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Seuraa Jeesusta
Kohtaamme monia haasteita
elämässämme. Joskus emme
aina tiedä, mitä tulisi tehdä,
koska sekoitamme Jumalan
äänen kuulemisen maailman
ääniin ja sen houkutuksiin.
Jumala on tehnyt tien jokaiselle ihmiselle suoraksi,
mutta niin se on, että ihminen itse tekee monia mutkia.
Voimme kutsua niitä vaikkapa elämän sakkokierroksiksi, joita varmaan useimmat
meistä ovat joskus joutuneet
kulkemaan. Ehkä ne ovat
olleet kierroksia, jolloin kuljemme hiljaa miettien elämän
tarkoitusta.
Joillakin voi olla niin kova
vauhti elämässä, ettei edes
ehdi ajatella Jumalaa ja elämän suuria kysymyksiä ja
ehkä siksi jotkut pysäytetään
rajusti, koska rakkaudessaan
Jumala haluaa vetää jokaisen
ihmisen yhteyteensä. Tätä
yhteyttä ei osteta rahalla.
Jumala on luonut sinut elä-

mään Hänen yhteydessään ja
vain siinä yhteydessä ihminen
on onnellinen. “Sillä mitä se
hyödyttää ihmistä, vaikka
hän voittaisi omaksensa koko
maailman, mutta saattaisi
itsensä kadotukseen tai turmioon? Luuk. 9:25.
Olisikohan nyt aikaa tarkistaa kurssia ja antaa elämä
Jumalan johdatukseen, jossa
olet vapaa oman elämäsi
karriäärin ja elintason kilpajuoksusta. Tämä ei merkitse
laiskuutta, vaan Jumalan
pitämistä numero ykkösenä
elämässäsi.
Voit samanaikaisesti olla
menestyvä ammatissasi, yrityksessäsi, kaikessa mihin
ryhdyt palvellessasi Jumalaa. On kyse sinun sydämesi
asenteesta. Mikä on rakkainta
sinulle?
Jeesus kutsuu sinua seuraamaan Häntä koko elämäsi
loppuun asti. Hän sanoi opetuslapsilleen: Seuraa minua.

”Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin
ja Andreaan, Simonin veljen,
heittävän verkkoa järveen;
sillä he olivat kalastajia. Ja
Jeesus sanoi heille: ”Seuratkaa minua, niin minä teen
teistä ihmisten kalastajia”.
Kohta he jättivät verkot ja
seurasivat häntä. Ja käytyään
siitä vähän eteenpäin hän
näki Jaakobin, Sebedeuksen
pojan, ja Johanneksen, hänen
veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan
kuntoon. Ja kohta hän kutsui
heidät; ja he jättivät isänsä,
Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät
seuraamaan häntä.” Mark.
1:16-20
Jeesus ei kutsu sinua täyttämään kaikkia maailman
tarpeita, vaan ensisijaisesti
Hän kutsuu sinut seuraamaan
Häntä, elämään Hänen läsnäolossaan. Se on elämää Pyhässä Hengessä, jossa vaellat

Parantava virta

Kuningas Salomon jälkeen
900- luvulla eKr. Israelin
kuningaskunta jakaantui
kahteen osaan: pohjoisvaltio Israeliin ja etelävaltio
Juudaan. Molemmissa valtioissa vaikuttivat Jumalan lähettämät profeetat.
Nämä tarttuivat käsillä olleisiin kysymyksiin pyrkien
ohjaamaan kansaa ja sen
johtajia Jumalan mielenmukaiseen elämään. Samalla
heidän profeetallinen katseensa näki kauas, siihen,
mitä Jumala tulisi tulevaisuudessa tekemään.
Israel oli kohdannut Assyrian toimittaman tuhon
jo 722 eKr. Juudan ja Jerusalemin osa oli kohdata
Babylonian tuhovoima 587
eKr. Juudan kansaa oli siirretty pois omasta maastaan
pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Hesekiel oli vaikean

ajan profeetta. Hän toimi
kärsimystovereittensa sielunhoitajana. Tehtävä oli vaikea.
Keskellä monenlaista kärsimystä ja toivottomuuttakin
Hesekiel sai nähdä eteenpäin.
Hän sai viestittää kuolleista
luista, jotka vielä kerran tulisivat eläviksi: ”Sen tähden
ennusta ja sano heille: Näin
sanoo Herra, Herra: Katso,
minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun
kansani, ylös haudoistanne
ja vien teidät Israelin maahan.” ( 37:12) Juutalaiskansa
oli palaava isiensä maille
sekä Babyloniasta että kerran kaikkialta maailmasta.
Sukupolvemme on saanut
sen nähdä. Jumalan voima on
kuolemaakin vahvempi.
Profeetallinen katse näki
aina tuhatvuotiseen rauhan
valtakuntaan! Jerusalemin
nimenä on oleva silloin ”Her-

ra on täällä.” Hesekiel näki
uuden temppelin. Sen kynnyksen alta elävä virta tulee
juoksemaan kohti Kuollutta
Merta. Matkallaan se uudistaa kaiken: ”Mutta virran
varrella, sen molemmilla
rannoilla, kasvaa kaikkinaisia
hedelmäpuita. Niistä eivät
lakastu lehdet eivätkä lopu
hedelmät; joka kuukausi ne
kantavat tuoreet hedelmät,
sillä niitten vedet juoksevat
pyhäköstä ja niitten hedelmät ovat ravitsevaiset ja
niitten lehdet parantavaiset.”
( 47:12)
Nykypäivänä Kuolleella
Merellä kävijät voivat kellua
kolmekymmenprosenttisen
suolapitoisuuden omaavassa
meressä. Ihmeellisin on kuitenkin vielä edessä!
Pitkin Kidronin uomaa
kulkeva virta parantaa Kuolleen Meren veden: ”Ja ka-
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yhdessä Jeesuksen kanssa.
Hän on luvannut olla omiensa
kanssa joka päivä maailman
loppuun asti. Kun seuraat
Jeesusta, niin siitä alkaa elämäsi jännittävä ”seikkailu”
Jeesuksen seurassa ja Pyhän
Hengen johdatuksessa. Se voi
merkitä, että sinusta tulee menestyvä liikemies, lääkäri, siivooja tai Hän voi kutsua sinut
kokoaikaisesti levittämään
evankeliumin hyviä uutisia
kaikkialle maailmassa.
Päätä tästä päivästä lähtien
seurata Jeesusta kantaen Hänen ristiään. ”Silloin Jeesus
sanoi opetuslapsillensa: ’Jos
joku tahtoo minun perässäni
kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja
seuratkoon minua. Sillä joka
tahtoo pelastaa elämänsä,
hän kadottaa sen, mutta joka
kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen. ”Sillä
mitä se hyödyttää ihmistä,
vaikka hän voittaisi omak-

sensa koko maailman, mutta
saisi sielullensa vahingon?
Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä
Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä
kanssa, ja silloin hän maksaa
kullekin hänen tekojensa
mukaan.”

lastajia seisoo sen rannalla.
Een-Gedistä Een-Eglaimiin
asti se on oleva yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia
kaloja, aivan kuin suuren
meren kaloja, hyvin paljon.
Sen rämeet ja lätäköt eivät
parane; ne jätetään suolan
valtaan.” (47:10-11) Ne ovat
muistuttamassa eläväksi tulemisen ihmeestä ja Jumalan
voimasta.
Jumalan Pyhä Henki vir-

taa parantavan virran lailla
pyhyydestä luoden uutta
elämää. Hän etsii uomaa
sydämeemme. Kuolleesta
tulee elävä. Elämän kolhut
ja haavat kokevat parantumisen. Tämän kaiken ihmeen
perustana on Jeesuksen ristintyö. Olemme pelastetut ja
parannetut Hänen haavojensa
hinnalla!

