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Älä pelkää - turvasi on Jumalassa!

Genesaretinjärven luoteiskul-
man korkeiden ja erikoisten 
vuorten väliin jää Kyyhkys-
sola. Vuorten piirteet erottuvat 
selvästi ja jäävät katselijan 
mieleen.  

 Solan historiaan on lähteitä 
4. vuosituhannelta. Sitä ei mai-
nita kertaakaan Raamatussa. 
Paikka on kuitenkin epäsuo-
rasti esillä Raamatussa ker-
rottujen monien tapahtumien 
taustana. Näin ymmärrettynä 
sola on keskeinen paikka Raa-
matun aikahistoriaa. 

Solan halki kulkee vanha 
sotilas- ja kauppatie Via Maris, 
Meren tie. Se yhdisti aikanaan 
Egyptin Kaksoisvirtain maa-
han. Tie oli kolmen maanosan 
linkki: Euroopan Afrikan ja 
Aasian. Solan eteläosassa oli 
vuorilinnoituksia.

Sola liittyy moniin sotiin. 
Sitä ovat käyttäneet monen 

valtakunnan armeijat Egyptin 
ajoista alkaen. Assyrian, Ba-
bylonian ja Aleksanteri Suuren 
joukot ovat marssineet siitä. 
Roomalaiset aikanaan käytti-
vät ja kunnostivat tietä. 

Uudemmalla ajalla Napo-
leonin sotilaat ovat kulkeneet 
solan halki 1700- luvun lopul-
la. Viimeksi kenraali Edmund 
Allenbyn voitokkaat brittisoti-
laat marssivat solassa v. 1918. 

Solan nimi tulee kyyhky-
sistä, joita pyydystettiin alu-
eella Jerusalemin temppelin 
uhreja varten. Juutalaisen lain 
mukaan esikoisena syntynees-
tä poikalapsesta tuli uhrata 
pari metsäkyyhkystä tai kaksi 
kyyhkysenpoikaa. Luukas 
kirjoittaa, miten näin toimittiin 
myös Jeesuksen kohdalla Hä-
nen ollessa 40 päivän ikäinen 
(Luuk. 2:22-24).

 Sola oli vilkas Uuden tes-

tamentin aikana. Sen halki 
kuljettiin myös rauhan askelin. 
Kaanaasta ja Jerusalemista tie 
kulki sen lävitse Genesaretin-
järvelle. Näin sola on ollut Jee-
suksen ja oppilaiden kulkureit-
tinä. Myös Saulus mennessään 
Damaskoon vangitsemaan 
Kristukseen uskovia kulki 
solan halki. Se matka muutti 
hänen elämänsä, kun ylös-
noussut Kristus kohtasi hänet 
lähempänä matkan kohdetta. 

Solan aukosta tunkivat soti-
laiden ohella esiin myös luon-
nonvoimat, äkilliset tuulis-
päät. Länsituuli kiihtyi järvellä 
myrskyksi. Markuksen 4. luku 
kertoo tällaisesta tilanteesta.  

Jeesus ja oppilaat ovat ve-
neessä. Mestari itse nukkuu, 
vaikka ympärillä myrskyää. 
Pelko ottaa vallan oppilaista. 
Ehkä jonkun toisen have-
ri tulee tilanteessa mieleen. 

Myrskyn keskellä Genesaretilla
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He herättävät epätoivossaan 
Jeesuksen. Tämä nousee ja 
tyynnyttää myrskyn. Oppilaat 
kuulevat toruvat sanat: ”Miksi 
olette niin pelkureita? Kuinka 
teillä ei ole uskoa?” (Mark. 
4:40)   

Elämä on myrskyävää 
merta, ihmisten tai luonnon 

toimesta. Usko katsoo Jeesuk-
seen eikä myrskyyn. Kertomus 
rohkaisee meitä tässä. Jeesus 
Jumalan Poikana asettaa myrs-
kyn. Kun Hän on kanssamme, 
olemme turvassa. Sen varassa 
saa elää!
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Meille kaikille tutussa jou-
luevankeliumissa sanotaan: 
”Älkää peljätkö; sillä katso, 
minä ilmoitan teille suuren 
ilon, joka on tuleva kaikelle 
kansalle: teille on tänä päivä-
nä syntynyt Vapahtaja, joka 
on Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa.” Luuk. 2:9-11

Jouluevankeliumin roh-
kaisu on hyvin ajankohtainen 
tänään, koska koronavirus 
aiheuttaa huolia ja pelkoa 
tulevaisuuden suhteen. On ih-
misiä, jotka pelkäävät sairas-
tumista tai koronaviruksesta 
johtuvia talousvaikeuksia.

Pelko on sielunvihollisen 
ase, jolla hän pyrkii hallitse-
maan ihmisiä. Sinun ei tule 
ottaa vastaan pelkoa, vaan 
tunnusta Jumalan lupauksia 
elämääsi. Näe suuri Jumala 
ja pieni paholainen, jonka 
Jeesus on voittanut. Hän huusi 
ristiltä: ”Se on täytetty.” Jee-
sus sovitti syntimme, ja Hän 
kuoli myös meidän sairauk-
sien puolesta. Kaikki on siis 
valmista, täysin ilmaista ja 
armosta jokaiselle, joka kään-
tyy Jumalan puoleen. ”Mutta 

kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman 
tulla Jumalan lapsiksi, niille, 
jotka uskovat hänen nimeen-
sä.” Joh. 1:12

Jotkut uskovat enemmän 
paholaista kuin Jeesusta. 
Edesmennyt evankelista Rein-
hard Bonnke on sanonut, 
että jos sinulla on sanottavaa 
paholaiselle, niin kirjoita se 
kenkäsi pohjiin. Tällä hän 
halusi kuvata sitä, mikä on 
asemamme Jeesuksessa Kris-
tuksessa. Olemme Hänessä 
voittajia, enemmän kuin voit-
tajia. Me tulemme tallaamaan 
kaikkea vihollisen valtaa. 
”Katso, minä olen antanut 
teille vallan tallata käärmeitä 
ja skorpioneja ja kaikkea vi-
hollisen voimaa, eikä mikään 
ole teitä vahingoittava. Älkää 
kuitenkaan siitä iloitko, että 
henget ovat teille alamaiset, 
vaan iloitkaa siitä, että teidän 
nimenne ovat kirjoitettuina 
taivaissa.” Luuk. 10:19-20

Ylösnousemuksen jälkeen 
Jeesuksen seuraajat olivat 
pelokkaita. Maria Magdaleena 
ja se toinen Maria kohtasivat 

haudalla enkelin, joka sanoi 
heille: ”Älkää te peljätkö; sillä 
minä tiedän teidän etsivän 
Jeesusta, joka oli ristiinnaulit-
tu. Ei hän ole täällä, sillä hän 
on noussut ylös, niin kuin hän 
sanoi.” Matt. 28:1-6

Hieman myöhemmin Jee-
sus itse ilmestyi heille ja 
sanoi: ”Terve teille! Ja he 
menivät hänen tykönsä, sy-
leilivät hänen jalkojaan ja 
kumartaen rukoilivat häntä.” 
Matt. 28:9 Silloin Jeesus sanoi 
heille: ”Älkää peljätkö.”

Jumalan Sana sanoo, että 
pelko panee paulan. Se la-
maannuttaa ihmisen, mutta 
Jumala haluaa antaa sinulle 
voiman ja rohkeuden hengen. 
Silloin voit kulkea läpi vaike-
uksien turvallisesti niin kuin 
Daavid kirjoittaa: ”Vaikka 
minä vaeltaisin pimeässä 
laaksossa, en minä pelkäisi 
mitään pahaa, sillä sinä olet 
minun kanssani; sinun vitsasi 
ja sauvasi minua lohduttavat.” 
Ps. 23:4

Jeesus sanoi opetuslapsil-
leen, että Minulle on annettu 
kaikki valta taivaassa ja maan 

päällä. Lopuksi Hän sanoi 
opetuslapsilleen, että Hän on 
heidän kanssaan maailman 
loppuun asti. Jeesus ei jätä 
sinua, vaan Hän on sinun 
kanssasi kaikissa elämäsi 
tilanteissa. Anna Jumalan 
turvallisuuden ja Jumalan 
rakkauden karkottaa pois 
kaiken pelon. Jeesus on sinun 
elämäsi lähde, Parantajasi, 
syntien anteeksi antaja ja Hän 
antaa sinulle kaiken, mitä 
tarvitset elämässäsi. Jumalan 
Sana rohkaisee: ”Älä pelkää, 
sillä minä olen sinun kanssasi; 
älä arkana pälyile, sillä minä 
olen sinun Jumalasi; Minä 
vahvistan sinua, minä autan 
sinua, minä tuen sinua van-
hurskauteni oikealla kädellä.” 
Jes. 41:10

Sen sijaan, että pelkäät, 
tunnusta Jumalan lupauksia 
elämääsi. Pidä niistä kiinni 
myös silloin, kun elämässäsi 
on myrskyä. Niitähän on mei-
dän jokaisen elämässä, mutta 
on yksi, joka tyynnyttää myrs-
kyn. Hän on Jeesus. Opetus-
lapset pelkäsivät hukkuvansa 
myrskyssä. He huusivat pe-

losta: ”Me hukumme.” Jesus 
sanoi heille: ”Miksi te noin 
pelkäätte, vähäuskoiset?”  Sit-
ten hän nousi ja nuhteli tuulta 
ja aaltoja, ja tuli aivan tyven.

Jeesus antaa sinulle täydel-
lisen turvallisuuden. Hän on 
aina sinua lähellä, sinun apusi 
hädässä aivan vahva. 

Päätä luottaa Jumalan lu-
pauksiin. Jeesus sanoi ope-
tuslapsilleen: ”Pitäkää usko 
Jumalaan.” Myös meidän 
tulee luottaa Jumalaan kai-
killa elämämme alueilla. Älä 
pelkää koronaa, äläkä pääs-
tä pelkoa sydämeesi, vaan 
tunnusta Jumalan lupauksia 
elämääsi. Kyllä Jumala pitää 
sinusta hyvän huolen!
Pauli Kemi
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Rukousvetoomus
Eri puolilla Suomea on jul-
kaistu Martti Ahvenaisen 
laatima rukousvetoomus, 
jotta kristityt eri seurakun-
nissa voisivat sydämestään 
kääntyä hyvän Jumalan 
puoleen pyytäen, että Hä-
nen tahtonsa saisi tapahtua 
Suomessa.
Martin rukousvetoomus:
Maassamme on tapahtunut 
viime vuosina suuria muutok-
sia hengellisellä rintamalla. 
Islamin vaikutus näkyy yhä 
voimakkaammin koululaitok-
sessa, mediassa ja politiikas-
sa. Yhteiskunta kulkee Setan 
talutusnuorassa, eduskuntaa 
ja valtakirkon johtoa myöten.

