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Toivon vai tuhon sanoma?
”Minulla on omat
suunnitelmani teitä
varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni
ovat rauhan eivätkä
tuhon ajatuksia: minä
annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Jer. 29:11

Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden
päätoimittaja

Jumalan ilmoittamat profeetalliset tapahtumat toteutuvat, ja siksi meidän ei
tule rukoilla niitä vastaan, sanoi aikanaan jo Herran luona oleva Jumalan profeetta Kjell Sjöberg. Näistä tapahtumista
myös Jeesus itse on sanonut: ”Kun te siis
näette hävityksen kauhistuksen, josta
on puhuttu profeetta Danielin kautta,
seisovan pyhässä paikassa - joka tämän
lukee, se tarkatkoon.” Matt. 24:15
Johanneksen Ilmestyskirjasta voimme lukea globaalista kehityksestä lopun
aikana: ”Se on saanut vallan antaa
pedon kuvalle hengen, niin että pedon
kuva jopa puhuisi ja saisi aikaan sen,
että kaikki ne tapettaisiin, jotka eivät
kumarra pedon kuvaa. Se saa kaikki,
pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä
tai otsaansa merkin, niin ettei kukaan
voisi ostaa eikä myydä paitsi se, jossa
on merkki: pedon nimi tai sen nimen
luku.” Ilm. 13:15–17
Tänään näemme sen, kuinka sosiaalinen media on keskittynyt muutamille
isoille yrityksille, jotka toimivat myös
mielipidepoliiseina. Tämä kehitys tulee
menemään pidemmälle, jolloin heillä
on kontrolli myös talouden alueella.
Facebook on aloittanut vuonna 2020
oman digitaalisen Libra-valuutan, ja
he tulevat antamaan noin 2 miljardille
Facebookin käyttäjille pankkipalvelut.
Libra-valuutan takana ei ole vain Facebook, vaan sinä on mukana 28 suurta
yritystä, kuten Visa, Mastercard, Uber,
Vodafone, Paypal ja Spotify.
Libra rakentaa myös digitaalista
lompakkoa Calibraa, joka integroidaan
WhatsAppiin ja Messengeriin, mutta
siinä on myös muita erillisiä sovelluksia, joita voidaan käyttää Facebookin
muista tuotteista riippumatta. Tämä
mahdollistaa rahansiirrot yksityishenkilöiden välillä ja Libra-valuuttaa

hyväksyviin liikkeisiin.
Olemme hyvää vauhtia menossa
pedon systeemiin, jossa hyväksytään
vain tietyt näkemykset ja jossa myös on
taloudellinen kontrolli. Nythän meillä
on muovikortit, joita käytämme asioidessamme monissa liikkeissä. Nykyiset
pankkikortit voidaan nopeasti vaihtaa
pedon systeemiin, koska monet suuryritykset ovat Facebookin Libran takana
kuten Visa ja Mastercard, joita monet
Suomessakin käytetään. Olemme hyvää
vauhtia menossa systeemiin, jossa voi
ostaa ja myydä vain pedon systeemin
koodilla, merkillä, mutta meillä uskovilla on iankaikkinen toivo, joka ei
johda meitä häpeään, vaan Jumalan
yhteydessä elämiseen.
Pedon systeemin täydellistä esiinmarssia on estämässä Jumalan seurakunta täällä ajassa. Voi olla, että
uskovatkin ovat pedon systeemin
alkuvaiheessa vielä täällä ajassa ennen
ylöstempausta, mutta uskovien ei tule
pelästyä, sillä Jumala pitää huolen
omistaan. Jumala piti huolen Israelin
kansasta 40 vuoden aikana, kun he kulkivat erämaassa kohti luvattua maata.
Jeesus on maailman ainut toivo. Luukas kirjoittaa Jeesuksen syntymästä.
”Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä
heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja
Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko
valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi
heille: »Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra.» Luuk. 2:8–11
Jeesus on maailman ainut toivo,
Hän on valkeus. Pimeys ei voi koskaan
tuhota valkeutta, vaan valkeus tuhoaa
pimeyden. ”Jeesus puhui taas kansalle
ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se,

Taivaalliset valinnat

Jumala vie suunnitelmansa päätökseen.
Hän ei jätä aivoituksiaan kesken. Jumala
valitsee yksin ne, jotka ovat mukana –
tieten tai tietämättään - toteuttamassa
taivaallista suunnitelmaa. Näitä henkilöitä löydämme niin Raamatun kuin
yleisen historian sivuilta. Usein nuo
valinnat ovat inhimillisesti yllättäviä!
Babylonian maailmanvalta oli valloittanut Jerusalemin ja tuhonnut sen
temppelin 587 eKr. Juudan kansa oli
siirretty Babyloniaan. Jumalan määräämän ajan kuluttua se saisi palata takaisin
omaan maahansa. Tässä tilanteessa
tarvittiin vapauttajahallitsijaa. Mutta
kuka hän olisi?
Jumalan valinta oli Persian pakanallinen hallitsija Koores: ”Minä olen
kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen.
Minkä olen puhunut, sen minä myös
toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä
myös teen.” (Jes 46:11)
Kooreksen johdolla Persia kukisti
Babylonian suurvallan ja salli juutalaisten palata omaan maahansa. Jerusalemin
temppeli ja muurit rakennettiin uudes-

taan. Koores toteutti tehtävän, vaikka
ei tuntenut Jumalaa. Juutalaisten piti
olla paikallaan maassaan, kun luvattu
Messias tulisi. Jerusalemissa on tänään
Koorekselle omistettu katu King Davidhotellin läheisyydessä.
Jumala lähetti Poikansa. Mutta
Hänen omansa eivät ottaneet Häntä,
Messiastaan vastaan. Tuli pakanoiden
aika Jumalan pelastussuunnitelmassa.
Roomalaisia miehittäjiä vastaan kapinaan noussut ja hävinnyt juutalaiskansa ajettiin pois maastaan. Tuo kansa
eli hajaannuksessa ympäri maailmaa
vuodesta 135 jKr. Heprean kieli poistui
käytöstä puhekielenä. Juutalaisvastaisuutta esiintyi eri aikoina ja eri määrin.
Jeesus lupasi tulla takaisin. Juutalaisen kansan tulee silloin olla vastaanottamassa Messiastaan. Vuosisadat vierivät.
Sitten tuli miehiä, joiden panos paluun
sytyttäjinä oli ratkaiseva.
Budapestissa juutalaisperheeseen
syntynyt Theodor Herzl (1860–1904)
toimi lehtimiehenä Wienissä. Kohtaamansa juutalaisvastaisuus synnytti
Hertzlissä ajatuksen juutalaisten omasta

joka seuraa minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo.» Joh. 8:12
Maailmassa myös uskovat voivat
kohdata ahdistusta, mutta Jeesus rohkaisee:
”Tämän minä olen teille puhunut,
että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa
turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” Joh. 16:33
Lopunajan tapahtumien ei tule pelästyttää sinua, vaan nosta pää pystyyn ja
ole rohkealla miellä, sillä vapautumisen
hetki on lähellä. ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä,
mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten
voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät
Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella
voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun
nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa
itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk.
21:26–28 Halleluja!
Meillä uskovilla on iankaikkinen
toivo, kun olemme ottaneet Jeesuksen
vastaan Pelastajana. Näin tiedämme,
että olemme matkalla taivaan kotiin.
Aina parempaa on edessäsi, siksi älä
anna sijaa pelolle, vaan ole rohkea Herrassa. Hän pitää sinusta hyvän huolen
kaikissa elämäsi tilanteissa. ”Vaikka
minä kulkisin pimeässä laaksossa, en
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet
minun kanssani. Sinä suojelet minua
kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.”
Ps. 23:4
Tärkein sanomamme tänään on
se, että annanne ihmisille TOIVON
sanoman: Jeesus pelastaa, parantaa ja
antaa synnit anteeksi jokaiselle, joka
kääntyy Hänen puoleensa. Se on uuden
elämän alku!

