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Jumalan antama unelma toteutuu!
Martin Luther King piti 28.8.1963 historiallisen
puheensa, I Have a Dream, Minulla on unelma, jossa
hän esitti toiveensa mustan ja valkoisen väestön
välillä vallitsevasta rauhasta ja tasa-arvosta. Tuon
unelman täyttymys on edistynyt, vaikka puhuja ei
sitä itse nähnyt.
Jokaisella ihmisellä on jokin unelma tai unelmia.
Pidä niistä kiinni, sillä Jumalan antamat unelmat toteutuvat eräänä päivänä. Joskus voi tuntua raskaalta
täyttymättömien unelmien edessä, mutta siitä huolimatta älä koskaan anna periksi, sillä Jumalan sinulle
antamat unelmat toteutuvat Jumalan aikataulussa.
Joskus tuo unelma on vain sinun ja Jumalan tiedossa. Siitä et aina rohkene edes puhua, mutta säilytä unelmasi sydämessäsi, vaikka se inhimillisesti
tuntuu ja näyttää mahdottomalta.
Raamatusta löydämme useita henkilöitä, jotka
saivat näkyjä ja unelmia Jumalalta, mutta sen toteutuminen kävi koettelemusten kautta. Joosef sai
suuria näkyjä, joita muut eivät ymmärtäneet. Se
synnytti kateutta ja veljesvihaa, joka johti Joosefin
Egyptiin orjaksi ja myöhemmin syyttömänä vankilaan, mutta Jumalan aikataulussa Joosefista tuli
koko Egyptin hallitsijaksi. Hänen näkynsä toteutui,
koska hänellä ei ollut katkeruutta eikä veljesvihaa.
Abraham oli myös näkyjen mies. Hän sai lupauksen maasta ja perillisistä asuessaan Harranissa.
Abraham lähti uskossa Saaran, Lootin ja palvelijoiden kanssa kohti Kanaaninmaata, vaikka ei tiennyt,
minne oli menossa (Hebr. 11:8). Näyn toteutumisessa Abraham koki myös vastoinkäymisiä niin

Kalastajat

Galileassa, Pohjois-Israelissa on maan ainoa järvi
Gennesaret. Paikalliset kutsuvat sitä Kinneretiksi,
harpuksi, järven muodon mukaan. Järvi, jonka suurin syvyys on 48 metriä, on ollut kalaisa.
Järven lähistöltä on kaivettu esiin muinaisia
asutuksia. Niihin kuuluvat Beetsaidan rauniot.
Tuosta pienestä kylästä olivat Pietari ja Andreas,
ehkä maailman kuuluisimmat kalastajat, kotoisin.  
Kalastajan ammatissa tarvittiin paljon tietotaitoa. Kokemuksestaan huolimatta ammattilainen
saattoi jäädä ilman saalista. Oli kohdattava pettymys, kun työn palkkio jäi saamatta.
Veljekset olivat nytkin palanneet saaliitta aamuiselta kalastusmatkaltaan. Kaikki oli tehty ”taiteen
sääntöjen mukaan”, mutta saalis jäi arvoituksellisen
järven kätköihin.
Kotirannalle oli virrannut suuri väkijoukko,
joka kuunteli hievahtamatta Jeesuksen puhetta.
Veljesten vene sai toimia ”saarnastuolina”. Järvi
hoiti puolestaan akustiikan kantaessaan kuultaviksi
elämän sanoja.
Jeesuksen opetuspuhe päättyi. Hän kääntyi kalastajien puoleen: ”Heittäkää verkkonne apajalle.”

kuin Joosef, ja unelman toteutumiseen meni monia
vuosia. Abraham menetti kahdesti vaimonsa. Ensin
faaraon hoviin (1. Moos. 12) ja myöhemmin kuningas Abimelek otti Saaran vaimokseen (1. Moos. 20).
Vaikeuksia toi myös riita Lootin kanssa.
Hieman myöhemmin Jumala ilmestyi Abrahamille näyssä, jossa hän keskustelee Jumalan kanssa ja
jossa Jumala vahvistaa uudelleen lupauksensa. ”Ja
Abram sanoi vielä: ´Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut
perivä.” Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana:
“Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun
omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä.” Ja hän vei
hänet ulos ja sanoi: ´Katso taivaalle ja lue tähdet,
jos ne taidat lukea.” Ja hän sanoi hänelle: “Niin
paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.” Ja Abram uskoi
Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.
(1. Moos. 15:3-6)
Aikaa kului, mutta lupausten lasta ei vain vielä
näkynyt, ja silloin Abraham ja Saara yrittävät auttaa Jumalaa näyn toteutumisessa. He saivat lapsen
orjattaresta, mutta se ei ollut Jumalan suunnitelma.
Myös tänään jotkut pyrkivät auttamaan Jumalaa
näyn toteutumisessa. Sellainen näky ei ole Jumalan
näky, vaan se on ihmisen oma näky, jonka unohdat
helposti, mutta Jumalan näky, taivaallinen näky ei
jätä sinua. Paavali kirjoittaa: ”Sentähden, kuningas
Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista
näkyä.” (Apt. 26:19)
Jumalan näky toteutuu myös sinun elämässäsi
niin kuin se toteutui Abrahamin ja Saaran elämässä.

”koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät
saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön
ja heidän aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen
antajaa luotettavana.” (Hebr. 11:11)
Pidä kiinni Jumalan antamasta näystä ja odota
sitä. Raamatussa on useita kehotuksia odottaa vastausta Jumalalta. ”Miksi murehdit, minun sieluni,
ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa.
Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni
apua, minun Jumalaani.” ”Odota Herraa. Ole luja,
ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.”
Ps. 27:14
Unelmien täyttymystä odottaessa vie eteenpäin
toivon, lohdutuksen ja tulevaisuuden sanomaa:
Jeesus on ylösnoussut ja kuoleman voittanut ja siksi
meillä on aina hieno tulevaisuus täynnä toivoa siitä,
että unelmat täyttyvät. ”Turvaa Herraan ja tee sitä,
mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; silloin
sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä
sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun
ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee.” Ps. 37:3-5

(Luuk. 5:4) Erikoinen sana väsyneille, ammattinsa
osaaville miehille! Pietarin osalta oli aistittavissa
lievää ammattiylpeyttä. Hän kuitenkin toimi Jeesuksen kehotuksen mukaan.
Aamun pettymys ei toistunut. Saalista tuli! Sen
runsaus vaati myös toisen veljesparin, Jaakobin ja
Johanneksen, veneen apuun tulemista. Molemmat
veneet täyttyivät saaliista ääriään myöten. Kysymys
oli ihmeestä; kalastajat ymmärsivät sen. ”Älä pelkää”, sana kohdistui hämmentyneelle Pietarille. ”
Tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä.” (5:10)
Kalastajan tehtävä säilyi miehillä, mutta kalojen
sijaan saalis tuli käsittämään ihmisiä! Verkot vaihtuivat sanoiksi. Toiminta-alue muuttui rajallisesta
järvestä maailman mereksi.
Myöhemmin vielä kerran Pietari sai kokea
ystävineen saalisihmeen. Silloin rannalla seisseen
ylösnousseen Jeesuksen ohjeesta verkko taas täyttyi kaloista. Suuri saalis kuvasi kaikkia kansoja ja
kansanheimoja.
Ilmestyskirjassa on kuva täydestä taivaasta. Kaikista kansanheimoista on siellä edustus! Pienestä
Beetsaidan kylästä kotoisin olleet Pietari ja hänen

veljensä Andreas ovat nyt maailmanlaajuisen työn
uranuurtajia. Me olemme osa tuota kalastajien verkostoa pohjoisilla apajilla.
Olosuhteet ovat usein vaikeita ja omat voimat
saattavat tuntua rajallisilta. Käsky kuuluu kuitenkin
edelleen: ”Heittäkää verkot.” Tarvitsemme toistemme apua. Seurakunta on kalastuskunta! Välillä koemme pettymyksen hetkiä, toisinaan verkot tuntuvat
repeilevän. Työ on Kristuksen ja mikä tärkeintä:
Hän on Kalastuspäällikkönä mukana yhteisessä
tehtävässämme.
Pertti Kymäläinen, Pastori, Pori

Pauli Kemi

Uusi Elämä -lehden
päätoimittaja

Pertti
Kymäläinen
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Yhteys ja rakkauden kautta vaikuttava usko
Juhani Rajala on vastuuhenkilöitä Toivon seurakunnassa, ja hän vastasi kysymykseen: Mitä asioita
Toivon seurakunnassa pidetään tärkeinä?
Toiminnassa on tärkeätä ensinnäkin ihmisten sisäinen kutsumustietoisuus ja uskovien sytyttäminen.
Ensisijaista on evankeliumin levittäminen ja sielujen pelastus; se on Toivon seurakunnan ykkösasia.
Toinen on se, että ihmiset löytäisivät sisäisen kutsumuksen ja voisivat palvella Herraa ja toimia siinä.
Arvostamme aktiivista evankeliointia ja ihmisten
auttamista yhteistyössä muitten seurakuntien kanssa.
Meille on tärkeätä pyhien yhteys.
Koemme, että Herra on avannut hyvältä paikalta
toimitilat. Voimme evankelioida tässä liikkuvia
ihmisiä ja tori-ihmisiä. Haluamme tavoittaa kaikenlaisia ihmisiä.
Meidän mottomme on uskovien yhteinen rakkaus ja rakkauden kautta vaikuttava usko, niin kuin
Raamattukin sanoo Gal. 5:6: ”Sillä Kristuksessa

Juhani Rajala

Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus tai ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava
usko.”
Toinen tärkeä Sanan kohta on Mark. 16:15: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.” Seurakuntien ykköstarkoitus on
julistaa evankeliumia kaikille luoduille.
Pyhien yhteys ja ihmisten auttaminen on tässä
Toivon seurakunnassa myös erityisen tärkeää. Täällä
käy hyvinkin rikkinäisiä ihmisiä, että he löytäisivät
oman paikkansa ja kutsumuksensa.
Keskinäinen rakkaus, yhteyden luominen eri
seurakuntien välille ja yhteistyö eri uskovien kanssa
ovat työn keskiössä. Tietysti me odotamme myös
herätystä ja mitä Jumala tulee tekemään koko Suomen maassa.

