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Jesus är vägen, sanningen och livet
Jesus säger: Jag är vägen, sanningen
och livet. Det är stora sanningar i
dessa ord. Jesus är den enda vägen
till gemenskap med Gud. ”12 Hos
ingen annan finns frälsningen. Inte
heller finns det under himlen något
annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
(Apg. 4:12).
Guds väg, Jesus-vägen är rak och
tydlig. Från den vägen är det inte lätt
att gå vilse, men ofta har människan
valt sin egen väg sedan syndafallet, trots att Guds väg är rak. ”Se,
endast detta har jag funnit att Gud
skapade människorna rättsinniga.
Men sedan har de tänkt ut många
onda planer.” (Pred. 7:30). Detta
har resulterat i ”straffrundor” som
många har tvingats genomgå. Israels folks straffrundor i vildmarken
varade i 40 år.
Var och en av oss har varit tvungna att gå sina straffrundor på grund
av fel val. Ordet säger att alla har
kommit på avvägar. ”Ingen finns
som förstår, ingen som söker Gud.
Alla har avfallit, alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en

enda” (Rom. 3: 11-12). Paulus skriver: ” Bröder, se på er egen kallelse.
Inte många av er var visa på världens
sätt, inte många var mäktiga, inte
många förnäma”. (1 Kor. 1:26).
Du har kanske också fått gå straffrundor p.g.a. dina egna val. Livet
har inte alltid varit enkelt eftersom
människan ofta har valt sin egen väg
som man säger, att ”var och en är
sin egen lyckas smed”. Med denna
inställning har man glömt att livskällan finns i Jesus. Trots felaktiga val
är Gud ändå barmhärtig. Han är full
av nåd och barmhärtighet. Han vill
visa dig förlåtelse och visa på en ny
början i ditt liv.
Ett av de centralaste budskapen i
den kristna förkunnelsen kulminerar
i förlåtelse. Det berör livet här och
nu, men det berör också evigheten.
Guds förlåtelse i Jesus Kristus leder
till gemenskap med Gud, till försoning och pånyttfödelse som Paulus
skriver: ”Om någon är i Kristus är
han alltså en ny skapelse. Det gamla
är förbi, något nytt har kommit.” (2
Kor. 5:17).
Förlåtelse i Kristus gör varje

troende till en ny människa och
medborgare i himlen, men i detta
ingår också ett krav: Även du måste
förlåta andra för att Guds förlåtelse
ska vara giltig i ditt liv. Detta lärde
Jesus ut i bönen Fader vår: ” Och
förlåt oss våra skulder, så som vi
förlåter dem som står i skuld till
oss.” (Matt. 6:12).
Utan Guds förlåtelse kan ingen
människa få gemenskap med Gud.
”För alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23), men
i Jesus öppnas en ny väg till ett nytt
liv. Jesus säger: ”Jag har kommit för
att de ska ha liv, och liv i överflöd.”
(Joh. 10:10).
Idag söker många efter ett bra liv,
men trots detta har många förlorat
det bästa. Bibeln säger att den som
finner livet kommer att förlora det,
men den som förlorar sitt liv på
grund av Jesus och evangeliet kommer att finna det. David säger, ”Min
lycka är att vara nära Herren.”
Allt det som finns i den här världen ger inte lycka, därför att det
verkliga livet finns i livets givare
Jesus. Han är även sanningen.

Sanningen och frälsning måste
upplevas personligen. Filippus sa
till Natanael: ”Vi har funnit honom
som Mose skrev om i lagen och
som profeterna skrev om – Jesus,
Josefs son från Nasaret.” Natanael
sade till honom: ”Från Nasaret? Kan
det komma något gott därifrån?”
Filippus svarade: ”Kom och se!”
(Joh. 1: 45-46). Filippus hade funnit sanningen som alla personligen
borde uppleva. Du kan också finna
sanningen och livet när du personligen tar emot Jesus som din Frälsare.
Han är vägen, sanningen och livet.

Pauli Kemi

Pauli Kemi pastor och
redaktör

Välkommen till Kristet Center Solna
Kristet Center Solna är en fri församling som
känner sig hemma inom den karismatiska pingstfamiljen. Vi har en lokal i Solna och där har vi
gudstjänster och bönemöten. Vi vill bygga en
församling i Stor-Stockholm till en kärlekens
oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång,
bön, gemenskap, evangelisation och ett socialt
arbete. Vi vill att tröskeln till vår kyrka är låg.
Alla är välkomna till våra internationella möten!

Vårt Nytt Liv
TV-program sänds via
Öppna Kanalen i kabelnätet, men även i nätet.

Vi tror

• att det finns treenighet med Gud Fadern, Sonen
och den Helige Ande.
• att Jesus är den enda vägen till himlen.
• att Bibeln är Guds felfria Ord och att den är
den enda grunden i vårt arbete.
• att det finns både himlen och helvetet och att
Gud vill att alla människor ska bli frälsta. ”Så
älskade Gud världen att han utgav sin enfödde
Son, för att var och en som tror på honom inte
ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

Möteslokal: Kristet Center Solna, KCS,

Hagalundsg. 9, Pendeltåg och tvärbana till Solna
T-bana Solna Centrum och buss 513
Tel. 072-531 88 11 – www.kristetliv.net

Mötet i Kristet Center Solna:
Söndagar kl 16:00. Onsdagar kl 18:30
Pauli & Ana Kemi, Roger & Anci Tistam

Du kan hitta vår Webbkanal, när du skiver ordet: ÖK Play i nätet
(Google).
Sändningstider:
Tisdagar kl 18:00
Onsdagar kl 17:00
Torsdagar kl 19:00
Fredagar kl 17:00
Finska TV-prograsm
Lördagar kl 17:30
Måndagar kl 16:30

Tidningen Kristet Liv och Kristet Center Solna Önskar Dig God Jul och Välsignat år 2020!
Vi vill även tacka er alla som under det gångna året har stött vårt arbete. Hoppas att du är

med även under nästa år som tidningens läsare genom att du betala abonnemangsavgift
på 250 kr till vårt konto: PG 496 39 26-3 – Swish nr 1230 339 457
Ge även en gåva tlll vårt arbete! Tack! Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42
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Guds eld brinner i Brasilien
Pastor Julio Cesar Freitas

Ana och Pauli Kemi predikar

Pauli & Ana Kemi samt Roger & Anci Tistam,
var i oktober på en missionsresa i Brasilien. Där
besökte de nio församlingar och fick se och uppleva den Brasilianska väckelsen.
I Brasilien, som tidigare dominerats av katolicismen, finns det idag 44 miljoner troende kristna
evangelikaler, av vilka över 22 miljoner tillhör
pingströrelsen.
Brasilien är ett stort och vackert land där det
bor cirka 209 miljoner invånare. Resan gick till
Salvador Bahia, vilken är Brasiliens tredje största
stad med nästan 3 miljoner invånare.
– Vi hade mycket välsignade möten i olika församlingar. Några av dem var en aning lågmälda och
traditionella och i andra var det stark lovprisning,
men i samtliga fanns en stark närvaro av den Helige
Ande. Man kunde förnimma en väckelseatmosfär,
där människor längtade efter Herrens Ord. Nästan
alla böjde knä när de kom till gudstjänster och det
fanns ett starkt böneliv i samtliga församlingar,
berättar pastor Pauli Kemi.