Pauli Kemi

valtiosta. Vuonna 1896 häneltä ilmestyi
kirja ”Juutalaisvaltio”, ja seuraavana
vuonna hän perusti Siionistisen maailmanjärjestön.  Herzl arvioi juutalaisvaltion olevan mahdollinen 50 vuoden
kuluttua. Tuo arvio oli melko tarkka,
sillä Israel itsenäistyi v. 1948! Kuolleet
luut, Hesekielin kirjan mukaan, olivat
tulleet eläviksi!
Theodor Hertzl on haudattu hänen
mukaansa nimetylle vuorelle Jerusalemissa.
Elieser Ben Jehuda (1858–1922)
syntyi Liettuassa. Myös häntä innoitti
ajatus juutalaisten omasta valtiosta. Ben
Pertti Kymäläinen
Jehuda oivalsi oman yhteisen kielen
merkityksen kansaa yhdistävänä tekiJumala toteuttaa aivoituksensa. Mojänä. Asukkaathan tulisivat eri puolilta
net ovat tietämättäänkin siinä mukana.
maapalloa. Hän alkoi kehittää heprean
On suurta saada olla mukana tärkeimkieltä nykyaikaiseksi puhekieleksi.  Ben
mässä työssä, taivaallisen aivoituksen
Jehudan päättäväinen työ loi pohjan
toteutumisessa. Se koostuu palasista,
heprean kielen uudelle tulemiselle. Siitä
jossa jokaisen osuus on ainutlaatuinen!
tuli nykyaikainen puhekieli. Heprea on
Tämä koskee myös niin sinua kuin miainoa kieli, joka on noussut kuolleesta
nuakin!
kielestä elämään! Ben Jehudalle, nykyPertti Kymäläinen,
heprean isälle, on omistettu keskeisin
pastori, Pori
kävelykatu Jerusalemissa.
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Lehden mukana sinulle tulee
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Joulun ilosanoma
Luukkaan jouluevankeliumista voimme lukea: Ja sillä seudulla oli paimenia
kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
Niin heidän edessään seisoi Herran
enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän
ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: “Älkää
peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan
teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja, Joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä
on teille merkkinä: te löydätte Lapsen
kapaloituna ja seimessä makaamassa.”
Jo nopeasti silmäiltynä tämä lyhyt tekstimme pitää sisällään monia
vastakkaisuuksia. Paimenet arkisessa
toimessaan kaitsemassa lampaita,
mutta yhtäkkiä heille ilmoitetaan
valtava ilosanoma, joka poikkeaa
kaikesta tavallisuudesta. Samoin ilmoitus koski Vapahtajaa, joka olisi
samalla Itse Herra, mutta että Hän
olisi löydettävissä seimessä! Näin eivät yleensä kuninkaalliset syntyneet.
Meille tämä teksti on tosin niin
tuttua tutumpi, ettemme varmaan aina
osaa käsittää kertomuksen mullistavuutta. Mutta paimenemme olivat toiminnan miehiä. Itse muistan jo koulun
ala-asteelta, jouluevankeliumin esityksessä, paimenien yhdessä lausumat
sanat: “Menkäämme nyt Betlehemiin
katsomaan sitä, mikä on tapahtunut
ja minkä Herra meille ilmoitti.” Taisin itse olla silloin Joosef, jonka ei
tarvinnut - minulle onneksi - puhua
mitään. Silloin nimittäin liikaa jo jännitin valmista suullista esiintymistä!
Mutta nämä paimenet saivat ensim-

Uusi Elämä

Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy
noin 8-10 kertaa vuodessa. Lehden tilausmaksu vuodelle 2022 on 35 euroa.
Uusi Elämä, c/o Markus Kemi
Uhtuankuja 23, 33500 Kangasala

Mikko Laineen sydäntä lähellä
ovat rukous- ja sielunhoitotyö.
Mikko tekee palvelutyötä yhteiskristillisellä pohjalla muun
muassa Ilpoistenpiirissä. Mikko
Laineen esikoisteos on TV7:n
julkaisema ‘Hän parantaa
särkyneet sydämet’.
mäisinä olla todistamassa tätä ihmettä.
Sanoma nytkin jouluna on, että
Jumala Itse tuli Pojassaan tänne maan
päälle. Hän syntyi neitsyestä, kasvoi
viisaudessa ja täytti myös lopulta kokonaan sen tehtävän, jonka puolesta
Isä Hänet tänne lähetti. Tästä muuten
kertoo myös se seikka, että paimenet,
jotka todistivat tätä, eivät olleet ilmeisesti aivan tavallisia ammatissaan.
Betlehemin kedolla nimittäin kasvatettiin lampaita peräti temppelin uhritoimitukseen. Tämäkin siis kuvaa ja
muistuttaa sitä tosiseikkaa, että Jeesus
syntyi tänne täydellisenä uhrikaritsana, kuolemaan minun ja sinun syntien
puolesta, että me saisimme Hänen yhteydessään iankaikkisen elämän! Joulun
sanoma siten heijastaa jo pääsiäistä!
Mutta kuinka avuttomana Jeesus
syntyi, pienenä vauvana kapaloituna
kehtoon! Tämäkin kertoo sitä evankeliumia, ilosanomaa, että kun Herra on
Itse kokenut elämän tämänkin puolen,
Hän voi toisella tapaa ymmärtää meidän
heikkouksiamme ja haavoittuvuuttam-

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi
Puh. 0400 422 777
E-mail: info.uusi(at)gmail.com
keminpauli(at)gmail.com
Uusi Elämä Ruotsissa
Hagalundsgatan 9
S-169 65 Solna, Sverige
Puh. +46 72 531 88 11

Mikko Laine
me elämän paineissa! 		
Haluaisin päättää lyhyeen rukoukseen kanssasi: Kiitos Jeesus,
että synnyit tänne maailmaan, ja
kiitos Jeesus, että täytit todellakin
tehtäväsi täydellisesti, että Sinun
kauttasi minunkin on mahdollista

Toimitus,
avustajat:
Heljä Ahjovaara-Steck
ahjovaara-steck(at)
kolumbus.fi
Soile Inkari, soile(at)inkari.fi
Samir Massioui
samir(at)massioui.com
Ana Kemi

omistaa kaikki se elämän sisällön
rikkaus, jonka olet puolestani maksanut! Kiitos tästä ihmeestä! Aamen.
Ole siunattu!

Teksti: Mikko Laine
Kuva: Soile Inkari

Uusi Elämän tili Ruotsissa:
PG 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457

Tilaukset,
osoitemuutokset:
Kalle Vihonen,
Puh. 0400 90 88 40
kalle.vihonen(at)gmail.com
info.uusi(at)gmail.com
Puh. 0400 422 777

www.uusielama.net
www.kristetliv.net

Paino: Suomalainen
Lehtipaino Oy, Kajaani 2021
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Suotta ei Jeesusta kutsuta Vapahtajaksi: kun
Hän kosketti Reinoa,
tämä vapautui elämänsä pahimmista sairauksista.

Koko kylä kohahti, kun Reino nousi

Ylös pyörätuolista

- Olen koulussa, ohjauksessa
oppimassa; kasvatettavana
kasvamassa, sanoo Reino Malinen ja ylistää Herraa psalmin
116 sanoilla.
- Se on joskus ollut vähän
vaikeata tämä meikäläisen
elämä – mutta kaikkeen pitää
sopeutua, hän aloittaa kertomuksensa.
- Kun olin lapsi, sain tapaturmaisesti parikin kovaa
iskua. 10-vuotiaana päähäni
osui tiili ja 16-vuotiaana pölli. Ilmeisesti näiden vuoksi
sairastuin vanhemmalla iällä
epilepsiaan.
- Aluksi kohtaukset olivat
huomaamattomia, kuin pieniä
poissaolotiloja, joita työkaveritkaan eivät huomanneet. Mutta iän myötä sairaus paheni, ja
kohtaukset tulivat rajummiksi.
Onneksi Reinolla on ollut
koko ajan rinnallaan Taimivaimo, jolta ei ole sormi mennyt suuhun tiukoissakaan tilanteissa vuosien varrella. Nimit-

täin epilepsiakohtaukset eivät
kysele, sopiiko tulla, vaan ne
tulevat täysin arvaamattomasti
- ja silloin on Taimilta kysytty
hoksottimia. Esimerkiksi kerran kohtaus tuli veneessä ja
toisen kerran saunassa…
- Kerran sain kohtauksen
pihajäätiköllä tilanteessa, jossa Taimi ei ollut paikalla.
Silloin tipahdin pyörätuolista
ja makasin noin 40 minuuttia
jäätiköllä. Ilman Taimin apua
en olisi selvinnyt tilanteistani
huonostikaan.