Teksti ja kuva:
Soile Inkari

Entinen muslimi kertoo, miten
alkoi uskoa Jeesukseen Kristukseen

Synnyin muslimiperheeseen ja kaikkien muiden
lailla perin uskontoni, ihonvärini, etnisen yhteenkuuluvuuteni, sukupuoleni sekä kieleni. Tätä
perintöä ei voi valita, ja se vaikuttaa käsitykseen
Jumalasta.
Sain oppia, että islamilainen kansa on parasta
kansaa koko maailmassa. Jopa huonot muslimit –
oltuaan monia vuosia helvetissä – tulevat loppujen
lopuksi Paratiisiin. Minun oli mahdoton kuvitella,
että esimerkiksi juutalaiset ja kristityt olisivat oikeassa. Olihan juutalaisuuden ja kristinuskon pyhä
kirja sekä usko sitä paitsi väärennetty. Siksi muslimit
eivät välitä tarkistaa eikä kyseenalaistaa uskontoaan,
vaan sen sijaan pyytävät muita, esimerkiksi juutalaisia ja kristittyjä, tarkistamaan uskontonsa.
Mutta Jumala rakasti minua ja auttoi siinä, mikä
oli mahdotonta. Yhtäkkiä aloin kiinnostua muista uskonnoista. Olin vieläkin täysin varma omasta uskonnostani, mutta halusin kuitenkin lukea kristinuskosta
ja muista uskonnoista. Menin kerran Gotlannissa
pidettyyn konferenssiin ja hotellihuoneesta löysin

Uusi Elämä
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja profeetallinen herätyslehti,
joka ilmestyy lähes kerran kuukaudessa, noin 8-10 kertaa vuodessa.
Lehden tilausmaksu vuodelle 2018
on 35 euroa.

Uusi Elämä

c/o Kalle Vihonen

Paljaspää 2 A 2, 20610 Turku
Puh. 0400 422 777

Raamatun, jossa oli Uusi testamentti. Siitä päivästä
lähtien alkoi elämäni muuttua.
Tulin hämmentyneeksi, kun aloin pikkuhiljaa ymmärtää Sanaa ja tajusin, ettei Raamattu ikinä voinut
olla väärennetty. Sain järkytyksen toisensa jälkeen
joka kerta, kun opin jotain uutta Jumalan Sanasta,
mutta jokaisen järkytyksen jälkeen tuli iloa. Tulin
valtavan iloiseksi ymmärtäessäni, että Jeesus oli
ystävällinen. Hän paransi sairaita, vapautti vangittuja, antoi anteeksi avionrikkojanaiselle, rakasti ja
siunasi vihollisiaan.
Luin sekä tutkin pyhää kirjaa ja katselin useita
kristillisiä TV-kanavia. Minulla oli monia kysymyksiä ja pyysin Jumalan osoittamaan oikeata tietä.
Etsiminen ei ollut helppoa, mutta pitkän ajan etsimisen ja monien unettomien öiden jälkeen elämäni
alkoi muuttua tavalla, josta en koskaan osannut
edes haaveilla. Ilo täytti sisimpäni. Elämäni alkoi
muuttua ja olen saanut sille tarkoituksen. Minulla
on Jumala, joka rakastaa minua ja on kaikki, mitä
tarvitsen.

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi,
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
Toimitus / avustajat:
Heljä Ahjovaara-Steck
ahjovaara-steck(at)
kolumbus.fi
Soile Inkari, soile@inkari.fi
Samir Massioui
samir@massioui.com
Yrjö Ahonen, Kirsti
Jääskeläinen

Haluaisin juosta kertomaan perheelleni, ystävilleni ja tutuille kaiken todellisesta Jumalasta, jonka
olin löytänyt Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta se ei
ole niin helppoa. Vaatii kovaa työtä ja suurta varovaisuutta, kun yritetään auttaa muslimia voittamaan
tietämättömyytensä ja löytämään totuuden. Tuo
prosessi oli vaikea minullekin, kun aloin ymmärtää,
että juuriani kiskottiin ylös ja minun sekä esi-isien
uskonto oli vanha käännetty sivu elämässäni.
Kiitän Jumalaa, joka on pelastanut minut uppoavasta laivasta pelastusalukseen. Hän täytti minut
ilolla, rauhalla ja erikoisella levollisella hiljaisuudella, jota ei voi selittää.
Minusta tuli uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa ja aloin rakastamaan anteeksiantamista ja
suvaitsemista. Nyt rakastan kotimaatani, kansaani,
uutta maatani Ruotsia, kaikkia muslimeja, kaikkia
kristittyjä sekä muita ihmisiä. Kiitos Sinulle, Herrani
ja rakas Jumalani Jeesus!

Ali, Ylionnellinen

Tilitiedot:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH

Tilaa lehtiä jakeluun:
Kalle Vihonen,
P. 0400 90 88 40

Tili Ruotsissa:
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S-125 23 Älvsjö, Sverige
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Tilaukset ja
osoitemuutokset:
pauli.kemi@gmail.com
Ilmoitukset:
pauli.kemi@gmail.com
P. 0400 422 777

UUSI ELÄMÄ -lehti on myös
netissä pdf muodossa.
www.uusielama.net
Paino: Suomalainen
Lehtipaino, Kajaani 2017
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Lähde keskellä
Turun kaupunkia
Ruokaa, ihmisen kohtaamista ja Jumalan Sanaa
Meidät irtisanottiin tammikuun alussa
Toivon seurakunnan entisestä paikasta, ja sen jälkeen aloimme sitten kysellä uutta paikkaa. Kävimme katsomassa varmastikin kymmenen erilaista
kohdetta, mutta huomasimme, että ne
eivät olleet meille. Välillä pidimme
paussia etsimisessä ja vain rukoilimme ja pyysimme rukoustukea muiltakin. Tässäkin näki, miten rukouksiin
vastataan ja miten vastaukset monesti
tulevat aika viime tingassa. Me kiitimmekin rukouksessa, että saamme vain
sen paikan, jonka Herra on varannut
meille. Emmekä olisi arvanneet, että
näin keskelle kaupunkia pääsisimme
tulemaan, sillä bussipysäkki on ihan
oven edessä ja parkkipaikkojakin
löytyy helposti viikonloppuisin, johon
meidän toimintammekin painottuu.
Päiväkeskus toimii täällä normaalisti joka arkipäivä ma-pe klo 9 – 12.
Lämmintä ruokaa emme nyt valmista,
vaan ainoastaan kahvia ja voileipiä
sekä teetä ja mehua. Päiväkeskuksessa
on käynyt mukavasti väkeä. Uskomme, että tämä tulee lisääntymään,
koska tarve on suuri ja joitakin muita
päiväkeskuksia on suljettu. Se tuo
meille lisää väkeä. Lisäksi jaamme
kaupan ruokaa, jota olemme saaneet
lahjoituksina. Tämä on ollut valtava
siunaus meille. Ihmiset ovat tulleet
hakemaan ruokaa, ja meillä on ollut
pitkä pöytä täynnä jaettavaa
Tämä uusi paikka on ihan alusta
alkaen tuntunut levolliselta ja rauhalliselta ja meille kuuluvana. Meitä jopa

kehotettiin, että ottaisimme isomman
paikan kokonaan haltuumme, mutta
menemme rauhallisesti eteenpäin.
Siellä on sitten keittiöt ja tuplaten
enemmän tilaa, mutta etenemme
resurssien mukaan. Tulevaisuudessa
ehkä isommat tilat.
Meillä on ollut hyvin väkeä kokouksissa. Tähän on helppo kadultakin
tulla. Torilta kutsumme ja ohjaamme
väkeä kokouksiin. Suunnitelmissa on
pitää toritapahtumia, joissa on kahvia
ja musiikkia. Voi olla lettuja, ja makkaraakin paistamme välillä. Tietysti
todistetaan ja kerrotaan evankeliumia
ja kutsutaan ihmisiä tänne kokoustiloihin. Katsotaan, miten Jumala johtaa.
Välillä torilla ja samalla tehdään paikkaa tunnetuksi.
Tämä on yhteiskristillistä toimintaa. Meillä on myös ulkomaisia
puhujia tulossa. Haluamme pitää tätä
myös kansainvälisenä paikkana. On
tärkeätä, että hyväksymme hyvinkin
erilaiset ihmiset. Juhani sanoi kerran
sattuvasti, kun hän katseli kahta laitapuolen kulkijaa juomassa kahvia, että
tuossa onkin tulevat vanhemmistoveljet kasvamassa! Haluamme nähdä
ihmisissä sitä toivoa ja tulevaisuutta,
jota Jumalakin näkee heissä. Meidän
tulee nähdä toisten ihmisten muuttuminen, samoin kuin Jumala on tehnyt
muutoksen meidänkin sydämissämme. Jumala toimii ja saamme rukoilla
erilaisten ihmisten puolesta. Pitää
muistaa, että joudumme hioutumaan,
nöyrtymään ja kasvamaan jokainen.