Pauli Kemi och pastor Pedro dos Santos Jesus

Kristet Liv

Kristet Liv är en allkristen väckelse-tidning
som undervisar om Guds Ord och har ett
tydligt budskap om frälsning samt även
välsignar Israel. Tidningen Kristet Liv
utkommer 6-8 gånger per år. Tidningen har
frivillig prenumerationsavgift på 250 kr/år.

Kristet Liv

Box 135, 125 23 Älvsjö. Tel. 072 531 88 11

Pastor Simone Ribeiro

Pastor Kemi predikade Guds Ord på svenska
och hans brasilianska hustru Ana tolkade till portugisiska. Han uppmuntrade dem att följa Jesus
och att inte ge upp trots svårigheter i livet, en dag
är vi framme som segrare som Skriften säger i
Uppenbarelseboken 3:11 ”Jag kommer snart. Håll
fast det du har, så att ingen tar ifrån dig din krona.”
– En av värdpastorerna, pastor Julio, hälsade oss
välkomna till sin församling med att säga att ”det
här är en pingstförsamling och här har ni frihet att
förkunna Ordet. Idag har vi ett befrielsemöte då
vi befriar människor från demoner. De här samlingarna har vi varje fredag”, minns Pauli Kemi.
Pastor Simone hade en stark profetisk smörjelse.
Vi bad för människor i hans församling. Gud gjorde
även helandeunder. En kvinna kunde börja gå och
även tala efter att ha fått förbön.
– Lördagen 19 oktober medverkade vi i pastor
Pedros församling. Mötet var ute på torget på
landsbygden. Upptill 70 personer kom fram för
förbön. De fick förbön och blev smorda med olja.

Ana var som ’fisken i vattnet’ på hemmafältet och
bad för många”, berättar Pauli Kemi.
Under missionsresan fick teamet se många människor bli frälsta, befriade, förnyade och helade.
– Många önskade att vi kommer tillbaka dit igen,
men först ska vi ta emot gäster från Brasilien till
Kristet Center Solna, säger pastorn Pauli Kemi.

Georg Ahonen

Pastor Ana har bett för den här kvinnan som
kunde sedan både gå och tala.

Pastor Manoel Gomes och vår grupp: Roger & Anci Tistam och Ana & Pauli Kemi
Ansvarig utgivare:
Pauli Kemi, Tel. 072 531 88 11
pauli.kemi@gmail.com

Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH

Redaktion:
Yrjö Ahonen,
Kirsti Jääskeläinen,
Samir Massioui, Ana Kemi

Adress i Finland:
Kristet LIv
c/o Kalle Vihonen
Paljaspää 2 A 2
20610 Åbo
Tel. +358 400 422 777
+358 400 90 88 40

Konto:
Pg 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457

Prenumeration / annons
www.kristetliv.net
wwws.uusielama.net
Kristet Center Solna
Pauli Kemi,
Tel. 072 531 88 11
pauli.kemi@gmail.com
Paino: Suomalainen
Lehtipaino, Kajaani 2017
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Globalister utnyttjar hysterin

kring klimatkrisen

Frågorna om klimatet och dess påverkan på jorden och mänskligheten är
inte nya, även om man kan få det intrycket av den pågående debatten. I en
debattartikel på plattformen Project
Syndicate den 4/12, skriver 16-åriga
Greta Thunberg inför Klimatmötet i
Madrid, ”Till alla ledare som är på
väg till Madrid är vårt budskap enkelt:
Ni har framtida generationers ögon på
er. Agera därefter”. Som uppmärksammad klimataktivist uttrycker hon
sig lika hotfullt och ödesmättat som
hon gjort varje gång hon uttalat sig.
För att bättre förstå frågorna om en
akut klimatkris, som måste stävjas
nu, kan det vara bra att ha ett större
tidsperspektiv. De senaste 100 år har
personer med ekonomisk, religiös och
politisk makt haft viljan att påverka
världsutvecklingen, genom att använda befolknings- och miljöfrågor i
syfte att öka sin makt och inflytande.
I början på 1900-talet var rashygien ett aktuellt ämne i världen. Ett
exempel är Rockefeller Foundation
och Carnegie Institute i Washington
D.C., som båda var djupt involverade
i att understödja rashygieniska lagar i
USA. Dessa idéer spreds bland annat
till Tyskland, där de blev ett politiskt
verktyg i Hitlers händer, och till Sverige där Statens institut för rasbiologi
i Uppsala (1922-58), arbetade på vetenskaplig grund för rashygieniska
åtgärder i befolkningen.

Globalisterna är
målmedvetna aktörer

I mars 1963 stod Rockefellerfamiljens Conservation Foundation som
arrangör för den första internationella
konferensen som specifikt behandlade koldioxidens inverkan på klimatet.
Här samlades sju forskare som under
det föregående decenniet utvecklat
teorin med bidrag från den amerikanska militären. En av forskarna, David
Keeling, som mätte koldioxidnivåerna i Mauna Loa kunde nu bekräfta
en stigande trend. På konferensen
diskuterades hur detta skulle kunna
resultera i en temperaturökning med
negativa följder och en vetenskaplig
kommitté utredde konsekvenserna
vars resultat presenterades i president Lyndon Johnsons miljörapport
1965. (Rockefeller och klimathotet.
Wikipedia).
1968 skapades miljötankesmedjan
Romklubben i Italien och därmed
återupplivades retoriken angående
befolkningskontroll, och man började
föra ut miljö- och befolkningsfrågorna till de breda folklagren. En av
pionjärerna var svensk-amerikanen
professor Georg Borgström som

Världen förbereder sig för en världsregering och antikrist ankomst för att förstöra Guds skapelse innan de blir
besegrade vid Kristus tillkommelse, säger pastor Claes-Göran Bergstrand. Foto: Per Danielsson, Hemmets Vän
under 60-talet varnade för konsekvenserna av människans rovdrift på
planeten och förespråkade därför hård
barnbegränsning, rättvis fördelning
av resurserna samt inrättandet av en
världsregering.
”1972 publicerade en grupp ´vetenskapsmän´, med uppdrag av FN,
dokumentet ´The Limits Of Growth´
där man uppmande till att starkt
minska jordens befolkning i namnet
av att ´rädda miljön´. Denna strävan
var direkt kopplad till en annan
agenda – att forma en global regering
som kan hantera och framtvinga befolkningskontroll i en vidare skala.”