Pyörätuoliin

Työelämässä Reino työskenteli
konepajan työnjohtajana, mutta
viisikymppisten lähestyessä hänelle alkoi ilmaantua sairauksia
kuin sumassa: tuli sydän- ja
verisuonitauti ja sitten myös
diabetes. Vaimo joutui opettelemaan uusia asioita, esim.
pistämään insuliinipiikkejä
lihakseen.  		
Mutta Reinon epilepsia pa-

heni, ja sitten alkoi selkäkin
reistailla - ja eräänä päivänä
töiden jälkeen se petti kokonaan. Reino ei pystynyt
enää kävelemään lainkaan.
- Seurasi selkäleikkauksien
sarja ja sairaalakierre, ja kerran
olin hoidossa jopa 105 vrk.
Ja niin paljon kuin Reino
työstään pitikin, tosiasioille
oli lopulta annettava periksi;
työt oli jätettävä terveemmille ja jäätävä kokonaan pois
töistä. Tapahtumat etenivät
vääjäämättömästi ja lopulta
toimeliaan, alle viisikymppisen
miehen piti sopeutua ajatukseen pyörätuolista.
- Välillä en pystynyt liikkumaan yhtään, enkä oikein
pysynyt pystyssäkään. Eräskin
sairaanhoitaja sanoi minulle,
että hän ei ole koskaan nähnyt
niin sairasta ihmistä kuin minä
olin, Reino muistelee. Kun ei
evääkään pystynyt liikauttamaan.
Dramaattinen tapahtuma

herättää ympäristössä aina
voimakkaita mielipiteitä, ja
Reinokin sai kuulla tilastaan
jos jonkinlaisia kommenttia.
Eräskin sanoi, että jos minä
olisin tuollaisessa tilanteessa
kuin sinä, olisin jo ajat sitten
tehnyt itsarin.
Mutta uskovan ihmisen
ei tarvitse tehdä itsemurhaa,
kiitos Jumalalle! Kaikkein
vaikeimmassakin tilanteessa meillä on tiedossa ihana
tulevaisuus. Raamattu antaa
toivon paremmasta huomisesta
jokaiselle lapselleen, ja hän
tietää olevansa matkalla Isän
Kotiin. Taivaassa ei ole sairautta, ei kipuja eikä tuskia, vaan
jokaisella Jumalan lapsella on
edessään iankaikkinen ilo ja
riemu, halleluja!

Kuka täytti
hakemuksen?

Malisten koti on kuin käsityötaitojen näyttely. Taimi

harrastaa kanavatöitä, ja hän
on tehnyt niistä upeita tauluja.
Reino puolestaan on veistellyt
valtavan määrän puuveistoksia
ja koruja. Lisäksi hän on korjannut ja entisöinyt kelloja, ja
kodissa onkin hieno kokoelma
mm. kaappikelloja eri vuosisadoilta.
Tästäpä siis löytyi selitys
sille, että Reinossa ei näy edes
katkeruuden häivää; käsityöt
ovat olleet hänelle terapiaa.
Taivaan Isähän auttaa lapsiaan
mm. siten, että Hän järjestää
ylivoimaisen vaikeiden elämäntilanteiden keskelle välillä
positiivisiakin asioita, ettei
lapsi aivan nääntyisi kurjuuteensa.
Eräs tällainen iloinen asia
oli Reinon eläkepäätös. Yleensähän ihmiset joutuvat taistelemaan vuosia päästäkseen työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta
Reinolle kävi päinvastoin.
- Eräänä päivänä sain postista kirjeen, että minulle on
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myönnetty työkyvyttömyyseläke. Minulla ei ole aavistustakaan, kuinka se on mahdollista, sillä itse en ollut tehnyt
hakemusta. Tietysti se lämmitti
mieltä, kun eläke alkoi juosta.
Mutta epilepsiakohtaukset
jatkuivat entiseen tapaan ja
kohtauksista ei läheskään aina
selvitty ilman jälkiseuraamuksia.
- Vuonna 2006 sain kohtauksen, jonka aikana toinen
nilkkani vääntyi erittäin pahasti, Reino kertoo. Silloin
minulle sanottiin, että se ei
oikene koskaan.
Mutta tuo sanoja ei tiennyt,
että Taivaan Isällä oli aivan
toiset suunnitelmat.

Taimin ilmestys

Tiesitkö, että joillekin uskoville näytetään tulevia tapahtumia
ilmestysten kautta? Taimi kuuluu näihin harvinaisuuksiin,
ja hänelle näytettiin Reinon
parantuminen ilmestyksessä jo
vuotta ennen, kun Jumala nosti
Reinon pyörätuolista.
- Onneksi minä olen niin
kova puhumaan, että kerroin
asiasta, vaikka kuinka monelle ihmiselle! Jos olisin vasta
Reinon parantumisen jälkeen
sanonut, että minulle näytettiin
tuo asia ilmestyksessä jo vuotta
aikaisemmin, kukaan ei olisi
sitä uskonut, nauraa Taimi.
Taimi kertoi ilmestyksestään rovastillekin, joka tokaisi
siihen tiukasti, että sitä ei tule
tapahtumaan.

Sanan ja
rukouksen iltaan

Reino ehti istua pyörätuolissa
seitsemän vuotta. Sitten tuli
vuosi 2007, ja Hämeenlinnan
kirkossa oli Sanan ja rukouksen ilta. Taimi oli siellä kerran
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aikaisemmin nähnyt, kuinka
joku, jonka puolesta rukoiltiin
Jeesuksen Kristuksen nimessä,
lähti kävelemään.
- Ja niin me lähdimme sinne
kirkkoon, ja mielessäni rukoilin, että jospa se olisi jo meidän
vuoromme, muistelee Taimi.
Kirkossa Reinon puolesta
rukoiltiin ja hänet voideltiin
öljyllä. Mitään erikoista Reino
ei toimenpiteen aikana tuntenut, mutta muutaman päivän
kuluttua tapahtui kummia! Tosin ei kirkossa, vaan Malisten
omassa kodissa.

Kuka tuli keittiöön?

Seuraavana torstaiaamuna Taimi ihmetteli makuuhuoneessa
keittiöstä kuuluvia ääniä. Kuka
kumma on tullut näin varhain
kylään? Niinpä hän nousi ylös
ja meni katsomaan - ja mikä
yllätys! Keittiössä kävelijä olikin Reino. Reino oli lähtenyt
kävelemään!
- Tosin en itse tiedä, kuinka
kaikki on tapahtunut. Siinä
vaiheessa, kun Taimi tuli keittiöön, olin vielä muistamattomassa tilassa, kertoo Raino
Vasta vähitellen Reino tajusi
saaneensa valtavan suuren rukousvastauksen.
- Se tuli juuri oikealla, Jumalan säätämällä hetkellä. Sillä siinähän ei ole mitään outoa,
jos rukousvastaus ei tule juuri
sillä hetkellä, kun rukoillaan.
Jumala toimii juuri niin kuin
haluaa, eikä ihminen voi Häntä
määräillä, Reino toteaa.
Mutta mitä kaikkea siinä
oikein tapahtuikaan?
- Sain liikuntakykyni täydellisesti takaisin ja vääntyneen
jalan tilalle täysin terveen
jalan. Epilepsiasta vapauduin
täydellisesti, eikä minulla ole
ollut sen jälkeen ainuttakaan
kohtausta! Ja myös ylävarta-

Reinon parantuminen todistaa vastaansanomattomalla tavalla, että Raamattu on totta. Jeesus
parantaa sairaita vielä tänäänkin!
lossani tapahtui parantumista,
ja nyt pystyn liikuttelemaan
käsiäni vapaasti.

Rovasti tuli puheitaan perumaan

Kun Reino nousi pyörätuolista,
koko kylä kohahti. Turengissa
hierottiin silmiä, ja analyysia
riitti. Onhan se jymyjuttu, että
pyörätuolissa pitkään istunut
erittäin sairas ikämies lähtee
pyörätuolista kävelemään!
Nuoremman ihmisen parantumisen vielä jotenkin käsittäisi…
   Pian tapahtumasta kulkeutui
tieto myös rovastille, joka oli
Taimille vakuuttanut, että hänen ilmestyksessä näkemänsä
asia ei tule tapahtumaan. Sitten kun tuo ihme kuitenkin
tapahtui, rovasti tuli Maliselle
ja sanoi reilusti, että piti lähteä puheitaan perumaan…
   Koko kylä siis ihmetteli Jumalan työtä, mutta huvittavin
kommentti asiaan saatiin Malisten omalta lapsenlapselta. Hän
kysyi Taimilta: ”Mummi, ihan
virallisestiko se ukki kävelee?”

Kiitos Jeesus!
Taivaan Isä antoi Reinolle taitavan vaimon. Taimi ja Reino ovat tallanneet yhteistä polkua jo yli
puoli vuosisataa!

- Kaikki tämä on Jumalan ihmeellistä armotyötä. Ei minulla
ole itsestäni mitään kerskaamista, että minä tässä jotain

olisin. Mutta tahdon todistaa
oman kokemukseni kautta, että
Jumala toimii vielä tänäkin päivänä! Jotkuthan väittävät kiven
kovaan, että Jumalan ihmeet
loppuivat apostolien aikaan.
- Eräät vääntävät asioita
vaikka kuinka päin, että saisivat Jumalan työt kokonaan
pois laskuista, ja kaikenlaisia
epäilijöitä on tässäkin riittänyt.
Mutta niin se on aina: jotkut
uskovat, vaikka eivät omin
silmin näekään ja jotkut taas
eivät usko, vaikka näkisivätkin. ”Autuaita ovat ne, jotka
eivät näe ja kuitenkin uskovat”, sanoo Raamattu.
”Mutta nämä on kirjoitettu
siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan
Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä Hänen Nimensä
tähden” (Joh. 20:29, 31).
Ikuinen ylistys ja kunnia
yksin Jumalalle tästä ihanasta
parantumisihmeestä. Halleluja,
halleluja!