Valtakunnansyyttäjä pohtii 
syytteen nostamista Raamatun 
tekstin lainaamisesta. Piis-
poilla ei ole mitään sanotta-
vaa Raamatun arvovallasta 
Jumalan Sanana. Sisäminis-
teri vaatii kannabiksen käytön 
laillistamista ja muslimien 
lisäämistä poliisivoimiin. 
Hallitus ei piittaa moraalisista 
ja hengellisistä arvoista, ja 
valtiovallan suhde Israeliin 
loitontuu entisestään. Suomi 
on äänestänyt YK:ssa Israelia 
vastaan.

Monet uskovat ovat var-
masti ymmällään tästä kai-
kesta. Mihin tämä johtaa? 
Raamatusta tiedämme, että 
Jumalan Sanan hylkääminen 
ja jumalattomuus tuo kuri-
tuksen. Suomi on vaarallisella 
tiellä.

Oulun profetia sai aikanaan 
1960-luvun alussa kansan 
liikkeelle. Kun sen lisäksi 

Neuvostoliitto lähetti noottin-
sa, kirkot täyttyivät hartaista 
kuulijoista. Nyt on ilmassa 
vakavia merkkejä tilanteen 
muuttumisesta, mutta näyttää 
siltä, ettei sitä ymmärretä 
tarpeeksi, ovathan asiat vielä 
ulkonaisesti hyvin. Tarvetta 
rukoukseen herätyksen ja 
esivallan puolesta on mitä 
suurimmassa määrin.

Ehdotan, että kaikissa 
maamme seurakunnissa otet-
taisiin myös sunnuntaipäivän 
tilaisuuksissa rukousaiheeksi 
Suomen hengellinen tila ja 
esivalta. Raamattu kehottaa 
meitä siihen. Jumala voi muut-
taa asioita, kun Hänen omansa 
rukoilevat.
Martti Ahvenainen
Tampere

Suomen Pipliaseura on teh-
nyt raamattutyötä 1800-lu-
vun alkuvuosikymmeniltä 
alkaen. Mobiiliympäristöön 
suunniteltu uusi raamatun-
käännös, UT 2020, julkistet-
tiin lokakuussa 2020. Luki-
jan prototyypiksi  on ajateltu 
parikymppistä opiskelijaa, 
Elisaa, ja tehty taustatyötä 
15-25-vuotiaiden käyttämis-
tä kielen rakenteista. Raama-
tunkäännöksessä on ajateltu 
helppolukuisuutta, jossa ’sa-
noja ei tarvitse googlettaa’, 
pääsihteeri Markku Kotila 
kertoi käännöksen julkista-
mistilaisuudessa.

– Selkokieltä ei kuiten-
kaan tavoitella, vaan rikasta 
ja värikästä, vivahteikasta 
yleiskieltä, hän totesi.

Rikasta ja jouhevaa 
suomen kieltä
Raamatunkäännöstyöryh-
män käännöstyössä on pai-
notettu erityisesti kahta 
asiaa: käännöksen luetta-
vuutta ja toisaalta alkuteks-
tiuskollisuutta. Pipliaseura: 
”Käännös ei kuitenkaan ta-
voittele selkokieltä, vaan 
rikasta suomea, joka välit-
tää mahdollisimman hyvin 
alkukielen merkityksiä ja 
tyyliä.”Raamatunkäännös-
työryhmän ohjausryhmässä 
toiminut professori Lauri 
Thuren huomauttaa, että 
mm. Jeesuksen vertauk-
set tulevat käännöksessä 
aiempaa paremmin esille. 
Raamatunkäännöksen jul-
kaisujuhlassa keskusteltiin 
paneelin merkeissä uudesta 
käännöksestä. Eksegetiikan 
professori Lauri Thuren to-
tesi, että monille voi olla 
yllätys, miten alkuteksti ei 
ole lainkaan kankeaa.

– Markuksen evankeliumi 
on aika rento, siellä on mm. 
sotilasslangia. 

Pipliaseura julkaisi ’nuorelle Elisalle’
Uuden testamentin 
mobiilikäännöksen
Alkuteksti ja luettavuus keskiössä

Uudista Uusi Elämä -lehden tilauksesi v. 2021!
Uudista tilauksesi heti mak-
samalla tilausmaksu 35 €.
Uusi Elämä -lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa:
PG 496 39 26-3 
www.uusielama.net

Vunna 2021 Uusi Elämä -leh-
den tilausmaksu on 35 €. 
Maksa lehden mukana tule-
valla laskulla tai netissä.

Uusi Elämä -lehden tilaus 
on aina kestotilaus. Mikäli et 
halua enää Uusi Elämä -leh-
teä, tilauksen voi perua. 

Osittain koronasta johtuen 
Uusi Elämä -lehti ilmestyi 
tänä vuonna vain 6 kertaa, 
mutta ensi vuonna pyrimme 
siihen, että lehti ilmestyy 
noin 8-10 kertaa, koska nyt 
on suuri tarve tuoda esiin 
ajankohtaisista ja profee-
tallista sanomaa uskoville!

Martti Ahvenainen on pastori ja nykyään kiertävä julistaja, 
raamatunopettaja ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita hen-
gellisiä opetuskirjoja.

Thuren kuvasi uutta raa-
matunkäännöstä keskuste-
lussa myös musiikkitermein.

– Raamattu on monipuoli-
nen ja jännä, mielenkiintoi-
nen kirja. Vanhaa käännöstä 
on kuunneltu kuin biisiä        
c-kasetilta, nyt on haettu 
alkuperäistä studiomaster-
nauhaa.

Uuden testamentin kir-
joittajat käyttivät aikansa 
yleiskieltä, kreikkaa.

– Uusi testamentti on 
kirjoitettu kreikaksi, mui-
naiskreikaksi, mutta ihmiset 
eivät puhuneet sitä äidinkie-
lenään.

Thuren totesti, että kään-
nöksessä voi yhä olla huoli-
mattomuusvirheitäkin, sillä 
käännös tehtiin nopealla ai-
kataululla.

Markku Kotila totesi raa-
matunkäännöksen julkaisu-
tapahtumassa, että kyseinen 
raamatunkäännös on syntynyt 
keskellä elämää ja sopii kai-
kenikäisille.

Näyttelijä Krista Koso-
nen on antanut äänensä Uu-
den testamentin UT2020-
käännökselle, joka on kuun-
neltavissa sovelluksen kautta.
Heljä Ahjovaara-Steck
Kts. Raamattu.fi
Kuva: Pipliaseura
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Juha Ketola:

Ristissä on Jumalan voima
Mistä Vapauden tuuli ristiltä 
-kiertueidea sai alkunsa? 
Juha: Tulimme viiden Israelissa asu-
mamme vuoden jälkeen Suomeen 
kesällä 2017. Arvioin yleisesti ottaen 
hengellistä kenttää Suomessa enkä 
pitänyt näkemästäni. Huomasin, että 
oli kadonnut rukouksen palava henki. 
Liikkeelle lähtö alkoi omasta rukouk-
sesta. Sitten aloin pitää esirukouspäi-
viä (3-6 h) seurakunnissa eri puolilla 
Suomea. Niihin tultiin nimenomaan 
rukoilemaan. Kysyin: jos me emme 
rukoile emmekä evankelioi, kuka sen 
tekee? Sain Jumalalta tällaisen kon-
septin, jossa koko rukouspäivän ajan 
vuorotellen vaihtelee Sanan opetus ja 
rukous ja jossa kukin esirukousaihe 
aina kytketään Raamatun Sanaan. Näin 
voimme uskoa, että rukous on Jumalan 
tahdon mukainen, ja Hän kuulee ru-
kouksen.  Oli myös henkilökohtaisia 
rukousaiheita. Ihmiset kokivat saa-
vansa takaisin jotain, mitä he olivat 
rukouselämässään menettäneet.

Kun aikansa rukoilee jonkun paik-
kakunnan tai maan puolesta, niin kohta 
huomaa olevansa fyysisesti siellä, 
minne rukoukset oli jo viety. Olet sil-
loin samalla omien rukoustesi vastaus. 

Minulle tuli halu mennä puisen ristin 
kanssa sinne, missä ihmiset liikkui-
vat: toreille, kujille, huoltoasemien 
eteen ja ostoskeskuksiin. Pystytimme 
puisen ristin ihmisten keskuuteen ja 
aloimme todistamaan Jeesuksesta. 
Näissä tilaisuuksissa evankelioitiin, 
jaettiin luettavaa ja kutsuttiin ihmisiä 
illan tilaisuuteen. Useat jäivät keskus-
telemaan, joidenkin kanssa rukoiltiin. 
Seurakunnat ottivat minut todella hy-
vin vastaan, ja aina löytyi innokkaita 
mukaan evankelioimaan.

Millaisella kalliolla Suomen 
kansa seisoo? 
Juha: Yleisesti ottaen ihmiset eivät 
ole heränneitä eikä heidän elämänsä 
perusta ole kalliolla vaan hiekalla. 
Vaikkakin erikoisesti 10–12-vuotiaat 
pojat, lukiolaiset ja nuoret yleensä ovat 
avoimia ja janoisia, hengellistä herää-
mistä, tarvetta saada synnit anteeksi ja 
tietoisuutta kadotukseen joutumisesta, 
on vähän. Nyt pitää julistaa evankeliu-
mia, koska vastaus syntiin (ja muuten 
myös lainalaisuuteen) on evankeliumi 
ja sana rististä.  Tämä edellyttää esiru-
kousta, että Pyhä Henki todella tekee 
sen, minkä Jeesus lupasi: Hän näyttää 

todeksi synnin, vanhurskauden ja tuo-
mion ja herättää ihmisessä pelastuksen 
tarpeen. Yleisesti ottaen Suomessa ei 
ole enää synnintuntoa. Se pitää rukoilla 
takaisin.

Sana rististä on kadonnut 
Juha: Seurakuntien sisältä on kadonnut 
sana rististä. Ei julisteta parannusta 
eikä irtiottoa synnistä. Sanotaan jopa, 
että ei kaikista synneistä voi päästä 
vapaaksi. Totta kai kaikista synneistä 
voi tehdä parannuksen, ja jokaisesta 
synnistä voi päästä irti! Raamattu sa-
noo, että sana rististä on Jumalan voi-
ma. Se pitää ääneen julistaa ja opettaa 
ihmisille, että Jeesus kuoli ristillä, otti 
syntimme ruumiiseensa, haudattiin ja 
herätettiin kuolleista. Tämä sanoma 
pyhittää. Jos olet varma, että Jeesus 
sovitti kaikki synnit, silloin uskallat 
julistaa synnin synniksi.  Voiko olla 
evankeliumin julistaja, jos ei julista 
ristiä? 

