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Käytä aikasi oikein 

Job kysyy:” Eikö ihmisen olo maan 
päällä ole sotapalvelusta?” (7:1)

Israel on itsenäisyytensä ajan, vuo-
desta 1948, joutunut panostamaan 
paljon resursseja turvallisuutensa eteen. 
Näin on nytkin. Käymiensä sotien 
ohella ns. rauhanaikakin on pitkälti 
varautumista uhkakuviin. Miesten ja 
naisten pitkät asevelvollisuusajat ja 
kertausharjoitukset kuluttavat osaltaan.

Kristittyinä olemme sodassa, Kris-
tuksen joukoissa, pahuuden voimaa 
vastaan.

Suurin vastuksemme on oma liha, 
joka on liitossa pahan kanssa eikä 
alistu Kristuksen hallintavallan alle. 
Vanha ihminen täytyy jokapäiväisessä 
katumuksessa ja parannuksessa upottaa 
Kristuksen veren alle.

 Jeesus opettikin: ”Jos joku tahtoo 
minun perässäni kulkea, hän kieltäköön 
itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja 
seuratkoon minua.” (Luuk. 9:23)

Aikamoinen taistelu! Voitto taiste-
lusta tarkoittaa verta, hikeä ja kyyne-

leitä, joita Britannian suurmies Winston 
Churchill tarjosi kansalaisilleen toisen 
maailmansodan vaikeina hetkinä.

Suurinta on kuitenkin saada olla 
mukana Kristuksen armeijassa. Jumalan 
valtakunta on ainoa ikuinen valtakunta, 
joka pysyy. Siinä on jokaisella oma 
tehtävänsä.

Jumala kutsuu ja antaa näyn voitosta. 
Tuon näyn säilyttäminen on tärkeintä. 
Kun Israel oli ottamassa Kaanaan maata 
haltuunsa, moni menetti näkynsä ja 
rohkeutensa. Joosua ja Kaaleb säilytti-
vät sen. He olivat valmiit taistelemaan 
tehtävän mukaisesti. (4. Moos. 13–14)

Taistelu väsyttää. Tarvitaan lepoa. 
Sodan päivinä miehet joutuivat olemaan 
tarkkoina etulinjassa. Hermot kiristyi-
vät. Väsymys teki tehtävänsä. Mielen 
saattoi vallata hälläväliä -mieli; pääasia, 
että tämä päättyisi, tavalla tai toisella.

Ruotsalainen julistaja Roger Larsson 
kertoo kirjassaan, miten hänen mielensä 
valtasi kyynisyys ja turhautuneisuus. 
Hän oli ollut Jumalan vahvassa käy-

tössä. Rukousjonot olivat pitkät ja apua 
tarvitsevia paljon. Väsymystä eivät 
välttämättä muut nähneet. Oliko työn 
jatkaminen hänen paikkansa?

Larsson toteaa, ettei tällainen turhau-
tunut asenne sovi Jumalan palvelijalle.

Jumala puhui ruotsalaismiehelle, 
jolla oli asunto Espanjassa: ”Roger on 
väsynyt. Vie hänet Espanjaan lepää-
mään.” Näin myös tapahtui.

Lämpimällä hiekkarannalla kävelevä 
julistaja mietti työnsä jatkoa. Hänen 
katseensa osui pieneen kiveen. Luonto 
oli muovannut siihen ristin. Se oli merk-
kinä; paikkasi on edelleen sama. Työ 
saa jatkua. Saat julistaa Ristiinnaulittua 
ja Ylösnoussutta. Levossa luottamus 
palasi.

Karmel-vuorella 450 Baalin pro-
feettaa kukistanut Jumalan mies, Elia, 
löytyy pakomatkalta, jossa hän huokaa: 
”Jo riittää Herra, ota minun henkeni, sil-
lä minä en ole isiäni parempi.” (1. Kun. 
19:4) Tässäkin lepo ja Herran armolli-
suus sai väsymyksen ja masennuksen 

Taisteluväsymys
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väistymään. Tehtävä jatkui.
Jeesus vei itsensä ja omansa välillä 

lepoon. Emme ole yli-ihmisiä. Mutta 
meillä on lupaus: ”Mutta ne, jotka Her-
raa odottavat, saavat uuden voiman.” 
(Jes. 40:31)

Pertti Kymäläinen,  pastori, Pori 

Pauli Kemi 
Uusi Elämä 
-lehden 
päätoimit-
taja

Pertti Kymäläinen

Jumala on antanut ihmiselle vain yhden 
elämän täällä ajassa. Jokainen päivä 
ja jokainen hetki on arvokas, ja siksi 
meidän tulee käyttää aikamme oikein.

Sinä voit tuhlata rahaa tai aikaa. Jos 
tuhlaat rahaa, on sinulla mahdollisuus 
ansaita menettämäsi rahat takaisin, 
mutta tuhlattua aikaa et koskaan saa 
takaisin. Eilen on jo mennyt, sitä et saa 
takaisi, ja siksi on tärkeää, että käytät 
oikein aikasi.

Varmaan monet meistä ovat ainakin 
joskus käyttäneet väärin aikaansa. On 
lapsia, jotka tulevat itkien haudalle 
katumaan sitä, että olivat unohtaneet 
vanhempansa. 

Jumala ei kuitenkaan syytä sinua, 
vaan Hän antaa uuden alun, päätät 
etsiä Jumalaa koko sydämestasi niin 
kuin sana kehottaa. ”Etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurs-
kauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan.” Matt. 33:33

Mikä on tärkeää elämässä? Raa-
matussa kerrotaan Martasta ja hänen 
sisarestaan Mariasta, että Jeesus tuli 
heidän kotiinsa. Martta ahersi ko-
dissaan, mutta Maria istui Jeesuksen 

jalkain juuressa. Hän halusi kuulla 
eläviä sanoja Jeesukselta. Martta meni 
Jeesuksen luokse ja pyysi Häntä ojen-
tamaan Mariaa, joka Martan mielestä 
varmaankin oli laiska. Jeesus vastasi: 
”Martta, Martta, sinä huolehdit ja hä-
täilet monista asioista, mutta vain yksi 
on tarpeen. Maria on valinnut hyvän 
osan, eikä sitä oteta häneltä pois.” 
Luuk. 10:41–42.

Aika liittyy ajalliseen elämään, joka 
on lyhyt, mutta tärkeä, koska se vaikut-
taa iankaikkisuuteen. Taivaassa ei ole 
enää aikaa, vaan sillä on iankaikkinen 
elämä. 

Iankaikkisuus on Jumalan luona, 
mutta täällä ajassa elämä on rajallista. 
”Kaikella on määräaika, ja aikansa 
on joka asialla taivaan alla. Aika on 
syntyä ja aika kuolla.” Usein olemme 
välttäneet puhetta kuolemasta, mikä on 
jo sanana monille pelottava, vaikka se 
on osa elämää täällä ajassa. 

Kuluneen vuoden aikana monia 
tuntemiamme henkilöitä on kuollut. 
Se on ainakin hetkeksi pysäyttänyt 
miettimään elämän tarkoitusta.

 Ehkä sinäkin olet miettinyt, miksi 
elän ja onko elämää kuoleman jälkeen. 

Raamattu kehottaa etsimään Juma-
laa. ”Etsikää Herraa silloin, kun hänet 
löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, 
kun hän läsnä on. Jumalaton hyljät-
köön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa 
ja palatkoon Herran tykö, niin hän 
armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme 
tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi-
antamusta.” (Jes. 4:5–6)

Vai luuletteko, että Raamattu syyttä 
sanoo: ”Mustasukkaisen kiihkeästi 
Hän halajaa henkeä, jonka on meihin 

pannut”? Jumala halajaa saada sinut 
yhteyteensä.  

Paavali kuvaa elämää ja kuole-
maa: ”Harras odotukseni ja toivoni 
myös on, etten joudu millään tavalla 
häpeään, vaan Kristus nyt niin kuin 
aina tulee rohkeasti ylistetyksi minun 
ruumiissani, joko elämän tai kuoleman 
kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, 
ja kuolema on voitto. (Fil. 1:20–21) 
Tämä ilmaus kertoo sen, että Paavali 
ymmärsi kirkkaasti, että ajallisen kuo-
leman jälkeen elämä jatkuu Jumalan 
yhteydessä ja että se on hänelle paljon 
parempaa.

Saamme yhteyden taivaalliseen 
Isään Jeesuksen kautta, sillä Jeesus 
on ainut tie Jumalan yhteyteen. Jeesus 
on kuollut jokaisen ihmisen puolesta. 

Tärkein valintasi täällä ajassa kos-
kettaa iankaikkisuutta. Ryöväri ristillä 
valitsi Jeesuksen, jolle Jeesus antoi 
lupauksen: ”Totisesti minä sanon si-
nulle: Tänä päivänä sinä olet kanssani 
paratiisissa.” (Luuk. 23:39–43) Jeesus 
otti miehen mukaansa paratiisiin sama-
na päivänä. Elämä jatkuu kuoleman 
jälkeen, joko Jumalan yhteydessä 
tai helvetissä. On hyvä nähdä elämä 
ikuisuuden näkökulmasta. 

Usko Jeesukseen on ainoa tie taivaa-
seen Jumalan luo. (Joh. 14:6) Jeesus 
kuoli ristillä sinun syntiesi puolesta ja 
siksi sinä voit saada synnit anteeksi ja 
iankaikkisen elämä, jos otat vastaan 
sovituksen.

 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, 
joka uskoo häneen, joudu häpeään.” 

Elämän ulkoiset kehykset ovat väli-
aikaisia, mutta Jumalan valtakunta on 
ikuinen ja ajaton. Kerran me kaikki 

kuolemme täällä ajassa, ja siksi Ju-
malan mies Mooses rukoilee viisasta 
sydäntä. ”Opeta meitä laskemaan 
päivämme oikein, että me saisimme 
viisaan sydämen. Mooseksen rukous 
on tärkeä jokaiselle, koska olemme 
vastuussa valinnoistamme. 

Uskovat joutuvat Jumalan palkinto-
tuomioistuimen eteen sen perusteella, 
mitä he ovat tehneet tai jättäneet 
tekemättä ajallisessa elämässä. Tässä 
ajassa tehdyt työt vaikuttavat iankaik-
kisuuteen. Jeesus sanoin: kaikki, min-
kä te olette jättäneet tekemättä yhdelle 
näistä vähimmistä, sen te olette jättä-
neet tekemättä minulle. Toiset menevät 
iankaikkiseen rangaistukseen, mutta 
vanhurskaat iankaikkiseen elämään.

Jeesus kertoo kahdesta rakentajasta 
(Matt. 7:24–29). On niitä, jotka raken-
tavat hiekalle, jolloin kaikki tuhoutuu, 
mutta he pelastuvat ikään kuin tulen 
kautta. Tässä on kuva uskovista, jotka 
eivät ole rakentaneet Jumalan Sanan 
perustalle, Kristus-kalliolle.

Käytä aikasi oikein ja rakenna 
Kristus-kalliolle. Teet asioita, jotka 
Jumala on tarkoittanut juuri sinulle, 
niin sinä saat suuren palkan jo täällä 
ajassa, mutta ennen kaikkea ajattomas-
sa iankaikkisessa elämässä.

