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David Silver har tydligt
budskap till de kristna:

Tillbaka till de Bibliska Grunderna
och att leva rätt inför Gud!
Don och Sofie Waldo kommer till
Kristet Center Solna Sida 5 & 7
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Israel 70 år

Israel är ett Guds Under, en uppfyllelse av Guds löften. Gud utvalde
judarna av alla folk och kallar dem
tillbaka till deras eget land. Ett av
historiens största mirakler skedde när
judarnas egen stat fåterföddes 1948.
Gud gav Abraham löften om landet
som Han styrkte till Isak och Jakob,
som också fick namnet Israel. Israel
föddes av Guds löftes säd, men löftet
uppfyldes inte förrän judarna erövrade
landet under Josuas ledning när de
återvände från Egyptens slaveri.
Flera Israeliska kungar regerade
landet från Jerusalem. Där byggde
David sin egen stad och Salomon
templet som judarna samlades till
under sina högtider från hela landet.
Också Jesus verkade i Jerusalem. Där
korsfästes han och steg upp till himlen.
Enligt bibelns löften kommer han även
att komma tillbaka till Jerusalem som
Messias.
Jerusalem har erfarit mycket förstörelse och judarna har flera gånger
drivits ur staden, men under alla tider
har Jerusalem varit i judarnas hjärtan.
De har bekänt för varandra att nästa
år i Jerusalem!
Vissa förnekar judarnas historiska
band till Jerusalem. Palestiniernas
bortgångne ledare Arafat sade att judarna har inga historisa bevis gällande

deras anknytning till Jerusalem. Även
FN-ledda Unesco har beslutat att judar
och kristna inte har några band till
Jerusalem. Men även stenarna ropar
om judiska folkets historia.
Bakom denna lögn ligger givetvis
djävulen. Jerusalem är judarnas huvudstad och dit väntar judarna och
även kristna att Messias skall komma.
Jesus kommer komma tillbaka till sin
egen stad som Messias.
Under 70 år har Israel utvecklats till
ett ledande land inom många områden.
Ständigt hör vi om nya innovationer
inom teknik och medicin från Israel.
På så vis är Israel till välsignelse för
hela världen. Många tiger om de Israeliska innovationerna även om de är i
stort behov av dem.
Israel är mellanösterns enda demokratiska nation som respekterar
mänskliga rättigheter. Israels parlament, Knesset, har beslutat att Jerusalem är Israels eviga och odelade
huvudstad. Detta har inte folkslagen
accepterat, och därför har kristna ICEJ
öppnat en ambassad i Jerusalem.
I Israel gladdes man åt att USA flyttade sin ambassad till Jerusalem. Detta
beslut bestreds i många länder, i synnerhet arabländer. Men många andra
länder har uppmuntrats till att förflytta
sina ambassader till Jerusalem. Till

de länder som inte accepterar detta
är Jerusalem en berusande stötesten.
”Se, jag skall göra Jerusalem till en
berusningens kalk för alla folk runt
omkring. Också Juda skall drabbas
när Jerusalem blir belägrat. Det skall
ske på den dagen att jag skall göra
Jerusalem till en tung sten för alla
folk. Var och en som lyfter den skall
göra sig illa på den. Och alla jordens
folk skall församla sig mot henne.”
(Sak. 12 :2-3)
Det är sorgligt att offentliga Sverige ofta intagit en negativ ställning
till Israel. Antisemitismen har vuxit
sig starkare, i synnerhet i Malmö. Vi
kristna måste resa oss emot denna
utveckling. Låt oss be om en regering som skapar goda förhållanden till
Israel. Vi är naturligtvis glada över
att många församlingar i Sverige
välsignar Israel och tar avstånd från
den så kallade ersättningsteologin, där
den kristna församlingen ses som den
nya ersättningen för Israel, vilket är
en stor lögn. Judarna har varit och är
fortfarande Guds utvalda prästerskap
för hela världen.
Genom att välsigna Israel drar vi
Guds välsignelse till våra egna liv,
församlingen och över vårt land enligt
Guds Löften. ”Jag skall välsigna dem
som välsignar dig och förbanna den
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som förbannar dig. I dig skall alla
släkter på jorden bli välsignade.” (1.
Mos. 12:3) Gud välsignar de som
välsignar Israel.
Risken finns att även kristna vill
agera politisk korrekt. Detta kan leda
till att vissa församlingar och andra
kristna sammanhang inte ber offentligt för Israel, utan tiger istället. Guds
folk bör helhjärtat stå för Israel och
judarna. Var Israels och judiska folkets
”ambassadör”. Tala väl om Israel.
Tidningen Kristet liv gratulerar
70-åriga Israel med orden från Psalm
122: ”Önska Jerusalem frid! Må det
gå dem väl som älskar dig. Må frid
råda inom dina murar, välgång i dina
palats. För mina bröders och vänners
skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds, hus skull vill jag söka
ditt goda.”

