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Profetiat täyttyvät

Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja

Tuhansien järvien ja loppumat-
tomien metsien maa. Rohkean 
ja sisukkaan kansan maa. Isien 
vahvan hengellisen perinnön ja 
herätysten maa.
Satavuotiaan kotimaamme syn-
tymäpäivää vietimme hilattain. 
Olen innoissani lukenut maamme 
historiaa. Sydämeeni on kuitenkin 
noussut huoli. Koskaan Suomen 
historiassa ei ole eletty aikaa, 
jolloin olisi yleisesti suhtaudut-
tu näin negatiivisesti Raamatun 
totuusarvoon, avioliittoon tai 
uskoontuloon. Elämme ajassa, joka 
on itsekeskeisyyden, ateismin ja 
pakanuuden sävyttämää.

Supon mukaan terrorismin uhka 
on maassamme yhä kasvava. Halli-
tuskriisit, talousongelmat ja politii-

murhat ovat nykypäivää. Monet meistä hapuilevat 
päämäärättömästi ja ovat ahdistuneita. 
Onko meidän rakkaalla Suomella toivoa? On! 

Mutta vain Hänessä, joka 
sanoo: ”Minä olen tie, totuus 
ja elämä.” (Joh 14:6) 

Viisi ja puolivuotta sitten 
hapuilin itse elämäni suun-
taa. Eräänä iltana askeleeni 
johdattuivat ristin juurelle. 
Avasin sydämeni Jeesuk-
selle. Tuona iltana sain 
elämääni uuden suunnan ja 
päämäärän.

”Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elä-
män.” (Joh 3:16)

Avaa sydämesi Hänelle, 
jolla on tulevaisuutesi ja 
ikuisen elämän avaimet kä-

kan ailahtelevaisuus ei vala luottamusta tulevaan. 
Poliisintyössä näen ihmisten epätoivoa. Perheiden 
hajoamiset, yksinäisyys, syrjäytyneisyys ja itse-

Miten voit rakas Suomi?
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sissään. Avaa sydämesi Jeesukselle tänään. 

Kalle Mäenpää, 
evankelista, Porin vapaaseurakunta

Kalle Mäenpää

Yksi suurimmista ihmeistä ja Jumalan profetian 
täyttymystä viimeisten 100 vuoden ajalta on se, 
että Israelin valtio perustettiin vuonna 1948. 
Tätä ennen juutalaiset olivat hajalle eri puolilla 
maailmaa lähes 2000 vuotta ilman maata, vaikka 
Jumala oli luvannt heille oman maan. Tämän to-
teutuminen oli edellytys suurempiin profeetallisiin 
tapahtumiin, kun Jeesus tulee Kuninkaana takaisin 
omaan kaupunkiinsa Jerusalemiin.

Elämme profetioiden täyttymyksen aikaa, joka 
myös on hyvin pahaa aikaa ja siksi on tärkeää, että 
ymmärrämme sen, mikä on Herran tahto. Raama-
tussa kerrotaan isaskarilaisista, jotka ymmärsivät 
ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä (1. Aik. 
12:32). Myös meidän on ymmärrettävä Jumalan 
profeetallisia tapahtumia.

Jeesus kertoi merkejä takaisin tulostaan Luuk. 
21:20-31: - Jerusalemia ympäröi sotajoukot. - Ih-
misillä on hätä ja ahdistus. - Ne ovat koston päiviä. 
On sotaa ja uskovien vainoa. - Jerusalem on oleva 
pakanain tallattava, kunnes pakanain ajat täyttyvät. 
- Tämän lisäksi on merkit auringossa ja kuussa ja 
tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epä-
toivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Voimme todeta, 
että Jeesuksen antamat merkit ovat todellisuutta 
tänään. Niiden tulisi rohkaista uskovia seuraamaan 
kokosydämisesti Jeesusta.

Jumala ei johdattaa omiaan pelkoon eikä epätoi-
voon. Jesus sanoo: “Mutta kun nämä alkavat tapah-

tua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, 
sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk. 21:28  
Aika on paha, mutta sen ei tule lamaannuttaa 
ketään, vaan nyt on käytävä rohkeasti eteenpäin. 
Keskity Jumalan tahdon tekemiseen. Paholainen 
sen sijaa haluaa, että ihmiset keskittyvät häneen 
ja hänen tekoihinsa. Joskus näyttää siltä, että jopa 
uskovat kuuntelvat paholaisen puheita ja odottavat 
antikristusta.

Paavali kirjoittaa: “Älkää sentähden olko mielet-
tömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.” 
Ef. 5:17  Me odotamme Jeesusta kuninkaana ja 
Messiaana takaisin ja Häntä odottaessamme teem-
me sen, mikä on Hänen tahtonsa juuri nyt.

Mikä sitten on Herran tahto? Jeesus on antanut 
meille tehtävän julistaa evankeliumia ja parantaa 
sairaat. Tämä tehtävä on edelleen voimassa ja se 
koskee jokaista uskovaa ja jokaista seurakuntaa. 
Näin joudutamme sitä suurta profeetallista päivää, 
jolloin Jeesus tulee takaisin Kuninkaana Jerusale-
miin. Hän ei tule ennen kuin tietty määrä ihmisiä 
on pelastunut pakanakansoista.

Keskity evankeliumin julistamiseen kaikille 
kansoille ja siunaa ja rukoile jutalaisen kansan 
puolesta. Näin vaikutat kahteen tärkeää asiaan, jot-
ka täytyy tapahtua ennen Jeesuksen tuloa. Paavali 
kirjoittaa: ”Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne 
varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paa-
tumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, 

kestää sihen asti, kun muista kansoista koottava 
määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Isra-
el on pelastuva.” Room. 11:25-26

Olemme viimeisten tapahtumien keskellä. Pian 
saamme kuulla, kun juutalaiset tunnustavat: “Siun-
attu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä.” Matt. 
23:39

Edellä kuvatut tapahtmat johtavat siihen, että 
Jeesus saapuu Kuninkaana Öljymälle ja Jerusa-
lemiin. Siitä alkaa uusi rauhan valtakunta. Ole 
sinäkin innolla mukana Jumalan profeetallisissa 
tapahtumissa julistamalla täyttä evankeliamia ja 
siunaa Israelia! 
Pauli Kemi 
Uusi Elämä -lehdestä. Kiitos jokaiselle lehtemme 
tilauksen uudistaneille. Jos joltakin se on unohtu-
nut, niin maksa se heti 35 €. Haastan sinua mukaan 
Suomen evnkeliointiin antamalla lahjan lehtityöhön. 
Tilitiedot sivun alareunassa.
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Raamattu on ihmeellinen tositarina 
Isän rakkaudesta meitä kohtaan. Se 
on kertomus Isästä, joka on men-
ettänyt yhteyden lapsiin, mutta se on 
myös samalla kertomus siitä, kuinka 
Isä on valmis tekemään kaikkensa 
saadakseen tämän yhteyden takai-
sin. Tähän valtavaan tehtävään Isä 
valtuutti Poikansa Jeesuksen.

Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 
rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että 
Hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa 
meidän syntiemme sovitukseksi.  
1. Joh. 4:10

Rakkaat Uusi elämä -lehden lukijat: 
Isän rakkaus on kristinuskon ydinsa-
noma ja Jeesuksen risti on tullut sitä 
varten meidän elämäämme, että se 
raivaa pois tieltä kaiken sen, mikä on 
tullut meidän ja Isän väliin, jos vain 
suostumme antautumaan kokonaan 
Isän tahdossa vaeltamiseen. Me eläm-
me ajassa, jossa kristittyinä emme 
voi jäädä enää tilaan, jossa tunnemme 
kyllä Sanan, mutta emme tunne Isää 

rukoilet, oletko jäänyt Jeesuksen ristin juurelle 
van löytänyt tien Isän valtaistuimelle?” Kun olet 
löytänyt tien Isän syliin, silloin sinä rukoilet: ”Isä, 
minä rakastan Sinua. Kiitos Poikasi verestä, kiitos 
Pyhästä Hengestä. Isä, minä kiitän Sinua, että saan 
olla sinun lapsesi!”

Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sul-
je ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun 
Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Matt. 6:6

Rakkaat Uusi Elämä -lehden lukijat, meillä 
voi olla yhteys Jeesukseen, mutta meillä ei ole 
todellista yhteyttä Isään aivan kuin Filippus pyysi 
Jeesusta näyttämään Isän! Filippus ymmärsi, että 
he eivät tunteneet Jumalaa Isänä niin kuin Jeesus 
tunsi. Hän näki erikoisen yhteyden Isän ja Pojan 
välillä.

Johanneksen evankeliumi 14:7-9: ”Jos te olisitte 
tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isä-
ni; tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet 
hänet. Filippus sanoi hänelle: ’Herra, näytä meille 
Isä, niin me tyydymme’. Jeesus sanoi hänelle: 
’Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kans-
sanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on 

nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten 
sanot: Näytä meille Isä’?” 

