
Uusi Elämä 
Uusi Elämä, c/o Kalle Vihonen, Raivionkuja 4 A 19, 20540 Turku  –  www.uusielama.net 

Rakkauden ja toivon sanomaa

Nro 5/2021

Kirsi ja Asko Toivola:
Evankeliumin
ilosanomaa
kaduille ja 
toreille Sivu 6



Totuus ja Jumalan armo

Arkisessa elämässä käytetään 
sanoja ja sanontoja, joiden 
alkuperää ei välttämättä enää 
tiedetä. Merkitys kyllä ymmär-
retään. Monet sanonnat tulevat 
Raamatusta, joka on ollut men-
neinä aikoina opittu ja osattu 
kirja Suomen kansan parissa.

 Eräs tällainen sana on pää-
kallonpaikka. Nykyelämässä 
sillä tarkoitetaan esimerkiksi 
yrityksen pääkonttoria, paikkaa, 
jossa tehdään suuret ja ratkaise-
vat päätökset. Niillä on sitten 
positiivinen tai negatiivinen 
merkitys työyhteisön alaisille.

 Moni lukija on vieraillut 
Jerusalemissa ja käynyt Puutar-
hahaudalla. Aivan sen vierellä 
on ns. Gordonin Golgata, eng-
lantilaisen kenraali Gordonin 

mukaan nimensä saanut kalli-
onyppylä. Kalliossa on ikään 
kuin pääkallon muoto. Gordon 
pyrki löytämään ristin tapahtu-
mien paikat.

 Evankelista Markus kirjoit-
taa: ”Ja he veivät hänet (Jee-
suksen) paikalle, jonka nimi 
on Golgata, se on käännettynä: 
pääkallonpaikka. … Ja he ris-
tiinnaulitsivat hänen kanssaan 
kaksi ryöväriä, toisen hänen 
oikealle ja toisen hänen va-
semmalle puolellensa.” (Mark. 
14:22, 27)

 Profeetallinen psalmi 22 
toteaa: ”Mutta minä olen mato, 
enkä ihminen, ihmisten pilk-
ka ja kansan hylky.” Ristillä 
Jeesus näytti olevan arvoton, 
tarpeeton, hyödytön hylky; 

hylkytavarahan heitetään kaa-
topaikalle.

 Mutta: Pääkallonpaikka oli 
ratkaisun paikka. Siellä tapah-
tui tärkein, jolla on kaikkina 
aikoina kaikkia ihmisiä kos-
keva ratkaisu! Siellä tapahtui 
sovitus syntisen ihmiskunnan 
puolesta. Jumala rankaisi syn-
nin ja rakasti ihmistä. Sen hinta 
oli Jeesuksen elämä. Hän tuli 
synniksi meidän tähtemme kan-
taen syntimme ja sairautemme 
ristille.

 Hän oli silloin hylky, mutta 
kuitenkin silloinkin elämän ja 
kuoleman Herra. Kaksi pahan-
tekijää, ryöväriä, ristiinnau-
littiin samalla kertaa Hänen 
kanssaan. Ei kuitenkaan niin, 
että nämä olisivat olleet vie-

Pääkallonpaikka
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rekkäin. Toinen oli Jeesuksen 
oikealla puolella, toinen va-
semmalla. Jeesus oli ristilläkin 
kaiken keskus.

 Oikealla puolella oleva 
kääntyi elämänsä viime hetkellä 
Jeesuksen puoleen; se merkitsi 
hänelle ikuista elämää Jumalan 
taivaassa. Vasemmalla puolella 
oleva pysyi epäuskossaan; 
hänen osansa oli kuolema, ikui-
nen ero Jumalan rakkaudesta 
ja lohdutuksesta. Elämä tai 
kuolema; se ratkeaa suhteesta 
Jeesukseen!

 Todelliselta Pääkallonpai-
kalta, Golgatalta kaikuu roh-
kaiseva viesti. Suuri päätös on 
tehty. Synti on sovitettu ja tai-
vas avattu. Elämä on nyt tarjolla 

kaikille, jotka siihen tarttuvat.
”Sillä sana rististä on hul-

lutus niille, jotka kadotukseen 
joutuvat, mutta meille, jotka 
pelastumme, se on Jumalan 
voima.” 1. Kor. 1:18
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pertti Kymäläinen

Olemme juuri viettäneet juhannusta. 
Sunnuntai 27.6. on Johannes Kastajan 
päiväksi nimetty, mutta sen merkitys 
on monilta unohtunut ja siksi on hyvä 
tiedostaa se, mikä oli Johannes Kastajan 
sanoma.

Kun Johannes Kastajalta kysyttiin 
sitä, kuka hän on, niin hän sanoo olevan-
sa Huutavan ääni erämaassa. Hän oli pu-
keutunut kamelinkarvavaatteeseen ja eli 
hyvin yksinkertaista elämää. Ruokana 
hänellä oli heinäsirkat ja metsähunaja. 
Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä kaik-
kialta Israelista. Hänen sanomansa oli 
yhtä karua kuin hänen vaatteensa. Hän 
julisti: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka 
on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista 
vihaa? Tehkää sentähden parannuksen 
soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko 
sanomaan mielessänne: ’Onhan meillä 
isänä  Aabraham’, sillä minä sanon teille, 
että Jumala voi näistä kivistä herättää 
lapsia Aabrahamille.” (Luuk. 3:7-8)  

Johannes jatkaa: jo on kirves pantu 
puun juurelle. Johannes julisti paran-
nusta ja kastoi kääntymykseen tulleita. 

Johannes Kastajan sanoma ei miellyt-
tänyt kaikkia. Hän nuhteli neljännesruh-
tinas Herodesta siitä, että hän oli ottanut 
veljensä vaimon. Tämä maksoi Johan-
nekselle hänen henkensä. Totuuden 
puhujista ei ole aina pidetty, vaikka vain 
totuus, Jeesus, tekee ihmisen vapaaksi.

Kirves on edelleen puun juurella. On 
ilmeistä, että ”puita” tulee kaatumaan, 
mutta valvo sinä ja odota Jeesusta sekä 
voita mahdollisimman monia Jeesuk-
selle ennen kuin se on liian myöhäistä.

Pasuunan tulisi nyt antaa selvä ääni. 
Jeesus itse sanoi, että lopun päivinä tulee 
eksytys, jossa myös valitutkin pyritään 
johtamaan harhaan. Nyt tulisi huutaa 
Jumalan seurakunnalle ja uskoville: Va-
rokaa eksytystä! Ei Jumala halua viedä 
sinua orjuuteen, vaan Hengen vapau-
teen, jossa korotat seurakunnan perustaa 
ja sen päätä, Jeesusta  

Eksytys tulee mm. väärän yhteyden 
ja humanismin muodossa. Huomaa, että 

Jeesus on rukoillut vain uskovien yhte-
yden puolesta. Tässä on kyse sydänten 
yhteydestä uudestisyntyneiden uskovien 
kesken. Heitä on kaikissa kirkossa.

Johannes Kastaja valmisti tietä 
Jeesuksen palvelutehtävälle. Nyt Pyhä 
Henki valmistaa Jeesuksen omia, Hä-
nen morsiantaan ylöstempausta varten. 
Tämä merkitsee pyhitystä, erottautu-
mista kaikesta pahasta, sillä taivaaseen 
ei ole pääsevä mitään syntiä.

Paholainen hyökkää uskovien kim-
puun erityisesti kolmella alueella: seksi, 
raha ja kunnia.

Armo ja totuus kantaa. Kaikki on aina 
Jumalan suurta armoa. Jeesus ei tuomit-
se, vaan Hän sanoo sinulle ja minulle 
niin kuin Hän sanoi syntiselle naiselle: 
”Mene, äläkä enää syntiä tee.” Jeesus 
on edelleen täydellinen totuus, mutta 
Hän on myös sinua armahtava Jumala.

Meidän tulee rohkeasti ilman komp-
romisseja julistaa Jumalan Sanaa, joka 
on sopivasti suolalla höystettyä niin, 
että jokainen epäonnistunut voi nähdä 
Jumalan suuren laupeuden ja armon 
katuvaa ihmistä kohtaan.

Käänny Jeesuksen puoleen sellaisena 
kuin olet. Hän tietää ja tuntee sen, mitä 
tekoa olet ja siksi Hän osaa auttaa sinua!

Jumala loi ihmisen omaksi kuvak-
seen, mieheksi ja naiseksi, koska Hän 
näki, että  miehen ei ole hyvä olla yksin, 
ei myöskään naisen. Paavali kirjoittaa, 
että haureuden synnin välttämiseksi ol-
koon jokaisella miehellä oma vaimonsa 
ja jokaisella naisella oma miehensä. 
Tämä on Jumalan säätämä yhteys myös 
seksiä varten. Kaikki muut suhteet ovat 
vastoin Jumalan luomistyötä.

Tänään erityisesti kaupungeissa lähes 
puolet talouksista ovat yksinhuoltajia 
tai yksin asuvia. Tämä johtaa usein 
yksinäisyyteen ja myös vääriin suhtei-
siin. Jumala on voimallinen antamaan 
jokaiselle oman puolisonsa, jos sinulla 
ei ole kutsumusta elää yksin.

Mammonan tempelistä, pankista on 
monille tullut tärkeämpiä kuin kirkos-

Jumala ei jaa kunniaansa ihmisen 
kanssa, vaan kunnia kuuluu Hänelle. Me 
uskovat osaamme kyllä puheessa sanoa, 
että kaikki kunnia kuuluu Jumalalle, 
mutta sydämessämme voimme kuiten-
kin ottaa kunniaa itsellemme. Jumalan 
Sana kehottaa varjelemaan sydäntä, 
koska sieltä elämä lähtee.

Paholainen haluaa antaa ihmiselle 
väärää kunniaa kyseenalaistamalla 
Jumalan Sanan, niin kuin hän sanoi 
paratiisissa Adamille ja Evalle ja kun 
hän kiusasi Jeesusta ennen Hänen 
palvelutyötään. Jeesus ei kumartanut 
paholaista, vaan sanoi: Kirjoitettu on...