Matt. 16:27-27
Pauli Kemi

Pauli Kemi,
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen,
Pastori, Pori

Pertti
Kymäläinen
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Sinä saat
Jumalalta
voimaa
nousta ja
eheytyä!
Elämme kovassa ja kylmässä
maailmassa. Kotimaamme
ja koko Pohjola on ajautunut hengelliseen talveen.
Väkivaltaisuuksia tapahtuu
jatkuvasti, ja ne ylittävät
toisensa. Ihmisten kunnioittamista pidetään joskus nollan arvoisena. Pohjoismaissamme demokratia rakennettiin Jumalan kymmenen
käskyn pohjalle. Nämä on
nakerrettu pois eivätkä näytä
merkitsevän mitään tämän
päivän yhteiskunnassa.
Jeesuksesta kerrotaan Matteuksen evankeliumissa, että
nähdessään kansanjoukot,
hänen tuli sääli, sillä ihmiset
olivat nääntyneitä ja hylättyjä
kuin lampaat, joilla ei ole
paimenta (Matt. 9:36).
Syy luhistumiseen, mitä
nyt koemme, johtuu siitä, että
me kaikki olemme tavalla
tai toisella syrjäyttäneet ne

ohjeet, jotka Jumala on meille
antanut. Olemme panneet
Jumalan pois viralta kaikilla
alueilla. Siksi tarvitsemme
kääntymyksen voimaa elämässämme.
Ihminen, joka uskaltaa
huomata tarvitsevansa kääntymystä ja anteeksisaamista,
saa Jumalalta voimaa nousta
ja eheytyä. Kaikki eivät valitettavasti näe, että heidän
tarvitsee kääntyä etsimään
Jumalaa. Kauhistumme, kun
näemme kaikki rikkinäiset
perheet, joissa uskottomuus
on lyönyt hajalle Jumalan
ihanan suunnitelman. Lapsilla on kaksi isää tai kaksi äitiä.
Useissa oikeudenkäynneissä
on todettu, että rikolliselta
on puuttunut äiti ja isä. Meidän tulee pyytää Jumalalta
anteeksi ja kääntyä, jotta
huomaisimme, että perhe on
jumalallinen siunaus kaikille.
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Birger Skoglund
Tavatessani rikkinäisiä perheitä kohtaan paljon leppymättömyyttä. Nyt tarvitsemme perheen revanssia.
Näemme yhteiskunnan
luisumisen alamaailman väkivaltaisissa yhteenotoissa.
Yksi ampumisvälikohtaus
seuraa toistaan. Viha, pelko
ja itsekkyys tuottaa sydämettömiä rikollisia. Tuhopoltot
maahanmuuttajien asumapaikoissa ovat traaginen todiste
tästä pelosta. Mutta Herralta
Jeesukselta löytyy anteeksiantoa ja voimaa, joka muuttaa
ja nostaa ihmisen elämän!
Tavatessani rapplaulajan
Sebastian Staksetin näin hänen silmissään ilon siitä, että
hän oli vapautunut synnistä ja
häpeästä. Ainoa voima, joka
vapautti hänet, on siinä, että
Jeesus rakastaa häntä!
Myös kristillinen seurakunta tarvitsee kääntymystä.

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi,
Puh. 0400 422 777
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
evankelioiva, Israelia siunaava, opet- pauli.kemi@gmail.com
tava ja profeetallinen herätyslehti,
Toimitus / avustajat:
joka ilmestyy lähes kerran kuukauHeljä Ahjovaara-Steck
dessa, noin 8-10 kertaa vuodessa.
ahjovaara-steck(at)
Lehden tilausmaksu vuodelle 2018
kolumbus.fi
on 35 euroa.
Soile Inkari, soile@inkari.fi
Samir Massioui
Uusi Elämä
samir@massioui.com
c/o Kalle Vihonen
Yrjö Ahonen, Kirsti
Paljaspää 2 A 2, 20610 Turku
Jääskeläinen
Puh. 0400 422 777

Monia julistajia on houkuteltu valitsemaan tie, joka ei
vaadi kääntymystä. He eivät
tahdo joutua riitoihin monien
ideoiden kanssa, jotka ovat
ajanmukaisia. He puhuvat
rakkaudesta, mutta eivät ota
Jumalan pyhyyttä vakavasti.
Tästä seuraa, että saamme
kansan, joka on peilikuva
sairaasta yhteiskunnastamme.
Sen tähden tarvitaan totaalista kääntymystä!
Tahdon vedota sinuun,
joka luet näitä rivejä. Ota
tämä sanoma anteeksiantamisesta vakavasti. Jeesus
sanoi Syykarin kaivon luona
samarialaiselle naiselle: ”Viisi miestä sinulla on ollut, ja
se, joka sinulla nyt on, ei ole
sinun.” (Joh. 4:18) Nainen
tajusi, että Jeesus näki hänen
lävitseen. Keskustelun jatkuessa nainen kertoi tietävänsä,
että Messias tulee ja ilmoittaa

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

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

Tili Ruotsissa:
Pg 496 39 26-3
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Tilaukset ja
osoitemuutokset:
pauli.kemi@gmail.com
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netissä pdf muodossa.
www.uusielama.net
Paino: Suomalainen
Lehtipaino, Kajaani 2017

kaikki. Siihen Jeesus vastasi:
”Minä olen se, minä, joka puhun kanssasi.” Silloin nainen
kääntyi ja tuli uskoon (Joh.
4:25-30). Jeesuksen tavattua
publikaanien esimiehen, Sakkeuksen, hänestä kerrotaan:
”Mutta Sakkeus astui esiin
ja sanoi Herralle: ’Katso,
Herra, puolet omaisuudestani
minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt,
sille maksan nelinkertaisesti
takaisin.’ Niin Jeesus sanoi
hänestä: ’Tänään on pelastus
tullut tälle perhekunnalle.’ ”
(Luuk. 19:8-9)
Monet puolustavat tappioitaan sanoen: ”Olen vain ihminen ja olen heikko.” Mutta
todellinen luovuttautuminen
antaa voimaa elää voittoisaa
elämää.

Birger Skoglund
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Ulkona julistettiin evankeliumia...

rukoiltiin apua tarvitsevien puolesta...
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ja ylistettiin Jumalaa.

Seurakunta ilman seiniä
Elokuun alussa Turun Tuomiokirkonpuisto heräsi eloon
yhdessä olemisen, yhdessä
tekemisen ja yhden sanoman
julistamisen merkeissä. Tuo
sanoma oli sanoma Jeesuksesta!