Ole uskollinen Herran palvelija, 
joka ymmärtää, että tämä aika on paha. 
Uskollinen palvelija näkee myös sen, 
mitä Jumala haluaa hänen tekevän 
täällä ajassa juuri nyt. Se koskettaa ian-
kaikkisuutta. ”Katsokaa siis tarkoin, 
kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, 
vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari 
oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.” 
Pauli Kemi
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He lauloivat uutta laulua: ”Sinä olet 
arvollinen ottamaan kirjakäärön 
ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut 
on teurastettu ja sinä olet verelläsi 
ostanut Jumalalle ihmiset kaikista 
sukukunnista, kielistä, kansakun-
nista ja kansanheimoista. Sinä olet 
tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja 
papeiksi meidän Jumalallemme, ja 
he tulevat hallitsemaan maan pääl-
lä.” (Ilm. 5:9–10)

Herätys synnyttää laulua, niin kirjoitti 
pastori Lewi Pethrus, helluntaiherä-
tyksen perustaja Ruotsissa yhdessä 
Segertoner-laulukirjan ensimmäisistä 
painoksista. Ja tässä Raamatun tekstis-
sä maanpaossa oleva Johannes kirjoit-
taa laulusta, joka jylisee taivaallisessa 
maailmassa.

Laulu maasta tulee joskus kärsimyk-
sen lauluksi. Lauluksi synnin, sodan, 
väkivallan, rikollisuuden ja hyväksi-
käytön tuhoista. Kun kuulemme tämän 
kaiken, on helppoa menettää toivonsa 
ja uskonsa tulevaisuuteen.

Mutta tämä laulu kertoo myös siitä, 
että ihmiset kaipaavat iloa, yhteenkuu-
luvuutta ja solidaarisuutta. Kuulemme 
tästä yhä useammin omassa ajas-
samme. Laulu kertoo rauhasta sodan 
runtelemassa maailmassa, voitetuista 
nälkäkatastrofeista ja siitä, että kaiva-
taan maailmaa, joka olisi vapautettu 
kaikesta pahuudesta, itsekkyydestä 
ja inhimillisestä kärsimyksestä, joka 
seuraa pahuuden vanavedessä. Raa-
mattumme kertoo, että eräänä päivänä 
tulee tuhatvuotinen valtakunta. Silloin 
susi ja lammas laiduntavat yhdessä. 
Silloin Jeesus hallitsee maailmaa 

Kaipauksen laulu
Tätä laulua kuulemme kaikkialla maa-
ilmassamme. Raamattu, Jumalan oma 
Sana kuvaa sitä upein, toivoa antavin 
sanoin: ”Niin kuin peura kaipaa ve-
sipuroille, niin minun sieluni kaipaa 
sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa 
Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin 
saan tulla ja nähdä Jumalan kasvot?” 
(Ps. 42:2,3). Korahin pojat kirjoittivat 
tämän laulun. He toimivat temppelilau-
lajina. Heidän tehtävänään oli kuvata 
ihmisen kaipuuta saada kohdata elävä 
Jumala.

Jopa kuningas Daavid kirjoittaa 
Psalmeissa paljon lauluja puhtauden 
kaipuusta sisimmässään. Kun synnin 
syyllisyys painoi häntä raskaasti ja 
syyllisyyden taakka veti häntä kohti 
kuilua, hän kirjoitti näin: ”Olen voi-

maton ja täysin runneltu, minä huu-
dan sydämeni tuskassa. Herra, sinun 
edessäsi on koko minun kaipaukseni, 
eikä huokaukseni ole sinulta salassa.” 
Olen vakuuttunut, että voimme kaikki 
tunnistaa itsemme näistä riveistä. Kai-
paamme pelastusta.

Raamattu kirjoittaa: ”Minun sieluni 
ikävöi näännyksiin asti sinun valmis-
tamaasi pelastusta, sinun sanaasi minä 
panen toivoni.” (Ps.119:81)

Tämän kaipauksen keskelle Jumala 
astuu esiin ja puhuu valtavalla rakkau-
della syntiselle sanoin: ”Sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut, että hän 
antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan hänellä olisi ian-
kaikkinen elämä.” (Joh.3:16).

Jumalalla ihminen
on näköpiirissä
Huomaa, mitä minä kirjoitan nyt: Usko 
Jeesukseen, Jumalan Poikaan, antaa 
sinulle uuden elämän. Jumalalla on 
aina ihminen silmiensä näköpiirissä. 
Ihmisenä olet Jumalan kuva. Raamattu 
kertoo meille, että taivas iloitsee, kun 
ihminen tulee Jumalan luo.

Tästä ilosta Jesaja puhuessaan pro-
fetiassaan Messiaasta: ”Herran, HER-
RAN Henki on minun päälläni, sillä 

HERRA on voidellut minut julistamaan 
ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt 
minut sitomaan särjettyjä sydämiä, 
julistamaan vangituille vapautusta 
ja kahlituille kahleiden kirpoamista, 
julistamaan HERRAN suosion vuot-
ta.” (Jes. 61:1–2). Tämä on ilo, jonka 
Messias Jeesus tunsi lukiessaan en-
nustuksen itsestään Hänelle annetusta 
kirjakääröstä (Luuk. 4:18–20).

Tiedämme myös, että Jumalan 
enkelitkin riemuitsivat Betlehemin 
tienoilla, kun he välittivät ilosanoman 
Messias Jeesuksen syntymisestä köy-
hille paimenille.

Eräänä päivänä me kaikki laulamme 
ilolaulua taivaassa enkelijoukkojen 
kanssa ja palvomme Isää Jumalaa ja 
Herraa Jeesusta. Apostoli Johannes 
näki ja kuuli tämän Hengessä, olles-
saan vangittuna Patmoksen saarella:

”Tämän jälkeen minä näin suuren 
joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut 
laskea, kaikista kansanheimoista, su-
kukunnista, kansakunnista ja kielistä. 
He seisoivat valtaistuimen edessä ja 
Karitsan edessä yllään pitkät, valkeat 
vaatteet ja käsissään palmunoksat ja 
huusivat voimakkaalla äänellä ‘Pelas-
tus tulee meidän Jumalaltamme, joka 
istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!’ 
     Kaikki enkelit seisoivat piirissä val-

Laulu taivaasta ja maasta
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taistuimen, vanhinten ja neljän olennon 
ympärillä, heittäytyivät kasvoilleen 
valtaistuimen eteen ja palvoivat Juma-
laa sanoen: ‘Aamen, Ylistys ja kirk-
kaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja 
väkevyys meidän Jumalallemme aina 
ja iankaikkisesti! Aamen.”

Yksi vanhimmista alkoi puhua ja 
kysyi minulta: ”Keitä nuo pitkiin, val-
keisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat, 
ja mistä he ovat tulleet? Minä vastasin 
hänelle: ”Herrani, sinä sen tiedät.” Hän 
sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka 
tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He 
ovat pesseet ja valkaisseet ne Karitsan 
veressä. Sen tähden he ovat Jumalan 
valtaistuimen edessä ja palvelevat hän-
tä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja 
hän, joka istuu valtaistuimella, levittää 
telttamajansa heidän ylleen. Ei heille 
enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei 
satu heihin eikä mikään helle. Sillä 
Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, 
paimentaa heitä ja johdattaa heidät elä-
män vetten lähteille, ja Jumala pyyhkii 
kaikki kyyneleet heidän silmistään.” 
(Ilm. 7:9–17) 
Birger Skoglund
Käännös: Yrjö Ahonen

Birger Skoglund 
on palava hellutai-
herätykseen kuuluva 
evankelista, joka on 
tullut tutuksi monille 
suomalaisille. Hänen 
sanomansa on roh-
kaissut uskovia eri 
suuntien seurakun-
nissa.
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Psalmissa 19 todetaan: ”Taivaat julis-
tavat Jumalan kunniaa, taivaanavaruus 
ilmoittaa hänen kättensä tekoja - se ei 
ole puhetta eikä sanoja, joiden ääni ei 
kuuluisi.” James Webb peilikaukoput-
ken mykistävät kuvat kertovat Jumalan 
kaiken ylittävästä kunniasta. Havait-
semme ennen näkemättömiä asioita, 
joita kaikkia ei suinkaan ymmärretä. 
Näemme kuitenkin vain 5 % maailman-
kaikkeuden aineesta ja siellä olevan 
energian vaikutuksista, 95 % pysyy yhä 
pimeänä aineena ja energiana, jonka 
olemus on arvoitus. Olisiko kaikki tämä 
energia, aine, aika, avaruus, kampasim-
pukan silmä ja kaiken tämän tajuava 
ihminen nyhjäissyt itsensä tyhjästä, 
tuntemattomasta syystä, 13,8 vuosi-
miljardia sitten ilman Luojaa? Voit 
vapaasti päätellä itse, onko ateistien 
luomiskertomus uskottava, koska olet 
Jumalan kuva.

 Webbin kuvat nähtyään tutkijat 
totesivat realistisesti, että nyt menevät 
kaikki oppikirjat uusiksi! Webbin ra-
kentaminen kesti yli 20 vuotta, siihen 
osallistui tuhansia tiedemiehiä ja hin-
talappu nousi yli 10 miljardiin euroon, 
mutta Jumalan on ottanut kaiken tämän 
käyttöön, ja paljon enemmänkin, ennen 
Webbiä!

Kampasimpukka rakentaa 
Webbiä paremman peilikauko-
putken
Simpukan silmissä on mustuaiset, jotka 
laajenevat tai supistuvat niihin tulevan 
valon määrästä riippuen. Niiden op-
tiikka poikkeaa täysin ihmissilmistä. 
Kun valo tulee simpukan silmiin, 
se matkustaa ensin sarveiskalvon ja 
mustuaisen läpi, läpäisee sitten lins-
sin, kaksi verkkokalvoa (distaalisen 
ja proksimaalisen) ja tavoittaa tämän 
jälkeen silmän pohjassa sijaitsevan, 
guaniinikiteistä rakennetun peilin. 
Kovera peili heijastaa valon takaisin 
verkkokalvojen sisäpinnoille, joista 
lähetetään hermojen välittämiä viestejä 
hermosolujoukkoon, jonka pääasialli-
nen tehtävä on ohjata simpukan lihas-
järjestelmiä. Koska peilikaukoputkissa 
kuva on ylösalaisin ja peilikuva, sim-
pukan hermoston on käännettävä kuva 
oikein päin ja tulkittava se todellisuutta 
vastaavaksi!

