitettävän, ettei 
juutalaisten kansanmurhaa 

holokaustia ole milloinkaan 
tapahtunut, vaan että se on 
juutalaisten itsensä keksimä 
myytti. Miten pirullinen on-
kaan ihmisen mieli. Minne 
mahtoivatkaan miljoonat viat-
tomat lapset, isät, äidit, suvut 
ja sukupolvet kadota. Minne 
katosivat tatuoidun numeron 
käsivarteensa saaneet ihmiset, 
joilta oman nimen lisäksi oli 
riistetty ihmisarvo. Ja minkä-
laisen tulevaisuuden saivat ne, 
jotka hädin tuskin silminnä-
kijöinä selvisivät kertomaan 
noista kauheuksista.

Menneisyden syntien 
tunnustaminen

Saksalaisen SS-miehen 
lapsenlapsi Andrea Werth 
esitti tilaisuudessa juuta-
laisyhteisölle ja suomalaisille 
julkisen ja symbolisen anteek-
sipyynnön. Werth kertoi, että 
hänen isoisänsä oli yksi niistä 
200.000 saksalaisesta soti-

laasta, jotka tulivat Suomeen 
vuonna 1941.
− Olen täällä tunnustaakse-

ni saksalaisten syyllisyyden ja 
pyytääkseni anteeksi. Pyydän 
Suomen kansalta anteeksi 
sitä, että käytimme hyväksi 
ystävyyttänne, sitä että olim-
me ylpeitä ja ylimielisiä ja 
vähättelimme teitä. Pyydän 
anteeksi niitä äitejä, jotka 
jäivät lastensa kanssa yk-
sin. Pyydän anteeksi kaikkia 
haavoja, joita aiheutimme 
teille. Pyydän anteeksi sitä 
myrkyllistä ajattelutapaa, 
joka tuli meidän kauttamme 
teidän luo. Haluan erityisesti 
pyytää anteeksi juutalaisilta ja 
juutalaiselta kansalta. En voi 
muuttaa menneisyyttä, mutta 
korotan täällä tänään ja kaik-
kina muina päivinä ääneni 
antisemitismiä ja juutalais-
vihaa vastaan, Werth sanoi 
puheenvuoronsa päätteeksi.

Israelin Suomen suurlä-

hettiläs Dov Segev-Steinberg 
totesi muistomerkillä pitä-
mässään puheessa näkevänsä 
Suomessa laajaa Israel-ystä-
vyyttä ja juutalaisystävyyttä, 
mikä tuo luottamusta sii-
hen, ettei ilmiö enää koskaan 
nouse esiin tässä maassa. 
Pitäjänmäen seurakunnan 
kirkkoherra Arto Antturin 
johdolla Andrea Werthille 
yhdessä vakuutettiin, että 
“alles ist wergeben”. Antturi 
esitti myös anteeksipyyn-
nön juutalaisille natsisaksaan 
luovutetuista. Rabbi Simon 
Livson lausui Jumalan nimeä 
ylistävän hepreankielisen 
muistorukouksen. Tilaisuus 
muistomerkillä päättyi yhdes-
sä laulettuun Hatikvaan.
Kuvat: 
Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Elämän marssin alullepanija Jobst Bittner Tübingenistä Saksasta.

Sinivalkoiset Daavidin 
tähdet ja siniristiliput 
toivat israelilaisen 
Josh Reinsteinin 
mieleen  runon: ”Hine 
ma tov uma na’im 
Shevet achim gam 
jachad”, suomeksi: 
”Katso, kuinka hyvää 
ja suloista on, että 
veljekset sovussa 
asuvat.”
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Kolarin Kesäjuhlilla koim-
me, että Jumalan perheväki 
oli koolla yksimielisyyden 
ja rakkauden ja uskon Hen-
gessä. Herra lähetti kaukaa 
Yhdysvalloista rakkaan suo-
malaisen lähetyssaarnaajan 
Sirkku Chewningin, jonka 
sydämelle on laskettu Suo-
mi ja Lappi monien muiden 
kansakuntien lisäksi. 
Sirkku opetti uskosta, voite-
lusta ja Jumalan kirkkaudesta. 
Jokaisella on pieni usko, joka 
voi kasvaa. Usko on sitä, että 
”Herra on täällä”. Voitelu vie 
meidät Jumalan virtaan. Voi-
telussa saamme kokea, ”että 
Herra tekee enemmän”. Aitoa 
oikeaa Jumalan kirkkautta ei 
voi kopioida. Jumalan kirkkaus 
on sitä, että ”Jeesus tulee itse 
tänne”. Se on Hänen läsnäolo-
aan meidän keskellämme. Hal-
leluja! Sitä juuri saimme kokea 
näillä juhlilla ja saimme myös 

kuulla monia ihania todistuksia 
Jumalan suurista teoista, mitä 
oli tapahtunut eri henkilöille.