Kun ristin ja lunastuksen valossa 
kaikkea tarkastelee, niin tulee auto-
maattisesti totuuden ja armon pohjalle. 
Aloin vuonna 2019 sisäistämään ristin 
tapahtumia syvemmin, koska se on 
Raamattu. Se, mitä ristillä tapahtui, 

pyhittää, pelastaa, vapauttaa ja antaa 
uskon Pyhän Hengen tekoihin: ih-
meisiin, riivaajien ulosajamiseen ja 
sairasten parantumiseen. Nämä kaikki 
ovat yhä voimassa. Miten Jeesus ju-
listi? Hän ajoi ulos riivaajia, paransi 
sairaita, herätti kuolleita. Apostolit 
julistivat saman, minkä olivat kuulleet 
Jeesuksen julistavan. Jumala yhdessä 
heidän kanssaan vahvisti julistuksen 
tunnusteoilla, ihmeillä, merkeillä ja 
jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa 
mukaan. Jumalan voimaa ei voi etsiä 
muutoin kuin ristin kautta. Risti pitää 
saada takaisin. Siksi halusin viedä 
ristin sinne, minne se kuuluu: arjen 
elämään tavallisen kansan keskelle. 
Risti on elämän merkki.

Vieläkö on ihmisten henkilö-
kohtainen kohtaaminen heille
luonnollisessa ympäristössä 
toimiva evankelioimismuoto? 
Juha: Ihmisten keskellä todistaessa ja 
saarnatessa tulee todistetuksi, vieläkö 
ristin sanassa on voimaa - ja kyllä siinä 
on! Ihmiset pysähtyvät usein kuun-
telemaan laulua, nyt he pysähtyivät 
kuuntelemaan saarnaa. Kaikissa illan 

Raamattu kehottaa mene-
mään kaupungin kaduilla 
ja kujille, teille ja aitovie-
rille, että Jumalan valta-
kunta täyttyisi pelastuneis-
ta. Juha Ketola vei viime 
kesän kiertueellaan yli 40 
paikkakunnalle sanoman 
Jeesuksesta, ristin pelas-
tuksesta ja uuden elämän 
mahdollisuudesta.
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kokouksissa oli aina rukouspalvelu. 
Jumala pelasti ihmisiä, paransi sairaita 
ja täytti Pyhällä Hengellä. Lukumää-
räisesti ei valtavaa sielujen satoa tullut, 
mutta ihmisiä pelastui myös kaduilla.

Katusaarnaaminen ja katuevanke-
listat ovat kadonneet. Meistä on tullut 
liian hienoja. Halutaan olla fiksuja.  
Ei haluta nöyrtyä. Me kartamme ris-
tin ottamista ja häpeän kantamista. 
Mutta Jumalan Henki lepää Jeesuksen 
seuraajien yllä, ja ristin häpeässä on 
Jumalan voima.  Kun tulin uskoon 
1979, silloin uskomattomia tuli koko-
uksiin eikä kokouksissa hienosteltu. 
Siellä puhuttiin kielillä ja rukoiltiin 
polvillaan. Helluntailaisia pidettiin 
outoina ja heitä pilkattiin, samaan ai-
kaan he kuitenkin voittivat koko ajan 
sieluja. Se, että lähdetään madaltamaan 
kynnystä, olemaan virtaviivaisia ja 
hyväksyttyjä, että saataisiin ihmisiä 
enemmän mukaan, ei ole tuonut rat-
kaisua.

Sähköisen viestinnän eri 
muodot ottavat yhä enem-
män tilaa hengellisessä toi-
minnassa. Jääkö katuevanke-
liointi multimedian varjoon, 
jonnekin tekniikan ja kadun 
väliseen kuiluun? 
Juha: Kun Jumala meidät pelasti, Hän 
lähetti ihmisten luokse lihaan tulleen 
ihmisen, Jeesuksen, jota voitiin kos-
kea, nähdä ja kuulla. Mikään ei korvaa 
fyysistä kosketusta ja läsnäoloa. Juma-
la tuli ihmiseksi, joka ruumiillisesti 
kuoli ja haudattiin, ruumiillisesti nousi 
ylös, ruumiillisesti otettiin taivaaseen 
ja ruumiissa palaa takaisin. Opetuslap-
set uskoivat ruumiilliseen Jeesukseen, 
jonka rintaa vasten Johannes nojasi 
ja joka oli lähellä avaten elämänsä 
opetuslapsille. Mikään ei tule koskaan 
korvaamaan fyysistä yhdessäoloa, 
julistusta, käsien päälle panemista, 
öljyllä voitelemista.

Netin ja kuulijamäärän lisääntymi-
sen varaan ei tule laskea. Kaikki tekno-
logia ja kanavat pitää käyttää hyödyk-
si, mutta en anna itseni tulla huijatuksi, 
että tämä väylä aina pysyy.  Kun alkoi 
maailmanlaajuinen koronahässäkkä, 
sain Kiinasta tiedon, että viranomaiset 
blokkasivat heti Kiinan seurakuntien 
online-kokoukset. Kiinassa on 400 000 
nettipoliisia. Ratkaisu on se, että pi-
dämme edelleen kokouksia ja olemme 
fyysisesti kosketuksissa toisiimme.

Mistä olet eniten huolissasi 
tämän kansan kohdalla?
Juha: Näen luopumuksen vakavana 
uhkana. Luovutaan ristin voimasta, kir-
joitusten auktoriteetista ja Kristuksen 
uhrin absoluuttisesta ehdottomuudesta. 
Raamattuun voi varauksetta ja aukotto-
masti luottaa, siinä ei ole virheitä eikä 
erehdyksiä. Jeesus näytti kirjoituksis-
ta opetuslapsille, mitä Hänelle tulee 
tapahtumaan ja oli valmis menemään 

kuolemaan kirjoitusten pohjalta tietäen, 
että Hän nousee ylös kuolleista. Jeesus 
sanoi: ”Taivas ja maa katoavat, mutta 
Minun sanani eivät koskaan katoa”.

Luterilaisen kirkon johtajien ope-
tuksissa ja kannanotoissa luopumus 
on jo pitkällä, ja sama paine luopua on 
vapaissa suunnissa. Sana rististä pitää 
saada takaisin, koska siinä on ehdot-
tomuus Jumalan Sanan arvovaltaan. 
Luopumus tulee näkymään niin kuin 
kirjoitukset varoittavat: he uskovat 
valheen, heissä on jumalisuuden ulko-
kuori, mutta he kieltävät sen voiman. 
Suvaitsevaisuutta ja ystävällisyyttä 
pidetään hyvänä - mutta se kielletään, 
että Jumala antaa synnit anteeksi ja 
Jumalan voima vapauttaa synnistä niin 
varkaat, valehtelijat, haureelliset, ho-
mot, lesbot, avionrikkojat kuin kaikki 
10 käskyn kieltäjät. Vaikka Raama-
tussa on ehdonvallan asioita, joissa on 
omantunnonvapaus, tietyt Raamatun 
periaatteet pysyvät ikuisesti. 

Millaista herätystä 
sinä itse odotat?
Juha: Odotan ja rukoilen pyhyyden 
herätystä, että ihmiset tulisivat to-
delliseen synnin- ja vanhurskauden 
tuntoon ja saisivat pelastuksesta täyden 
varmuuden. Jotain samaa, mitä oli 
Skotlannissa, Hebridien saarten herä-
tyksessä 1949–1952. Se ei ole kovaa. 
Se on rakkauden tulta ja kipinää, jossa 
on myötätunto, sääli, armahtavaisuus 
ja laupeus. Se on nöyrä ja sävyisä 
ja siinä on kaikki Hengen hedelmät, 
mutta se ei siedä syntiä yhtään. Kun se 
tapahtuu, se on autuasta ja olo kevyttä. 
Ihmiset vapautuvat olemaan ihmisiä, 
mutta rakastavat Jumalan kunniaa 
loppuun asti. 

Jeesus on meidän Puolustajamme, ja 
Jeesuksen kuoleman kautta meidät on 
asetettu nuhteettomina Jumalan eteen. 
Meidät on luotu Jumalan kuvaksi, jota 
Jumala rakastaa, mutta vihaa syntiä. 
Jumalan kuva on tehnyt syntiä, mutta 
Jumalan kuva ei ole syntiä. Pyhä elämä 
ei ole koskaan raskasta. Kun molem-
pia - armoa ja pyhitystä - julistetaan, 
silloin on aina Jumalan lasten keskellä 
yhteys. Jos toinen jätetään pois, yh-
teyttä ei ole. 

Uskon, että Jumala tulee paljasta-
maan julkisesti hengellisten johtajien 
syntejä, joista he eivät halua luopua. 
Tulee profeetallinen henki, rakkau-
dellinen myötätunto ja sääli ihmistä 
kohtaan. Jos ihminen kuolee synneis-
sään, synnit vetävät hänet paholaisen 
tuomioon. On kadotus ja on taivas.

Ensi kesänä jatketaan 
Juha: Kiertue avasi näkemään, miten 
vähän sielujen pelastusta on seurakun-
nissa. Evankeliointi on sammuksissa. 
Ei ole hätää ihmisten sieluista ylei-
sesti ottaen. Tämä on vahvistanut ja 
selkeyttänyt, että minun tehtäväni on 
etsiä uskomattomia. Ihmisten kanssa 
oleminen voimaannutti, antoi iloa ja 

vakuutti: ”Kun Pyhä Henki tulee tei-
hin, niin te saatte voiman, ja te tulette 
olemaan minun todistajani.”

Ennen kiertuetta otin Suomen 
kartan ja piirsin sen päälle ristin 
pysty- ja poikkipuun. Niiden sisälle 
jäi noin 50 paikkakuntaa, joita olen 
kiertänyt. Kävin nostamassa ristin 44 
paikkakunnalle. Lähdin liikkeelle 9.6. 
Nuorgamista alaspäin, kunnes 30.8. 
oli viimeinen tilaisuus Jyväskylässä. 
Ristin pystypuun alaosa on vielä käy-
mättä. Uskon, että Jumala antaa minun 

jatkaa tätä kiertuetta ensi kesänä. 
Erikoisesti rukoillemme, että Jumala 
vuodattaisi synnintunnon lahjan koko 
Suomeen, aina Nuorgamista Hankoon 
ja länsirajalta itärajalle. 

Voit seurata Juhan matkoja tääl-
lä: https://www.kansatkalliolla.fi/
kansat-kalliolla/juha-ketola
Kuvat: Juha Ketola, 
Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena 
Kortelainen

Juha Ketola:
Ristin sanomaa läpi Suomen

Juha Ketola julistamassa Jumalan hyviä uutisia Kemissä kesällä 2020

ja Paltamossa.

Juha Ketola julistamassa kotikaupungissa Jyväskylän keskustassa ristin 
sanomaa, joka muuttaa ihmisen elämän.