Pauli Kemi

Pauli Kemi
Redaktör

Välkommen till Kristet Center Solna

Möten i Kristet
Center Solna:
Söndagar kl 14:00
Internationellt möte
som är för alla!

Kristet Center Solna är en fri församling med gudstjänster och bönemöten som hålles i vår lokal i Solna. Vi vill
bygga upp en lokal församling i Stor-Stockholm till en
kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång,
bön, gemenskap, evangelisation och socialt arbete. Vi
vill att tröskel till vår kyrka är låg. Alla är välkomna till
våra internatinella möten!

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 männskor 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,
Hagalundsg. 9, Solna, Pendeltåg ovh tvärbana Solna.
T-Solna Centrum och buss 513
Info: T. 072-531 88 11 – fb.me/KristetCenterSolna

I mötena medverkar:
Pauli och Ana Kemi
Georg Ahonen
Matti Haapala
Kirsti Jääskeläinen
och gäster
Välkommen!

Tidningen Kristet Liv & Kristet Center Solna behöver ditt stöd! Konto: PG 496 39 26-3
Du kan även ge genom Swish nr 1230 339 457
Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42
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Pastor Timo Hakkarainen,
Finska Filadelfia,
Stockholm

Uppgiften större än dig själv

Jag satt på vänskapsförsamlingsevenemang i vår församling. Deltagarna var
i huvudsak från svenska församlingar
av vilka många hade Sedan åratal haft
etablerade förbindelser med församlingar i Östeuropa. Två utländska
talare, den ena från Estland och den
andra från Moldova, agerade som
gemenskapsskapare medan de presenterade sina egna inlägg. Det måste
påpekas, att det är alltid lika inspirerande och samtidigt utmanande, att
höra erfarenheter från representanter
av lidande församlingsrörelse och om
deras kompromisslösa sätt att tjäna
Gud med hela sitt hjärta.
Det är även uppmuntrande att se
hur Gud vakar över sitt arbete och
vägleder troende individer även i
svåra omständigheter för att föra sitt

Kristet Liv
Kristet Liv är en allkristen väckelsetidning som undervisar om Guds
Ord och har ett tydligt budskap om
frälsning samt även välsignar Israel.
Tidningen Kristet Liv utkommer 8-10
gånger per år. Tidningen har frivillig
prenumerationsavgift på 250 kr/år.

arbete framåt.
Biskopen i Moldovas pingströrelse
berättade om sin barndom och hur
han kom till tron. Redan från början
blev han lärares hackkyckling när
alla i en liten landsbygds by visste
att Viktor var barn från en kristen
familj. Läraren försökte målmedvetet
omvända den lille skolpojken från sina
föräldrars illusioner till den trygga
sovjetiska kommunistideologin. Läraren gjorde även hembesök för att få
föräldrarna att förstå sitt barns bästa
så att pojken inte skulle bli en likadan
fånge i deras ömkansvärda religion.
När Viktor var tretton år kom han
till tron. Detta hände på natten i ett hemligt möte. I samma veva fick pojken
Viktor även höra en profetia som lät
otrolig: Gud skulle använda honom i
Ansvarig utgivare:
Pauli Kemi, Tel. 072 531 88 11
pauli.kemi@gmail.com
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en världsomfattande uppgift att föra
evangelium vidare.
Tanken kändes omöjlig. Ända tills
dess hade Viktor aldrig varit längre
borta än sin hemby. Han hade aldrig
sett trådbuss eller tåg. Mjölka kunde
han och uträtta andra sysslor tillhörande små lantbruk, men att han skulle
kunna bli förkunnare av evangeliet
överallt i världen, kändes mer än
utopistiskt.
Men Gud vågar ge till vårt liv
drömmar som är större än oss och
våra omständigheter. Han avgränsar
inte innehållet i våra uppgifter enligt
vår bakgrund. Han räds inte att ge
oss visioner vilka kan kännas totalt
omöjliga att genomföra.
När det gäller Viktor, besannades
Adress i Finland:
Kristet LIv
c/o Kalle Vihonen
Paljaspää 2 A 2
20610 Åbo
Tel. +358 400 422 777
Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH
Prenumeration / annons
wwws.uusielama.net
Kristet Center Solna
fb.me/KristetCenterSolna