Kalle Vihonen rohkaisee meitä jokaista kulkemaan Jumalan johdatuksessa.

Meillä on ollut työnvälityksestä
työkokeilussa useita ihmisiä. Tällä
hetkellä meillä on Anu, joka on ahkerasti ollut mukana toiminnassa.
Viime kuussa oli neljä henkilöä.
Työnvälityksen kautta tulevilla on
kolme kuukautta tai puoli vuotta aikaa ja sitten pitää taas jatkaa matkaa.
Monet ovat tällaisen työjakson jälkeen
innostuneet avustamaan vapaaehtoisesti toimintaa. Heidän elämänsäkin

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

on muuttunut, ja he ovat innostuneet
lukemaan Raamattua ja katsomaan
TV7:aa. He ovat kasvaneet uskossa
ja tulleet aina uudestaan, kun ovat
saavat kokea elämänsä hyödylliseksi.
Näin saamme mennä toinen toistaan
tukien eteenpäin Jumalan armossa.

Teksti ja kuva:
Soile Inkari

Nyt on Suomen aika!

Jumala antaa herätyksen maahamme ja siksi haluamme levittää Jumalan hyviä uutisia Suomen
koteihin Uusi Elämä (UE) -lehden avulla. Lehti
on hyvä väline evankelioinnissa.
Tule sinäkin mukaan levittämään Uusi Elämä
-lehteä paikkakunnallasi. Voit tilata tätä Uusi Elämä -lehteä tai tulevia lehtiä edullisesti jakeluun:
100 kpl maksaa vain 19 € + pk.

Tilaukset: 0400 422 777 Pauli Kemi
Puh. 0400 90 88 40 Kalle Vihonen
pauli.kemi@gmail.com

Kalle Vihonen

Juhani Rajala

Seuraava UE -lehti ilmestyy noin 30.5.2018
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Matti Haapala
julistaa, laulaa ja
kertoo Jeesuksesta,
siellä missä
ovet avautuvat
evankeliumille.

Matti Haapalan tie uskoon
ja Herran palvelemiseen
Ruotsissa asuva Matti Haapala on
alunperin kotoisin Ylistarosta, EteläPohjanmaalta. Hän syntyi vuonna
1955. Perheellä oli pieni maatila. Isän
ja äidin lisäksi heitä oli seitsemän lasta, neljä tyttöä ja kolme poikaa. Matti
oli sisarusparven toiseksi nuorin.
- 1970-luvulla monet muuttivat
Ruotsiin työn perässä. Minäkin lähdin,
vaikka ei minulla mitään suurempaa
suunnitelmaa ollutkaan. Useimmat
sisaruksistani asuivat jo siellä.
Matti tuli skoonelaiseen Helsingborgin satamakaupunkiin vuonna
1973. Vähän myöhemmin hän muutti
Blekingessä sijaitsevaan Olofströmiin, jonne hän jäi asumaan.
- Elin niin kuin monet muutkin
maahanmuuttajat tuohon aikaan,
paiskin töitä arkisin ja juhlin viikonloppuisin. Kuitenkin etsin jo silloin
syvempää olemassaolon tarkoitusta,
jota pinnallinen elämäni ei antanut,
Matti kertoo.
Eräs hänen työtovereistaan löysi

takaisin nuoruutensa uskon. Hän kävi
Matin luona ja kertoi hänelle uskostaan Jeesukseen.
- Näin hänen elämässään selvän
muutoksen, ja se puhutteli minua.
Aloin vähitellen pohtia näitä olemassaolon syvimpiä kysymyksiä. Jumalan
antama etsikkoaika tuli kohdalleni.
Uskossaan uudistunut työkaveri tuli
uudestaan käymään Matin luona.
- Kävimme pienessä hengellisessä
tilaisuudessa, jonka jälkeen jatkoimme keskustelua luonani. Sinä iltana
tein uskonratkaisun. Pyysin Jeesukselta synnit anteeksi ja tunnustin Hänet
Herrakseni, hän muistelee.
Uskoontulo ei Matin mielestä ollut
kovin dramaattista, vaikka sitä edelsi
selvä sisäinen kamppailu, kun hän
joutui valinnan eteen. Siitä uskonvaellus lähti kuitenkin pikkuaskelin
eteenpäin.
- Myöhemmin muutin Tukholman
alueelle työskentelemään metalliyrityksiin. 1990-luvulla aloin sisimmäs-

säni tuntea tarvetta lähteä opiskelemaan Raamattua. Otin virkavapaata
töistä ja menin Metodistien Raamattuinstituuttiin Göteborgiin. Luin siellä
syyslukukauden vuonna 1996. Sitten
jatkoin Tukholmassa kevätlukukauden
baptistien Betel-seminaarissa. Tämän
jälkeen palasin töihin.
Matti Haapala koki kuitenkin selvää
Pyhän Hengen kehotusta vielä jatkaa
koulunkäyntiä Raamatun äärellä.
- On tärkeää tehdä se, mihin Jumala
meitä kehottaa. Meni kaksi vuotta,
kunnes otin lisää virkavapaata töistä
ja kävin toisen vuoden helluntailaisten
Bromma-koulussa.
Jumalan omaisuuskansa, juutalaiset ja Israelin maa ovat useita vuosia
olleet voimakkaasti Matti Haapalan
sydämellä. Hän on toiminut Israelin
ystävien parissa Ruotsissa ja käynyt maassa useita kertoja.
- Jumalan Sana puhuu selvästi
siitä, miten Israeliin tulee suhtautua.
1. Moos.12:1-3 kehottaa ihmisiä siu-

naamaan Israelia, ja monissa Raamatun paikoissa kehotetaan rukoilemaan
Israelin puolesta. Psalmissa 122:6
sanotaan: ”Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille! Ne, jotka sinua rakastavat,
saavat levon ja rauhan.”
Matti julistaa, laulaa ja kertoo Jeesuksesta, siellä missä ovet avautuvat
evankeliumille. Hänen moottoripyöränsäkin saa olla tässä mukana.
- Olen useina vuosina muun muassa
osallistunut kristillisen moottoripyöräkerhon Gospel Ridersin evankelioimiskampanjoihin Suomessa, joissa
monia ihmisiä on ottanut Jeesuksen
vastaan. Jos Herra suo, menen sinne
tänäkin vuonna, kertoo Matti, joka
tällä hetkellä palvelee julistustiimissä
Tukholman pohjoispuolella Solnassa,
Uusi Elämä -seurakunnan suomenkielisissä kokouksissa.

Teksti: Georg Ahonen
Kuva: Pauli Kemi
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Eniten sydäntäni
koskettaa se, kun
menen itse syrjäseuduille saarnaamaan
evankeliumia, sanoo
James Phiri

Evankeliumia ja apua
Afrikan unohdetuille
Malawilaisen Kalibu Ministry –
järjestön johtotehtävissä toimiva
James Phiri vieraili Suomessa ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2017.
Edes pimeys ei hyydyttänyt valoisaa
hymyä. Phirin mielestä ilma oli ihanan
raikasta ja viileää, toisin kuin Malawissa, jossa oli ollut hyvin kuumaa.
Phiri näki lunta ensimmäistä kertaa
ja ihmetteli puiden määrää kaupunkimaisemassa.

Zimbabwesta Malawiin

Phiri kertoo syntyneensä Zimbabwessa, mutta hänen molemmat vanhempansa ovat malawilaisia. He menivät
Zimbabween etsimään parempaa
elämää siirtomaa-aikana ennen Malawin itsenäistymistä.
- Olen perheemme viidestä lapsesta kolmanneksi vanhin. Tulimme
takaisin Malawiin vuonna 1983. Työskentelin aluksi Mosambikin Malawin

suurlähetystössä sekä myöhemmin
Kiinan Malawin lähetystössä. Synnyin
uskonnolliseen perheeseen. Olin kristitty, mutta en uudestisyntynyt. Vuonna 2002 liityttyäni Kalibu Ministry
- palvelutyöhön ja päästyäni pastori
Howardin opetukseen ymmärsin, että
elämällä uskonnollista elämää teen
suuren virheen elämässäni. Uudestisynnyin vuonna 2002, jolloin ymmärsin, että täytyy kuolla maailman asioille ja antaa koko elämänsä Jumalalle.
Tehdäkseen evankeliumin mukaista
palvelutyötä on kärsittävä kärsivien
kanssa, kertoo Phiri taustastaan.

Työ syrjäseuduilla

James Phiri näkee, että Malawissa on
vaikea löytää lähetystyöntekijöitä tai
pastoreita, jotka olisivat kiinnostuneita menemään syrjäseuduille. He rakentavat seurakuntiaan kaupunkeihin,
koska maaseudulla on vaikeaa toimia

seurakuntana.
- Ainoastaan Kalibu Ministry -palvelutyöllä on seurakuntia syrjäseuduilla. Meillä ei ole yhtään seurakuntaa kaupungeissa. Haasteellisinta
on se, että ympärillämme on hyvin
haavoittuvaisia ihmisiä. Sellaisissa
olosuhteissa seurakuntien pitäminen on kovaa työtä. Työssämme on
mukana 600 pastoria, jotka saavat
järjestöltä kuukausittaisen tukirahan.
Saamallaan tuella he rakentavat seurakuntarakennukset. Nämä 600 pastoria
toimivat maalaiskylissä Malawin
syrjäseuduilla tavoittaen vanhuksia,
köyhiä ja kärsiviä ihmisiä. Heillä
kaikilla on omat seurakuntansa, joissa on 80 - 150 jäsentä. Liikkuminen
maaseudulla on iso haaste, ja niinpä
pastoreille ostetaan polkupyöriä, joilla
he vierailevat seurakuntalaistensa
luona. Joillakin pyörämatkat voivat
olla hyvin pitkiä, Phiri kuvailee työtä.