Jeesus sanoi juutalaisille: ”Kuinka te 
voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan 
kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi 
sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka 
yksin on Jumala?” (Joh. 5:44)

Pyhä Henki nostaa esiin Jeesuksen 
puhdistetun ja kirkastetun seurakunnan, 
morsiamen, ”jossa ei olisi tahraa eikä 
ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan 
joka olisi pyhä ja nuhteeton.” (Ef. 5:27).

Lehtemme
lukijalle!
  
Uusi Elämä -lehti on ilmesty-
nyt jo yli 40 vuoden ajan. Ku-
luneiden vuosien aikana lehtem-
me linja on pysynyt samana. 
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teiskristillinen.
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Uusi Elämä -lehti jokaiseen kotiin Suo-
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0600 15525 (10.01 € + pvm )  
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Sydämellinen kiitos lahjastasi!  
Pauli Kemi 
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pauli.kemi@gmail.com 
www.uusielama.net

ta, koska raha ohjaa monien elämää ja 
elämän tavoitteita. Kaikki tarvitsevat 
rahaa, mutta anna Jumalan hallita kuk-
karoasi ja anna kymmenykset Herralle.
Paavali kirjoittaa: ”Ja suuri voitto onkin 
jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden 
kanssa.  Sillä me emme ole maailmaan 
mitään tuoneet, emme myös voi täältä 
mitään viedä; mutta kun meillä on elatus 
ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 
Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lan-
keavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin 
mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, 
jotka upottavat ihmiset turmioon ja 
kadotukseen.” (1. Tim. 6:6-9)

Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja
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Kristityn asema kristityssä maassa Mitä on usko 
Jumalaan?
1. Jumala on Luojasi. 
Jumala on luonut taivaan ja maan 
sekä sinut. ”Sinä, meidän Her-
ramme ja meidän Jumalamme, 
olet arvollinen saamaan ylistyk-
sen ja kunnian ja voiman, sillä 
sinä olet luonut kaikki, ja sinun 
tahdostasi ne ovat olemassa ja 
ovat luodut.” 

2. Kaikki ihmiset ovat 
tehneet syntiä. 
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet 
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka 
tekee hyvää, ei ainuttakaan. Sillä 
kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 
Jumalan kirkkautta vailla. Room. 
3:12, 23  Sillä synnin palkka on 
kuolema, mutta Jumalan armo-
lahja on iankaikkinen elämä Kris-
tuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut 
ristillä puolestasi.  
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 kanssa eikä 
lukenut heille heidän rikkomuksi-
aan. 2. Kor. 5:19

4. Pelastus on 
henkilökohtainen 
Tämä pelastus on Jeesuksessa, 
joka on ainut tie taivaaseen. 
Eikä ole pelastusta yhdessäkään 
toisessa; sillä ei ole taivaan alla 
muuta nimeä ihmisille annettu, 
jossa meidän pitäisi pelastuman. 

Mutta kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi voiman 
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 
uskovat hänen nimeensä. 

Mutta mitä se sanoo? Sana 
on sinualähellä, sinun suussasi 
ja sinun sydämessäsi, se on 
se uskon sana, jota me saar-
naamme. 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. 
Sillä jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu. 
Pauli Kemi
pauli.kemi@gmail.com

Vihapuhe on aikamme isku-
sana. Valtavirrasta poikkeavia 
kristittyjäkin on nimitelty su-
meilematta. Takavuosina vain 
siedettiin, ei käyty elämöimään. 
Tosikristittyjä kutsuttiin lah-
kolaisiksi. Asiaa tuntemat-
tomat pitivät heitä hihhulei-
na tai muuten outoina. Yleensä 
nimittelyt ovat halventavia ja 
ivaavia. Näitä herjoja heittelee 
usein suvaitsevat idealistit ja 
myös monet kirkolliset tahot. 
Valtionsyyttäjä ei reagoi.

Kansankirkossakin on pal-
jon uskossa olevia, lähinnä 
eri lähetysjärjestöjen piirissä. 
Yleensä valtionkirkkojärjestel-
mässä jäsenistön enemmistö ei 
tiedä uskon asioista paljoakaan. 
On aika hassua, että he muo-
dostavat kuitenkin Suomes-
sa ”kristillisen normaaliuden”. 
Todellisuudessa pitäisi kysyä, 
onko perusteltua ilman Jeesuk-
sen tuntemista kutsua itseään 
kristityksi?

Usko ja jäsenyys 
31-vuotiaana oli etsikkoaikani. 
Jumalan kutsuessa vastaanotin 
Jeesuksen Pelastajana ja syn-
tien Sovittajana. Uskoontulo 
on valintamme, johon Jumala 
antaa voiman. Ymmärsin, ettei 
kristillinen usko olekaan jäse-
nyyttä johonkin kirkkokuntaan. 
Se on suhde Jeesukseen, joka 
avaa jumalasuhteen ja taivas-
tien. Yhteys vireään paikallis-
seurakuntaan on tärkeä. Useil-

la paikkakunnilla sitä on vaikea 
löytää. Suuri osa uskovista jää 
luterilaisen kirkon jäseneksi. 
Monien mielestä valtionkirkko 
ei tarjoa riittävän terävää raa-
matullista opetusta. He hakeu-
tuvat vapaisiin suuntiin. Näitä 
ovat mm. helluntailaisuus ja va-
paakirkollisuus. Myös lukuisia 

uusia karismaattisia seurakuntia 
on maahamme perustettu.

Tietoa tarvitaan
Kansa ei useinkaan tiedä, mikä 
on kristillistä, mikä ei. Suomes-
sa vaikuttaa monia uskonsuun-
tia, jotka eivät ole kristillisiä. 

Näihin kuuluvat mm. Jehovan 
todistajat ja Mormonikirkko. 
Kristityn ja Raamatun vinkke-
listä nämä ovat selkeitä harha-
oppeja. Allahin nimeen vanno-
jia on lähinnä maahanmuutta-
jien joukossa. Islamin vaikutus 
lisääntyy Euroopassa kovaa 
vauhtia. Jotkut ajautuvat idän 
uskontoihin, jotka soluttautuvat 
myös sujuvasti terveydenhuol-
lon piiriin.

Haastetta riittää
Tunnustavan kristityn luon-
taisetu on joutua vääristymien 
maalitauluksi. Suomessa julki-
suus kertoo tästä lisääntyvästi. 
Kirkkokunnatkin pakenevat 
vastuutaan, eivätkä puolusta 
edes rohkeasti puhuvia omi-
aan. Koko kristikansan on 
ensin herättävä, koska se on 
kutsuttu olemaan päänä eikä 
häntänä Suomessakin. On mah-
dollisuus herätä hengellisestä 
heikkoudesta ja vaikuttaa myös 
kansamme tulevaisuuteen. Jos 
kirkko laiminlyö tehtävänsä, 
vapaista suunnista tulee nous-
ta hengellistä voimaa. Kirkol-
listumisen vaara on niissäkin. 
Jumalan Sanan ja pintapuhei-
den välillä on tehtävä valinta. 
On tarkemmin luettava kirkon 
seinään kirjoitettu nimi ja toi-
mittava 
Hannu Hurri
lääkäri, Kouvola

Hannu Hurri on tehnyt yhdessä vaimonsa Eijariitan kanssa mo-
nenlaista evankeliointityötä vuosikymmenten ajan.

Israelin Korkein oikeus 
myönsi verovapaan aseman 
messiaaniselle järjestölle.
 Israelin Korkein oikeus myönsi 
tiistaina 15. kesäkuuta vero-
vapaan aseman messiaaniselle 
järjestölle. Knessetin finanssi-
komitea oli aikaisemmin vuon-
na 2020 hylännyt järjestön ano-
muksen. Messiaaniset uskovat 
pitävät päätöstä dramaattisena 
ja merkittävänä maan uskon-
nonvapaudelle.

Israelin Korkein oikeus tor-
juu Knessetin finanssikomitean 
toimet israelilaisia Jeesuksen 

seuraajia kohtaan.
Sen antamassa tuomiossa 

arvosteltiin jyrkästi Knessetin 
fiinanssikomitean virkansa 
jättävää ultra-ortodoksista po-
liitikkoa; Moshi Gafni oli epä-
oikeudenmukaisesti ja laitto-
masti puolueellinen juutalaisia 
Jeesuksen seuraajia kohtaan, 
jotka Israelissa tunnetaan mes-
siaanisina uskovina.

Sekä messiaaniset juuta-
laiset että evankeliset kristi-
tyt pitävät päätöstä merkit-
tävänä uskonnonvapaudelle 
Israelissa.  

   

   

  Korkein oikeus teki pää-
töksensä tiistaina ja komensi 
Knessetin finanssikomiteaa 
myöntämään Yachadille ve-
rovapaan aseman, joka tunne-
taan käsitteenä ”Pykälä 46”.

Seurakunta Tiferet Yeshuan 
pastori Gil Afriat sanoo All 
Israel News-lehdelle, että Kor-
keimman oikeuden päätös oli 

tervetullut heidän järjestölleen.
”Toivomme, että tämä pää-

tös, joka tehtiin kahdeksan vuo-
den laillisen taistelun jälkeen, 
avaa ovet verohyvitysasemaan 
monille muille messiaanisil-
le seurakunnille, ja siitä on 
hyötyä koko messiaaniselle 
väestölle. Lisäksi rukoilemme, 
että ennakkoluulot ja syrjintä 
jatkossakin väistyy, kun totuus 
loistaa”, sanoo pastori Gil Afri-
at All Israel Newsille.
Georg Ahonen

Merkittävä muutos Israelissa:
Korkein oikeus myönsi verovapauden messiaaniselle järjestölle.

Knessetin finanssikomitea 
hylkäsi vuonna 2020 messiaani-
sen Tiferet Yeshua-seurakunnan 
Yachad-järjestöltä lahjoitusten 
verovähennyskelpoisen ase-
man.
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Kansanedustaja Päivi Rä-
sänen on saanut runsaasti 
tukea yhteiskunnallisilta 
vaikuttajilta saatuaan tie-
doksi valtakunnansyyttä-
jän syyttämispäätöksen, 
jonka mukaan hänen sano-
misiinsa ja kirjoituksiinsa 
liittyvistä syytekohdista 
kolmea viedään eteen-
päin syyttäjän toimesta 
nimikkeellä ’kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan’. 
Räsäsen lisäksi myös Lähe-
tyshiippakunnan piispaksi 
valittu hiippakuntadekaani 
Juhana Pohjola on saanut 
syytteen liittyen Luther-
säätiön v. 2004 julkaise-
maan pamflettiin.