Turku Tulessa -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista
kertaa, teemalla Turussa Tunnetaan. Tapahtuma oli kaikille
yhteinen yhteiskristillinen tapahtuma, minkä ytimessä oli
näky seurakunnasta, joka on
kaikkien nähtävillä ja jonne
kaikki saavat tulla sellaisena
kuin ovat ja jossa uskovat
saavat toteuttaa unelmiaan
ja käyttää lahjojaan ja jossa
evankeliumin ilosanomaa julistetaan. Tapahtuman idean
takana oli turkulainen yhdistys
Kansojen Kunnia ry, ja tapahtuma toteutettiin yhteistyössä
turkulaisten seurakuntien ja
kristillisten toimijoiden sekä
yksittäisten uskovien kanssa.

Mennään sinne, minne
Jeesuskin meni

”Jeesuskin meni sinne, missä
ihmiset olivat. Miksi me emme
siis kristittyinä eli Jeesuksen seuraajina tekisi samoin”,
summaa Kansojen Kunnia
ry:n toiminnanjohtaja Emilia
Heinonen. Näky ulkona toteu-

tettavasta kahdeksan päivän
mittaisesta tapahtumasta tuli
ensimmäistä kertaa vuonna
2015 Emilia Heinoselle ja Anniina Yli-Rajalalle. ”Tuolloin
aloimme alun perin suunnitella tapahtumaa siksi, että
odotimme vierailevaa puhujaa
ulkomailta, joka kuitenkaan ei
lopulta päässyt paikalle. Mietimme, että miksi me emme
voisi ilman vierailevia puhujia
järjestää tapahtuman pelkästään
vapaaehtoisvoimin”, sanoo
Heinonen. Kolme vuotta sitten
Turku Tulessa sijoittui Kupittaan puistoon teemalla Turussa
Tuulee. Tuolloin, niin kuin
tänäkin vuonna, keskiössä oli
yhteys, luovuus ja seurakunnan seinien sisäpuolelta ulos
astuminen, jotta kaikki voisivat
kokea Jumalan kosketuksen ja
rakkauden.
Tänä vuonna tapahtuma
järjestettiin Tuomiokirkonpuistossa, ja jokainen päivä noudatti
samaa rakennetta. Päivittäin
ohjelmassa oli ensin yhteyden
kokemista nyyttäriperiaatteisen
puistopiknikin muodossa. Sinne tultiin paistamaan lettuja tai
makkaraa ja tarjoilemaan kahvia useana päivänä eri seurakunnista. Puistopiknikin ohessa
sai pelailla myös pihapelejä, ja
useimpina päivinä kuunnella
livemusiikkia tai käväistä il-

maiskirpputorilla. Toinen osio,
Tulista Toimintaa, piti sisällään
erilaisia luovia työpajoja ja
retkiä, mm. rukousmaalausta,
melontaa Aurajoessa, puistoneulontaa ja paljon muuta.
Viimeinen osio päivästä, Lempeää Sanomaa, oli hengellinen
kokous, missä ylistettiin, todistettiin, julistettiin ja tarjottiin
ihmisille mahdollisuutta tulla
uskoon.

Kohtaaminen keskiössä

Yhdistyksen projektijohtaja
Anniina Yli-Rajala kertoo:
”Turku Tulessa -tapahtumat
tähtäävät siihen, että kaikkien
on helppo tulla näkemään ja
kokemaan kristittyjen yhteyttä, olitpa sitten uskossa tai et,
sekä siihen, että kaupunkilaiset
tulevat kosketetuiksi Jumalan
rakkaudella.” Tätä rakkautta
tapahtumassa toteutettiin monin
tavoin, kuten jakamalla syötävää ja juotavaa, rukoilemalla
sekä tekemällä konkreettisia
tekoja Tulista Toimintaa -osion pisteissä. Tällaisia pisteitä
aiemmin mainittujen lisäksi oli
muun muassa Hoitopiste, missä
tapahtuman aikana tarjottiin
turkulaista päähierontaa ja hierottiin monet turkulaiset hartiat,
rukoustanssityöpaja, missä musiikin ja liikkeen ilo yhdistyivät tai teatteri-improvisaation

työpaja. ”Tällaiset luovat tavat
kohdata avaavat jotain ihmisen
sydämessä, jolloin evankeliumia päästään kommunikoimaan
sinne vapaammin”, Yli-Rajala
jatkaa.
Tapahtuman aikana evankeliumin ilosanomaa jaettiin
iltakokouksissa sekä myös
evankelioimalla ihmisiä lähiympäristössä kutsuen heitä
samalla iltakokouksiin. Ihmisten puolesta myös rukoiltiin
paljon tapahtuman aikana pitkin
päivää. Kävijöitä tapahtumassa oli päivittäin keskimäärin
50 henkilöä tavallisista kadunkulkijoista turisteihin ja
huonompiosaisiin ystäviin.
”Saimme monia todistuksia
siitä, miten rukouksen jälkeen
tai aikana ihmisille tuli rauha
tai parempi olla. Muutamia
ihmisiä tuli myös uskoon, ja
monet päihtyneet, jotka tulivat
tapahtuma-alueen tuntumaan
jokivarteen päivittäin, saivat
kuulla Jeesuksesta. Kuulinpa
eräänkin sanoneen, että tällainen tapahtuma voisi olla kesällä
joka päivä!” sanoo Yli-Rajala
ja jatkaa: ”Eikö tämä juuri ole
kristinuskon ydin, että sanoma
Jeesuksesta on esillä ja uskovat
rohkeasti kohtaavat kaikenlaisia ihmisiä, olivatpa he minkälaisia tahansa. Ihmiset janoavat
rakkautta ja hyväksyntää, ja
Jeesuksen avulla me voimme
kaikille sitä myös antaa.”

”Turku totisesti
on tulessa!”

Ulkona myös tarjoiltiin ruokaa.

Seuraavaa Turku Tulessa -tapahtumaa visioidaan jo, mutta
ei aivan heti, vaan vasta vuoteen
2020. Yli-Rajala on sanojensa
mukaan väsynyt mutta onnellinen. ”Kahdeksanpäiväinen
tapahtuma vie veronsa, mutta
antaa kyllä niin paljon enemmän! Siemen on kylvetty ja
voittoa Turkuun julistettu! Mo-

nille ydintiimiläisille tapahtuma
tuli kovin rakkaaksi, ja ihmiset
kasvoivat yhdeksi perheeksi,
joten mistä sitä tietää, jahka
hekin palautuvat, että mitä tuleman pitää. Kolme vuotta sitten
tapahtuman aikana Turussa
nähtiin upea sateenkaari ja niin
kävi tänäkin vuonna. Jumala
on liiton Jumala ja sitoutunut
lupauksiinsa ja meille antamiinsa näkyihin. Turku totisesti on
tulessa!”