6                               Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                               Uusi Elämä Nro 6/2020

Karmel-kodin rukouspäivät - Suomi Jeesukselle!
Rauno Helppi on tehnyt pitkän 
päivätyön pastorina Kanadassa, 
lähetyssaarnaajana Intiassa ja kier-
tävänä julistajana sekä Suomessa 
että eri puolilla maailmaa. Tänään 
hän on jo 82-vuotias, mutta siitä 
huolimatta hän jatkaa julistustyö-
tään yhdessä puolisonsa Salmen 
kanssa. Tuossa iässä - ja jo paljon 
aikaisemmin - monet muut julistajat 
ovat vetäytyneet viettämään rau-
hallisia eläkepäiviä, mutta Raunon 
sydämessä palaa Jumalan antama 
suuri visio: Suomi Jeesukselle.

Hän on tämän päivän Kaaleb, 
joka jo ikääntyneenä oli valmis val-
loittamaan Hebronin.

Raunolla on edelleen kova vauhti pääl-
lä. Kokouksissa hän hyppii ja pomppii 
niin, että nuorempien on vaikea pysyä 
vauhdissa mukana. Tässä ei ole kyse 
jostain näytöksestä, vaan sydämestä 
lähtevästä Jumalan ylistyksestä ja pal-
vonnasta. Vuodet eivät ole sammutta-
neet Raunon intoa, päinvastoin. Hänen 
kalenterinsa on lähes aina täynnä, on 
kokouksia eri puolilla Suomea.

Raunon voimailmaisuja, 
voitto-sanoja
Raunolla on myös omia termejä, 
joilla hän rohkaisee uskovia näkemään 
Jeesuksen, joka on ylivoimainen Voit-
taja, ja Hän on Jeesus-uskovan elämän 
lähde kaikissa tilanteissa. Jeesus-voitto 
ja Jeesus-vahvuus ovat ylivoimaisia, 
kaikkiriittäviä, kaikenkattavia – KAIK-
KIIN elämäntilanteisiin!

Rauno painottaa, että Jumala 
on sitä, mitä Hän sanoo olevan-
sa! (2. Moos. 34:6–7).
- Jeesus Kristus on Herra ja AI-
NOA valta, jolle antaudumme.
- Jeesus Kristus on AINOA nimi, jossa 
on pelastus.
- Jeesuksen veriuhri on AINOA kaik-
kiriittävä ansiollisuus.

- Pyhä Henki on AINOA tehokas ja 
läsnäoleva opettaja.
- Raamattu on AINOA arvovaltainen 
kaiken muun määrittelijä.
- Jeesus-uskovat ovat AINOA ’kävele-
vä’ Raamattu.
- Jeesus-uskovat ovat AINOA ilmes-
tysmaja, jossa Jeesus asuu.
- Jeesus Kristus – Hän itse on kaikki-
riittävä – täydellinen ratkaisu ja ylivoi-
mainen voitto aivan kaikkeen!

Aina positiivinen 
Rauno on yksi Suomen myönteisimmin 
ajatteleva julistaja, joka puhuu uskon 
sanoja myös tilanteissa, joissa ei inhi-
millisesti ole toivoa, mutta Rauno nä-
kee suuren Jumalan. Hän puhuu Hänen 
teoistaan ja sytyttää ihmisiä luottamaan 
kaikissa tilanteissa Jumalaan ja Hänen 

Sanaansa, Raamattuun, joka on uskom-
me lähde ja ohje kaikkeen.

- Myönteisyys ei merkitse kaiken 
hyväksymistä, vaan toisinaan meidän 
uskovien on oltava sotaisia kaikkea 
syntiä, epäuskoa ja jumalattomuutta 
vastaan, korostaa Rauno.

- Meidän ei tule hyväksyä vääryyttä 
ja epärehellisyyttä yhteiskunnassa. 
Emme myöskään voi olla vaiti, kun 
säädetään lakeja, jotka ovat vastoin 
Jumalan Sanaa.

Suomi Jeesukselle!
Rauno ja Salme Helppi ovat järjes-
täneet rukouspäiviä Hengen Ystävät 
ry:n puitteissa jo usean vuoden ajan 
Karmel-kodilla. Niihin on osallistu-
nut vuosien aikana satoja henkilöitä, 
rukoustaistelijoita, joista Jumala on 

koonnut erikoisjoukkoja Suomen he-
rätykseen.

- Maamme hengellinen tila on vaka-
va, koska Jumala on työnnetty sivuun 
lähes kaikkialla. Nyt meidän uskovien 
on oltava lujia ja periksiantamattomia 
rukoustaistelussa kansamme puolesta. 
Rauno kehottaa uskovia: Ota paikkasi 
Jumalan armeijassa. Varustaudu koh-
taamaan ajan haasteet.

- Jo usean vuoden aikana Rauno 
on järjestänyt rukouspäiviä Karmel-
kodilla teemalla: Herran sotaanlähdön 
päivä on tullut.

”Herra lähtee sotaan niin kuin 
sankari, niin kuin soturi hän kiihottaa 
kiivautensa; hän nostaa sotahuudon ja 
karjuu, uhittelee vihollisiansa. Minä 
olen ollut vaiti ikiajoista asti, olen ollut 
hiljaa ja pidättänyt itseni. Mutta nyt 

Rauno Helppi ja Markku Vierre todistaa vapautumisesta demoneista. Rauno vapautui huumeista 1959 ja Markusta lähti 
ulos viisi demonia ja sitten vielä ihmeparantuminen.

Nuori pahan elämän tuhoama tyttö todistaa ihmeparantumisesta
Rauno Helppi juhli 80-vuotista taivaltaan suuren ystäväjoukon kanssa v. 2018 Karmel-
kodilla. Juhlat juonsi puoliso Salme. Mukana juhlissa myös Ana ja Pauli Kemi.



Uusi Elämä Nro 6/2020                 Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                                                     7  

Karmel-kodin rukouspäivät - Suomi Jeesukselle!
minä huudan kuin lapsen synnyttäjä, 
puhallan ja puuskun.” (Jes. 42:13–14.)

- Nyt on aika pyhittäytyä Jumalalle! 
Nyt on aika toimia, kuten Raamatun 
ajan miehet ja naiset tekivät Jumalan 
Sanassa annettujen esimerkkien mu-
kaisesti: ”Uskon kautta Jumalan miehet 
kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurs-
kautta voimassa.” (Hebr. 11:33–34)

 

Lainsäädännön harharetket 
- Suomi on jo nyt ’pakkosyöttö’ 
yhteiskunta mitä moninaisimmin. Yksi 
niistä on seksuaalinen pakkosyöttö, 
joka muuttuu välittömästi seksuaal-
iseksi pakkovallaksi  lainsäädännön 
vaikutuksesta! Rauno tarkoittaa tällä 
uutta tasa-arvoista avioliittolakia.

- Minä en ole kiinnostunut kenen-
kään seksuaalisesta yksityiselämästä, 
eikä minua kiinnosta astua mesoamaan 
kenenkään makuuhuoneeseen! Minua 
kiinnostaa seksuaalista elämää koskeva 
lainsäädäntö! Minä olen erittäin huo-
lestunut tuon valheellisesti kutsutun 
’tasa-arvoisen’ avioliittolain vaikutuk-
sesta meihin toisin ajatteleviin!

- Toisin ajattelevien mielipiteet 
tukahdutetaan! Omantunnon vapaus 
elämän valintoihin estetään lainsää-
dännöllisillä pakotteilla!

- Kaikkein karmeimpana sen kokee 
lasten vanhemmat, jotka menettävät 
päätösvallan lastensa seksikasvatuk-
seen!

- Kaikki toisin ajattelevat menettävät 
yksilön vapautensa ja joutuvat lain 
edessä mitä moninaisempien rangais-
tuksien alaiseksi, jos uskaltavat olla 
eri mieltä!

- Jos joku ei tätä tajua, niin sanon: 
Järki hoi, äly älä jätä! Eikö olisi jo aika 
tajuta, että kansa voidaan medialla 
ja koulutuksella ohjelmoida melkein 
mihin tahansa mielipiteeseen ja käytös 
muottiin

- Eikö olisi jo aika tajuta, ettei yh-
teiskunta voi ’ajelehtia’ sattumalta hy-
vinvointiin, jos hyvinvointia estäviä te-
kijöitä kasataan roppakaupalla esteeksi 
jopa lainsäädännöllisillä pakotteilla! 

- Nyt tarvitaan Jumalan väliintuloa 
kristillisten arvojen mukaisesti. Kaikki 
perustotuus aivan kaikkeen löytyy aina 
Golgatalta. Vain Jeesuksen Kristuksen 
Persoonan ilmestyksen ja Hänen ve-
riuhrinsa valossa voidaan ymmärtää 
Pyhää Kirjaa, Raamattua, Jumalan 
tahdon mukaisella tavalla. Sieltä 
löytyvät ohjeet myös raamatulliseen 
avioliittoon, joka on yhden miehen ja 
yhden naisen liitto.

Hengen sateiden aika 
pimeyden keskellä 
- Oletko huomannut, mitä tapahtuu 
nyt kaikkialla? Miten ihmiselämän 
maaperä on valmistunut Hengen 
sateille ja herätykselle? Kaikki to-
teutuu Jumalan Sanan opettamalla 
tavalla. Hyvät siunauksen ajat eivät 
tule sattumalta, eikä Jumalan varjelus 
ja suosio toimi mielivaltaisesti. Ne 
ovat seurausta rukouksista, kun kansa 

huutaa apua Jumalalta. 
- Luopumuksen seurauksena ahdis-

tuksen ajat tulevat poikkeuksetta. Ja 
kun ahdistus lisääntyy väärien valin-
tojen seurauksena, niin syntyy tarve 
saada apua Jumalalta. Silloin maaperä 
avautuu vastaanottamaan Hengen 
vuodatuksen ja avun Jumalalta. (Ps. 
107:1-43)

- Azusa-kadun herätys tuli, kun 
kansa maanjäristyksen seurauksena 
koki tarvitsevansa apua Jumalalta ja 
alkoi rukoilla! Kansan jumalattomuus 
on myös useissa tilanteissa herättänyt 
uskovat rukoilemaan ja huutamaan 
apua Jumalalta - ja sen seurauksena on 
tapahtunut Hengen vuodatus ja herätys. 

- Tänään meillä on ahdistuksen aika, 
jonka kaltaista ei ole koskaan ollut, 
eikä milloinkaan enää tule. Mutta nyt 
on tullut Jumalan erikoisen toiminnan 
aika. (Lue Dan.12:1, Matt. 24:2, Jes. 
42:13-14). Yhä useammat ihmiset 
ovat alkaneet huutaa apua, ja Jumala 
vuodattaa vedet janoavaisen päälle! 
(Jes. 44:3-5)

Uskovien yhteys
Rauno Helppi on kirjoittanut vetoomuk-
sen Jeesus-uskovien yhtenäisyyden 
puolesta, koska hän on huolestunut 
uskovien yhteyttä repivistä erimiel-
isyyksistä.