Teksti: Seija Pajatie
Kuvat: Maila Saarinen
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Hengellisen kentän yli rajojen toimiva julistaja

Laulaja-pastori Hannu

Hannu
Grönroos

Uusi Elämä Nro 8/2021
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Grönroos 70 vuotta
Hannu Grönroos on palvellut monipuolisesti
kristillisellä kentällä niin pastorina, laulajaevankelistana, hallinnollisena johtajana kuin
tv-julistajanakin. Grönroos syntyi Satakunnassa ja muutti opiskelijana Poriin, mutta suurimman osan julistajan uraansa hän on elänyt
pääkaupunkiseudulla. Hannulla on vaimonsa
Marjatan kanssa kaksi aikuista lasta ja neljä
lastenlasta.

Hannu Grönroos on viisilapsisen perheen kuopus, joka
sai kasvaa satakuntalaisessa
miljöössä aikuiseksi isoveljien veljellisessä valvonnassa.
Hannun äiti Elli opetti pojille
iltarukouksen, vaikka uskonasiat eivät muuten olleetkaan
kotona suuresti esillä.

Uusi suunta

Grönroosia kiinnosti laulaminen ja näytteleminen, ja
hän päättikin pyrkiä teat-

terikouluun, mutta elämän
suunta muuttui v. 1970, kun
Hannu sai kohdata Jeesuksen, joka kutsui hänet uudelle
tielle. Hannu ja tuleva puoliso Marjatta, jotka tuolloin jo
seurustelivat, lähtivät Poriin
telttakokoukseenn.
Nuorten elämä muuttui,
kun molemmat 18-kesäiset nuoret tulivat telttakokousillassa uskoon. Seurasi
liittyminen Porin helluntaiseurakuntaan, lauluäänite ja kaipuu evankeliumin

julistajaksi. Kun Kotkan
helluntaiseurakunnasta kutsuttiin Hannua myöhemmin
pastorin tehtäviin, Hannu
lähti vaimonsa ja pienen
tyttärensä kanssa sinne nuorisopastoriksi. Kolmen Kotkan
vuoden jälkeen Grönroos on
toiminut pastorin tehtävissä
myös Helsingissä, Porissa
ja Espoossa. Näyttelemistä
Hannu sai harjoittaa mm.
Samuli Sirenin elokuvassa,
jossa oli tuhlaajapojan teema.

Media- ja musiikkityössä

Pastorivuosia seurasi Hannun
elämässä mediatyön aika Hyvän Sanoman radion, nykyisen Avainmedian johtajana.
Avainmediassa tehtiin työtä
mm. silloisen Neuvostoliiton
suuntaan. Grönroos kuvaa
aikaa ”vuosisadan ihmeen
ajaksi” suhteessa idäntyöhön.

Samaan aikaan avautuivat
ovet myös muslimimaailmaan.
Hannu sai olla myös mukana kun Hyvä Sanoman radiossa aloitettiin ”Tarjolla Elämä”
suomenkielinen tv ohjelma
kaapelitelevision kautta.
Idäntyön, muslimityön
sekä kotimaan tv työn saattaminen seurakuntalaisten
tietoisuuteen ja rukousten
kohteeksi johti Hannun yli
viiteensataan vierailuun seurakunnissa seitsemän vuoden
aikana.
Hieman myöhemmässä
vaiheessa Hannu kutsuttiin
Patmos Lähetyssäätiön palvelukseen pastoriksi, ja siinä
työssä Hannu oli 14 vuotta
eläkkeelle jäämiseensä asti
vuoteen 2012. Patmos-pastorina Hannu musisoi, opetti
ja teki mediatyötä.
Eläkkeelle jääminen tarkoitti muutosta työnkuvassa,

mutta ei suinkaan laakereilla
lepäämistä. Hannu on kohdannut ihmisiä laulun ja
julistuksen kautta eri puolilla
Suomea.
Hannu iloitsee siitä, että
ovia on avautunut musiikin
kautta sellaisiinkin paikkoihin, joihin ehkä muuten ei olisi ollut menemistä. ”Laulun
sanoman tulee olla yhtä julistetun sanan kanssa”, Hannu
painottaa. .
Hannun työsarka mediatyön parissa jatkuu mm. radio
Patmoksella sekä TV 7:lla.
Hän iloitsee evankeliumin julistamisen mahdollisuuksista,
ja hänen sydämellään elää
vahvana toive kristittyjen yhteyden vaalimisesta. ”Vielä
on paljon maata valtaamatta”, laulaja-pastori sanoo.

Teksti: Heljä
Ahjovaara-Steck		
Kuvat: Jari Hakola 		
ja Pauli Kemi

Mies ja kitara - Hannu Grönroos
Sen lisäksi, että Hannu on laulaja ja pastori,
hän on myös huumorintajuinen evankelista.
Ilman hyvää huumorintajua ei näissä hommissa pärjää, hän toteaa. Syntyy muutoin
liian ”pitkänaamaista” ilmettä. ”Erehtymätön huumorintaju” vapauttaa ilmapiirin, niin
kuin mm. Billy Grahamin saarnoissa usein
tapahtuu. Kyseinen Evankelista Billy on myös
Hannun esikuva evankelistasta niin kuin myös
suomenruotsalainen Frank Mangs.
- Evankelistana toivon, että seurakunnat
satsaisivat enemmän evankelistoihin ja sielujen voittamiseen. Se on tärkeää!
Hannun laulut ovat ehkä enemmän vanhemman polven makuun, mutta ne koskettavat myös nuoria, koska hänellä on kyky
tavoittaa kaikenikäisiä.
Hannu on julistaja, joka pitäytyy Jumalan
Sanaan. Raamatut ovat usein kuluneet hänen
käytössään, ja siksi hän rohkaisee uskovia
lukemaan Jumalan Sanaa. Raamatun ei tulisi
pölyttyä kenenkään kirjahyllyssä, vaan anna
sen sanoman puhdistaa ja vapauttaa sinut,
sanoo laulaja-evankelista.
Hannu on taiteellinen ”luonnonlapsi”. Jo
pienenä kansakoulupaikana opettaja oli kehottanut häntä aikuisena hakeutumaan teatterialalle. Näin tapahtuikin, mutta suunnitelmat
muuttuivat teatterista tempeliin, kun Hannu

tuli uskoon. Esiintymisiä on kuitenkin tullut
paljon TV-ohjelmissa ja elokuvissa.
Hannu on myös TV-evankelista. Hän on
tehnyt useita satoja TV-ohjelmia eri toimijoiden kautta. Myös meillä on ollut suuri ilo
tehdän Uusi Elämä TV-ohjelmia yhdessä
Hannu Grönroosin kanssa. Näitten ohjelmien
käsikirjoituksista on huolehtinut Pyhä Henki.
Ohjelmat ovat usein syntyneet spontaanisesti
studiossa, vain aihe on ollut selvillä ja muutama tärkeä asia aiheesta ja sitten mentiin.
Seurakunnat eivät aina ole ymmärtneet
esiintymistä elokuvissa. Hannu kertoo, kuinka eräänkin seurakunnan eläkkeellä oleva pastori sanoi: me luulimme saavamme pastorin,
mutta saimmekin näyttelijän. Myöhemmin
heistä tuli hyvät ystävät.
- Olen hyvin kiitollinen Herralle siitä, että
toimessaan Hyvän Sanoman (nykyisin Avainmedian) johtajana ja sen jälkeen Patmoksen
työntekijänä, olen ollut hengellisen kentän
näköalapaikalla tehdessäni seurakuntavierailuja kaikkialle. Siinä työssä olen sytyttänyt
herätyksen tulta seurakuntiin.
Työ jatkuu yhä, koska paljon sieluja täytyy
vielä pelastua, ja siksi laulut soivat ja pelastuskutsu kaikuu yhä. Se on Hannun elämää!

Teksti: Pauli Kemi

Pastori, evankelista ja laulaja Hannu Grönroos
Kuva: Jari Hakola
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Jaakko Pirttiahon teos

”Rakkaat raajarikot”
Vuoden kristillinen kirja-yleisöäänestyksen voittoon 2021
Vuoden kristillinen kirja
2021-finalisteissa on henkilökohtaisia elämänkohtaloita, uskon etsintää ja
teologian perusteita.
Vuoden kristillinen kirja-äänestys on kristillisten kustantajien yhteistyön tulosta.
Koronavuoden jälkeen vuoden
voittajakirja ja yleisöäänestyksen voittaja julkistettiin jälleen
lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla. Yleisöäänestyksen
voitti Jaakko Pirttiahon teos
Rakkaat raajarikot.