Jumalan rikkauksia 
Monia sairaita parantui. Monilta 
riisuttiin oman suorittamisen 
valjaat ja tilalle puettiin Jee-
suksen soveliaat valjaat. Usko 
uudistui ja uskon taso nousi 
Pyhän Hengen voimassa. Si-
säisen parantumisen prosessit 
käynnistyivät, eli tuli sisäinen 
ymmärrys omien ongelmien 
juurista, jotka alkoivat paran-
tumaan. Pyhän Hengen armo-
lahjat aktivoituivat toimimaan. 
Pyhä Henki täytti janoisia sy-
dämiä. Monilla syttyi jano ja 
kaipaus saada enemmän Pyhää 
Henkeä. Tapahtui vapautumis-
ta vihollisen henkivalloista 
Jeesuksen nimessä. Hengen 
yhteys, anteeksiantamus, ilo 
ja rakkaus lisääntyivät. Usko 
sai kasvaa. Halleluja! Jeesus 

on mahtavan suuri ja voimalli-
nen. Kaikki kunnia Jumalalle!

Jumala parantaa 
monella tapaa 
Sisäisen parantumisen tarve on 
lisääntynyt ajassamme todella 
paljon, totesi Betania-kodin 
Marja Kallio, jolla on pitkä 
kokemus sielunhoitotyöstä. 
Hän opetti jälleen tuoreesti si-
säisen parantumisen alueelta ja 
rohkaisi Jumalan Sanalla kaik-
kia särkyneitä, että toivoa on!

Tarja Lappalainen Kola-
rista antoi oman todistuksensa 
sisäisestä parantumisesta sekä 
parantumisestaan keliakiasta, 
joka on lääketieteellisesti pa-
rantumaton sairaus. Tarja sai 
parantumisen Jumalan Sanan 
kautta lukemalla päivittäin 
ääneen Sanasta parantumista 
koskevia Sanan kohtia ja julis-
tamalla Jumalan Sanan totuutta 
ja lupausten toteutumista. Ja 
tietysti myös rukoillen ja pyy-
täen parantumista Jeesukselta.  

Virpi Ilvonen todisti pa-
rantumisestaan dystoniasta 
Jumalan voiman kautta. Tämä 
sairaus on erittäin vaikea DNA-
sairaus, johon ei myöskään ole 
lääketieteellistä parannuskei-
noa. Mutta Jumalalle on kaikki 

mahdollista! Jeesus kantoi 
meidän sairautemme ristinpuu-
hun, ja Hänen verihaavojensa 
kautta me olemme parannetut. 
1. Piet. 2:24

Mikko Rantajääskö pa-
rani vanhoista sairauksista, 
jotka olivat vaivanneet häntä 
vuosikausia. Lisäksi Jumala 
varjeli ja johdatti hänet lääke-
tieteelliseen hoitoon sisäelinten 
sairauksista, jotka olisivat pian 
voineet viedä häneltä hengen. 
Jumalan tiet ovat moninaiset ja 
ihmeelliset, mutta aina meidän 
parhaaksemme. Halleluja! Hän 
lähetti sanansa ja paransi hei-
dät. Hän pelasti heidät tuhosta.  
Ps. 107:20

Edvard Kissi Ghanasta 
todisti, kuinka Jumala pelasti 
hänet neljästä vakavasta liiken-
neonnettomuudesta ja paransi 
hänet. Nyt hän saa julistaa Her-
ran suurista teoista Suomessa.

Aleksander Turovsky Hel-
singistä todisti, kuinka Jumalan 
rakkaus veti ”ison roiston” 
ristin juurelle, ja hän sai suuret 
syntinsä anteeksi Jeesuksen 
nimessä ja veressä. Nyt tämä 
ukrainalainen entinen narko-
maani julistaa evankeliumia 
Helsingissä venäläisille ja 
kaikille ihmisille.