- Jeesus-uskovien yhtenäisyys on 
nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen, 
sillä armeija, joka riitelee keskenään, 
on enemmän tai vähemmän tehoton. 
Vihollinen on kyllä voitettu ja aseista 
riisuttu Kristuksessa (Kol. 2:15, Hebr. 

2:14-15), mutta pimeys hallitsee, jos 
valo ei loista! 

- Jeesus-uskovia kehotetaan raken-
tumaan elävinä kivinä pyhäksi temppe-
liksi Herrassa. (1. Piet. 2:5) Rakennus 
voi olla rakennus vain, jos kaikki kivet 
ovat asetetut kukin niille kuuluvaan 
järjestykseen. 

- On todella aika pyhittäytyä Ju-
malalle, rukoilla niin kuin ei koskaan 
ennen ja lopettaa kaikki keskinäiset 
riitaisuudet, jotta maailma uskoisi! 
(Joh. 17:20-23) 

- Me emme rakenna valeyhteyttä. 
Ymmärrän, ettei Jumalan Sana opeta 
yhteydestä Sanan vastaisilla perusteil-
la. Epäpyhistä liittoutumista Jumalan 
Sana varoittaa vakavasti. ”Armoa ei 
saa vääristellä irstaudeksi!” Juuda 3-4: 
Sillä pimeydellä ja valkeudella ei ole 
mitään yhteyttä keskenään! (2. Kor. 
6:14-18, Ilm. 18:15)

- Sen sijaan Jumala halua aitoa ja 
puhdasta yhteyttä Jeesus-uskovien 
kesken. Siihen tulee myös Jumalan siu-
naus: ”Katso, kuinka hyvää ja suloista 
on, että veljekset sovussa asuvat! Se on 
niin kuin kallis öljy pään päällä, jota 
tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota 
tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on 
niin kuin Hermonin kaste, joka tiukkuu 
Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra 
säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi 
ajoiksi.” (Ps. 133:1-3)
Teksti ja kuvat: 
Rauno Helppi
ja Pauli Kemi
www.suomijeesukselle.fi

Intiasta tullut lähetyssaarnaaja Mike Story pu-
haltaa sofaariin Jeesus-voiton kunniaksi.

Sirkku Tilli, katuevan-
kelista Tampereelta 
todistaa Karmel-kodilla 
kadulla tapahtuneista 
ihmeistä.

Paavo Tortinmäki on saanut Herralta armoituksen runomuodossa 
tuleviin sanomiin. Halleluja! 
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Olisiko Wuhanin kaupungista jou-
lukuussa 2019 levinnyt koronavirus 
karannut laboratoriosta, jossa sitä 
muokattiin biologiseksi aseeksi? Erään 
salaliittoteorian mukaan sotasuunnitel-
maan olisi kuulunut myös rokotteen ja 
vasta-aineen tuotanto ”omille joukoille” 
ennen tämän virusaseen käyttöönottoa. 
Tällaisia teorioita ja ”profetioita” on 
internet pullollaan. Ne ovat täysin ab-
surdeja ja pahimmillaan tekevät kristi-
tyistä naurunalaisia. Oikea ”profeetta” 
on helppo erottaa väärästä. Oikean 
julistamat profetiat toteutuvat!

Mikä virus on?
Virus ei elä itsenäisesti, mutta on elin-
tärkeä osa luomakuntaa. Ilman viruksia 
bakteerikannat eivät pysyisi tasapainos-
sa. On arvioitu, että jokaista bakteeria 
kohti on noin kymmenen virusta. Virus 
on pätkä DNA- tai RNA-juostetta, ja 
sitä ympäröi proteiineista rakentuva 
suojakapseli. Kapselin lisäksi monilla 
eläinviruksilla, kuten koronalla, on 
vaippa, joka koostuu isännältä kaapa-
tusta solukalvosta ja viruksen omista 
proteiineista. Yksi niistä on koronavi-
ruksen S-proteiini, jolla se kiinnittyy 
ihmissolun solukalvon reseptoriin, 
eräänlaiseen porttiin tai ”avaimenrei-
kään”, josta virus pääsee sisään. Virus 
pystyy lisääntymään vain elävän solun 
sisällä, josta se saa tarvittavat raaka-
aineet sekä ”koneiston”, jolla se tuot-
taa proteiineja ja uutta DNA/RNA:ta. 
Koronaviruksia on useita erilaisia, ja 
ne ovat tavanomaisia nuhakuumeen 
aiheuttajia. Kun kesällä käyt uimassa, 
järvivedessä, jota pärskyy suuhusi ja 
silmiisi, on miljoonittain tällaisia ko-
ronaviruksia.
 
Koronaviruksen muokkaami-
nen biologiseksi aseeksi olisi 
järjetöntä
Korona on yksijuosteinen RNA-virus. 
Sen RNA:n muokkaaminen on mahdol-
lista, ja sitä on myös tehty. Biologisen 
aseen muokkaaminen RNA-viruksesta 
olisi kuitenkin yhtä järjetöntä kuin am-
pua omaan jalkaansa. Tämä johtuu siitä, 

että rokotetta ei ole, ja jos sellainen saa-
taisiin, se voisi olla yhtä vanhentunut 
kuin viimevuotinen influenssarokote.

Viruksen perimää, tässä tapauksessa 
RNA:ta, voidaan siis muokata aiheut-
tamalla siihen keinotekoisesti mutaa-
tioita. Mutanttiviruksen mahdollisesti 
toivottuja vaikutuksia voidaan testata 
koe-eläimillä, esimerkiksi hiirillä. Vi-
ruksen vaikutus hiiriin voi kuitenkin 
olla aivan erilainen, kuin sen vaikutus 
ihmisiin. Virusta pitäisi siis testata 
ihmisillä. Kukaan ei kuitenkaan suos-
tuisi vapaaehtoiseksi koekaniiniksi. 
Mutta Kiinassa on kuolemantuomion 
mahdollisuus. Kuolemaan tuomituille 
voitaisiin tarjota vaihtoehtona koe-
kaniiniksi suostumista – aivan kuten 
pyövelin virkaa keskiajalla.
 
Taudin alkuperä liittyy villi-
eläintoreihin ja salailuun
Syynä tautiin ja sen leviämiseen ovat 
tavalliset ihmiset, eivät bioaseiden 

suunnittelijat. Leikkisästi sanotaan, 
että kiinalaiset syövät kaikkia muita 
nelijalkaisia paitsi tuoleja. Korona on 
zoonoosi eli eläimistä ihmiseen siirtyvä 
kulkutauti. Kiinalle (ja Vietnamille) on 
tyypillistä, että toreilla myydään elävinä 
monia villieläimiä, jotka teurastetaan 
vasta paikan päällä. Tietyt villieläi-
met ovat luksusruokaa, ja kilohinta 
esimerkiksi sianlihaan verrattuna on 
kymmenkertainen. Luksusruualla paitsi 
ylpeillään, sillä uskotaan olevan myös 
monenlaisia positiivisia terveys- tai 
muita vaikutuksia. Wuhanin torilta saa 
muun muassa lepakoita, sivettikissoja ja 
muurahaiskäpyjä. Villieläimet ovat mil-
jardiliiketoimintaa, josta saa elantonsa 
jopa miljoona ihmistä. Tauti olisi tuskin 
päässyt leviämään, ellei kommunistinen 
järjestelmä olisi alussa salaillut sitä 
ja vanginnut rikollisina niitä kahdek-
saa lääkäriä, jotka joulukuussa 2019 
yrittivät varoittaa uudesta SARS:in 
kaltaisesta keuhkokuume-epidemiasta.

Mitä voit tehdä?
Lutherin neuvo on hyvä: Concor-
dia -lehdessä (1/2020) on kirjoitus, Saa-
ko kristitty paeta hengenvaarallista 
kulkutautia? Wittenbergiin saapui rutto 
vuonna 1527. Luther ei paennut, vaan 
laati ohjeen, joka sopii hämmästyttävän 
hyvin nykyiseen koronapandemiaan. 
Muutamia otteita:
Syökää rohtoja. Nauttikaa sellaisia 
lääkkeitä, joista on apua. Savustakaa 
puhtaaksi talonne, pihanne ja katunne.
Karttakaa ihmisiä ja sellaisia julkisia 
paikkoja, missä lähimmäisenne ei teitä 
tarvitse tai on parhaillaan toipumassa 
sairaudesta.

Toimikaa kuin ihminen, joka halu-
aa sammuttaa kaupungissa riehuvan 
tulipalon.

Sinun pitääkin ajatella näin: ”No 
niin, Jumala on sallinut nyt vihollisen 
lähettää keskuuteemme myrkkyä ja vaa-
rallisia eritteitä. Nytpä minä siis pyy-
dän, että Jumala armollisesti suojelisi 
meitä. Sen jälkeen savustan asuintilat 
puhtaiksi, tuuletan, jaan lääkkeitä ja 
otan niitä itsekin. Vältän paikkoja ja 
ihmisjoukkoja, jos minua ei niissä tar-
vita, jotten aseta itseäni vaaraan ja siten 
tartuta ja sairastuta muitakin ja jotta 
en aiheuttaisi piittaamattomuudellani 
muiden ihmisten kuolemaa.

Mutta jos jotkut ovat ylen määrin 
paniikissa ja hylkäävät lähimmäisensä 
heidän hädässään, ja toiset taas niin ty-
periä, etteivät mitenkään hidasta, vaan 
kiihdyttävät taudin leviämistä, silloin 
on perkeleellä hyvin pullat uunissa ja 
monet kuolevat. Kummassakin tapa-
uksessa loukataan raskaasti Jumalaa 
ja ihmisiä. Jälkimmäisessä Jumalaa 
kiusataan, edellisessä ihmiset jätetään 
oman onnensa nojaan.

Mitä sinä voit tehdä?
Käytä maskia! Lisäksi asiantuntijat 
varoittivat viimeksi syyskuussa 2019 
näistä villieläintoreista: on vain ajan 
kysymys, koska uusi pandemia saa 
alkunsa tällaiselta torilta.
Pekka Reinikainen, lääkäri

Onko koronavirus salaliitto?

Pekka 
Reinikainen 
avaa keskus-
telun korona- 
epidemiasta. 

Koronaepidemia on inspiroinut mo-
nia eri tulkintoja. On niitä, jotka väit-
tävät, että kaiken taustalla on sala-
liitto tai nyt Jumalan tuomiot tulevat 
koko ihmiskunnan ylle.

En lähde spekuloimaan sitä, mikä 
aiheutti koronaviruksen, mutta totean 
sen, että Jeesus puhui siitä, että lo-
punaikana tulee erilaisia kulkutauteja, 
kun Hän puhui lopunajan merkeistä. 
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Tulee 
ruttoa ja nälänhätää monin paikoin.” 