Tarvitaan vahva
seurakunta

Phirin mukaan noituus Malawissa,
kuten suurimmassa osassa Afrikan
maita, on iso haaste. Haaste on myös
ihmisten hengellinen kasvaminen.
- Menestysteologiset seurakunnat
ovat ongelma, koska niissä ei saarnata evankeliumia siksi, että se toisi
ihmisiä Jumalan valtakuntaan. He
saarnaavat evankeliumia miellyttääkseen ihmisiä ja ostaakseen heidän mielensä, että he antaisivat rahaa heidän
pastoreilleen. Hengellistä kasvua ei
käytännössä tapahdu, koska toiminta
on ihmisten huijaamista. Toisaalta
ihmiset haluavat kuulla vain hyviä
asioita, eivät saarnattavan totuutta.
Raamatun totuutta julistaviin seurakuntiin löytyy vain muutamia ihmisiä. On myös pastoreita, jotka ovat
mukana noituudessa. Jotkut pastorit
kutsuvat itseään profeetoiksi, mutta he
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eivät ole oikeita profeettoja. He manipuloivat Jumalan Sanaa ja saattavat
noituuden voimia käyttäen tehdä valheihmeitä ostaakseen ihmisten mielet.
Länsimaisiin ihmisiin tämä helposti
vetoaa, jolloin he tukevat näitä pastoreilta. Ihmiset virtaavat kokouksiin ja
antavat pastoreille kaiken, mitä heillä
on. Rahat saatuaan pastorit rakentavat
kalliita kartanoita ja ostavat hienoja
autoja. He tekevät itsestään rikkaita
sen sijaan, että auttaisivat heikossa
asemassa olevia ihmisiä.
- Näistä syistä me tarvitsemme vahvan seurakunnan ja vahvan johtajuuden, kuten Kalibu Ministryn palvelutyössä on. Kolme kertaa vuodessa on
pastoreiden konferenssi, jossa pastori
Michael Howard opettaa heitä. Hän
haastaa pastoreita, että heidän täytyy
työssään murtaa nämä henget. Ilman
Jeesuksen Kristuksen voimaa emme
voi tehdä mitään. Meidän tarvitsee
olla täynnä Pyhää Henkeä, jolloin
voimme nuhdella ja tuhota noituuden
henkivaltoja kaikilla alueilla, Phiri selostaa Malawin hengellistä ilmapiiriä.

Rakkauden ja toivon sanomaa
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Keittiö Malawin syrjäseudulla

Unohdetut vanhukset

James Phiri vakuuttaa, että Kalibu
Ministry – palvelutyössä kaikki länsimaista saatu tuki ohjautuu syrjäseuduilla ruohonjuuritasolla tehtävään
työhön.
- Rakentamamme vanhusklinikka
on koko Saharan etelänpuoleisella
alueella ainoa, joka antaa köyhille
ihmisille apua ilmaiseksi. Ihmiset kävelevät hyvin kaukaa sinne.
Vanhusklinikalla pidämme huolta
leskistä ja perheidensä hylkäämistä
ihmisistä. Jos he sairastuvat, kukaan
ei vie heitä hoitoon. Jotkut vanhukset ovat liian raihnaisia siivoamaan
majojaan. Malawissa maaseudulla ei
ole sähköä, vettä eikä yhtään mitään.
Kalibu Ministry -palvelutyön näkynä
on mennä ja auttaa juuri näitä ihmisiä.
Ei ole hyvä, että ihmisiä palvellaan
pelkästään hengellisesti, vaan mukaan
otetaan luonnollinen avustustyö, kuten
esim. ruokkiminen ja terveydenhuolto,
James Phiri muistuttaa.
- Vanhusklinikka -projektissa olemme rakentaneet koteja köyhille vanhuksille. Niille vanhuksille, joista
kukaan ei huolehdi, on rakennettu
asuintilat ja heistä pidetään huolta, että
heidän viimeisiin päiviinsä saataisiin
elämänlaatua. Myös paikallisesta
koulusta vierailee oppilaita vanhusten
luona auttaen heitä ja rukoillen heidän
puolestaan. Aiemmin vanhusprojektiin saatiin Suomen Ulkoministeriöltä
3 -vuotinen rahoitus (2013 - 2015),
mutta tällä hetkellä työ on omavaraista. Paljon on asioita, joita on vielä
tehtävänä, kuten hammasklinikka ja
leikkaussali. On haaste saada ihmi-

Uusi seurakunta kokoontuu koulussa.
siä tukemaan tätä toimintaa, koska
useimmat ihmiset eivät välitä köyhistä
eivätkä halua uhrata elämäänsä köyhien ihmisten takia. Se on iso ongelma
Afrikassa, Phiri toteaa.

Sydämessä rakkaus ja ilo

James Phiri näkee ison eron länsimaisen ja afrikkalaisen hengellisyyden
välillä. Näin hän tuota eroa kuvaa:
-  Malawissa, kuten muissakin Afrikan maissa, on paljon köyhiä ihmisiä.
Maaseudulla vieraillessamme näemme köyhyydestä huolimatta onnellisia
ja hymyileviä kasvoja. Ihmisillä, jotka
uskovat Herraan Jeesukseen, on sydämessä rakkaus ja ilo. Afrikassa ihmiset
esirukoilevat ja rukoilevat tosissaan

selvitäkseen köyhyyden keskellä.
Vaikka Malawi on hyvin köyhä maa,
silti monet ihmiset antavat omastaan.
Herran palvomisessa heillä on paljon
uskoa ja iloa. Länsimaissa ihmiset
ovat hyvin siunattuja, mutta he eivät
välitä Herrasta. Koska heillä on kaikkea ja he voivat tehdä mitä haluavat,
he eivät koe tarvitsevansa rukousta
kuten afrikkalaiset.

Tulkaa rinnallemme

Lopuksi James Phiri esittää länsimaiden kristityille syvältä sydämestä
nousevan pyynnön:
- Tulkaa yhdessä afrikkalaisten
sisarien ja veljien rinnalle. Meillä
Malawissa on paljon puutteita ja on-

gelmia. Auttakaa ja tukekaa työtämme syrjäseuduilla, jossa tavoitamme
unohdettuja ihmisiä. On surullista,
että Hiv- epidemian takia väestöstä yksi sukupolvi on lähes kuollut.
Heiltä jää orvoiksi lapsia, jolloin
vanhuksista tulee jälleen isiä ja äitejä
lapsenlapsilleen. Kukaan ei tue heitä
tässä. Emme saa olla laiskoja. Meidän
vastuumme on tavoittaa näitä ihmisiä,
julistaa heille Jumalan Sanaa ja tuoda
heidät Jumalan valtakuntaan. Jumala
siunatkoon teitä.

Kuvat: Mika Koivunen
ja Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen
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Kalle Vihonen
toivottaa
jokaisen
sydämellisesti
tervetulleeksi
Toivon
seurakuntaan.

Ilojuhlat Turussa, kun Toivon seurakunta juhli uusien tilojen avajaisia

Tänne on helppo tulla,
matala kynnys kaikille
Juhani Rajala aloitti tilaisuuden laululla: On armo suuri ihmeinen. Laulun
jälkeen Juhani kehotti: ”Nostakaa
kätenne ylös, kenellä on suuri Jumala.”
Kaikki läsnäolijat nostivat kätensä!
Tämä toi heti innostuneen odotuksen.
Herra on totisesti suuri!

Herra avasi oven uuteen

Marianne Junttila juonsi tervetulojuhlan ja kertoi, miten Toivon seurakunta toimi yli viisi vuotta Itäisellä
Pitkälläkadulla. Kun vuokrasopimus
oli loppumassa, etsittiin uusia tiloja.
Etsittiin ja rukoiltiin. Nämä tilat löytyivät Eerikinkatu 4:sta, Julininkulmasta, aivan Turun keskustasta.
Vastuuhenkilöt kokivat, että Herra
kuuli rukoukset ja Hän itse avasi

juuri tämän paikan seurakunnalle.

Jumala kohtaa sinua
hyvyytensä mukaisesti

Kalle Vihonen on seurakunnan
paimen. Puheensa aluksi Kalle hymyili
kuulijakunnalle: ”On ilo nähdä, että
olet paikan päällä! Jumalan hyvyys
vetää meitä kaikkia puoleensa. Jumalan rakkaus saa paljon aikaan jokaisen
kohdalla, ja Herra tietää, mitä Hän
tekee tänäkin iltana.”
Kalle kertoi: ”Kun vanhassa paikassa sanottiin, että teidät on irtisanottu,
vastasin siihen, että halleluja! Parhaat
päivät ovat edessä!” Jumalalla on jännityksen jälkeen aina jotain tuoretta
tarjolla. Kalle kehotti kuulijakuntaa,

että kokeilepa herätä aamulla kolmen
aikaan ja ylistää ja rukoilla Herraa,
niin tuoretta ja uutta tulee tapahtumaan
päivän mittaan. Jumala tulee antamaan
omilleen uusia kokemuksia.
Kalle kehotti täyttymään Jumalan
Hengellä ja rakastamaan siskoja ja
veljiä. Kalle vakuutti, että vaikka
sinäkin töppäät, ei Jumala torju sinua, vaan Hän koppaa sinut syliinsä
ja auttaa sinua. Herra tekee ihanaa
työtänsä sinussa, sillä Hänellä on
rauhan ajatukset sinua kohtaan ja Hän
tuo sinulle tulevaisuuden ja toivon.
Olemme ainutkertaisia. EI ole toista
sinun kaltaistasi. Jumala tuntee sinut
läpikotaisin. Hän huolehtii sinusta ja
johdattaa eteenpäin. Jumala on uskollinen. Hän ei koskaan hylkää omiaan.