Jumalan armo kantaa
Olemme niin kiitollisia Juma-
lalle hänen valtavasta armos-
taan ja rakkaudestaan meitä 
pieniä ihmislapsia kohtaa. Hän 
rakastaa meitä tosi rakkaudella, 
ettei yksikään hukkuisi maail-
man pyörteisiin, vaan pelastuisi 
iankaikkiseen elämään. Hän 
siunasi Kesäjuhlamme voimal-
lisesti. Kolarin helluntaiseura-
kunta on vielä pieni joukko, 
mutta meillä on suuri Jumala. 
Odotamme Herralta suuria. 
Näkymme on järjestää usko-
via voimaannuttavia Pyhän 
Hengen Rukouskonferensseja 
joka vuosi tammikuun viimei-
senä ehjänä viikonloppuna sekä 
juhannuksena, jotta uskovat 
uudistuisivat ja täyttyisivät 
Pyhällä Hengellä ja tulella ja 
että maailma pelastuisi.
Jorma Lappalainen
pastori, Kolari

Lisätietoja: Konferensseja 
voit katsoa uusintana: 
www.tv7.fi arkistosta nimellä 
”Pohjoiskalotin Rukous-
konferenssi” ja ”Kolarin 
Kesäjuhlat” tai kotisivuilta:
www.kolarinhelluntaiseurakunta.fi

Jumalan perheväen yhteyttä Kolarissa
Lapin Kristillisen Keskuksen ylistysryhmä johtamasta ylistystä.                                            Tilaisuudessa puhui muys Edvard Kissi Ghanasta.

Peter Hope 
Vaasasta puhui 
Pyhästä Hen-
gestä.Venäläisten lauluryhmä Helsingistä
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Lapin Kristillisen Keskuksen ylistysryhmä johtamasta ylistystä.                                            Tilaisuudessa puhui muys Edvard Kissi Ghanasta.

Toivon festivaali  

- kristityt yhdessä Turun Ruissalossa
Jos haluat jotakin virkistä-
vää ja erilaista kesääsi, niin 
Toivon festivaali tarjoaa 
Turun Ruissalon kansan-
puistossa vahvan vaihtoeh-
don to – su 12. – 15.9.2019.
 
Ajatus Toivon festivaalista 
lähti hyvin erikoisella tavalla 
liikkeelle. Juhani käveli ru-
koillen syksyllä 2018 Ruis-
salon kansanpuiston kau-
niissa maisemissa, ja hän 
koki Herran puhetta, että 
tänne pitää saada hengelliset 
kansanjuhlat, johon kaikki 
ovat sydämellisesti terve-
tulleita. Kaikki kristityt eri 
lähtötilanteista, kaikki elä-
mänkysymysten kyselijät, 
kaikki ihmisten kohtaamisis-
ta kiinnostuneet. Unelmana 
oli, että tänne jokainen voisi 
tulla olemaan ja viihtymään 
Jumalan Sanan ääreen. Tällä 
festivaalilla kiire ei häiritse 
elämän syvimpiin asioihin 
syventymistä. Kalle innostui 
asiasta, ja pian mukaan oli 
tulossa yhteistyötahoja; näin 
projekti - kristityt yhdessä 
Turun Ruissalossa - lähti 
käyntiin.

Toivon festivaali on heti 
alusta asti ollut yhdessä te-
kemisen iloa. On oikeastaan 
ihan poikkeavaa, että näin 
moni eri taho on mukana jär-
jestelyissä. Mukana ovat mm:
Toivonseurakunta, Agapekoti,
Agapesydän Evankeliointi ja 
vankilalähetys, Evankeliumin-
talo, Full Gospel for All Nations, 
Home Fellowship, Ilpoistenpiiri, 
Kansojen Kunnia, Kevätsa-
teenkoti, Prayer Warriors, Sana 
Sydän Seurakunta, Turun 
Katulähetys

Olemme iloinneet siitä, 
että mukana järjestelyissä on 
runsaasti innokkaita nuoria 
kristittyjä, jotka ovat koke-

neet tärkeäksi evankeliumin 
eteenpäin viemisen.