Vapaaehtoisten ja kävijöiden kommentteja
tapahtumasta:

”Ilmapiirissä oli tosi mahtavaa!” sanoo Elias Issa.
”Tapahtuma oli mahtava silmien avaaja siitä, miten monilla
eri tavoilla voi loistaa sitä Jeesuksen rakkautta ja palvella
Jumalan valtakuntaa. Se antoi
suuresti sekä tekijöille että
ihmisille, jotka tulivat katsomaan! Kristittyjen yhteys ja
rakkaudellisuus huipussaan!
Oon vaan niin kiitollinen!”
Sami Nurmi kertoo.
Marja-Lena Pärkkä sanoo: ”Tapahtumassa oli energiaa. Sain kokea hyviä hetkiä
ilon ja rakkauden ilmapiirissä.
Lämpimiä sydänhaleja, jotka
sulattivat sitkeintäkin sydäntä
Jumalan armon kokemiselle.
En koskaan aikaisemmin ole
kokenut vastaavaa. Kaikki
yhdessä, jossa kukaan ei jäänyt
ulkopuolelle. Jumalan lasten
yhdessä tekemisen iloa. Alusta
loppuun! Kiitos Herran! Lisää
tällaista! Alkua jollekin vielä
suuremmalle! Sydämen paloa!”
Liana Potila ja Anna Savolainen summaavat yhteen näin:
”Turku Tulessa oli kaupunkilaisten ”olkkari”. Olohuone
Turun sydämessä. ”

Toimittanut:
Anniina Yli-Rajala
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Severi Haikola - kiitollinen mies

Turkulainen Severi Heikola
kiittelee tänään erityisesti
pelastuksesta Jeesuksessa.
Toinen suuri kiitoksen aihe
on selviäminen katolta putoamisesta.
Severi Heikola on tullut
Turussa Martin kirkkoon
tiistai-iltana, kun kirkossa
on Tuula Ekbomin vetämä
Ilpoistenpiirin Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta.
Paikalla on noin 150 henkeä. Illan vieraina ovat muusikko-evankelista Rene Laulajainen Ruotsista ja pastori
Heikki Hilvo Helsingistä.
Severi Heikola tulee tiistaisin aina kirkkoon heti klo
18, kun ovet aukeavat, vaikka
tilaisuus alkaakin vasta klo
19. Niin hengellisesti janoinen on mies.
Näin mies kertoo elämäntarinaansa ennen Ilpoistenpiirin
kokouksen alkua.
”Synnyin Raumalla. Meillä
oli siellä pieni maapaikka, ja
isällä oli liikennelupa taksiin.
Meitä on kuusi sisarusta, kolme poikaa ja kolme
tyttöä. Vanhempani olivat
hengellisiä ihmisiä, samoin
isovanhempani, joten olimme
sisarusteni kanssa esirukousten lapsia. Kävin lapsuudessani pyhäkoulua, ja niihin
aikoihin koulussakin oli hyvä
uskonnon opetus. Ripille
pääsin vuonna 1955. Meitä
oli vain 10 rippilasta, joista
osaa ei enää ole. Tänä kesänä
on suunniteltu kutsua koolle
vielä elossa olevat.
Kävin maamieskoulun ja
Mtk:n kursseja, mutta päädyin
linja-auton kuljettajaksi, jolla
alalla tein elämäntyöni. Ensin
ajoin Turussa Y. Förbomilla,
ja sitten Koiviston auto osti
sen. Kummatkin työnantajat
olivat oikein hyvät, niin ettei
voi moitteen sanaa sanoa.
Tilausajoja ajoin niin paljon, kun ehdin. Lappi ja Pohjois-Norja tulivat siinä työssä
tutuiksi.
Ihmeellinen varjelus on
ollut, että en ole ajanut kolareita.
Minulla on kolme tyttöä
ja yksi poika. Olen ollut nyt
viisi vuotta uskossa. Olin
aikaisemmin sellainen uskonnollinen.
Kuusitoista vuotta sit-

Olen tavattoman kiitollinen, että olen hyvin parantunut siitä kauheasta iskusta, kun putosin katolta, kertoo Sevei Haikola kiitollisena Jumalalle ja esirukoilijoille.
ten minulle tapahtui hyvin
merkillinen asia. Kävimme
yleensä perheen kanssa lomamatkoilla Goa:ssa Intiassa.
Minä ”kuolin” siellä. Minulla
ei ollut sairautta, kun menimme sinne. Eräänä yönä paholainen tuli hakemaan minua.
Aikuisen ihmisen kokoinen
haamu tuli sängyn päätyyn.
Sillä oli kori kädessä, ja se
olisi ottanut minun henkeni
ja laittanut siihen koriin.
Näin sellaisen ison tunnelin,
joka lähti siitä menemään. Se
olisi lähtenyt kuljettamaan
minua sinne. Silloin kuulin,
kun miesääni sanoi: ”Pyydä
Jeesusta auttamaan, niin sinä
pääset takaisin maailmaan.”
Minä jouduin toista tuntia
rukoilemaan, että pääsisin
takaisin elämään. Perheemme
nuorin tyttö oli silloin noin
kaksivuotias ja ajattelin, että
minua tarvitaan vielä hänenkin takiaan. Rukoilemalla
rukoilin ja pääsin takaisin
elämään. Hätäpäissäni vielä
pyysin elää 120-vuotiaaksi.
Ei minussa mitään vikaa ollut
ennen eikä jälkeen, mutta se
oli kamala kokemus, koska
en silloin vielä ollut henkilökohtaisessa uskossa. Mutta
Jeesus auttoi minua. Olen
esirukousten lapsi, se kantaa.
Selvän uskonratkaisun tein
viisi vuotta sitten. Ihmeellisesti minut vain johdettiin
uskovien luokse, ja sain jättää

elämäni Jeesukselle. Kuulin
samaan aikaan tästä Ilpoistenpiiristä, ja täällä rukoiltiin
puolestani.
Tuula Ekbom Ilpoistenpiirissä onkin saanut tehtävän
Herralta julistaa selvää kääntymystä kokouksissa. Tällöin ihmiset pääsevät sisälle
uskoon.
Syksyllä vuonna 2016 putosin katolta Ruissalossa, kun
olin puhdistamassa rännejä.
Alumiinitikkaat luistivat pois
alta ja putosin monta metriä
siihen tikkaiden askelmien
päälle.
Se oli elämässäni kauhea
isku. Ajattelin, että nyt minä
kuolen.
Enkelit varjelivat, etten
lyönyt päätäni. Kaikki muut
paikat ruhjoutuivat täysin.
Olin sitten jonkun aikaa sairaalassa, ja puolestani lähetettiin rukouspyyntöjä mm.
tänne Ilpoistenpiiriin, jossa
minua muistettiin.
Minua valmisteltiin sairaalassa suureen leikkaukseen,
kun mahassa meni kaikki
pois paikoiltaan. Minulle
sanottiin, että se on sellainen
leikkaus, ettei sellaista ole
aiemmin tehty eikä anneta
mitään takuita, joten täytyy
varautua siihen, ettei enää
herää. Olin hyvin kipeä. Myöhemmin kävin sairaalassa
kerran viikossa 2,5 kuukau-

den ajan. Sitten lääkäri kutsui
minut sinne, levitti käsiänsä ja
sanoi: ”Joku ihme on tapahtunut. Ei tarvitsekaan tehdä
mitään leikkausta. Kaikki on
mahassa paikallaan.” Näin ihmeellisesti Jumala oli kuullut
rukoukset.
Nyt minun on tosi hyvä
olla. Ei ole mitään pelkoa,
vaikka kuolema tulisi milloin
vain. Minä olen valmis.
Olen tavattoman kiitollinen, että olen näin hyvin
parantunut siitä kauheasta
iskusta.
Harrastuksena valvon häitä
Ruissalon kansanpuistossa.
Olen innokas todistaja.
Saan ihmeellisesti kontaktia
varsinkin nuoriin ihmisiin.
Olen sellainen vakiokävijä
ABC-huoltamoilla kahvilla. Ihmiset huomaavat, että
minussa on Jumalan rauha.
Tavattoman vähän nuoret
tietävät nykyään hengellisistä
asioista ja kuuntelevat ihmetellen.”
Severi on myös kuljettanut
Ilpoistenpiirin ryhmää, ja
näin hän on saanut käyttää
ajotaitojaan hengellisessä
työssä.