Kalle painotti, että meidän tulee
olla yhtä. Rukoilla toinen toistemme
puolesta ja eri seurakuntien puolesta.
Jeesus rukoilee tätä samaa rukousta,
että me yhtä olisimme. Jumala tuo
aina tasapainon elämäämme. Jos tulee
turhia ajatuksia, niin niiden kanssa
ei kannata seurustella. Kun yhteinen
rintama on kunnossa, pahan palavat
nuolet eivät hallitse ja haavoita seurakuntaa. On tärkeätä, että uskon kilpi
on vahva ja että kasvamme suhteessa
Kristuksen kanssa. Jeesuksen ja Isän
läheinen suhde on malli meille. Kun
tähän pyrimme, silloin on yhteys myös
perheen kesken, seurakunnan kesken ja
kansojen kesken.
Jumala haluaa tehdä syvää työtä
koko ihmisessä. Kalle rukoili, että Her-
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ra loisi uutta jokaisessa ihmisessä ja
että Jumalan rauha tulisi olemaan suurempi tulevina päivinä. Samalla hän
myös julisti, että kevät tulee olemaan
voitelun kevät ja kirkkauden kevät.

Tervehdyksiä

Juhani Rajala toi tervehdykset Ulo
Niinimäeltä Virosta, Matti Aaltoselta
ja lastenkodin lapsilta Kambotseasta
sekä Jorma Finnilältä Uudelta Guinealta. Soile Inkari toi tervehdyksen
Ilpoistenpiiristä ja Tuula Ekbomilta.
Pauli ja Ana Kemi onnittelivat
Toivon seurakuntaa ja iloitsivat koko
sydämestään, että seurakunta on saanut
uuden paikan ja että Jumala tulee tekemään suuria asioita. Ana kertoi, että
kun he Paulin kanssa olivat matkalla
Turkuun ja rukoilivat tämän paikan ja
työn puolesta, he saivat Raamatusta
paikan (Ilm. 3:7-8), jossa sanotaan, että
kun Herra avaa oven, sitä ei voi kukaan
sulkea. Herra antaa uusia asioita sille,
joka on uskollinen ja kulkee läpi koettelemusten. Ana sanoi Kallelle: ”Olet
ollut uskollinen Jumalalle. Hän tulee
avaamaan suuremman oven, jota et voi
edes kuvitella. Tämä on vasta alkua.”
Koko seurakunnalle Ana sanoi: ”Tämä
paikka tulee olemaan lähde, jossa tulee
tapahtumaan paljon ihmeitä ja Jumalan
nimi tulee korotetuksi.”

Meidän tulee olla siellä,
missä on ihmisiä

Ritva Rantanen kertoi, että hän on
toriteltan ja ystävien kanssa ollut
torilla aina torstaisin kuuden vuoden

Marianne Junttila
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ajan. Hän oli rukoillut, että Herra
avaisi torin läheltä matalan kynnyksen
paikan, johon voisi kutsua ihmisiä
juttelemaan kahvikupin ääreen. Tämä

paikka on Ritvalle rukousvastaus.

Ritva puhui myös siitä, että olemme
sitä varten, että meidän puolesta tai
meitä vastaan sanotaan. Kun olemme
Kristuksessa, se ei jätä ketään kylmäksi
tai välinpitämättömäksi. Jos sinua
vastaan sanotaan, se ei viime kädessä
kohdistu sinuun, vaan Kristukseen.
Apostolitkin aikanaan saivat kokea
tätä, ja sinäkin olet varmasti kokenut,
että on jätetty ystävien tai sukulaisten
ulkopuolelle ja haavoitettu. Saamme
kiittää Herraa siitä, että olemme Hänen
tiellään, kun tällaista tulee elämäämme.
Ritva totesi, että sinä olet tärkeä
Jeesukselle. On ihanaa saada kokea yhteyttä toisten kanssa ja siunata kaikkia
seurakuntia.

Juhani Rajala on monitaitoinen mies.

Väliajalla

Ennen seuraavaa kokousta, jossa Juhani Rajala jakoi Sanaa Jumalan rakkaudesta, saimme juoda kakkukahvit.
Anne Rajala oli leiponut aivan ihanat
ja maukkaat täytekakut koko väelle.
Kahvia juodessa oli samalla hyvä
tilaisuus kohdata toinen toistaan ja
jutella arkipäivän asioista tai pyytää
esirukousta puolestaan. Tämä on
Toivon seurakunnalle tunnusomaista:
ihminen kohdataan ruumiin, sielun ja
hengen tasolla - kokonaisvaltaisesti.

Teksti ja kuvat:
Soile Inkari

Ritva Rantanen

Antti Pallonen, Kalle Vihonen ja Juhani Rajala; “Kalle ja turvamiehet”

Anu on avustajana Toivon työssä.
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Lars Enarson
on ruotsalainen
julistaja ja esirukousjohtaja, joka
asuu Jerusalemissa.
Hän on toimittanut
useita Israelia
käsittäviä
TV-ohjelmia.

Lars Enarson:

Rukoile Pyhän Hengen vuodatusta
Suomen ja Pohjolan ylle nyt!
”Kun he olivat rukoilleet, vavahteli
paikka, jossa he olivat koolla, ja he
kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja
puhuivat rohkeasti Jumalan Sanaa.”
(Apt. 4:31)
Sana helluntai juontaa kreikankielisestä sanasta pentekoste, joka merkitsee ”viideskymmenes”. Pääsiäisen

ja helluntain välisen viidenkymmenen
päivän taustalla on käsky Herran laissa,
jossa lukee: ”Laskekaa siitä sapatin jälkeisestä päivästä, jona tuotte heilutusuhrilyhteen, seitsemän täyttä viikkoa.
Laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti.
Tuokaa sitten HERRALLE ruokauhri

uudesta sadosta.” (3. Moos. 23:15-16)
Se oli ”sapatin jälkeisenä päivänä”,
samana aamuna, jolloin ensimmäinen
lyhde uudesta sadosta kannettiin esiin
temppelissä, jolloin Jeesus nousi ylös
kuolleista. Paavali viittaa tähän kirjoittaessaan: ”Mutta nytpä Kristus on
herätetty kuolleista, esikoisena kuole-

maan nukkuneista.” (1. Kor.15:20) Siitä
päivästä lähtien alkaa pääsiäisen ja helluntain välinen 50 päivän laskeminen.
Voimme luottaa, että kaikki apostolit
kuuliaisuudesta Herran laille laskivat
nämä viisikymmentä päivää ylösnousemuksen jälkeen. Tuona aikana
he kokivat dramaattisen muutoksen
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Tämä sinun
tulee tietää!
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 kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee
hyvää, ei ainuttakaan. Room. 3:12.
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat
Jumalan kirkkautta vailla. Room. 3:23
Sillä synnin palkka on kuolema,
mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut
ristillä sinun puolesta.

Jumala osoittaa rakkautensa meitä
kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme
syntisiä. Room. 5:8. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä

heikkoudesta voimaan. Luukas kirjoitti
näistä viidestäkymmenestä päivästä,
että Jeesus antoi apostolien nähdä
Hänet neljänkymmenen päivän aikana
ja sitten sanoi heille: ”Johannes kastoi
vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä
Hengessä pian näiden päivien jälkeen.”
(Apt. 1:5) Viidenkymmenennen päivän
tultua Pyhä Henki lankesi!

Opetuslapset muuttuivat

Ensimmäisenä päivänä, kun ylösnousemus tapahtui, olivat opetuslapset
lukittujen ovien takana. He epäilivät
ja pelkäsivät kuollakseen. Muutamia
päiviä aikaisemmin he olivat kinastelleet siitä, kuka heistä oli suurin, sitten
he rikkoivat lupauksensa ja jättivät
Mestarinsa. Ja johtaja heidän joukossaan oli julkisesti kieltänyt Mestarinsa
kolme kertaa!
Mutta askel askeleelta he muuttuivat.
Neljänkymmenen päivän jälkeen he
olivat yhtenäinen joukko, täynnä uskoa
etsiessään rukouksin Jumalaa. Viidenkymmenen päivän jälkeen he olivat
rohkeita kuin nuoret leijonat, valmiita
astumaan esiin koko Israelin eteen ja
uhraamaan henkensä evankeliumin
viemiseksi maailman ääriin saakka.
Helluntaipäivä on oikeastaan Mes-

siaan ylösnousemuksen viettämisen
kohokohta ja finaali. Rukoilkaamme
näinä päivinä valtavaa muutosta omassa elämässämme ja uutta hengenvuodatusta sekä Suomen että koko Pohjolan
ylle, joka muuttaa koko seurakunnan
hajaannuksesta ja heikkoudesta yhtenäisyyteen ja Pyhän Hengen voimaan.