Simpukan optiikka edustaa 
huippuluokan suunnittelua
Silmä on läpimitaltaan vain 1 milli-
metrin suuruinen, mutta se on pakattu 
täyteen edistynyttä teknologiaa. Siinä 
tapahtuva kuvankäsittely on pitkään 
ollut kova pähkinä purtavaksi tutki-
joille, koska hallitseva, proksimaalinen 
verkkokalvo on liian lähellä peiliä, 
jotta saataisiin tarkka kuva. Järjestely 
vaikuttaa ensi silmäyksellä huonolta. 
Tuore tutkimus on kuitenkin tuonut 
valoa ongelmaan. Tutkijat ovat toden-
neet, että simpukan mustuaiset pysty-
vät laajenemaan ja supistumaan noin 
50-prosenttisesti. Niillä ei ole silmään 

pääsevää valoa säätelevää värikalvoa, 
kuten meillä, mutta simpukan sarveis-
kalvon solut voivat muuttaa muotoaan 
ohuista ja litteistä paksuiksi ja pitkiksi. 
Tällöin sarveiskalvo voi taittaa valoa 
voimakkaammin ja proksimaaliselle 
verkkokalvolle muodostuu tarkempi 
kuva ympäristöstä.

Pystyykö kampasimpukka sää-
telemään peilinsä koveruutta 
tai koko silmän muotoa?
Säädetäänkö niitä myös, kuten auton 
taustapeilejä? Se auttaisi suuntaamaan 
ja tarkentamaan kuvan vieläkin parem-
maksi. Tämä antaisi vihjeen Webbiäkin 
parempien peilikaukoputkien rakenta-
miseksi.

Peilisilmän etu on, että se kerää 
enemmän valon aallonpituuksia ja näin 
tietoa saadaan enemmän ja myös kuva 
on terävämpi.

Tutkijat toivovat pystyvänsä 
parantamaan peilikaukoputkia
kampasimpukan silmistä oppimalla. 
Ne ovat todella kuin voimakkaimpien 
peilikaukoputkien pienoismalleja. 
Kampasimpukan peili on paraboloidi, 
jossa peilin pinnan eri kohtiin osuvat 
säteet heijastuvat aina samaan pis-
teeseen, polttopisteeseen, ja se toimii 
kuten kaukoputki. Peilit rakentuvat 
20–30 päällekkäisestä kerroksesta ra-
kennetusta kidepinnasta.

Webbin peili rakentuu 18 hiotusta 
berylliumpeilistä. Sen rakentaminen 
vei vuosia, ja kuvan terävöittämiseen 

meni aikaa avaruudessa kuusi kuu-
kautta.

Simpukan silmässä guaniinikiteistä 
on tehty taitavasti tiivis mosaiikkipinta. 
Kidekerros toimii peilinä vain siksi, 
että se on oikealla tavalla aseteltu, 
muuten se päästäisi valon läpi. Jokai-
nen peili on tarkkaan säädetty halutulle 
valon aallon pituudelle. Näin syntyy 
kirkas kuva.

Peilisilmän verkkokalvossa on 
kaksi kerrosta – miksi?
Simpukan kaksisataa peilisilmää tark-
kailevat lähiympäristöä joka suunnalta 
vaanivien vaarojen varalta, ja samalla 
yhtä aikaa ääriympäristöä tarkkaavat 
silmät auttavat purjehtimaan sameissa 
vesissä oikeaan suuntaan.

Mukautuvat peilit eivät ole 
silmien ainoa mysteeri
Kampasimpukalla on silmissään kol-
minkertainen määrä opsiineja meihin 
verrattuna. Opsiinit ovat solukalvoon 
upottautuneita proteiineja, joissa on 
kromoforina toimiva molekyyli, jonka 
avulla opsiinit aistivat tietyn aallon-
pituuden fotoneita, kuten valoa tai 
uv-säteilyä. Ihmissilmien tappisoluissa 
on tyypillisesti kolme opsiinia, jotka 
vastaavat värinäöstä. Opsiinit muut-
tavat fotonien tuoman tiedon sähkö-
kemialliseksi viestiksi, joka viedään 
hermosoluille. Voi olla, että simpukan 
200 silmästä jotkut ovat erikoistuneet 
tiettyjen aallonpituuksien käsittelyyn, 
koska kampasimpukalla on peräti 12 
opsiinia tai sitten kaksi eri verkkokal-

voa sisältävät eri opsiineja.

Eläinkunnassa erilaisia silmiä 
on 50–60 kappaletta
Jokainen niistä vaatii oman evoluu-
tiotarinansa. Tämän ohella keskeinen 
ongelma on opsiinien alkuperä ja 
näkemisen arvoitus - mitä näkeminen 
oikeastaan on? Valon muuttaminen säh-
kökemialliseksi viestiksi, joka aistitaan 
kuvana. Korvasta sähkökemiallisesti 
tuleva viesti aistitaan äänenä jne. Ku-
kaan ei tiedä, miksi yksi sähkövirta 
edustaa kuvaa, toinen ääntä! Tiedäm-
me aivojen rakenteesta paljon, mutta 
emme tiedä, miten ne toimivat ja mitä 
tietoisuus on!

Jumalan kunnia taivaanava-
ruudessa ja pienimmässäkin 
luomiseen yksityiskohdassa
on yhä ilmeisempää ja nykyään myös 
tieteellisesti perusteltavissa oleva 
tosiasia. James Webb peilikaukoput-
ki on upea suoritus, mutta kalpenee 
Herramme luomistöiden rinnalla. On 
hämmästyttävää, että akateeminen 
maailma voi yhä väittää, että luonnossa 
ei ole älykästä suunnittelua, vaan ope-
tetaan, että sattumanvaraiset mutaatiot 
tuottavat aineiston, mistä luonnon-
valinta rakentaisi kampasimpukalle 
peilisilmät! Lisää ihmeellisistä silmistä 
voit lukea uutuuskirjani Kuusi päivää, 
toisesta laajennetusta painoksesta (TV7 
kustannus).
Pekka Reinikainen
lääkäri

Webb-teleskooppi todistaa: 

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa

Lääkäri Pekka 
Reinikainen 
on Jumalan 
luomistyön yksi 
tunnetuimmista 
puolestapuhujista 
Suomessa.
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Webb-teleskooppi todistaa: 

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa

Kansanlähetyspäiviä vietettiin taas 
perinteiseen tapaan Ryttylässä hei-
näkuussa kahden koronavuoden 
jälkeen. Paikan päällä Ryttylässä 
oli arviolta noin 7000 kävijää, ja 
YouTube lähetystäkin katsottiin pari-
senkymmentätuhatta kertaa. Kotona 
täällä ja taivaassa- teemalla järjeste-
tyssä kesäjuhlassa lähetyksen teema 
oli vahvasti esillä. Tapahtumassa 
siunattiin yhdeksän lähettiä.

Lähetysjohtaja Daniel Nummela korosti 
linjapuheessaan realismia ja toisaalta 
kiitollisuutta Jumalalle. Realismia on 
todeta, missä ajassa elämme, ja kiitol-
linen mieli vie eteenpäin tilanteista riip-
pumatta. ”Kun ympärillämme pimenee 
ja ajat käyvät yhä raskaammiksi, Jeesus 
kehottaa meitä nostamaan päämme 
pystyyn.” Nummela kehotti myös kuuli-
joita keskittymään Jeesukseen. Tuohon 
seuraamiseen vaaditaan rohkeutta, sillä 
”ympäröivä yhteiskunta luisuu kovaa 
vauhtia yhä kauemmaksi kristillisestä 
uskosta ja arvoista”.

Rohkeus rakastaa
Millaista on kristillinen rohkeus? Onko 
se vain rohkeutta osoittaa, mitä Sana 
sanoo, vai voiko rohkeus ilmetä myös 
siten, että rakastaa outoa ja vierasta? 
Daniel Nummela muistutti puheessaan 
yhtäältä Sanan opetuksen tärkeydestä 
esim. avioliittokysymyksessä, mutta 
toisaalta myös viittasi siihen, että py-
hitys on Jumalan Hengen työtä. Kaikki 
ovat kutsuttuja Kristuksen yhteyteen, 
ja niille, jotka kamppailevat ’näkyvien 
syntien’ kanssa, tulee osoittaa armol-
lisuutta. ”Kansanlähetys on täynnä 
armon varassa eläviä, oman syntisyy-
tensä kanssa kamppailevia kristittyjä”, 

Nummela totesi. Nummela muistutti 
pyhityksen ja vanhurskauttamisen 
olevan erilaisia tapahtumia. Pyhitys, 
jonka Jumalan Henki vaikuttaa Jumalan 
Sanan kautta, on ’jatkuvaa työtä meis-
sä’, kun taas vanhurskauttaminen on 
kertakaikkinen tapahtuma. Nummela 
painottikin rakkaudellisuuden ja myö-
tätunnon tärkeyttä ihmisten kohtaami-
sessa. ”Meidän tulee olla rakkaudellisia 
ja empaattisia samalla, kun pidämme 
kiinni Raamatun opetuksista.”

Maja vuorella
Kansanlähetyspäivien vuositeema 
”Kotona täällä ja taivaassa” muistuttaa 
Nummelan mukaan sekä ajallisen että 

iäisen kodin merkityksestä. Aabraham 
kutsuttiin lähtemään kodistaan, muttei 
mihin tahansa. Pietari halusi tehdä 
majan vuorelle, jolla Jumala ilmestyi, 
mutta se ei ollut Jumalan tarkoituksena. 
Jokaisella kristityllä tulisi olla myös 
hengellinen koti eli kotiseurakunta, 
kristillinen kasvuyhteisö. Kansanlähe-
tyksen yhteys kirkkoon on ollut myös 
jumalanpalvelusyhteyttä. Nummelan 
mukaan luonteva yhteys Kansanlähe-
tyksen ja kirkon välillä alkaa kuitenkin 
olla yhä haasteellisempi kirkon valitse-
man teologisen linjan vuoksi. ”Vuoden 
2020 lopulla valmistuneen Laura Kal-
latsan väitöskirjan mukaan yli puolet 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
papeista kannattaa samaa sukupuolta 

olevien kirkollista vihkimistä.” Num-
mela totesi myös arkkipiispan muutta-
neen avioliittokäsitystään. Kansanlähe-
tys onkin herätysliikkeenä Nummelan 
mukaan vaikeiden kysymysten edessä. 
”Joudumme yhä useammin kysymään, 
voiko työmme kirkon yhteydessä jat-
kua myös tulevaisuudessa.” Nummela 
iloitsi vaikeuksien keskellä siitä, että 
Kanlähetyksen yhteys sisarjärjestöihin, 
kuten Suomen Raamattuopistoon tai 
Sansaan on vahvistunut. ”Tarvitsemme 
aikaa toistemme kohtaamiselle, yhtei-
selle rukoukselle ja Raamatun äärellä 
olemiselle”, lähetysjohtaja muistutti.i.
Teksti ja kuvat: 
Heljä Ahjovaara-Steck!
     
    

Daniel Nummela peräänkuulutti rohkeutta elää kristittynä 
Kansanlähetyspäivien linjapuheessaan Ryttylässä

Rakkautta, rohkeutta ja empatiaa

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja 
Daniel Nummela 

Koskettavien tulkintojen Eve ja Ossi-duo puhutteli jälleen Kansanlähetyksen kesäjuhlaväkeä.
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Avoimuus seurakunnassa
Juha ja Kati Ketola johtavat Herä-
tyksen Tuli seurakuntaa Jyväskyläs-
sä. Marraskuussa tulee kuluneeksi 
kaksi vuotta, kun Juha otti vastaan 
seurakunnan johtajan tehtävät.  