Romklubben och FN
förordar befolkningskontroll

Tidigt 90-tal publiserade Romklubben boken The First Global Revolution. Där skriver man: ”I sökandet
efter en gemensam fiende som vi
kan enas mot, kom vi upp med idén
att förorening, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd
och liknande, skulle vara passande
för förslaget… Alla dessa faror är
orsakade av mänsklig påverkan i
naturliga processer och det är endast
genom ändrade attityder och beteenden som dessa kan övervinnas. Den
verkliga fienden är därför mänskligheten själv.” (Brandon Smith, PNW,
19-11-18).
Över tid har idén om, att människans påverkan på klimatförändringar
är sann och att populationen är en
av orsakerna till problemet, blivit

allt mer accepterad. Det är därför
inte märkligt att FN startade Panel
On Climate Change (IPCC) 1988 i
syfte att få med världens nationer på
”miljötåget”. IPCC med dess olika
utskott är nu också i frontlinjen att
argumentera för befolkningsminskning i världen. Världens befolkning
måste drastiskt reduceras, menar
man, i syfte att kunna överleva med
den magra energi som kommer ur det
förnybara.

Klimatargument hörs
nu från olika håll.

Påven Franciskus skriver i encyklikan
Laudato Si (Var prisad, 2015), att
människan är boven i miljöförstörelsen och uppmanar till ”ekologisk
omvändelse”, vilket har hyllats av
samfundsledare och miljöaktivister.
Han betonar att det nu krävs ”en
ny global politisk auktoritet”! Det
sammanfaller med den tyske professorn John Schellnhuber som har en
mycket radikal syn på klimatförändringen. Han anser att jorden är
överbefolkad med sex miljarder!!
Han drömer om ”en jordens konstitution” som kan överträffa FN; och
”ett globalt råd” som väljs direkt av
folket. (John Schellnhuber: climate
science, 2015-06-26. Wikipedia).
Den tyska läraren och debattören
Verena Brunschweiger menar att
varje nyfödd bebis är en miljösynd.
I boken ”Barnfri istället för barnlös”
skriver hon: ”Att sätta barn till livet är
det värsta man kan göra mot miljön.

Varje ofött barn minskar utsläppen
av koldioxid med cirka 50 ton om
året.” Liknande tongångar torgför
den unga Alexandria Ocasio-Cortez,
uppmärksammad demokrat i USA:s
kongress. I februari 2019 ifrågasatte
hon om det fortfarande ska anses vara
okej att skaffa barn med tanke på
klimatkrisen. Hon är drivande i miljörörelsen The Green New Deal och
säger: ”Världen går under inom 12
år om vi inte gör något åt klimatet.”
I sin iver att påverka politikerna
kan klimataktivisterna spela dessa
odemokratiska krafter i händerna, de
som utnyttjar människors oro för sina
syften. Med FN:s Agenda 2030, där
globalisterna haft ett inflytade, har
man bara tio år på sig att nå målet med
en världsregering. Om, eller när en
sådan regering kan komma till stånd
vet ingen. Klart är dock att Antikrist
kommer att träda fram när hans tid
är inne, och då har han ett kabinett
av världsledare med sig i syfte att
förstöra så mycket som möjligt i Guds
skapelse innan de blir besegrade vid
Kristus tillkommelse. (Ps. 2; 2 Tess.
2:3f.; Upp. 19:11-21).
Hysterin kring klimaten är ett
uttryck för att människor förlorat
evighetsperspektivet. Vad kan, och
bör vi kristna göra då? Vårt uppdrag
är att i alla lägen påverka våra medmänniskor med Guds kärleksbudskap
om frälsning här och nu och hopp om
evigt liv. (Joh. 3:16).
Claes-Göran Bergstrand, Pastor
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Jesus helar även idag
Evangelierna berättar om Jesu liv
här på jorden. Där inryms många
övernaturliga under och tecken.
Han bemyndigade även de tolv lärjungarna och senare också 70 andra
att predika evangeliet med under
och tecken. Jesus sände ut dem att
förkunna evangelium: ”Bota de sjuka
i staden och säg till folket: Guds rike
är nära er.” Lukas10:9.
Lärjungarna gick ut för att predika
evangelium och Herren bekräftade
Ordet med de tecken som åtföljde
det och de återvände och berättade
entusiastiskt för Jesus: :”Herre, till
och med de onda andarna lyder oss
i ditt namn. Han sade till dem: ”Jag
såg Satan falla ner från himlen som
en blixt. Se, jag har gett er makt att
trampa på ormar och skorpioner och
över fiendens hela välde. Ingenting
ska någonsin skada er. Men gläd er
inte över att andarna lyder er, utan
gläd er över att era namn är skrivna
i himlen.” Lukas 10:17-19. Det sista
är det viktigaste och om ditt namn
inte är i Livets bok, ska du ta emot
Jesus som din personliga frälsare,
dina synders försonare. Då blir du
ett Guds barn och ditt namn skrivs
in i Livets bok.
Guds mirakler och de sjukas helande tillhör normal kristendom. Jesu
försoningsgärning är grunden till att
vi helar sjuka i Hans namn. Om vi
inte förkunnar helande, Guds Ord

I Kristet Center Solna vill vi betona enhet med alla troende. Gud vill även
hela relationer i Kristi kropp. Gud ger helande för landet och väckelse då
troende har enhet i Kristus.
som det står skrivet, kommer vi inte
heller se Guds helandeunder.
Tron på helande växer då vi förkunnar Guds löften om helande, ty
tron kommer av hörande och hörandet genom Guds Ord. Jesus sade: ”Jag
säger er sanningen: Den som tror på
mig ska göra de gärningar som jag
gör. Och större än så ska han göra, för
jag går till Fadern. Och vad ni än ber
om i mitt namn ska jag göra, för att
Fadern ska bli förhärligad i Sonen.”
Joh14:12-13.

Före sin himmelsfärd gav Jesus
missionsbefallningen vilken angår
varje troende kristen och till den hör
förkunnelsen av evangelium, helande
av sjuka och utdrivning av demoner.
Och han sade till dem: ”Gå ut i hela
världen och förkunna evangeliet för
hela skapelsen. Den som tror och blir
döpt ska bli frälst, men den som inte
tror ska bli fördömd. Dessa tecken
ska följa dem som tror: I mitt namn
ska de driva ut onda andar. De ska
tala nya tungomål. De ska ta ormar

			

med händerna och dricker de något
dödligt gift ska det inte skada dem.
De ska lägga händerna på sjuka, och
de ska bli friska.” Markus16:15-18.
Lärjungarna stannade inte upp
för att vänta på helgelse och Guds
under utan de gick ut för att förkunna
evangelium och Herren bekräftade
Ordet med åtföljande tecken. Så är
det också idag. Jesus är den samme
idag och i evighet. Han helar sjuka
och Han gör det också genom dig.
Vid sidan av bibelundervisningen
var helande och befrielse av människor mycket centralt i Jesu tjänst
på jorden och det borde det också
vara i våra församlingar idag. ”Jesus
gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön och sedan gick han upp
på berget och satte sig där. Mycket
folk kom till honom och de hade
med sig lama, blinda, halta, stumma
och många andra som de lade ner
vid hans fötter, och han botade dem.
Och folket förundrades när de såg
stumma tala, halta bli friska, lama gå
och blinda se. Och de prisade Israels
Gud.” Matt 15:29-31.
Har du sjukdom ska du vända dig
till Jesus i tro. Bekänn Guds löften
om helande över ditt liv.
Så kommer du att se och erfara helande i
Guds tidtabell. Det viktigaste är ändå
din själs frälsning.