Isän tunteminen ei ole vain sitä, että pidät 
kiinni kirjojen antamasta teologista, vaan Isä itse 
haluaa tulla todeksi hengellesi, ja silloin Hänen 
rakkautensa alkaa paljastua sinulle. Sitä kautta me 
alamme muuttua sisältä päin Jeesuksen kaltaisuu-
teen; olemme hänen lapsinaan täynnä rakkautta ja 
totuutta.

Roomalaiskirje: 8:19 Sillä luomakunnan harras 
ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmesty-
mistä.

Haluamme rohkaista sinua. Fariseukset pitivät 
Jeesusta avioliiton ulkopuolella syntyneenä isättö-
mänä poikana, mutta maailma ei nähnyt niin kuin 
Jumala näki -  sama on sinun kohdallasi! Maailma 
ja uskonnolliset ihmiset eivät näe sitä, mitä Jumala 
näkee sinussa  - Hänen rakkaan lapsensa, jolla on 
tehtävä Jumalalta, ei ihmisiltä. Ole kutsussasi luja 
ja rohkea!
Veijo Piipponen ja 
Aulikki Hartikainen-Piipponen

Isä rakastaa sinua! 

Uusi Elämä
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
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Paino: Suomalainen 
Lehtipaino, Kajaani 2017 

Sanojen takana; emme näe sydäntä, joka rakastaa 
meitä rakkaudella, joka haluaa sinulle vain pelk-
kää hyvää!  

Me tarvitsemme tämän rakkauden ilmestyksen 
tänä pimenevänä aikana. Kun sinä saat läpimur-
ron tässä asiassa, niin silloin et enää sano elämän 
myrskyjen keskellä: ”Tiedän, että Isä auttaa lapsia, 
mutta en tiedä, haluaako Hän auttaa minua tässä 
tilanteessa.” Kun tiedät olevasi Isän täysin hyväk-
symä ja rakastama lapsi, sanot: ”Isä on jo Sanan 
mukaan auttanut minua. Odotan vain uskossa, kos-
ka se tulee näkyväksi, vaikka siinä menisi kuinka 
kauan.” Tämä on lapsen sydämen laatu, joka on 
kyllästetty Isän rakkaudella läpikotaisin vailla 
minkäänlaista epäilystä tai pelkoa.

Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan Isä 
meidän eli Jeesus opetti puhumaan heitä suoraan 
Isälle, ei Jeesukselle! Monesti kuulemme ihmis-
ten rukoilevan Jeesusta. Se on kyllä oikein, sillä 
ainoa tie Isän luokse menee Jeesuksen kautta, ja 
vain Hänessä meillä on yhteys Isään! Mutta me 
voimme päästä Jeesuksen kautta niin lähelle Isää 
kuin Jeesus pääsi. Kysymmekin sinulta: ”Kun sinä 

Aulikki ja Veijo Piipponen palvelevat kiertävinä julistajina sekä tekevät TV-ohjelmia TV7:ssä.
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Kauniaisten Raamattuopistolla 
uusi vuosi polkaistiin käyntiin 
Teologisten opintopäivien mer-
keissä. ”Kirkko- Herralle kuulu-
va”- teemalla pidettyjen opinto-
päivien puhujavieraiden joukossa 
olivat mm. Antti ja Anni-Maria 
Laato, Miikka Ruokanen ja Sam-
meli Juntunen. Miikka Ruokanen 
toi esille kristinuskon globaaleja 
kehityssuuntia ja Sammeli Jun-
tunen pohti liberaalin ajan vaati-
muksia kirkon kannalta.

Savonlinna-Säämingin kirkkoherra, 
dosentti Sammeli Juntunen tun-
netaan kirkollisena pohdiskelijana. 
Juntunen pohti Perusta-lehden jär-
jestämillä Teologisilla opintopäivillä 
kirkon sopeutumista liberaalifiloso-
fisen, individualistisen ajan vaati-
muksiin esimerkiksi avioliittoinsti-
tuutioon liittyen. Yksilönvapauksia 
ja taloudellista vapautta korostavassa 
ajassa yksilönvapaudet tosiasiallises-
ti kaventuvat markkinoiden ja val-
tiovallan hyväksi, Juntunen aprikoi. 
Individualismin haaste kirkolle taas 
liittyy Juntusen mukaan siihen, että 
toisin kuin liberalismi esittää, suhde 
Jumalaan ei synny ihmisen oman 
sisimmän vastauksia etsimällä, vaan 
löytämällä Jumalan hänen hyväk-
seen tekemä pelastusteko. Kirkon ei 
pitäisi kavahtaa myöskään avointa 
hengellisyyttä eikä ‘uskovaisuutta’, 
Juntunen painotti, myös silloin kun 
kirkko täten asettuu eri linjoille se-
kulaarin valtiovallan kanssa.

- Kirkon on uskaltauduttava 
siihen, että sillä on sille ominainen, 
”hengellinen” tapa hahmottaa maail-
ma ja ihmiselämä Jumalan luomana 
ja lunastamana todellisuutena, jossa 
hyvän ihmiselämän lainalaisuudet 
ovat osittain erilaiset kuin miten 
sekulaari yhteiskunta ne ymmärtää, 
Juntunen sanoi.

Hengellisestä identiteetistä
Sammeli Juntunen toi puheessaan 
esille evankelis-luterilaista kirkkoa 
koettelevan ‘uusvaltiokirkollisen’ 
haasteen, joka liittyy hengellisen 
identiteetin ohenemiseen kirkon 
sisällä.

- Kirkon hengellisen identiteetin 
oheneminen on kirkolle turmiol-
lista. Se aiheuttaa sen, että kirkon 
”sisäpiiriläiset” eli Lutherin sanoin 
”pyhät uskovaiset ja ne karitsaiset, 
jotka kuulevat Paimenensa ääntä” 
saattavat hakeutua sellaisiin kirkko-
kuntiin tai seurakuntiin, jotka mieltä-
vät ”avarakatseisia kansankirkkoja” 
rohkeammin identiteettinsä Jumalan 
sanasta ja kirkon perinteestä käsin. 
Jos näin tapahtuu, siitä syntyy kierre, 
jossa kirkkomme jää yhä pahemmin 
liberalismin ja individualismin jal-
koihin, Juntunen varoitti.

Hän myös toi esille kirkkoa 
uhkaavan sanoman liudentamisen 
mahdollisuuden, joka voi olla esim. 
kirkon merkityksen perustelu vain 
sosiaalieettisin käsittein.

Avioliitto, joka on haastettu sekä 

yhteiskunnallisesti että kirkollisessa 
keskustelussa, tuo Juntusen mukaan 
siunauksen molemmille tahoille, 
kun sille osoitetaan sille kuuluvaa 
arvostusta, ollaanpa itse sinkkuja tai 
aviossa.

Kirkolla on antaa ihmisille muu-
takin kuin ‘markkinavoimien eh-
dollistama identiteetti’, Juntunen 
alleviivasi.

- Yksilön aito identiteetti toteutuu 
siinä, että hänet on luotu ”Jumalan 
kuvaksi”. Sen lisäksi Jumala on 
Kristuksessa myös lunastanut hänet. 
Se merkitsee luomistakin vahvempaa 
identiteetin lahjaa itseään etsivälle 
yksilölle. 

Kristillisen kirkon 
kasvusuunnista
Helsingin yliopiston dogmatiikan pro-
fessori, myös Kiinan yliopistoissa ja 
teologisessa seminaareissa luennoiva 
Miikka Ruokanen tarkasteli mm. 
globaalin kristinuskon kehityssuuntia 
omassa puheenvuorossaan. Ruoka-
nen näkee kristinuskon kehityksessä 
maailmanlaajuisesti kolme megat-
rendiä, jotka ovat evankelikaalisuus, 
karismaattisuus ja ns. riippumattomien 
kirkkojen kasvu. Kristinusko kasvaa 
eritoten Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-
Amerikassa, ja nopeimmin Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa,  Ruokanen 
totesi. Euroopassa yksi kasvavista 
kristillisistä uskonsuunnista tulee ehkä 
hieman yllättäenkin olemaan Ruoka-
sen mukaan ortodoksinen kristillisyys, 
sen vuoksi että ortodoksisuuteen 

sitoudutaan vahvemmin kuin katoli-
suuteen tai protestanttisiin kirkkoihin.

Kristinusko kasvaa Aasiassa 
vauhdikkaasti ja Ruokasen mukaan 
kristinuskon arvot kuten lähim-
mäisenrakkaus puhuttelevat myös 
kiinalaisia, joille tärkeitä ovat perin-
teisesti olleet mm. työteliäisyyden, 
avioliiton ja perheen arvostaminen. 
Uskonnon merkitys moraalia vah-
vistavana asiana on alkanut saada 
uudenlaista arvostusta myös kiinalai-
sessa yhteiskunnassa, Ruokanen on 
havainnut. Kiinalainen kristillisyys 
ankkuroituu teologisesti klassisen 
ekumeenisen dogman perustalle, ja 
Apostolinen sekä Nikean uskontun-
nustus ovat Kiinassa yleisesti tun-
nustettuja. Kiinalaisista kristityistä 
suurin osa on protestantteja, vähem-
mistö katolilaisia. 