(Luuk. 21:11) Jeesus luetteli merkke-
jä, jotka kuuluvat lopunaikaan. Yksi 
noista merkeistä on rutto eli erilaiset 
tautiepidemiat.

Me elämme synnin turmelemassa 
maailmassa, ja siksi koronavirus voi 
tulla myös uskovaan, mutta meillä on 
aina turva Jumalassa. Psalmin kirjoittaja 
sanoo: ”Et sinä pelkää yön kauhuja, et 
päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka 
pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka 
päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 

tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymme-
nen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se 
sinuun satu... Sillä Sinä, Herra, olet 
minun turvani. – Korkeimman olet sinä 
ottanut suojaksesi... Sillä hän antaa en-
keleilleen sinusta käskyn varjella sinua 
kaikilla teilläsi.” (Ps. 91:5-11)

Hyvä ystäväni sairastui keväällä 
koronaan. Hän oli koomassa 50 vuo-
rokautta.  Jumala paransi hänet ja nosti 
ystäväni kuolemasta elämään. Jumala 
on myös sinun turvasi ja terveytesi. Hän 

voi suojella sinut koronasta, mutta jos 
sairastut siihen, niin Jeesus parantaa 
sinut siitä taudista.

Nyt Jumala vetää ihmisiä puo-
leensa. Hän haluaa sekä parantaa että 
pelastaa ihmisiä. Jumalan ihmeet ovat 
tienviittoja taivastielle, ja siksi Jumala 
voi käyttää koronaa, kun Hän kutsuu 
ihmisiä pelastukseen. Jeesus on sinun 
Pelastajasi ja Parantajasi. Turvaa Hä-
neen. Hän on sinun suojaava muurisi.
Pauli Kemi

Jeesus parantaa ja suojaa kulkutaudilta
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Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten 
silpomisen kieltämisestä on saanut 
tuekseen riittävän määrän alle-
kirjoituksia, ja se lähetettiin edus-
kuntaan kesäkuun alussa. Jukka 
Kurttilan nimellä aloitettu kansa-
laisaloite on saanut lakivaliokunnan 
hyväksynnän, mutta samaan aikaan 
lakivaliokunnan Perussuomalais-
ten jäsenten esille nostama ajatus 
poikien ei-lääketieteellisen ympä-
rileikkauksen säätelystä ihmetytti 
Rkp:n Eva Biaudetia ja KD:n An-
tero Laukkasta. Laukkanen ei näe 
tarvetta nykytilan muuttamiselle 
poikien ympärileikkauksen ollessa 
kyseessä.
Suomi on toistaiseksi ollut ainoa Poh-
joismaa, jossa tyttöjen sukuelinten 
silpomista ei ole kielletty erillislailla. 
Lakivaliokunnan yksimielinen kanta 
hyväksyi kansalaisaloitteen aiheeseen 
liittyen.

Tyttöjen ympärileikkauksena tun-
nettu toimenpide on yleistä esim. Afri-
kassa ja liittyy kulttuurisiin perinteisiin 
enemmän kuin uskonnollisiin syihin, 
vaikka käytäntöä saatetaan uskonnolla 
perustellakin. Tyttöjen sukuelinten 
silpomisrituaali aiheuttaa tytöille ja 
naisille eritasoisia terveysongelmia, ja 
voi aiheuttaa esimerkiksi vaikeuksia 
raskauksien ja synnytysten yhteydessä.

Sen sijaan poikien ympärileikkaus, 
joka otettiin samassa yhteydessä esil-
le, on sallittua kaikkialla maailmassa. 
Poikien ympärileikkauksia tehdään 
sekä lääketieteellisin että uskonnollisin 
perustein.

Poikien ympärileikkaus 
ja uskonnonvapaus
Kansanedustajat Antero Laukkanen 
(KD) ja Eva Biaudet (Rkp) jättivät vas-

talauseen lakivaliokunnan mietintöön, 
jossa tyttöjen sukuelinten silpomisen 
käsittelyn yhteydessä nostettiin esille 
myös poikien ei-lääketieteellinen ym-
pärileikkaus. Laukkanen ja Biaudet 
toteavat vastalauseessa, että poikien 
ympärileikkaus on lähtökohtaisesti 
aivan toisenlainen toimenpide kuin 
tytöille tehtävä sukuelinten silpomi-
nen, eikä näitä tule verrata toisiinsa. 
Kansalaisaloitteessa ei myöskään otettu 
kantaa poikien ei-lääketieteelliseen ym-
pärileikkaukseen, joten vastalauseessa 
pidetään aiheellisena, että aloitteen 
allekirjoittaneita kunnioitetaan siten, 
ettei aloitteeseen tuoda muita teemoja 
samanaikaisesti. Laukkanen ja Bi-
audet myös korostavat, että poikien 
ei-lääketieteellinen ympärileikkaus 
on sallittua kaikkialla maailmassa ja 
kuuluu uskonnonvapauden piiriin. ”On 
myös merkillepantavaa, että ei-lääketie-
teellistä poikien ympärileikkausta ei ole 

missään maailmassa nimenomaisesti 
lailla kielletty, sillä sen katsotaan ole-
van juutalaisuudessa ja islamilaisessa 
merkittävä osa kulttuurillista iden-
titeettiä ja uskonnonvapautta ja sen 
harjoittamista”, Laukkasen ja Biaudetin 
vastalauseessa todetaan.

Laukkanen, jota haastateltiin KD-
kompassiohjelmassa, näkee poikien 
ympärileikkauskysymyksen vahvasti 
uskonnonvapauskysymyksenä ja esi-
merkiksi osana juutalaista identiteettiä. 
Ympärileikkaus liittää pojan juutalaisen 
seurakunnan jäsenyyteen.

- Jos poikien ympärileikkaus kiellet-
täisiin Suomessa, Suomi olisi ainoa maa 
maailmassa, jossa näin tehtäisiin. Se 
olisi valtava loukkaus juutalaisyhteisöä 
kohtaan Suomessa, Antero Laukkanen 
painotti. Sen sijaan, että poikien ym-
pärileikkausta pyrittäisiin kieltämään, 
Laukkasen mukaan voitaisiin toimia 
esimerkiksi Ruotsin tai Saksan esimer-
kin mukaisesti. 

- Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa 
ympärileikkaus on säädetty lailla sal-
livaksi, ja siellä on määritelty, missä 
olosuhteissa ja kuka sen voi tehdä, ja 
jos Suomessa halutaan mennä tähän 
suuntaan niin, en näe siinä mitään on-
gelmia. Toisaalta en näe siihen myös 
mitään erityistä tarvetta, sillä Stm ja 
Thl ovat jo ohjeistaneet selkeästi, miten 
poikien ympärileikkauksen kohdalla 
tulee toimia.

Poikien ympärileikkaus vähentää 
tutkitusti mm. HI-infektion, papil-
loomaviruksen ja sukupuolitautien 
leviämistä. Laukkanen toteaakin, että 
valtaosa poikien ympärileikkauksista 
maailmalla tapahtuu terveyshyötyihin 
vedoten.
Heljä Ahjovaara-Steck

KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen torjuu ajatuksen 

Onko koronavirus salaliitto?

“Minun oli nälkä”
Jeesus on tänään vähimmissä veljissä. Anna heille parempi joulu!

Avustustyön tili: FI09 8000 1301 9610 83
Tili Ruotsissa, PG 496 39 26-3  – Swish 1230 339 457
www.uusielama.net  –  pauli.kemi@gmail.com  –  +358 400 422 777

Uusi Elämä tukee Intiassa Grace Gospel Missionin avustustyötä.

poikien ympärileikkauksen
kieltämisestä Suomessa

Antero Laukkanen

Uusi Elämä TV-ohjelmien lähetysajat 
joka viikko netti-TV:ssä Suomen aikaan
Su 15:30-16:00     Ma 21:00-21:30 1)

Ti  19:00-19:30     Ke 18:00-18:30 1)

To 20:00-20:30     Pe 18:00-18:30 1)

La 18:30-19:00     Ma 17:30-18:00 2) 
1) Ruotsiksi.  2) Suomeksi 
Lähetysajat Ruotsissa: -1 tunti 
Netti-TV:n löydät, kun kirjoita netissä, Google, sana: ÖK Play 
Katso YouTube ja Fb: fb.me/kristetcentersolna – www.uusielama.net  

Tue TV-työtä: FI09 8000 1301 9610 83 – Rahankeräyslupa: RA/2018/927. Ks. sivu 2.  
Tili Ruotsissa: PG: 496 39 26-3 – Swish: 1230 339 457 –  pauli.kemi@gmail.com
TV-ohjelmat näkyvät Öpppna Kanalin kautta: Tukholma, Uppsala, Södertälje ym.

Pauli & Ana Kemi TV-studiossa

Elämäsi 
tarkoitus
On hyvä pysähtyä miettimään elämän 
tarkoitusta, ennen kuin se on liian myö-
häistä. Voit asettaa itsellesi muutamia 
kysymyksiä: Miksi elän? Mikä on elä-
mäni tarkoitus? Onko elämää ajallisen 
elämän jälkeen? Onko Jumala todella 
kaiken Luoja?
Usko Jeesukseen antaa todell isen 
identiteetin. Löydät yhteyden Luojaasi. 
Usko Jumalaan luotaa pitkälle – elämään 
kuoleman jälkeen.

On olemassa vain yksi pelastuksen 
perusta ja vain yksi tie taivaaseen, ja 
se on Jeesus. “Eikä ole pelastusta yh-
dessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan 
alla muuta nimeä ihmisille 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 maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ian-
kaikkinen elämä” (Joh. 3:16).

Pelastuminen on yksinkertaista ja 
helppoa jokaiselle. Raamatussa sano-
taan: “Sillä jos sinä tunnustat suullasi 
Jeesuksen Herraksesi ja uskot sydämes-
säsi, että Jumala on Hänet kuolleista he-
rättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan” 

Voit rukoilla kanssani syntisen ruko-
uksen, jos haluat tulla uskoon: “Jeesus, 
tunnen kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun 
edessäsi. Uskon, että olet kuollut mi-
nun syntieni tähden ja että sinä olet 
ylösnoussut kuolleista, jotta miulla olisi 
iankaikkinen elämä. Kiitos, että annat 
anteeksi kaikki syntini ja tulet elämääni. 
Kiitos siitä, että veresi puhdistaa kaikki 
syntini ja että saan uudestisyntyä Pyhän 
Hengen kautta Jumalan lapseksi. Amen.” 
Pauli Kemi

Jeesus parantaa ja suojaa kulkutaudilta
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Syksyllä 2019 koimme vaimoni kanssa, että Jumala 
alkoi puhumaan erikoisella tavalla. Aina kun katsoim-
me kellotauluun, näimme tasaluvun. Useaan otteeseen 
aika oli 20:20. Kysyimme Jumalalta, että mistä tässä 
on kysymys, ja koimme, että Jumala vastasi tämän 
tarkoittavan, että vuosi 2020 on muutoksen vuosi. 
Muutoksen vuosi tämä todellakin on ollut, mutta ei 
sillä tavalla, kuin odotimme. 

