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Jeesus parantaa myös tänään!

Evankeliumeissa on kerrottu
Jeesuksen elämästä täällä
ajassa. Siihen sisältyy paljon
yliluonnollisia ihmeitä ja tunnustekoja, joita Jeesus teki.
Hän myös valtuutti opetuslapset ja myöhemmin 70 muuta
julistamaan evankeliumia
ihmein ja tunnusteoin. Jeesus
lähetti heidät julistamaan
evankeliumia: ”Parantakaa
siellä olevat sairaat ja julistakaa, että Jumalan valtakunta
on tullut teitä lähelle.” Luuk.
10:9
Opetuslapset lähtivät saarnaamaan evankeliumia ja
Herra vahvisti Sanan sitä
seuraavien merkkien kautta,
ja he palasivat innoissaan
takaisin kertomalla Jeesukselle: ”Herra, riivaajatkin
ovat meille alamaisia sinun
nimesi tähden”. Jeesus vastasi opetuslapsilleen: ”Katso, minä olen antanut teille
vallan tallata käärmeitä ja
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään
ole teitä vahingoittava. Älkää

kuitenkaan siitä iloitko, että
henget ovat teille alamaiset,
vaan iloitkaa siitä, että teidän
nimenne ovat kirjoitettuina
taivaissa.” Luuk. 10:19-20.
Se on tärkeintä. Jos sinun
nimeäsi ei vielä ole kirjoitettu
Elämän kirjaan, niin ota nyt
Jeesus vastaan henkilökohtaisena Pelastajanasi, syntiesi
anteeksiantajana, niin sinusta
tulee Jumalan lapsi ja nimesi
kirjoitetaan Elämän kirjaan.
Sairaiden parantuminen
ja Jumalan ihmeet kuuluvat
normaaliin kristilliseen julistukseen. Me parannamme
sairaat Jeesuksen sovitustyön
perusteella ja Hänen nimessään. Jos emme julista parantumisesta, Jumalan Sanaa,
niin kuin se on kirjoitettu,
niin emme myöskään näe
Jumalan parantumisihmeitä.
Usko parantumiseen kasvaa,
kun julistamme Jumalan lupauksia parantumisesta, sillä
usko tulee kuulemisesta ja
kuuleminen Jumalan Sanan
kautta. Jeesus sanoi: ”Totises-

ti, totisesti minä sanon teille:
joka uskoo minuun, myös hän
on tekevä niitä tekoja, joita
minä teen, ja suurempiakin,
kuin ne ovat, hän on tekevä;
sillä minä menen Isän tykö.”
Joh. 14:12-13
Jeesus antoi lähetyskäskyn
ennen taivaaseen menoaan.
Lähetyskäsky koskee jokaista uskovaa ja siihen kuuluu
mm. evankeliumin julistaminen, sairaiden parantaminen
ja riivaajien ulosajaminen.
”Menkää kaikkeen maailmaan
ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille. Joka uskoo
ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen. Ja nämä merkit
seuraavat niitä, jotka uskovat:
minun nimessäni he ajavat
ulos riivaajia, puhuvat uusilla
kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä
sairasten päälle, ja ne tulevat
terveiksi.” Mark:16:16-18
Opetuslapset eivät jääneet

paikoilleen odottamaan pyhittymistä ja Jumalan ihmeitä,
vaan he lähtivät julistamaan
evankeliumia ja Herra vahvisti Sanan sitä seuraavien
merkkien kautta. Näin se on
myös tänään. Jeesus on sama
tänään ja iankaikkisesti. Hän
parantaa sairaita ja sen Hän
tekee sen myös sinun kauttasi.
Jeesuksen palvelutyössä
opetuksen ohessa ihmisten parantaminen ja vapauttaminen
riivaajista oli hyvin keskeistä
ja näin sen tulisi olla myös
tänään seurakunnissamme.
“Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli
Galilean järven rannalle; ja
hän nousi vuorelle ja istui
sinne. Ja hänen tykönsä tuli
paljon kansaa, ja he toivat
mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon
muita, ja laskivat heidät hänen
jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, niin että kansa
ihmetteli nähdessään mykkäin
puhuvan, raajarikkojen olevan
terveitä, rampojen kävelevän
ja sokeain näkevän; ja he ylis-

tivät Israelin Jumalaa.” (Matt.
15:29-31) Me tarvitsemme
yliluonnollisen parantumisherätyksen, jossa ihmeet ja
tunnusteot ovat vetämässä
monia taivastielle.
Rohkaisuksi. Jos sinulla
on sairautta, niin käänny uskossa Jeesuksen puoleen. Hän
on Herra sinun Parantajasi.
Tunnusta Jumalan lupauksia
parantumisesta elämääsi, niin
tulet näkemään ja kokemaan
Herran aikataulussa parantumisen. Tärkeintä kuitenkin on
sielusi pelastuminen.

Pauli Kemi

Pauli Kemi, päätoimittaja

Menneisyyden miinakentät

Kesäkuussa 1967 käyty kuuden päivän sota muutti merkittävästi Israelin ja Syyrian
välistä rajaa Golanilla. Sen
kukkuloille noustessa, tien
vierellä on vielä edelleen
kieltotauluja. Ne varoittavat
miinoista, jotka oli viritelty
silloisen raja-alueen maastoon yli 50 vuotta sitten.
Osa maahan kylvetyistä miinoista on sittemmin raivattu
pois, mutta paljon on yhä paikoillaan. Kielletylle alueelle
ei ole menemistä. Loputkin
miinat pitäisi poistaa, sillä
alue on sekä vaarallinen että
nyt myös hyödytön. Aina joskus on luettavissa uutista miinan aiheuttamasta turmasta.
Ihmisen sydän on usein
miinakentän kaltainen. Koetut
pettymykset ja loukkaukset
ovat rikkoneet sisintä; hauras
saviastia on kolhiintunut.
Ympärillemme olemme kehitelleet muurin, kuin miina-

kentän, suojaamaan aristavaa
haavaa persoonassamme;
emme haluaisi enää kokea
lisää haavoittumista. Koemme
sydämessämme, ettemme ole
rakastettavia.
Olemme kokeneet sydämessämme Jumalan rakkauden ja elämää suuremman
armon. Se on vakuuttanut
Hänestä, joka ei hylkää. Hauraassa astiassamme on nyt
valtava uskon lahja, jonka Jumala on meille antanut. Pyhä
Henki asuu sydämessämme.
Miinakentät, jotka kertovat
aiemmista hylkäyksen kokemuksista, ovat kuitenkin jääneet. Myöhempi kokemamme
rakkaus ei ole poistanut niitä.
Mutta ne voi ja pitäisi tarpeettomina purkaa. Ne ovat
estämässä ja rajoittamassa
sitä työtä, jota Jumala tekee
meissä.
Miinakentän purkutyö on

tarkkaa. Tehtävään pääsee
vain spesialisti, asian varmasti
osaava! Hän purkaa miinan
kerrallaan varovasti. Perusteellinen työ vie myös aikaa.
Kipuumme on olemassa
spesialisti, Pyhä Henki, Herran Henki, joka tietää ja tutkii
kaiken, Jumalan salaisuudetkin. Hän tietää sydämemme
salaisuudet. Tarkasti ja persoonaamme kunnioittaen Hän
avaa kipukohtiamme. Pyhä
Henki ei riko persoonaamme
vaan parantaa ja eheyttää.
Jonakin hetkenä huomaamme muutoksen. Jotakin on
tapahtunut; olemme saaneet
lisää tilaa. Uutta maastoa, avaruutta, on tullut käyttöömme.
Sen on saanut aikaan Pyhä
Henki, Kristuksessa annetun
armon perustalla. Hän on
luonut uutta!
Johannes kirjoittaa kirjeessään: ”Rakkaani, minä

Pertti Kymäläinen

toivotan sinulle, että kaikessa
menestyt ja pysyt terveenä,
niin kuin sielusikin menestyy” (3. Joh. 2). Ihminen on
kokonaisuus. Sielu ja ruumis
kulkevat käsi kädessä. Kaikki
vaikuttaa kaikkeen. Sisäisten
solmukohtien avautuminen
vaikuttaa koko elämäämme,
usein myös sananmukaisesti

terveyteemme.
Kaiken parantumisen perusta on Jeesuksen ristintyössä. Hänen haavansa on se
hinta, jonka Hän on maksanut
puolestamme, ajalliseksi ja
ikuiseksi parhaaksemme.

Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Jumalan tuli palaa Brasiliassa

Pastori Julio Cesar Freitas

Ana ja Pauli Kemi julistamassa Sanaa.

Pauli ja Ana Kemi sekä Roger ja Anci Tistam olivat
Brasilian kokousmatkalla 8.- 22.10.2019. Tuolloin
vierailimme yhdeksässä seurakunnassa. Kokousmatkan aikana näimme ja saimme kokea siellä olevaa
herätystä, joka edelleen kasvaa.
Tänään Brasiliassa on noin 44 miljoonaa uskovaa, joista helluntaiherätykseen kuuluu noin 22,5
miljoonaa henkilöä maassa, jossa katolilaisuus on
ollut hallitseva.
Brasilia on kaunis ja suuri maa, jossa on noin
209 miljoonaa asukasta. Meidän kokousmatkamme
suuntautui Salvador-Bahian alueelle. Salvador on
Brasilian kolmanneksi suurin kaupunki, lähes 3
miljoonaa asukasta.
Meillä oli hyvin siunattuja kokouksia eri seurakunnissa. Joku seurakunta oli hieman rauhallisempi
ja perinteinen, kun taas toisissa oli voimakas ylistys,
mutta kaikissa seurakunnissa oli voimakas Pyhän
Hengen läsnäolo, herätyksen ilmapiiri.
Jokaisessa seurakunnassa oli voimallinen rukouselämä. Lähes kaikki polvistuivat rukoukseen, kun
he tulivat kokoukseen. Siellä voi kokea herätyksen
ilmapiirin seurakunnissa, jossa ihmiset janosivat

Sanaa Herralta.
Pauli Kemi julisti Sanaa ruotsiksi ja hänen brasilialainen puolisonsa Ana Kemi tulkkasi portugalin
kielelle. Pauli rohkaisi uskovia seuraamaan Jeesusta
periksiantamatta niin, että eräänä päivänä olemme
voittajina perillä, vaikka elämässä käymme läpi vaikeuksia niin kuin Sana kehottaa: “Minä tulen pian.
Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi.”
Ilm. 3:11
Pastori Julio toivotti meidän tervetulleiksi seurakuntaansa sanomalla, että tämä seurakunta on
helluntaiseurakunta ja täällä teillä on vapaus julistaa
Sanaa ja että tänään meillä on vapautumiskokous.
Vapautamme ihmisiä riivaajista. Heillä on tällainen
kokous joka viikko perjantaisin. Se on heidän normaalia seurakuntaelämää.
Pastori Simonella on voimakas profeetallinen
voitelu. Hänen seurakunnassaan rukoilimme ihmisten puolesta. Jumala teki myös parantumisihmeitä.
Eräs nainen lähti kävelemään ja alkoi myös puhua
rukouksen jälkeen.
Lauantaina 19.10. olimme pastori Pedron seurakunnassa. Tilaisuus oli ulkona torilla maaseudulla.

Pauli Kemi ja pastori Pedro dos Santos Jesus
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Pastori Simone Ribeiro

Paikalla oli runsaasti väkeä, jotka ottivat vastaan
Sanaa. Ainakin 70 henkilöä tuli eteen saamaan esirukousta. Heidän puolestaan rukoiltiin ja voideltiin
öljyllä. Ana, joka oli kuin “kala vedessä” kotikentällään, rukoili monien puolesta.
Monet toivoivat, että tulisimme pian uudestaan,
mutta ensin me saamme vieraita Brasiliasta.
Pauli och Ana Kemi Pauli Kemi, päätoimittaja

Tämä nainen lähti kävelemään ja alkoi puhua.
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Juhani syntyi roomalaiskatoliseen perheeseen ja
oli aktiivisesti mukana
kirkon toiminnassa yli
30 vuotta.

Matti ja Taru Natri

Albania janoaa evankeliumia
kristittyjä vain 0,4 %

Albania oli Euroopan valtioista viimeisin, jossa kommunismin ja ateismin
kovat linnakkeet murtuivat. Matti ja
Taru Natri ovat asuneet Albaniassa 10
vuotta ja katsoneet sisältäpäin albanialaisten elämää.

Erikoinen ilmapiiri

– Olimme Albaniassa ensimmäisen
kerran 1992–1993. Olin silloin lähetyslasten opettajana. Kommunismi oli
tehnyt todella perusteellista työtä, eikä
koko maasta löytynyt montaa uskovaista. Pulaa oli ihan kaikesta. Olimme aluksi Fierissä, jossa automme oli
harvinaisuus. Autoa piti pitää poliisiasemalla ja itse nukkua sen sisällä.
Tiranassa yövyimme kunnostettavana
olevan ortodoksikirkon pihamaalla,
jonka vartioitu parkkipaikka oli lähes
ainoa turvallinen. Ilmapiiri oli hyvin
erikoinen. Maan tiukka kontrolli oli
yhtäkkiä höllentynyt, uutta hallintoa

ei vielä ollut ja uusia lakejakin oltiin
vasta muokkaamassa. Monilla aikuisilla oli pelkoa ulkomaalaisia kohtaan,
olivathan he aiemmin olleet heille
uhka. Maahan oli jäänyt tyhjiö, valtava uteliaisuus ja hengellinen nälkä,
mutta ihmiset olivat kaikesta täysin
tietämättömiä. Jaoimme heille vuonna
1992 julkaistua albaniankielistä Raamattua, Taru muistelee ensimmäistä
matkaa.

Opettajana Tiranassa

Seuraavan kerran Natrit asuivat Albaniassa vuosina 2005–2010 sekä
2013–2018. Tarun tehtäviin kuului
myös vapaaehtoistyö opettajana Tiranan kansainvälisessä kristillisessä
koulussa. Koulussa oli 130 oppilasta
esikoulusta lukioon ja 20 eri kansallisuutta, kaukaisimmat Brasiliasta ja
Etelä-Koreasta.
− Kuulimme vuonna 2005, että

koulussa oli kova opettajapula ja uhkana koulun sulkeminen. Koin heti,
että Jumala kutsuu sinne. Matti mietti
asiaa vähän kauemmin, olihan meillä
vielä hyvässä muistissa Albanian
haasteet. Pohdimme, haluammeko
itsemme lisäksi viedä kolme lastamme
maahan, jossa oli pulaa jopa ruuasta.
Nuorin lapsemme oli alle 3-vuotias
tullessaan Albaniaan. Hän vietti siellä
10 vuotta, kaksi vanhempaa lasta viisi
vuotta. Kristillinen koulu oli heille
todella hyvä yhteisö. Nuorin lapsemme sanookin välillä olevansa puoliksi
albanialainen, Taru kertoo.

Albanian
rohkaisuprojekti

Natrit kertovat, että Albaniassa perheyhteisö on tiiviimpi. Lapset ovat
enemmän ja pidempään kotona aikuisten auktoriteetin alla, ja esim.
naimaton nainen asuu kotona avioi-