Pauli och Ana Kemi

Den goda vägen till livet
Vårt liv är ofta fyllt av olika
vägval. Vi måste börja göra val
redan i tidiga skolår. Detta följer
dig och mig sedan också genom
ungdomsåren, val av livspartner,
val av yrke, bostadsort m.m. Det
finns dock ett val som många menar man kan vänta med till dess
att ålderdomen kommer. Vi människor ställs inför detta val från
tidiga år. Och lycklig är den som
funnit sin trygghet i Gud och valt
Jesus innan man kommit upp till
den höga ålderdomen.
Ändå finns det en som har sagt oss:
Jag är världens ljus. Bibeln kallar
Jesus för den klara morgonstjärnan.
Jag hörde en dag en berättelse som
grep mig oerhört. Det hela hade
inträffat under andra världskriget
i London. Bomberna föll i massor,
mörkläggningsgardinerna stängde
ute varje ljusstrimma och till råga
på allt svepte just den kvällen den
välkända Londondimman in över
staden. Det enda sken som man såg

Birger Skoglund
utan tillstymmelse av några konturer
var bränder efter bombnedslag. Man
kunde inte ens se handen framför sig.
En kvinna står hjälplös och vet
inte hur hon skall hitta ett av stadens
sjukhus. På grund av mörkläggningen och den täta Londonsmogen var
det fullständigt omöjligt för henne att
orientera sig. Hon hade gått i cirkel
och flera gånger hade hon kommit till
samma ställe. I sin förtvivlan ropar

hon ut i mörkret: Finns det någon
som kan hjälpa mig? Jag är på väg till
sjukhuset för att träffa min skadade
son. Han är dödligt skadad i detta
förfärliga krig. Men jag hittar inte
dit. Kvinnan var inte bara förvirrad
utan också utom sig av sorg och oro.
Plötsligt känner hon en hand, som tar
tag i hennes hand och en lugn trygg
röst säger: följ mig så skall jag leda
dig till sjukhuset och din son..
Tillsammans vandrar de genom
de mörka gatorna förbi utbrända
hus. Mannen som fattat hennes hand
bryr sig inte om varken bomber eller
dimma och snart är de framme vid
sjukhusets port. Då de nu kommit
fram till ingången frågar kvinnan
mannen hur det kunde komma sig att
han hittade så bra. Mannen svarade
henne: Jag är blind och kan varken
se ljus eller mörker, men sa han, jag
känner vägen sen förr. Jag har gått
samma tunga steg som du kvinna
nyss har gått. I förra kriget blev jag
skadad, blind och hjälplös. Men gen-
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om denna, sin egen tragedi, hade han
lärt sig att hitta vägen.
Väldigt många människor har det
så som kvinnan i berättelsen hade
det. Synden har förmörkat livet,
du irrar runt utan att veta vart du är
på väg. Hoppet att finna målet har
slocknat.
Men min vän, det finns en som har
gått vägen förut, som blev sargad och
skadad för din skull. Bibeln skriver
med en underbar klang: Ja, han var
sargad för våra överträdelsers skull
och slagen för våra missgärningar,
näpsten var lagd på honom, för att
vi skulle ha frid och genom hans sår
har vi blivit helade.
Till dig som gått vilse vill jag säga:
ropa på hjälp och du får lägga din
svaga hand i Hans starka hand. Han
vill vara din hjälpare och din guide.
Irra inte längre runt i tafatta försök att
finna mening med livet. Överlämna
dig själv åt honom som älskar dig.

Birger Skoglund

6

Kärlekens och hoppets budskap

		

Kristet Liv Nr 1/2020

Guds kallelse till Israel och n

Dr Susanna Kokkonen har blivit känd
som en djuplodande
bibellärare och expert på Förintelsen.
Kokkonen arbetade
mellan 2008-2018 som
chef på Kristna Vänners avdelning på Yad
Vashem, (Förföljelsemuseét) i Jerusalem.
Dessförinnan arbetade hon på EU-parlamentet i Bryssel och
på Finska ambassaden
i Tel Aviv.
Susanna Kokkonen
disputerade år 2004
till Doktor vid Hebew
University Jerusalem.
Gud utvidgar kallelsen
– I oktober 2018 lämnade
jag Yad Vashem efter att ha
arbetat där över tio år. Jag
har fortsatt undervisa, men
Afrika har blivit mycket
viktigt. Förändringen kan
verka underlig, jag som
alltid haft Israel och nationerna på mitt hjärta, men nu
har Gud öppnat dörren och
utvidgat området. Jag har
upprepade gånger besökt
Kenya, Rwanda, Argentina,
Schweiz, Förenta Staterna
etc. Gud har lett mig till
många länder och situationer för att sprida glädjens
budskap. Också till den typ
av platser som vi hamnade
på i Kenya, berättar Susanna Kokkonen.

Afrika-Israel
initiativet

Kokkonen berättar att det
finns ett Afrika-Israel initiativ som syftar till att förena
afrikanska länder och ledare
med Israel. I detta sammanhang kan Afrikas länder
lära sig och få välsignelser
som de inte har, men de kan
även vara med och stödja
Israel på det internationella
planet. Det här är helt och
hållet ett kristet initiativ
där pastorer, biskopar och
ledare från olika länder
är med. The Africa-Israel
Initiative:http://www.africaisrael.org/
– I mitt arbete på Yad
Vashem träffade jag många
kristna ledare och pastorer

från olika delar av världen,
pastorer som var knutna
till Afrika-Israel initiativet
var ofta mina gäster i Yad
Vashem. De hade erfarit att
ett sätt att få Afrika att bli
framgångsrikt och få välsignelser var att välsigna Israel.
De kom bl a från Kenya och
överlämnade en stor penninggåva till arbetet vid på
Yad Vashem.
– År 2016 kallades jag
att föreläsa på en konferens
i Nairobi vilken arrangerats
av Afrika-Israel initiativet
och i november 2018 upprepades kallelsen. Min kusin,
distriktssköterskan Tanja
Halonen, är mycket intresserad av barnverksamhet
i Afrika då befolkningen i

Afrika är mycket ung och
barn utgör den största delen.
Jag föreslog att Tanja skulle
följa med mig och vi skulle
be pastorerna om att få göra
besök i några barnhem. När
vi gjorde denna begäran
hade vi ingen aning om vad
vi skulle se på Maendelo
Center i Nairobis slumområde, berättar Kokkonen och
hur kontakten med barnhemmet uppstod.