profetian som Gud gav till honom
bokstavligt. Under resans gång rymdes det visserligen flera etappmål
vilka grundade väg för Guds plan.
Viktors lärares febriga försök att frigöra pojken från den farliga religionen
misslyckades. Pojken blev en ung man
som älskade Jesus likväl som hans
föräldrar gjorde. Den trygga och säkra
kommunismen föll knappt tjugo år
efter Viktors omvändelse och det sen
till möjligt, att resa fritt över hela världen. Gud har lett den lille pojken, som
han kallade från mjölkningspallen, till
att bli ledare i en världsomfattande
slaviska pingströrelse.

För Gud är ingenting omöjligt!
Timo Hakkarainen
Översättning: Birgitta Virtanen
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David Silver
leder Out of Zion
Ministries med sin
fru Josie.

Livet mellan himmel och

Den andliga dimensionens inflytande på mänskligh
”Ty den kamp vi utkämpar är
inte mot kött och blod, utan
mot furstar och väldigheter
och världshärskare som råder
här i mörkret, mot ondskans
andemakter i himlarymderna.” (Ef. 6:12)
Vi människor vill gärna
tänka att vi är självständiga
varelser, fria att tro och agera
som vi vill. Men detta är långt
från verkligheten.
Upp.12:7 berättar att det
någon gång i tidernas begynnelse uppstod ett krig i himlen
mellan goda och onda krafter,
och den onda sidan kastades
ut därifrån. Sedan dess har

Lucifer, eller Satan, och de
fallna änglarna haft inflytande här på jorden.
Bibeln kallar Satan för
”Fursten över luftens härsmakt” och ”Denna världens
gud.” Varje människovarelse
- som någonsin levt på jorden,
som lever nu och kommer
att födas - har inget val utan
måste leva mitt i detta krig
mellan Ljusets och Mörkrets
rike. Detta oavsett om vi vet
det eller inte, förstår det eller
inte, tror det eller inte. Det
urgamla kriget mellan de två
rikena rasar runt omkring oss
och ofta i oss – varje dag i

våra liv.
De goda nyheterna är att
Han som är i oss är större
än han som är i världen, och
Gud har redan säkrat segern
genom sin Sons Yeshuas död
och uppståndelse, Han som
är Israels Messias och Kung.
När en människa blir ”född
på nytt”-troende blir han eller
hon ”inympad” i Ljusets rike
och mönstras in i Guds armé
(2 Tim.2:3-4). Ett av Guds
namn på hebreiska är Adonai
Tzevaot – Härskarornas Herre (1 Sam.17:45).
Som jag tidigare nämnt har
Gud redan försäkrat segern

och striden är Hans, men Han
har kallat oss in i sitt rike och
utrustat oss att vara Hans
”Krigarbrud” som deltar i
striden då Hans rike når den
slutliga segern.

Hur påverkar
andevärlden
våra nationer?

Vi och våra förfäder har varit
på jorden under många, många generationer. Gud utövar
sitt inflytande genom sitt Ord
och genom levande exempel
från Ordet som blev kött – sin
Son Yeshua. Allt är helt öppet

och tillgängligt för oss alla
som läser Bibeln. Även det
andra riket försöker påverka
oss, men helt i motsats till
Guds vägar. Bibeln säger i
Ef. 6:12 att vi kämpar inte
mot kött och blod utan mot
makter och världshärskare
som verkar ovanför oss i den
andra himlen. Det framgår
klart från verserna 11 till 18
att de är onda. De påverkar
situationen på jorden i huvudsak genom att vilseleda och
manipulera vårt politiska och
religiösa ledarskap såväl som
oss, om vi inte lever under
Guds beskydd (Ps.91).
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Tatueringar och
piercing av kroppen
en farsot