,

tumiseensa asti. Vuonna 1992 lähetit pitivät hengellisiä ulkoilmatilaisuuksia, koska sisätiloja ei alussa ollut.
− Ensin tulivat lapset, ja uteliaina
he tunkivat lähes nenän kiinni nenään.
Tapasimme muutamia teini-ikäisiä,
jotka olivat TV:n avulla opiskelleet
englanninkieltä, ja heidän kauttaan
pystyimme toimimaan. Kun kerroimme, että on olemassa Jumala, joka voi
parantaa, toivat äidit spontaanisti vauvojaan ja pyysivät, että voitko rukoilla
sinun Jumalaasi. Evankelioinnissa
kaikkein tehokkainta on ystävyyksien
rakentaminen ja luottamuksen voittaminen, olihan albanialaisille jäänyt
epäluottamus kommunismin ja ateismin ajoilta. Koska heillä ei ole perustietoja evankeliumista, on vaikeaa
evankelioida länsimaisella nopeudella
ja tehokkuudella, koska he eivät ehdi
esittää kysymyksiään eivätkä sisäistää
asioita, Natrit näkevät.
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− Kaikki evankeliset lähetysjärjestöt kokoontuivat yhteen ja halusivat tukea toisiaan. He käynnistivät
Albanian rohkaisuprojektin. Lähetysjärjestöt sopivat keskenään, kuka
mihinkin osaan maata menee työtään
aloittamaan. Näin saatiin työ levitettyä
Albanian kaikkiin kaupunkeihin. Olihan tilanne ainutlaatuinen, kun ovet
avautuivat samanaikaisesti kaikille.
Evankelisia on Albaniassa 0.4 % koko
väestöstä, joten vielä on maata valtaamatta, Taru muistuttaa.
− Kun evankeliumi pääsee perheeseen perheenpään kautta, silloin
muiden perheenjäsenten on helpompi
tulla mukaan. Keskimäärin parissa
vuodessa kouluikäinen lapsi pystyy
vastaanottamaan Jeesuksen ja ymmärtämään evankeliumin. Aikuisilla kesti
usein kauemmin. Myös nuoret ovat
avoimia, mutta kaikki nuoret haluavat
yleensä maasta pois. Myös seurakunnista lähti ja edelleen lähtee paljon
koulutettuja nuoria suunnaten eri
maihin. Vuoden 2015 pakolaisaallon
myötä lähti albaaneja bussilasteittain
ja kyläkunnittain mukaan pakolaisvirtaan kohti EU-maita, mutta heidät
käännytettiin takaisin. Albanialaisilla
on kestävyyttä ja taitoa elää vähällä,
mutta epäoikeudenmukaisuutta, sitä
että toiset maassa rikastumistaan
rikastuvat, ei jakseta katsoa. Meillä
seurakuntalaisten keski-ikä oli 20–25
vuotta. Heidän esirukouksensa oli
aina, että Jumala pelastaisi isän ja
äidin, Taru kertoo.

Kristityt motoristit
evankelioivat
Balkanilla

Matti koki Jumalan puhuvan ajamisen
opettamisesta isä-poika-mallin kautta.
Matti hommasi moottoripyörän ja alkoi evankelioida poikia ajo-opetuksen
ohessa.
− Jumalan Sana on sama kaikkialla, ja piru on piru joka paikassa.
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Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja tarvitsevat pelastusta. Ajelin poikien
kanssa kisoissa eri maissa ja olin
mukana mekaanikkona. Paljon sain
todistaa uskosta ja luoda kontakteja
moniin maihin. Saimme lopulta
pystyyn kristillisen moottoripyöräkerho CMA:n vuonna 2007. Kun
lähdimme Albaniasta, meillä oli
kerhon 10-vuotisjuhlat. Kerho on
maailmanlaajuinen, 44 vuotta vanha
ja toimii 50 eri maassa. Toin kerhon
myös Suomeen kahdeksan vuotta
sitten, Matti kertoo.
− Jatkamme koko ajan aktioita
ja jälleen keväällä suuntamme Balkanille. Kosovossa on valtavasti
islamilaisia pyöräilijöitä. On iso
rukousaihe, että saisimme sinne kristillisen kerhon. Bosnia, Montenegro
ja Turkki ovat myös rukouskohteita.
Meillä on näille kielille motoristiraamatut, joita olemme jakaneet. Jaoimme paljon traktaattejakin, mutta
evankeliointi on siellä erilaista. Maa
on islamilainen, eikä heillä ole evankeliumin perustaa. Evankelioinnin
pitää olla henkilökohtaista: ollaan,
tutustutaan ja voitetaan luottamus.
Evankeliointi on rakennettava alusta. Se on hidasta, mutta se kannattaa.
Joka niukasti kylvää, se niukasti
niittää, joka runsaasti kylvää, se
runsaasti niittää, Matti toteaa.
Matti kertoo tulleensa uskoon
vuonna 1981 ollessaan vankilassa
monenlaisten pikkurikosten ja koiruuksien takia, mitä tuli nuorena
hölmöiltyä.
- Syntihän siinä on suurin tekijä,
huono seura, jollakin helppo raha,
mutta eihän tämmöisillä bisneksillä
mitään voita. Kun ei tunne Jumalaa
eikä Hänen tahtoaan elämässään,
voi joutua huonoille vesille. Vankilassa tajusin yhtenä yönä hengellisen tilaisuuden jälkeen, että olen
syntinen ja matkalla helvettiin. Ei
siinä ollut mitään selittelyjä. Itkien

Tavallinen näky balkanilaisella maantiellä.

sopersin jonkun rukouksen, ja siinä
tulin uskoon. Vankiloissa todistelin
ja kun kahden vuoden päästä pääsin
siviiliin, aloitin aktiotyön, Matti
raottaa omaa taustaansa.

Seurakunnan
istutusta

Taru palveli myös seurakunnan istutustyössä, naistentyössä sekä käynnisti
Fidan ja paikallisseurakunnan kanssa
romanilasten koulunkäyntiprojektin.
Työparina Tarulla oli pakallisen seurakunnan evankelista. Taru painottaakin,
että lähetystyössä on todella tärkeää
olla paikallisten perehdyttämänä. Se
auttaa ymmärtämään, miten he omassa
kulttuurissaan toteuttavat Raamattua
ja seurakuntaelämää.
− Assembly of God -seurakunnassa,
jonka parissa palvelimme, syntyi seurakunnan istutusnäkyä. Albanialaisilla
on Makedoniassa albaanien parissa
seurakuntaistutusta sekä suunnitelmia myös Turkkiin ja mahdollisesti
muuallekin. Albanialaisten on helppoa
sopeutua turkkilaisten kulttuuriin,
ja heidät hyväksytään Turkissa. Jos
Jumala suo, niin ehkä tulevaisuudessa albanialasia lähettejä löytyy myös
Turkista. Viimeiset viisi vuotta olin
mukana seurakunnan istutustyössä Tiranan muslimialueelle. He tarvitsivat
tällaista ”isosiskoa”, koska albanialaisessa kulttuurissa naimattomien ei
ole sopivaa opettaa naimisissa olevia.
Naisena minulla oli vapaa pääsy
koteihin tapaamaan toisia naisia.
Päivällä miehet ovat poissa ja silloin
naiset saavat vapaasti keskustella. Jos
menimme Matin kanssa yhdessä, paikalla täytyi olla perheenpään. Matti sai
jakaa evankeliumia, mutta vierailusta
tuli virallisempi, Taru kertoo Albanian
kulttuurisista eroista.
− Albaniassa oli totuttu kommunismin aikana, että kristitty ja muslimi
saattoivat mennä keskenään naimisiin,
koska kyseessä oli vain nimikristitty
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ja nimimuslimi. Nyt ihmiset alkavat
selkeämmin ymmärtää asioita. Maassa
tehdään paljon myös muslimilähetystyötä, on rakennettu moskeijoita
ympäri Balkania. Tiranaan valmistuu
piakkoin Balkanin suurin moskeija,
Matti ja Taru toteavat.

Ei löydy Jeesusta
parempaa

Valitettavasti Suomi on hengellisesti
jakaantumassa: toiset haluavat vahvasti seurata Jeesusta ja toiset vastustavat hyvin äänekkäästi kristinuskoa.
Ennen oli neutraalia suhtautumista
kristillisyyteen, nyt on suoraa vastustusta, Natrit pohdiskelevat.
− Opettajana en usko arvotyhjiöopetukseen. Se on mahdottomuus. Jo
sanomisemme valikoituu sen mukaan,
minkä näen merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. On täysin irrationaalinen
ajatus, että me pystyisimme täyteen
objektiivisuuteen. Jokainen antaa jotakin mallia. Olemassa olevia, toimivia
arvoja ja asioita meidän on hyvä painottaa, ettei lapsi jää täysin tuuliajolle
ilman mitään juuria. Näen niin, että
vanhemmilla on kasvatusoikeus ja
myös -velvollisuus huolehtia lapsen
fyysisestä, psyykkisestä, emotionaalisesta, henkisestä ja hengellisestä
puolesta. Lapsilla on hengelliset tarpeet, ja jos ne mitätöidään, niin jostain
etsitään niille korviketta. Ennen kuin
hylätään kristinusko, kannattaa katsoa,
mitä Jeesus opettaa. Löytyykö jotain
parempaa? Kuka pystyy opettamaan
ja antamaan paremman mallin? Kuka
on uhrannut itsensä kuten Jeesus? Ei
löydy toista, ei yhtä rakastavaa Jumalaa, jonka voima on evankeliumissa ja
on sama joka paikassa, Taru painottaa.