Juha korostaa, että Herätyksen Tuli 
seurakunta ei ole irrallinen saareke, ja 
siksi hän vaalii yhteyttä myös muihin 
seurakuntiin. 

- Kun otin vastaan pastorin tehtävän, 
minulla oli vaatimus, että Herätyksen 
Tuli seurakunta kuuluu helluntaiherä-
tyksen veljesyhteyteen, mutta ei kirk-
kokuntaan.

Nyt on kulunut kaksi vuotta, ja tänä 
aikana on tapahtunut suuria seurakun-
nassa. Juha ja Kati ovat suorastaan 
innostuneita seurakunnan työstä, mutta 
katsotaan ensin hieman mennyttä.

Uskoon Espanjassa
Juha tuli uskoon Espanjassa vuonna 
1979 kansainvälisessä seurakunnassa, 
jonka oli perustanut amerikkalainen 
lähetyssaarnaaja, apostoli Daniel Del 
Vecchio. Tämä seurakunta oli todella 
vahva apostolinen seurakunta, jossa 
oli voimallinen Sanan julistus ja Pyhän 
Hengen läsnäolo kokouksissa. Tilaisuu-
det olivat espanjaksi ja englanniksi. 
   - Minut kastettiin heti, kun tulin 
uskoon. Muutos oli hyvin radikaali. 
Jo seuraavana päivänä olin kadulla 
todistamassa uskoontulostani. Kohta-
sin kaikenlaisia ihmisiä, narkkareita ja 
muita maailman kiertäjiä, joille todistin 
Jeesuksesta. Siitä se alkoi, ja tämän on 
jatkunut useita vuosikymmeniä.

Juha palasi Suomeen 
Noin kuukausi sen jälkeen hän tapasi 
nykyisen vaimonsa Katin. He seuruste-
livat jo siihen aikaan ja pian sen jälkeen 
he avioituivat. Heillä on kolme lasta, 
viisi lastenlasta ja kuudes on tulossa. 
Kaikki lapset ovat mukana hengelli-
sessä työssä. 

-Vanhin tyttö Laura on naimisissa 
Jani Salokankaan kanssa, joka on nyt 
ICEJ:n Suomen työn johtajana. Poikam-
me Jarkko on pastorina Kanadassa ja 
nuorin tyttömme Roosa on naimisissa 
ja hän vetää ihmiskaupan uhreille tar-
koitettua Rosa-kotia Porvoossa.

Ympäri maailmaa 
monessa mukana
Jeesuksen kanssa jo varhain ja muuta-
man vuoden päästä hänestä tuli kou-
luevankelista Keski-Suomen hellun-
taiseurakuntiin vuodesta 1985 lähtien. 
Viiden vuoden jälkeen Jumala johdatti 
Juhan perheineen raamattukouluun 
Lontoon Kensington Tempeliin vuonna 
1989. 

- Se oli siunattu aika pastoreiden 
Colin Dyen ja Wynne Lewisin ope-
tuksessa. Juha muistelee vieläkin heitä 
suurella kiitollisuudella.  

-  Colin Dye on julistaja, jolla on Ju-
malan Sana ja Henki balanssissa 

Raamattukoulun jälkeen Juha jäi 
vapaaksi julistajaksi, mutta pian hän sai 
kutsun pastori Martti Kallionpäältä 
Seinäjoen helluntaiseurakuntaan, jossa 
hän työskenteli viisi vuotta. 

- Se oli mahtavaa seurakunnan kas-

vun aikaa. Työskentelimme yhdessä 
Martti Kallionpään kanssa, ja hän on 
edelleen pastorini, Juha kertoo. 

Sain kutsun Kanadaan 1997 Thunder 
Bayn seurakunnan johtajaksi. Lupau-
duin olemaan siellä vain kolme vuotta. 

- Tuona aika koin, että sanomani 
alkoi muuttua. Ymmärsin, että se liittyy 
kiertävään työhön.

- Palattuani Suomeen jäin viideksi 
vuodeksi vapaaksi julistajaksi. Tuolloin 
saarnasin eri seurakunnissa, tein radio-
ohjelmia ja tulkkasin monissa suurissa 
tapahtumissa voimallisia Jumalan mie-
hiä kuten Reinhard Bonnkea, Steaven 
Hiliä ja monia muita. Toimin usean 
vuoden aikana myös tulkkina Lehtima-
janjuhlilla Jerusalemissa. Minulla oli 
myös suuria evankelioimiskampanjoita 
mm. Rwandan stadionilla, missä aikai-
semmin oli tapahtunut suuri kansan-
murha. Stadionin katossa oli edelleen 
luodinreikiä.

ICEJ:n työssä hengellisellä 
näköalapaikalla
- Sitten Ulla Järvilehto otti yhteyttä 
ja kysyi, onko Jumala puhunut minulle 
jotain Israelista. 

- Sanoin hänelle, että minulla on 
kaksi merkkiä liittyen Israeliin ja Jee-
suksen paluuseen: Jumalan toimenpiteet 
Israelin kanssa ja evankeliumin julista-
minen kaikille kansoille. Muistan hyvin 
sen, mitä Ulla sanoi. Hän totesi. ”Nämä 
kaksi eivät ole ristiriidassa toistensa 
kanssa.” 

- Tuosta puhelusta käynnistyi työni 

ICEJ:ssä (Kansainvälinen Kristillinen 
Suurlähetystö Jerusalem).

- Pidin ICEJ:n rukouskokouksia ym-
päri Suomea, mutta pian Juha valittiin 
ICEJ:n hallitukseen ja ICEJ:n Suomen 
osaston toiminnanjohtajaksi ja lopulta 
hänet kutsuttiin ICEJ:n kansainväliseksi 
johtajaksi.

ICEJ:n presidenttinä oli jo silloin 
Jurgen Buhler. Minä olin silloin ICEJ:n 
kakkosmies ja asuimme perheenä Jeru-
salemissa. Työni oli olla yhteydessä eri 
puolella maailmaa oleviin kirkkojen ja 
seurakuntien johtajiin sekä valtiojohta-
jiin, ministereihin ja diplomaatteihin. 

- ICEJ:n työ on ympäri maailmaa 
hyvin arvostettua. Siellä minulla oli ai-
van erityinen näköalapaikka koko maa-
ilmanlaajuiseen hengelliseen työhön.
– 11 vuotta ICEJ:n työssä antoi itselleni 
tosi paljon, Juha sanoo. 

Tuli leviää ja kasvaa…
- Palattuani Suomeen 2017 ymmärsin, 
etten voi jättää niitä valjaita, jotka Ju-
mala on antanut. Vain Jumala ottaa pois 
ja antaa varustukset. 

-Aluksi olin kiertävänä julistajana 
eri puolilla Suomea, kunnes minut 
kutsuttiin Herätyksen Tuli seurakunnan 
johtajan tehtävään. 

- Marraskuussa tulee täyteen kaksi 
vuotta, kun olen ollut Herätyksen Tuli 
seurakunnan pastorina.   

- Seurakuntamme on pieni, mutta 
todella ihana ja kasvava. Jäsenmääräm-
me on kaksinkertaistunut puolentoista 
vuoden aikana ja lähestyy jo 100 hengen 

Juha ja Kati Ketola 
rakentavat paikallista 
seurakuntaa, jossa 
Ihmiset ovat tärkeitä 
- ei rakennukset!
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rajaa. Seurakunnan kokouksissa käy 
kuitenkin enemmän ihmisiä, kuin meillä 
on jäseniä.

- Meillä on omat tilat, jossa ko-
koonnumme. Ne tosin alkavat käydä 
pieneksi.

Toivon kulma oli ennen Jyväskylän 
helluntaiseurakunnan työpiste, jota me 
nyt vuokraamme toiselta omistajalta. 
Tilat ovat käymässä ahtaaksi, mutta 
meillä ei ole mitään tarvetta toimia yli 
uskomme. Menemme eteenpäin sen 
mukaan, kuin Jumala johtaa ja siunaa. 
Tietysti me rukouksessa etsimme uusia 
tiloja, mutta ehkä voimme pitää kaksi 
kokousta sen sijaan, että hankkisimme 
isot tilat juuri nyt ja voisimme saada 
taloudellisia paineita.

Jeesuksen seurakunta on elävä!
Viimeisen vuoden aikana seurakunnas-
sa on tapahtunut paljon. Kasteella on 
käynyt 14 ihmistä, ja seurakuntalaiset 
ovat evankelioineet ja pastorin sydän 
on edelleen tulessa…

- Vanhemmisto etunenässä palaa 
Jumalan tulesta. Meillä on ihana yhteys 
keskenämme, hän iloitsee.

- Rukoilemme jatkuvasti Jumalalta 
sieluja ja pyydämme, että Herra lähet-
täisi pelastusta etsiviä ihmisiä meille 
kaikkialta. Voi, kunpa toteutuisi se, 
että ihmisiä tulisi busseilla kokouksiin 
eri puolilta.

Herätyksen Tuli on 
erilainen seurakunta
- Emme ole niin hienostunut ja salonki-
kelpoinen seurakunta kuin monet muut, 
mutta me olemme janoisia Jumalan 
puoleen. Janoamme Hänen läsnäoloaan 
ja odotamme Hänen toimivan keskel-
lämme.  

- Jumala on puhunut myös niistä, 
jotka eivät ole missään mukana. Me 
haluamme ihmisten uudistuvan. On 
monia, jotka ovat erossa seurakunnasta 
kahdesta syystä. Joko niin, että he elävät 
synnissä tai että he ovat vain muuten 
etääntyneet seurakunnasta. Tällaisia 
henkilöitä Jumala uudistaa ja tuo takai-
sin seurakunnan yhteyteen.

- Me julistamme ilosanomaa Jyväs-
kylässä ja voimien mukaan laajem-
mallekin, maan ääriin saakka… Mutta 
aloitamme siitä, mikä on nenämme 
edessä, ja se on tietysti paikallinen työ 
täällä Jyväskylässä. Näinhän Sanakin 
meitä kehottaa: ”Viisaalla on viisaus 
kasvojensa edessä, mutta tyhmän silmät 
kiertävät taivaanrantaa.” (Snl. 17:24)

Rakkauden hengessä 
elävä yhteys
- Olemme sopineet keskenämme, että 
seurakunnassa me sanomme asiat suo-
raan toinen toisillemme. Olemme suoria 
ja avoimia, mutta tietysti rakkauden 
hengessä.     

- Emme lähetetä kokouksiamme 
netissä, koska haluamme ihmisten tu-
levan tilaisuuksiimme. Netissä ei luoda 
yhteyttä, se syntyy vasta, kun kohtamme 
toisemme kasvotusten, kun olemme 
fyysisesti läsnä.

- Ihmisinä uudistumme ja kasvamme 
kuitenkin yhdessä. Yhteydessä tosiim-
me opimme rakastamaan toisiamme 
aidosti. Kaukaa on helppo, mutta lä-

heltä vaikeampi rakastaa. Se on kasvun 
mahdollisuus. 