Tatueringar och piercing av
kroppen har spridit sig i hela
västvärlden lavinartat. Vi är
bestörta över hur människor
ser ut här i Israel, och det är
likadant på de flesta håll i
världen idag. Gud uppmanar
oss att inte genomtränga eller märka våra kroppar (3
Mos.19:28). Ändå har det
blivit helt acceptabelt att sätta
nitar och andra metallföremål
i ansikten och kroppar. *)
Några decennier sedan var
det bara sjömän och mc-gäng
som tatuerade sina kroppar,
men idag är det ”trevliga”
unga flickor och ”respektabla” äldre kvinnor som gör
det. Så gjorde Baal-dyrkare
för att få sin demoniska gud
att agera till deras fördel, och
det är vad hedningar alltid
har gjort. Nitar och tatueringar är tydligt tecken på att
människor, ofta ovetande, är
influerade av onda andar.
Shiamuslimernas självspäkning under den religiösa
Ashura-festivalen är ett eko
från de 450 Baal-profeterna,
som skar sig själva när de
försökte få elden att falla på
sitt altare (1 Kung. 18:28).

h jord

heten

Dessa förledda ledare stiftar lagar och styr sina undersåtar på obibliska sätt,
t.ex. genom att legalisera
abort, eutanasi mm. och genom att uppmuntra till all slags
avgudadyrkan. Effekterna av
denna påverkan är synbar.
Gud verkar genom sin Helige Ande som lär troende
att leva rättfärdigt. Ofta kan
man urskilja om en person är
messiastroende på sättet han
eller hon uppträder och talar.
Det onda riket gör det exakt
motsatta och det är ofta ännu
tydligare idag.

Vägen till vändning
av situationen

För att se en vändning av
situationen i Väst måste vi
helhjärtat återvända till Guds
fulla Ord och bli Härskarornas Herres soldater. Vi bör
engagera oss i förbönstjänst
och andlig krigföring, för att
ta tillbaka vad fienden har
berövat oss. I Yeshuas namn
ska vi riva ner varje bålverk
och förstöra alla oblibliska
monument, söka upp och
förstöra alla ogudaktiga symboler.
Det blir förstås inte lätt, men
Jesus har lovat oss att när
Sanningens Ande, den Helige
Ande har kommit in i våra liv
kommer Han leda oss till hela
sanningen (Joh. 16:13)

Text: David Silver
Översättning:
Georg Ahonen

Don & Sofie Waldo

Hälsningar till alla i vår Herre

Jesu Kristi namn!
Prisad vare vår Herre Jesus Kristus. Vi
kommer tillbaka till det vackra Sverige
för att välsigna svenskar och många andra
från olika länder bosatta i Sverige. Det har
gått nästan två år sedan vårt senaste besök
och vi är förväntansfulla att återvända och
förhoppningsvis kunna vara till välsignelse
för er alla!
Under vår bortavaro, har vi blivit stort
välsignade av fem förkunnelseresor till människorna på de Filippinska öarna. Vanligtvis
har dessa resor omfattat besök till fem till
sex öar och förkunnelse till många olika
kyrkor och grupper inom olika samfund.
Vi har fått bevittna många helanden, några
omedelbara och andra under en tidsperiod,
samt många dop i den Helige Andens eld.
En ung flicka på 18 - 20 år, som hade
tjocka glasögon som Coca Cola flaskans
botten, blev omedelbart helad efter bön på
Palawan ön. En ung man på 32 år som hade
varit dövstum sedan födseln blev också
omedelbart helad från dövhet efter bön på
ön Cebu. Halleluja!
Dessa är bara två av många helanden och
mirakler vi har fått bevittna under detta år.

Under den första etappen av vår två månaders långa förkunnelseresa blev vi tillfrågade
att besöka en kyrka där pastorn och hans
medarbetare under mer än ett års tid hade
bett om ett evangelistbesök i staden. På
första dagen för vår besök till ön Leyte var
vi tillgängliga och hade inget inplanerat för
dagen, så vi bestämde oss att gå och besöka
denna grupp. När vi närmade lokala gymmet
förstod vi att det handlade om ett större möte
- större folkmassa av kanske 300-400 människor hade samlats vid en öppen basketplan
och inte inne i kyrkbyggnaden. Den natten
kanske 50 eller fler människor tog emot Herre
Jesus i sina hjärtan. Många ropade och grät
och blev också döpta i den Heliga Anden
samt mottog tungotalets nådegåva. Många
blev helade på ett mirakulöst sätt och fick
motta mirakler. Gud är så underbar! Ära
till HONOM vår Herre och Frälsare Jesus
Kristus! HAN vet allt och HAN vill välsigna
Hans folk i överflöd.
Gud välsigna er alla och vi träffas snart!
Med kärlek,