Finalisteissa
teologiaa
ja jännitystä

Kuusi finalistikirjaa ovat
melko eri tyyppisiä kirjoja.
Tapani Sopanen on kirjoittanut romaanin, jossa liikutaan
lähitulevaisuudessa, ja kuvitellut millaiselta maailma,
jossa seurakunnat maallistuvat, mahtaa näyttää. Sopanen
on yrityselämässä toimimisen
ohella kirjoittanut yli 20 kirjaa.
Jaakko Pirttiaho puolestaan
on julistajana tuonut esille
ihmisyyden kipukohtia ja
Jumalan lohdutusta kirjassaan
”Rakkaat raajarikot”, joka
sai yleisön puolelleen. Eero
Huovisen kirja ”Äitiä ikävä”
kuvaa äidin ja isän kirjeenvaihdon pohjalta muistoja ja
ajatuksia helsinkiläispiispan
äidistä.

Apua ahdistuneelle

Raamattukouluttajana toimiva
Jaakko Pirttiaho on yleisöäänestyksen voittaneessa kirjassaan ”Rakkaat raajarikot”
ottanut aiheekseen elämän
vaikeiden vaiheiden tuoman
taakan ja toisaalta Jumalan
antaman lohdutuksen ja avun.
Pirttiaho kuvaa häpeää,
syyllisyyttä, masennusta ja
ahdistusta osin myös omien
kokemustensa kautta. ”Muutamia vuosia sitten en kyennyt
ymmärtämään masentuneita
ihmisiä”, julistaja kertoo. Kun
masennus otti julistajan syliotteeseen,
hänelle avautui, kuinka totaalinen voi ihmisen jaksamisen
vähäisyys olla, ja kuinka ihminen ei aina voi ottaa itseään
niskasta kiinni, vaikka kuinka
sitä hänelle toitotettaisiin.
Pirttiaho nivoo masentuneen tarinat Raamatun henkilöiden kokemuksiin. Lapseton
Hanna tai kuningas Daavid,
joka koki vahvoja tunteita, tulevat neuvonantajiksi. Vaikeat
vaiheet voivat olla kärsivällisyyden kasvukouluja, Pirttiaho
osoittaa.
Apostoli Paavali on kirjassa
usein matkaoppaana, olipa
kyseessä sitten kärsimyskoulu
tai pyhitys. Kristus on läsnä
elämän vaikeissa vaiheissakin. ”Kyynellaaksossa et ole
koskaan yksin. Aistit ja navigointijärjestelmät voivat olla
sekaisin, mutta kun pysähdyt,
huomaat, että Elämän Valo,

Hyvä Paimen, on pilkkopimeässä kanssasi”.
Pirttiaholta on ilmestynyt
myös mm. runoteos ja v. 2021
ilmestynyt uusin teos, ”Askelmerkkejä”.

Kolminaisuusopin
tarkastelua

Pasi Turusen kirja Kolmiyhteinen Jumala oli yksi
kilpailun kuudesta finalistista. Patmos Lähetyssäätiön
toiminnanjohtaja ja teologi
Pasi Turunen on kirjassaan
perehtynyt monesti vaikeaksi
koettuun kolminaisuusoppiin,
joka kuitenkin rajaa myös
kristillisen uskon ja muiden
uskontojen välisiä käsityksiä.
Turunen nostaa koko Kolminaisuuden läsnäolon esim.

Kristillisen kirja-äänestyksen voitti Jaakko Pirttiahon teos:
”Rakkaat raajarikot”

Pasi Turunen

Jeesuksen kastehetkessä ja
Jeesuksen jäähyväisrukouksessa, jossa hän rukoilee Isää
lähettämään toisen Puolustajan, Pyhän Hengen. 		
Turunen liittää mm. Jehovan todistajien ei-kristillisen
näkemyksen jo varhain ilmenneeseen oppiin, areiolaisuuteen, jonka kristillinen
kirkko torjui. Kirja on helposti lähestyttävä ja samalla

teologisesti monipuolinen.

Heljä Ahjovaara-Steck

Kuva: Patmos Lähetyssäätiön/
Kuvan ja Sanan kuva-arkisto
(Toimituksen lisäys: Areiolaisuus
on kristinuskon suuntaus, jonka
mukaan Kristus ei ole samaa olemusta kuin Jumala ja joka tuomittiin
kerettiläisyydeksi Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325)

Brasilialaisen Anan todistus

Ana Kemi

Synnyin ja kasvoin katolisessa viiden lapsen
perheessä. Silloin vanhempani eivät olleet vielä
uskossa. Jo pienenä minulla oli syvä Jumalan
kaipuu, ja siksi jotkut pitivät minua outona, koska
olin erilainen kuin sisarukseni. En ollut heidän
mukanaan juhlimassa, vaan viihdyin kotona.
Tulin uskoon, kun annoin elämäni Jeesukselle
teini-ikäisenä, ja silloin sain kokea Jumalan suurta
armoa ja rajatonta rakkautta. Elämäni muuttui,
kun otin Jeesuksen vastaan 14-vuotiaana. Samalla
vapauduin sairauksista ja pimeyden pelosta.
Vietin paljon aikaa isoäitini Oliveiran kanssa.
Hän oli juutalainen, jolla oli vahva usko Jumalaan.
Luin hänelle Raamattua, koska hän näki huonosti.
Isoäitini sanoi, että en tulisin asumaan aikuisena
Brasiliassa, vaan Jumala johdattaa minut muualle,
ja näin tapahtui. Isoäitini on kuollut, mutta uskon,
että hän on Jumalan luona taivaassa.
Raamatussa sanotaan Joh. 3:3, että ihmisen
täytyy syntyä uudesti tullakseen Jumalan valtakuntaan. Mark. 16:16 lukee myös: ”Joka uskoo ja
saa kasteen, pelastuu.” Vuonna 1998 päätin mennä
kasteelle. Se oli elämäni paras päivä. Jumala kosketti minua voimakkaasti, kun nousin ylös vedestä,

tunsin valtavaa iloa ja voitelua. Itkin ja kiitin
Jeesusta syntieni anteeksisaamisesta ja Hänen
rajattomasta rakkaudestaan. Halusin saada myös
henkikasteen, ja sekin tapahtui myöhemmin.
Jumalan todellisesta läsnäolosta, johdatuksesta ja pelastumisesta elämässäni haluan
kertoa muille. Se, mitä Jumala on tehnyt minun
elämässäni, sen Hän voi tehdä myös sinullekin,
jos sallit sen Hänelle ja avaat sisimpäsi ja otat
vastaan Jeesuksen rakkauden ja johdatuksen
elämääsi.
Sinua ei luotu elämään sidottuna, lannistettuna ja epäonnistuneena. Sinut on asetettu maan
päälle elämään Jumalan voimassa ja Hänen
suunnitelmissaan.
Vapaus ei merkitse sitä, että ihminen on aina
vapaa tekemään, mitä tahtoo. Se merkitsee, että
Jumala tahtoo vapauttaa sinut kaikesta, mikä
estää sinua tekemästä Hänen tahtonsa. Toisin sanoen, että tulet vapaaksi kaikesta, mikä sitoo ja
estää sinua menemästä siihen, minkä Jumala on
sinulle suunnitellut. Jumala sinua siunatkoon.

Ana Kemi
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Onko Raamattu satukirja?

Viime aikoina on esiintynyt runsaasti
mielipiteitä Raamatun todenperäisyydestä ja sanoman sopivuudesta
nykypäivään. Moni on napakasti pitänyt opusta täydellisenä satukirjana. Monen mielestä se on Jumalan
Sanaa ja arvokas ohjeistus ihmiselle.
Suomalaisissa perheissä Raamattu
on useimmiten kirjahyllyssä lähes avaamattomana. Moni ottaa silti vahvastikin
kantaa tietämättä sisällön kokonaisuudesta paljoakaan. Kaikissa hengellisissä asioissa esiintyy ääri-ilmiöitä ja
fanaattisiakin kannanottoja puolesta
ja vastaan. Minusta Raamattu kestää
rauhallisen ja asiallisen arvioinnin.
Toisaalta on selviö, että Jumalan rakkaudesta ja paholaisen pahuudesta ei
aina osata keskustella, ei kirkossakaan.
Valo ja pimeys helposti sekoittuu.
Jumalan tiliin laitetaan paljon meidän oman käyttäytymisemme vajeita.
Raamatun kaksoiskäsky kuuluu: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Sitä toteutamme vajavaisesti, mutta aina voimme kehittyä.
Raamattu on maailman levinnein ja
luetuin kirja. Sitä on painettu miljardeja
kappaleita ja käännetty monille sadoille
kielille. Valtakielillä on lukuisia eri
käännöksiä. Vanhassa testamentissa
on paljon tulevaisuuden ennustamiseen
liittyvää. Yksin Jeesuksen syntymästä ja elämästä on profetoitu yli 300

Hannu ja EijaRiitta Hurri
kertaa satoja vuosia aiemmin. Pari
tuhatta muuta ennustusta on tarkkaan
toteutunut. Sattumanvarainen todennäköisyys on ollut häviävän pieni. Sadat
toteutumattomat ennustukset odottavat
aikaansa. Tätä todellisuutta näemme maailman nykytapahtumissakin.
Lisääntyvästi löytyy historiallista
ja arkeologista todellisuutta tukemaan Raamatun ainutlaatuisuutta ja
kestävyyttä. Faktat eivät ole fiktiota.
Toki monet hengelliset ulottuvuudet
eivät avaudu teoreetikoille. Usko ja