Ruissalon kansanpuisto 
sijaitsee noin viiden kilo-
metrin päässä Turun kes-
kustasta. Ruissaloon pääsee 
kätevästi polkupyörällä, bus-
silla nro 8 tai omalla autolla. 
Navigaattoriin osoitteeksi 
Kansanpuistontie 76, 20100 
Turku. Föli-vesibussi liiken-
nöi 14.-15.9. Se lähtee Aura-
joelta Martinsillalta (Itäisen 
Rantakadun puolelta) ja ajaa 
noin 45 minuutissa Ruissalon 
kansanpuistoon. Merimatkalla 
voi nauttia ainutlaatuisesta 
saariston kauneudesta.

Lähellä on uimaranta, jolla 
on myös erikoinen alku. Ruis-
salon hiekkaranta perustettiin 
kesällä 1930 puhaltamalla 
laivalla hiekkaa merenpoh-
jasta rannalle. Syntyi sata 
metriä pitkä ja 50 metriä leveä 
hiekka-alue, joka oli suosittu 
alusta alkaen. Ravintolan, 

uimarannan ja leikkipaikan 
lisäksi Kansanpuistossa on 
monipuolinen käytäväverkko, 
joka kulkee virkistysalueen 
ravintolarakennusta ja me-
renrantaa kierrellen. Tilai-
suuksien välissä voi nauttia 
luonnosta. Jumalan Sana vir-
voittaa henkeä, ja luonto ja 
ystävät kehoa ja sielua. Näin 
on mahdollisuus kokonaisval-
taiseen virkistymiseen.

Tilaisuudet alkavat klo 10, 
mutta jo sitä ennen voi tulla 
kahville. Lounas on päivällä, 
ja illalla grillataan makkaraa 
ja paistetaan räiskäleitä. Kaik-
ki talkoohintaan. Tilaisuudet 
jatkuvat myöhään iltaan. Päi-
vän mittaan on mahdollisuus 
myös sielunhoitoon ja hengel-
lisiin keskusteluihin. 

Puhujista mainittakoon 
Oiva Salli, Heikki Hilvo, 
Rauno Helppi, Asko Tynjä-
lä, Jorma Finnilä ja Hermes 
Falcao Jr. Musiikissa palve-

levat mm. Renee Laulajai-
nen sekä Maarit ja Harri 
Verkkoperä.

Tapahtuma kokonaisuudes-
saan toteutetaan talkootyönä. 
Meille on tärkeätä, että kris-
tityt yhdessä lähtevät ulos 
seurakuntarakennuksista ih-
misten pariin. Ruissalon kan-
sanpuisto on poikkeuksellinen 
paikka hengellisen festivaalin 
järjestämiseen. Se on maan-
kuulu Ruisrockista, mutta tar-
koitus on, että paikasta tulisi 
maankuulu Jumalan armon ja 
totuuden ilmestymisestä Toi-
von festivaaleilla. Ihmisillä on 
Jumalan nälkä, ja siihen voi 
tuoda täyttymyksen vain Jee-
sus Kristus. Turku Kristuksel-
le! Suomi Kristukselle! Meillä 
on unelma. Jumalan unelma 
sielujen pelastumiseksi.

Julistamme 
evankeliumin ydintä
Evankeliumi on ilosanoma 

Jumalasta, joka oli Pojas-
saan Jeesuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa. 
Tähän pelastuksen iloon me 
tahdomme kutsua kaikki. Jee-
sus tuli pelastamaan meidät 
synneistämme voidakseen 
tehdä meistä lapsia, jotka 
elämme uutta elämää Isämme 
valtakunnassa, jo tässä ajassa. 
Todellinen elämä on usko-
sta Jeesukseen, joka lunasti 
meidät omakseen, omalla 
verellään, antaessaan itsensä 
uhrikuolemaan Golgatalla. 
Jumalan lahjoittama rauha 
on tarjolla kaikille, ja sen saa 
ottaa vapaasti vastaan uskon 
kautta Jeesukseen Kristuk-
seen, elämän Herraan.