KD:n kansanedustaja Päivi 
Räsänen on ilmaissut järky-
tyksensä valtakunnansyyttäjän 
päätöksestä nosta syyte häntä 
vastaan mm. hänen Twitter-
lausumistaan. Valtakunnansyyt-
täjä Raija Toiviainen on vienyt 
neljästä Räsästä koskevasta 
syytekohdasta kolme eteenpäin, 
ja neljännen jättänyt ’vähäisyy-
den vuoksi’ pois. Räsänen on 
joutumassa käräjille twiitistään 
vuodelta 2019, jossa hän kritisoi 
evankelisluterilaista kirkkoa 
osallistumisesta Pride-tapahtu-
maan. Lisäksi syyte on nostettu 
Räsäsen Luther-säätiölle kir-
joittamasta pamfletista ”Mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät”. 
Kolmas syytekohta liittyy Ylen 
keskusteluohjelmaan, jossa Rä-
sänen keskusteli toimittaja Ru-
ben Stillerin kanssa homoseksu-
aalisuudesta. Neljäs syytekohta, 
josta Toiviainen perääntyi sen 
’vähäisyyden vuoksi’, liittyi 
MTV:n Yökylässä-ohjelmaan.

Uskonnollisesta 
lukutaidosta
Kansanedustaja Päivi Räsänen 
kommentoi Facebookissa valta-
kunnansyyttäjä Raija Toiviaisen 
tiedotteessa mainittuja väitteitä. 
Räsänen ojensi valtakunnan-
syyttäjää mm. siitä, että tällä 
olisi pitänyt olla riittävästi aikaa 
perehtyä esitutkinta-aineistoon 
ja hänen lausuntoihinsa. Rä-
sänen viittaa mm. Toiviaisen 
väitteeseen, jonka mukaan 
Räsänen olisi sanonut, etteivät 
homoseksuaalit olisi ’Jumalan 
luotuja’ kuten heteroseksuaalit. 
Kommentissaan Räsänen kiisti 
tämän väitteen.

- Tällaista en ole missään yh-
teydessä sanonut. Olen moneen 
kertaan korostanut sitä, että 
kaikki ihmiset on luotu Jumalan 
kuviksi ja heillä on yhtäläinen 

ihmisarvo ja ihmisoikeudet. 
Ruben Stillerin ohjelman 

syytekohtaa, jossa tiedotteen 
mukaan Räsänen on puhu-
nut homoseksuaalisuudesta 
ehdollisesti rappeumana, Rä-
sänen ei myöskään tunnista. 

- Torjuin keskusteluohjel-
man toimittajan ehdottaman 
ajatusleikin homoseksuaali-
suudesta geneettisenä omi-
naisuutena sanoen, että aivan 
tuoreimmat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että mahdollinen 
geneettinen perimä homo-
seksuaalisuudessa on pieni.

Räsänen ihmetteleekin, 
mikä on valtakunnansyyt-
täjän perimmäinen tavoite.

- Väistämättä mieleeni nousee 
kysymys, onko tiedotteen taus-
talla uskonnollisen lukutaidon 
puute, tahallinen vääristely vai 
tavoitteellinen pyrkimys yleisen 
mielipiteen muokkaukseen?

Tuen ilmaisuja 
Päivi Räsäsen saamat syytteet 
kiihotuksesta kansanryhmää 
vastaan ovat nostattaneet kes-
kustelua, ja tuenilmaisuja on 
tullut myös heiltä, jotka ovat 
Räsäsen kanssa vahvasti eri 
mieltä. Monissa kommenteissa 
ja keskustelunavauksissa tulee 
esille huoli sanan- ja uskon-
nonvapauden tilasta Suomessa, 
samoin lainsäädännön muutos-
tarpeista. Esimerkiksi MTV:n 
toimittaja Ivan Puopolo toteaa 
15.5. päivätyssä kolumnissaan, 
verratessaan Suomen tilannetta 
Yhdysvaltoihin, että ’suomalai-
sen kiihottamisrikoksen perus-
muoto ei menisi siellä perustus-
laista koskaan läpi’. Perusteluna 
Puopolo käyttää sitä, että ni-
menomaan laaja sananvapaus 
on taannut laajojen kansalais-
oikeuksien saavuttamisen mm. 
orjuuden vastaisessa taistelussa. 

Hän myös toteaa lainsäädän-
nön mahdollistavan Suomes-
sa mielipideoikeudenkäynnit, 
”minkä ei tulisi olla mahdollista 
länsimaisessa sivistysvaltios-
sa”. Helsingin piispa Teemu 
Laajasalo on moneen kertaan 
ilmaissut olevansa Räsäsen 
kanssa eri mieltä, mutta sa-
malla osoittanut tukensa tämän 
sananvapaudelle. Radio Dein 
haastattelussa Laajasalo toteaa 
mm, että valtakunnansyyttäjän 
toiminnassa näkyy ymmärtä-
mättömyys uskonnollista kieltä 
kohtaan. Hän pitää Räsäsen 
kohtelua myös loukkauksena 
uskonnonvapautta kohtaan.

- Kun ihminen päätyy sa-
nomisistaan ja Raamatun si-
teeraamisesta poliisikuulus-
teluun ja syytetyksi, niin se 
on minusta uskonnonvapau-
den loukkaus ehdottomasti. 

Huolensa sananvapauden 

tilasta ovat ilmaisseet myös 
mm. Suomen Raamattuopis-
ton toiminnanjohtaja Lauri 
Vartiainen, tutkija Markku 
Jokisipilä ja Suomen Kuva-
lehden päätoimittajana vai-
kuttanut Tapani Ruokanen. 
Suomen Evankelinen Allianssi 
on omassa lausunnossaan ko-
rostanut sananvapauden ja us-
konnonvapauden keskeisyyttä 
ja rohkaissut kristittyjä pitä-
mään esillä Raamatun totuutta. 

Enemmän kuin 
mielipide
Omassa lausunnossaan 29.4. 
Päivi Räsänen kiteyttää näke-
myksensä koko syyteproses-
sista.

- Lausunnoistani seuran-
neissa syytteissä on pohjim-
miltaan kysymys siitä, saako 
Suomessa pitää esillä ja ilmaista 
vakaumusta, joka pohjautuu 
Raamatun ja kristillisten kirk-
kojen perinteisiin opetuksiin. 

Räsänen painottaa, että Raa-
matun kanta avioliittoon ja 
seksuaalisuuteen on selkeä. 
Räsänen sitoo siteeraamansa 
apostoli Paavalin opetuksen 
myös pelastuskysymykseen. 

- Apostoli Paavalin opetuk-
sissa ei ole kysymys pelkäs-
tään avioliiton puolustamisesta 
miehen ja naisen välisenä, 
vaan siitä, miten ihminen pe-
lastuu iankaikkiseen elämään. 
Jos Jumalan Sanan opetukset 
synnistä torjutaan, samalla 
tehdään tyhjäksi kristillisen 
uskon ydin: Jeesuksen ristinuhri 
kaikkien syntien sovitukseksi ja 
tieksi iankaikkiseen elämään. 
Räsänen näkee mahdollisessa 
sakkokierteessä ja tuomioissa 
modernin kirjarovion synnyn 
mahdollisuuden. Hän ilmaisee 
myös huolensa uskonnonvapau-
den tilasta. Perääntymistä KD:n 
kansanedustaja ei tässäkään 
kysymyksessä harkitse, mutta 
muistuttaa, että valtakunnan-
syyttäjään ei tule kohdistaa 
’henkilöön menevää, loukkaa-
vaa viestintää’. 
- En peräänny siitä, mitä kirjoi-
tin enkä pyydä anteeksi apostoli 
Paavalin opetuksia. Olen valmis 
puolustamaan sanan- ja uskon-
nonvapautta niin pitkälle kuin 
on tarve. 
Samalla rohkaisen muitakin 
käyttämään sanan- ja uskonnon-
vapauttaan. Tämä päätös osoit-
taa, että nyt on aika puolustaa 
näitä vapauksia.

Heljä Ahjovaara-Steck

 

Kansanedustaja Päivi Räsänen: 

”En peräänny siitä, mitä kirjoitin.”

En peräänny siitä, mitä kirjoitin enkä pyydä anteeksi apostoli Paavalin opetuksia. Olen valmis 
puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve, sanoo Päivi Räsänen
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Mielenilmaus 

Raamatun ja sananvapauden puolesta
Mielenilmaus Jumalan 
sanan vapauden puolesta 
kokosi noin 1000 ihmistä 
eduskuntatalolle heltei-
senä kesäsunnuntaina 
20.6.2021.

Pasi Turusen, Susanna Kok-
kosen, Leena Metsämäen 
ja Jani Salokankaan järjes-
tämä mielenilmaus Jumalan 
sanan vapauden puolesta ko-
kosi kristittyjä ympäri Suo-
mea helteiseen pääkaupunkiin 
osoittamaan tukeaan sanan- ja 
uskonnonvapaudelle. Finlan-

dia-hymnillä aloitettu mielen-
ilmaus käsitti puheenvuoroja ja 
Raamatun sitaatteja, ja tapah-
tuman lopulla Raamatut nos-
tettiin yhteisesti kohti taivasta. 
Tapahtuma päättyi Suvivirteen.

Raamatun perintö
Patmoksen kenttäjohtaja Leena 
Metsämäki luki yhteisen jul-
kilausuman, jossa korostettiin 
sananvapauden perustavanlaa-
tuista merkitystä ja Raamatun 
perustaa kansalaisoikeuksiem-
me pohjalla.

- Maamme yhteiskuntajär-

jestys ja kulttuuri rakentuvat 
raamatulliselle perustalle. Jos 
kiellämme Raamatun, kiel-
lämme oman historiamme, 
kulttuurimme ja lainsäädän-
tömme perustan, Metsämäki 
lausui sekä kehotti kristittyjä 
pitämään Raamatun totuutta 
esillä rakkaudellisesti.