Lapsetkin tarvitsevat Jeesusta!
Juhan puoliso Kati on oman työnsä 
ohella seurakunta-aktivisti: hän kuu-
luu seurakunnan hallitukseen, pitää 
pyhäkoulua, toimii rukouspalvelussa 
ja naisten työssä ja milloin missäkin… 

Seurakunnassa on myös pyhäkoulu, 
koska haluamme, että lapsekin kavavat 
hengellisessä ilmapiirissä. Tämä myös 
osoitta, että seurakunta panostaa ennen 
kaikkea ihmisiin.

- Me Jeesuksen omat nousemme 
kerran ylös, mutta rakennukset jäävät 
tänne, sanoo Juha. 

Ja tietenkin entinen ICEJ:n johtaja 
haluaa seurakunnan levittävän oikeata 
tietoa Israelista ja että Israelin puolesta 
rukoillaan säännöllisesti.

Tilaa avoimuudelle 
ja läheisyydelle 
Herätyksen Tuli seurakunnan viikkoko-
koukset pidetään sunnuntaisin klo 15 ja 
torstaisin klo 18. 

- Kokouksemme alkavat usein korut-
tomasti, olemme rukouksessa ja etsim-
me Jumalan läsnäoloa ja rukoilemme 

kielillä ja profetoimme, ja sen jälkeen 
kokous jatkuu ylistyksellä ja julistuk-
sella. Meillä on myös joka sunnuntai 
ehtoollinen.     
   - Olemme hyvin lähellä toinen tois-
tanne, ihan toistemme iholla. Puhumme 
avoimesti ja suoraan toinen toisillemme 
sitä, mikä on totta. 

Perjantaisin seurakuntalaiset lähtevät 
ulos kertomaan ihmisille Jeesuksesta, 
ja tätä tehdään myös yhdessä muiden 
seurakuntien kanssa. Yhteistä evanke-
liointia kutsumme nimellä: Puuttuva 
pala. Yhteys muiden seurakuntien 
kanssa onkin Juhalle aivan erityisen 
tärkeä asia.

”Näin omin silmin 
jalkani kasvavan”
Raamattu käskee karttamaan ihmisiä, 
joilla on jumalisuuden ulkokuori, mutta 
he kieltävät sen voiman (2. Tim. 3:5). 
Me uskovat lankeamme helposti teko-
pyhyyteen, ja siksi Sanan pitäisi mennä 
sydämeen saakka, ja meidän tulisi jano-
ta ennen kaikkea Isä Jumalan läsnäoloa. 
Ja tätä me myös rukoilemme!

- Meillä seurakunnassa on monia, jot-
ka myös rukoilevat sairaiden puolesta. 
Heillä on erilaisia armolahjoja, joissa 
virrataan Pyhän Hengen johdatuksessa.

      

   Juha kertoo, että seurakunnassa on 
ihmisiä, jotka ovat parantuneet Jumalan 
voimasta ja hän kertoi myös omasta 
parantumiskokemuksestaan, kun hänen 
jalkansa kasvoi.    
  - Fyysisesti en tuntenut siinä mitään, 
mutta näin omin silmin jalkani kasva-
van. Ja rukoilija sanoi, että siinähän se 
nyt tulla tupsahti!

Ristin sanomassa Suomen toivo!
- Suomen uskovien tulee nyt herätä 
rukoilemaan, ja siksi rukoilen: Herätä 
seurakunnat rukoilemaan! Paimenten 
tule käydä edellä ja tuoda rukous seu-
rakuntaan.

- Toiseksi meidän tulee julistaa Kris-
tuksen sijaiskuolemaa. Sana rististä on 
Jumalan voima. Se, mitä tapahtui ristil-
lä, tulee julistaa uudelleen ja uudelleen. 
Ja se mitä tapahtui ylösnousemuksessa, 
se tulee julistaa uudelleen ja uudelleen.

Evankeliumi on, että Jeesus on 
kuollut ristillä meidän syntiemme ja 
sairauksiemme puolesta, sanoo pastori 
Juha Ketola, jonka sydämessä palaa 
herätyksen tuli ihmisten pelastamiseksi. 
Teksti: Pauli Kemi 
Kuvat: Pauli Kemi ja 
Herätyksen Tuli seurakunta

Emme ole niin hienostunut ja salonkikelpoinen seurakunta kuin monet muut, mutta me olemme janoisia Jumalan puoleen, 
sanoo pastori Juha Ketolla. Olemme myös hyvin innostuneita, vanhimmisto etunenässä..

Olemme sopineet keskenämme, että seurakunnassa me sanomme asiat suoraan toinen toisillemme. Olemme suoria ja avoimia, 
mutta tietysti rakkauden hengessä, sanoo Juha.
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Olin nuorena ateisti, kommunisti, Juma-
lan rienaaja ja ties mitä kamalaa, ja olin 
hukkua viinaan. Juuri ennen lopullista 
uppoamistani sain rautaisen neuvon Kit-
tilän ex-tenuneniltä: ”Leiki, että Jumala 
on olemassa, mutta rukoile Häntä ihan 
tosissaan!” 

Aluksi uhosin, että ennemmin Ke-
mijoki kuivuu kuin tämä tyttö rukoilee, 
mutta kurjuuteni kasvaessa päätin 
kuitenkin lopulta testata äijien neuvon. 
Menin polvilleni ja leikin, että Jumala 
on olemassa ja pyysin, että Hän päästää 
minut viinanhimostani. Tämä tapahtui 
syyskuussa 1991, ja sen jälkeen en ole 
ottanut alkoholia pisaraakaan - kiitos ja 
kunnia siitä Taivaan Isälle!

Aloin pyytää Jumalalta lyhyesti joka 
aamu, että en lankea juomaan tänään ja 
illalla kiitin Häntä raittiista päivästä. 
Oltuani pari vuotta juomatta aloin ru-
koilla, että pääsen irti tupakastakin, sillä 
poltin n. 60 savuketta vuorokaudessa 
ja keuhkoni olivat aivan riekaleina. 
Vapauduin tupakastakin ja konseptini 
sekosivat täysin. 

Entäpä jos Jumala on sittenkin ole-
massa? Olinhan päässyt rukoilemalla 
irti elämäni hirveimmistä ongelmista! 
Mutta mistä löytyy tämä Jumala, joka 
minua auttoi? Olin varma, että ei aina-
kaan Raamatusta! 

Tuskailin ja etsin - ja lopulta hok-
sasin, että minähän voin rukouksessa 
kysyä asiaa Häneltä itseltäänkin. Sanoin 
siis, että haluan löytää Sinut, Jumala! 
Sinut, joka päästit minut viinasta ja tu-
pakasta. Sinut, joka autoit minua! Siis 
näytä minulle, mikä on totuus näistä 
asioista. Mistä Sinut löydän? Haluan 
löytää totuuden, en mitään aatetta tai 
oppia!” Tätä pyysin viikkoja tai ehkä 
kuukausia.

Ja eräänä päivänä, kun 
ripustin pyykkiä narulle, koin elämäni 
suurimman yllätyksen. Minulle sanottiin 
ääneen: ”Mutta kelpaako sinulle totuus, 
jos se löytyy Raamatusta?” Se siis sanot-
tiin ääneen! Hämmästyin niin, että olin 
lentää selälleni. En ollut koskaan kuul-
lut, että Jumala puhuu. Mutta nyt Hän 
puhui - ja minulle! Ja minä kuulin sen!

Konseptini sekosivat lopullisesti. Vai 
Raamatusta? Voi kuinka pettynyt olin-
kaan! Olen siis ollut 45 vuotta väärässä!

 Mutta vihdoin tartuin Raamattuun ja 
tutustuin uskoviin. Kun kuulin, millai-
sia ihmeitä Jumala oli tehnyt uskovien 
elämässä, ja tajusin, että Jeesus toimii 
vielä tänäkin päivänä Jumalan lasten 
elämässä, antauduin Hänelle koko 
sydämestäni ja tänään tiedän satasella, 
että Hän johdattaa ja rakastaa jokaista 
totuuden etsijää. Sillä jos Jumalalla olisi 

suosikkeja, niin ainakaan se suosikki 
ei olisi minunlaiseni entinen juoppo ja 
huorintekijä! 

Mutta Jeesus on täynnä armoa ja 
auttaa jokaista, joka etsii totuutta. Koko 
Taivas puhkeaa riemuun, kun yksikin 
ihminen täällä maan päällä tekee paran-
nuksen synneistään ja uskonratkaisun. 
Se on kaikkein tärkeintä, mitä täällä ih-
miselämässä pitää ehtiä tehdä, sillä siitä 
käynnistyy ihmisen uudestisyntyminen.   

Siis jos sinä olet nyt vaikeuksissa, jos 
avioero tai konkurssi uhkaa tai lapset 
sekoilevat narkkarijengeissä, kysyn 
sinulta samoin kuin Isä Jumala kysyi 
minulta: Mutta kelpaako sinulle totuus, 
jos se löytyy Raamatusta? 

Harva täällä vaikeuksilta säästyy, 
mutta meillä on Auttaja! Meillä on 
Jumala, joka auttaa! Hänen nimensä 
on Jeesus, ja Häntä voi rukoilla missä 
vaan, milloin vaan! Hänelle ei tarvitse 
varata aikaa eikä jonottaa vuoroaan, 
Hän kuulee heti – ja auttaa, kun kuulee 
salasanan Jeesus! 

Jeesusta ei tarvitse ottaa elämäänsä 
kuin sikaa säkissä. Jumalan Sana nimit-
täin sanoo näin: ”Maistakaa ja katsokaa, 
kuinka hyvä Herra meillä on. Autuas se, 
joka Häneen turvaa.” (Ps. 34:9) Mais-
taminen tarkoittaa testaamista. Jumalan 
Sanaa siis voidaan testata! Ano Häneltä 
sellaista apua, jonka Jumala itse Sanas-
saan lupaa ja pane testit päälle!  Tulet 
näkemään, että Jumala on hyvä ja että 
Hän on Auttaja.

Minä tein nuo testit ja olen tänä päi-
vänä autuas (=ylionnellinen) nainen, 
sillä löysin elämäni suurimman aarteen. 
Jos siis et vielä tunne Jeesusta henkilö-
kohtaisesti, toivon, että rukoilet Häntä 
nyt oikein tosissasi, että saat tehdä samat 
löydöt kuin minäkin tein.                       

”Jeesus on tie, totuus ja elämä.” Kun 
astut Jeesus-tielle, löydät totuuden 
Jumalasta ja uusi, elämisen arvoinen 
elämä käynnistyy! Tämä on tapahtunut 
miljoonille ihmisille maailmassa, ja sen 
takia lehtemme nimi on Uusi Elämä. Siis 
tervetuloa autuaaseen joukkoomme! 
Toivotamme sinulle oikein siunattua 
alkavaa syksyä, ystävämme!
Seija Pajatie

Rukoilemalla irti 
ryyppäämisestä

Seija raitistui 
pysyvästi vasta, 
kun totteli ex-
alkoholisteja 
ja nöyrtyi pyy-
tämään apua 
Jumalalta.