Lisätietoja tapahtuman 
aikataulusta: 
www.toivonseurakunta.fi
Teksti ja kuva: 
Soile Inkari

Kalle Vihonen ja 
Matti Lahtinen, 
kaksi veturia 

1. Jumala on Luojasi. 
Jumala on luonut taivaan ja maan sekä 
sinut. Sinä, meidän Herramme ja meidän 
Jumalamme, olet arvollinen saamaan 
ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä 
olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne 
ovat olemassa ja ovat luodut.” Ilm. 4:11
2. Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä. 
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvot-
tomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, 
ei ainuttakaan. Sillä kaikki ovat syntiä 

tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. 
Room. 3:12, 23  Sillä synnin palkka on 
kuolema, mutta Jumalan armolahja on ian-
kaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, 
meidän Herrassamme. Room. 6:23
3. Jeesus on kuollut ristillä puolestasi. 
Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan 
siinä, että Kristus kuoli meidän puolestam-
me, kun vielä olimme syntisiä. Room. 5:8. 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman 
itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän 

rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19.
4. Pelastus on henkilökohtainen
Tämä pelastus on Jeesuksessa, joka on 
ainut tie taivaaseen. Eikä ole pelastusta 
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan 
alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman. Apt. 4:12

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vas-
taan, hän antoi voiman tulla Jumalan lap-
siksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. 
Joh. 1:12

Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lä-
hellä, 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 pe-
lastutaan. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu. Room. 10:8-10, 13
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti

Neljä asiaa, jotka sinun tulee tietää!
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Kristet Center Solna -seura-
kunta järjesti profeetallisen ke-
säkonferenssin 26.-30.6.2019 
Solnasssa (Tukholma). Ta-
pahtuma keräsi viiden päivän 
aikana useita satoja ihmisiä 
tilaisuuksiin, jotka pidettiin 
seurakunnan omissa tiloissa.

Puhujina profeetallisessa 
tapahtumassa olivat: Tom-
my Lilja, Birger Skoglund, 
Miko Puustel l i ,  Eliana 
Cabral USA:sta, Karl-Erik 
Appelfeldt, Maj ja Simon 
Monczak, Roger Tistam 
sekä Pauli ja Ana Kemi, jot-
ka olivat samalla tapahtuman 
vetäjinä. 

Vesa ja Sirkka Kemi sekä 
Anci Tistam ja ryhmä olivat 
ylistyksessä.

Torstaina 27/6 meillä oli 90 
minuutin suora TV-lähetys, 
jossa oli ylistystä, todistuksia 
ja evankelista Birger Skog-
lundin koskettava puhe. Tämä 
tilaisuus lähettiin suorana 
Öppna Kanalen kautta kaape-
liverkossa, ja sen lisäksi oh-
jelma lähetettiin netin kautta 
kaikkialle. Ohjelmaa voitiin 
seurata myös Suomessa netti-
TV:n kanavalta, mikä löytyi 
kun netissä tai Googlessa 

kirjoitti sanan: ÖK Play.
Useissa puheissa tuli esil-

le uskovien ja seurakunnan 
varustaminen viimeiseen he-
rätykseen, joka on profeetal-
linen ja että tässä herätyksessä 
Jumala parantaa sairaita.

Sekä Mattias Lekardal että 
Pauli Kemi puhuivat profe-
tian lahjan käyttämisestä ja 
profeetan virasta. Nämä ovat 
kaksi eri asiaa ja näitä ei tulisi 
sekottaa. Paavali sanoo, että te 
kaikki voitte profetoida. Meitä 
myös kehotetaan anomaan 
profetian lahjaa, jonka kautta 
Jumala voi rakentaa, rohkaista 
ja lohduttaa ihmisiä. Paavali 
sanoo korinttolaisille, että 
profetoiminen on vajavaista, 

ja siksi kaikki sanomat on 
ensin koeteltava. Pidetään se, 
mikä on hyvää.

Jumala on antanut viisi 
virkaa seurakuntaan. Yksi 
näistä on profeetan palve-
luvirka. Nyt on huomattava 
se, ettei kaikki ole Jumalan 
kutsumia profeettoja, vaikka 
henkilö esiintyy profeettana.  
Jeesus itse varoitti Matteuk-
sen evankeliumin luvussa 24 
useasti vääristä profeetoista 
lopun aikana. Heidät tunnis-
tetaan hedelmästä. He etsivät 
omaansa. Jumalan profeetan 
palvelutehtävä lähtee sen 
sijaan seurakunnasta, ja se 
myös rakentaa seurakuntaa. 
Profeetta osoittaa tietä. Täs-

sä on tie, jota teidän tulee 
käy. Profeetta kääntää kansan 
seuraamaan elävää Jumalaa. 
Profeetta voi tuoda myös 
kovan sanoman, mutta silloin 
se lähtee murtuneesta sydä-
mestä. Jeesus profetoi itkien 
Jerusalemin tulevia päiviä.