Texsti: Markku Fager
Kuva Soile Inkari
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Uutisia
Israelista

Israel aikoo rakentaa keinotekoisen
saaren ja lentokentän Välimerelle

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu antoi 31.
heinäkuuta tukensa suunnitelmalle rakentaa Israelin
rannikon läheisyyteen keinotekoisen saaren, jossa on
lentoasema, joka korvaa Tel
Avivissa olevan lentokentän. Pääministerin kansliasta annetun lausunnon mukaan Netanyahu antoi ohjeet
suunnitelman kehittämiseen
”edesauttaakseen kasvavaa
turistien määrää, joita tulee
Israeliin”. Tel Avivin pohjoisella puolella sijaitseva Sde
Dov-lentokenttä suljetaan
tammikuussa 2019. Se sijaitsee maatilalla ja on pääosin
palvellut sisämaalentoliikennettä Eilatiin ja pohjoiseen
Israeliin. Paikkaan suunnitellaan 10.000 asunnon ja 2.000
hotellihuoneen rakentamista
lentokentän sulkemisen jälkeen.
(Lähde:NoCamels 31. heinäkuuta 2018)

Eilatin koralliriutta kasvaa

Maailmassa koralliriutat
pienenevät nopeasti, mutta
Eilatin koralliriutta on kasvanut. Tämä on suurelta osin
Israelin ympäristösuojeluministeriön (MoEP) ja luonto- sekä puistoviranomaisten
ansiota, jotka ovat uurastaneet vähentääkseen mereen
valuvien teollisuusjätteiden
ja muiden asioiden vaikutusta riuttaan. MoEP julkaisi
vuonna 2017 Punaisen Meren tarkkailuraportin, joka
alleviivaa, että koralliriutan
suojaaminen tulisi asettaa
jokaisen toimintaohjelman
ykköseksi edistämään Eilatin
lahden kehittämistä, jotta se
voitaisiin säilyttää tuleville
sukupolville. Viimeisin raportti Eilat Interuniversity for
Marine Science:sista (Eilatin
yliopiston meritieteen haarasta) osoittaa, että Eilatin koralliriutta kasvaa 0,5 prosenttia
vuosittain.
(Lähde: Israel Active 12.
elokuuta 2018)
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Hermes Falcao Jr puhui
Kristet Center Solnan
tilaisuudessa heinäkuun
lopulla 2018.

Pastori ja evankelista Hermes Falcao Jr:

Jeesus etenee voimallaan kansak
Synnyin kristittyyn perheeseen. Pastoripariskunta Hermes ja Maria Falcao ovat
vanhempani. Sain kuulla
Jeesuksen rakkaudesta jo pienenä poikana ja toivotin hänet
tervetulleeksi sydämeeni.
Mutta tahdon olla rehellinen
sinulle ja kertoa, mikä piti
minut uskon tiellä.
Sain uskoon tultuani nähdä
Jeesuksen pelastavan, parantavan ja vapauttavan ihmisiä.
En ole henkilö, joka pitää teorioista, joita ei voi soveltaa,
vaan käytännön asioista, jotka
toimivat. Jo pienenä poikana
olin kyseleväinen ja halusin
tietää, miten asiat laitetaan

kuntoon. Se, mitä näin ja
koin, auttoi minua ymmärtämään, että Jeesus on sama
eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Todistan, mitä olen
omin silmin nähnyt
Jeesuksen tekevän.

Jeesus etenee voimallaan kansakunnissa tänä päivänä, ja
jokaisen elämässä, joka ottaa
Hänet uskossa vastaan. Hän
tahtoo ilmoittaa itsensä jokaiselle henkilölle, jolla on rehellinen halu saada tietää totuus.
Olin hyvin nuori, kun sain
kutsun palvelustehtävään julistaa evankeliumia ja perustin

Revival Explosion Ministriesjärjestön*, jonka päätehtävä
ei ole vain saarnata evankeliumia, vaan osoittaa Jumalan
voimalla kansoille todeksi,
kuka Jeesus on.
On hämmästyttävää nähdä
ja todistaa, kuinka Raamattu tulee eläväksi ja Jeesus
vaikuttaa eri kulttuureista ja
maista olevien ihmisten elämässä. Olen nähnyt, ettei Hän
koskaan halveksi vilpitöntä
ihmistä eikä katso henkilöön.
Olen ollut monissa maissa
Euroopassa, Aasiassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä
Lähi-idässä. Voin todistaa näkemäni perusteella jokaiselle,

että Jeesus vieläkin pelastaa
syntisiä, parantaa sairaita ja
vapauttaa ihmisiä samalla
tavalla niin kuin Raamatussa
sanotaan. Huolimatta siitä
minkä kulttuurin keskellä
ollaan. Minä en ole oppinut
näitä asioita järkiperäisesti
jossain seminaarin luokassa.
Olen kokenut nämä Raamatun totuudet elämäni varrella
todeksi!

Kristillisen seurakunnan suuri tarve

Oletko koskaan kysellyt itseltäsi, mitä seurakuntien ja
uskovien todella pitäisi tehdä
tai mikä olisi olennaista ai-

kamme kristikunnalle?
Minun mielestäni tämän
päivän seurakunnan suurin
tarve on saada kokea Jeesuksen läsnäoloa ja voimaa
käytännössä konkreettisella
tavalla.
Meidän pitäisi voida vastata jokaiselle, joka kysyy,
mihin toivomme perustuu.
Ihmiset argumentoivat ja
väittelevät. Mutta kukaan ei
voi kieltää Jumalan tekemiä
aitoja ihmeitä ja elämänmuutosta, minkä usko Jeesukseen
saa aikaan.
Maailma tarvitsee jotain
enemmän kuin hyvin sorvattuja saarnoja. Ihmisten tarvit-
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Koko perhe julistaa evankeliumia. Kuvassa evankelista Hermes Falcao Jr:n vanhemmat, pastoripariskunta Hermes ja Maria
Falcao, jotka asuvat nyt USA:ssa, jossa heillä on paikallisseurakunta.

kuntiin

see nähdä, että Jeesus elää ja
on todellinen tänä päivänä!
Olen ollut monenlaisissa
seurakunnissa sekä kirkkokunnissa ja saarnannut kaduilla. Todistukset Jeesuksesta ovat samanlaisia. Voin antaa yhden esimerkin monista
viimeaikaisista tapahtumista:

Ateistista tuli palava

Jeesukseen uskova

Muistan erään naisen Suomessa, joka oli ateisti ja “sattumalta” alkoi katsoa meidän
televisio-ohjelmaa TV7:sta.
Hän ei uskonut Jumalaan,
mutta katsoi osia ohjelmistamme.