Evangelisterna Don & Sofie Waldo
Översättning: Birgitta Virtanen
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Jesus är underbar!
Han började tala till mig om Israel
under en fasta när jag gick på Hållands Folkhögskola i Jämtland våren
1978. Jag gick på missionskursen
där och hade gjort specialarbete om
att det finns nedlagt syndafallsupplevelse, gudslängtan och tro på att
förlossning skall komma i hinduernas
Bhagavad Gita och i flera andra gamla
religioner. Jag trodde att Gud ville
sända mig till Nepal, men nej...
Guds eld slog ner i mig och jag
fullkomligt brann för Israel. Det var
ett verk av den Helige Ande och bibelläsning. Jag som varit hjärntvättad palestinavän trots min radikala frälsning
ett år tidigare. Jag kände inte då till
sanningen om allt detta med svensk
propaganda och hade aldrig varit i
Israel. Under fasta och bön satte Ordet
mig fri från lögnerna och jag blev en
hängiven bibelundervisare om Israel
och har predikat i många länder.
Mina gamla vänner var också alla
färgade av den nya ateistiska anden,
som kom in på 1960-talet i nya skolan
med Olof Palme som dirigent. Nya
skolan där morgonbön, kristendom,
Bibel och betygen i både ordning
och uppförande togs bort. Ja det
skulle vara skolstrejker och hette att
alla religioner är väl lika. Diskussion
istället för morgonbön. Darwinism
läres ut fortfarande i vårt land. Vi
som varit vana vid morgonbön och
hade haft regler från Tio Guds Bud,
blev på några år hjärntvättade mot
Jesu lära, mot Israel och mot Bibeln
som auktoritet. Våra trossyskon i de
baltiska grannländerna förstår inte
hur det är möjligt att vi i Sverige
kan ha samma marxist-leninistiska
skolundervisning, som de haft under
tidigare occupation av gamla Sovjet
diktaturen.
Även under mina tre år i Berlin

hade mina vänner och jag blivit påverkade av studenterna där, som var
väldigt vänsterradikala, anti Israel och
färgade av hemska Bader Meinhof
-ligan, som kanske några kommer
ihåg om.
Direkt efter att Den Helige Ande
uppenbarat mycket som var helt nytt
för mig, om Guds kärlek, utkorelse
och planer för Israel i Ordet, talade
jag om för alla som ville lyssna ord
som Jes 60:12, Sak 12:9 och 1 Mos.
12:3. Uppenbarelsen att Lövhyddefesten (Sukkot hebr.) är den fest som
inte är fullbordad ännu av Jesus, fascinerade mig. Kanske är denna stora
hösthögtid Jesu återkomst, uppryckandet eller bröllopsfest, eller något
annat väldigt viktigt. Jag visste då inte
mera än så, men detta uppfyllde mig,
att alla måste veta detta. Sen när jag
läst Sak 14:16-21 förstod jag att det
var även viktigt att åka ner till Israel
och fira denna fest där. Att man är en
välsignelsens ambassadör för sitt land
(jag för Sverige) om man åker dit helt
enkelt. Det har blivit många resor och
stor välsignelse. Herren har helat mig
från dödliga hjärtinfarkter och cancer
och jag upplever mig nära på som
tonåring. Jesus är underbar och står
för sitt ord i alla avseenden.
Ja det finns även ett ord för de som
kallar sig utdrivna palestinier: Jer
12:14-17. Obs! Det var de arabiska
ledarna, som lockade ut dem som flyttade från Israel och som fortfarande
kallar sig flyktingar. De sa: "flytta ut
så kan ni flytta tillbaka när vi kört judarna ut i havet." Ca en milj av Israels
medborgare är araber och bor inte på
Gaza eller sk Västbanken utan mitt
ibland israelerna. De har också sina
representanter i Knesset enl israelisk
demokratisk anda.
Av Romarbrevet 11, så förstod jag