Tohtori Susanna Kokkonen 
korosti, että yhteiskunnat, jois-
sa Raamattu on kielletty kirja, 
eivät ole sellaisia yhteiskuntia, 
joissa länsimaisina ihmisinä 
haluaisimme elää.

- Vapauden ja vaurauden 
yhteiskunnat eivät kiellä raa-

matullista perintöään. 
 Kokkonen muistutti myös, 

että perusoikeudet eivät ole 
itsestäänselvyyksiä demokra-
tioissakaan.

- Jokaisen sukupolven on 
oltava valmis kohtaamaan ne 
haasteet, jotka tulevat sen eteen 
ja jokaisen sukupolven on 
puolustettava vapautta kaikin 
demokratian suomin keinoin.

Pasi Turunen lainasi presi-
dentti Kyösti Kallion sanoja 
vuodelta 1939.

 - Kehotan kaikkia, jotka 
tänä vakavana aikana palve-
levat isänmaata, lukemaan 

Raamattua.
- Nykyhetkenä kansamme 

tarvitsee Jumalan sanan uudesti 
luovaa voimaa. Omaksukaam-
me nöyrällä sydämen uskolla 
sen siunaukset. Tapahtumassa 
puheenvuoron käyttivät myös 
mm. Jani Salokangas, Fredrik 
Ekholm ja Juha Ketola.

Teksti ja kuvat:
Heljä Ahjovaara-Steck

Leena Metsämäki luki yhteisen julkilausuman, jossa korostettiin Raamatun  merkitystä 
myös tuleville sukupolville.

Pasi Turunen kiitti paikallaolijoita ja muistutti aiempien presidenttien kunni-
oituksesta Raamattua kohtaan.

 

Linda Laukkonen johti tapahtuman musiikillista aloitusta, yhteisesti laulettua 
Finlandia-hymniä.

Tapahtuman osallistujat kohottivat yhteisesti Raamattunsa kohti taivasta ja 
liittyivät rukoukseen, jossa mm. pyydettiin siunausta Suomen kansalle.
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Evankeliumissa on voima
Asko ja Kirsi Toivola menevät 
turuille ja toreille kertomaan 
Jeesuksesta - ja joka viikko 
ihmisiä tulee uskoon.
Kirsin hersyvä nauru ja Askon humo-
ristiset lausahdukset rytmittävät haas-
tatteluhetkiämme, kun keskustelemme 
heidän Sipoossa vetämänsä seurakun-
nan, Armon virran, toiminnasta ja tämän 
evankelistapariskunnan kutsusta. Asko 
Toivola on ehtinyt monenlaista uskoon 
tultuaan. Nelikymppiseksi asti hänen 
elämänsä oli levotonta, ja tie vei ka-
dulta yhä uudestaan vankilaan. Askosta 
tuli menestyvä rakennusalan yrittäjä, 
ja uskoon tultuaan myös seurakunnan 
perustaja. 

Kirsi Toivola on opiskellut draama-
tutkimusta Tampereen yliopistossa ja 
valmistunut sieltä filosofian maisteriksi 
sekä teologian kandidaatiksi Living 

Christian Universitystä, ja hän on toimi-
nut mediatyössä sekä mm. Israel-näyn 
parissa. Kirsi Toivola vaikuttaa myös 
kunnallispolitiikassa. Heidän yhteinen 
näkynsä on vienyt heidät kaduille julis-
tamaan evankeliumia ja rohkaisemaan 
kristittyjä lähtemään liikkeelle tavoitta-
maan ihmisiä Kristukselle. Ihmisiä tulee 
viikoittain uskoon, ja yhä uudet ihmiset 
innostuvat kertomaan ilosanomaa Pelas-
tajasta. Asko ja Kirsi haluavat rohkaista 
uskovia arkiseen ihmisten kohtaamiseen 
ja iloitsevat siitä, että nuoret ovat erityi-
sen avoimia ilosanomalle.

Herätys Kakolassa
Asko Toivola oli nelikymppinen van-
kilakundi Kakolassa, kun hän rukoili 
Jumalaa muuttamaan hänen elämänsä. 
Siitä alkoi muutos, joka käänsi Askon 
elämän suunnan.

- Parikymmentä vuotta oli vankila-

kierrettä. Yritin välillä tehdä muutosta. 
Päätin, että lähden vaikka Tanskaan, 
mutta pian olin sielläkin vankilassa.

Vankilakierteestä vapauduttuaan 
Asko toimi rakennusalan yrittäjänä yli 
kymmenen vuotta, kunnes sairastui pa-
rantumattomaan imusolmukesyöpään. 
Jumala paransi yliluonnollisesti ja ilman 
mitään lääkehoitoja miehen, jonka koh-
dalla lääkärit olivat jo sanoneet, ettei 
mitään ollut tehtävissä. Hengellinen 
herääminen kääntyi kokosydämiseksi 
uskoontuloksi vaikean sairauden aika-
na. Parantumista ja uskoontuloa seurasi 
kutsu julistamaan evankeliumia.

-Jeesus paransi minut ja kehotti 
minua sen jälkeen lähtemään kaduille 
kertomaan Hänen rakkaudestaan, Asko 
kertoo.

Tästä alkoi hengellinen työ, jonka 
puitteissa Asko on saanut olla johtamassa 
tuhansia ihmisiä Jeesuksen tuntemiseen 

 

yhdessä vaimonsa Kirsin kanssa. Asko 
iloitsee siitä, että erityisesti nuoret ovat 
olleet vastaanottavaisia evankeliumille. 
Armon virta -seurakunta Sipoossa on 
ollut tukikohtana, josta käsin hengellistä 
työtä on tehty uutterasti ympäri Uusi-
maata ja Suomea.

Israel-näky ja media
Kirsi, o.s. Miikkulainen, tuli uskoon 
26-vuotiaana lapsuudenystävänsä joh-
dattamana. Uskoontuloa edelsi mo-
nenlainen etsintä, joka sisälsi joogaa, 
itämaista uskonnollisuutta ja kaukomat-
koja. Kun Kirsi tuli uskoon, Jumala alkoi 
puhua hänelle heti Israelista.

- Pyhä Henki sanoi minulle heti us-
koon tultuani, että sinun tulee rakastaa 
Israelia. Se oli voimakas ja selkeä viesti, 
Kirsi kuvailee.

Kirsin Israel-matkat alkoivat vuonna 
2003, ja hän ehti tehdä useita matkoja 

Asko ja Kirsi Toivola 
ovat perustaneet 
Armon Virta -seura-
kunnan, mutta he 
toimivat myös kaduil-
la. Joka viikko he 
menevät ulos kaduille 
kertomaan Jeesuk-
sen muuttavasta 
rakkaudesta. Työ on 
kantanut hedelmää. 
He näkevät ihmisten 
pelastuvan, tulevan 
uskoon. Se on suurta!
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Evankeliumissa on voima
ennen avioitumista Askon kanssa. Kirsi 
oli mm. Jay ja Meridel Rawlingsin luona 
harjoittelemassa mediatyötä. Holokaus-
titutkimukseen Kirsi on perehtynyt Yad 
Vashemin museon koulutuksessa, jota on 
tarjottu hengellisille johtajille Israelissa. 
Kirsi ja Asko avioituivat Jerusalemissa 
vuonna 2011. 

Viimeisin Israelin matka on tehty 
vuonna 2019 ennen koronapandemiaa. 
Kirsi on tulkannut TV7:lle mm. seura-
kuntalaisensa, Jackmin Talan, opetusta. 
Ajatuksissa on nykyisten Facebook-
liveohjelmien lisäksi ehkä aloittaa myös 
YouTube -työ.

Kutsuttu vaikuttamaan 
Toivolat kävivät Kotkassa kohtaamassa 
ihmisiä, tukemassa katuevankelionnis-
sa ja seurakuntavierailulla toukokuun 
lopussa 2021. Silläkin kertaa ihmisiä 

 

sia, mutta mikään laki ei ole ilmoittanut, 
että seurakunnat laitettaisiin kiinni, Asko 
Toivola toteaa.

Seurakuntien ongelmat, kuten espoo-
laisen baptistiseurakunnan kohtaama ko-
koontumisen hajottaminen huhtikuussa, 
ovat uutta Suomessa.

- Suomessa on ollut vielä aika helppo 
tilanne, mutta monissa paikoissa seu-
rakunnilla ei ole edes perustuslaillista 
suojaa, Kirsi Toivola huomauttaa.

Kirsi Toivolalle oli selvää, että heidän 
seurakuntaansa ei suljettaisi pandemian 
aikanakaan.

- Meidän kohdallamme se olisi ollut 
ristiriitaista, koska Asko on parantunut 
kuoleman kielistä, että sulkisimme ovet, 
kun ihmiset tarvitsevat apua. 

Seurakunta kokoontui, vaikka sitten 
pienellä porukalla. Kirsi pohtiikin aukto-
riteettien merkitystä Raamatun valossa.

- Auktoriteetille kuuliaisuus on jännä 
kysymys. Apostolit olivat kuuliaisia 

tuli uskoon. 
- Ihmisiä tulee aina uskoon, kun 

mennään kaduille. On häpeä kristityille, 
jos emme ymmärrä, että me olemme 
Kristuksen ruumis. Hän toimii meidän 
kauttamme. Kun me menemme sinne, 
Kristus menee sinne kaduille meidän 
kanssamme, Asko painottaa.

Asko haluaa herätellä uskovia lähte-
mään liikkeelle. Rukous ja evankeliointi 
kulkevat käsi kädessä.

- Emme voi evankelioida ihmisiä 
seurakunnan sisällä, vaan meidän pitää 
mennä seurakunnan ulkopuolelle, Asko 
toteaa.

Evankelioidessaan ihmisiä Asko 
kertoo heille Jumalan rakkaudesta ja 
sovituksesta.

- Jos ihminen ymmärtää evanke-
liumin, ja sydämessään uskoo kuulles-
saan evankeliumin sekä suullaan todistaa 
tunnustaen Jeesuksen, niin ihminen on 
tullut uskoon.