Nainen lähetti meille kirjeen ja kertoi, että ohjelmat
antoivat hänelle hyvän olon.
Jonkun ajan kuluttua hän tuli
tilaisuuteen, jonka pidimme
eräässä luterilaisessa kirkossa, jossa saarnasin. Hän tuli
uskoon kaiken jälkeen, mitä
sai nähdä ja kokea. Nainen
vapautui demoneista, ja hänestä tuli innokas uskovainen,
joka kertoi kaikille Jeesuksesta ja kuinka hän oli vapautunut masennuksestaan.’
Varmasta ateistista, joka
oli vannonut valan, ettei olisi
missään tekemisissä kirkkojen kanssa, tuli palava kristitty, joka kertoi kaikille, ettei
enää ollut ateisti. Henkilöstä,
joka puhui Jumalaa vastaan,
tuli Jeesuksen Kristuksen
innostunut seuraaja. Hänen
stoorinsa tuli tunnetuksi hänen kansanryhmässään, ja
monet ihmettelivät, kun näkivät hänen elämänsä muutoksen.
Olen jakanut hänen henkilökohtaisen kirjeensä omilla
sanoilla ja hänen kokemuksensa viimeisimmässä kirjassani Manifesting Kingdom
Power, joka on ilmestynyt
Suomessa nimellä Jumalan
Valtakunnan Voima.
Suuret joukot ihmisiä on
tullut uskoon palvelustyömme kautta menneinä vuosina.

Monet ovat parantuneet ja
vapautuneet eri ongelmista.
Olemme saaneet todistaa,
kuinka sokeat ovat saaneet
näkönsä, kuurot kuulonsa
ja rammat alkaneet kävelemään. Muistan tapauksia,
jolloin ihmisiä, joilla on ollut
kasvaimia ja muita vaikeita
sairauksia, ovat tuoneet lääkärintodistuksia, jotka näyttävät
tilanteet ennen esirukousta ja
tutkimuksien jälkeen.

Evankelioimistyöhön
sisältyy myös sosiaalinen toiminta

Kokemukset ovat hyvin
tärkeitä, koska Raamattu
sanoo, että ihmeitä ja merkkejä tapahtui Sanan vahvistamiseksi, kun opetuslapset julistivat. Jokaisen uskovaisen
kristityn sydämessä tulee
olla jano saada manifestoida
Jumalan Sanaa käytännössä,
eikä vain jakaa muistoja suurista tapahtumista menneisyydessä.
Olen omistautunut tähän
tehtävään kymmenen vuoden
ajan. Olen nyt naimisissa Gabriella Falcaon kanssa. Hänkin
palvelee Herraa. Teemme
työtä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja perheeni kanssa
tavoittaaksemme kadonneet
ja jotta monista seurakunnissa
tulisi todellisen evankeliumin

Sain kohdata Jeesuksen voimakkaalla tavalla tullessani uskoon,
kertoo Hermes Falcao Jr. ja jatkaa: Tarvitsemme Jumalan
voimaa ja läsnäoloa seurakunnissa.
levittäjiä joka puolella, minne
menevätkin. Meidän työmme
on valmentaa ja olla ohjaajia
ihmisille, jotka voittavat toisia Jeesukselle.
Evankelioimistyöhömme
sisältyy sosiaalinen panostus
köyhille ihmisille, joille annetaan ruokaa, vaatteita sekä
leikkikaluja lapsille.
Toivon, että sinä saat kohdata Jumalan uudella ja raikkaalla tavalla. Seurakunnan
suurin tarve on myös Jumalan

kaipaus. Hän tahtoo ilmaista
itsensä. Kerro Jumalalle, että
olet Hänen käytettävissään,
kun Hän sinua tarvitsee.

Hermes Falcao Jr

Käännös: Georg Ahonen
*Revival Explosion Ministries on
Hermes Falcao Jr:n evankelioimisjärjestö (Suoraan suomeksi
Herätys Räjähdys Palvelu)
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Johtajaopettaja Dorothy Nawadradra (toinen oik.) sekä kouluremontin kustantanut Mr. Don.
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Tongon kristillisen koulun oppilaita.

Rukouksen ja parannuksen hedelmä

Eteläisen Tyynenmeren kuningaskunta
Tonga on idyllinen saarivaltio, jossa
toimii Hosea Ministry lähetysjärjestön
ylläpitämä kristillinen koulu. Koulussa on 4 opettajaa ja 114 oppilasta,
joista 14 on erityisopetuksessa.

Kuningas ja kuningatar
polvirukouksessa

-  Tonga otti aikoinaan ensimmäisenä vastaan evankeliumin, ja sieltä
lähti evankelistoja muille Tongan
saariryhmän saarille. Tongan vanha,
jo edesmennyt kuningas oli uskova.
Hänen poikansa, jonka ehdin tavata,
kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen.
Pojan veli vaimoineen kuoli autoonnettomuudessa USA:ssa jolloin
kruunu siirtyi suvun toiselle haaralle,
koska muita perillisiä ei ollut, lähetyssaarnaaja Anne Miettinen valottaa

kuningaskunnan lähihistoriaa.
- Kansakuntaa ovat koetelleet rajut
pyörremyrskyt vaurioittaen ihmisten
asumuksia ja julkisia rakennuksia,
eikä paratiisisaaren taloudellinen
tilanne ole ollut kovin hyvällä mallilla. Helmikuussa saarella pyyhälsi
sykloni Gita, joka oli 230 km:n tuntivauhdilla kovin myrsky 60 vuoteen.
Nämä koettelemukset ovat osaltaan
saaneet aikaan Jumalan etsimistä ja
katumusta ihmisten sydämissä. Alkuvuodesta Tongan nykyinen kuningas
ja kuningatar polvistuivat julkisesti
hengellisessä kokouksessa pyytämän
anteeksi syntejään. Kuningas totesi,
että viimeaikaisten katastrofien takia
kansakunnan täytyy kääntyä Jumalan puoleen. Yhdessä seurakunnan
pastoreiden kanssa he rukoilivat,
että Jumala katsoisi Tongan puoleen

ja he saisivat kokea Jumalan armon
ja kansakunta voisi parantua, Anne
Miettinen kertoo saaren tapahtumista.

Jumala kuuli ja auttoi

Myös saarella sijaitseva Hosean vanha
koulurakennus on saanut myrskyjen
kourissa osansa: katto vuoti sateella,
tuuli koetteli seiniä ja maalit alkoivat
rapistua niin sisällä kuin ulkonakin.
Koulu toimii vapaaehtoisten lahjoitusten varassa, joten rahaa korjauksiin ei
helposti pystytä irrottamaan.
- Kouluun tuli tänä vuonna entisten
esikoululaisten lisäksi valtion koulun
hylkäämiä 1-3 luokan lapsia, joilla oli
oppimisvaikeuksia. Meiltä kysyttiin,
ottaisimmeko heidät erityisopetukseen. Tuumimisen jälkeen vastaus oli
myönteinen, mikäli tiloja löytyisi, sillä

vanha koulurakennuksemme oli aivan
täynnä. Ihme tapahtui, kun joku antoi
käyttöömme koulumme viereisen
puolilahon rakennuksen tähän tarkoitukseen. Olemme vähään tyytyväisiä.
Ainakin oli katto pään päällä. Tosin
se vuoti, mutta olihan meillä ämpärit
sadekauden varalle, Anne Miettinen
kertoo koulun tilanteesta.
Rukoukset, parannuksen tekeminen
ja kansakunnan kääntyminen hallitsijansa johdolla Jumalan puoleen oli
huomattu taivaassa. Eräänä päivänä
kaksi miestä käveli kouluun kesken
oppitunnin. Lapset esittivät heille
muutaman laulun. Vieraat kuuntelivat,
kiittivät ja silmäilivät koulun surkeita
puitteita. Toinen heistä oli kysynyt
johtajaopettajalta, että mikä koulussa
on akuutein tarve, johon opettaja oli
todennut: vuotava katto. Vieraat poistuivat, mutta hetken kuluttua toinen
heistä palasi luokkaan ja totesi: ”Herra
puhui minulle ulkona, että minun on
maksettava remontti tähän kouluun.”