Kuvat: Natrien kotialbumi
ja Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen

Aasi on Albaniassa säilyttänyt asemansa juhtana.
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Jumalan kutsu Israeliin ja ka

Tohtori Susanna Kokkonen
on tullut tunnetuksi
holokaustin asiantuntijana
ja syvällisenä
raamatunopettajana.
Kokkonen toimi 2008–2018
Jerusalemin Yad Vashemin
museon (Vainojen museo)
Kristittyjen Ystävien
osaston johtajana.
Ennen tätä Kokkonen
on työskennellyt
Euroopan parlamentissa
Brysselissä sekä Suomen
suurlähetystössä Tel
Avivissa. Kokkonen
suoritti tohtorin tutkinnon
Jerusalemin Heprealaisessa
yliopistossa vuonna 2004.
Jumalan johdatus Hänen
välikappaleenaan on vienyt
tohtori Susanna Kokkosen
moniin kansakuntiin.
Jumala laajentaa kutsuaan
− Lokakuussa 2018 lähdin
Yad Vashemista yli kymmenen vuoden työpanoksen
jälkeen. Opettamistyö on
jatkunut, mutta Afrikka on
noussut hyvin tärkeäksi. Monille ihmisille saattaa olla
outoa se, kun olen kauan ollut
Israelin asialla, mutta nyt on
jotain ihan erilaista. Koen, että
minulla on ollut aina sydän
Israelille ja kansoille, mutta
nyt Jumala on tätä enemmän
avannut ja laajentanut. Olen
vieraillut toistuvasti Keniassa, Ruandassa, Argentiinassa,
Sveitsissä, Yhdysvalloissa
jne. Jumala on johdattanut
hyvin erilaisiin maihin ja tilanteisiin viemään sitä hyvää
sanomaa, joka on lähtenyt
Jerusalemista liikkeelle. Myös

tällaisiin paikkoihin, mihin
olemme päätyneet Keniassa,
Susanna Kokkonen kertoo.

Afrikka-Israel aloite

Kokkonen kertoo, että on olemassa Afrikka-Israel aloite,
jonka tarkoitus on yhdistää
Afrikan maita ja afrikkalaisia
johtajia Israelin kanssa. Tässä
yhteydessä afrikkalaiset voivat oppia ja saada Israelilta
sellaisia siunauksia, joita
heillä ei ole, mutta myös olla
tukemassa Israelia kansainvälisissä yhteyksissä. AfrikkaIsrael -aloite on kokonaan
kristillinen. Siinä on mukana
pastoreita, piispoja ja johtajia
eri maista.
The Africa-Israel Initiative: http://www.africa-israel.

org/
− Työssäni Yad Vashemissa tutustuin hyvin moniin
kristillisiin johtajiin ja pastoreihin eri puolilta maailmaa.
Afrikka-Israel -aloitteeseen
kuuluvat pastorit olivat vierainani usein Yad Vashemissa. He
olivat kokeneet, että yksi keino saada Afrikka nousemaan,
menestymään ja saamaan siunaus, on siunata Israelia. Olin
itse juuri lopettanut työni Yad
Vashemissa, kun he tulivat Keniasta ja luovuttivat isohkon
rahalahjan Vainojen museon
työhön.
− Vuonna 2016 minut kutsuttiin luennoimaan Nairobiin
Afrikka-Israel -aloitteen järjestämään konferenssiin, ja
vuoden 2018 marraskuussa
sain toistamiseen puhujakut-

sun. Serkkuni, terveydenhoitaja Tanja Halonen on hyvin
kiinnostunut lapsityöstä Afrikassa. Väestö Afrikassa on
hyvin nuorta ja lapset muodostavatkin suurimman väestönosan. Ehdotin, että Tanja
lähtisi mukaani ja pyytäisimme pastoreilta päästä käymään
jossain lastenkodissa. Kun me
tämän pyynnön esitimme, ei
meillä voinut olla aavistustakaan, mitä Maendeleo -keskuksessa Nairobin slummialueella näkisimme, Kokkonen
kertoo yhteyden syntymisestä
lastenkodin kanssa.

Siunaus ja kirous
Raamatussa

Raamattu kertoo, että kaikki
kansakunnat tulevat siuna-

tuiksi Aabrahamin kautta.
Tämä raamatunpaikka liittyy
Israeliin ja kansakuntiin: "Ja
minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne,
jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki
sukukunnat maan päällä."
(1. Moos. 12:1)
− Oli ikään kuin sellainen
usko, että kun kerran siunaus
tai kirous oli tullut jonkun
ihmisen huulilta, sitä ei enää
voinut peruuttaa (Jaakob ja
Eesau). Oli hyvin tärkeää,
että oikea henkilö sai sen
oikean siunauksen. Näiden
siunausten sanojen uskottiin
olevan niin voimakkaita, että
kerran lausuttuina ne tuottaisivat siunauksen kylvön tämän
ihmisen elämässä. On tärkeätä
huomata, että siunaus ja ki-
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ansakuntiin
rous olivat myös valinta (5.
Moos. 30:15–16), Kokkonen
avaa raamatullisen siunauksen
merkitystä.
− Oli yksi tapa menettää Jumalan siunaukset sen lisäksi,
että jätti huomiotta Jumalan
määräykset. Raamatussa on
sanottu useissa eri kohdissa,
että ihmisen oli mahdollista
menettää oma siunauksensa
sillä, että hän sulki silmänsä
ja korvansa toisen ihmisen
hädältä. Jumala antoi ohjeen
Israelin kansalle: "Jos korjatessasi eloa pelloltasi unhotat
pellolle lyhteen, älä palaa sitä
hakemaan; se olkoon muukalaisen, orvon ja lesken oma,
että Herra, sinun Jumalasi,
siunaisi sinua kaikissa kättesi töissä." (5. Moos. 24:19)
Alkuperäisessä tekstissä sanotaan: "minä olen käskenyt
minun siunaustani". Tämä
on paljon vahvempi ilmaisu.
Kun te näin teette, niin Jumala
käskee siunauksensa mennä
tähän tilanteeseen, Susannan
Kokkonen tuo esiin jakeen
syvällisen merkityksen.

Israel siunauksena
kansoille

Israel on erityisosaamisensa kautta ollut siunauksena
monille kansakunnille, myös
Afrikan maille.
− Maailman kaikissa valtioissa, joissa aavikoitumista
tapahtuu, sitä ei pystytä pysäyttämään. Israel on maailman ainoa valtio, missä
aavikoituminen vähenee vuosi
vuodelta. Israel on tuonut
Afrikkaan kastelumenetelmät
tilanteisiin, kun vettä on hyvin
vähän. Israel on ollut myös
läsnä kaikissa luonnonkatastrofeissa eri puolilla maailmaa. Kun ajatellaan kaikkein
syvällisimmin, on Jeesus
kuitenkin se kaikkein suurin
siunaus, joka tulee Aabrahamin perheestä. Jesajan kirjan
kuvussa 52 on kaksi keskeistä
teemaa. Ne ovat Israel ja Messias. Jesaja hyvin selkeästi
puhuu Jeesuksesta. (Jesaja 52:
1, 7, 13–15). Jeesus syntyy
nimenomaan Juudan huoneeseen, ja hän täyttää kaikki ne
ennustukset, joita Messiaasta
on profetioissa, Kokkonen
toteaa.