Evankelista ja pastori Miko 
Puustellin julistus sytytti mo-
nia. Miko puhui suomeksi, 
jonka Yrjö Ahonen tulkkasi 
ruotsiksi. Miko tavoitti julis-
tuksellaan myös ruotsalaiset. 
Sen teki Pyhä Henki, joka oli 
voimallisesti mukana Mikon 
julistuksessa. Useita ihmiset 
tuli uskoon Mikon tilaisuuk-
sissa.

Eliana Cabral toi esille, 

Raportti Profeetallisesta kesäkonferenssista

sen, että Jumala etsi totisia 
rukoilijoita, jotka rukoilevat 
Hengessä ja totuudessa.

Sunnuntai-illan viimeisessä 
tilaisuudessa puhui pastori 
Tommy Lilja. Hän sanoi, 
että kaikki kohtamme vai-
keuksia. Ne ovat osaa elä-
mää. Hän rohkaisi elämään 
elämää näkemällä Jumalan 
mahdollisuudet. Jumalalla 
on uusi mahdollisuus myös 
epäonnistuneille. Hänellä oli 
uusi mahdollisuus Pietarille ja 
Hänellä on myös sinulle uusi 
mahdollisuus.
Teksti ja kuvat
Toimitus, 
Kristet Center Solna

Miko Puustelli (vas.) puhumassa tulkkinaan Yrjö Ahonen      Mattias Lekardal             Birger Skoglund

Ana ja Pauli Kemi puhuivat ja johtivat konferenssia                     Tommy Lilja                                                   Roger Tistam

Sirkka ja Vesa Kemi (vas.) johtamassa ylistystä ryhmän kanssa.                Anci Tistam (oik.) johtamassa ylistystä ryhmän kanssa.    
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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!
Merlin C.: KIITOSKIRJAT, 
nid, 224 s. 7,50 €

VIKSTEN M.: TERVEEN OPIN 
PÄÄPIIRTEITÄ sid 489 s.
7,50 €. Heinäkuulla a 5 €
WILKERSON D.: NÄKY NYT 
nid a 5,00 €
KLIMENKO VIKTOR: SINETTI, 
nid 109 s. 2,50 €

Aaltonen Hilja: Armo riittää 
sid 160 s. 5,00 €
Gyon M.: Syvem. Jumalan 
tuntemiseen sid. 7.50 €
Nee Watcman: Sielun piilevä 
voima nid 2 €
Yli 6,49 €:n DIVARI kirjoista
- lahjaksi - laulu CD
SURUADRESSIT, kelmu, kuori,
Raamatun lause ymv. teksti
10 kpl ja yli a 3,50 €
www.postimyynti-kivioja.net
Puh. 050-4007142 
suopursu@gmail.com

 

Pastori 
Kalle 
Vihonen

Ilpoistenpiiri Turussa on toiminut 
jo yli 30 vuotta ja työ jatkuu.

MARTINKIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen 
illat Martinkirkossa Turussa
joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Lassi Erpiö ja Soile Inkari sekä vierailevia 
julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen rukouspalvelu 
sairaiden ja muiden asioiden puolesta.

Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
Olet sydämellisesti tervetullut!

 

Pauli & Ana Kemi sekä Vesa & Sirkka Kemi 
JYVÄSKYLÄSSÄ 13.-14.7. Cafe Agape, Sammonk. 5
Lauantai 13.7. klo 19:00 ja Sunnuntai 14.7. klo 14:00
TURUSSA Martinkirkossa tiistai 16.7. klo 19:00

Profeetallisia tilaisuuksia 17.- 18.8.2019
Femi ja Remi Ogunrinde 
Femi ja Remi ovat pastoripari
Kanadasta. He johtavat Lighthouse 
To All Nations Church -seurakuntaa
Lauantai  17/8 klo 19:00 
Sunnuntai 18/8 klo 17:00
Ylistyksessä Vesa ja Sirkka Kemi
Tilaisuus on ruotsiksi, mutta tarvitseville 
tulkkaus suomeksi. 