Kaksinkertainen
Jumalan siunaus

Kristillisen koulun rakennus

Koulun johtajaopettaja Dorothy
Nawadradra on kaikissa vastoinkäymisissä turvautunut Jumalaan. Edellisviikolla hiljaa rukoillessaan hänelle aukeni Raamatusta kohta: ”Turvaa Herraan
ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa
ja noudata totuutta; silloin sinulla on
ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä
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Helsingin Saalem
oli vahvasti esillä
Taiteiden yössä

ää Tongalla

Kirkoilla ja seurakunnilla oli jälleen monenkirjavaa ohjelmatarjontaa Helsingin Taiteiden yössä 23.8. kuvataidekokeiluista ja
konserteista makkaranpaistoon ja
urkumaratoniin. Luther-kirkossa
taidetapahtumaa vietettiin mm. yhteislaulujamien merkeissä. Paavalin
kirkon kirkkoherra Kari Kanala
otti ihmisiä vastaan kylpytynnyrissä
illan tunteina. Helsingin Saalemseurakunta oli kutsunut jälleen
monipuolisia muusikoita Kolmen
sepän patsaan edustalle

musisoimaan, heidän joukossaan
mm. nuoret artistit Laura Kristiina ja Jore. Brasiliasta alun perin
kotoisin oleva, Suomeen asettunut
pastori Roberto Brandao, joka
tuli monille tunnetuksi keväisestä
laulukilpailusta, oli yksi illan pääesiintyjistä. Brandao esitti illassa
mm. kappaleen Old Church Choir
ja sai raikuvat aplodit monista
koskettavista tulkinnoistaan.

Teksti ja Kuvat:
Heljä Ahjovaara-Steck

Kuningas ja kuningatar rukoilevat kansakuntansa puolesta.
sinun sydämesi halajaa.” Dorothy
kertoi, ettei hän kuitenkaan jaksanut
uskoa miehen sanoihin, vaan ajatteli,
että tämä olisi taas yksi niistä vuosien
aikana saaduista tyhjistä lupauksista.
Muutaman päivän päästä mies
ilmaantui koululle uudelleen, ja kertoi tilanneensa koulua varten kaikki
rakennusmateriaalit. Tarvikkeet saapuivat, ja rakentaja työmiehineen
alkoi tehdä kouluun uutta kattoa. Sen
valmistuttua koulu remontoitiin sisältä
ja ulkoa. Tätä katsellessaan sekä lasten
vanhemmat että opettajat olivat hämmästyksestä sanattomia.
- Joskus, kun on rukoillut ihmettä
eikä sitä tapahdu, ihminen väsyy odottamaan, vaikka Ps. 27:14 kehottaakin:

”Odota Herraa, ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.”
Tilanteessa, jolloin uskon lujuus oli jo
pettänyt, vahvuus valunut santaan ja
kärsimättömyys saanut voiton, juuri
silloin Jumala ilmestyi ja teki ihmeen.
Eivätkä ilonaiheet tähän loppuneet.
Pian kouluremontin valmistuttua
kouluun tuli kirje, jossa kerrottiin,
että erityisopetusta saavien oppilaiden
huonokuntoinen koulurakennus on valittu valtion kustantaman kunnostuksen kohteeksi. Näin Jumalan siunaus
kaksinkertaistui työmme kohdalla,
Anne Miettinen kertoo kiitollisena.

Kuvat: Hosea Ministry
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

Roberto Brandao esiintintyi taiteiden yön konsertissa.
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Sammeli Juntunen mukaan Espoon piispan vaaliin

Kristillisiä arvoja kunniottaen
Ekumeniikan dosentti, Savonlinnan kirkkoherra Sammeli
Juntunen on mukana Espoon
piispan vaalissa Tapio Luoman seuraajaehdokkaana.
Juntusen kanssa piispuuskamppailua käyvät Kaisamari
Hintikka, Juhani Holma ja
Leena Huovinen. Juntusta on
luonnehdittu mm. ’herätysliikeväen ehdokkaaksi’.
Juntunen on toiminut pian
kaksi kautta kirkolliskokousedustajana ja kymmenen vuotta suuren seurakunnan kirkkoherrana. Keskeiseksi piispan
tehtäväksi Juntunen nimeää
kristillisen sanoman julistuksen niin, että se avautuu myös
nykyihmiselle.
- On osattava innostaa pappeja ja myös muita kristittyjä
nykyajan aiheuttamista paineista huolimatta näkemään,
että sanoma Kristuksesta ei ole
vain lohduttava satu vaan kestävä totuus, Juntunen linjaa.

Merkitystä etsimässä

Sammeli Juntunen ottaisi
piispana huomioon pääkaupunkiseudun monikielisyyden ja kulttuurisen rikkauden

myös jumalanpalveluselämässä, vaikka kehottaakin
maahanmuuttajia osallistumaan kulloisiinkin pääjumalanpalveluksiin. Monikieliset
rippikoulut, tulkkauspalvelut
ja avoimuus uudenlaiselle
musiikkielämälle näkyisivät
Juntusen johtamassa hiippakunnassa. Kristittyjen yhteyden ollessa kyseessä Sammeli
Juntunen mainitsee ehtoollisvieraanvaraisuuden periaatteen lähentävän kristittyjä
ja kertoo itse osallistuvansa
kirkkoherrana eri seurakuntien
pastorien yhteisiin kokoontumisiin.
- Pastorien rukoushetkiä
on pidetty kerran kuussa jo
parikymmentä vuotta. Näin
olemme tutustuneet ja oppineet luottamaan toisiimme,
Juntunen kertoo.
Juntusen omassa elämässä
tärkeä vaikuttaja oli oma rippipappi, mutta Luther-tutkijaan
on tietysti tehnyt vaikutuksen, kukapa muukaan kuin
saksilainen munkki ja uskonpuhdistaja, joka myös päätyi
aviosäätyyn ja perheenisäksi.
Luther ylisti aviosäätyä, ja

sitä puolustaa vahvasti myös
Sammeli Juntunen.
- Kristillinen avioliitto on
yhden miehen ja yhden naisen
välinen. Samaa sukupuolta
olevia pareja ei voi siunata tai
vihkiä kristilliseen avioliittoon, Juntunen tähdentää.
Etsijälle ja kyselijälle Juntusella on rohkaisun sanoja,

tienviittoja Jumalan läheisyyteen.
- Voisi lähteä siitä, että onko
Luoja olemassa. Jos on, silloin
elämällä on merkitys, joka on
syvempi kuin se, mitä yksilö
itse itselleen kehittää. Mutta
kuinka tuon Jumalan kanssa
voi olla tekemisissä? Hänhän
on niin korkea ja pyhä ja käsit-

tämätön, ettei kukaan ihminen
voi Häntä tavoittaa. Tästä
käsin voi aueta, miten äärettömän suuren lahjan ihmiskunta
on saanut Jeesuksessa. Koskisiko se sinuakin? Voisiko sitä
maistella kirkon, sen messun,
musiikin ja Raamatun kautta?