Afrikassa
kunnioitetaan
Jumalaa

Vuonna 2016 Israelin pääministeri Benjamin Natanjahu vieraili Afrikassa. Hänen
veljensä Yonatan oli mukana
operaatiossa, kun Ugandan
Entebben kansainvälisellä
lentokentällä oli kaapattu
ranskalaisen Air Francen kone
(1976). Matkustajista erotettiin erikseen juutalaiset
ja ei-juutalaiset. Israelissa
tehtiin mielikuvituksellinen
suunnitelma, tämä operaatio
toteutettiin ja panttivangit
vapautettiin. Ainoa israelilainen, joka kuoli, oli operaation
komentaja, pääministeri Netanjahun veli Yonatan. Oli historiallinen hetki, kun 40 vuotta
myöhemmin pääministeri
Netanjahu vieraili Ugandassa,
jolloin lentokentällä pidettiin
tilaisuus tämän tapauksen ja
hänen veljensä muistolle.
– Afrikassa monet suuretkin poliittiset johtajat ovat
hyvin kunnioittavia Jumalaa
kohtaan. Siellä on ihan erilainen ilmapiiri, uskotaanko
Jumalan olemassaoloon tai
siihen, voiko Jumala vaikuttaa maan asioihin. Niinpä
nämä pastorit ja piispat ottivat
yhteyttä hallituksiinsa, että
on hyvin tärkeää kaikkien
hallitusten edustajien tavata
Israelin pääministeri, kun hän
tulee Ugandaan. Netanjahulle
yhteyden rakentaminen on
äärimmäisen tärkeä, ja hän
itse sanookin, että Afrikka
tulee takaisin Israeliin ja Israel tulee takaisin Afrikkaan,
Kokkonen kertoo Israelin ja
Afrikan yhteyksien taustaa.

Auttamistyön
mandaatit

Hyvin monet ihmiset ajattelevat, että miksi meidän pitäisi
auttaa. Afrikassa on paljon
korruptiota; se on kuin upottava suo. Kokkonen poimi
kolme raamatunkohtaa, joissa
hänen mielestään on selkeä
mandaatti kaikenlaiselle auttamistyölle. Nämä kohdat
ovat: Jesaja 10:1-2, Matteus
6:19–21 ja 1. Joh. 3:17–18.
− Tämä koko maailma
on kärsimyksen vallassa ja

Tanja Halonen ja Susanna Kokkonen siunaavat Israelia ja muistuttavat, että Raamatussa
luvataan kaikkien kansakuntien tulevan siunatuiksi Aabrahamin siunauksen kautta.

Elinympäristö slummissa on karu. Jos jotenkin mahdollista, niin haluamme omalta osaltamme
auttaa lapsia, Susanna ja Tanja toteavat.
särkyneitä sydämiä täynnä.
Ainoa, joka voi tuoda toivon,
on Jumala. Hän lupaa meille
tulevaisuuden ja toivon sekä
sen siunauksen, minkä Hän
on aikojen alussa luvannut
Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Me haluamme

viedä tämän toivon niille,
jotka kärsivät. Raamatussa
näemme, että Jumala usein
puuttuessaan tämän maailman
asioihin on käyttänyt ihmisiä
välikappaleina. Jumala rakastaa Kenian lapsia, niitä särkyneitä sydämiä siellä Nairobin

slummeissa. Hän voi näyttää
meille, mikä on se isoin asia,
jonka voimme siellä tehdä.

Kuvat: Martti Kortelainen
ja pastori Shalom Koronge
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen

Maendeleo -keskus, Nairobi
Pienimmät lapset lastenkodissa ovat 1-2-vuotiaita,
vanhimmat 20-vuotiaita.
Suurin osa heistä on orpoja. Vanhempien yleisimmät
kuolinsyyt ovat AIDS / HIV,
malaria, syöpä ja Nairobissa
auto-onnettomuudet.
Yksistään Nairobissa on
60.000 katulasta. Suurin osa
afrikkalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
Tohtori Susanna Kokko-

nen ja terveydenhoitaja Tanja
Halonen ovat vierailleet Maendeleo – keskuksen lastenkodissa marraskuussa 2018 ja
helmikuussa 2019. Seuraava
matka on suunniteltu alkuvuoteen 2020.
– Tätä slummialuetta,
köyhyyttä ja hätää jatkuu silmänkantamattomiin. Toiveena on, että jossain vaiheessa
pystyisimme kohentamaan
heidän rakennuksiaan ja vie-

mään heille evankeliumia,
että lapset saisivat kokea
olevansa rakastettuja ja ainutlaatuisia Jumalan luomia
yksilöitä, vaikka suurin osa
heistä onkin orpoja ja vailla
vanhemman tai aikuisen
syliä. Inhimillisesti on vaikea auttaa, mutta haluamme
uskoa, että Jumalalle on
kaikki mahdollista myös
näiden lasten kohdalla,
Tanja Halonen toteaa.
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Uusi Elämä TV-ohjelmia Netti-TV:ssä
Löydät Netti-TV kanavan, kun
netissä (Google) kirjoitat sanan:

ÖK Play

Suomenk. TV-ohjelmat
netti-TV:ssä joka viikko:
Lauantaisin klo 18:30-19:00
Maanantaisin klo 17:30-18:00

Ruotsink. TV-ohjelmat
netti-TV:ssä joka viikko:

Ti klo 19. Ke klo 18. To klo 20. Pe klo 18
Lähetykset Suomen aikaan,
Ruotsissa tunnin aikaisemmin.
Ohjelmamme ovat myös YouTube-kanavalla

eli voit katsoa ohjelmia koska tahansa.
YouTube-kanavalla olevat ohjelmat
löydät helpoiten kotisivultamme:
www.uusielama.net – www.kristetliv.net

Miko Puustelli ja Pauli Kemi TV-studiossa.

Miko Puustelli ja Pauli Kemi tekivät hiljattain
kaksi uutta TV-ohjelmaa aiheista Parantuminen
ja Vapautuminen. Suosittelemme näitä ohjelmia, jotka lähetetään netti-kanavalla:
La 16.11. klo 18:30-19:00 Vapautuminen
Ma 18.11. klo 17:30-18:00 Uusinta
La 23.11. klo 18:30-19:00 Parantuminen
Ma 25.11. klo 17:30-18:00 Uusinta

Ohjelmat netissä: ÖK Play
ja YouTube-kanavallamme

Pekka Reinikainen

Iankaikkinen kadotus

Raamatusta käy ilmi, että on olemassa iankaikkisuus. Raamatusta käy ilmi, että ihminen, joka hylkää evankeliumin, valitsee itse
kohtalokseen iankaikkisen kadotuksen. Monet
jopa pyrkivät sinne, koska arvelevat, että siellä
ovat kaikki "hyvät tyypit" viettämässä iankaikkista juhlaa. Helvetti on kuitenkin pimeyden
ja loputtoman yksinäisyyden paikka. Monet
arvevat, että "helvettiä ei ole". Heidän mielipiteensä ei kuitenkaan tee sitä olemattomaksi.
Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä
ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen
evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran
kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta
(2. Tess. 1:7-10).

Tämän päivän saarnatuoleista julistetaan teologiaa, jossa ajatus iankaikkisesta kadotuksesta hylätään.

Helvetin olemassaolo on hylätty ”valistuksen” ajasta lähtien ja useimmat saarnaajat
ovat unohtaneet, että Raamatussa on sekä
maailman paras uutinen paratiisista että maailman kammottavin uutinen kadotuksesta. He
saarnaavat vain hyvästä uutisesta ja saattavat

sanoa, että helvetistä puhuminen "haittaisi
evankeliointia". Suomessa siitä varoittanut
Jeesus joutuisi varmasti poliisitutkintaan vihapuheesta ja menettäisi saarnalupansa. Pian
näemme, sakotetaanko maassamme kansanedustajaa Raamattuun viittaamisesta.

Jumalan tarjoaman pelastuksen hylkääminen sai Jeesuksen itkemään

”Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin,
itki hän sitä ja sanoi: ’Jospa tietäisit sinäkin
tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt
se on sinun silmiltäsi salattu – sentähden ettet
etsikkoaikaasi tuntenut (Luuk. 19:41-42, 44).
Kun nykyajan saarnamiehiä ja -naisia kuuntelee, ei uskoisi, että he puhuvat Jeesuksesta,
jonka puheiden pääasiallinen sisältö oli varoitus
iankaikkisesta kadotuksesta. Paavali puhui itkien kadotusta kohti menevistä: ”Monet, joista
usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien
sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;
heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän
jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä” (Fil.
3:18-19). Herra käskee Hesekieliä sanomaan:
”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra,
ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema,
vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.
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Kääntykää, kääntykää pois pahoilta
teiltänne” (Hes. 33:11). Meidän Vapahtajamme tahtoo, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden – Hän antoi itsensä lunnaiksi
kaikkien edestä” (1. Tim. 2:4, 6).