Vuosi rysähti käyntiin brexitillä ja tuloksettomilla 
oikeusprosesseilla, joilla pyrittiin saamaan Trump 
pois vallan kahvasta. Näiden tapahtumien jälkeen 
alkoi kuulua uutisia tappavasta viruksesta, joka alkoi 
leviämään Kiinan Wuhanista käsin. Koko maailma 
kuohui, ja ihmiset olivat kauhuissaan. 

Kaiken tämän keskellä koimme omassa elämäs-
sämme voimakkaita haasteita. Kesällä 2020 etsin 
Jumalan tahtoa elämäni suhteen ja koin, että Jumala 
puhui asiasta, josta oli puhunut aikaisemminkin. 

Yleinen kutsu ja henkilökohtainen kutsmus
Nykyään painotamme seurakunnissa paljon henki-
lökohtaisen kutsumuksen löytämistä. Itse koen, että 
Jumala on antanut minulle kutsun toimia ylistyksen-
johtajana, muusikkona ja profeetallisuuden alueella. 

Olin kuitenkin laiminlyönyt Jeesuksen kutsun, joka 
on annettu kaikille Hänen seuraajilleen. Jeesus käski 
seuraajiaan julistamaan valtakunnan evankeliumia 
ja parantamaan sairaat! Luuk.10:9. Tämä ei ole eri-
koiskutsumus, jota varten sinulla täytyy olla erityinen 
voitelu. Kun kerran olet antanut elämäsi Jeesukselle 
ja olet vastaanottanut Pyhän Hengen kasteen, on sinut 
varustettu tähän palvelutehtävään. 

Päätin vastata kutsuun ottamalla yhteyttä belgia-
lais-suomalaiseen pariskuntaan, joka asuu Hämeen-
linnassa, koska heillä oli kokemusta sairaiden puoles-
ta rukoilemisesta kadulla. Elokuussa menimme ulos 
kadulle ensimmäisen kerran Tim D`Hoogen kanssa. 

Aloitimme tutustumalla toisiimme ja juttelemalla 
kahvikupin ääressä. Tim kertoi omasta lähestymis-
tavastaan evankeliointiin, ja sitten rukoilimme ja 
lähdimme liikkeelle. Etsimme Goodmanin ostos-
keskuksesta ihmisiä, jotka haluaisivat esirukousta, 
erikoisesti kipujen ja sairauksien puolesta. Lopulta 
löysimme nuoren miehen, joka oli ollut autokolaris-
sa. Hänellä oli alituista kipua niskassa. Käskin kipua 
lähtemään, ja mies sanoi, että häntä helpotti hiukan. 
Tämän jälkeen rukoilin hänen puolestaan toistami-
seen, ja tämän jälkeen hän hypähti ja sanoi, että kaikki 
kipu on lähtenyt! 

Vähän aikaa tämän jälkeen törmäsimme toiseen 
nuoreen mieheen, jolla oli myös voimakkaita kipuja. 
Hänkin parani täysin. 

Kahdella ensimmäisellä kerralla, kun olimme ka-
dulla, saimme nähdä, kuinka jokainen, jonka puolesta 
rukoilin, sai vastaanottaa paranemisen! Kolmannella 
kerralla vaimoni Sirkka halusi tulla mukaan. Pyy-
simme nyt häntä laittamaan kätensä sairasten päälle, 
ja hänkin sai todistaa, että Jumalan parantava voima 
toimi kadulla. 

Jeesuksen käsky: Parantakaa sairaat!
Merkit seuraavat julistusta
Kertaakaan en tähän mennessä ole mennyt kadulle 
ilman, että olisin saanut todistaa, että joku on saanut 
vastaanottaa parantumisen. Kun menemme ulos ju-
listamaan evankeliumia, saamme varmasti odottaa, 
että Jumala vahvistaa Sanansa ihmein ja merkein. 

Parantuminen sinänsä ei ole itsetarkoitus, vaan se 
voi toimia pelastuksen ruokakellona! Nyt kun olen 
itse saanut kokea, kuinka Jumalan parantava voima 
toimii totellessamme lähetyskäskyä, voin jakaa oppi-
maani eteenpäin ja ottaa kadulle mukaan uskovaisen, 
joka haluaa kokea saman. 

Raamattu kehottaa menemään kaupungin kaduille 
ja kujille, teille ja aitovierille, että Jumalan valta-
kunta täyttyisi pelastuneista. Juha Ketola vei viime 
kesän kiertueellaan yli 40 paikkakunnalle sanoman 
Jeesuksesta, ristin pelastuksesta ja uuden elämän 
mahdollisuudesta.

On aika julistaa rohkeasti evankeliumia ihmein 
ja tunnusteoin. Raamattu sanoo, että kerran tulee 
yö, jolloin ei enää voi työtä tehdä, mutta tänään on 
pelastuksen päivä! Jeesus on luvannut olla meidän 
kanssamme maailman loppuun asti, joten olkaamme 
rohkealla mielellä.

Tänään moni on ymmällään eikä tiedä, mitä ajatella 
kaikesta, mitä tapahtuu. Tähän kaikkeen hämmennyk-
seen meillä on tarjota todellinen vastaus. Jeesus sanoi 
opetuslapsilleen, että eloa on paljon, mutta työmiehiä 
vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi 
työmiehiä sadonkorjuuseensa. 

Vuosi 2020 on ollut monien muutoksien vuosi. 
Rukoilen, että juuri sinä saisit astua vuoteen 2021 
uudistuneena. Jeesus kutsuu meidät ulos uskonnol-
lisuudesta todelliseen kristillisyyteen, jossa Jumalan 
voima saa ilmetä!
Vesa Kemi

Uusi Elämä tukee avustustyötä
Israelissa         Intiassa            Brasiliassa
Tuemme kuukausittain messiaanista Shavei 
Tzion seurakunnan avustustyötä, Haifa, Israel.

Tuemme kuukausittain Grace Gospel Missionin 
avustystyötä, Bangalore, Intia.

Tuemme kuukausittain  Igreja Evangelica Missio-
naria Belem serakunnan työtä, Catu, Brasilia.

Pastori Leon ja Nina Mazin johtavat messiaanista 
Shavei Tzion seurakuntaa, Haifassa, Israelissa. 
Heillä on voimakas sosiaalinen avustustyö.

Pastori Starwin Paul johtaa Grace Gospel Missionin 
työtä Bangaloressa, jossa heillä on useita seurakuntia 
köyhien asuma-alueilla.

Pastori Julio Cesar johtaa seurakuntaa Catussa, 
Brasiliassa. Heidän alueellaan on paljon köyhiä. 
Korona on pahentunut tilannetta.

Vesa Kemi

Tuemme avustustyötä Israelissa, Intiassa ja Brasiliassa paikallisen 
seurakunnan kautta. Näin tiedämme, että avustus menee parhaiten 
perille.  Ohessa tilitiedot. Kirjoita tiedonantoihin haluamasi kohdemaan 
nimi tai viite 1041. Uusi Elämä Ry:llä on rahankeräyslupa. Ks. sivu 2.

Avustustili: FI09 8000 1301 9610 83
Lahja soittamatta 0600 14400 (20,23 € + pvm)
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3  –  Swish nro: 1230 339 457
Anna joululahja lähetystyöhön, niille, jotka elävät puutteessa!



Uusi Elämä Nro 6/2020                                      Rakkauden ja toivon sanomaa                                                   11

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

Kalle 
Vihonen
pastori 

Jeesuksen käsky: Parantakaa sairaat!

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

MARTINKIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martin-
kirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä 
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen 
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
            Olet sydämellisesti tervetullut!

 

Uusi Elämä tukee avustustyötä
Israelissa         Intiassa            Brasiliassa

Elämme kovassa ja kylmäs-
sä maailmassa. Jopa rakas 
kotimaani, mukaan lukien 
kaikki Pohjoismaat, on joutu-
nut henkiseen talveen. Kerta 
toisensa jälkeen tapahtuu väki-
valtarikoksia. Toisten ihmisten 
elämän kunnioittaminen on 
joskus pohjalukemissa. 

Pohjoismaissa demokratiaa 
on rakennettu kymmenen käs-
kyn mukaisesti. Nämä käskyt 
ovat heikentyneet eivätkä 
näytä merkitsevän mitään 
nykypäivän yhteiskunnassa. 
Kerrotaan, kuinka Jeesus sääli 
kansaa, koska heitä kohdeltiin 
niin pahasti. He olivat kuin 
lampaita ilman paimenta. 

Syy kokemaamme rappeu-
tumiseen on se, että olemme 
kaikki tavalla tai toisella jättä-
neet Jumalan ohjeet pois elä-
mästämme. Olemme syrjäyttä-
neet Jumalan kaikilla alueilla, 
joten tarvitsemme parannuk-
sen voimaa elämäämme.

Kun ihminen uskal taa 
myöntää parannuksen ja an-
teeksiannon tarpeen, hän 

eheytyy ja on jälleen koko-
nainen. Valitettavasti kaikki 
eivät ymmärrä parannuksen 
tarvettaan. Kun katsomme 
kaikkia hajonneita perheitä, 
joissa uskottomuus on rikko-
nut Jumalan suurenmoisen 
ajatuksen perheestä, olemme 
kauhuissamme. Lapsilla on 
kaksi isää tai kaksi äitiä.

 On outoa, miten katsomme 
perhettä tänään. Useammassa 
kuin yhdessä oikeudenkäyn-
nissä todetaan, että rikolliselta 
puuttuu äiti ja isä. Meidän on 
pyydettävä Jumalalta anteeksi-
antoa ja tehtävä parannus, jotta 
ymmärrämme, että perhe on 
jumalallinen siunaus kaikille. 
Rikkoutuneiden perheiden 
keskuudessa kohtaan paljon 
anteeksiantamattomuutta. Tar-
vitsemme nyt perheen ehey-

tymistä.
Näemme yhteiskunnan liu-

kastuvan väkivaltaan ala-
maailmassa. Yksi ammunta 
korvaa toisen, viha ja pelko ja 
itsekkyyttä täynnä oleva elämä 
luo emotionaalisia rikollisia. 
Tuhopoltto maahanmuuttaja-
kodissa on traaginen osoitus 
tästä pelosta, mutta on olemas-
sa anteeksianto. Kun tapasin 
räppäri Sebastian Staksetin, 
näin hänen silmissään ilon olla 
vapaa synnistä ja häpeästä. 
Ainoa voima, joka pystyi va-
pauttamaan hänet, oli se, että 
Jeesus rakasti häntä.