Välsignelse och förbannelse i Bibeln

Bibeln berättar att alla nationer blir välsignade genom
Abraham. Detta bibelord
hör ihop med Israel och nationerna, ”Jag ska välsigna

dem som välsignar dig och
förbanna den som förbannar
dig. I dig ska jordens alla
släkten bli välsignade” 1
Mos. 12:3.
Det var viktigt att rätt
person fick den rätta välsignelsen. Orden i dessa
välsignelser troddes vara så
kraftfulla att de, när de hade
sagts, skulle ge en sådd av
välsignelse i denna mans liv.
Det är viktigt att notera att
välsignelse och förbannelse
är också ett val, 5 Mos. 30:
15-16. Kokkonen belyser
den bibliska välsignelsens
betydelse.
Det fanns ett sätt att förlora Guds välsignelser förutom att ignorera Guds
förordningar. I Bibeln står
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nationerna
det på flera ställen, att människan kan förlora sina välsignelser när han eller hon
tillsluter sina ögon och öron
för en annan människas nöd.
Gud gav Israels folk direktivet, ”När du skördar din
åker och glömmer kvar en
kärve på åkern, ska du inte
gå tillbaka för att hämta den.
Den ska tillhöra främlingen,
den faderlöse och änkan. Då
ska Herren din Gud välsigna
dig i allt du företar dig” 5
Mos. 24:19.
I den ursprungliga grundtexten sägs det: ”Jag har
befallt min välsignelse”.
Detta är ett mycket starkare uttryck. När ni gör det
Gud vill så befaller Gud sin
välsignelse komma in i den
situationen. Susanna Kokkonen lyfter fram versens
djupa betydelse.

Israel är en välsignelse för folken

Genom sin genialitet och
know-how har Israel varit
till välsignelse för många
nationer.
– I alla länder i världen
där ökenspridning sker kan
den inte stoppas. Israel är
världens enda stat där ökenspridningen minskar från
år till år. Israel har tagit
bevattningsmetoder till förhållanden i Afrika där det
är ont om vatten. Israel har
även engagerat sig att sända
hjälp till naturkatastrofer på
olika håll i världen. Men när
man betraktar allt i djupaste
mening är Jesus den största
välsignelsen som kommer
från Abrahams familj. I
Jesaja bok kapitel 52 finns
två teman, de är Israel och
Messias. Jesaja talar tydligt
om Jesus, Jes 52:1, 7, 13-15.
Jesus föds i Juda stam och
han uppfyller alla förutsägelser som finns i profetiorna, konstaterar Kokkonen.

I Afrika hedras Gud

År 2016 besökte Israels
premiärminister Benjamin
Netanyahu Afrika. Hans
bror Yonatan var med i

räddningsoperationen då
passagerarplanet från Air
France hade blivit kapat
vid Entebbes internationella
flygplats i Uganda år 1976.
Bland passagerarna skiljdes
judar och icke-judar från
varandra. En fantasifull plan
gjordes i Israel. Denna plan
genomfördes och gisslan
befriades. Den ende israelen
som dog var operationens
befälhavare, premiärminister Benjamin Netanyahus bror Yonatan. Det var
ett historiskt ögonblick då
premiärminister Benjamin
Netanyahu 40 år senare,
besökte Uganda där man
höll en sammankomst på
flygplatsen till hågkomst av
händelsen och för att hedra
Yonatans minne.
-– I Afrika hedrar även
stora politiska ledare Gud,
man har en helt annan inställning till frågorna om
Guds existens och hur Han
kan påverka ländernas förhållanden. Pastorer och
biskopar tog därför kontakt
med sina regeringar och poängterade att det var viktigt
att regeringarnas representanter skulle träffa Israels
premiärminister då han kom
till Uganda. För Netanyahu
är utvecklandet av kontakter
mycket viktigt, han säger
även att Afrika kommer
tillbaka till Israel och Israel
till Afrika.

Hjälparbetets
mandat

Många undrar varför ska vi
hjälpa Afrika. Det finns ju så
mycket korruption i Afrika,
det är som ett träsk som sväljer allt. Kokkonen tar upp tre
bibelställen där det enligt
henne finns ett tydligt mandat för all hjälpverksamhet.
Bibelorden är följande; Jes
10:1-2, Matt 6:19-21 samt 1
Joh 3:17-18.
– Hela denna värld är
fylld med lidande och trasiga hjärtan. Den ende som
kan ge hopp är Gud. Han
lovar oss en framtid och ett
hopp och den välsignelse
som Han i tidernas början

Tanja Halonen och Susanna Kokkonen välsignar Israel och påminner om löftet i Bibeln om
att alla nationer kommer att bli välsignade genom Abrahams välsignelse.

Livsmiljön i slummen är karg. Om det på något sätt är möjligt så vill vi för egen del hjälpa
barnen”, konstaterar Susanna och Tanja.
lovade Abraham och hans
avkomlingar. Vi vill gå med
det här hoppet till dem som
lider. I Bibeln ser vi att Gud
ofta ingripit i situationer
med människor som sina
redskap. Gud älskar Kenyas

barn och de brustna hjärtana
i Nairobis slum.
Han kan visa oss vad som
är det största vi kan göra där
säger Susanna Kokkonen
avslutningsvis.

Foto: Kokkonen ja
Martti Kortelainen
Text: Marja-Leena
Kortelainen
Översättning:
GeorgAhonen

Maendeleo Center, Nairobi
De minsta barnen på barnhemmet är i 1-2 års ålder,
de äldsta 20 år gamla.
De flesta av dem är föräldralösa. De vanligaste
dödsorsakerna är AIDS/
HIV, malaria, cancer och i
Nairobi trafikolyckor.
Bara i Nairobi finns det
60.000 gatubarn. De flesta
afrikaner lever under fattigdomsgränsen.

Doktor Susanna Kokkonen och distriktssköterska
Tanja Halonen har besökt
Maendeleo Centers barnhem i november 2018 och
i februari 2019. Nästa resa
har planerats till början av
året 2020.
Den här området med
slum, fattigdom och elände
sträcker sig så långt ögat
når. Förhoppningen är att vi

någon gång kan förbättra
deras byggnader och föra
evangeliet till dem, så att
barnen kan känna att de är
älskade och unika skapelser av Gud. Mänskligt sett
är det svårt att hjälpa, men
vi vill tro att allt är möjligt
för Gud även när det gäller
dessa barnen”, säger Tanja
Halonen.
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Vetenskapliga upptäckter
bekräftar att skapelsen
skedde för 6.000 år sedan.
Cellernas databank bevisar att vi – och samtidigt
också resten av skapelsen
– har funnits här några
årtusenden men inte under
miljontals år skriver dr
Pekka Reinikainen.
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Pekka Reinikainen

Forskningsupptäckter skakar om vetenskapsvärlden:

Jorden kom till för 6.000 år sedan!
Tyvärr får inte den stora allmänheten
höra talas om detta. En av de ledande
ateisterna Anthony Flew kom till tro
när han bekantade sig med vetenskapens senaste forskningsresultat.
Ateistprofessorn Thomas Nagel vid
universitetet I New York konstaterade att Darwins teori med stor
sannolikhet är oriktig.
Som bibeltroende kan vi förstå att

forskningsrönen gällande cellernas
databank bevisar - att vi och samtidigt också resten av den levande
världen har existerat några årtusenden men inte miljontals år.

Dina egenskaper är
sparade i en cell

Dina konstruktions- och bruksanvis-

ningar finns nedskrivna i dina celler.
Dessa data kan skrivas med hjälp av fyra
bokstäver. Bokstäverna är fyra molekyler vilka skrivs med bokstäverna A, T, G
och C. I den befruktade äggcellen från
vilken du härstammar kommer hälften
av bokstäverna från din mor och den
andra hälften från din far.