Teologit, jotka kieltävät
iankaikkisen kadotuksen,
mitätöivät Jeesuksen

He eivät käsitä synnin helvetillistä pahuutta: ”Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa”
(Jes. 59:2). Jumala ei pakota ihmistä
tekemään parannusta ja pääsemään
sillä tavoin paratiisiin. Ihmisellä on vapaa tahto valita, niin halutessaan, myös
helvetti. Helvetin olemassaolo on
täysin johdonmukaista, sillä ilman sitä
kristinuskolla ei ole mitään merkitystä.
Jumala toteaa: ”Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä
vastaan, että minä olen pannut sinun
eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen
ja kirouksen. Niin valitse siis elämä,
että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte”
(5. Moos. 30:19). Heti syntiinlankeemuksen jälkeen ilmoitettu pelastus (1.
Moos. 3:15), menettää merkityksensä,
jos ei ole mitään, mistä pelastua! Heti
lankeemuksen jälkeen ilmoitetaan,
että Jeesus tulee voittamaan Saatanan
ja vihollisista viimeisen eli kuoleman
(1. Kor. 15:26). Jos tämä kielletään,
Jeesukselta riistetään sekä hänen ikuinen jumaluutensa että täydellisyytensä
ihmisenä. Tämän päivän penseiltä
teologeilta on perusteltua tiedustella,
mikä oli tarkoitus, kun Sana tuli lihaksi
ja naulittiin ristille, jos helvettiä ei ole
olemassa? Vaikenemalla kadotuksesta
he ohjaavat sekä itsensä että vuohensa
sinne.
Langennut ihminen kuitenkin jatkaa
jo paratiisissa käyttöön ottamaansa
vastuun siirtämistä pahoista teoistaan. Hän syyttää Jumalaa kuoleman
tulosta maailmaan opettaessaan, että
Jumala loi ihmisen evoluution avulla
eli tappamalla elämää 3,5 miljardin
vuoden ajan!

Raamatun todistus iankaikkisesta kadotuksesta on
murskaava

Jos sen sijaan kaikki ihmiset pelastuisivat, lähetystyö pitäisi lopettaa
tarpeettomana ja Jumalan mielen
mukainen elämä olisi hyödytöntä tekopyhyyttä.

Onko iankaikkisen kadotuksen rangaistus yhtä ankara
kaikille, jotka ovat itse
itsensä sinne tuominneet?

Onko rangaistus sama entiselle pappisseminaarin opiskelijalle, Josif
Stalinille ja iankaikkisen kadotuksen
olemassaolon kieltävälle harhaoppiselle kappalaisellesi?

Rakkauden ja toivon sanomaa

Ankarin rangaistus tuleee
evankeliumissa tarjotun armon tietoisesta hylkäämisestä

Tähän syyllistyneiden käy huonommin
kuin Sodoman ja Gomorran asukkaille
(Matt. 10:15). Ensimmäisessä Pietarin
kirjeessä todetaan (3:18-20): ”Kristus
kärsi kerran kuoleman syntien tähden,
vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän,
joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta
tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän
myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin
eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan
pitkämielisyys odotti Nooan päivinä,
silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan
sielua, pelastuivat veden kautta”.
Kirottujen eriasteisista rangaistuksista
opetetaan Luukkaan evankeliumissa
(11:30-32, 12:47-48).

Varo, ettet ole penseä
kristitty, jonka usko on
pelkkä mielipide

Herra toteaa Ilmestyskirjassa (3:16-17,
19): ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä
et ole kylmä etkä palava; oi, jospa
olisit kylmä tai palava! Mutta nyt,
koska olet penseä, etkä ole palava
etkä kylmä, olen minä oksentava sinut
suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä
olen rikas, minä olen rikastunut enkä
mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä
ja sokea ja alaston - - Kaikkia niitä,
joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee
parannus”. Raamatussa todetaan: ”Kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille
voiton meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta! Sentähden, rakkaat
veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät,
aina innokkaat Herran työssä, tietäen,
että teidän vaivannäkönne ei ole turha
Herrassa” (1. Kor. 15:58).

Helvetissä kärsitään ruumiillisia ja sielullisia tuskia,

jotka ovat suhteessa ihmisten maan
päällä tekemiin vääryyksiin. Lapsia
viettelevistä Jeesus toteaa: ”Mutta joka
viettelee yhden näistä pienistä, jotka
uskovat minuun, sen olisi parempi,
että myllynkivi ripustettaisiin hänen
kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren
syvyyteen” (Matt. 18:6). Toisin sanoen
lopullinen hukkumiskuolema olisi
parempi kuin iankaikkinen kadotus
helvetissä eli tietoisuus jatkuu iankaikkisuudessa. Sielua ei siis tuhota, vaikka eräät herätyskristityt klovnit sitä
opettavat vuohilleen. Helvetti ei häviä
sillä, että et usko sen olemassaoloon.
Jotkut julistajat näyttävät arvelevan,
että evankeliointi sujuu paremmin,
jos jättää kertomatta iankaikkisesta
kadotuksesta. Jeesus kuitenkin puhuu
samassa jakeessa ikuisesta elämästä
ja ikuisesta rangaistuksesta: ”Ja nämä

menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään” (Matt. 25:46).
Toisessa Pietarin kirjeessä todetaan
(2:1, 9-10): ”Myös valheprofeettoja
oli kansan seassa, niinkuin teidänkin
keskuudessanne on oleva valheenopettajia – Herra tietää pelastaa jumaliset
kiusauksesta, mutta tuomion päivään
säilyttää rangaistuksen alaisina väärät,
ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä
kulkevat saastaisissa himoissa ja
ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata
henkivaltoja”. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä (3:2-3) rukoillaan: ”että
me pelastuisimme nurjista ja häijyistä
ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. Mutta Herra on uskollinen, ja hän
on vahvistava teitä ja varjeleva teidät
pahasta”.
Lasten viettelemisestä varoittavan,
myllynkivistä kertovan raamatunkohdan yhteydessä Jeesus varoittaa
kadotuksesta äärimmäisen ankarasti:
”Jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee
sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi;
parempi on sinulle, että käsipuolena
tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet
tai molemmat jalat tallella, heitetään
iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja
heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin
että sinut, molemmat silmät tallella,
heitetään helvetin tuleen” (Matt. 18:89). Tästä käy ilmi, kuinka äärettömän
vakava asia synti on. Synnin olemusta
ja suuruutta ei ihmisjärki voikaan
käsittää. Älä siis tukahduta uskoasi
jumalattomalla elämällä. Ihmisten on
vaikea ottaa vastaan ilmaista pelastusta, kaikki haluavat itse kiivetä taivaaseen omatekoisia tikapuita pitkin. Jos
lisäät omia ”suoritteita” Kristuksen
täytettyyn työhön, häpäiset Häntä!
Uskon tekoja sen sijaan on lupa tehdä,
ettei jää hedelmättömäksi: ”Mikä taas
orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka
kuulee sanan, mutta tämän maailman
huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi”
(Matt. 13:22). Jaakobin kirjeessä todetaan (2:20): ”Mutta tahdotko tietää,
sinä turha ihminen, että usko ilman
tekoja on voimaton?”

”Sana rististä on hullutus
niille, jotka kadotukseen
joutuvat,

mutta meille, jotka pelastumme, se
on Jumalan voima” (1. Kor. 1:18). Jumala meni Jeesuksessa ristille, jotta
välttyisit iankaikkiselta kadotukselta.
Jos et tartu tähän pelastuksen tarjoukseen, mitään muuta ei ole olemassa.
Pahin kohtalo, joka ihmistä voi kohdata, on iankaikkinen ero rakkaudesta, joka on hänet tehnyt ja lunastanut.