Kirkkohistorian dosentti Timo 
Junkkaala rohkaisi Teologisten 
opintopäivien päätösluennossaan 
kuulijakuntaa vaikuttamaan kirkon 
sisällä ja paimentamaan laumaa, joka 
on heille uskottu.  Viidennen herä-
tysliikkeen vaikuttajiin Muroman 
ohella kuulunut dogmatiikan profes-
sori Osmo Tiililä, jonka teologiaan 
Junkkaala on perehtynyt, erosi kir-
kosta 60-luvulla vastauksena kirkon 
maallistumiselle. Junkkaalan neuvo 
oli kuitenkin, että kirkossa tulee vai-
kuttaa ellei kirkon sisällä toimimista 
tehdä mahdottomaksi. ”Luterilainen 
kansankirkko on ollut Jumalan suuri 
lahja Suomelle”, Junkkaala painotti.
Heljä Ahjovaara-Steck

Teologisilla opintopäivillä tarkasteltiin kirkon kehityssuuntia

Kristillinen seurakunta kasvaa maail-
manlaajuisesti etelässä ja idässä

kirkkoherra, dosentti Sammeli Juntunen Timo Junkkaala
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Pekka Reinikainen:

Tietoisuus on ja pysyy tieteen 
ratkaisemattomana ongelmana
Luonnontiede ei voi koskaan se-
littää tietoisuutta, koska se etsii 
vain parasta jumalatonta seli-
tystä ja on sokea suunnittelulle. 
Monille on yllätys, että media ja 
tiedeyhteisö, joille vain aine on 
todellista, on lukinnut ihmisten 
mielet totuudelta. Ihmiset eivät 
enää osaa ajatella, että olisi muu-
takin kuin ainetta.

Ihminen on tosin aina paennut 
totuutta. Jeremia toteaa: ”Totuus 
on hävinnyt heidän suustaan” (Jer. 
7:28). ”Alkuperätiede” muuttuu pel-
käksi filosofoinniksi, kun se ylimie-
lisesti poistaa Älykkään suunnittelun 
työkalupakistaan. Tämä filosofointi 
tarjoillaan suurelle yleisölle samalta 
lautaselta kuin insinööritieteen tulok-
set. Huijaus onnistuu täydellisesti!

Ihmiset on aivopesty usko-
maan, että on ”tieteellistä” 
uskoa, että vain ainetta on 
olemassa.
Uskonasiat eristetään mielikuvi-
tusmaailmaan. Muuta ei olisi ole-
massa kuin ainetta, energiaa ja neljä 
luonnon perusvuorovaikutusta eli 
painovoima, elektromagneettinen, 
vahva ja heikko vuorovaikutus. Ne 
selittäisivät kaiken ja olisivat luoneet 
kaiken. Yliopistoista on tullut mate-
rialististen alkuperätarinoiden som-
mittelun korkeakouluja.

Totuuden puhujia on toki aina 
vihattu, eikä kukaan saa nykyään 
enää edes väittää puhuvansa totuutta. 
Moderni tiede perustuu Luojan täydel-
liseen poissulkemiseen ihmisten mie-
listä. Raamatun luomiskertomuksen 
historiallisuuteen luottamista pidetään 
naurettavana sokeana uskona, alkupe-
rätieteeseen uskomista sen sijaan jär-
kevänä tieteenä. On kuitenkin ilmeistä, 
että totuus on täysin päinvastainen.

Useimmat ihmiset eivät yleensä 
ole koko aiheesta kiinnostuneita tai 
ovat jopa tyytyväisiä, kun saavat 
rauhassa tehdä, mitä haluavat, eikä 
valintojen iankaikkisia seuraamuksia 
tarvitse ajatella.

Nykyinen ”Jumalasta vapautet-
tu” kulttuuri on ilmeisellä tuhon 
tiellä, koska sillä ei ole pysyvää mo-
raalista perustaa. Kaikki käy, kunhan 
et ”haittaa muita”. Tämä typerä ajatus 

on tietysti täysin kestämätön ja juuri 
siksi niin suosittu. Näin ajatteleva 
yhteiskunta ei kovin pitkää aikaa pysy 
pystyssä.

Sanavapaus ei kuulu Jumalan 
luomistyön puolustajille. Jos ereh-
dyt puhumaan siitä, kaikki pilkkaavat 
sinua ja saat potkut, kuten selviää Ben 
Steinin erinomaisesta elokuvasta.

Nykytilanne on älyllisesti epäre-
hellinen, sillä ajatus itse itsensä luo-
neesta maailmasta on vastoin kaikkia 
tunnettuja luonnon lakeja eli 100% 
epätieteellinen tarina. Tieteellinen 
vapaus on teljetty tyrmään ja äärita-
pauksissa tuomioistuimet päättävät 
totuudesta, tuomarien täydellisen 
luonnontieteellisen tietämättömyy-
den suomalla varmuudella.

Fysiikka kyllä tottelee täysin 
aineetonta matematiikkaa, mutta 
biologian uusdarvinismi ei, vaikka 
sen sanotaan olevan yhtä varma 
tieteellinen totuus kuin painovoi-
ma! Insinööritiede ja alkuperätiede 
ovat yhtä kaukana toisistaan kuin itä 
lännestä.

Kun totuus työnnetään tietoisuu-
den ulkopuolelle, luonnontieteet 
eivät voi koskaan ratkaista tietoisuu-
den ongelmaa, eivätkä tiedemiehet 
rakentaa tietoista tekoälyä.

 
Jumala antoi meille tietoi-
suuden ja Hänen Poikansa 
on totuus
Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. 
Jumala muovasi ihmisen maan to-
musta ja puhalsi hänen sieraimiinsa 
elämän hengen. ”Näin ihmisestä tuli 
elävä sielu” (1. Moos. 2:7). Tietoisu-
utemme on peräisin tästä historial-
lisesta tapahtumasta! Uusdarvinistit 
kieltävät sielun olemassaolon, mutta 
tietoisuudesta heidän on pakko olla 
tietoisia. On itsestään selvä asia, että 
aine ei voi tulla tietoiseksi itsestään. 
Eläimet eivät myöskään filosofoi ti-
etoisuuden alkuperästä. Raamatussa 
ilmoitettu ihmisen alkuperä selittää, 
Keneltä tietoisuus on saatu.

Ihmisen aivot ovat super-
tietokone, jonka Jumala on 
suunnitellut elävän sielun 
käyttöön.

Ihmisillä on kieli, eläimillä ei. 
Luettaessa jopa 25% aivokuoresta on 

käytössä. Viestinnästä 25% tapahtuu 
puheen avulla. Ihmisen motorinen, 
lihaksia ohjaava aivokuori, on kyt-
ketty puhutun kielen avulla tapah-
tuvaa viestintää varten. Puhuminen 
toteutuu sadan lihaksen motorisen 
kytkennän avulla. Viittomien käyt-
töä ja kirjoittamista varten 25% 
motorisesta aivokuoresta on kyt-
ketty yläraajojen lihasten yhteensä 
116 liikeakselin käyttöön. Ihminen 
voi tämän lisäksi viestiä tuhansilla 
ilmeillä, joiden tuottamiseksi kym-
menten kasvolihastemme hallintaa 
ohjataan motorisen aivokuoren mit-
tavilla kytkennöillä. Yhteensä 75% 
motorisesta aivokuoresta on kytketty 
tietoisen viestinnän käyttöön. Ihmi-
sellä on aivoissaan puhekeskus. 

 
Ihmisen viestintään käyttä-
mä kieli on ainutlaatuinen
Kyseessä on täydellinen ja lisäksi 
erittäin monimutkainen viestin-
nän järjestelmä. Vastaavaa ei ole 
eläinkunnassa. Eläimillä ei ole 
kielioppia. Kuilu eläinten ja ihmisten 
viestinnän välillä on ylittämätön, 
vaikka evolutionistit kuinka yrittävät 
väittää vastaan tai opettaa apinoita 
”puhumaan”. Yritys on turha. Papu-
kaijakin on apinaa älykkäämpi ja 
suoriutuu äänteiden matkimisesta 
simpanssia paremmin, ja linnut os-
aavat laulaa moniäänisesti kuorossa, 
kuten Luominen -lehdestä selviää 
(luominen.fi). Mitään ”alkukantai-
sia” kieliä ei ole, vaan mitä vanhem-
pi kieli on, sen rikkaampi sanavaras-
to siinä on! Kaikki ihmiset käyttävät 
yleismaailmallista kielioppia, joka 
on samantyyppinen kaikissa ihmisten 
tuhansissa eri kielissä. Tämän vuoksi 
koko Raamattu on voitu kääntää jo 
600 eri kielelle.