Päivien laskeminen

Kaikki juutalaiset laskevat vieläkin
päiviä joka ilta, suoraan auringonlaskun
jälkeen näiden viidenkymmenen päivän
aikana HERRAN edessä ja rukoilevat
psalmin 67 sanoin, jossa lukee: ”Jumala
olkoon meille armollinen ja siunatkoon
meitä. Hän valaiskoon kasvonsa meille
– sela - että maan päällä tunnettaisiin
sinun tiesi, kaikissa kansoissa sinun
valmistavasi pelastus.” (Ps.67:3)
Se, mitä tapahtui helluntaipäivänä
Jerusalemissa, oli psalmin 67 täyttymys. Tätä meidän tulee rukoilla, että
se tapahtuu uudelleen Pohjolan maissa
tänä vuonna.
Psalmi 67 sisältää hepreassa seitsemän jaetta ja 49 sanaa. Toisin sanoen
yhtä monta jaetta ja sanaa kuin viikkojen lukumäärä sekä kyseisiä päiviä,
kun niitä laskettiin helluntaihin asti.
Psalmia kirjoitetaan usein hepreaksi
seitsemänhaaraisen lampun muotoise-

na, mikä on esikuva Pyhästä Hengestä.
Katso Sak. 4:5-6: ”Ei väellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo
HERRA Sebaot.”
Lampunjalka on myös kuva seurakunnasta: ”...ja seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.”
(Ilm. 1:20) Meidän tullee rukoilla
Herralta enemmän Hengen ilmestystä
ja ylösnousemusvoimaa seurakunnalle
Suomeen ja Pohjolaan, niin kuin Paavali rukoilee Ef. 1:17-19! Sellaisessa
rukouksessa, jossa yhdessä anotaan
Jumalalta jotakin, on Jumalan Sanan
mukaan voimaa.
* Laske päivät ylösnousemuksesta
HERRAN edessä joka ilta helluntaihin
asti ja rukoile psalmin 67 sanoin! Anna
uskon ja odotuksen kasvaa jokaisesta
päivästä toiseen!
* Rukoile, että Jumala siunaisi seurakuntaa Suomessa uudella voimalla,
niin että Jumalan tie tulee tunnetuksi
Suomessa sekä koko maailmassa!
”Kun he olivat rukoilleet, vavahteli
paikka, jossa he olivat koolla, ja he
kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja
puhuivat rohkeasti Jumalan Sanaa.”
(Apt. 4:31)
* Rukoile, että Suomen ja Pohjolan
seurakunta siirtyy:
- pelkuruudesta rohkeuteen

kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19

4. Ota vastaan pelastus
henkilökohtaisesti.

Tämä pelastus on Jeesuksessa, joka
on ainut tie taivaaseen. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.
Apt. 4:12 Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat
hänen nimeensä. Joh. 1:12
Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun
sydämessäsi, se on se uskon sana,
jota me saarnaamme. Sillä jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä
pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan. Room. 10:8-10 Sillä
jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu. Room. 10:13
Pauli Kemi,
Uusi Elämä -lehti

- epäilyksistä uskoon
- sisäisistä riitaisuuksista rakastavaan yhteyteen
- tietämättömyydestä ilmestykseen
- velttoudesta saamaan palavat sydämet
- epäonnistumisista kypsyyteen
”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä
Henki tulee teidän päällenne, ja te
tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja
Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”
(Apt. 1:8)
* Rukoilkaamme, että Jumala lähettää tulensa Suomen ylle ja antaa meille
uuden helluntain!
”Se Jumala, joka vastaa tulella, on
tosi Jumala.” (1. Kun. 18:24)
”Tuli käy hänen edellään ja polttaa ympäriltä hänen vihollisensa.”
(Ps. 97:3)
”He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat
heidän itse kunkin päälle.” (Apt. 2:3)
Olkoon Jumalan Henki väkevästi
ylläsi, kun rukoilet näiden viidenkymmenen päivän aikana, pääsiäisen ja
helluntain välillä, ylösnousemuksesta
siihen asti, kun Henki annetaan.

Käännös: Georg Ahonen
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Jo 12 vuoden ajan
Hannu ja Lea
Haapaluoma ovat
evankelioineet
Kotkaa, jossa
he johtavat
Kristillistä
Soihtua. Työssään
he ovat nähneet
monia Jumalan
ihmeitä.

Hannu ja Lea Haapaluoma

Jumalan tuli palaa Kotkassa
Haapaluomien käynnistämä avustusyhdistys Kristillinen Soihtu ry on
toiminut Kotkassa keväästä 2005.
Toimintaideana on ollut ruuan ja

evankeliumin jakaminen. Jo uskoon
tultuaan Hannu Haapaluoma sai Herralta varmuuden, että uskossa oleminen on todellista elämää, eikä se ole

vuosien jälkeen muuksi muuttunut.
- Olimme ostaneet Virolahdelta
maatilan. Kävimme vuonna 2000
Kotkassa tapaamassa ystäviä, jutte-

limme ja rukoilimme heidän kanssaan. Pois lähtiessämme toinen heistä
laski käden päälleni ja sanoi: ”Herra
antaa teidän kauttanne herätyksen
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Kotkaan.” Ajattelin, että viimeisenä
minä Kotkaan muutan. En tykkää asua
kaupungissa, olen aina ollut maalaisihminen. Vuodet kuluivat, lapset
kasvoivat ja lähtivät opiskelemaan
Kotkaan. Sitten Jumala järjesti ostajan Virolahden kiinteistölle, emme
itse olleet sitä innokkaita myymään,
Hannu Haapaluoma kertaa taustaa.

Kotkan Karhuvuoreen

- Muutettuamme Kotkan Karhuvuoreen seurasin alueen elämää. Silloin
heräsin, että Kotka tarvitsee Jeesusta
ja päätin tehdä jotain näiden ihmisten
hyväksi. Ensiksi etsimme köyhimpiä
ihmisiä ja aloimme toimittaa heille
ruokaa. Emme löytäneet odotuksiamme vastaavia toimintapaikkoja,
joten vuokrasimme omat tilat Karhuvuoresta. Tarvetta oli paljon ja
avustusrengasta laajennettiin. Samaan
aikaan osui inkeriläisten muutto Suomeen ja avautui työ heidän parissaan.
Tunsin inkeriläisiä, jotka olivat olleet
tulkkaamassa käydessäni Neuvostoliitossa. Kotkaan muutti väkeä mm.
Afrikasta ja monta sudanilaista perhettä tuli työyhteyteemme. Olimme
vastaanottamassa heitä ja auttamassa
niin hengellisissä kuin käytännöllisissä asioissa. Nyt he ovat perustaneet
useita hengellisiä tiimejä itse, Hannu
kertoo työn alkuvaiheista.

Avun tarve kasvaa

Toiminnan ympärille alkoi kasaantua
ihmisiä, joilla oli kova halu auttaa ja
tehdä hengellistä työtä. Kaikki uudestisyntyneet, jotka halusivat palvella
Herraa, olivat tervetulleita työhön
mukaan. Niin alkoivat yhteiset hengelliset kokoukset muodostuen pikku
hiljaa seurakunnaksi.
- Ruokaa jaettiin 1-3 kertaa viikossa. Ihmisiä kävi keskellä viikkoa
jopa 160. Aineellisen, kuten hengellisenkin, avun tarve on kasvanut
koko ajan. Ajattelin alussa, että kaikki
ruuan hakijat ovat alkoholisteja, ja
toki heitäkin oli. On ulkomaalaisia
perheitä eri kansallisuuksista ja myös
ns. tavallisia ihmisiä, jotka eivät
ole sosiaalisesti elämässään romahtaneita, mutta ovat taloudellisissa
vaikeuksissa. Meillä ei ole rajoitteita;
kaikki voivat tulla hakemaan ruokaa,
jos apua tarvitaan. Ulkoapäin ei välttämättä näe perheen velkaantuneen,
mutta ei ole enää rahaa ruokaan.
Annan ruokakassin jokaiselle, mutta
pääasia on evankeliumi, Hannu kuvaa
toimintaperiaatteita.

Soihtu nyt

Soihdun muutto nykyisiin tiloihin
käynnisti työn uudelleen muotoutu-

misen prosessin, joka on vielä kesken.
Viime kesänä tuli 12 vuotta täyteen, ja
nyt Hannu ja Lea haluavat katsoa ja
kuunnella, miten Herra haluaa työtä
jatkettavan.
- Työ on löytänyt paikkansa Kotkassa. On tärkeää, ettei tämä ole vain
paikka, jossa kerran käydään. Työtä
tulee viedä eteenpäin kristillisten
arvojen mukaisesti, ja uskon täytyy
näkyä tekojemme ja elämämme
kautta. Raamatussa puhutaan teoista,
joista meidät tunnistetaan Jeesuksen
seuraajiksi, Hannu linjaa.
Soihdun tekemä laaja avustustyö
on kiirinyt myös presidentti Niinistön
tietoon. Haapaluomat saivat presidentin allekirjoituksella varustetun
kiitoskortin. Soihdussa uurastavien
mieltä lämmitti, että työn tärkeys oli
huomattu.