Sydämeni laulu
Sydämeni laulu on pitkään kypsytetty 
äänite. Aloitin äänittämisen elokuussa 
2012 enkä olisi silloin aavistanut, että 
viimeistelyssä kestäisi 10 vuotta. 2018 
avasin äänitetyt pohjat tietokoneella 
ja totesin, että tuossahan olisi varsin 
kelvolliset raidat. 

Kappaleet olivat muutamaa poik-
keusta lukuunottamatta latinalaisame-
rikkalaiseen tyyliin sovitettu. Mukaan 
mahtuu railakasta afrokuubalaista 
musiikkia ja pehmeästi keinuvaa bra-
silialaista bossa novaa. 

Jatkoin äänityksiä 2019, jolloin 
mittasuhteet paisuivat huomattavasti. 
Mukaan tuli useita laulusolisteja, tor-
vet ja runsaasti lyömäsoittimia. 

Jokaisella kappaleella on oma 
tarinansa. Tunnet sydämeni on en-
simmäinen säveltämäni kappale. On 
Jeesus täällä tänään on Bossa nova, 
jonka sävelsin, kun Charles Ndifon 
oli tulossa Suomeen pitämään parantu-
miskokouksia. Niissä kokouksissa näin 
enemmän todellisia parantumisihmeitä 
kuin koskaan aikaisemmin. Vielä vuo-
sia kokousten jälkeen ihmiset tulivat 
todistamaan minulle, kuinka he olivat 
parantuneet niissä kokouksissa. 

Osa kappaleista olin tarkoittanut 
Messiaan Jerusalem -äänitteelle, jon-

ka tein yhdessä Markku Ylipään 
kanssa. Sua odotan kertoo Jeesuksen 
toisesta tulemisesta, ja kappale tulee 
koko ajan ajankohtaisemmaksi. Tämä 
äänite tulee olemaan hyvin erilainen 
kuin edellinen.

Kun koronavirus iski 2020 koin, että 
julkaisua tulisi vähän myöhäistää. Samana 
vuonna koin myös vahvan hengellisen 
heräämisen, ja Jumala herätti minussa 
voimakkaan palon jakaa ihmisille evan-
keliumia. 

2021 aloitin myös Riverin RBI-raamat-
tukoulussa ja muutimme vaimoni Sirkan 
kanssa Helsinkiin. Kesällä 2022 Jumala 
johdatti meidät takaisin Tampereelle, 
ja koin, että nyt on oikea aika julkaista 
äänite. 

Julkaisen äänitteen kappaleita ensin 
sähköisesti kaikissa suurissa suoratois-
topalveluissa, jonka jälkeen otan myös 
CD-painoksen. 

Parhaiten äänitteen kappaleita löytää 
etsimällä facebookista hakusanalla Vesa 
Kemi & ystävät tai seuraamalla Vesa 
Kemi – aihekanavaa Youtubessa.
Antoisia kuunteluhetkiä!
Vesa Kemi 
vesa.kemi@gmail.com
Puh. 040 141 20 57

Vesa Kemi on pianisti 
ja ylistyksenjohtaja.

Juha Ketolan 
kirja rohkaisee
uudistukseen:
Vapautettu
muuttumaanUusi Elämä (UE) siirtyy Turusta Tampereelle

Meillä on ollut hyvä yhteistyö Kalle Vihosen ja Turun Toivo seurakunnan 
kanssa jo monen vuoden ajan. Kiitos Kalle hienosta yhteistyöstä, joka ei lopu, 
vaan jatkuu ja etsii uusia yhteistyön mahdollisuuksia.
Tampereen Uusi Elämä Keskuksesta voit jatkossa tilata lehtiä. Sieltä saat 
myös infoa UE-työstä. Os.Uusi Elämä, Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere 
info.uusi@gmal.com - vesa.kemi@gmail.com  –  puh. 040 141 20 57   
0400 422 777 - www.uusielama.net – Tilitiedot: FI09 8000 1301 9610 83
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Janne Korvinen uskoi Jeesukseen 
jo lapsena. Vielä yläasteellakin hän 
rukoili ilta- ja ruokarukoukset sään-
nöllisesti ja lauloi koulussa virret sy-
dämensä pohjasta, mutta iän myötä 
hengelliset asiat jäivät. Sitten Janne 
astui avoliittoon.

- Parisuhde alkoi rakoilla jo parin vuo-
den jälkeen, ja lopulta me vaan riideltiin, 
erottiin ja tultiin yhteen. Tätä tapahtui 
jopa monta kertaa viikossa. 

- Asuin silloin Turussa Martinkirkon 
lähellä ja neuvottomana aloin käydä 
Ilpoistenpiirin järjestämissä rukous-
illoissa. 

- Vaikka olin aina uskonut Jeesuk-
seen, en ollut varma, olenko Jumalan 
lapsi ja matkalla Taivaan Kotiin vai 
en. Pyysin ja sain Jeesuksen Nimessä 
syntini anteeksi – siis ei sen takia, että 
olen uskonut Jeesukseen jo pienestä 
pitäen, vaan siksi, että Jeesus sovitti 
ristinkuolemallaan minunkin syntini. 

- Sitten kun kirkossa sanottiin, että 
nostakaa käsi ylös, jos haluatte antautua 
Jeesukselle, nostin käteni. 

- Mutta koska kyse on ihmiselämän 
tärkeimmästä asiasta ja halusin olla 
asemastani Jumalan lapsena varma, 
nostin käteni siellä kirkossa ylös vielä 
seuraavilla kerroillakin, siis kun samaa 
asiaa kysyttiin myöhemmissä kokouk-
sissa. Halusin olla satavarma, että nyt 
olen ainakin aivan varmasti Taivastiellä 
ja Jumalan lapsi!

     

Isä antoi vauhtia 
Taivaan Isä tiesi, että Janne tykkää 
vauhdista jopa liikaakin, sillä hurjaste-
lun vuoksi hänellä oli ollut pari kertaa 
hengenlähtökin lähellä.  

- Kerran aloin rukoilla, että näytä 
minulle voimasi, Jumala. En siis ru-
koillut silloin mitään erityistä asiaa 
itselleni, halusin vain nähdä Jumalan 
voiman omassa elämässäni ja pyysin 
sitä – ja Isä vastasi rukoukseeni hyvin 
erikoisella tavalla. 

- Kun olin rukoillut ja mennyt sitten 
ihan tavallisesti nukkumaan, heräsin 
siihen, että olin päiväpeiton päällä ja 
liikuin sängyn päällä ihan hirmuisen 
kovaa vauhtia. Tuntui, kuin olisin 
ollut jossain huvipuiston laitteessa! 
Koin siis, että menin sängyn päällä 
tosi kovaa tekemättä itse mitään. Se 
kohtaus oli kuin suoraan jostain toimin-
taelokuvasta, ja sitä kesti jonkun aikaa 
- ja naps, yhtäkkiä nukahdin. Aamulla 
heräsin ihan normaalisti. 

- Se oli osoitus Isä Jumalan huumo-
rintajusta - Hän antoi minulle vauhtia!  

Maitohammas 
47-vuotiaalla miehellä?
Jannella on aina ollut tosi terveet ja 
hyvät hampaat, ja kerran hän meni 
tarkistuttamaan hampaitaan lääkäriin. 

-  Sinullahan on siellä kruunu, ham-
maslääkäri hämmästeli Jannen suuta 
katsellessaan. Janne kiisti asian ja ih-

metteli lääkärin puhetta ja tutki kotiin 
päästyään hampaitaan Maarit-vaimon-
sakin kanssa, joka myös on lääkäri. 
Yhdessä he ihmettelivät, kun Jannen 
hammasriviin oli ilmestynyt aivan ta-
vallisen hampaan tilalle uusi hohtavan 
valkoinen ja virheetön hammas! Asiaa 
ihmetteli myös Jannen Eila-sisar, joka 
avusti työkseen hammaslääkäriä. 

Siis mistä ja miksi Janne oli saanut 
suuhunsa uuden hampaan? Janne tuli 
tulokseen, että hammas on tullut hä-
nelle David Hertzogin kokouksissa, 
sillä Hertzog vieraili juuri silloin Suo-
messa ja rukoili yleisönsä hampaiden 
puolesta.   

Myöhemmin Janne meni pois-tatta-
maan hammaskiveä Verkahovin ham-
maslääkäriin.  Tutkiessaan hampaita 
tämä toinen hammaslääkäri ihmetteli, 
että sinullako on siellä vielä yksi mai-
tohammas! 

Siis maitohammas 
47-vuotiaalla miehellä? 
Ei tietenkään. Janne kertoi lääkärille, 
että Jumala on antanut hänelle ihan 
uuden hampaan ja lääkäri otti tuosta 
”maitohampaasta” röntgenkuvan muis-
titikulleen.

Mutta miksi Jumala teki sinulle 
sen, minäkin kysyin Jannelta ja sain 
vastauksen:     
   - Herra halusi taas näyttää minulle 
voimansa. 

Suurin yllätys
Mutta Jannen elämän suurin ja ihanin 
yllätys oli silloin vielä edessä!  Tapa-
ninpäivänä vuonna 2009 eräs iäkäs us-
kova nainen ja hänen veljensä kuulivat, 
että Janne ei pääse jouluksi kotiinsa 
Puolangalle, vaan joutuu olemaan 
koko joulun töissä. Niinpä he kutsuivat 
Jannen kotiinsa jouluaterialle. 

- Mutta silloin en lainkaan tiennyt, 
ja tämä rouva itsekin oli sen melkein 
unohtanut, että hän oli kutsunut luok-
seen myös uskovan naisen, Maaritin, 
Janne muistelee. Niinpä me tutustuim-
me Maaritin kanssa, ja tuon illan jäl-
keen aloimme melkein heti seurustella. 

- Unessa minulle sanottiin, että 
siunausta teidän liittoonne - ja jo 
seuraavassa helmikuussa menimme 
naimisiin.

- Raamattu sanoo, että viisas vaimo 
on lahja Herralta (Snl. 18:22) ja että 
Herraa pelkäävä vaimo on aivan yli-
voimaisen hyvä pakkaus (Snl. 31:32). 
Sellaisen minä olen rukoilemalla 
Herralta saanut ja olen siitä Hänelle 
hyvin kiitollinen. Ja nyt me olemme 
olleet Maaritin kanssa onnellisessa 
avioliitossa jo yli 12 vuotta! 
Seija Pajatie   

“Jumala näytti minulle voimansa”

Onnellisessa aviolii-
tossa puolisoilla on 
keskenään hauskaa! 
Janne ja Maarit 
Korvisen avio-onnen 
eräs salaisuus on se, he 
eivät syyttele toisiaan, 
vaan puhuvat asiat 
Herralle, joka kääntää 
kaiken parhain päin. 

Vesa Kemi on pianisti 
ja ylistyksenjohtaja.
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Näin voit antaa lahjan 
Uusi Elämä -lehti, 
TV-työ, Työkeskus Tre
ja avustustyö Intiassa, 
Brasiliassa ja Israelissa. 