Ihminen voi viestinnässään 
käyttää käsitettä käsitteen sisällä. 
”Äiti kertoi, että kissa söi kesävoin.” 
Kesävoin syönti on tapahtuma toisen 
sisällä. Tämä menisi yli apinan 
ymmärryksen, mutta pieni lapsikin 
ymmärtää asian. Viestintä on myös 
linkitettävä aivojen puhekeskukseen 
ja pikkuaivoihin lihasyhdistelmi-
en käytön hallitsemiseksi. Puheen 
oppiminen voi viedä vuosia, ja vasta 
teini-iässä saavutetaan aikuisen 
puhetaito.

Ihmisen ainutlaatuisen pitkä 
lapsuus tarvitaan kaikkien motoris-
ten taitojen oppimiseen ja aivojen 
hermoverkon rakentumiseen. Jos 
luonnonvalinta pitää pitkää lapsuutta 
ja lopputulosta edullisena, miksi vain 
ihmisellä on nämä taidot, hermo-
keskukset ja anatomiset rakenteet, 
joiden kaikkien on oltava läsnä, 
jotta viestintä toimii monipuolisesti. 
On myös mielenkiintoista, että ensi 
havainnot kielen avulla tapahtuvasta 
viestinnästä ovat vain noin 5 000 
vuoden takaa. Olisiko ihminen, joka 
evolutionistien mukaan on ollut ole-
massa jo kauan, ollut viestintätaido-
ton tuppisuu satojatuhansia vuosia? 

 
Aivojen evoluutio?
Tyypillisen evoluutiotarinan mukaan 
ihmisaivot olisivat kehittyneet, kun 
ihminen oppi kypsentämään lihaa. 
Tällainen typerä evoluutiosatuilu 
paljastaa, että ihmisaivojen alku-
perästä ei tiedetä yhtään mitään! 
Olen aikaisemmin todennut, että 
yhden ihmisen aivoissa on enemmän 
mikroprosessorin kaltaisia synapseja, 
kuin kaikissa maailman tietokoneissa 
yhteensä mikroprosessoreja. Syn-
apseja on miljoona miljardia kap-
paletta, ja niissä on lisäksi erityisiä 
molekyylejä 100 miljardia miljardia 
kappaletta. Lisäksi aivoissa on 100 
miljardia solua ja saman verran 
tukisoluja. Aivojen hermosolut on 
yhdistetty kaapeleilla, joiden yhteen-
laskettu pituus on 2 000 kilometrin 
luokkaa. Kaapeleissa kulkee sähkö-
virta, ja viesti kulkee synapsista 
eteenpäin erilaisten välittäjämole-
kyylien avulla.

Aivosi kytkentöjen asentami-
seen, yksi kytkentä sekunnissa, 
kuluisi kymmeniä vuosimiljoonia. 
Asennustyön tekijän nimi kerrotaan 
Psalmissa 139: ”Sinä loit minut 
sisintäni myöten, sinä kudoit minut 
kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän 
sinua siitä, että minut on tehty ylen 
ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun 
tekosi, sieluni tietää sen sangen 
hyvin.” On täysin järjetöntä opettaa, 
että ”evoluutio olisi luonut aivosi”, 
kun opit/ryhdyit käristämään lihaa! 
Kasvissyöjät kärsivät sitä paitsi 
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Sydämellä   Afrikan lapset

Tero ja Metti Saajoranta sekä 
Soweton lastenkeskuksen 
lapsia.
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Kapteenit Tero ja Met-
ti Saajoranta johtavat 
Tampereen Pelastusar-
meijan osastoa. Jumalan 
johdatus heidän koh-
dallaan on vienyt myös 
Etelä-Afrikkaan huoleh-
timaan Soweton orvoista.

- Pelastusarmeija muodostui 
aikanaan reagoimaan nope-
asti yhteiskunnan muutok-
siin. Perusasiat ovat edelleen 
samat: soppaa, saippuaa, 
Sanaa, mutta työtehtävät 
vaihtelevat riippuen ympä-
ristöstä ja työn painopistees-
tä. Lapsi- ja nuorisotyö on 
nyt keskiössä Tampereella, 
vaikka koko seurakuntaa 
palvellaan. Olemme aloit-
taneet perhekerhon, seuraa-
vaksi junnukirkon ja nuor-
ten illat sekä opiskelija- ja 
varkki-illat, kapteeni Tero 
Saajoranta kertoo.

- Jokaisen seurakunnan 
perusperiaate on se, että 
mukana on kaikenlaisia 
ihmisiä. Jos menee elämäs-
sä huonommin, mutta on 
pelkästään vertaistukea, tai 
kun menee hyvin ja on vain 
samanlaisten kanssa tekemi-
sissä, jää puuttumaan jokin 
näkökanta elämään, ihmi-
syyteen ja Jumalaan. Me tar-
vitsemme kaikki toisiamme, 
kapteeni Metti Saajoranta 
linjaa.

Rakennamme 
uskovien yhteyttä
Metti kertoo huomanneensa, 
että ihmiset kaipaavat yh-
dessäoloa, tulla huomatuksi 
ja olla olemassa ihan taval-
lisesti. Pelastusarmeijan ko-
dikkaassa olohuonetyyppi-
sessä tilassa on kaksi kertaa 
viikossa avoimet ovet. Siellä 
voi istua kahvikupin ääres-
sä, jutella päivän polttavista 
asioista ja olla sen aikaa, kun 
haluaa.

- Olemme olleet tässä 
työssä 14 vuotta ja huo-
maamme, etenkin palat-
tuamme Etelä-Afrikasta, 
kuinka ihmisten ahdistus ja 
masentuneisuus ovat lisään-

tyneet. Usein on kysymys 
yksinäisyydestä, lohdutto-
muudesta tai toivottomasta 
näköalasta. Seurakuntana 
ja Pelastusarmeijana halu-
amme olla tuomassa siihen 
toivoa ja lohtua. Sowetossa 
perhekeskeisyys oli epäselvä 
käsite. He eivät aina itsekään 
tienneet, kuka on ns. oikea 
lapsi, oikea isä tai äiti. Yh-
teisössä eläminen oli siellä 
todella vahvaa. Suomessa 
yhteisöllisyys on haasta-
vampaa. Pelastusarmeijan 
lähtökohta oli yhteisöllisyys, 
ja sitä mekin haluamme löy-
tää. Toivomme, että ihmisten 
keskinäinen kanssakäyminen 
voisi jatkua silloinkin, kun ei 
olla Pelastusarmeijan tilois-
sa. Moni on löytänyt täältä 
ystävän elämään ja ryhmän, 
jossa on mukava kasvaa ja 
olla. Kun tarjoamme teke-
mistä, emme vain penkkiä 
salissa, sellaiseen ihmiset 
tarttuvat. Uskonelämä ei 
saa olla suorittamista, vaan 
ihmisten täytyy saada kokea 
olevansa osa jotakin liiket-
tä, jolla on päämäärä, josta 
löytää merkityksen omaan 
elämään, Tero pohtii.

Pelastusarmeijaan 
luotetaan
- Yksi työmme siunaus on, 
että Pelastusarmeijaan uskal-
taa tulla, tai jos näkee meidät 
kaupungilla univormussa, 
ihmiset saattavat pysäyttää 
ja alkaa puhua hengellisis-
tä asioista. Ihmiset tulevat 
Pelastusarmeijaan eri syistä. 
On vaikea erottaa, mikä tar-
ve on päällimmäisenä. Moni 
tulee vain sopan toivossa, 
mutta pyrimme tarjoamaan 
myös Sanaa. Hengellisissä 
tilaisuuksissa käyvät tulevat 
hengellisen yhteisöllisyy-
den takia. Sosiaaliohjaajalla 
käy ihmisiä, joita autamme 
aineellisesti ja taloudelli-
sesti, usein käynti päättyy 
rukoukseen. Vaikka työ on 
hengellistä, haluamme sa-
noman välittyvän silloinkin, 
kun yhtään raamatunlausetta 
ei mainita, eli siinä ihmisen 
kohtaamisessa, Tero ja Metti 

painottavat.

 
Sowetossa
Jumalan kutsu Afrikkaan 
lasten pariin asetettiin Teron 
ja Metin sydämeen kadetti-
aikana upseerikoulussa. Työ 
Sowetossa vastasi täysin tätä 
kutsua.  Saajorannat olivat 
johtajina lastenkeskuksessa. 
Emme tienneet vielä len-
tokentällä sinne mennessä, 
mikä on lopullinen sijoitus-
paikkamme, Metti kertoo.

- Nämä mahtavat kol-
me vuotta olivat hienoa 
aikaa elämässämme ja osa 
sydämestä meillä jäi sin-
ne lopullisesti. Soweto, 
Apartheid-politiikan aikaan 
muodostunut Johannesburgin 
1,5 miljoonainen lähiö, on 
köyhä, mustien perinteinen 
asuinalue. Nyt Sowetossa 
voi nähdä nousua ja talou-
dellista kehitystä. Kun otin 
vastaan lastenkeskuksen joh-
tajan tehtävän, minusta tuli 
ison perheen isä ja kaikkien 
90 lapsen virallinen huoltaja. 
Kun kadulla elänyt pieni lap-
si otetaan keskukseen, siinä 
annetaan koko pieni elämä 
vastuulle. Tämmöisiä tuli 
jatkuvasti. On pieni ihme, 
kun näkee lapsen alkavan 
parantua. Ilo palaa hänen 
elämäänsä, ja yhtäkkiä hän 
menee muiden lasten kanssa, 
tulee mukaan kirkkoon ja 
kutsuu meitä isäksi ja äidik-
si. Näissä ihmeissä eläminen 
on todella mahtavaa, Tero 
kuvaa Soweton arkea.