I den befruktade äggcellen, som
du var från början, bildar dessa
bokstäver en rad på 3 miljarder

bokstäver. Den här långa bokstavskombinationen läses alltid av med
tre bokstäver långa ord åt gången.
Sådana ord talade Gud när han skapade dig - enligt en vetenskapsman
som tolkade den text som ingår i
dig. Molekylerna A, T, G och C
innehåller inte mer data än bläcket
som runnit ut ur en flaska över ett
papper. Molekylerna är bokstäver

Kristet Liv Nr 1/2020

som bildar ord som formas till begriplig text. Det borde vara lätt för
alla att förstå att ett sådant budskap
kommer från en utomstående intelligent varelse, alltså i det här fallet
från Gud. Materia saknar intelligens.

Guds geniala
paketeringssystem

Hur har den information som tiotal
organ och hundratals olika celler
behöver kunnat packas in på så litet
utrymme? Den befruktade äggcellen
kan knappt urskiljas med blotta ögat.
Du är uppbyggd av 37.000 miljarder
celler som kommit till genom att
denna cell har delat sig och av dem
har det uppkommit tiotals olika organ. Hur har Gud löst packningen
av alla dessa data?
Den vetenskapliga forskningen
har klargjort detta under de senaste
åren. Lösningen förvånade alla. Datainformationen har packats ovanpå
varandra. När man börjar utgå från
bokstavslistans första bokstav får
man över 1.000 miljoner ord med
tre bokstäver. När en forskare beslöt
börja bilda nya ord från nästa bokstav öppnade sig ett nytt budskap.
Kunde ett nytt budskap öppna sig
om man började läsa från den tredje
bokstaven? Ja, så gick det.
Det slutade inte där. Hebreiska
läses från motsatt håll, från höger
till vänster. Hur skulle det bli om
man läste cellens data på det sättet?
Chocken var stor när man fick tre
data till vilka bestod av 3 miljarder
ord!

Ett intelligent skapande
är ett obestridligt faktum

DNA påminner om en dragkedja
med två listor som har 3,5 miljarder bokstäver på vardera sidan.
Eftersom ”dragkedjans” tänder i ena
listan är beroende av tänderna i den
andra listan står A alltid mot T och
C alltid mot G. Ovanpå varandra liggande register kan vara upp till tolv
stycken och en bokstav kan vara del
i tolv olika register!
Om bokstäverna skulle vara
synliga för blotta ögat och texten
skulle göras i bokform, då skulle
den befruktade äggcellen innehålla
en kilometerlång bokrad, det vill
säga lika mycket som ett medelstort
bibliotek.
Den befruktade äggcellens DNAsträng är drygt en meter lång. DNAsträngen i hela dig skulle kunna
gå från jorden till solen fram och
tillbaka 30 gånger. Alla register i
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Google kunde sparas i din DNAsträng.
Det intelligenta budskapet som
härstammar från en källa utanför
skapelsen är ett faktum. Det är onödigt att söka det med hjälp av teleskop utanför kosmos då man finner
det med mikroskopets hjälp i cellen.
Vetenskapsmännens färskaste
forskningsresultat har bekräftat att
ett intelligent skapande är ett obestridligt faktum. Så har det förstås
alltid varit, men nu har saken klarnat
genom vetenskapliga bevis. Vi har i
vår ägo ett skriftligt bevis från dess
ursprung och det är bokstavligen
giltigt.
Det är endast Gud som förmår
packa 12 register ovanpå varandra.
”Stenarna ropar ut” också om detta
forskningsresultat. Bill Gates från
Microsoft konstaterade att DNA är
som ett dataprogram men mycket
mer invecklat än det som Microsoft
klarar av att producera.

När har detta övermänskliga dataprogram i DNA
kodats?

Svaret är enkelt och var och en
borde utan möda kunna förstå det.
Det klarnar ur antalet kopieringsfel
som har samlats i registret. Alltid
när en cell delas kopieras registret.
Det sker med en bokstav åt gången
liksom i antiken när rabbinerna noggrant kopierade texter. I cellen finns
invecklade miniatyrmaskiner vilka
utför kopieringen i rasande fart med
1.000-tal bokstäver i sekunden.
Maskinerna är fantastiska, men i
denna fallna värld som inte längre är
”mycket god” (1 Mos.1:31), så kopieras var miljonte bokstav fel. De
sammanlagda kopieringsfelen skulle
snabbt göra slut på allt liv om cellen
skulle sakna korrekturläsnings- och
reparationsmaskiner för text.
Men inte ens deras arbete är
fullkomligt till 100 procent för de
lider också av syndafallets följder. I
mänsklighetens gener har det redan
samlats 220.000 kopieringsfel och
det har lett oss nästan till utrotning.
Det är lätt att förstå att kopieringsfel
inte förbättrar situationen när det
finns 12 register ovanpå varandra.
Med andra ord finns det inga nyttiga
mutationer.
Ett barn som föds har alltid 100300 kopieringsfel som föräldrarna
saknade, barnbarnen har 200-600
och barnbarnsbarnen 300-900. Utrotning hotar redan om några tusen
år. Enligt somliga forskare kunde
vi ha kvar högst 6 generationer till.

Adam och Eva
skapades felfria

Degenerationen började med syndafallet. Människan valde medvetet
döden. Nu har det gått cirka 6.000 år
från det beslutet. Det här är en exakt
och noggrann vetenskaplig slutsats
från granskningen av de degenererade registren i vår arvsmassa.
Påståendet att vi funnits här i
hundratusentals år är ovetenskapligt, för då skulle vi redan ha dött
tiotals gånger av fel som leder mot
utrotning. Det naturliga urvalet kan
inte ta bort alla fel eftersom det inte
”ser” dem!

90 procent av djurvärlden är lika gammal som
mänskligheten

I maj 2018 framgick det också att 90
procent av djurvärlden har funnits
här lika länge som människan. Hur
fick man det svaret? De 5 miljoner
prov som tagits av djur visar att de
funnits här lika länge. Forskarna
försökte i förtvivlan avvisa detta vetenskapliga forskningsresultat, men
det lyckades inte. De var tvungna att
hitta på en förklaring till att allt liv
är lika gammalt. De sade att det för
några tusentals år sedan inträffade
en massförstörelse som gjorde att de
överlevande har startat från samma
utgångspunkt.
Bibeln berättar om skapelsen och
syndafloden. Återigen kan vi se att
vetenskapen bekräftar att Bibelns
skildring av världens historia är
korrekt. Resultatet är oemotsägligt. Men det får du inte höra från
predikstolarna och inte heller från
massmedia som lär ut bekännelsetrogen ateism.
Om Gud ger våra folk ännu en
väckelsetid, så kommer det att ske
med hjälp av Jesustroende naturvetare. Den kan komma mycket
snabbt, till och med över en natt, när
människorna börjar förstå att Bibeln
uppenbarar sanningen för oss. Då
blir människorna förargade på alla
förkunnare ”som i orättfärdighet
undertrycker sanningen” som det så
träffande sägs i Romarbrevets första
kapitel och vers 18.