Yhteiskunnan
kipupisteet

Haapaluomat ovat vuosien aikana
nähneet suomalaisen yhteiskunnan
kipupisteet. Hannu poimi kolme puhuttelevaa aluetta: yleinen kielteinen
asenne ja ilmapiiri, nuorten henkinen
ja fyysinen terveydentila sekä syvältä
synnistä pelastuneiden integroituminen seurakuntaan.
- Kielteisyys ja toisten ihmisten
ruotiminen on mainos- ja uutisarvo,
joka pilaa yhteiskuntaa kovasti. Se
painaa lopulta ihmisen alas ruokkien
alemmuudentuntoa ja masennusta,
kun päinvastoin pitäisi nostaa ihmisten mielialoja. Suomessa jää joka
päivä alle 25-vuotiaita eläkkeelle
psyykkisistä syistä. Näitä on todella
paljon; tämän olen itse huomannut.
Ollaanko voimattomia auttamaan,
jolloin on vain yksi vaihtoehto,
laittaa eläkkeelle? Jos masentuneita
hoidetaan lääkkeillä, voi todellinen
sairaus jäädä peittoon. Onko huomattu, että usko ja Jumalan Sana antavat
välineitä auttaa masentuneita ihmisiä,
Hannu miettii.
Hannu on työssään huomannut, että
jotkut nuoret miehet ja naiset ovat
fyysisesti ja henkisesti hyvin sairaita.
Siihen on erilaisia syitä, kuten esim.
omasta terveydestä huolehtimisen
laiminlyöminen.
- Seurakunnissa voisimme neuvoa:
mene, äläkä enää syö ja elä, niin kuin
ennen teit. Huolehdi itsestäsi, muutoin olet taas rukousjonossa saman
asian takia, Hannu pohdiskelee.
Hyvin rikkinäisille, juuri uskoon
tulleille henkilöille, Hannu toivoisi
seurakuntiin vertaistukiryhmiä.
- Niissä voitaisiin luottamuksellisesti keskustella ongelmista, joissa
nämä ihmiset ovat eläneet ja mikä
vielä mieltä painaa. Heidän uskoon

tultuaan ajatellaan, että nyt heillä on
kaikki kunnossa ja odotetaan kristillistä elämänlaatua. Ei rikkinäinen
ihminen siihen pysty, kun sisäinen
taistelu on vielä menossa ja ongelmat ovat vielä niin lähellä, Hannu on
huomannut.

Ihmeiden maailmassa

Hannu kertoo, että heti uskoon tulon
jälkeen Jumala kutsui hänet rukoilemaan sairaiden puolesta, vapauttamaan vangittuja, sitomaan henkivaltoja ja vapauttamaan riivattuja alueita.
Tätä olen tehnyt paljon, Hannu toteaa.
- Muistin nuoruudessani olleet
alueet, mm. eräs kohta, jossa on
samassa paikassa sattunut monia
onnettomuuksia ja ollut hengenvaara monta kertaa. Uskoon tultuani
ymmärsin asian, että nämä voimat
ovat aivan todellisia ja hyvin pahoja,
Hannu kertoo.
Hannun tie vei nuorena uskovana
myös Neuvostoliittoon evankelioimaan ja rukoilemaan ihmisten puolesta. Pietarissa Hannu sai nähdä,
kuinka sokea mies lähti näkevänä
pois. Samoin kävi naiselle, jonka
toinen silmä oli ollut sokea jo lapsesta
asti. Ammattinsa puolesta Hannu on
liikkunut paljon rakennuksilla. Heti
uskoontulonsa jälkeen hän alkoi
rukoilla rakentajien puolesta, joiden
vaivoja Pyhä Henki hänelle näytti.
- Porissa menin uudisrakennukselle
myymään peltejä. Vanha mies makasi
sairaana sängyssä. Kerroin hänelle,
että teen kahdenlaista työtä: rakennuspeltihommia ja rukoilen sairaiden
puolesta. Rukoilin miehen puolesta,
tein tarjouksen ja lähdin pois. Muutaman vuoden päästä muutin Poriin
asumaan. Kotiini tuli mies, joka kertoi: ”Sinua on eräs mies etsinyt. Olet
kerran rukoillut hänen puolestaan, ja
hän parantui täysin terveeksi.” Tällaisia kun sai nuorena uskovana kokea,
lähti innolla palvelemaan Herraa,
Hannu iloitsee.

Jumala ei jää
koskaan velkaa

Tallinnassa syntynyt ja 25-vuotiaasta
Jeesuksen kanssa kulkenut Lea Haapaluoma on hyvä työpari Hannulle.
Lea palvelee Herraa myös musiikin
lahjallaan. Monta kertaa Lea on saanut kokea, että kun annamme vähästämme, Jumala näkee kaiken tarkasti
eikä jää meille koskaan velkaa. Eestin
vapauduttua 1990-luvulla Hannu ja
Lea tekivät sinne monia matkoja.
Matkalle on lähdetty uskovaraisesti,
ja Lea painottaa, että Herra on kaikki
heidän matkansa edeltä johdattanut.
- Olimme jälleen lähdössä Eestiin,
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kuorma oli pakettiautossa valmiina,
kun auto hajosi. Kävelimme Porin
kaupungilla, kun mies tuli luoksemme
ja sanoi: ”Missä te olette viipyneet?
Herra sanoi, etten saa lähteä mihinkään, ennen kuin näen teidät.” Mies
kysyi: ”Mikä on ongelmanne?” Kerroimme tulevasta matkasta ja auton
rikkoutumisen. Mies rukoili puolestamme, siunasi ja sanoi: ”Menkää
Herran rauhassa, Hän järjestää kaiken.” Kun kävelimme katua takaisin
päin, Hannu sai puhelun. Uskova mies
sanoi: ”Herra käski soittamaan. Mikä
juttu teillä on meneillään?” Hannu
kertoi asian, johon mies totesi: ”Tule
hakemaan minun pakettiautoni, niin
voitte lähteä.” Tällaisia ihmeitä Jumala tekee, Lea muistelee.
- On luonnollista, että uskovien
elämässä on ihmeitä ja tunnustekoja.
Jeesus sanoo: ”Ja avuksesi huuda Minua hädän päivänä, niin Minä tahdon
auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman Minua.” Onpa elämäsi tilanne
mikä tahansa, käänny Jeesuksen puoleen. Kun huudat Jeesusta avuksesi
koko sydämestäsi, Hän vastaa sinulle,
Lea vakuuttaa.

Yksinkertainen
rukous riittää

Hannu painottaa, ettei tarvitse oppia
hyväksi rukoilijaksi tai tulla ensin
hyväksi kelvatakseen Jumalalle.
- Yksinkertainen rukous riittää
Jumalan edessä. Jeesus on valmis
tulemaan sydämeesi heti, kun pyydät,
ja silloin sinut liitetään Jumalan yhteyteen. Tämä Jeesuksen elämä sopii
kaikille: vanhoille, nuorille, miehille,
naisille, lukeneille ja oppimattomille.
Jos olet maan päällä tunnustanut Jeesuksen Herraksesi ja Vapahtajaksesi,
kerran kuoltuasi sinulle avautuvat
taivaan ovet. Jeesus ja taivaan enkelit ottavat sinut vastaan. Tuonela on
odotussali viimeistä tuomiota varten.
Sinne joutuvat kaikki, jotka eivät ole
tunnustaneet Jeesusta Herraksi tai
ovat hyljänneet elämän tien. Olen
käynyt siinä paikassa, eikä se ole
ihmisen paikka. Jeesus sanoi: ”Minä
olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan
tule Isän tykö muutoin, kuin Minun
kauttani.” Kukaan ei tiedä huomisesta
päivästä. Tee ratkaisu niin pian kuin
mahdollista, Hannu kehottaa.

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen

Tilaa yhteiskristillinen
Uusi Elämä -lehti
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
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Ainutlaatuinen uutuus Suomessa ja maailmalla!
3 Genesis Raamattu Kartastolla sisältää Kirkkoraamattu
1933/1938 tekstin.
3 Raamatun jokaisen kirjan alkuun on tehty yhden sivun
esittelyteksti taustatiedoksi.
3 Raamatussa on myös 2-värinen 304-sivuinen Kartasto-liite.
3 Arvokas lahjakirja: ylioppilas-, rippi- ja merkkipäivälahjaksi

Kartasto-liite
304 sivua
Kirkkoraamattu
1933/1938

Taustatietoa
t
t
t
t
t
t
t

Kartastoa tehty lähes 40 vuotta, nyt se on kaikkien saatavilla
Sisältää yli 300 karttaa, piirrosta, kaaviota ja taulukkoa
170 lähdeteosta takaavat tiedon oikeellisuuden
Kronologinen ja selkeä esitystapa Aadamista kirkkoisiin asti
Kirja on Raamattu-uskollinen ja näkemyksiltään perinteinen
Lähestymistapa korostaa rukouksen ja jumalasuhteen merkitystä
Siniset laatikot ja korostukset tekevät Kartaston käytön miellyttäväksi

Tuotetiedot
t
t
t
t

Ilmestyy
27.4.2018!

Erittäin luja kirja kestämään jokapäiväistä käyttöä
Sivupalkit mahdollistavat nopean tiedon löytymisen
Aitonahkainen, miellyttävän pehmeä (vuota), musta, ovh. 125 €/kpl
Rouhenahkainen, viininpunainen, ovh. 115 €/kpl

Kustantaja: Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä

Hanki Raamattu kirja- tai verkkokaupoista!

Li sä tie to a:

Koko: 230 x 153 x 39 mm

www. genes i s k i r j at.f i

Anna lahja Suomen evankeliointiin!