- Vastasimme neljästä 
isosta alueesta: talous-, 
henkilöstö-, kiinteistö- ja 
lastenasiat. Rakennuksia oli 
paljon, ja koko ajan tapahtui 
jotain. Helppoa ei ollut mis-
sään nimessä. Kun yhtäkkiä 
pannaan tehtäväksi talous-
asiat, 90 lasta, joille pitää 
tarjota joka päivä monta 
ateriaa, maksaa 40 ihmisen 
palkat, selvittää erilaiset 
hakemukset, työaikalaki, 
yhteistyö valtion kanssa, niin 
vastuu on melkoinen. Huo-
masimme, että Afrikassa on 
tarvetta nimenomaan hallin-
nolliselle osaamiselle. Meil-

le nämä asiat eivät olleet 
uusia, mutta kaikki oli siellä 
erilaista ja teetti paljon työtä, 
Tero ja Metti muistelevat.

Lapset muuttuivat 
silmissä
Lasten kohdalla tapahtui 
suuri muutos, kun Saajoran-
nat ottivat aina sunnuntaisin 
osan lapsista mukaansa Pe-
lastusarmeijan jumalanpal-
veluksiin Johannesburgiin.

- Lapsia alkoi tulla us-
koon, ja monta kymmentä 
tuli Pelastusarmeijan junio-
rijäseniksi. Lasten käytös oli 
ollut aika huonolla kantilla. 
Työntekijät sanoivat, että 
muutos lasten kohdalla oli 
totaalinen ja alkoi sunnun-
tain jumalanpalveluksista. 
Hengelliset voitot ja lasten 
muuttuminen oli aivan upea-
ta, Tero ja Metti iloitsevat.

Afrikan kirjava 
kristillisyys
Afrikassa hengellisyys on 
hyvin vahvasti arjessa läsnä. 
Seurakunnassa kaikki laula-
vat kovaa moniäänisesti ja 
tanssivat. Kun joku aloittaa 
laulun, kaikki yhtyvät siihen. 
Mutta kristillisyys oli myös 
todella kirjavaa, sen Tero ja 
Metti havaitsivat ollessaan 
tekemisissä eri kristittyjen 
kanssa.

- Etelä-Afrikassa on hyvin 
voimakkaasti vielä esi-
isien palvontaa, mikä hyvin 
herkästi siirtyy sukupolvelta 
toiselle. On kaksi puolta 
ihmisillä, joita on hyvin 
vaikea yhtäkkiä erottaa. Voi 
olla kunnon kristitty, mutta 
kotona on tämä toinen sere-
monia: esi-isät ovat totta, ne 
elävät ja ovat välittäjiä.  On 
ongelmallista sekoittaa kris-
tinusko esi-isien palvontaan 
ja noituuteen, Tero ja Metti 
kertovat.

- Toinen ongelma on 
menestysteologia, joka on 
Afrikassa silmiinpistävää. 
Rikkaat pastorit ja kirkot 
tulevat erityisesti köyhille 
alueille viemään köyhien 
rahat - lupaamalla köyhille 

menestystä ja rahaa. Ra-
hastus on systemaattista, ja 
ihmiset uskovat, koska he 
ovat niin epätoivoisia. Heille 
sanotaan: jos tulet tähän 
seurakuntaan, Jeesus tarjo-
aa sinulle hyvinvointia ja 
menestystä. On kauhea asia, 
kun luvataan rahaa Jeesuk-
sen nimessä ihmisille, Tero 
ja Metti toteavat.

- Monet eivät tahdo tulla 
kirkkoon, jos pastori ei ole 
upporikas, mitä pidetään 
merkkinä Jumalan siunauk-
sesta. Tähän näkökulmaan 
törmäsimme Sowetossa 
usein. Toki siellä on myös 
ihan tervettä kristillisyyt-
tä, ei tämä ole koko kuva. 
Afrikka on valtava maanosa, 
ja tilanteet ovat erilaisia. 
Yleisesti ottaen ihmiset pal-
jon enemmän olivat avoimia 
kristinuskolle ja pitivät sel-
vänä, että kirkossa käydään, 
Tero ja Metti selventävät.

Jokainen päivä 
ihmeitä täynnä 
- Soweto on alue, jossa 
on erityisesti aikaisemmin 
suhtauduttu vihamielisesti 
valkoisiin. Menimme sinne 
ensimmäistä kertaa, ym-
märtämättä Etelä-Afrikkaa 
syvällisesti. Ihmisiä lähel-
lämme ammuttiin ja ryöstet-
tiin usein. On Jumalan ihme, 
ettei meille kolmen vuoden 
aikana tapahtunut mitään. 
Määräyksemme sinne oli Pe-
lastusarmeijalta kannanotto. 
Siellä ei ole aiemmin ollut 
upseereina valkoisia, eikä 
koko alueella ollut montaa 
valkoista. Tehtävämme oli 
tehdä monia muutoksia ja 
jouduimme puuttumaan 
todella vaikeisiin koulu- ja 
lähiöasioihin, jotka olisivat 
voineet saattaa meidät vaa-
raan. Pikkuhiljaa he näki-
vät, että me teemme töitä 
ja vaadimme asioita, mutta 
ajamme sekä lasten että 
työntekijöiden etuja.  Kiinty-
mys muodostui molemmin-
puoliseksi ja syväksi, Tero ja 
Metti muistelevat.

Sydämellä   Afrikan lapset
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1. Jumala on Luojasi. 
Jumala on luonut taivaan ja maan 
sekä sinut. Sinä, meidän Herramme 
ja meidän Jumalamme, olet arvolli-
nen saamaan ylistyksen ja kunnian 
ja voiman, sillä sinä olet luonut 
kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat 
olemassa ja ovat luodut.” Ilm. 4:11

2. Kaikki ihmiset 
ovat tehneet syntiä. 
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet 
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka 
tekee hyvää, ei ainuttakaan. Room. 
3:12. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet 

ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. 
Room. 3:23  

Sillä synnin palkka on kuolema, 
mutta Jumalan armolahja on iankaik-
kinen elämä Kristuksessa Jeesukses-
sa, meidän Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut 
ristillä sinun puolesta. 
Jumala osoittaa rakkautensa meitä 
kohtaan siinä, että Kristus kuoli mei-
dän puolestamme, kun vielä olimme 
syntisiä. Room. 5:8. Jumala oli Kris-
tuksessa ja sovitti maailman itsensä 
kanssa eikä lukenut heille heidän 

rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19

4. Ota vastaan pelastus enkilö-
kohtaisesti. 
Tämä pelastus on Jeesuksessa, joka 
on ainut tie taivaaseen. Eikä ole 
pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä 
ei ole taivaan alla muuta nimeä ih-
misille annettu, jossa meidän pitäisi 
pelastuman. Apt. 4:12

Mutta kaikille, jotka ottivat hä-
net vastaan, hän antoi voiman tulla 
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat 
hänen nimeensä. Joh. 1:12

Mutta mitä se sanoo? Sana on 

sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun 
sydämessäsi, se on se uskon sana, 
jota me saarnaamme. Sillä jos sinä 
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi 
ja uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, niin  
sinä pelastut; sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi ja suun tun-
nustuksella pelastutaan. Room. 10:8-
10 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu. Room. 10:13
Pauali Kemi
Uusi Elämä -lehti, toimitus

Neljä asiaa, jotka sinun tulee tietää!

- Kaiken tämän, mahdottomat rii-
dat ja ongelmat, kävimme läpi.  Sit-
ten kolmen vuoden jälkeen istuimme 
omassa läksiäistilaisuudessa, joka oli 
sanoin kuvaamaton. Saimme kokea 
paljon rakkautta. Kaikki kertoivat, 
kuinka paljon he rakastavat meitä ja 
kysyivät: miksi isä ja äiti lähtevät 
pois? Olemme joskus puhuneet, että 
olisi ihanaa mennä töihin kouluun 
lasten pariin. Pidin lukutaidottomille 
lapsille lukukerhoa ja näin valtavan 
edistymisen heidän kohdallaan, Metti 
kertoo.

Jumalan kutsu ja valinta
- Olemme olleet Pelastusarmeijassa 
mukana 20 vuotta. Valinta ei ollut 
oma. Se oli Jumalan kutsu. Olisimme 
voineet jatkaa tämän 20 vuotta yrit-
täen löytää onnea tämän maailman 
tarjoamista vaihtoehdoista, rahasta 
ja menestyksestä vain huomatak-
semme, ettei se sieltä löydy. Kaikki 
tämä, mitä olemme saaneet kokea, 
olisi jäänyt kokematta, Tero ja Metti 
miettivät.