Pekka Reinikainen,
läkare

Ring eller maila

om du behöver förbön.
Tel. 072 531 88 11
pauli.kemi@gmail.com
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Du kan
bli frälst
- troende

När du ber
syndarens bön.

Det är viktigt att tänka på vad
livets mening är. Varför lever
jag? Finns det liv efter detta?
Tron på Jesus ger den riktiga identiteten. Du finner kontakten med
din Skapare. Tron på Gud leder
långt - ända till livet efter döden.
Det finns bara en grund till
frälsning och bara en väg till att
bli frälst och den är Jesus. ”Hos
ingen annan finns frälsning, och
ingenstans bland människor under
himlen finns något annat namn
som kan rädda oss.” Apg. 4:12.
Det namnet är Jesus.
Från Guds sida är allt färdigt.
”Så älskade Gud världen att Han
gav sin ende Son för att de som
tror på Honom inte skall gå under,
utan ha evigt liv”.
Att bli frälst är lätt och enkelt
för alla. I Bibeln står det: ”Ty om
du med din mun bekänner att Jesus
är Herre och i ditt hjärta tror att
Gud har uppväckt Honom från de
döda, skall du bli räddad. Hjärtats
tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.”
Rom. 10:9-10. Att bli frälst är det
viktigaste i livet!
Du kan be syndarens bön med
mig, om du vill bli Guds barn:
”Jesus, jag bekänner min synd
och skuld inför Dig. Jag tror att
Du dog för mina synder och att
Du är uppstånden från de döda,
för att jag skulle ha evigt liv. Tack
för att du förlåter alla mina synder
och kommer in i mitt liv. Tack för
att Ditt blod renar mig och tar bort
alla mina synder och att jag får
bli född på nytt och bli Ditt barn
genom Jesu blod. Amen.”
Du kan kontakta oss på Kristet
Center Solna eller tidningens
redaktion om du vill veta mer om
tro på Jesus. Vi vill hjälpa dig att
nå vägen till frälsningen, till Gud
som är din Skapare. Han älskar
dig!
Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv!
Pauli Kemi, pastor
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Gå vidare i Guds plan!

Pastor Ana Kemi vill
uppmuntra dig att
gå vidare med den
kallelse som du har
fått från Gud.

Vi behöver alla resa oss från våra
omständigheter och gå fram i den
plan som Gud har för oss. Det finns
många som vill göra Guds vilja
men inte sätta sig i den position
som Herren leder till. Guds arbete
måste göras såsom Han vill! En
del blir nedslagna och beklagar sig
som Jeremia. Gud kunde ha talat
med Jeremia där han var men på
Guds befallning fick gå till ett annat ställe och där talade Gud
Ibland måste vi ta steg för att
höra från Gud där Han vill möta

oss. Gud talade till Jeremia: ”Då
gick jag ner till krukmakarens hus
och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll
på att göra av leran misslyckades
i hans hand. Då började han om
och gjorde av leran ett annat kärl
så som han ville ha det.” Jer 18:3-4
Kärlet misslyckades, inte krukmakaren. Låt oss aldrig glömma att
då vi misslyckas så är vi fortfarande i Guds hand! ”Då började han
om och gjorde av leran ett annat
kärl så som han ville ha det.” Jer

18:4
Gud vill göra något nytt i ditt
liv, så som han vill ha det. Vi kan
misslyckas i våra planer men Guds
plan är sådan som aldrig kan misslyckas. Det viktiga är inte hur det
var utan vad Gud vill göra nu. Vi
kan också hamna under starka attacker och prövningar. Då behöver
vi ännu mer äta av Guds Ord och
dricka av den helige Andes levande
vatten. Det är det som ger kraft att
gå vidare på den väg där vi kan få
ett starkt möte med Gud. Han an-

Pastorspar Pauli och Ana Kemi har
huvudansvar för vårt TV-arbete.
Syftet med Nytt Liv TV-programmet
är att berätta enkelt hur man kan bli
frälst, att meddela Guds kärlek till
alla människor (Joh. 3:16).

vänder lidande som vi går genom
till att forma oss. Han kan använda
och förvandla lidandet – Han är
ständigt med oss. Han kommer att
öppna vägen för dig och Han har
en lösning när allt ser hopplöst ut,
det är en väg ut i frihet och tjänst.
Du behöver inte leva i ovisshet
och fruktan. Res dig från dina
misslyckanden och välj att ta steg
att följa Jesus, kostar vad det kosta
vill.
Gud vill att vi ska underkasta
oss Hans vilja, det enda sättet att
vinna segrar i denna värld och växa
i Jesus Kristi nåd och kunskap.
Vi är Guds dyrbara och värdefulla verk och vi måste tillåta Gud att
bearbeta oss på drejskivan,så som
Han vill. Låt Gud forma om dig
även om det upplevs plågsamt. Vi
går ner till krukmakarhuset som en
trasig vas, för att sedan efter Hans
kärleksfulla och omsorgsfulla arbete komma upp som en ny vas som
Gud kan använda i sitt Rike. Gud
vill upprätta, stödja, hela, styrka
och befästa oss.
Världen törstar efter Jesus och
Herren törstar efter själar. Tänk
att vi har fått den underbara nåden
att få vara Jesus medarbetare. Du
kan genom ditt liv, ditt vittnesbörd
och kallelse ge Hans liv vidare till
andra.

Ana Kemi
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Kristet Center Solna

Hagalundsg. 9, P-tåg & Tvärbana Solna, T-Solna C, Buss 513
www.kristetliv.net – www.uusielama.net – Tel. 072 531 88 11

Möten i Kristet Center Solna:

Söndagar kl 16:00 Gudstjänst

Ordets förkunnelse, bön, lovsång, gemenskap och Severing
Nattvard i första söndag i månaden

Onsdagar kl 18:30 Ordet, Bön och lovsång
I mötena medverkar: Pauli och Ana Kemi,
Roger och Anci Tistam m.fl. Lovsångsgrupp, förebedjare

Kommande möten i Kristet Center Solna

Profetiska möten 31/1.- 9/2.2019 med
missionär Simone från Brasilien
Fredag 31/1 kl 18:30
Lördag 1/2 kl 16:00
Söndag 2/2 kl 16:00

Hör Herrens röst 21.-23/2
Birger Skoglund,
Pastorer Starwin Paul &
Jabes Paul och Preeti
kuruvanka Ramaswamy
från Indien
Fred 21/2 kl 18:00 Övresalen
Lörd 22/2 kl 16:00 och 18:00
Sönd 23/2 kl 14:00 och 16:00

Missionär
Simone från
Brasilien

Birger Skoglund

Profetiska möten 20.- 22/3
Femi & Remi Ogunrinde från Kanada
Fred 20/3 kl 18:00 Övresalen
Lörd 21/3 kl 18:00 Övresalen
Sönd 22/3 kl 14:00 och 16:00 Stora salen
Lörd 21/3 kl 13:00-17:00 Kvinnodag
med Remi Ogunrinde och Ana Kemi

Starwin, Jabes och Preeti

Remi & Femi
Ogunrinde

Profetisk sommarkonferens i
Kristet Center Solna 24.-28/6.2020
www.kristetliv.net www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – Tel. 072 531 88 11
www.kristetliv.net
–

Konto: BG 5410-7586 – Swish nr: 1234 327 904
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Fyra
viktiga
saker
att veta!