Birgitta Nilsson predikar ofta om Jesus på torgen, men även i församlingen.
direkt ändå mera. Jag trädde upp i tid
och otid för att förklara att vi är inympade i det ädla olivträdets saftrika
rot och om vi erkänner detta får vi del
av den smörjelse och härlighet som är
över Israel mm och att Gud kommer
att ta bort täckelset och hela Israel
kommer att få möta sin Frälsare.
Ja Herren ledde mig ner till Israel
första gången 1982 just under Lövhyddefirandet där. Jag var världens

lyckligaste. Där fick jag träffa troende syskon och ledare från andra
nationer som hört samma från Gud.
De firade Lövhyddefesten och vi gör
det fortfarande.
Kom med i år! Jer 31:6 Ty en dag
kommer då väktare skall ropa på
Efraims berg: "Kom, låt oss dra upp
till Sion, upp till Herren, vår Gud."

Birgitta Nilsson

Nyheter från Israel
Israelisk och kinesisk diamant- Israeliska armén byggde
börs informerar om samarbete bageri åt syriska flyktingar
Diamantbörsen i Shanghai har undertecknat ett
avtal med den israeliska diamantbörsen. Den ska
flytta över en del av sin verksamhet, närmare
bestämt bearbetningen av stora stenar, till Israel.
Den israeliska diamantbörsen välkomnar kinesisk
personal till arbete vid den nya diamantskärningsanläggningen som ska byggas i mellersta Israel.
Dussintals kinesiska diamantförädlingsföretag
förväntas förflytta delar av sin bearbetningsverksamhet till landet.
(Källa: Amitay Gazit 28.6 2018)

DEBKAfiles källor berättar att IDF (den israeliska försvarsmakten) i torsdags 5 juli byggde
upp ett bageri för 12.000 syriska flyktingar som
samlats byn Berika 1.200 meter från det israeliska
försvarets gränsposteringar. Bageriet producerar
både pitabröd och vanligt bröd. Dessutom får
flyktingarna vatten och medicinsk hjälp av IDF.
När bageriets produkter inte räckte till under
torsdagen kom israeliska arméns lastbilar med
mer bröd till området.
(Källa: DEBKAfile 6 juli 2018)

Tusentals israeler i
manifestation nära Gaza

Fredagen 6 juli hölls en manifestation nära Gazaremsan med 4.000 deltagare. Man krävde att Hamas
lämnar tillbaka dödade israeliska soldaters kvarlevor. Dessutom skickades blåa drakar upp i luften
som ett fredligt svar på de eldfängda föremål som
kommit från Gaza till Israel de senaste månaderna.
På andra sidan gränsen slogs palestinier med israeliska trupper och en gazabo dödades av föremålet
som han hade i sina händer.
(Källa: The Times of Israel 6 juli 2018)
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Kristet Center Solna startar TV-sändningar
i början av september 2018 genom Öppna Kanalen Stockholm
Dessa program kan ses inom Stor-Stockholms
område i 620 000 hushåll och via nätet kan
man se programmen i hela världen.

Vi har fasta sändningstider varje
vecka enligt följande:
Måndag 18:00-18:30 Ett nytt program
Tisdag 17:00-17:30 Repris från måndag
Torsdag 19:00-19:30 Ett nytt program
Fredag  17:00-17:30 Repris från torsdag
Våra TV-program ska inspelas i vår lokal
Kristet Center Solna av Öppna Kanalen.

I programmen medverkar Pauli och Ana Kemi, andra
pastorer, predikanter, musiker m. fl.
Vi ber att den Helige Ande ska leda oss så att vi kan nå
alla människor med evangeliet. Vi vill göra program som är
fri från religiositet och med folkligt och tydligt budskap om
Jesus. Vi ska även ha en del lovsång i programmen.
Vi är mycket tacksamma om du ber för våra TV-program.
Vi behöver både era böner och ekonomskt stöd. Mer info
ges senare.

Var med och så i Guds Rike genom att ge en gåva till
evangelisation till vårt PlusGiro konto: 496 39 26-3.
Du kan även swisha till nr 1230 339 457.