Pekka Reinikainen, lääkäri
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Sinä voit
pelastua

– uudestisyntyä
Jumalan lapseksi
On hyvä pysähtyä miettimään
elämän tarkoitusta ennen kuin se
on liian myöhäistä. Voit asettaa
itsellesi muutamia kysymyksiä:
Miksi elän? Mikä on elämäni
tarkoitus? Onko elämää ajallisen
elämän jälkeen? Onko Jumala
todella kaiken Luoja?
Usko Jeesukseen antaa todellisen
identiteetin. Löydät yhteyden Luojaasi. Usko Jumalaan luotaa pitkälle
– elämään kuoleman jälkeen.
On olemassa vain yksi pelastuksen
perusta ja vain yksi tie taivaaseen,
ja se on Jeesus. “Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt. 4:12). Tuo nimi on
Jeesus.
Jumalan puolelta kaikki on valmista. Sinun tulee vain ottaa vastaan
taivaan lahja. “Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä”
(Joh. 3:16).
Pelastuminen on yksinkertaista 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 sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan” (Room. 10:9-10).
Voit rukoilla kanssani syntisen
rukouksen, jos haluat tulla uskoon:
“Jeesus, tunnen kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun edessäsi. Uskon, että
olet kuollut minun syntieni tähden ja
että sinä olet ylösnoussut kuolleista,
jotta miulla olisi iankaikkinen elämä.
Kiitos, että annat anteeksi kaikki syntini ja tulet elämääni. Kiitos siitä, että
veresi puhdistaa kaikki syntini ja että
saan uudestisyntyä Pyhän Hengen
kautta Jumalan lapseksi. Amen.”
Ota yhteyttä paikkakunnallasi
toimivaan elävään seurakuntaan. Se
on tärkeää, jotta voit kasvaa uskossa
yhdessä toisten uskovien kanssa.
Voit ottaa yhteyttä myös lehtemme
toimitukseen. Haluamme auttaa sinua
uskon tiellä eteenpääin.
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com
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Herra tuntee ne, jotka Häneen luottavat
Perustus, jolla kristitty seisoo,
on Jeesus Kristus. Se perustus
sisältää sen, että olen rakastettu
omana itsenäni, keskeneräisenä,
heikkona ja erehtyvänä. Saan
vuodattaa sydämeni surut ja
ilot herran kuuleviin korviin.
Käytännössä se tarkoittaa sitä,
että kerron Herralle kaiken.
Siis puhun Hänelle, niin kuin
elävälle persoonalle puhutaan.
Puran myös sieluni ahdistuksen
Herralle joskus itkien.  Jumala
kehottaa meitä Sanassaan rukoilemaan jatkuvasti. Rukous on
toimiva suhde. Jumalan ja minun
välinen suhde. Ei yksinpuhelua
vaan kaksinpuhelua. Jumala kuuntelee, kun puhun Hänelle. Ja
minä kuuntelen, kun hän puhuu
minulle. Jumala on Isämme,
joka kehottaa meitä rukoilemaan
Poikansa nimessä. Jeesuksen
nimessä rukoiltu rukous tulee
kuulluksi.
Kun olemme ahdistuneita,
emme pysty edes rukoilemaan
ainakaan ääneen. Koin itse monta vuotta sitten siskoni käydessä
kuolintuskiaan sairaalassa, että
en pystynyt rukoilemaan, en
pystynyt keskittymään rukoukseen lainkaan. Se ahdisti
minua valtavasti, etten pystynyt
hädässäni rukoilemaan. Eräänä
päivänä kerroin tästä hädästäni
eräälle vanhalle Herran palvelijattarelle. Tämä nainen sanoi
minulle: ”Tuula, koko sinä olet
hätähuuto. Jumala näkee sinut.
Hän, joka on luonut sinut, tuntee sinut. Ei Hän tarvitse sinun
sanojasi tulkitsemaan hätääsi.
Hän, joka pystyy tulkitsemaan

Kiviojalta
Halvalla!

1-os. Joulukortit, folio
kiiltop. lajitelma tai aihe
Uskonto, Kynttilä, maisema,
maisema heng. teksti ym.
100 kpl 22 €, 500 kpl 100 €
***********************************
Merlin C.: Kiitoskirjat, nid, 224 s.
7,50 € 4 kpl ja yli a 5 €
Viksten Mauri: Terveen
opin pääpiirteitä sid, 489 s.
7,50 €. 4 kpl ja yli a 5 €
***********************************
Klimenko Viktor: Sinetti,
nid, 109 s. 1,50 €
DIVARI kirjat 6.49 € ja yli
saat heng. laulu cd:n lahjaksi!
5 eril. heng. uutta kirjaa yht. 10 €
4 eril. heng. uutta laulu cd:t yht. 10 €
Suruadressit 10 kpl ja yli a 3,50 €

www.postimyynti-kivioja.net
Puh. 050-400 7142
Myyn yli 50 v. postimyynti!

jokaisen huokauksesikin.” En
ole koskaan unohtanut tämän
naisen sanoja, sitä helpotusta,
jonka ne antoivat minulle.
Jumala koettelee monesti
meitä lapsiaan. Sillä tavoin
Hän kasvattaa meitä rakkaudessaan. Hän auttaa meidät
koettelemusten läpi, ei niiden
ohi. Koettelemusten läpikäyminen vie meidät lähemmäs
Herraa. Tätä kasvatusta Herralta tarvitsemme oppiaksemme luottamaan ja turvaamaan
Jumalaan yhä enemmän. Pelko
voi tuntua lamaannuttavalta
vaikeuksien keskellä, mutta
Herra on kanssamme koko
ajan auttaen meidät läpi koettelemuksen.
Nuorena uskovana olin
kerran hyvin sairas. Makasin
sairaalassa seitsemän viikon
ajan. Uskonystäväni, joihin
katsoin ylöspäin, koska he
usein olivat kertoneet, kuinka
he auttoivat vallankin muita
uskovia eritavoin kunkin tarpeen mukaan, kukaan heistä ei
tullut tapaamaan minua koko
tänä pitkänä aikana. Heillä oli
monta veruketta.
Eräänä päivänä tuli sairaalaan minua tervehtimään eräs
vanha nainen seurakunnasta.
En tuntenut häntä hyvin, minun ystävänihän olivat nuoria.
Nainen veti tuolin sänkyni
viereen, Otti harmaan sukankutimen laukustaan ja alkoi
kutoa. Emme juuri puhelleet,
minä en jaksanut puhua. Hän
taas ymmärsi, että hänen läsnäolonsa oli se, jota silloin tar-

Tuula
Johansson
vitsin. Hän viipyi kauan. Oli
niin turvallista levätä ilman
mitään seurustelu- tai muita
vaatimuksia. Tämä harmaan
villasukan kutoja uskalsi olla
läsnä. Uskalsi olla hiljaa. Se
oli minulle todistus Jumalan
rakkaudesta käytännön tasolla.
Opin tästä, että jos ihmisen sanat ja hänen elämänsä
puhuvat ikään kuin eri kieltä,
ei tämä ihminen ole uskottava. Hänen sanansa ovat
tyhjiä. Jos meidän elämässämme ei näy sitä muutosta,
josta kerromme elämästämme
Jeesuksen opetuslapsina, ovat
sanamme turhia.
Me uskovat tarvitsemme

toinen toistamme. Me tarvitsemme sielunhoitoa. Hyvä
sielunhoitaja on henkilö, jonka
lähellä on hyvä olla.  Minä
olen hoitanut sieluja uskossa
oloaikanani monia kymmeniä,
muut taas ovat hoitaneet minun
sieluani. Tarvitsemme sielunhoitoa. Jokainen meistä. Hoitamaton ihminen on särmikäs;
hänellä on suojamuurit ympärillään. Hän pelkää, että toiset
paljastavat hänen sisimpänsä.
Älkäämme murehtiko sitä,
että usein epäonnistumme
pyrkimyksissämme olla hyviä
rakastavia lähimmäisiä. Jeesus
kantoi myös epäonnistumisemme ristillä puolestamme.
Jeesus kantoi ristillä myös

Nyt on Suomen aika!
Auta meitä viemään pelastuksen sanoma
lehden ja TV:n avulla Suomen koteihin!