Pyhän Hengen apu on jokaisen vastaanotettavissa tulkintaa kirkastamaan.
Kristillisen perinteen maassakin
lisääntyvästi vastustetaan Raamatun
arvovaltaa. Mieli voi muuttua. Apostoli
Paavali oli valmis aikanaan tappamaan
kristittyjä. Kohdattuaan Jumalan todellisuuden  hänestä tuli yksi Uuden testamentin merkittävä kirjoittaja. Rohkea
on, joka uskaltaa julistaa hänet tai muut
evankeliumin kirjaajat satusediksi.
Hannu Hurri, lääkäri Kouvola

Hengen eväitä elämän matkalle
Ravitse itseäsi päivittäin uskonhenkisillä, Jumalan Sanan Jeesus-eväillä. Hän
on Elämän Leipänä voimaravinto (Joh.
6:35, 48–58) ja yliluonnollinen Hengen
vahvuus kaikkiin elämän tilanteisiin ja
haasteisiin! (2. Kor. 2:14, Room. 8:37,
Fil. 4:19) Jeesus Kristus itse on juuri se
päivittäinen leipä, johon Hän viittasi Isä
meidän -rukouksessa, kun Hän sanoi:
”Anna meille tänä päivänä meidän
jokapäiväinen leipämme.” Matt. 6:11
Hengellinen aliravitsemustila on
eräs suuri syy uskovien voiman puutteeseen käytännön elämässä. Se mitä
katselemme, kuuntelemme, millä ruokimme mieltämme, mitä ajattelemme
ja mietiskelemme - se antaa laadullisen
sävyn elämäämme. Tuo sisäisen hengen
laadullinen sävy ilmenee sitten käytännön elämän kaikissa tilanteissa. Väärähenkinen ravitsemustila on helposti
aistittavissa jopa ulkonaisesti hyviltä
näyttävissä toimissakin. Ihmissuhteisiin
se luo henkisen ilmapiirin sen mukaisesti, kuin asianomaiset ovat sisäistä
henkeään ravinneet.
Huonon henkisen ravinnon vaikutteet ovat lisääntyneet valtaviin mittasuhteisiin. Meidän omat valintammekin
henkisen ravitsemuksen suhteen on
usein alistettu ’pakkosyötön’ kohteiksi.
Kaikkialta tulee tuutin täydeltä henkisiä
vaikutteita, jotka avaavat ovia saastaisten henkien hallinnalle. On todella
syytä laulaa vaikka joka päivä: ’Lapset
Jumalan valvokaa...’ ja ’Älä silmä pieni
katso mitä vain, älä korva pieni kuule

Rauno ja
Salme Helppi
mitä vain...’ 			
Kaikilla ihmisillä on luonnostaan
jonkunlainen oikeustaju, mutta se
toimii sen tietouden puitteissa, millä
sitä ravitaan. Valtamedian syöttämä
yksipuolinen ja vääristelty uutistieto
aiheuttaa epäterveen kiihkoutumisen
yhteiskunnassa. Jeesus-uskovien olisi
aika ymmärtää, ettei valtamedian tarkoituksena ole oikean uutistietouden
välittäminen, vaan mielipiteiden muokkaus ja ohjelmointi Jumalan tahdon
vastaiseen tilaan.
Epäoikeudenmukaisuus ja lähimmäisen väärin kohtelu on myöskin lisääntynyt järjettömiin mittasuhteisiin ja
samoin lihallisia kiusauksia herättävät
vaikutteet. Autuas on se ihminen, joka

varjelee sydämensä Jumalan Sanan puhtaudessa! ”Yli kaiken varottavan varjele
sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” San.
4:23 Psalmista sanoi Jumalan Sanasta:
”Minä kätken Sinun Sanasi sydämeeni,
etten tekisi syntiä sinua vastaan.” Ps.
119:11 Pietari kehotti: ”halatkaa niin
kuin vastasyntyneet lapset Sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta
kasvaisitte pelastukseen, jos ”olette
maistaneet, että Herra on hyvä.” 1.
Piet. 2:2–3
Jumalan Sana on hunajaakin makeampaa, eikä silloin maailmanhenkiset
asiat kiinnosta. Me olemme löytäneet
Kristuksessa parempaa kuin mitä maailma tarjoaa! Room. 12:21, Ps. 119:103.

Rauno Helppi
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Miksi ja
mihin
minun
tulisi
uskoa?

Raamattu osoittaa selvästi sen, että
jokainen ihminen tarvitsee pelastusta, koska kaikki ovat rikkoneet
Jumalaa vastaan. ”Sillä kaikki ovat
syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” Room. 3:23 Synti
erottaa ihmisen Jumalasta.
Jumalan tahto on, että kaikki
ihmiset pelastuvat. Tämä koskee
myös sinua. Jumala haluaa, että löydät pelastuksen, joka on Jeesuksessa. ”Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei
Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,
vaan sitä varten, että maailma hänen
kauttansa pelastuisi. ” Joh. 3:16-17
Sinä voit pelastua ja löytää iankaikkisen elämän ottamalla Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena
Pelastajanasi. ”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.
10:9-10
Jumalan puolelta kaikki on valmista. Sinun tulee vain ottaa vastaan, mitä Hän tarjoaa. Jos haluat
ottaa Jesuksen vastaan, voit rukoilla
näin:
”Jeesus, minä uskon, että olet kuollut syntieni johdosta ja että sinä olet
ylösnoussut kuolleista, jotta minulla
olisi iankaikkinen elämä. Kiitos,
että annat anteeksi kaikki syntini
ja tulet elämääni. Kiitos siitä, että
Jeesuksen veri on puhdistanut kaikki
syntini ja että olen uudestisyntynyt
Pyhän Hengen kautta Jumalan lapseksi. Tahdon tunnustaa Jeesuksen
Herrakseni ja Vapahtajakseni myös
ihmisten edessä. Amen.”
Yksi asia vielä. On tärkeää, että
löydät uskovien yhteyden ja siksi
etsi itsellesi paikallinen seurakunta,
jossa voit kasvaa Jumalan tuntemisessa ja Sanassa yhdessä toisten
uskovien kanssa.
Pauli Kemi, pastori
E-mail: keminpauli(at)gmail.com
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Ristin
kantaja

Ajoittain Jumala vie meitä tilanteeseen, jossa koemme hengellisesti itsemme epätoivoiseksi.
Tuntuu siltä, että kaikki, mitä
joskus oli, on menetetty. Ei
ole tunteita Jumalaa kohtaan.
Raamatusta ei saa mitään irti.
Rukoukset eivät tunnu menevän
kattoa korkeammalle. Koemme
olevamme pelkkää tomua ja
tuhkaa. Turhaudumme itseemme, kaikki näyttää harmaalta ja
merkityksettömältä. Sydämestä
nousee huuto Jumalan puoleen:
”Mitä nyt Herra?”
Jumalan tarkoitus ei ole kiusata meitä, vaan puhdistaa, että
kantaisimme runsaampaa hedelmää ja että ymmärtäisimme
etsiä Hänen tahtoansa. Jumala
vastaa huutoomme sanomalla,
että olen odottanutkin, että
pysähdyt kuuntelemaan Minua.
Mitä muuta Hän sanoo meille:
”Poikani, tyttäreni tule ristin
juurelle. Sinulla on kuormaa
repussa ja tomua jaloissasi.
Haluan, että tyhjennät reppusi
tähän ja annat Minun pestä
jalkasi.” Jumala haluaa, että
luovutamme omat eväämme ja
jopa eväspaperimmekin, niin
ettei jää jäljelle muuta kuin
Kristuksen risti.
Jeesus sanoi Luuk. 14:27 Ette
voi olla Minun opetuslapsiani,
ellette kanna ristiänne ja seuraa
Minua. Ja Matt. 10:38 Jos joku