Kristet Center Solna
Hagalundsg. 9, Solna, P-tåg och Tvärbana till Solna
T-bana Solna Centrum, Buss 513. T. 072 531 88 11
Info på Fb-sida: fb.me/KristetCenterSolna

Söndagar kl 14.00 Internationellt möte
Medverkar: Pauli & Ana Kemi, Georg Ahonen,
Matti Haapala, Kirsti Jääskeläinen & team
Månd 30/7 kl 18 Helandemöte med
evangelisten Hermes Falcao Jr
från USA & Brasilien
Profetiska möten med
Mattias Lekardal 11.-12/8
Lörd 11/8 kl 19. Sönd 12/8 kl 15
Israelkonferens 17.-20/8 med David Silver, Israel

Fr 17/8 kl 18 Shabbatsmåltid med självskostnadspris.
Anmäl dig genast: pauli.kemi@gamil.com - 072 531 88 11
Lö 18/7 kl 19. Sö 19/8 kl 16. Må 20/8 kl 18

Mirakelmöten 1.-4/9 med Don & Sofie Waldo, USA
Lö 1/9 kl 19. Sö 2/9 kl 15.00. Må 3/9 kl 18. Ti 4/9 kl 18

Israelresa 25/9.-2/10.2018

Hotel med hp, bra guide, Döda havet, Jerusalem, Tiberias,
Jeruslem Marsch. Direkflyg från Arlanda, Priset 12350 kr. Sofie & Don Waldo
Anmäl dig senast den 31.7.2018: Tel. 072 531 88 11 – pauli.kemi@gmail.com

Välkommen till Agape Församling
Hagalundsgatan 9, Solna - www.agape-church.net
Möten: Söndagar kl 16:00 Gudstjänst
Torsdagar kl 18:00 undervisning

Roger & Anci Tistam
Agapes pastorspar
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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 också kontakta Agape
För- samling eller tidningens
redaktion om du vill veta mer om
tro på Jesus. Vi vill hjälpa dig att
nna vägen till frälsning, till Gud
som är din Skapa- re. Han älskar
dig!
Jag önskar dig Guds rika
välsignelser och Hans ledning i
ditt liv!

Pauli Kemi
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Gud gör under i Jesu namn!

Guds frid, kära syskon i
Jesus Kristus. Här kommer en stark vittnesbörd
om trons bön.

En väninna till mig, som bor
i Brasilien men är nu bosatt
i Chile, skickade ett meddelande via WhatsApp angående
ett besök som jag gjorde för
ca 1 år sedan när jag var i
Brasilien i januari 2017. Jag
besökte tillsammans med
en missionär Hariadna, min
väninna, som hade besök av
sin bror och hans familj som
var troende. Brodern och frun
bad om bön, men de hade inte
någon speciell böneönskan
utan ville bara att jag skulle
be för dem och deras barn, de
har fyra pojkar.
När jag bad för dem, sade
Gud till mig att fruns tårar
skulle torkas och de skulle
glädjas med ett barn till, men
denna gång skulle det vara en
flicka, som Herren planerade
skicka enligt Sin tidtabell. Paret började gråta och tackade
Gud för att han kände deras
hjärtas önskan. De har fyra
pojkar och saknade en flicka,
frun var ledsen för detta och
mannen skulle operera sig

Mirakelflickan
för att inte ha mer barn, då
de trodde att de inte skulle få
någon flicka efter så många
försök, och det bara kom
pojkar. Halleluja, frun blev
havande och fick en vacker

Ana Kemi ber ofta profetisk för människor.
och välskapt flicka som nu är
ca 5 månader gammal. De tog
emot Guds löfte, och fick sitt
mirakel. Det blev bönesvar!
Halleluja äran till Herren,
den trofasta Guden. Kära

syskon i Jesus Kristus, Ordet
säger att Herren hör bön och
Han önskar ge dig vad ditt
hjärta begär. Bibeln säger i
Psalm 37:4 ” Ha din glädje i
Herren, han ger dig allt vad

ditt hjärta begär.” Glädjen
i Herren är vår starkhet halleluja.

Ana Kemi

Prenumerera på Kristet Liv!
Genom att betala frivillig
prenumeration 90 kr för
resten av året 2018
till konto: PG 496 39 26-3

Du kan även prenumerera
på tidningen Kristet Liv:
1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning:
Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö

Ge även en gåva för
tidningen Kristet Liv:
PG: 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457

Just nu behöver vi
en gåva för att göra
tidningen Kristet Liv
ännu bättre för evangelisation, enhet
och som en profetisk
röst i Sverige.
Tack för en gåva,
om betyder mycket!