Asko korostaa, että Jumala valmistaa 
tilanteet ja ihmissydämet.

- Jeesus valmistaa kaikki ne tilanteet. 
Rukoilemme ihmisten puolesta ja julis-
tamme synnit anteeksi.

Evankeliointitilanteessa Toivolat an-
tavat ihmisille seurakuntansa traktaatin, 
jossa on myös heidän seurakuntansa 
tiedot sekä eri tilanteiden mukaan yh-
teistyöseurakuntien yhteystiedot. Hän 
haluaa korostaa, että vaikka seurakun-
tayhteys on tärkeä, Jeesuksen kohtaa-
minen on keskeisintä.

- Seurakunta on hyvä paikka kasvulle, 
mutta Jeesus on Pelastaja.

Poikkeusajan seurakunta
Korona-aika on tuonut haasteita kristil-
lisille seurakunnille ympäri maailmaa 
ja myös Suomessa. Seurakunnat ovat 
tehneet työtään lähettäen erilaisia suoria 
striimejä ja kohdaten seurakuntalaisia 
usein pienellä porukalla tai yksittäin ja 
sielunhoidollisissa merkeissä. Armon 
virta -seurakunnan ovet ovat olleet 
auki, ehtoolliselle on voinut tulla ja 
Pyhän Hengen iltoja on lähetetty myös 
sosiaalisessa mediassa. Moni seurakun-
ta on hoitanut pandemia-ajan yhteiset 
kokoontumiset pääsääntöisesti netissä.

- Toki me voimme noudattaa suosituk-

auktoriteetille, mutta evankeliumin 
julistamisen suhteen Pietari sanoi, että 
parempi on kuulla Jumalaa kuin ihmistä.

Raamattu kehottaa, että ”kokoontukaa 
sitä enemmän yhteen, kun näette sen 
päivän lähestyvän”.

Kirsi Toivola haluaa rohkaista usko-
via pitämään kiinni Jumalan Sanasta ja 
keskinäisestä yhteydestä sekä uskonnon-
vapaudestaan.

- Ihmiset eivät ehkä ihan ymmärrä, 
kuinka lähellä Jeesuksen tulo on. Seu-
rakunta on yhteiskunnan moraalinen 
selkäranka, ja kun seurakunnan hengel-
linen tila heijastuu yhteiskunnassa, niin 
uskovien tulisi ’kansallisvelvollisuutena’ 
mennä seurakuntaan kuulemaan Jumalan 
Sanaa ja ylistämään ja pitää kiinni niistä 
vapauksista, mitä meillä on.
Heljä Ahjovaara-Steck
Kuvat: Asko ja Kirsi Toivola

Kuvassa ”Askon katutiimi”

Kirsi Toivola 
haluaa rohkaista 
uskovia pitä-
mään kiinni 
Jumalan Sanasta 
ja keskinäisestä 
yhteydestä sekä
uskonnon-
vapaudestaan.
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Ihmisellä on alitajuinen tietoisuus nä-
kymättömän henkimaailman olemas-
saolosta. Siksi lähes kaikki maailman 
uskonnot pyrkivät saavuttamaan siihen 
yhteyden tavalla tai toisella. Etsiessään 
materialismin ulkopuolelta tyydytystä 
elämän tarkoituksettomuuteen ihmiset 
eksyvät vaarallisiin oppeihin kuten joo-
gaan, okkultismiin, henkiparantamiseen 
ja ennustamistoimintaan.

Kristinusko kertoo meille ihanan 
uutisen, että Jeesuksen Kristuksen 
kautta voimme saada yhteyden ainoaan 
ja todelliseen elävään Jumalaan ja vie-
läpä saada Hänen Henkensä asumaan 
sisimpäämme. Tämä on aivan mahtava 
sanoma, jonka jokainen Jeesukseen us-
kova saa kokea. Kaikki muut ideologiat 
ja uskonnot ovat petosta, jotka eivät 
johda Jumalan luo.

Pyhän Hengen 
tuleminen uskovaan
Jeesus itse lupasi antaa janoiselle elävää 
vettä, josta tulee iankaikkisen elämän 
lähde ihmisen sisimpään: ”Joka juo sitä 
vettä, jota minä hänelle annan, sille ei 
ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä 
annan, tulee hänessä lähde, joka kumpu-
aa iankaikkiseen elämään” (Joh..4:13-
14). Toisessa tilanteessa Jeesus sanoi 
Pyhästä Hengestä: ”Jos jonkun on jano, 
tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka 
usko minuun, niin kuin Raamatussa 
sanotaan, hänen sisimmästään juokse-
vat elävän veden virrat” (Joh. 7:38-39). 
Ajattele, miten suurenmoinen tämä 
lupaus onkaan! Sinä voit saada Jumalan 
Hengen asumaan sisimmässäsi!

Meille kerrotaan apostolien teoissa 
useaankin kertaan, kuinka Pyhä Hen-
ki tuli niihin, jotka ottivat Jeesuksen 
vastaan. Ja Paavali kirjoittaa Efesolais-
kirjeessä näin: ”Hänessä on teihinkin, 
sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, 
pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet 
sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki” 
(Ef. 1:13). Ihminen saa siis Pyhän Hen-
gen uskovaksi tullessaan. 

Pyhä Henki asuu kaikissa tosi usko-
vissa, Jeesuksen omissa. Tämä totuus on 
tärkeä, sillä ei ihmistä pelasta mikään 
uskonto eikä edes kirkkokunta, ellei 
hänessä ole Pyhää Henkeä.

Paavali sanoo: ”Jolla ei ole Kristuk-
sen Henkeä, se ei ole hänen omansa” 
(Room. 8:9).

Kuinka sinä voit 
saada Pyhän Hengen 
sisimpääsi?
Pyhä Henki on lahja, jota ei voi ansaita 
hyvillä teoilla. Ainoa mitä tarvitaan, on 
se, että sinä nöyrryt Jumalan edessä, tun-
nustat epäuskosi ja pyydät, että Jeesus 
puhdistaisi sydämesi kaikesta synnistä 
ja tulisi siihen asumaan. Kun teet tämän 
vilpittömin mielin, Hän antaa sisimpääsi 

Pyhän Hengen, kuten edellä mainittiin: 
Uskoviksi tultuanne teihin on pantu 
sinetiksi Pyhä Henki (Ef. 1:13).  

Uudestisyntyminen ja 
Pyhä Henki
Joskus opetetaan Pyhän Hengen kasteen 
olevan sama asia kuin uudestisyn-
tyminen. Hengellinen uudestisynty-
minen kyllä tapahtuu Pyhän Hengen 
vaikutuksesta (Joh. 3:3-8), ja ihminen 
saa siinä Pyhän Hengen sisimpäänsä, 
mutta Hengellä täyttyminen on vielä 
jotakin enemmän. Jumala tahtoo, että 
Pyhä Henki ei vain asu meissä, vaan 
että maljamme on ylivuotava. Vaikka 
apostolit olivat uudestisyntyneet ennen 
helluntaita, Jeesus käski heidän odottaa 
Hengen kastetta, jonka he saisivat vasta 
Hänen taivaaseen menonsa jälkeen 
(Apt. 1:4-5). 

Pyhällä Hengellä 
täyttymisen tarve
Saatuaan itse Pyhän Hengen kasteen 
(Apt. 2:1-4), apostolit huolehtivat siitä, 
että myöhemmin uskoon tulleet kokisi-
vat saman (Apt. 8:15-17, 19:1-7).  He 
ymmärsivät, että hengellinen elämä voi 
menestyä vain Pyhän Hengen ansiosta. 
On erittäin huomionarvoista, että Ana-
nias ilmoitti jo heti Saulus Tarsolaisen 
luokse tullessaan, että Jeesus tahtoo 
täyttää tämän Pyhällä Hengellä uskoon-
tulonsa yhteydessä (Apt. 9:17).

Johannes Kastajan aloittaessa toimin-
tansa, hän korosti Jeesusta Pyhällä Hen-
gellä kastajana (Matt. 3:11, Joh. 1:33). 
Myös Jeesus valmisti opetuslapsiaan 
vastaanottamaan Hengen kasteen Hänen 
taivaaseen nousemisensa jälkeen (Luuk. 
24:49, Joh. 7:37-39, Apt. 1:4-8)).  On 
ilmeistä, että monista nykypäivän seu-
rakunnista puuttuu raamatullinen opetus 
Pyhällä Hengellä täyttymisestä ja Hänen 
toiminnastaan. 

Mitä Hengellä 
täyttyminen on
Nykyisin Hengellä täyttymisen merkki-
nä pidetään melkein mitä tahansa ilon 
tunnetta tai mielen liikutusta. Raamatun 
kertomuksista voidaan kuitenkin todeta 
tiettyjä asioita, jotka ilmenivät täytyttä-
essä Pyhällä Hengellä.  

Kielilläpuhuminen mainitaan en-
simmäisenä seurauksena Hengellä 
täyttymisestä. (Apt. 2:4) Uskovat ylis-
tivät Jumalaa Hänen suurista teoistaan 
kielillä, joita eri maista Jerusalemiin 
saapuneet pyhiinvaeltajat sillä kerralla 
ymmärsivät (Apt. 2:11,14). Kielillä 
puhuminen ilmeni myös muissa Apos-
tolien teoissa kerrotuissa tapauksissa 
(Apt. 10:44-47, 19:6).   
  Kielilläpuhuminen oli Raamatussa 
ulkonainen merkki Hengellä täyttymi-

sestä. Muitakin seurauksia näkyi, mutta 
ilman kielilläpuhumista on vaikea pää-
tellä, onko Hengellä täyttyminen todella 
tapahtunut. Toisaalta kielilläpuhuminen 
yksinään ei riitä selittämään Hengen 
kastetta, jos mitään muita seurauksia ei 
ole nähtävissä. 

Pyhä Henki antaa 
voimaa todistaa 
Jeesuksesta 
Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen 
nimenomaan voimalla pukemisesta 
(Luuk. 24:49). Raamatusta voimme 
lukea, kuinka apostolien toiminnassa 
tapahtui todella aivan ratkaiseva muutos 
Hengellä täyttymisen seurauksena. Mitä 
heidän saamansa voima sisälsi?