Pastori Martti Ihalainen
kirjoittaa uudesta elämästä, joka syntyy, kun
kuolemme Kristuksen
kanssa ristillä ja joka
päivä kiellämme itsemme
ja seuraamme Jeesusta
ristiä kantaen.
tahtoo Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja
ottakoon ristinsä ja seuratkoon
Minua. Huomaamme, ettei voi
olla edes Kristuksen opetuslapsi, jollei kanna ristiänsä. Mikä
on ristin salaisuus? Voimme
tietää kaikki ristillä tapahtuneet
yksityiskohdat, mutta emme
silti tiedä sen merkitystä.
Mitä ristin kantaminen merkitsee minulle, ja mikä on risti?
Olemme ehkä kuulleet siitä
monenlaisia selityksiä. Kuten,
että se olisi sairaus, kipuni,
pilkkaavat työtoverini, mutta
uskon, että se on paljon vakavampaa kuin nämä. Silloin, kun
olemme syvällä turhautumisen

syövereissä, Jumala voi paljastaa meille ristin merkityksen.
Jeesus sanoo meille: Sinun
lihallinen luontosi tulee olla
ristillä Minun kuolemani kanssa, ja saat elää uutta elämää,
koska kuolema ei voinut Minua
pidättää.
Meidän tulisi tuoda ristille
epäonnistumisemme, ylpeytemme, itsekkyytemme ja oman
palvelutyömmekin, jos se on
minulle enemmän kuin Jeesus
ja Hänen rakkautensa. Omat
mielipiteemme ja tekomme,
vaikka ne olisivat hyveellisiä
ja oikeilta tuntuvia, jollei ne ole
ristin lävistämiä, Pyhän Hengen
ja rakkauden innoittamia, nii-

den on kuoltava. Ristillä kuolee
kaikki lihalliset pyrkimykset,
ylpeät ajatukset, itsensä korottaminen, taistelut ja omat
yrittämisemme.
Tulemme jälleen huomaamaan, että kaikki on kiinni yksin Jeesuksesta, paljastuminenkin tulee Häneltä. Huomaan,
että oma tahtoni ei saa minussa
aikaan minkäänlaista hengellisyyttä. Kysymme ehkä, onko
Jumalakin hyljännyt minut. Jeesus kuiskaa minulle: ”Ota ristisi
ja seuraa minua.” Toteat niin
kuin Paavali: ”Minun lihassani
ei asu mitään hyvää.”
Risti on paikka, jossa minulle ei jää epäilyksen häivää-

kään siitä, että pystyisin omin
voimin tekemään Jumalalle
jotain. Minä kerta kaikkiaan
kuolin omille tarpeilleni, minä
maailmalle ja maailma minulle.
Tämän ymmärrettyämme huudamme: ”Jeesus, Sinun käsiisi
minä annan henkeni.” Tämä on
todellista antautumista.
Kun jokaisella on näin oma
risti kannettavana, toisten ristin
kantamiselle ei enää ole haluja.
Emme voisikaan kantaa toistemme ristiä, sillä jokainen on
vastuussa kerran Jumalan edessä vain omista teoistaan. Kun
Jeesus sanoi: Ota risti ja seuraa
Minua, Hän tarkoitti, että kuljet
samaa polkua alas kuolemaan.
Tulemme täysin riippuvaiseksi
Hänestä. Jumalan on otettava
ohjat käsiinsä. Jätetään tomut
ja reput ristille, kuoleman paikalle. Jäljelle ei jää muuta kuin
Kristuksen risti, jossa kovat
sydämemme särkyvät.
Hän teki täydellisen työn
edestämme, ja me huudamme
Paavalin sanoin: ”Ja minä elän,
en enää minä, vaan Kristus elää
minussa; ja minkä nyt elän
lihassa, sen minä elän Jumalan
Pojan uskossa. Hänen, joka on
rakastanut minua ja antanut
itsensä minun edestäni.” Kristuksen risti olkoon kerskaukseni ja kunniani, koska vain
Hänen kuolemansa toi elämän
meille. Jeesus on noussut ylös
ja istuu nyt Isän oikealla puolella. Tämän tähden onkin nyt
mahdollista, että tyhjät astiat
täyttyvät Pyhällä Hengellä ja
Jumalan rakkaudella kantaen
runsasta hedelmää.

Martti Ihalainen

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

Anna joululahja Jeesuksen vähimmille!
Uusi Elämä tukee Grace Gospel
Missionin työtä Intiassa sekä työtä
Israelissa ja Brasiliassa (kuva Intiasta).

Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Vite 1096
Voita antaa lahjan myös soittamalla numeroon:

0600 15525

(10,01 € + pvm)

0600 14400 (20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2021/685 Suomessa, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3 – Swish 123 033 94 57
Info: www.uusielama.net – www.kristetliv.net – E-mail: info.uusi(at)gmail.com puh. +358 400 422 777
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Jeesuksen rakkaus kutsuu
”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat,
hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: ”Sinun Jumalasi on kuningas.”
Ohitin jälleen merkkipäivän
ja sain lahjaksi isokokoisen
kuvitetun kirjan, joka kertoo
1000 lampaan paimenesta.
Ihaillessani kahden sivun kuvaaukeamia talvisista lumimaisemista, mietin, kuinka lampaat
pysyvät hengissä tuulen ja
pakkasen kourissa. Paimenen
on kyettävä päivittäin viemään
riittävästi ruokaa lampailleen,
apulaisina toimivat äidillä ainoastaan oman perheen lapset,
puolison aika menee muiden
eläinten hoitamisessa.
Taivaallinen Isämme huolehtii ylitsevuotavalla rakkaudellaan eksyneistä lampaistaan,
meistä syntiin sortuneista, jotka
karkasimme kukin maailman
lumisille lakeuksille nälkäisinä
etsimään sitä jotakin ymmärtämättä, mistä löytää sieluunsa
rauhan.
Isä lähetti ainokaisen Poikansa julistamaan taivaallista
pelastussanomaa, ilosanomaalampailleen. Jouluna juhlimme
Vapahtajamme syntymämuistojuhlaa. 2000 vuotta sitten
Jeesus Kristus Pelastajam-

me täytti maallisen tehtävänsä
Golgatan ristillä lunastaen sielumme verensä hinnalla. Hän
jätti meille kullekin seuraajalleen tehtävän, käskyn julistaa
rauhan ilosanomaa eksyksissä
oleville lampailleen, jotka eivät
vielä ole Hänen laumassaan, ja
ruokkimaan heitä vapauttavalla
Sanallaan.
Kun me ensin maistoimme
Kristuksen rakkautta astuen
sisään ristin ovesta Hänen lammaslaumaansa, saimme merkiksi punaisen verileiman, taivaallisen sinetin, omistajamme
tunnusmerkin. Taivas ja helvetti
tunnistavat kukin merkistä lampaansa. Ensi askelilla näemme
vain vähän Kristuksen valtasuuruutta. Pyhän Hengen johdattaessa meitä korkeammille
kukkuloille, kirkastusvuorille,
tulemme nauttimaan Kristuksen
rakkauden suloisuutta, joka
on kaikkea tietoa ylempänä.
Saamme katsella sisällisillä
silmillämme Hänen kirkkauttaan, taivaallista Majesteettia.
Hengen näkökykymme avautuu uusille ulottuvuuksille ja
alamme näkemään - niin kuin
kirjassa paimen - lumisilla vuorenrinteillä eksyneitä lampaita.
Sydän syttyy rakkaudesta heitä
kohtaan, etsimme heitä tarjoten
evankeliumin ilosanomaa ja
johdatamme heidät Kristukselle
Jeesukselle.
			

Uusi Elämä TV-ohjelmia
Nettissä, Öppna Kanalen
Löydät Netti-TV:n kanavan, kun
kirjoitat netissä sanan: ÖK Play

Sointu ja Lex Thakur

Emme voi jokainen tämän
paimenrouvan tavoin kiivetä
vuorenrinteille lampaita ruokkimaan. Arkisten askareitten
puitteissa Jeesus antaa kullekin
sopivia tilaisuuksia päivittäin
kertoa ristin ja veren, rakkauden, sanomaa. Joulun lähestyessä erikoisesti asia on hyvin
ajankohtainen. Toiset menevät,
toiset rukoilevat, jotkut lähettävät postissa joulutervehdyksen,
monin eri tavoin voimme toimia.
Kristuksen suuresta armosta
olen saanut julistaa Vapahtajani
ilosanomaa monin eri tavoin
vuosikymmeniä. Erityisesti
toreilla ja aitovierillä, elämän
korpipoluilla, olen löytänyt

Jeesus sanoo:

Älkää siis peljätkö; te olette
suurempiarvoiset kuin monta
varpusta. Matt. 10:31
Älä pelkää, usko ainoastaan.
Mark. 5:36

Suomenk. TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko
Suomen aikaan:
Olkaa turvallisella mielellä,
minä se olen; älkää peljätkö.
Maanantai klo 17:30
				
Mark. 6:50
Torstai klo 18:00 						
Lauantai klo 18:30 						 Älköön teidän sydämenne
olko murheellinen älköönkä
Sunnuntai klo 13.00
peljätkö. Joh. 14:27
Ruotsin aika: - 1 tunti
Pauli & Ana Kemi

Ruotsink. TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko:

Maanantai klo 21:00. Tiistai klo 18:00. Keskiviikko klo 22:30.
Torstai klo 20:00. Perjantai klo 10:00 ja 18:00
Lauantai klo 22:00. Sunnuntai klo 21:30. Ruotsin aika: - 1 tunti

Avustustili: FI09 8000 1301 9610 83 *)
Lehden tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1025
Anna lahja soittamalla:
0600 15525 (10.01 € + pvm ) 0600 14400 (20,23 € + pvm
*) Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/685
Tili Ruotsssa: Swish nr 123 033 94 57 – PG 496 39 26-3
Kiitos tuestasi! Pauli Kemi, pastori ja päätoimittaja
www.uusielama.net – www.kristetliv.net
E-mail: info.uusi(at)gmail.com – puh. +358 400 422 777
www.uusielama.net – www.kristetliv.net

		

Minä olen ylösnousemus ja
elämä; joka uskoo minuun,
se elää, vaikka olisi kuollut.
Joh. 11:25
Eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole.
Joh. 11:26
Minä olen tie ja totuus ja elämä. Joh. 14:6

Joka uskoo Poikaan, sillä on
iankaikkinen elämä.
Joh. 3:36
Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä
paimen. Joh. 10:10-11

kalliita helmiä Kristukselle
pimeyden kätköistä, elämän
pakkasista, lumivyörymien
alta, sielunvihollisen jäätävissä
kahleissa. Myös taivaallisen
Kirjurin ohjaamana olen saanut
jakaa sanomaa kirjojen muodossa.
Tarjoan sinulle parhainta
Joululahjaa, ota se vastaan.
Hänen nimensä on Ihmeellinen
Neuvonantaja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas, Pelastaja, Jeesus Kristus,
meidän Vapahtajamme.