Paikka: Kristet Center Solna, Ruotsi
Hagalundsgatan 9, Solna (Tukholma)
Pendeltåg Solna, T-Solna C, Bussi 513
www.kristetliv.net – tel. 072 531 88 11       

Olet sydämellisesti tervetullut! Remi ja Femi Ogunrinde, Kanada

Suomen herätys
Uskomme, että Jumala antaa herätyksen maahamme. Tässä 
herätyksessä tarvitaan kaikkia. Nyt meidän on tehtävä yh-
dessä ja yhteydessä työtä, jotta maailma uskoisi Isän Juma-
lan lähettäneen Jeesuksen. (Joh. 17:21) 
Uusi Elämä on myös mukana Suo-
men herätyksessä Uusi Elämä -leh-
den ja TV-ohjelmien avulla. Viemme        
yksinkertaista pelastuksen sanomaan 
suomalaisiin koteihin. TV-lähetykset 
Netti-TV:n kautta. Löydät kanavan, 
kun netissä (Google) kirjoitat haku-
sanan: ÖK Play.

Heinäkuun alussa teimme uusia TV-ohjelmia, joissa mu-
kana olivat Miko Puustelli ja Pauli Kemi. Nämä ohjelmat 
lähetetään pian Netti-TV:ssä. ÖK Play 
Suomenkielisten TV-ohjelmien lähtysajat joka viikko:  
Lauantai kl 18:30-19:00. Maanantai klo 17:30-18:00 *)

Ruotsinkielisten TV-ohjelmien lähetysajat joka viiko: 
Ti klo 19, Ke klo 18, To klo 20. Pe klo 18  *) Suomen aikaan

Lehti-ja TV-työ tarvitsee tukeasi
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
puh. 0600 14400  (20,23 € + pvm)
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2019/927, koko Suomen 
alueella ajalla 1.11.2019 - 31.12.2020,  paitsi ei Ahvenanmaalla

Lahjat Ruotsissa Uusi Elämän työhön: 
PG: 496 39 26-3  –  Swish nro 1230 339 457
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Tämä apostoli Paavalin kysymys 
Efeson uskoville on varsin ajan-
kohtainen tänäänkin. Paavali ky-
syi: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun 
tulitte uskoon?” Apt.19:1-7 Tämä 
kysymys oli esillä Kolarin Kesäjuh-
lilla Peter Hopenin julistuksessa.

Monet tämän päivän uskovat yrittävät 
pärjätä ilman Pyhän Hengen voimaa 
tässä uuvuttavassa lopunajassa ja 
väsyvät ja uupuvat matkalla. Jeesus 
sanoi: ”Mutta te saatte voiman, kun 
Pyhä Henki tulee teidän päällenne.” 
Apt.1:8 Jotta voisimme elää Hengen 
elämää ja meillä olisi voima olla Jee-
suksen todistajia, on välttämätöntä 
täyttyä Pyhällä Hengellä ja voimalla.

Pyhä Henki on Jumala ja todellinen 
Persoona Isä Jumalan ja Jeesus Ju-
malan kanssa. He ovat totisesti yhtä. 
Niin kuin Isä Jumala lähetti rakkaan 
Poikansa Jeesuksen maailmaan so-
vittamaan syntimme ristinkuoleman 
kautta, niin myös Jeesus lähetti Pyhän 
Hengen opetuslasten päälle hellun-
taina johdattamaan heitä kaikkeen 
totuuteen. Joh.16:13 Pyhä Henki 
lähetettiin Jeesuksen oppilaille voi-
maksi, rohkeudeksi, Lohduttajaksi, 
Johdattajaksi, avaamaan kirjoituksia 
ja voimaksi julistaa rohkeasti evanke-
liumia, jotta maailma pelastuisi.