Kuuluisa amerikkalainen herätys-
saarnaaja Charles Finney (1792-1875), 
jonka kautta tapahtui hämmästyttäviä 
herätyksiä, lausui käsityksenään, että 
Pyhän Hengen voiman pääasiallisin 
piirre oli siinä, että se herätti kuulijoissa 
synnintuntoa ja pelastuksen tarpeen. 
Niinpä Pietarin saarnan vaikutuksesta 
hänen kuulijansa saivat piston sydä-
meensä ja kyselivät, mitä heidän on 
tehtävä pelastuakseen (Apt. 2:37).  Seu-
rakunnat kasvoivat alkuaikoina nimen-
omaan Pyhän Hengen ansiosta (Apt. 
9:31). Miten tarpeellinen tämä voima 
olisikaan nykyajan julistajille, jotka 
toivovat ihmisten tulevan uskoon heidän 
saarnojensa kautta!

Kaikki muutkin uskovat saivat Hen-

gellä täyttyessään uuden voiman, vaik-
ka heidän elämässään ei välttämättä 
ilmennyt samoja merkkejä kuin apos-
toleilla. He saivat kuitenkin voiman 
hedelmää kantavaan elämään.   

Profetoiminen
Henkikasteen yhteydessä ilmennyt 
profetoiminen ei tarkoittanut niinkään 
tulevien tapahtumien ennustamista, 
vaan yksinkertaisesti Pyhän Hengen 
innoittamaa puhetta rakentumiseksi, 
kehotukseksi ja lohdutukseksi (1. Kor. 
14:3). Meidänkin päivinämme uskovat 
alkavat Hengellä täyttyessään usein 
puhua profetian sanoja rohkaisuksi 
ja rakentumiseksi. Profetian lahja on 
seurakunnalle erittäin hyödyllinen, ja 
Paavali kehottaa tavoittelemaan sitä 
innokkaasti.  

Jumalan ylistäminen 
Jumalan ylistäminen oli seurausta siitä, 
että Pyhä Henki toi Jeesuksen läsnä-
olon todelliseksi heidän elämäänsä 
(Apt. 10:46, 13:52). Hengellä täytetyt 
uskovat ovat nykyäänkin Jumalaa 
ylistäviä ihmisiä.     

Jumalan rakkaudella 
täyttyminen 
Hengellä täyttymisen seurauksista 
Paavali mainitsee myös Jumalan 

Martti Ahvenainen on hellutaiseurakuntaan kuuluva julistaja, joka on arvostettu 
Jumalan Sanan opettaja. 
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Mäntsäläläinen Eila Kyröläi-
nen oli ollut iho-ongelmiensa 
vuoksi laboratoriotutkimuk-
sissa ja sai kuulla rajun diag-
noosin: ”Sinulla on leukemia.” 
Apua! Uutinen oli paitsi tyr-
mistyttävä myös pelottava, sillä 
Eilan biologinen isä menehtyi 
leukemiaan 62-vuotiaana. Ensi-
järkytyksen jälkeen Eilalle tuli 
kuitenkin mieleen, että Jumala 
paransi minut ennenkin ja Hän 
tekee sen nytkin! 

- Nimittäin kauan sitten olin 
menossa suureen leikkaukseen, 
mutta juuri ennen leikkausta kä-
vin rukousillassa ja puolestani 
rukoiltiin. Silloin olin varma, 
että nyt Jeesus paransi minut ja 
niin myös tapahtui! Seuraavana 
päivänä ennen leikkausta minua 
ultrattiin uudelleen, ja lääkäri 
totesi hämmästyneenä, että 
eihän täällä mitään leikattavaa 
ole! Kaikki oli hävinnyt jäljet-
tömiin kuin tuhka tulleen!

 
En ota pahaa 
sanomaa vastaan
 - Mutta nyt minulla on leuke-
mia! Ensimmäiseksi Eila kertoi 
diagnoosista miehelleen ja sit-
ten kaikille lapsilleen. He olivat 
tietenkin aivan kauhuissaan: 
”Mummi ei saa kuolla!” 

- Ajattelen, että kaikki on 
taivaallisen Isän kädessä ja 
jos aikani on lähteä, niin olen 
siihen täysin valmis. Mutta kun 
näin näiden läheisteni syvän 
murheen, sanoin Isälle, että 
jos on mahdollista, niin anna 
minulle vielä elinaikaa, sillä he 
tarvitsevat minua. 

Sitten Eila päätti alkaa tais-
telemaan terveydestään. 

- Päätin, että minä en kerta 
kaikkiaan hyväksy tätä diag-

Leukemia lähti
noosia, minä en ota tätä vastaan! 
Paholainen yrittää nyt viedä 
minulta terveyden, mutta Sana 
käskee vastustamaan perkelettä 
(Jaak. 4:7). Tein työtä käsket-
tyä ja lähetin rukouspyyntöjä 
uskoville ystävilleni ja rukoilin 
paljon.

Otin uskossa vastaan
- Sitten jotkut rukoilijat sanoi-
vat, että ei sinua vielä oteta pois, 
sinulla on tehtävä - ja minä otin 
tuon tiedon uskossa vastaan. 
Mutta sairaus teki minussa kui-
tenkin työtään ja olin hirveän 
väsynyt. 

- En jaksanut tehdä oikein 
mitään. Lepäsin silloinkin, 
kun minun piti hoitaa lapsia… 
ja ajattelin, että minä en kerta 
kaikkiaan jaksa tehdä mitään…  

- Lapset olivat ihan hädis-
sään, että mikä sinulla mummi 
on, ja minä tietenkin siihen, että 
mummi on pipi. Mummi käy 
lepäämään sänkyyn, leikkikää 
siinä nyt kiltisti, mummi tässä 
vähän makoilee. 

- Mutta silloin se kaksivuoti-
as tyttö sanoi minulle: ”Mummi, 
sinä olet terve!” Vau! Ja minä 
otin senkin sanan uskossa vas-
taan kuin lapsi! Kyllä, mummi 
on terve! 

Sana sanoo, että ”lasten ja 
imeväisten suusta Jumala pe-
rusti voiman”. (Ps. 8:3) 

Selittämätöntäkö?
- Välillä tietysti hiipi epäilys, 
että jospa tämä sairaus sittenkin 
vie minut. Mutta olin päättä-
nyt ajatella, että ei! Jeesuksen 
nimessä olen terve, ja Hänkö 
muka ei kuulisi rukouksiamme. 
Totta kai kuulee!

- Sitten rukoilijat tulivat 

kertomaan, että heille tulee puo-
lestani rukoillessa vain kiitosta.

Ja minulle itsellenikin alkoi 
tulla vaan kiitosta sydämeen ja 
kiitoslauluja mieleen. 

- Ja viimeksi kun menin 
kuulemaan tutkimustuloksia, 
niin lääkäri alkoi luetella, että 
normaali, normaali, normaali… 
”Mutta mitä täällä on oikein 
tapahtunut?” Hän ihmetteli ja 
päivitteli, että mitä tämä oikein 
on? Ja sitten hän sanoi, että tä-

mähän on selittämätöntä! Tätä 
ei voi selittää!

- Mutta eihän sitä voi selittää. 
Jumalahan sen yksin tietää, mitä 
elimistössäni tapahtui, nauraa 
Eila. Ja sitten lääkäri sanoi, että 
sinä olet terve. Ja minä kysyin 
häneltä monta kertaa, että ai 
oikeastiko? Ihanko totta? Ja hän 
sanoi monta kertaa, että kyllä, 
sinä olet terve! 

- Silloin minulle tuli niin 
suuri ilo, että aloin ihan kuplia 

ja minun teki niin mieli halata 
sitä lääkäriä. Tulokset ovat 
ihanan Jeesuksen vastaus ruko-
uksiimme, Eila kiittää ja ylistää 
Herraamme. 

Jumala vastaa myös sinun 
rukouksiisi. Hän on selittämät-
tömän ihmeellinen Jeesus!   
Teksti ja kuva:
Seija Pajatie

 

rakkauden vuodattamisen uskovien 
sydämiin (Room. 5:5).  Pyhä Henki 
lahjoittaa rakkauden ihmisiä ja sielu-
jenvoittamistyötä kohtaan. Jotkut ovat 
kokeneet Hengellä täyttyessään sellaista 
rakkautta, että voisivat jopa kuolla vi-
hamiestensä puolesta. 

Jumalan rakkaudella täyttymiseen 
liittyy luonnollisesti rakkauden lisään-
tyminen Jumalaa kohtaan. Hengellä 
täytetty ihminen rakastaa Häntä koko 
sydämestään. Tämä rakkaus ilmenee 
palvontana ja ennen kaikkea kuuliai-
suutena Hänen käskyilleen, kuten Jeesus 
sanoi: ”Jos te rakastatte minua, te pidätte 
minun käskyni” (Joh. 14:15). 

Hengen täyteydessä 
eläminen
Pyhällä Hengellä täyttyminen ei ole it-
sessään päämäärä, vaan pikemmin portti 
hedelmää kantavaan elämään. Joskus 

luullaan, että Hengessä vaeltaminen 
tarkoittaa pääasiassa yliluonnollisten 
näkyjen ja ihmeiden kokemista. Hen-
gessä vaeltaminen on kuitenkin aivan 
arkista elämää, jonka keskeisistä piir-
teistä mainittakoon tässä muutama asia.

Läheisempi Jeesuksen 
tunteminen
Jeesus ei puhunut opetuslapsilleen ko-
vinkaan paljon Pyhän Hengen lahjoista. 
Sen sijaan Hän korosti sitä, että Pyhä 
Henki johdattaisi heitä Hänen parem-
paan tuntemiseensa. ”Puolustaja, Pyhä 
Henki, jonka Isä lähettää minun nimes-
säni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa 
teitä kaikesta, mitä minä olen teille 
sanonut” (Joh. 14.26) ”Mutta kun To-
tuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät 
kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia 
ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, 
sen hän puhuu ja ilmoittaa teille mitä 

on tuleva (Joh. 16:13). ”Hän kirkastaa 
minut, sillä hän ottaa minun omastani 
ja antaa teille” (Joh. 16:14).