Uusi Elämän tili: 
FI09 8000 1301 9610 83 
Viite 1025 tai kirjoita kohde

Lahjoita soittamalla: 
0600 15525 (10.01 € + pvm )
0600 14400 (20,23€ + pvm ) 

UUSI ELÄMÄ ry:llä on 
Poliisiihalituksen rahan-
keräyslupa: RA/2021/685 koko 
Suomen alueella, paitsi ei 
Ahvenanmaalla.

Ruotsissa tili: 
PG 496 39 26-3
Swish 123 033  94 57

Anna lahja
UE-työhön
UE-työ käsittää 
Uusi Elämä -lehden, 
TV-työn, Työkeskus 
Tre ja avustustyö 
Intiassa, Brasiliassa 
ja Israelissa.

Uusi Elämä -lehti
Nyt on evankelioinnin aika!
Näkymme on viedä yhteis-
kristillinen Uusi Elämä 
-lehti mahdollisimman 
moneen kotiin. Kerromme 
yksinkertaisesti sen, miten 
ihminen voi pelastua, mutta 
lehdessä on sanomaa myös 
uskovalle. Lehti- ja TV-työ
tarvitsee uusia avustajia.

TV-työ
Uusi Elämä lähettää suomenk. 
TV-ohjelmia joka viikko Öppna 
Kanalen kautta netissä:
Ma klo 17:30.  To klo 18:00
La klo 18:30.  Su klo 13:00 
Kanava löytyy, kun netissä 
kirjoitat sanan: ÖK Play

Uusi Elämä Keskus Tre
Uusi Elämä Keskus on lehti -ja 
TV-työtä varten, mutta siellä 
järjestetään myös tilaisuuksia.
Lisää tietoa antaa Vesa Kemi, 
puh. 040 141 20 57.
 
Mission, lähetystyö 
Uusi Elämä on tukenut avus-
tustyötä jo usean vuoden aika-
na Intiassa, Brasiliassa ja Isra-
elissa. Ota tyhteyttä, jos olet
kiinnostunut avustustyöstä.
 
Pauli Kemi, pastori
info.uusi@gmail.com
www.uusielama.net 
Puh. +358 400 422 777

”Sillä te ette ole käyneet sen 
vuoren tykö, jota voidaan käsin 
koskea ja joka tulessa palaa, et-
tekä synkeyden, ette pimeyden, 
ette myrskyn, ette pasuunan 
kaiun ettekä äänen tykö, joka 
puhui niin, että ne, jotka sen 
kuulivat, pyysivät, ettei heille 
enää puhuttaisi; sillä he eivät 
voineet kestää tätä käskyä: 
”Koskettakoon vuorta vaikka 
eläinkin, se kivitettäköön”; 
ja niin hirmuinen oli se näky, 
että Mooses sanoi: ”Minä olen 
peljästynyt ja vapisen”; vaan te 
olette käyneet Siionin vuoren 
tykö ja elävän Jumalan kaupun-
gin, taivaallisen Jerusalemin 
tykö, ja kymmenien tuhansien 
enkelien tykö, taivaissa kirjoi-
tettujen esikoisten juhlajoukon 
ja seurakunnan tykö, ja tuoma-
rin tykö, joka on kaikkien Ju-
mala, ja täydellisiksi tulleitten 
vanhurskasten henkien tykö, ja 
uuden liiton välimiehen, Jee-
suksen, tykö, ja vihmontaveren 
tykö, joka puhuu parempaa 
kuin Aabelin veri.” 

Tämä Raamatun kohta löy-
tyy Hebrealaiskirjeen 12. lu-
vusta, jakeista 18–24. Se pitää 
sisällään ihanaa kuvausta, mi-
hin meidät Uuden liiton uskovat 
on liitetty.

Aion tässä aloittamassani 
kirjoitussarjassa läpikäydä jo-
kaisen esillä olevan tekstiin 
kuuluvat jakeet ja niiden si-
sällön.

Siinain vuoren 
pelottava sanoma 
Jakeissa 18–21 kuvataan sitä 
tilannetta Siinain vuoren lähei-
syydessä, jossa Jumala antoi 
lain Israelin kansalle. Tuo päivä 
oli peljästyttävä, josta kertoo 
mm.2. Moos.19: Silloin Moo-
ses vei kansan leiristä Jumalaa 
vastaan, ja he asettuivat vuoren 
juurelle.Ja koko Siinain vuori 
peittyi savuun, kun Herra astui 
sille alas tulessa, ja siitä nousi 

savu niin kuin pätsin savu, ja 
koko vuori vapisi kovastiJa 
pasuunan ääni koveni kove-
nemistaan. Mooses puhui, ja 
Jumala vastasi hänelle jylinällä. 

Käskyt kaikkine säädöksi-
neen annettiin kansalle. Voim-
me vain kuvitella kansan hys-
teeristä pelkoa tuona päivänä.

Siinain vuori kaikkinensa 
ilmentää lain käskyjä, mutta 
myös meille tärkeitä esikuvia, 
mm. tarkat piirustukset Ilmes-
tysmajan rakentamisen suhteen 
sekä tietysti kymmenen käskyä.

Tekstistä voidaan nähdä, mil-
tä pääasiassa ”Jumalan kasvot” 
näyttivät israelilaisten silmissä. 
Päällimmäinen kuva oli ”ankara 
ja pelottava Jumala”. Sanoohan 
Johanneskin evankeliumissaan, 
että ”laki tuli Mooseksen kaut-
ta”. Vain tietyissä tilanteissa 
kasvojen ”armollinen” puoli 
pilkahti esille. 

Tätä pitää sisällään pääasial-
lisesti Siinain vuorelta välitetty 
sanoma. Siksi Uuden liiton 
uskova mielellään lukiessaan 
Raamattua siirtyy Siinailta Sii-
onin vuorelle ja sen sanomaan.

Menkäämme uskossa 
Siionin vuorelle
Mikä sitten on Siionin vuori? 
Minulle se tarkoittaa Moorian 
vuoriryhmää Juudeassa. Vuori-
ryhmän yhden kukkulan päälle 
rakennettiin Jerusalem. On 
hyvä myös tiedostaa, että juuri 
tälle Jumalan valitsemalle vuo-
relle 2000 vuotta eKr. syntymää 
Aabraham kulki tuon vuoren 
rinnettä uhratakseen poikansa 
Iisakin. Varmaankin muistam-
me, miten tuo matka päättyi. 

Golgatan kumpu, maail-
man siunatuin paikka
Toinen minulle merkittävä, 
ehkä kaikkein merkittävin kuk-
kula tuolla vuorella, on Gol-
gatan kumpu. Se on Siionin 

vuoren siunatuin paikka. Sille 
kerran pystytettiin ”ristin puu”. 
Ja siellä syntyi ”avoin lähde 
syntiä ja saastaisuutta vastaan”. 
(Sak. 13:1)

Jeesuksen haavoista se syn-
tyi, ja se kostutti ristin puun 
sekä Siionin vuoren maaperän, 
ja siksi se on maailman suloisin 
paikka syntiselle, joka uskon 
kautta ristin juurelle asettuu. 
Ihmisen on nöyrryttävä maahan 
asti koskettaakseen sen hur-
meista pintaa. Vain siinä ihmi-
nen armahdetaan ja saa syntinsä 
anteeksi sekä tulee sovitusveren 
puhdistamaksi. Siinä tapahtuu 
myös uudestisyntyminen. 

1. Joh. 5:7–8 kertoo tästä. 
”Sillä kolme on, jotka todista-
vat: Henki ja vesi ja veri, ja ne 
kolme pitävät yhtä.”

Jeesuksen kylkihaava on vä-
kevä todistus, sillä siitä virtasi 
veri ja vesi.  Se on todistus, 
”anteeksiantamuksesta sekä 
kasteesta”. Verellä puhdistet-
tuun sydämeen Pyhä Henki 
asettuu asumaan. Kaste seuraa 
näkyväisenä todistuksena kai-
kesta tästä. 

Siinain vuorta koskettamalla 
ihminen kuoli, Siionin vuorta 
koskettamalla sai iankaikkisen 
elämän.

Lopuksi
Paavali, jonka oletetaan kirjoit-
taneen Hebrealaiskirjeen, saa 
hengen silmillä ja sen ilmes-
tyksen pohjalta, jonka Herra 
hänelle antoi, katsella tekstissä 
esiin saatettua kokonaisuutta, 
josta voidaan sanoa, että siinä 
”taivas ja maa yhtyvät”.

Jo maailman luomisessa 
Jumala loi tämän vuoren, jolla 
on niin suuri merkitys meille 
ja koko maailmalle, sillä pro-
fetoihan Jesaja tästä: ”Aikojen 
lopussa on Herran temppelin 
vuori seisova vahvana, ylim-
mäisenä vuorista, kukkuloista 
korkeimpana, ja kaikki pakana-
kansat virtaavat sinne.” 

Tämä osoittaa, jos sen kir-
jaimellisesti ottaa, että muut 
vuoret ”alennetaan” (ehkä tu-
hatvuotista valtakuntaa silmällä 
pitäen) ja Siionin vuori nousee 
muiden vuorien yläpuolelle. Jos 
näin on, se olisi myös näkyvä 
maamerkki, niin kuin maailman 
korkein vuori Mount Everest, 
8848 metriä tällä hetkellä. 
Tälle vuorelle tuhatvuotisessa 
valtakunnassa pakanakansatkin 
vaeltavat mukaan lukien pelas-
tetut suomalaisetkin. 
Hannu Grönroo

Siinain vuoren käskyjen alta 
Siionin vuoren siunauksiin

Laulaja-evankelista 
ja pastori Hannu 
Grönroos 

On hyvä pysähtyä mietti-
mään elämän tarkoitusta. 
Voit asettaa itsellesi muuta-
mia kysymyksiä: Miksi elän? 
Mikä on elämäni tarkoitus? 
Onko elämää ajallisen elä-
män jälkeen? Onko Jumala 
todella kaiken Luoja? 
Usko Jeesukseen antaa todelli-
sen identiteetin. Löydät yhtey-
den Luojaasi. Usko Jumalaan 
luotaa pitkälle - elämään kuo-
leman jälkeen.

On olemassa vain yksi pe-
lastuksen perusta ja vain yksi 
tie taivaaseen, ja se on Jeesus. 
“Eikä ole pelastusta yhdessä-
kään toisessa; sillä ei ole tai-

vaan alla muuta nimeä ihmisil-
le annettu, jossa meidän pitäisi 
pelastuman” (Apt. 4:12). Tuo 
nimi on Jeesus.

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

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

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

Voit rukoilla kanssani syn-
tisen rukouksen, jos haluat 
tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Si-
nun edessäsi. Uskon, että olet 
kuollut minun syntieni tähden 
ja että sinä olet ylösnoussut 
kuolleista, jotta minulla olisi 
iankaikkinen elämä. Kiitos, 
että annat anteeksi kaikki 
syntini ja tulet elämääni. 

Kiitos siitä, että veresi puh-
distaa kaikki syntini ja että 
saan uudestisyntyä Pyhän 
Hengen kautta Jumalan 
lapseksi. Amen.”