- Olo tuntuu hyvältä. Koen, että 
olen etuoikeutettu. Saan tehdä koko-
päiväisesti sitä työtä, johon Jumala 
on minut kutsunut. En osaisi itse 
valita paremmin, Tero pohtii.

Valitse Jeesus-tie
- Älä koskaan taivu uskonnollisuu-
teen. Uskoelämä ei tarkoita sitä, 
että käyt kerran viikossa istumassa 
kirkonpenkissä ja lähdet pois. Siitä 
ei ole kysymys uskonelämässä, vaan 
siitä, että seurataan Jeesusta siinä ih-
meellisessä seikkailussa, minkä Hän 
todella haluaa antaa jokaiselle. On 
paljon ihmisiä, jotka ovat pettyneet 

johonkin seurakuntaan tai uskoviin 
ja sen myötä lähteneet pois Jumalan 
luota. Siinä menettää hirveästi. Ih-
misiin tulee aina pettymään, samoin 
seurakuntiin – Jumalaan ei ikinä.  Ju-
malan tahto on, että jokainen löytää 
merkityksen elämäänsä. Sen parem-
paa ja mielenkiintoisempaa tietä ei 
ole kuin Jeesus-tie, ja aina parempi, 
mitä aikaisemmin sille tielle lähtee, 
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Sydämellä Afrikan lapset

Tero ja Metti vakuuttavat.

Kuvat: Saajorannat ja 
Martti Kortelainen
Teksti: 
Marja-Leena Kortelainen

Jumalan kutsu vei Teron ja Metin 20 vuotta sitten mukaan Pelastusarmeijan 
toimintaan.

Uutinen 
Israelista

Knesset hyväksyi 
lakiehdotuksen 
jakamattomasta 
Jerusalemista
Israelin eduskunta Knesset 
äänesti ja hyväksyi ”Yhtenäisen 
Jerusalemin lakialoitteen” tiistai-
aamuna 2. tammikuuta. Uusi 
laki vaatii kaksi kolmasosan 
enemmistön, mikä Knessetissä 
on 80 kansanedustajaa, jotta 
Jerusalemin asemaa voitaisiin 
koskaan muuttaa tai että osia 
Pyhästä Kaupungista voitaisiin 
jakaa osana rauhanneuvotteluja 
tulevaisuudessa.
Knessetissä on melkein 
mahdotonta ajaa mitään asiaa 
kaksi kolmasosan enemmistöllä, 
mikä ilmeni tässäkin 
äänestyksessä. 64 kansanedustajaa 
äänesti lakiehdotuksen puolesta, 
51 äänesti vastaan ja yksi jätti 
äänensä käyttämättä. Näin siitä 
tosiasiasta huolimatta, että suuri 
enemmistö Israelin juutalaisista 
(Knessetin jäsenet mukaanlukien) 
vaativat että Jerusalemia ei saa 
koskaan enää jakaa.
(Lähde: Israel Today 
2.tammikuuta 2018)

Jumalan kutsu 

Omistaja
Korostus

Omistaja
Korostus
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vähemmän muistihäiriöistä, ovat 
terveempiä ja elävät pidempään. 
On Jumalan pilkkaamista saarnata 
”teististä evoluutiota”, jonka mukaan 
ihmisaivot olisivat 4 miljardia vuotta 
kestäneen evoluutionäpertelyn tulos. 
Raamatussa todetaan terävästi: ”He 
väittävät olevansa viisaita mutta ovat 
tulleet tyhmiksi” (Room.1:22).

 
Päässäsi on sekä ”internet” 
että ”google”
Kukaan ei tiedä, kuinka aivot voivat 
silmänräpäyksessä palauttaa ta-
juntaan jonkin lapsuuden muiston 
kaikkine tunnelmineen ja jopa tuok-
suineen, ja miten tällainen hakukone 
olisi ”kehittynyt” ja kuka laittoi 
aivojesi kytkentäkaavion hedelmöi-
tyneeseen munasoluun, jollainen 
sinäkin olet joskus ollut! Aivojen 
kokokaan ei ratkaise arvoitusta, sillä 
monien eläinten aivot painavat ihmi-
saivoja enemmän. Kaskelotin aivot 
painavat lähes kahdeksan kiloa. Ih-
misaivojen paino voi vaihdella lähes 
kilon verran, mutta tämä ei vaikuta 
älykkyyteen.

Tietoisuutta on tuloksetta yritet-
ty etsiä jostakin tietystä aivoraken-
teesta. On joka tapauksessa enemmän 
kuin ilmeistä, että ihminen ei käytä 
päivitettyjä liskon tai apinan aivo-
ja, kuten evolutionistit mielellään 
julistavat ja samalla väheksyvät omia 
aivojaan.

Tietoisuus ja sielu
Olisiko tietoisuus voinut ”kehit-
tyä”? Onko se vain kemiallinen ja 
biologinen ilmiö vai jotakin aivan 
muuta? Jos se on biologiasta erillään 
oleva ilmiö, se ei ole voinut ”kehit-
tyä” uusdarvinistisella mekanismilla. 
Jos näin on, uusdarvinistinen oppi 
ihmisen alkuperästä kumoutuu. 
Väite, jonka mukaan aine olisi 
kehittänyt tietoisuuden, osoittautuu 
harhakuvitelmaksi. Tiedemiehet 
eivät tiedä tietoisuuden olemuksesta 
yhtään mitään. Tietoisuuden neuro-
fysiologinen selitysyritys muistuttaa 
mustaa aukkoa. Hienoimmatkaan 
aivojen kuvantamisvälineet eivät 
kerro tietoisuudesta tuon taivaal-
lista. Aivovaurion tai leikkausten 
aiheuttamien haittojen selvittely ei 
ole tuonut valoa vallitsevaan pimey-
teen. Sielua ei ole paikallistettu 
mihinkään aivojen sopukkaan. 
Toisaalta, aineettoman sielun ole-
massaoloa ei myöskään ole pystytty 
poissulkemaan.

Jos vaihdelaatikossa on liikettä, 

autokin liikkuu. Jos sen rattaat eivät 
pyöri, autokaan ei liiku. Vaihde-
laatikon olemassaolo ei kuitenkaan 
selitä kaikkea auton liikkumisesta. 
Jos vaihdelaatikko rikotaan, auto 
ei liiku. Tämäkään ei osoita, että 
vaihdelaatikko on ainoa auton liikku-
miseen vaikuttava asia. Tästä syystä 
aivovaurioiden tutkimus ei ratkaise 
tietoisuuden mysteeriä. Tietoisuuden 
olemusta ei kuitenkaan voi sivuuttaa 
olankohautuksella.

Filosofinen ongelma
Aivojen olemassaolo ei selitä ti-
etoisuuden olemassaoloa. Aivot ovat 
tietysti mukana tietoisessa toiminnas-
sa, mutta ne eivät selitä tietoisuuden 
koko olemusta. Jo ”tietoisuuden” 
määritteleminenkin on ongelmal-
lista. Siksi asia on jaettu ”kahteen 
osa-alueeseen” eli ”helppoon” ja 
”vaikeaan”. ”Helppo” alue olisi 
tietoisuuden selittäminen pelkkänä 
neurofysiologisena tapahtumana, 
joka selittäisi sekä ihmisten että 
eläinten käyttäytymisen pelkkänä 
aivoissa tapahtuvana monimutkai-
sena tietojenkäsittelynä. ”Vaikea” 
alue olisi vaatimus, jonka mukaan 
aivotutkimus selittäisi henkilökoh-
taisen ajattelun ja oman olemassao-
lon tajuamisen.

Ääriateistit pakenevat tietoi-
suutta väittämällä, että ihmisellä ei 
olisi ”vapaata tahtoa”. Vapaa tahto 
on kuitenkin jokaiselle ajattelevalle 

ihmiselle itsestään selvä asia ja myös 
Raamatun mukaista (5. Moos.30:19). 
Koska asia todetaan Raamatussa, 
ateistit haluavat kieltää sen ole-
massaolon, koska näin he voisivat 
mitätöidä synnin todellisuuden. 
Synti olisi ateistin näkökulmasta vain 
evoluution tuottamaa ”vaistonvarais-
ta käyttäytymistä”. Tällöin syntien 
sovittajaa ei tarvittaisi. 

Tietoisuus jatkuu kuoleman jäl-
keen. Uskovat tietävät, että tietoisuus 
jatkuu ruumiin kuoleman jälkeen, 
sillä Jeesus kertoo, että näin tapah-
tuu (Luuk.16:19-31). Lasarus oli 
täysin tietoinen Abrahamin helmassa 
kuolemansa jälkeen ja samoin oli 
rikas mies tuonelassa. Ilmestyskirjan 
mukaan (6:9-10) marttyyrien sielut 
ovat täysin tietoisia.