1. Gud är Skapare. Det är Gud, som
har skapat himlen, jorden och dig.
Du, vår Herre och Gud, är värdig att
ta emot pris, ära och makt, ty du har
skapat allt. Genom din vilja kom
det till och blev skapat. Upp 4:11

2. Alla människor har syndat
och blivit fördärvade. Det är synden som skiljer människan från
Gud.Alla har avvikit, alla har
blivit fördärvade. Ingen finns som
gör det goda, inte en enda. Rom
3:12 Alla har syndat och saknar
härlighet från Gud. Rom 3:23
Ty syndens lön är döden, men Guds
gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår
Herre. Rom 6:23
3. Jesus har dött på korset för
dina synder för att ge dig försoning. Men Gud bevisade sin kärlek
till oss genom att Kristus dog i vårt
ställe, medan vi ännu var syndare.
Rom 5:8
Ty Gud var i Kristus och försonade
världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt
oss försoningens ord. 2 Kor 5:19
4. Du måste själv ta emot frälsning genom Jesus, som är den
enda vägen till himlen. Hos ingen
annan finns frälsning. Inte heller
finns det under himlen något annat
namn, som givits åt människor,
genom vilket vi blir frälsta. Apg
4:12 Men åt alla som tog emot
honom (Jesus) gav han rätt att
bli Guds barn, åt dem som tror
på hans namn. Joh 1:12
Ordet är dig nära, i din mun
och i ditt hjärta, nämligen trons
ord som vi predikar. Om du därför
med din mun bekänner att Jesus är
Herren och i ditt hjärta tror att Gud
har uppväckt honom från de döda,
skall du bli frälst. Ty med hjärtat
tror man och blir rättfärdig, med
munnen bekänner man och blir
frälst. Rom 10:8-10
Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Rom
10:13

Pauli Kemi, pauli.kemi@gmail.com

Kärlekens och hoppets budskap
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Varför tillåter Gud lidande och ondska?
Denna fråga tas ofta upp mot
kristen tro och tron på Gud:
”Om Gud är allsmäktig,
varför gör Han inte slut på
lidandet? Vi har inget uttömmande svar på alla frågor,
som till exempel varför en
viss person lider. Men vissa
svar kan man finna.
För det första måste man
förstå att Gud inte skapat
lidanden. När Han fullbordade sitt skapelseverk var
allt gott. Människan valde
dock redan från början gå
vägen emot Guds vilja och
föll i synd. Synd, sjukdom
och död kom in i världen.
Människan har fortfarande en fri vilja som hon
använder destruktivt och det
framgår mycket tydligt i vår
tid. Bland annat genom krig,
mord och hungersnöd som
är direkta följder av människans själviskhet. Vi får lida
för våra egna synders skull.
Om man lever ett osunt liv
och blir sjuk kan man inte
skylla på någon annan.
Största delen av världens
lidanden förklaras av syndens följder. Människan är
fortfarande självisk och ond.
Därför behöver vi frälsning
och befrielse från denna
ondska. Gud gav sitt svar
på syndproblemet genom sin
Son Messias Jesus som försonade vår synd på Golgata.

Outi ja Tapio Syrjätie har under lång tid arbetat i den lutherska kyrkans finsk verksamhet
i Skövde.
Vi lever dock i en fallen
värld och får erfara syndens
konsekvenser. Men det är
inte rätt för någon att säga
att ”min sjukdom har förorsakats av min synd.” Så
lärde Jesus heller inte ut och
vi skall inte skuldbelägga
någon med den tanken. Men
vi kan säga att sjukdom kom
in i världen som en följd av
syndafallets konsekvenser.
I de tre första verserna i
Johannesevangeliets nionde

kapitel står det: När Jesus
kom gående såg han en
man som hade varit blind
från födseln. Hans lärjungar
frågade: ”Rabbi, vem har
syndat så att han föddes
blind? Han själv eller hans
föräldrar?” Jesus svarade:
”Det är varken han eller
hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att
Guds verk skulle uppenbaras på honom”. Jesus helade
den här mannen.

Hela skapelsen har blivit
lagd under syndafallet. Därför ser vi naturkatastrofer
och olyckor hända. Paulus skriver i Rom.8:20-21:
”Skapelsen har ju blivit lagd
under förgängelsen, inte av
egen vilja utan genom honom som lade den därunder.
Ändå finns det hopp om att
även skapelsen ska befrias
från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till
Guds barns härliga frihet”.

Tr o t s a t t d e t h ä n d e r
många onda saker i världen
och i våra egna liv kan Gud
vända det onda till det goda
och använda det till att dra
oss närmare Honom. Ofta är
det så att vi inte lyssnar på
Guds röst förrän vi hamnar i
en svår situation som vi inte
klarar av själva.
Vi kommer inte få svar på
varför allt lidande händer i
detta livet men vi kan överlämna oss i den himmelske
Faderns händer. Gud älskar
oss som Hans barn och
Rom.8:28 säger: ”Vi vet att
allt samverkar till det bästa
för dem som älskar Gud,
som är kallade efter hans
beslut”.
Då är det tryggt att möta
lidandet eftersom vi vet att
vi är i Guds händer och Han
vänder lidandet till att tjäna
sina egna goda syften. När
vi ser på Jesus förstår vi
något av lidandets problem.
Gud lämnar aldrig någon
ensam med sitt lidande. Han
lider själv med oss.
*Varför sker det onda ting
till goda människor? Det har
bara inträffat en gång och
Han var frivillig (Jesus).

Tapio Syrjätie,
Präst, emeritus

Prenumerera på Kristet Liv för året 2020!
Prenumerationsavgift
för året 2020 är 250 kr

Kristet Liv

Allkristen och pro

fetisk väckelsetid

ning Kristet Liv, Box

135, 125 23 Älvsjö

4/2018
Du kan även prenumerera
på tidningen Kristet Liv:
• att ringa: tel. 072 531 88 11
• att maila:
pauli.kemi@gmail.com
• att betala prenumeration
till konto: PG 496 39 26-3
Birger Skoglund:
- att posta beställning:
The last call
Ty såsom det sked
Kristet Liv, Box 135,
de på Noas tid, så
skall
det ske vid Männ
iskosonens tillko
mmelse
125 23 Älvsjö
Nr
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behöver ditt stöd
för evangelisation

Tack för en gåva,
som betyder mycket!

Var med och dela ut
tidningen Kristet Liv!

www. kristetliv.net
Barbro Erling

IA

Itella Posti Oy

Itella Green

Konto, PG: 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457
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Låt dig älskas!

Tidningen Kristet Liv

Skörden är Stor
men arbetarna få
Sidan 6
Mattias L