On siis tärkeä muistaa, että Pyhän 
Hengen työ tähtää aina Jeesuksen syväl-
lisempään tuntemiseen. Tämä on myös 
Hengen lahjojen perimmäinen tarkoitus. 
Paavali sanoi lukevansa kaiken tappi-
oksi Kristuksen Jeesuksen tuntemisen 
rinnalla. (Fil. 3:8) Hänellä oli myös 
suuri huoli uskovista, että he oppisivat 
tuntemaan Jumalan salaisuuden Kris-
tuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon 
aarteet ovat kätkettyinä (Kol.  2:1-3). 

 

Hengen hedelmän 
ilmeneminen
Pyhä Henki saa aikaan hyvää hedel-
mää: ”Hengen hedelmä on rakkaus, 
ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävälli-
syys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, 
itsehillintä” (Gal.5:22-23). Hengellä 

täytetyn uskovan käytös muuttuu 
Jumalan rakkauden alkaessa sävyttää 
kaikkea hänen elämäänsä. Ilo ja rauha 
seuraavat Jeesukseen juurtumista, ja 
muut hedelmät, kuten pitkämielisyys, 
ystävällisyys ja itsehillintä auttavat 
ihmissuhteiden kehittymisessä. Miten 
tarpeellinen Pyhä Henki onkaan! 

Pyhä Henki auttaa myös rukous-
elämässä siten, että voimme rukoilla 
enemmän Jumalan tahdon mukaisesti 
(Room. 8:26). Hengellä täytetty usko-
va haluaa myös elää Jumalan Sanan 
mukaan ja vaikuttaa siihen, että muut-
kin tulisivat tuntemaan pelastuksen.  

Kannustakoon nämä opetukset 
Pyhän Hengen toiminnasta kaikkia 
kristittyjä etsimään Hänen täyteyt-
tään. Se luvattu kaikille uskoville, 
kaikkina aikoina (Apt. 2:39).
Martti Ahvenainen

Jumala paransi 
Eila Kyröläisen 
jo toisen kerran 
vakavasta 
sairaudesta. 
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Pastori Michael Howardin uusi sielunhoitoaiheinen kirjasarja nyt myynnissä!
Pastori Michael Howard tarttuu uudessa kirja-
sarjassa kolmeen sielunhoitoaiheiseen teemaan 
omalla kursailemattomalla tyylillään, höystäen 
aiheen käsittelyä lukuisin käytännön esimerkein. 
Loukkaantumisen petos kuvaa nimensä mukaisesti 
loukkaantumisen mallia, jossa syy omasta pettymyk-
sestä vieritetään toisten päälle. Mustasukkaisuuden 
vihreäsilmäinen hirviö -kirjasessa hän käsittelee ka-
teuden ja mustasukkaisuuden aihepiiriä nerokkaasti 
William Shakespearen Othello-näytelmän hahmojen 
kautta. Iisebelin vaikutus kuvaa maailmassa ja myös 
seurakunnassa kasvussa olevaa kontrollia, joka 
perustuu Jumalan säätämän järjestyksen turmele-
miseen. 
Yhdessä nämä kirjaset muodostavat hienon koko-
naisuuden. Tämä kirjasarja tulisi löytyä jokaisen us-
kovan kirjahyllystä, joka on vakavissaan läheisestä 
vaelluksesta Herransa kanssa!   
Kirjojen tilaus Out of Africalta 
kauppa@ooa.fi sähköpostin tai puh. 044-5382656. 
Hinnat: Loukkaantumisen petos 10 €, 
Mustasukkaisuuden vihreäsilmäinen hirviö 10 €, 
Iisebelin vaikutus 15 €.
Koko kirjasarja (yht. 3 kirjaa) nyt tarjoushintaan 30 €! 

Jumalan suoja Israelin yllä

”Jumala pelasti henkemme”
Ahskelonin rakettihyökkä-
yksestä eloonjäänyt Oleg 
Korotkyi kertoo All Israel 
News-lehdelle, kuinka hän 
ja hänen vaimonsa selvisi-
vät ilman vahinkoja. Hän 
kehottaa kristittyjä ympäri 
maailmaa rukoilemaan Isra-
elin puolesta ja että uskovat 
täällä olisivat valona keskellä 
pimeää aikaa.
Ashkelon on ollut Gazasta pe-
räisin olevien rakettien epicent-
rumi. Mutta Oleg Korotkyi on 
tottunut näihin hyökkäyksiin, 
joten hän ei paljoa välittänyt 
sireeneistä ja ohjeista lähteä 
pommisuojaan työskennelles-
sään kotonaan.

”Kirjoitin tutkimustyötä ja 
lähdin huoneestani muutamaksi 
sekunniksi, ja sen jälkeen se ta-
pahtui”, Korotkyi keroo. Gazas-
ta laukaistu raketti osui heidän 
rakennukseensa vain kaksi ker-
rosta alempana Koroskyistä ja 
hänen vaimostaan Svetlanasta. 
Nainen toisessa asunnossa sai 
surmansa – ensimmäinen Isra-
elin uhreista tässä viimeisessä 
väkivallan kierroksessa.

”Olisin todella huonossa 
kunnossa jos olisin jäänyt sii-
hen huoneeseen. Vaimoni ja 
minä menimme olohuoneemme 
seinän taakse ja Jumala pelasti 
henkemme”, hän sanoo kertoen 
päivän ihmeellisistä - ja traagi-
sista tapahtumista. 

”Kun se tapahtui ravisteli se 

kuvasi jatkuvan hyökkäyksen 
kohteena olemisen trauman 
samanlaiseksi kuin se stressi 
jota he kokivat yrittäessään sel-
viytyä tyttärensä toipumispro-
sessista auto-onnettomuudesta, 
jossa hän melkein menehtyi.’ 

Igor Korotkyi on yksi kol-
mesta Ashkelonin venäjänkie-
lisen messiaanisen seurakunnan 
pastorista. Seurakunnalla on 90 
jäsentä. Hän on myös vastuus-
sa venäläisistä opiskelijoista  
Israel College of the Bible-
raamattuopistossa, jossa hän 
opettaa. Hän on aina ollut avoin 
uskostaan.

Hänen mielestään nyt on rat-
kaiseva aika kertoa naapureille 
Hyvä Uutinen ja antaa heille 
toivoa. ”On erittäin tärkeää 

käyttää tätä aikaa oikealla ta-
valla ja korottaa Jumalaa tämän 
tilanteen läpi”, hän sanoo.

 Hän kehoittaa kristittyjä ym-
päri maailmaa rukoilemaan Is-
raelin puolesta, ja rukoilemaan 
että Israelin uskovaiset olisivat 
valona keskellä tätä pimeää 
aikaa. ”Uskosta osattomilla on 
tällä hetkellä valtavat paineet”, 
hän sanoo. ”Itse tunnen oloni 
hyväksi – en tiedä miksi. En 
tunne mitään stressiä. Nyt olen 
kuitenkin alkanut ymmärtä-
mään tilannetta paremmin ja 
ymmärrän, että Jumalan armo 
antoi minun elää.”
Georg Ahonen
(Lähde: Kehila News ja All 
Israel News)

kaikkea asunnossamme. Ikku-
nat ja paljon muuta särkyi. Rä-
jähdys aiheutti tuhoa. Kerrosta-
lomme seinässä on kaksi suurta 
reikää, ja monilla ihmisillä on 
ongelmia asunnoissaan. Tuhoa 
on niin paljon – ei ole ikkunoita 
ja huonekalut ovat pilalla”. 

Maanantain vastaisena yönä 
ammuttiin kymmeniä raketteja 
Ashkeloniin. ”Yritin nukkua, 
mutta en voinut. Vaimoni juoksi 
pommihuoneeseen ja takaisin 
koko yön, mutta minä jäin 
asuntoomme”, Korotkyi kertoo 
meille.

Korotkyin perheellä ei ole 
pommisuojaa lähellä asuntoa, 
jota vaaditaan uusista israelilai-
sista rakennuksista. Asukkaiden 
on juostava yhteiseen maan 
pinnalla olevaan kunnalliseen 
pommisuojaan ollakseen tur-
vassa. Heillä on vain 15 se-
kunttia aikaa siitä hetkestä kun 
sireenit hiljenevät siihen asti 
kun osuma tulee.

Raketti tuhosi heidän tyttä-
rensa asunnon vuonna 2014. 
”Heillä oli tuolloin kolme pientä 
lasta, ja Jumala pelasti heidän 
henkensä”, hän sanoo.

Oleg Korotkyi muutti perhei-
neen Ukrainasta Israeliin kym-
menen vuotta sitten. Ashkelon, 
joka on kasvavan venäläisen 
maahanmuuttajayhteisön kes-
kus, ei ole vieras rakettihyök-
käyksille. ”Meillä on ollut 
vuosien varrella monia raketteja 
Gazasta, mutta tällä kertaa se oli 

erilainen raketti.” Hän kuvasi 
näkemäänsä rakettia kolmen 
metrin pituiseksi.

Huolimatta tarjouksista yö-
pyä ystävien luona Igor Korot-
kyi ja hänen vaimonsa päättivät 
jäädä Ashkeloniin tiistai-iltana 
– tuhoutuneeseen asuntoonsa – 
solidaarisuudesta naapureitaan 
kohtaan joilla ei ole muuta 
paikkaa minne mennä. Eivätkä 
he ole nukkuneet.

”Emme ole nukkuneet kah-
teen yöhön”, Korotkyi sanoo. 
”Yritin nukkua viime yönä 
mutta en voinut, kun jouduin 
juoksemaan pommisuojaan 
muutaman minuutin välein. Vai-
moni vietti viisi tuntia pommi-
suojassa ja yritti nukkua siellä.”

Hänen vaimonsa, Svetlana, 

Israel on Jumalan silmäterä, jota Hän suojelee.