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

Anna lahja soittamalla:
Puh. 0600 15525 (10,01 € + pvm)
Puh 0600 14400 (20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2018/927, koko Suomen
alueella ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 paitsi ei Ahvenanmaalla

Tili Ruotsissa, PG: 496 39 26-3
Swish numero: 1230 339 457

www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – puh. 0400 422 777

syntimme ja sairautemme
puolestamme.  
Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja Hän
tuntee ne, jotka Häneen luottavat. Naahum 1:7  Ylistä Herraa
minun sieluni, äläkä unohda,
mitä hyvää Hän on tehnyt. Hän
antaa kaikki syntisi anteeksi
ja parantaa kaikki sairautesi.
Ps. 103:2-3  
Jos tunnet itsesi hyljätyksi
ja yksinäiseksi, ettei kukaan
kuuntele sinua, sano Jeesukselle: ”Auta minua Jeesus.”
Raamatussa sanotaan: Koska
hän riippuu Minussa kiinni,
niin Minä hänet pelastan, Minä
suojelen hänet, koska hän tuntee Minun nimeni. Hän huutaa
Minua avuksensa, ja Minä
vastaan hänelle. Ps. 91:14-15
Riipumme kiinni Jeesuksessa
uskomalla Häneen ja Jumalan
Sanaan. Pitämällä kiinni Jumalan Sanasta ja huutamalla
avuksesi Herraa. Avuksi huutosi voi olla myös vain kuiskaus.
Hän kuulee sen.
Avaa sydämesi myös jollekin luotettavalle henkilölle.
Helpottaa, kun saa purkaa sisintään toisen kuuleviin korviin. Raamattu sanoo: Älä pelkää, Minä olen sinun kanssasi.
Älä arkana pälyile ympärillesi,
Minä olen sinun Jumalasi.
Minä vahvistan sinua, Minä
autan sinua, Minä tuen sinua
vakaalla, lujalla kädelläni.
Jes. 41:10

Tuula Johansson
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Tulossa Ylistyksen tuli CD
”Ylistyksen tuli” on äänite, jonka tuotanto aloitettiin vuonna 2012, mutta
se keskeytyi seitsemäksi vuodeksi.
Äänite ilmestyy marras-joulukuussa, ja
sillä kuullaan Etelä-Amerikan alueella
syntyneitä musiikkityylejä. Kaikki sävellykset ovat Vesa Kemin tuotantoa.
Pääsolistina toimii Rainer Frisk,
mutta äänitteellä laulavat myös Johanna Särkkälä, Vesa Nippala, Elina
Kyyrö, Päivi Francke ja Vesa Kemi.
Ylistyksen tuli -CD on raikas, rytmikäs ja rohkeasti erilainen ylistyslevy.
CD:n tekemiseen on osallistunut suomalaisia huippulahjakkaita muusikoita,
mm Ulf Krokfors (kontrabasso), Ari
Isotalo (perkussiot), Heikki Uusikylä
(kitara ja taustalaulu), Sampo Neuvonen (rummut), Mikko Kiiski (kitara),
Olli Pylkkänen (basso), Jussi Junttila
(tenorisaksofoni), Pietari Junttila (pasuuna), Timo Myllymäki (trumpetti),
Juhana Mäkinen (perkussiot), Vesa
Kemi (koskettimet) ja Lasse Heikkilä
(äänitys).
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Kristet Center Solna
Hagalundsg. 9, Solna, P-tåg & Tvärbana Solna, T-Solna C, Buss 513
www.kristetliv.net – www.uusielama.net – Tel. 072 531 88 11
Söndagar kl 16:00 Gudstjänst
Onsdagar kl 18:30 Bön
Pauli & Ana Kemi, Roger & Anci Tistam
Sönd 24/11 kl 15 Festmöte med servering
Sönd 24/11 kl 18 Lars Enarson
Lovsång: Vesa & Sirkka Kemi
Lörd 14/12 kl 16:00 Julfest med servering
Profetisk konferens 4.- 6/1.2020
Birger Skoglund, Pauli & Ana Kemi,
Roger & Anci Tistam, Vesa & Sirkka Kemi

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

Vesa Kemi

”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä
tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt.” (Luukas 12:49 RK) Toivon, että Ylistyksen tuli CD voisi
toimia Jumalan liekinheittimenä!
Vesa Kemi

Toivon Seurakunta
Eerikinkatu 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi

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

Pastori Kalle
Vihonen

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 U LOA !
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

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

MARTINKIRKKO

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martinkirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
Olet sydämellisesti tervetullut!
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Vuoden kristillinen kirja 2019 julkistettiin Triplassa

”Ytimessä on kristillinen sanoma”
”Kadun kukka”, Maarit Erosen ja Jane Jonesin kirjoittama kirja eteläafrikkalaisen
naisen matkasta vapauteen
prostituutiosta ja ihmiskaupasta, voitti kristillisten kustantajien Vuoden kristillinen
kirja -kilpailun 2019. Kirja
oli myös yleisön suosikki.
Toimittaja Sanna Ukkola perusteli valintaansa kirjamessujen päätöspäivänä 27.10.
aiheen ajankohtaisuudella
ja kristillisellä sanomalla.
”Ihmiskauppa ja prostituutio
ovat globaaleja ongelmia.
Tarina on koskettava ja surullinen, mutta se osoittaa
myös, ettei ole kohtaloa,
josta ei voisi päästä pois.”
Kirjan tekijä Maarit Eronen
on toiminut erilaisissa kristillisen media-alan tehtävissä
ja ollut tukemassa ja kohtaamassa myös henkilökohtaisesti naisia, joilla on elämässään erilaista rikkinäisyyttä.

Kiinnostava kuusikko

Toimittaja Sanna Ukkola
valitsi vuoden 2019 kristillisen kirjan kuuden finalistin

Maarit Eronen
ja Jane Jones
voittivat kristillisten kustantajien Vuoden
kristillinen kirja
-kilpailun 2019
kirjalla ”Kadun
kukka”.
Kuvassa on vas.
Sanna Ukkola ja
Maarit Eronen.
joukosta. Kilpailun finaaliin
valitut kirjat käsittelevät sekä
teologiaa että kristittyjen
käytännön elämää, ja mukana oli myös elämäkertoja.
Tapani Sopasen kirja ”Vainotun kansan asiamies” kertoo

Marttyyrien ääni -järjestöä
luotsanneen Juhani Huotarin
elämästä. Huotari on kokenut
Jumalan väliintuloa ja apua
ja toiminut vainottujen kristittyjen äänitorvena. Hänen
luotsaamansa keskusteluoh-

jelma ”Marttyyrien ääni”
on ollut pitkään kristillisen
TV7 -kanavan ohjelmistossa
nostamassa esille vainottujen
kristittyjen asiaa. Psykoterapeutti Saara Kinnusen kirja
”Äidin ikävä” luotaa äidin

ja lapsen suhteen haasteita ja
äitisuhteen avaamattomia solmuja. Äitisuhteen vaikeudet
voivat tuntua vielä pitkälle
aikuisuuteen erilaisina vaikeuksina kuten huonona itsetuntona ja riittämättömyyden
tunteena. Äidin ikävä -kirja
on tarkoitettu sekä omaan
työskentelyyn aiheen parissa
että terapia-ammattilaisille.
Muiden finalistien joukosta löytyy myös yksi omakustanne, Jukka Hautalan
”Seitsemän kertaa seitsemän”. Joukossa on myös
Hiller Tokazierin tarina ja
teologian tohtori Juho Sankamon perehdytys alkukirkon
seurakuntaelämään. Vuoden
kristillinen kirja -kilpailu
järjestettiin nyt 26. kerran, ja
voittajan julkistus oli toista
kertaa kirjamessutapahtuman
ulkopuolella sen vuoksi, että
kirjamessuilta ei edelleenkään löytynyt tilaa palkinnon
julkistukselle.

Teksti: Heljä
Ahjovaara-Steck
Kuva: Pia Korhonen /
Suomen Viikkolehti.

Tilaa ajankohtainen, profeetallinen ja yhteiskristillinen

Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2020!
Tilausmaksu v. 2020 on 35 €.

Saat loppuvuoden lehdet ilmaiseksi.
Tilaa Uusi Elämä -lehti maksamalla
tilausmaksu lehden tilille:
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FI27 8000 1670 8458 42

Voit tilata lehden myös:
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com
Uudista nyt tilauksesi maksamalla
tilausmaksu!
Tilaa Uusi Elämä -lehtiä jakeluun
edullisesti: 100 kpl maksaa 19 € + pk
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