Totuuden Henki 
Jeesus opetti oppilaitaan Totuuden 
Hengestä näin: ”Pyhä Henki näyttää 
maailmalle todeksi synnin, vanhurs-
kauden ja tuomion; synnin, koska 
ihmiset eivät usko minuun, vanhurs-
kauden, koska minä menen Isän luo, 
ettekä te enää näe minua, ja tuomion, 
koska tämän maailman ruhtinas on 
tuomittu. Hän Pyhä Henki kirkastaa 
minut, sillä Hän ottaa minun omastani 

Saitteko Pyhän Hengen?

ja ilmoittaa teille.” Joh. 16:5-15
Pyhä Henki tuo valtavan voiman ja 

rohkeuden rukoilla ja julistaa evan-
keliumia, niin että ihmeet ja merkit 
seuraavat julistettua sanaa, kuten 
Jerusalemin herätyksessä tapahtui 
helluntaina Hengen vuodatuksen 
jälkeen. Kun apostoleja pidätettiin ja 
vangittiin Jeesuksen nimen tähden, 
he eivät lannistuneet, vaan rukoilivat 
ja julistivat evankeliumia sitä roh-
keammin. He sanoivat pidättäjilleen: 
”Me emme voi olla puhumatta siitä, 
mitä olemme nähneet ja kuulleet.” 
Apt. 4:20

Pyhä Henki tuo rohkeuden 
Ja vielä he rukoilivat: ”Ja nyt Herra! 
Katso heidän uhkauksiaan ja anna 
palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti 
sinun sanaasi. Ojenna kätesi, niin 
että sairaat parantuvat ja tunnuste-
koja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän 

palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. 
Kun he olivat rukoilleet, vavahteli 
paikka, jossa he olivat koolla, ja he 
kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja 
puhuivat rohkeasti Jumalan Sanaa. 
Uskovien suurella joukolla oli yksi 
sydän ja yksi sielu.” Apt.4:29-32

Pyhän Hengen tuoma rohkeus on 
yliluonnollista rohkeutta julistaa voi-
mallista evankeliumia, jotta maailma 
pelastuisi ja sairaat parantuisivat ja 
ihmiset uskoisivat todella Jeesuk-
seen, ainoaan Pelastajaan. Lisäksi 
Pyhä Henki tuo valtavan uskovien 
yhteyden ja kyvyn rakastaa aidosti 
Jumalan rakkaudella, palvella ilolla 
ja rohkaista lähimmäisiä Jeesuksen 
nimessä.

Pyhä Henki tuo yhteyden
Pyhä Henki toi valtavan yhteyden 
opetuslapsille, joista oli tullut nyt 
apostoleja. Kun he olivat yksimie-

lisesti rukouksessa, Pyhä Henki tuli 
heidän päälleen. Kun he olivat yh-
dessä koolla, Pyhä Henki täytti heidät 
uudella voimalla. Kun Pietari astui 
puhumaan ja selittämään kansalle, 
että mitä nyt oli tapahtunut, kun he 
puhuivat vierailla kielillä ja profe-
toivat, hän ei tehnyt sitä yksin, vaan 
yhdessä toisten apostolien kanssa. 
”Silloin Pietari astui esiin niiden yh-
dentoista kanssa, korotti äänensä ja 
puhui heille.” Apt. 2:14

Toisin sanoen se ongelma oli 
poistunut, mistä he aiemmin väit-
telivät: ”Kuka meistä on suurin.” 
Nyt Jeesus oli suuri ja voimallinen, 
ja Pyhä Henki toi valtavan Hengen 
yhteyden ja rakkauden, ja kaikki 
olivat saman arvoisia, vaikka jo-
kaisella oli oma tehtävänsä Juma-
lan valtakunnassa.altakunnassa.   
Jorma Lappalainen, pastori, 
Kolarin helluntaiseurakunta

Pastori Jorma 
Lappalainen 
puhumassa 
Kolarin hellun-
taiseurakunnan 
kesäjuhlilla.

Nyt tarjouksena vain 15 €
vuoden 2019 loppuun asti.
Maksa tilausmaksu tilille:
FI27 8000 1670 8458 42 
Voit tilata lehden myös: 
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com

Tilaa Uusi Elämä -lehtiä jakeluun:
100 kpl maksa  19 € + pk

Tilaa Uusi Elämä -lehti loppuvuodeksi

 www.uusielama.net

Rakkauden ja toivon sanomaa   

      c/o Kalle Vihonen, Paljaspää 2 A 2, 20610 Turku  –  www.kristetliv.net  –  Puh. 0400 422 777     
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