Teksti ja kuva:
Heljä Ahjovaara-Steck

Anna lahja Uusi Elämän työhön!
Uusi Elämä -lehti ja TV-työ tarvitsee tukeasi,
jonka voit antaa tilillemme:

FI09 8000 1301 9610 83
Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041. Partnerit 1096

Voit lahjoitaa myös soittamalla
Puh. 0600 15525 tai 0600 14400
(10,01 € + pvm)

(20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2016/690, koko Suomen
alueella ajalla 1.11.2016 - 31.12.2018, paitsi ei Ahvenanmaalla
Lahjat Ruotsissa voit antaa Uusi Elämän tilille:
PlusGirot: 496 39 26-3 tai Swish nr 1230 339 457
Tule mukaan levittämään Uusi Elämä -lehteä. Voit tilata lehtiä edullisesti
jakeluun: 100 kpl vain 19 € + lähetyskulut. Tilaukset: Puh. 0400-90 88 40
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Tämä sinun
Toivon Seurakunta
tulee tietää!

1. Jumala on Luojasi.
Jumala on luonut taivaan ja maan sekä sinut. Sinä, meidän
Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan
ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki,
ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut.” Ilm. 4:11
2. Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä.
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään,
joka tekee hyvää, ei ainuttakaan. Room. 3:12. Sillä kaikki ovat
syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Room. 3:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja
on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme. Room. 6:23
3. Jeesus on kuollut rIstillä sinun puolesta.
Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Room.
5:8. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19

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

Eerikinkatu 4, 20100 Turku – www.toivonseurakunta.fi
Tilaisuudet viikottain:
Sunnuntai klo 16.00 VIIKKOJUHLA
Torstai klo 18.00 Rukouskokous
Toivoa täynnä
Tilaisuuksissa mukana:
Kalle Vihonen, Juhani Rajala
ym. ja vierailijoita ulkomail ta

Tervetuloa!

Kalle Vihonen

Juhani Rajala

Uusi Elämä ja Kristet Center Solna
aloittavat TV-lähetykset syyskuussa
Öppna Kanalen kautta.
Nämä ohjelmat näkyvät Tukholman alueella, mutta netin kautta ne näkyvät myös
Suomessa. Netissä kirjoitat: Öppna Kanalen, jolloin heti aukeaa oikea sivu. Valitset sieltä
Öppna Kanalen Play, niin voit katsoa ohjelmiamme syyskuusta lähtien.

Meillä on vaikiolähetysajat joka
viikko, lähetysajat Suomen aikaa:
Maanantai klo 19:00-19:30 Ensilähetys
Tiistai klo 18:00-18:30 Uusinta
Torstai klo 20:00-20:30 Ensilähetys
Perjantai klo 18:00-18:30 Uusinta
Tilaa yhteiskristillinen
Uusi Elämä -lehti
35 € vuodeksi 2019
Puh. 0400 90 88 40
Puh. 0400 422 777

Ruotsissa lähetysajat ovat tunnin
aikaisemmin. Ohjelmissa mukana mm.
Pauli ja Ana Kemi ja muita pastoreita.
Muistathan jo nyt rukouksin meidän
TV-työtämme. Seuraavassa Uusi Elämä
-lehdessä annamme lisää infoa tulevista
TV-ohjelmistamme.
U U D E N S U K U P O LV E N S E U R A K U N TA
R

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

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

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

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

Ilpoisten piiri toiminut jo 30 v.

MARTIN KIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen
illat Martin kirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom

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

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tuula Ekbom
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Haluatko tietää enemmän Jeesuksesta? Tahdotko kasvaa uskossasi?

Himlen TV7 – kanava
ja suuri videoarkisto
Himlen TV7 on ruotsalainen kristillinen kanava joka aloitti toimintansa
Helsingissä, mutta siirtyi
syyskuussa 2018 Uppsalaan,
Ruotsiin. Sen ohjelmistossa
on kertomuksia monista eritaustaisista ihmisistä, jotka
Jeesus on muuttanut.
Kanavan keskeisenä piirteenä on raamatunopetus
monista eri teemoista. Viime
aikoina ohjelmat ovat käsitelleet seurakunnan rakentamista, apologiaa Jeesuksen
paluusta sekä ohjelmat rukouksesta ovat olleet erikoisen
ajankohtaisia.
- Tahdomme pitää kiinni
evankeliumin ytimestä ja
olla mukana palauttamassa
uskoa koko Raamattuun,
sanoo kanavan päällikkö
Daniela Persin. Raamatusta
näemme, että Jumalalla on
pelastussuunnitelma kaikkia
kansoja varten. Israelilla ja
juutalaisilla on keskeinen
osa tässä suunnitelmassa.
Siksi tahdomme levittää
opetusta siitä ja välittää uutisia tuolta alueelta.
Ruotsalainen kanava kuuluu suomalaiseen kristilliseen mediataloon, jonka

Himlen TV7:n laajentunut tiimi aloitti työn uudessa konttorissa Uppsalassa syyskuun alussa. Studio valmistuu syksyn aikana.

nimi on Heaven TV7 Media.
Suomen- ja ruotsinkielisten
kanavien lisäksi on myös
viron- ja venäjänkieliset
kanavat sekä uutistoimitus
Jerusalemissa.

Tervetuloa tutustumaan
tarjontaan! Käytettävissä on
sekä internet-TV, joka lähettää 24 tuntia vuorokaudessa,
sekä ohjelma-arkisto PlayTV, josta voidaan etsiä eri

aiheista kiinnostavia ohjelmia. Kaikki näkyy ilmaiseksi sivulla www.himlentv7.
se tai soveltimesta ”Himlen
TV7” internetillä. Apple
TV:n, Chromecast:in tai

tavallisen HDMI-kaapelin
kautta kanavan saa suoraan
televisioruutuun.

Kerstin Hagberg,
Kuva: Himlen TV7
Käännös: Georg Ahonen

Tilaa jo nyt Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2019
Hintaan 35 €. Saat loppuvuoden lehdet ilmaiseksi.
Maksa lehden tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!

Voit tilata myös:
Soittamalla tai sähköpostitse:
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
Uusi Elämä -lehden tilaus on aina kestotilaus, jonka voi lopettaa koska tahansa.

Tilaa Uusi Elämä -lehtiä
evankeliointiin ja tue
Suomen evankeliointia!
Juuri sinun lahjasi merkitsee
paljon. Kiitos tuestasi!
Tili: FI27 8000 1670 8458 42
Uusi Elämä ry:llä on
rahankeräyslupa: RA/2016/690
Lahjat Ruotsissa voit antaa
tilille, PG: 496 39 26-3

www.uusielama.net
Fb. Uusi Elämä