Mutta parannusta tarvitaan 
myös kristillisessä seurakun-
nassa. Monilla on houkutus 
valita polku, joka ei vaadi 
parannusta - he eivät halua olla 
ristiriidassa monien ajankoh-

Birger Skoglund: Kristillinen seurakunta tarvitsee 

täydellistä parannuksen tekemistä!

taisten ideologioiden kanssa. 
He puhuvat rakkaudesta ei-
vätkä ota Jumalan pyhyyttä 
vakavasti. Tuloksena on, että 
saamme ihmisiä, jotka ovat 
peilikuvia sairaasta yhteiskun-
nasta, ja siksi tarvitaan täydel-
linen parannuksen tekeminen!

Haluan todella vedota si-
nuun, joka luet nämä rivit, 
ottamaan anteeksiannon viesti 
vakavasti. Jeesus sanoi sama-
rialaiselle naiselle Syykarin 
kaivolla: “Sinulla on ollut viisi 
miestä, ja se, joka sinulla nyt 
on, ei ole sinun miehesi.” 

Hän tajusi näkevänsä Jee-
suksen kautta ja sanoi tietävän-
sä, että Messiaan tulee julista-

maan kaiken. Jeesus vastasi: 
Jeesus sanoi hänelle: ”Minä 
olen se, minä, joka puhun si-
nun kanssas”. Sitten hän uskoi 
ja kääntyi (Joh. 4:16, 25-30). 
Kun aviorikkoja pääsi eroon 
syyttävistä kirjanoppineista ja 
fariseuksista, hän seisoi kasvo-
tusten Jeesuksen kanssa, joka 
sanoi hänelle: “En minäkään 
sinua tuomitse; mene, äläkä 
tästedes enää syntiä tee”. (Joh. 
8:11). Hän nosti velkataakan 
pois. Syntiselle annettiin an-
teeksi, ja hänet vapautettiin. 
Se on parannuksen tekemistä.

Kun Jeesus tapasi tulli-
virkailijan Sakkeuksen, hän 
sanoi: “Katso, Herra, puolet 
omaisuudestani minä annan 
köyhille, ja jos joltakulta olen 
jotakin petoksella ottanut, niin 
annan nelinkertaisesti takai-
sin”.  Jeesus totesi: “Tänään 
on pelastus tullut tälle huoneel-
le...” (Luuk. 19:8-9). Tämä on 
parannuksen tekemistä.

Monet puolustavat tappi-
oitaan sanoilla: “Olen vain 
ihminen ja olen heikko.” Mutta 
todellinen Herralle antautumi-
nen antaa voiman elää voittoi-
saa elämää.

Birger Skoglund 
on evankelista ja 
profeetta, jolla on 
sekä rohkaisun 
että ojennuksen 
sana uskoville ja 
seurakunnille. 

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

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

TERVE TULOA!

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

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

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

Katso Rauno ja Salme Helppin 
kokousvideoita
Rauno Helppi/YouTube
Salme Helppi/YouTube

Rauno Helppi nettilinkkeissä: 
Crystal777ful. Cirrata567. 
ToimisNettiTV.  
Jeesus on Herra/Rauno Helppi
www.TV7.fi / arkisto/suorat rukousohjelmat/ ApuTuleeYlhäältä
Kotisivut: www.suomijeesukselle.fi ja www.raunohelppi.com

Rukouspalvelu
Voit lähettää luottamuksella rukousaiheesi sähköpos-
titse tai tekstiviestillä, jos tarvitset rukousapua sairau-
den tai muiden asioittesi puolesta. Rukouspalvelusta 
vastaavat Pauli ja Ana Kemi.
pauli.kemi@gmail.com   –  puh. 0400 422 777

Joulukortit 
Kiviojalta!
Uskonto, maisema, heng. teksti
folio, kiiltopinta.
100 kpl 20 € + joulu cd lahjaksi!
Suruadressit 10 kpl ja yli a 4 €
Kristillisestä divarista
Osta yli 6,49 €:n kirja
- cd:n lahjaksi
löytyy: Novum, Vuorelat,
Irt, MacIntosh
www.postimyynti-kivioja.net
suopursu@gmail.com
P. 050-400 7142
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Jeesus-uskova ja politiikka
Tulisiko Jeesus-uskovien osal-
listua politiikkaan - mitä miel-
tä olet? Tämän kysymyksen 
olen kohdannut hyvin monta  
kertaa. Asia, joka helposti 
kuohuttaa uskovien tunteita ja 
johtaa erimielisyyksiin.

Tästä sanon! Ei tietysti pidä 
osallistua väärällä tavalla, 
mutta kylläkin Jumalan Sanan 
ilmoittamalla tavalla! Jumalan 
Sanan mukaisesti toimiminen 
poliittisissa asioissa ei ole 
väärin. Pikemminkin se on 
velvoite osallistua Jumalan 
edustajana estämään pahojen 
voimien valtaa yhteiskun-
nassa. Jumala sanoi Jeremi-
an kautta: ”Harrastakaa sen 
kaupungin menestystä, johon 
minä olen teidät siirtänyt, ja 
rukoilkaa sen puolesta Herraa, 
sillä sen menestys on teidän 
menestyksenne.” Jer. 29:7

Ensimmäinen asia, johon 
uskovien pitäisi Raamatun 
neuvomalla tavalla paneutua, 
on esirukous, aivan kuten 
Paavali ehdotti 1.Tim. 2:1-6, 
ja aivan kuten Daniel teki 
Dan. 9 ja 10 luku. Me emme  
voi erehtyä, jos toimimme 
niinkuin Paavali ja Daniel. 
Rukouksen ohella sen mu-
kaisesti toimiminen on myös 
tähän kuuluva perusperiaate.

Mielipide, ettei Jeesus-
uskovien pitäisi vaikuttaa 
politiikkaan eli siis yhteiskun-
nalliseen hallintaan ja päätök-
siin, on saatanan riemuvoitto! 
Kyllä hän riemuitsee siitä, jos 
hän saa päättää, mitä yhteis-
kunnassa tapahtuu. Vihollinen 

sanoo: Hyvä, pysykää vaan 
uskovat poissa politiikasta, 
älkääkä sekaantuko yhteis-
kunnallisiin ja koko kansa-
kuntaa koskeviin päätöksiin! 
Pysykää poissa varsinkin 
lainsäädännöstä! Antakaa 
lapsenne ja nuorenne meidän 
kasvatettavaksi! Politiikka ei 
ole uskovia varten! Pysykää 
vain uskonnollisen leikkike-
hänne sisäpuolella älkääkä 
tuoko esiin mielipiteitänne 
julkisuuteen! Pitäkää Raama-
tun opetukset omana tietonan-
ne älkääkä niillä vaikuttako 
yhteiskunnallisiin asioihin.

Katsokaapa maailmaa - nyt 
on poliittisesti rajut taistelut 
kaikkialla ja näyttää siltä, että 
kysymyksessä on yhä enem-
män kahden eri arvomaailman 
yhteen sopimattomuudesta. 
Toisessa ilmenee ainakin peri-
aatteena Raamatun opettamat 
siveyskäsitteet! Toisessa taas 
lainsäädännöllisinä pakotteina 
ja valhemedian lietsomana 
Jumalan Sanan vastaiset mie-
lipiteet. 

Yhdysvallat on ollut kauan 
aikaa Jumalan asettama voima 
ylläpitämään ihmisoikeuksia 
ja raamatullisia elämänarvoja 

maailmassa. Nyt sitäkin on 
muuttamassa yhteiskuntaa 
tuhoava poliittinen suuntaus. 
Miten se on mahdollista?

Yhdysvaltojen perustajaisät 
olivat Euroopasta vainoja 
paenneita tai heidän jälkeläi-
siään. He laativat lainsäädän-
nön, ettei enää koskaan valtio-
valta ja lainsäädäntö pääsisi 
estämään vapaata uskonnon 
harjoitusta ja uskovien Raa-
matun mukaista elämää. Sen 
tähden he laativat lakiin peri-
aatteen; jossa uskonto ja valtio 
täytyy pitää erillään toisistaan 
(”the separation of church and 

state!”)
Heidän tarkoituksensa oli, 

että valtio ei saisi sekaantua 
rajoittamaan eikä estämään 
uskovien Sanan mukaista elä-
mää yhteiskunnassa. Tarkoitus 
ei ollut, että uskovien täytyisi 
pysyä erillään yhteiskunnal-
lisista ja kansallisista päätök-
sistä. Vasemmistomielinen 
ajattelu käänsi tämän Jumalan 
mielenmukaisen periaatteen 
aivan päinvastaiseksi, ja niin 
uskovat on heitetty mielipi-
teineen pois julkisuudesta ja 
yhteiskunnallisten asioiden 
päätösten teosta. Voi mikä 
riemuvoitto saatanalle! Nyt 
hän saa vapaasti edustajineen 
muokata koko kansakunnan 
mielipiteet antikristilliseen 
muottiin. Jumalan Sanan 
opetuksia edustavat toisin-
ajattelijat on heitetty ulos ja 
taivasta loukkaava mielipiteit-
ten muokkaus jatkuu täysillä 
kaikkialla.

Mitä mieltä siis olet? Ase-
tutko Jumalan puolelle edusta-
maan raamatullisia periaatteita 
ja elämänarvoja vai et? Pelkkä 
pidättyminen osallistumasta 
sen kaupungin menestykseen, 
jossa asut (Jer. 29:7) antaa 
vapaa kädet antikristillisille 
voimille mellastaa miten vain 
haluavat! Nouskaa siis kaikki 
Raamattuun uskovat yhdisty-
neenä taisteluun antikristillisiä 
valtoja vastaan. Asettukaa tu-
kemaan Jumalan suunnitelmia 
edistäviä johtajia! 
Rauno Helppi

Rauno ja Salme Helppi ovat järjestäneet rukouspäiviä Karmel-kodilla ja muualla teemana: 
Suomi Jeesukselle. Se merkitsee uskovien esilletuloa yhteiskunnassa, sanoo Rauno Helppi.

 

Rakkauden ja toivon sanomaa   

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

Uusi Elämä 

Elämän marssi antoi tukea Israelille Sivu 6

Jorma Lappalainen: 
Saitteko Pyhän Hengen?
Sivu 8 ja 12

Vesa Kemi: 
Ylistäminen avaa meidät Jumalanmaailmalle

Sivu 5Jorma Lappalainen
Vesa Kemi

     Nr 4/2019

Itella Posti Oy

IA
Itella Green

Uusi Elämä -lehti on:
- Profeetallinen
- Yhteiskristillinen
- Siunaa Israelia
- Evankelioiva 
Tilausmaksu 35 € (360 kr)

Tilaa maksamalla tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Ruotsissa: PG 496 39 26-3   
pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400 422 777

www.uusielama.net

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2021! 