Uusi Elämä -lehti
tarvitsee tukeasi!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041. Partnerit 1096

Lahjoita soittamalla
puh. 0600 15525 (10,01 € + pvm)
tai puh. 0600 14400 (20,23 € + pvm)
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2016/690, koko Suomen
alueella ajalla 1.11.2016 - 31.12.2018, paitsi ei Ahvenanmaalla

Lahjat Ruotsissa Uusi Elämän tilille: PlusGirot: 496 39 26-3
Tule mukaan levittämään Uusi Elämä -lehteä.
Voit tilata lehtiä edullisesti jakeluun: 100 kpl vain 19 € + lähetyskulut.
Tilaukset: Puh. 0400-90 88 40 - pauli.kemi@gmail.com
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Evankelista

SANOMAA JUMALAN RAKKAUDESTA
VALTAKUNNALLINEN KEVÄTKONFERENSSI
Naantalissa Taimon koululla la 19.5.2018
Soinistentie 2, 21110 Naantali

Roger Larsson

09.00 Aamupala (rukoushuoneella Soinistentie 5)
10.00 Tervetulosanat, Kari Kieksi
10.10 Raamattutunti, Seppo Lindeman
11.00 Raamattutunti, Jarmo Virtanen
12.00 Ruokailu (rukoushuoneella)
13.45 Tietoa tulevista tapahtumista, lehdistä ym.
14.00 Päiväjuhla, Lasse ja Leena Heimonen,
Reino Komonen, musiikki: Irene ja Hannu Ahonen,
Mirja Karvinen, Aarno Engblom ja Mika Äijäläinen
15.30 Kahvi / tee (rukoushuoneella)
16.30 Hyvän sanoman ilta, Hannu Uusitalo, Joakim Rantanen,
Kari Kieksi, musiikki: Antti Riuttaskorpi,
yhteislaulujen säestys Saara Mörsky

vierailee Suomessa
7.- 9.9.2018
Vierailemme mm. Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunnan tilaisuuksissa. Vierailusta infoa antaa
Pauli Kemi, puh. 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmaail.com

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!
Naantalin Helluntaiseurakunta ja Suomen Helluntaikansa ry

Roger Larsson

Kristet Center Solna

on yksi Pohjolan arvostetuimmista profeetoista ja evankelistoista. Hän on myös kirjailija.

Hagalundsg. 9, Solna. P-tåg Solna, T-solna C

Suomenkielisiä kokouksia Solnassa
Su 13/5 klo 13.00 ja Su 27/5 klo 13.00
Mukana tilaisuuksissa Georg Ahonen,
Matti Haapala, Kirsti Jääskeläinen ja
Pauli & Ana Kemi.

Aika kuunnella

Kirjassa näemme profeetan terävän katseen
kohdistuvan kirkon ja yhteiskunnan tilaan
samalla kun kohtaamme evankelistan innon
tehdä Kristus tunnetuksi aikamme ihmisille.

Tilaukset:

Puh. 0400 422 777 - pauli.kemi@gamil.com
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Nyt tarjouksena
Hintaan 8 € + pk

JEESUSFESTARIT
Porissa 5.-7.7.2018
Paikka: Elämän Eliksiiri,
Vanhakoivistontie 12, Pori
Tilaisuudet:
Torstai 5.7 klo 18.00 Pauli ja Ana Kemi
Musiikissa Vesa Kemi
Perjantai 6.7 klo 18.00 Turkka ja Hilkka
Aaltonen. Juontaa Joona Isokorpi
Musiikissa Asko Leino
Lauantai 7.7 klo 18.00 Jorma ja Eila Finnilä
Musiikissa Asko Leino
Jeesusfestarista saa lisää tietoa:
Riitta Ahonen, puh. 044 285 08 57
www.elamaneliksiiri.fi
Tervetuloa!

Kiviojan Krist.divarista nopeimmille!

Suuri erä, eril. Jaakko Sahimaan kirjoja
Osta 5 €:n kirja - saat uuden puhe cd:n lahjaksi (3 €)
Yli 6.49 €:n kirja - saat uuden laulu cd:n lahjaksi (20 €)
Yli 9.99 €:n kirjasta - saat 2 uutta laulu cd:tä lahjaksi
SURUADRESSIT 10 kpl ja yli a 3.50 €
1000 kpl, uusia heng. laulu ymv. cd:t a 2.50 €

www.postimyynti-kivioja.net ja siellä tarjouksia
Alalla 50v. - etsin jatkajaa! P. 050 - 400 7142

SUOSITTU MATKA!
Bussilla LÄPI BALTTIAN aina
PUOLAN AUSCHWITZIIN ASTI

7.6.-16.6. Näe Varsova & Krakova (omat suomenkieliset
oppaat) Näe suomalaisarkkit.
Mahlamäen suunnit. museo
Kaislameri! Getto, AuschwitzBirkenau, Schindlerin tehdas,
Treblinka, Majdanek, suolakaivos Wielicka ja paljon muuta!
Järj. Israelin Ystävyysseura/
MatkaVekka. Hyvät hotellit,
ph. 995 €. Tasokas bussi. Pyydä matkaohjelma, kysy lisää/
ilm. joko matkanjoht. Pekka
Murtolahti 044 290 0771, tai
p.murtolahti@gmail.com
Matkavekka 020 120 4000
tampere@matkavekka.fi

Kokoukset jatkuvat kesätauon jälkeen joka
toinen sunnuntai alkaen 19/8 kl 13.00.
Profeetallinen kesäkonferenssi 9.- 13/6
U U D E N S U K U P O LV E N S E U R A K U N TA
R

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

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

sunnuntaisin klo 16 Walimolla
keskiviikkoisin klo 18 Walimon Myöstössä
torstaisin klo 18 kodeissa, tiedot netissä
Sanaa ja soppaa kerran kuukaudessa
Walimon Winssissä

KATSO LISÄÄ www.kaantopiiri.org ◆ TIEDUSTELUT puh. 040 501 0585
T ERVE T ULOA!
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
W A N H A W A L I M O , V E S I J Ä R V E N K AT U 2 5 , L A H T I

Ilpoisten piiri toiminut jo 30 v.

MARTIN KIRKKO

Keravan Cityseurakunta
Asemanaukio 7, Kerava
www.keravancityseurakunta.fi

Sanan, rukouksen ja ylistyksen
illat Martin kirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00

Su klo 15:00
Jumalanpalvelus

Puhuu: Tuula Ekbom

Ti klo 12.00
Elämäna leipää

- ruuanjakotilaisuus

Ti klo 18:30
Rukouskokous
/ Raamattupiiri

Pastori Juhani
Laitinen

La klo 18:00 Herätyskokous
TERVETULOA!

ja vieraina julistajia kautta
Suomen. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja
muiden asioiden puolesta.
Lisää infoa tilaisuuksista:
www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tuula Ekbom

Rakkauden ja toivon sanomaa
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Australialainen evankelista Marie Licciardo julisti pääsiäisjuhlilla Solnassa:

Näe suuri Jumala
Australiasta kotoisin oleva Marie Licciardo
vieraili jälleen Ruotsissa, Tukholman pohjoispuoella Solnassa pääsiäisen tapahtumassa.
Viimeinen tilaisuus tiistai-iltana 3. huhtikuuta
oli kaksikielinen, jossa Marien puhe tulkattiin
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Evankelista Marie Licciardo julisti profeetallisesti
Ruotsin kääntymisestä Jumalan puoleen. Kansanherätys edellyttää, että Jumalan kansa yhdessä
rukoilee maansa puolesta. Hän kehotti Ruotsin
seurakuntia etsimään Hengen yhteyttä yli kirkkorajojen, rakastamaan ja tukemaan toisiaan. Silloin he
kasvavat Kristuksessa ja saavat elää Pyhän Hengen
voimassa ja herätyksessä.
- Uskovien tulisi nähdä suuri Jumala, joka tekee
ihmeitä myös tänään. Näe pieni paholainen, mutta
näe aina suuri Jumala. Kun Jumala rakentaa seurakuntaansa, sitä eivät tuonelan portit voita.
Marie Licciardo kehotti uskovia pyytämään
Herralta hengellistä janoa ja luki Ps. 42:2-3: ”Niin
kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni
kaipaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla ja nähdä
Jumalan kasvot?”
- Pyhä Henki saakoon täyttää Jumalan seurakuntia ja uskovia, jotta kaikki saisivat palvella voitelun
virrassa, sanoi Marie.
- Jeesus on valo, joka valaisee elämämme. Pyhältä Hengeltä saamme yliluonnollista voimaa, jotta
jaksaisimme elää ympärillämme olevista olosuhteista huolimatta. Jeesuksen täytetyn sovitustyön

Marie Licciardo
puhumassa
Solnassa tulkkina
Yrjö Ahonen.
takia ja Hänen vanhurskautensa ansiosta saamme
elää Jumalan lapsina. Taivaan Isän lapsina saamme
kokea Jumalan rakkauttaan ja armoaan.
Marie Licciardo painotti, että Jumala on Isä, joka
puhuu rakkaudella lapsilleen.
- Me opimme tuntemaan Häntä, kun vietämme
aikaa rukouksessa ja luemme Jumalan Sanaa.
Viimeisessä puheessaan Marie viittasi Jeesuksen
antamaan lähetyskäskyyn (Mark. 16:15), jossa Hän

kehottaa opetuslapsiaan menemään kaikkialle maailmaan julistamaan evankeliumia kaikille luoduille.
Jälkikokouksissa Marie rukoili sairaiden ja
muuta apua etsivien puolesta. Jumala kohtasi
monia, jotka ottivat vastaan parantumista ja myös
profeetallista sanaa.

Teksti: Ana Kemi. Kuva: Pauli Kemi
Käännös: Georg Ahonen
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Tilaa UE-lehtiä
evankeliointiin ja tue
Suomen evankeliointia!
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