Raamatussa tehdään selkeä 
ero hyvän ja pahan välillä
Kaikki, myös ateistit, ovat tästä eros-
ta tietoisia Jumalan antaman oman-
tunnon takia. Taivas ja maa ovat eri 
asioita, samoin kuin tämä aika ja 
ajaton iankaikkisuus ovat eri asioita. 
Langenneet ihmiset kuolevat Aad-
amissa, mutta Jumalaan turvautuvat 
tehdään eläviksi Kristuksessa (1. 
Kor.15:22). Jumala antaa uskoville 
jo täällä Pyhän Hengen esikoislahjan 
(Room.8:23) ja myöhemmin kuole-
mattoman ylösnousemusruumiin (1. 
Kor.15:44). Uskovien sielut pelastu-
vat ikuisesta tietoisesta kadotuksesta 

Kristuksen työn tähden.
Nykykristittyjen enemmistö ja 

heidän ylipappinsa ynnä kirjanop-
pineensa yrittävät sovittaa jatku-
vasti muuttuvaa alkuperätiedettä ja 
Raamattua. Raamattuaan he johdon-
mukaisesti häpeävät vaikuttaakseen 
”akateemisesti hovikelpoisilta”. 
Modernin tieteen antama valheku-
va, jonka mukaan ”aivot selittävät 
tietoisuuden täydellisesti”, vaikka 
asiasta ei ole minkäänlaista näyttöä, 
saa aikaan sen, että tällaiset tekopy-
hät kristityt luopuvat aineettomasta 
sielusta, koska pelkäävät, että alku-
perätiede kumoaisi Raamatun eräänä 
päivänä. Pelko on turha, sillä Raa-
mattu kumoaa alkuperätieteen.

Lopullinen kuolinisku näille 
kahdella tuolilla istuville teistiseen 
eli ”jumalan ohjaamaan” evoluutioon 
uskoville, seurakuntia raateleville su-
sille (Matt.7:15), annetaan uutuuskir-
jassa ”Theistic evolution” (Crossway, 
2017). Suomeksi asia selviää Ky-
symyksiä ja vastauksia luomisesta 
-kirjasta (luominen.fi) ja ymmärrät, 
että alati muuttuva alkuperätiede ei 
koskaan voi kertoa sinulle Totuutta. 
Totuus on muuttumaton Persoona. 
Isän tykö voi tulla vain Totuuden 
kautta (Joh.14:6).
Pakka Reinikainen
lääkäri
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Pekka Reinikainen: 
Tietoisuus on ja pysyy tieteen ratkaisemattomana ongelmana

Pekka Reinikainen 
on lääkäri, kirjai-
lija ja Jumalan 
luomisoppian 
puolestaja.

Omistaja
Korostus

Omistaja
Korostus
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Jeesukseen todistajana
 “Onnellisia te, jotka kylvätte kaikkien 
vesien varsille...” Jesaja 32:20
 Raamattu kehottaa meitä kylvämään kulki-
essamme. Monesti emme tiedä minne olisi 
parasta kylvää. Kuitenkin Jumala taivaassa 
seuraa jokaista askeltamme, kulkiessamme 
rukoillen Hänen johdossaan. Hänen onnis-
tuu sekunnin murto-osalla johdattaa mei-
dät juuri oikealle paikalle tietämättämme. 
Usein vasta jälkikäteen tajuamme, miksi 
teimme juuri noin tai näin.

Olin mieheni kanssa matkalla. Bussi-
matkan jälkeen olisi vuorossa juna sekä 
vielä junan vaihto suurella rautatiease-
malla. Bussimatkan jälkeen kiiruhdimme 
asemalle ihmistungoksessa. Mieheni veti 
matkalaukkua, jolloin minulle jäi vapaat 
kädet ja pääsin kulkemaan nopeammin 
ihmisten seassa. Aseman korkeat portaat 
olivat minulle aikaa vievää urakkaa. Kui-
tenkin selvisin juuri ja juuri alas raiteille, 

Ensimmäisen junan saavuttua hän aikoi astua sii-
hen tietämättä, että toinen seuraa perässä.

Taivas on ihmeellinen, Jumalalta ei jää mikään 
huomaamatta. Kaksi nuorta tyttöä olivat nähneet, 
kuinka junan ovet sulkeutuivat edessäni ja aino-
astaan mieheni pääsi matkaan. Nyt he pääsivät 
ensimmäiseen junaan ja näkivät mieheni aikovan 
sisään. He huusivat hänelle, että vaimosi ei ole 
tässä junassa vaan seuraavassa. Heidän sanomansa 
vahvisti tuloni seuraavassa junassa.

 Harmittelin, miksi näin kävi. Seuraavalla ase-
malla emme saisi myöhästyä. Matkaliput kelpasi-
vat vain aikataulumme mukaiseen junaan. Taivas 
johdatti askeleeni aivan oikeaan paikkaan. Herra 
sulki ovet edessäni, koska Hän tarvitsi minua vii-
meisessä junassa. Vastapäätä minua istui ikäiseni 
nainen. Hän itki. Kyynelten valuessa poskille hän 
yritti kuivata silmiään. Nähdessään katseeni hän 
pyyteli anteeksi, ettei ottanut nenäliinaa mukaan-
sa. Minulla oli kaksi, joten annoin hänelle toisen. 
Hetken kuluttua hän alkoi kertoa, kuinka oli juuri 
menettänyt miehensä.

Miehen kuolema oli hänelle liikaa eivätkä ystä-

vätkään antaneet apuaan. Ymmärsin hä-
nen tilanteensa ja halusin auttaa. Olimme 
molemmat poistumassa junasta seuraaval-
la asemalla. Ojensin traktaatin naiselle, 
jossa oli juuri hänelle räätälöity kertomus 
Hänestä, Vapahtajasta, joka auttaa su-
run ja murheen keskellä. Neuvoin häntä 
ottamaan vaarin sanomasta. Nainen oli 
todella kiitollinen avusta ja lupasi hoitaa 
asian heti kotiin päästyään.

 Junan pysähtyessä hän poistui hymyil-
len ja kiittäen avusta. Mieheni ihmetteli, 
kuinka ovet noin sulkeutuivat minun 
edessäni jättäen minut laiturille.

Kerrottuani tilanteen tärkeyden saimme 
jälleen kerran ihmetellä, kuinka paljon 
Jumala rakastaa ihmistä lähettäen apua 
tarvittaessa. Jos junan ovet eivät olisi 
sulkeutuneet, en olisi myöskään tavannut 
apua tarvitsevaa naista. Oli kylvön aika 
sekä lohdutuksen aika, johon taivas tarvit-

kun juna vielä seisoi asemalla. Mieheni työnsi 
matkalaukun junavaunuun ja astui sisään. Minun 
eteeni juoksi henkilö juuri, kun yritin kiivetä sisä-
puolelle.

Seuraavassa hetkessä ovet sulkeutuivat ja kuljet-
taja sääti keskuslukituksen. Juna lähti matkaan. 
Minä jäin seisomaan asemalle. Molempien mat-
kaliput olivat käsilaukussani. Asia pelotti, koska 
tiesin tarkastajien saapuvan junaan matkan aikana 
ja mieheni matkatessa ilman lippua sakko olisi 
melkoinen.

 Rukoilin hädissäni, ettei lippuja tarkistettaisi. 
Etsin kiireellä kännykkääni, jota yleensä en käytä 
kuin autolla liikkuessani. Mietin, jäikö se kotiin 
vai satuinko ottamaan sen mukaani. Kännykkä löy-
tyi ja soitin miehelleni kehottaen häntä poistumaan 
junasta heti ensimmäisellä asemalla. Aikomukseni 
oli seurata häntä seuraavassa junassa. Hämmästyk-
sekseni junia saapui kaksi. Kummatkin eri raiteil-
le, mutta menossa samaan kaupunkiin.

 Luotin Jumalaan, että menen siihen junaan, 
jonka edessä seisoin odottaen. Mieheni myöskin 
pelkäsi, jos hän etsiikin minua väärästä junasta. 

si apulaisen. Kiitimme Jumalaa jatkaen rukousta 
naisen pelastuksen puolesta.

 Kylvövakkanen pitää olla aina mukanamme. 
Emme ollenkaan tiedä, milloin sitä tarvitsemme. 
Taivas johtaa siemenet oikeaan multaan. Pitäes-
sämme yhteyttä ylöspäin tilaisuudet aukenevat 
milloin missäkin paikassa. Kuinka usein astelem-
me ikään kuin laput silmien suojana, emmekä 
huomioi Herran antamia tilaisuuksia. 

Kotini ikkunasta katselen usein, kuinka ratsastus-
koulun oppilaat menevät ohi. Jokaisella hevosella 
oli laput silmien sivuilla estäen niiden häiriintyvän 
ohi ajavista autoista. Näin hevonen näkee vain 
eteenpäin, suoraan, sivuille vilkaisematta. Me ih-
miset toimimme usein juuri hevosten tavoin. Emme 
huomaa kylvömultia, joihin pitäisi siementä viskata.