Ota yhteyttä paikkakun-
nallasi toimivaan elävään 
seurakuntaan. Se on tärkeää, 
jotta voit kasvaa uskossa 
yhdessä toisten uskovien 
kanssa. Voit ottaa yhteyttä 
myös lehtemme toimituk-
seen. Autamme sinua löytä-
mään asuinalueeltasi sinulle 
sopivan uskovien yhteyden.
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti
info.uusi@gmail.com

Sinä voit pelastua - uudestisyntyä
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Toivon Seurakunta  

Kalle Vihonen
pastori 

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!

ILPOISTENPIIRI
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat

Turun Martinkirkossa 
joka tiistai klo 19.

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

 

Tilaisuudet joka Su klo 15.00 
ja To klo 18.00.
Lämpimästi tervetuloa! 
Olavintie 1, 40270 JYVÄSKYLÄ          
www.heratyksentuli.fi

Tilaisuus Tampereella 
La 27.8 klo 14:00
Paikka: Uusi Elämä Keskus
Alasniitynkatu 30, Tampere

Puhujat ja musiikki:
Pauli & Ana Kemi Ruotsista
Vesa Kemi ja Arto Ovaska 
Info: P. 0400 422 777, 040 141 20 57
E-mail: info.uusi@gmail.com

  
   *****************
Uusi Elämä Keskuksen
Avajaisjuhlat 10.-11.9.2022
Paikka: Alasniitynkatu 30, Tampere  
Pääpuhuja: 
Birger Skoglund 
Ruotsista ja ym. puhujia
Tilaisuudet:

La 10/9 klo 14:00 ja 18:00
Su 11/9 klo 14:00 ja 18:00
   Tervetuloa!
 

 

            Birger Skoglund

                Ana & Pauli Kemi   

Vesa Kemi       Arto Ovaska  

Jumala on puhunut jo usean 
vuoden ajan siitä, että Uusi 
Elämä työhön tarvitaan oma 
työkeskus. Nyt tuo näky to-
teutuu. Halleluja!Uusi Elämä 
Keskus on Uusi Elämä -leh-
teä ja TV-työtä varten, mutta 
tiloissa järjestämme myös 
tilaisuuksia. Näin voimme 
paremmin olla mukana Suo-
men evankelioinnissa lehden 
ja TV-ohjelmien kautta sekä 
tilaisuuksilla.

Me haluamme panostaa 
evankeliointiin ja uskovien 
yhteyteen. Ihmisen tulee kuul-
la pelastuksen sanoma ja hei-

dän tulee nähdä, että uskovat 
ovat yhtä.

Olet sydämellisesti terve-
tullut meidän ensimmäiseen 
tilaisuuteen Uusi Elämä Kes-
kuksessa lauantaina 27.8. klo 
14:00 sekä Avajaisjuhlaan 
10.-11.9.2022, jossa pääpu-
hujana on evankelista Birger 
Skoglund Ruotsista. Olemme 
valtavan kiitollisia, jos jaat 
ystävillesi alla olevan ilmoi-
tuksen.

Uuden työkeskuksen käyn-
nistämiseen tarvitsemme pal-
jon apua, ennen kaikkea ru-
kousta. Olemme valtavan kii-

tollisia kaikesta avusta kuten 
huonekaluista ja kokoustilan 
tarpeista.Ota yhteyttä, puh. 
040 141 20 57 Vesa Kemi tai 
0400 422 777 Pauli Kemi, jos 
voit lahjoittaa jotain.

Jos haluat tukea taloudel-
lisesti uuden työkeskuksen 
käynnistämistä, niin voit teh-
dä sen antamalla lahjan Uusi 
Elämä ry:n tilille.

Kiitos tuestasi ja tervetuloa 
tilaisuuksiin!
Pauli Kemi
Pastori ja Uusi Elämä -leh-
den päätoimittaja

Uusi Elämä Keskus Tampereelle

Lahja Uusi Elämä työkeskuksen käynnistämiseen
FI09 8000 1301 9610 83. Viite: Työkeskus tai 1025. Uusi Elämä ry:llä on Polii-
sihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/685 koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Uusi Elämä Keskus, Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere 
info.uusi@gmail.com – vesa.kemi@gmail.com  –  puh. 040 141 20 57

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

                TERVETULOA!
LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA

Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti
www.kaantopiiri.org!  
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* Evankelioiva  
* Siunaa Israelia
* Profeetallinen 
* Yhteiskristillinen 
Tilausmaksu 35 €/v, mutta
nyt tarjouksena 18 € 
vuoden 2022 loppuun asti. 
Maksa tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3 
Swish 123 033 94 57 
E-mail: info.uusi@gmail.com  –  www.uusielama.net  –   Puh. 0400 422 777,  0400 90 88 40
PS. Ristin Voitto, Näky ja Uusi Tie-lehden tilaaja, voi tilata Uusi Elämä -lehden v. 2022 loppun asti 8 €:n hintaan!

Tilaa Uusi Elämä -lehti v. 2022!
Uusi Elämä 

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

Rakkauden ja toivon sanomaa

Nro 7/2021

Herätyskeskus avattu 

keskelle Suomea!
Miko Puustelli koki jo vuonna 2008, että hänen tulisi avata 

Herätyskeskus Äänekoskella Spektrin tiloissa, jossa tullaan 

järjestämään hengellisiä tilaisuuksia. Nyt 13 vuotta myöhem-

min tämä näky on toteutunut. Miko iloitsee mahdollisuudesta 

olla tavoittamassa ihmisiä Jeesukselle myös Keski-Suomessa. 

Sivut 6-7

Lassi Erpiö      
kutsuu      
uskovia    
rukoukseen
Sivu 9

Kutsu perheyhteyteen 
          sivut 4 - 5

Nouse ja loista
Profeetta Jesajan mukaan ”Ekklesi-
alle” (Seurakunnalle/kääntäjän kom-
mentti) on haaste: Nousta ja antaa 
valomme vaikuttaa kansakuntaamme, 
yhteisöihimme ja yhteiskunnan kaikil-
le alueille! Ei ole aika antaa periksi tai 
vetäytyä syrjään. Nyt on morsiamen 
parhain hetki.

 Jesaja 60:1-3 (Englantilainen Voice 
Raamattu) sanoo: ”Nouse, loista, sil-
lä sinun valosi on murtautunut läpi! 
Ikuisen loisto on koittanut sinun yllesi. 
Todella näe, katso tarkkaan – pimeys 
peittää maan; ihmiset kaikkialla ovat 
peitettyinä pimeyteen. Mutta Jumala 
nousee ja valaisee sinua. Ikuisen kir-
kas kunnia loistaa sinun yllesi, valo 
kaikkien nähtäväksi. Kansakunnat 
pohjoisessa ja etelässä, kansat idässä 
ja lännessä vedetään loisteesi puoleen, 
ja he löytävät tarkoituksen ja suunnan 
valosi kautta. Kohoamisesi säteilyssä 
sinä valaiset kansojen johtajat.”

Vaikka maailma kokee ennennäke-
mätöntä muutosta, niin hyvä uutinen 
on, että Herra on ennen kuin aika 
muuttuu valmistanut agentteja, joilla 
on ratkaisu ja jotka ovat ongelman 
ratkaisijoita.

Kautta raamatullisen historian, kaa-
oksen ja kriisien ajat ovat aina olleet 
taustana sille, kuinka Jumala on ilmoit-
tanut itseänsä loistavien omiensa kautta. 
Jumala ei ole koskaan ollut yllättynyt 
viime vuosien suurten ravisteluiden ja 
lannistumisten aikoina. Hänellä on aina 
ollut joku henkilö, jota Hän käyttää 
vapauttajana, tai antautunut joukko, 
jonka Hän on saanut nostaa loistamaan 
juuri tällaisena aikana. Jumalan kutsu 
meille Jesajan profeetallisen äänen 
kautta on ”Nouse”, ”Ole hereillä”! On 
aika rakentaa Jumalan kanssa, vaikka 
kansat ja kaupungit olisivat pimeyden 
peitossa.”   

Olemme ”Kairos” ajassa (”Konsep-
ti on saanut alkunsa kreikkalaisesta 

Femi ja Remi Ogunrinde vierailevat 
Suomessa ja Ruotsissa 17.- 27/9.2022
Solna. La 17/9 klo 16.  Su 18/9 klo 14        
KCS, Hagalundsgatan 9, Solna

Turku. Ke 21/9 kl 18 Toivo, Erikinkatu 4

Tampere. To 22/9 klo 18. Pe 23/9 klo 18  
Uusi Elämä Keskus, Alasniitynk. 30, Tampere

Ylistaro. La 24/9 klo 18. Su 25/9 klo 12 
Ylistaron helluntaiseurakunta, Viertolankuja 1

Turku. Ti 27/9 klo 19 Ilpoistenpiri, 
Martinkirkko

jousiammunta-käytännöstä, joka edus-
taa hetkeä, jolloin jousiampuja löytää 
täydellisen aukon ampuakseen nuolensa 
ja osuakseen maaliin”/kääntäjän kom-
mentti) elääksemme todeksi Jumalan 
kirkkauden, joka on luvattu meille juuri 
tätä aikaa varten. Tämä tulee olemaan 
aika, jossa Jumalan kirkkaus vuoda-
tetaan maan päälle sellaisella tavalla, 
että riippumatta siitä, kuinka pimeää 
maailmassa on, niin toivo ostettu meille 
Golgatalla edelleen kukistaa ja musertaa 
pimeyden kaikilla tasoilla. Tämä on 
sitä, mikä on meidän käytettävissämme. 
Nyt on sopiva hetki meidän ilmoittaa, 
kuka Jumala on ja kuka Hän haluaa olla 
meidän koulutusjärjestelmässämme ja 
kaikissa yhteiskuntamme järjestelmissä. 

Jumalan valtakunnan lähettiläinä 
meidän on noustava ja otettava takai-
sin/uudistettava ne rikotut järjestelmät, 
jotka palvelivat Jumalan alkuperäistä 
tarkoitusta.

Nouse, valtakunnan Ekklesia, nyt 
on sinun Kairos-hetkesi tuoda esiin 
todistus Jeesuksesta ja olla muutta-
massa maailmaa. 

Ilmestyskirja 19:10 sanoo, että 
Jeesuksen todistus on profetian hen-
ki. Jeesuksen todistus antaa elämää, 
toivoa ja rakkautta tähän kaaoksessa 
ja syvässä pimeydessä olevaan maa-
ilmaan.

Meidän täytyy herätä! Herra nousee 
ja Hänen kunniansa ilmestyy sinun 
yllesi ja sinun kauttasi. Elämme jännit-
täviä ja myös haastavia aikoja. Mutta 
me luotamme kirjoitusten lupauksiin 
Jesaja 27:1:ssä, jossa sanotaan: ”Sinä 
päivänä Herra kostaa kovalla, suurella 
ja väkevällä miekallansa Leviatanille, 
kiitävälle käärmeelle, ja Leviatanille, 
kierolle käärmeelle.
Femi Ogunrinde
Käännös: Mauri Leván

Pastoripari Remi ja Femi Ogunrinde on saanut näyn Jumalalta siihen, että 
heillä on tehtävä myös Euroopassa. Syyskuussa he vierailevat Suomessa.