Uusi Elämä TV-ohjelmia
Netti-TV:ssä, Öppna Kanalen
Löydät Netti–TV:n kanavan, kun 
kijoitat netissä sanan: ÖK Play
Suomenkielisten TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko 
Maanantai klo 17:30    
Torstai klo 18:00 
Lauantai   klo 18:30 
Sunnuntai klo 13.00
Ruotsikielisten TV-ohjelmien 
lähetysajat joka viikko
Ma 21:00 –  Ti 18:00  –  Ke 22:30   
To 20:00  –  Pe 10:00 ja 18:00   
La 22:00  ja  Su 21:30

Lähetysajat ovat Suomen aikaan. Ruotsin aika on: -1 tunti

Tue Uusi Elämän TV-työtä! 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1038
Suomessa myös Lahjoituspuhelin: 
0600 15525 (10.01 € + pvm )  0600 14400 (20,23 € + pvm)

UUSI ELÄMÄ ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2021/685 koko 
Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3  –  Swish 1230 339 457 
Info: pauli.kemi@gmail.com  –  puh. 0400 422 777,  +46 72 531 8811          
         www.uusielama.net   – www.kristetliv.net  

HENGITÄ TAIVASTA 
17-19.7. (la-su-ma) Klo 16 (la-su) Klo 18 (ma)
Heikki Hilvo, Timo Puustelli, Miko & Nina Puustelli, 
Timo Kuusjärvi, Vesa & Sirkka Kemi

Puukyläntie 2, 44250 ÄÄNEKOSKI (liikekeskus SPEKTRI, 
Hirvaskankaan ABC:n takana)
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Toivon Seurakunta  

Kalle Vihonen
pastori 

Rukouspalvelu
Raamattu sanoo, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on har-
ras. Jaak. 5:15 Jumala vastaa rukouksiin. Voit lähettää luottamuksella 
rukousaiheesi sähköpostitse tai tekstiviestillä, jos tarvitset rukousapua: 
sairauteen, etsit pelastusta, johdatusta elämääsi tai taloutesi puolesta.
Rukouspalvelusta vastaavat: Pauli ja Ana Kemi
pauli.kemi@gmail.com puh. +358 (0)400 422 777 

  

www.terveystieto.aikainmerkit.fi
Ajankohtaisia aiheita, toim. Lassi Erpiö

KIVIOJALTA 
HALVALLA!
Viksten M.:Terveen opin
pääpiirteitä sid, 7.50 €
Merlin C.:Kiitoskirjat 7,50 €
SURUADRESSIT,
10-29 kpl a 4 €
30 kpl:n lajitelma 100 €
Netti-divarissa 
yli 14000 kirjaa.
Yli 6,49 €:n kirjasta
cd lahjaksi!
ETSIN yli 50 v. toiminnalle 
jatkajaa, vaikean selkäsai-
rauden takia.

www.postimyynti-kivioja.net
suopursu@gmail.com 
puh. 050-400 7142

ILPOISTENPIIRI
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat

Turun Martinkirkossa 
joka tiistai klo 19.

Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö 
sekä vierailevia julistajia eri tahoilta. 
Henkilökohtainen rukouspalvelu 
sairaiden ja muiden asioiden puolesta
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
         Olet sydämellisesti tervetullut!

 

    Kääntöpiiri srk
Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18

                TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

www.kaantopiiri.org!  

 

Pauli ja Ana Kemi TV-studiossa.

Agape Mission avustaa
siellä, missä hätä on suurin: 
Intiassa, Brasiliassa ja Israelissa 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1096
Suomessa myös Lahjoituspuhelin: 
0600 15525 (10.01 € + pvm ) 0600 14400 (20,23 € + pvm)

UUSI ELÄMÄ ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2021/685 
koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.
Ruotsissa: PG 496 39 26-3  –  Swish 1230 339

Erikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi

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

Tilaa 
Uusi Elämä -lehti
P. 0400 90 88 40
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Tilaa Uusi Elämä -lehti
* Evankelioiva     * Profeetallinen
* Siunaa Israelia  * Yhteiskristillinen 
Tilausmaksu 35 €/v (360 kr)
Nyt tarjouksena vuoden loppuun asti 18 € 
Maksa tilille:  FI27 8000 1670 8458 42
Ruotsissa: PG 496 39 26-3. Swish 1230 339 457 
E-mail: kalle.vihonen@gmail.com – P. 0400-90 88 40
pauli.kemi@gmail.com  – P. 0400 422 777

          www.uusielama.net

Jeesus puhui siitä, miten 
taivaassa iloitaan yhdes-
täkin syntisestä, joka te-
kee parannuksen. Niin 
myös, sanon minä teille, 
on ilo Jumalan enkeleillä 
yhdestä syntisestä, joka 
tekee parannuksen, Luuk. 
15:10. Taivaassa iloitaan 
varmaan kaikista pienistä 
uusista lapsistakin, joiden 
äidit suostuvat äitiyteen.

Jeesus puhui Nooan ja Lootin 
päivistä viitaten omaan tule-
mukseensa. Tänäkin päivänä 
taivaassa ollaan murheellisia 
siitä, miten vihapuheet ja luo-
pumus Jumalasta ovat yleisty-
neet. Myös Jumalan lapset ovat 
joutuneet ahtaalle laittomuuden 
ja pahuuden kasvun tähden. Sa-
nalla sanoen sielunvihollinen 
pitää suurta kiirettä ja vihaa 
Jumalaa ja ihmisiä kohtaan.

Jumalalla on ikävä ihmistä 
- omaa luotuaan - meitä kaik-
kia. Jes. 1:2 Kuulkaa, taivaat, 
ota korviisi, maa, sillä Herra 
puhuu: Minä kasvatin lapsia, 
sain heidät suuriksi, mutta 
he luopuivat minusta. Jeesus 
puhui myös tästä Matt. 23:37 
jakeessa: kuinka usein minä 
olenkaan tahtonut koota sinun 
lapsesi, niin kuin kana kokoaa 
poikansa siipiensä alle! Mutta 
te ette ole tahtoneet. 

Isä odottaa meitä kotiin 
kuten tuhlaajapojan isä. Hän 
odottaa, että Hän voi olla meil-
le armollinen.

Voiko Jumala ikävöidä täl-
laista ihmistä kuten minä. Kyl-
lä, koska Hän tuntee vastuuta 
jokaista ihmistä kohtaan. Siksi 
Isä lähetti oman Poikansa maa-
ilmaan etsimään kadonneita, 
langenneita ja eksyneitä ihmi-
siä. Jumala rakasti meitä niin 
paljon, että lähetti Poikansa 
pelastamaan ihmiskunnan.

Siksi Jumalan armo ja rak-

kaus on suurempaa kuin maal-
listen vanhempien, jotka hekin 
jaksavat aina odottaa ja toivoa 
jotakin hyvää lapsistaan. 

Meitä ihmisiä vaivaa usein 
katkeruus ja viha Jumalaa 
kohtaan, ikään kuin Hän olisi 
syypää ongelmiimme. Todelli-
suudessa me olemme itse teh-
neet vääriä valintoja ja olleet 
tottelemattomia. Lisäksi emme 

tiedosta pahan olemassaoloa. 
Saatana haluaa pahaa meille 
ihmisille. Jumala sen sijaan on 
meidän puolellamme ja tahtoo 
aina hyvää ihmisille. Tosin 
usein ihmiset eivät tahdo ottaa 
Jumalaa lukuun, vaan yrittävät 
omin voimin edelleen. Siksi 
Jumalan täytyy sallia myös 
pysähdyksiä ihmisille. Ne eivät 
ole mukavia, mutta välttämät-

tömiä. 2. Kor. 7:10
Sillä Jumalan mielen mukai-

nen murhe saa aikaan paran-
nuksen, joka koituu pelastuk-
seksi ja jota ei kukaan kadu; 
mutta maailman murhe tuottaa 
kuoleman. 

Maailman murhe tuottaa 
kuoleman. Maailmassa on 
huoli toimeentulosta, tervey-

Ilo ja murhe taivaassa
destä ja omaisuudesta. Ajal-
liset asiat saattavat sumentaa 
näkökykymme ja tuoda paljon 
murhetta. Jumalan Sana ke-
hottaa etsimään ensin Jumalan 
valtakuntaa, sen myötä Jumala 
tuo apunsa myös maallisiin 
asioihin. Uskovakin voi tuottaa 
murhetta Pyhälle Hengelle. 
Helmasyntejämme ovat pen-
seys, kylmä rakkaus, kahden 
tien kulkeminen ja rukoile-
mattomuus. Saamme iloita 
aina Herrassa. Jeesus kertoi, 
että uskovien tulee iloita ni-
mestään Elämän kirjassa, Ilm. 
21:27.Sekin on suuri ilo, kun 
saa todistaa Jeesuksesta ja 
rukoilla syntisen rukouksen 
katuvan lähimmäisen kans-
sa. Luuk. 15:7 Minä sanon 
teille: samoin on ilo taivaassa 
suurempi yhdestä syntisestä, 
joka tekee parannuksen, kuin 
yhdeksästäkymmenestä yhdek-
sästä vanhurskaasta, jotka eivät 
parannusta tarvitse.

Parannuksen tekeminen tar-
koittaa kääntymistä Jumalan 
puoleen. Jeesus ottaa vas-
taan syntisiä. Hän puhui aina 
lempeästi kaikille katuville. 
Sen tähden syntiset rakastivat 
Häntä ja rakastavat tänäkin 
päivänä.

Golgatan ristillä Hän an-
toi elämänsä sinun ja minun 
puolesta. Temppelin väliverho 
halkesi, ja niin me pääsemme 
nyt esteettä Jumalan kasvojen 
eteen Kristuksen veren kautta. 
Nytkin tänään voi olla ilon 
päivä taivaassa ja maan päällä 
sinun elämässäsi. Asetu siis 
kokonaan Jumalan puolelle 
ja anna Jeesuksen rakkauden 
vallata sydämesi. Pyhä Henki 
vakuuttaa, että sinä saat uskoa 
kaikki syntisi anteeksi Jeesuk-
sen nimessä. .
Lassi Erpiö, 
Ilpoistenpiiri

Lassi Erpiö on 
profeetallinen 
julistaja, joka 
yhdessä Soile 
Inkarin kanssa 
johtaa Ilpoisten-
piirin tilaisuuksia 
Martinkirkossa 
Turussa.