Kysytkö, miten pelastun?
Se on yksinkertaista.
Voit rukoilla näin:
Minä kumarrun
puoleesi, Herra
Anna syntini anteeksi.
Kodin haluan luonasi kerran
pese verelläs’ sydämeni.
Minun nimeni elämänkirjaan
punakynällä kirjoita.
Veri Golgatan kummulta virtaa
vielä tänäkin päivänä.
Pyhän Henkesi kastaa anna
taivastulella helluntain.
Joka päivä taluta, kanna
että tahtoas tottelen ain’.
Kun hetkeni viimeinen koittaa,
saata taivaan ilohon.
Eläessäni anna voittaa
sulle lyhteitä kokohon. Aamen.
Toivottaessani sinulle lukijani Vapahtajamme syntymämuistojuhlaa, rukoilen, että
tänä jouluna otat vastaan Jumalan Pojan Pelastajanasi.
Sen jälkeen liity seurakuntaan,
jossa julistetaan puhdasta Jumalan Sanaa. Kasva Kristuksen seuraajaksi julistaen
itsekin iankaikkista ilosanomaa
ja etsien eksyneitä lampaita.

Sointu Thakur

Toivon Seurakunta		
Erikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi
Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous
Tilaisuuksissa mukana: Kalle Vihonen
ym. puhujia ja vierailijoita Kalle Vihonen
pastori
Tervetuloa!

Kääntöpiiri srk

Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18
TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti
www.kaantopiiri.org!

ILPOISTENPIIRI

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Turun Martinkirkossa
joka tiistai klo 19 .
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö
sekä vierailevia julistajia eri tahoilta.
Henkilökohtainen rukouspalvelu
sairaiden ja muiden asioiden puolesta
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
Olet sydämellisesti tervetullut!
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Mihin maailma on menossa? - Toivon profeetallinen näkökulma

Tämän päivän ilmiöt maailmassa
Yhteiskunta ja arvot, joita aikoinaan
pidettiin tärkeinä yhteiskunnan rakenteen ylläpitämisessä, ovat asteittain
rappeutuneet. On mahdotonta sivuuttaa
suoraan silmiemme edessä olevia profeetallisia merkkejä – näemme ennennäkemättömän hengellisen nälänhädän,
joka aiheuttaa välinpitämättömyyttä
Jumalaa kohtaan ja uhmaa kaikkea
raamatullista yhteiskunnassa. Siellä on
myös pandemioiden valtava vaikutus.
Kulttuuri hiljentää moraalin äänen ja
vaimentaa jokaisen, joka on eri mieltä.
Tämä on johtanut kirkon voimakkaaseen vainoon suuressa osassa maailmaa,
ja se on häirinnyt ja syönyt uskonnonvapautta kotona. Tässä prosessissa
monet kristityiksi tunnistautuvat eivät
enää kamppaile uskon puolesta, joka on
kerran meille annettu.
Lisäksi on olemassa globalismin nousu, erittäin heikko ja hauras maailmantalous ja marxilaisuuden nousu, joka
on naamioitu hyvinvoinnin jakamiseksi
sekä hallitusten kontrolli ja jatkuva jännitys ja taistelu Jerusalemin hallinnasta.
Ja lopuksi: tämän vuosikymmenen
alussa meihin iski maailmanlaajuinen
pandemia, johon maailma tuskin oli
valmistautunut. Se todellakin saattoi
kansakunnat täydelliseen hämmennykseen ja kaaokseen. Kun kaikki tapahtuu
nopeasti, ihmiset ovat hämmentyneitä,
voimattomia, masentuneita ja hermostuneita. Silti Raamattu on ennustanut nämä
asiat etukäteen, ja meillä on etuoikeus
olla osa Hänen kertomustaan. Emme
ole ilman toivoa, eikä maailmamme
ole toivoton. Vaikka tämän maailman
järjestelmät ovat romahtamassa, hyvä
uutinen on, että Jeesus rakentaa edelleen
seurakuntaansa.

seen, kuolemaan, tuhoon ja voimien
hallitsemattomuuteen, kun taas toinen
myrsky on yllä olevan Raamatun kohdan mukaan jumalallinen. Myrskyt eivät
ole ikuisia. Ne täyttävät tarkoituksensa,
ja sitten laantuvat (Psalmi 148:8). Meitä
rohkaisevat Heprealaiskirjeen kirjoittajan sanat, jotka sanovat: " Mutta tuo
"vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä
järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat
muuttumaan, että ne, jotka eivät järky,
pysyisivät. (Hebr. 12:27)

Jumalan kunnian vuodattaminen maan päälle

Femi ja Reni Ogunrinde ovat pastoripariskunta Kanadasta. Jos Jumala suo, he
tulevat vierailulle Suomeen huhtikuun alussa 2022.

"Katsokaa, ettette torju luotanne
häntä, joka puhuu. Jos kerran isät
eivät päässeet pakoon torjuessaan
luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan
Ilmiöiden ymmärtäminen
tahdon maan päällä, vielä vähemmän
Käynnissä on kosminen sota kansojen pääsemme pakoon me, jos käännymme
kohtaloista (Psalmi 2). Vaikuttaa siltä, pois hänestä, joka ilmoittaa sen taiettä tämän aikakauden alussa puhaltaa vaista. Silloin hänen äänensä sai maan
kaksi myrskyä samanaikaisesti. Toinen vapisemaan, mutta nyt hän on luvannut:
on demoninen ja toinen jumalallinen. ”Vielä kerran minä järisytän maan,
enkä vain sitä vaan taivaankin.” Tuo
Jumalan Sanan mukaan:
					

”vielä kerran” osoittaa, että ne, jotka
järkkyvät, tulevat muuttumaan, koska
ne ovat luotuja, jotta pysyisivät ne,
jotka eivät järky. Koska me saamme
valtakunnan, joka ei järky, olkaamme
kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa
hänen mielensä mukaisesti, kunnioittaen
ja peläten, sillä meidän Jumalamme on
kuluttava tuli." Hebr. 12:25–29
Demoninen tuuli johdattaa maailman
kaaokseen, mikä johtaa hämmennyk-

Luonnossa jokaisen myrskyn jälkeen on
tyven erityisesti niille, jotka selviävät
kovasta myrskystä. Demonisten myrskyjen kohteena on omaisuuden, elämän
ja toivon tuhoaminen, kun taas Jumalan
myrsky on suunnattu sortaviin ja hallitseviin järjestelmiin, jotka kietovat
pauloihinsa ja pitävät ihmisiä vankeina,
ja vapauttaa heidät. Tämän seurauksena
on suuri herätys ja virvoitus vuodatetaan maan päälle. Tämä herääminen ei
ole vain seurakunnalle, vaan Jumalan
armosta kaikille ihmisille. Kirkko, joka
on väsynyt ja valmis antamaan periksi, herätetään, ja se olisi täynnä tulta.
Hänen kirkkautensa tulee julki Hänen
seurakuntansa kautta (Haggai 2:7-9).
Profeetta Jesaja profetoi tämän myös
vuosisatoja sitten, kun hän kirjoitti:
"Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha
saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut.” (Jes. 40:5) Tämä sama toistuu
Hab. 2:14. Tiesitkö, että enkelit taivaassa näkevät, mitä Jumala oli suunnitellut
aikojen päättymistä varten? Jesaja 6:1–3
julisti, että kun he seisoivat Jumalan
valtaistuimen ympärillä, heille annettiin
näkymä siitä, mitä lopulta tapahtuisi
maan päällä. He huusivat: "Pyhä, pyhä,
pyhä on Herra Sebaot, koko maa on
täynnä Hänen kunniaansa.” Nouskoon
Jumalan kansa ja liittyköön enkelien
kuoroon – Tämä koko maa on täynnä
Hänen kirkkauttaan.

Femi Ogunrinde
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