 Jesaja kirjoittaa, että olemme onnellisia kylvä-
essämme kaikkien vesien varrelle. Viskatessamme 
siementä multaan, Pyhän Hengen virrat kastele-
vat siemenen ja niin uusi taimi juurtuu Jumalan 
peltoon. Olkaamme uskollisia Jumalan kutsulle 
kylväen kaikkialla kulkiessamme.
Sointu Thakur

Sointu Thakur puolisonsa Lexin kanssa.
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ja vieraina julistajia kautta 
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   Walimon Winssissä
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Kalottialueen 
Rukouskonferenssi 
järjestetään Kolarissa 
keskuskoulun salissa 
26.-28.1.2018 
Konferenssissa keskitytään 
rukoukseen, sen merkitykseen 
ja monipuoliseen vaikutukseen 
yksilöihmisen, hänen asuinalueensa 
ja kokonaisen kansakunnan 
elämässä. Rukous on kristityn 
”jokamiehenoikeus”, toteaa 
järjestäjäseurakunnan pastori Jorma 
Lappalainen.

Lauantaina aamupäivällä rukoil-
laan erikseen jokaisen Lapin kunnan, 
Suomen sekä maahanmuuttajien 
puolesta. Sunnuntaina eri kansalli-
suudet kuten saamelaiset, venäläiset 
ja romanit tuovat omat aiheensa yh-
teiseen rukoukseen, jossa muistetaan 
myös Unkaria ja Israelia. Osallistuji-
en henkilökohtaisille asioille löytyy 
aikaa ja rukoustukea koko tapahtu-
man ajan.

Musiikin tarkoitus on johtaa yh-
teiseen ylistys- ja kiitosrukoukseen. 

Musiikista vastaa helsinkiläisen 
ESY-seurakunnan ylistysryhmä. 

Opetusvastuussa ovat järjestävän 
seurakunnan edustajien lisäksi sie-

Suuri rukoustapahtuma Kolarissa

lunhoidon opettaja Vuokko Erä-
ranta Sastamalasta ja kansainvä-
linen julistaja Marko Selkomaa, 
jota voi kuulla lauantai-iltana ja 

sunnuntaina päivällä.
  Marko Selkomaa on toiminut 

pastorina Suomen lisäksi 13 vuotta 
Kanadassa. Hän on vieraillut julista-
jana kansainvälisissä tapahtumissa ja 
seurakuntien kutsumana opettajana 
paitsi Euroopassa, myös Afrikassa, 
Etelä-Amerikassa ja Australiassa. 
Savolaisen huumorin höystämä sel-
keä opetus koskettaa ihmisen päätä 
ja sydäntä.

Konferenssin päätilaisuuksien 
aikana lapsille on omaa ohjelmaa.

Koulun ruokalassa saa tapahtuman 
aikana iltapalaa, lounasta ja illallista, 
aulassa lukiolaiset myyvät koko ajan 
kahvia ja pientä purtavaa.

Konferenssia voi seurata televi-
sion ja internetin kautta TV7plus 
ja TV7 -kanavilta. Helsingin ESY-
seurakunnan kuvausryhmä hoitaa 
lähetysten kuvauksen.

Tapahtuman järjestää Kolarin 
helluntaiseurakunta, avustajina 
vapaaehtoisia eri seurakunnista 
Suomesta ja Venäjältä. 
Tarkemmin tietoa:  www.
kolarinhelluntaiseurakunta.fi

Marko 
Selkomaa 
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Ystävänpäivä kortti 1-os.100 kpl 25 € 
Pääsiäiskortti, 1-os. heng. aihe 100 kpl 25 € 
www.postimyynti-kivioja.net. Puh. 050-400 7142 
PL 60, 67101 Kokkola 
Etsin kristilliselle divarille ym. jatkajaa! 

 Keravan 
Cityseurakunta
Asemanaukio 7, Kerava  
 www.keravancityseurakunta.fi 

Su klo 15 Jumalanpalvelus
Ti  klo 12 Elämän leipä, 
Ruuanjakotilaisuus
Ti klo 18:30 Rukouskokous, 
Raamattupiiri
La klo 18 
Herätyskokous
Juhani Laitinen
pastori
Tervetuloa!   
       

 

Tuula Ekbom

TV7:n Ruotsinkielinen
TV-kanava netissä: 
www.himlentv7.sewww.tv7.fi
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Israelin kuningaskunta repeytyi kahtia 
kuningas Salomon jälkeen. Jerusalemin 
ympärille rakentuneen Juudan kunin-
kaiden joukko oli kirjava tulevina 
vuosisatoina. Hurskaat ja jumalattomat 
hallitsijat vuorottelivat. 

Hiskia kuului hyviin, Jumalan 
mielenmukaisiin kuninkaisiin. Hänen 
hallituskautensa ajoittui 700 eKr. seutu-
ville. Hiskia teki paljon hyviä päätöksiä 
ja ratkaisuja. Toisaalta löydämme myös 
ajattelemattomuutta.

 Tarmokas kuningas tarttui hallitus-
kautensa alussa jumalanpalveluselä-
män ongelmiin. Hän poisti temppeliä 
myöten pesiytyneen epäjumalanpal-
veluksen. Pääkaupungissa pidettiin 
kaksi viikkoa kestänyt pääsiäisjuhla, 
jonka vaikutuksesta 2. Aikakirja kertoo 
innostuneesti: ”Ja Jerusalemissa oli ilo 
suuri, sillä Israelin kuninkaan Salomon, 

 Hän järjesti kaupungin vesihuollon kuntoon. 
Kaupunginmuurin ulkopuolisesta Giihonin läh-
teestä kaivettiin tunneli muurin sisäpuolella ol-
leeseen Siiloan lammikkoon. Kaupungin veden-
saanti oli turvattu vihollisen piirityksen uhatessa. 
Toimenpide osoitti tarpeellisuutensa.

 Assyrian armeija piiritti Jerusalemin Hiskian 
aikana. Puhein ja kirjoituksin yritettiin lannistaa 
puolustajien rohkeus; Israelin Pyhä olisi yhtä 
voimaton auttamaan muiden voitettujen kansojen 
jumalien tapaan.

 Saamansa häväistyskirje kädessään kuningas 
meni temppeliin. Hän tunnusti tosiasiat; näin oli 

muiden kansojen käynyt. Taistelu 
käytiin nyt rukouksessa: ”Mutta 
pelasta nyt meidät, Herra, meidän 
Jumalamme, hänen käsistänsä, että 
kaikki maan valtakunnat tulisivat 
tietämään, että sinä, Herra, yksin 
olet Jumala.” (2. Kun. 19:19)

 Profeetta Jesaja välitti Hiskialle 
viestin Jumalalta; Jerusalem pelas-
tuu. Kun Herran enkeli iski Assyrian 
sotaleiriin tuhoten sieltä 185.000 
miestä, oli vaara ohi.

 Hiskia parani myöhemmin 
vakavasta sairaudesta.  Babylonian 
lähetit toivat kuninkaalle lahjo-
ja.  Monella tavalla esimerkillinen 
kuningas toimi nyt varomattomas-
ti; hän näytti läheteille mahtavan 
omaisuutensa. Aikanaan Babylonia 
tulisi hyökkäämään Jerusalemiin ja 
viemään mukanaan kaiken aarteis-

Kuningas Hiskian toimet

Daavidin pojan, ajoista asti ei sellaista ollut tapah-
tunut Jerusalemissa.” (30:26)

  Pappien ja temppelipalvelijoiden osastot 
huolehtivat taas asiaankuuluvasti temppelipalve-
luksesta. Heidän elämisentarpeensa oli järjestetty 
asianmukaisesti kuntoon. Aikakirjan kirjoittaja 
toteaa Hiskian toimien olleen hyvää, totta ja oikeaa 
Herran, hänen Jumalansa edessä.

 Kuningas kiinnitti tarvittavaa huomiota myös 
Jerusalemin puolustamiseen liittyviin kysymyk-
siin. Asukkaiden turvallisuudesta ja elinmahdolli-
suuksista tuli huolehtia mahdollisen sodan varalta. 
Hiskia ennakoi oikein tulevan tilanteen.  

ton. Tämän profeetta Jesaja viestitti kuninkaalle. 
Näin myös tapahtui.

 Menestyksen jälkeisiin hetkiin liittyy usein 
varomattomuus; kontrolli pettää. Tämä vaara on 
aina olemassa niiden ihmisten kohdalla, joita 
Jumala väkevästikin käyttää. Pää on pidettävä 
kylmänä, vanhan sanonnan mukaan. Jotkut asiat 
ovat Jumalan ja asianomaisen välisiä salaisuuk-
sia. On osattava tarvittaessa myös vaieta. 

Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori

Pertti Kymäläinen 

Maksamalla 35 € tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!
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Jeesus pelastaa ja parantaa.  Sivu 4

Raportti Brasiliasta:
Herätys leviää,vaikka maassaon suuria 
ongelmia.   Sivu 8Linda Bergling Jumala pelasti Emanuelin hengen yliluonnollisesti rosvojenkäsistä, mikä johti monien pelastumiseen Brasiliassa.

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2018!

www.uusielama.net
   Fb. Uusi Elämä 

Tilaa UE-lehtiä 
evankeliointiin ja tue 
Suomen evankeliointia!


