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Maailman uskonto johtaa harhaan,

vain Jeesus voi pelastaa!
Jeesus sanoi opetuslapsilleen,
että ennen Hänen takaisintuloaan on paljon eksytystä: “Katsokaa, ettei kukaan
teitä eksytä. Sillä monta tulee
minun nimessäni sanoen:
Minä olen Kristus… Sillä
vääriä kristuksia ja vääriä
profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja
ihmeitä, niin että eksyttävät,
jos mahdollista, valitutkin.
Katso, minä olen sen teille
edeltä sanonut.” Matt. 24.
Vaikutusvaltaiset henkilöt
ja järjestöt pyrkivät luomaan
uuden maailmanjärjestyksen,
koko maailman hallituksen,
mutta myös yhden koko maailman uskonnon. Nykyinen
paavi on avoimesti puhunut
uudesta maailman uskonnosta katolisen kirkon yhteydessä. Hän sanoo, että kaikki
uskonnot johtavat Jumalan
yhteyteen ja että rukouksessa kaikki kääntyvät saman
Jumalan puoleen riippumatta
siitä, oli sitten kyse hindulai-

suudesta, buddhalaisuudesta,
islamin uskosta tai kristinuskosta. He haluavat hyväksyä
eri uskonnot, jotta ne tulevat
heidän yhteyteensä. Tämän
on katolisen kirkon harhaa.
Aikaisemmin katolinen
kirkko teki ristiretkiä ja pakotti ihmiset hyväksymään
heidän uskontonsa, mutta tänään he ostavat vaikutusvaltaa. Katolinen kirkko käyttää
runsaasti varoja siihen, että
kristilliset seurakunnat ja
järjestöt hyväksyvät katolisen
kirkon oikeana seurakuntana.
Voit tutustua videoon, joka
antaa lisää tietoa katolisen
kirkon uskonnosta ja heidän
tavoitteistaan: https://youtu.
be/0DLujkkkYp8
Pastori Viljo Soininen näki
aikanaan selvästi katolisen
kirkon harhan kirjassaan
”Seurakunta vai Baabel”,
Ristin Voitto ry. Helsinki,
1956. Voit netistä lukea kirjan
viimeisen luvun hakusanalla:
Seurakunta vai Baabel.

Jeesus rukoili uskovien yhteyden puolesta. Se on todella
tärkeä asia. Jeesus ei rukoillut
kirkkojen yhteyden puolesta,
vaan uskovien yhteyden puolesta. Tänään puhutaan paljon ekumeniasta, kirkkojen
yhteydestä. Siinä käytetään
kauniita sanoja yhteydestä,
jossa ei ole kyse todellisesta
uskovien yhteydestä, vaan
sillä vedetään uskovia kohti
Rooman kirkkoa.
Kristuksen ruumista on
vuosisatoja pyritty sitomaan
kirkkolaitokseen ja erityisesti katoliseen kirkkoon,
mutta morsian, Kristuksen
seurakunta kuuluu yksin Jeesukselle.
Me tarvitsemme tänään
yhä enemmän todellista sydänten yhteyttä uskovien kesken. Jos olemme Kristuksessa
riippumatta siitä, mihin kirkkoon kuulumme, niin meillä
on yhteys keskenämme ja
Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Raamattu puhuu selvästi
pelastuksesta. On vain yksi
tie Jumalan yhteyteen. Jeesus
sanoo: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule
Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani.”
Pietari puhuu rohkeasti juutalaisille Jeesuksesta:
“Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän
pitäisi pelastuman.” Apt. 4:12
Jeesus on tie, joka johtaa
Jumalan yhteyteen. Se on
kaita tie, pyhä tie, jossa ei
eletä synnissä. Raamattu puhuu myös laveasta tiestä, joka
johtaa kadotukseen. Näin se
on vielä tänäkin päivänä.
On valitettavaa, että ei
kristilliset arvot, esim. avioliitosta, leviävät seurakunnissa ja että maailmallisuus
vyöryy seurakuntiin. Tällaista show-ohjelmaa markkinoi
avoimesti netissä Lontoon
Hillsong Christmas Cabare.

Kahdenlaiset vaunut
Jerusalem oli pitkään, vuosisatojen ajan, muurein ympäröity kaupunki. Se kasvoi
verrattain myöhään muurien ulkopuolelle. Mishkelot
Shaánanim oli ensimmäinen
juutalainen asutus Vanhan
kaupungin ulkopuolella Länsi–Jerusalemissa. Alueella,
lähellä King David- hotellia, on edelleen jäljellä tuulimylly, jonka sir Moses
Montefiori rakennutti vuonna 1857 alueen käyttöön.
Moses Montefiori (17841885) oli pankki- ja liikemaailmassa työskennellyt
englantilais-juutalainen mies.
Neljäkymmentävuotiaana
hän jätti liikemaailman ja
omistautui Englannin juutalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Vähitellen työ laajeni myös muun maailman
ja Palestiinan juutalaisten

siirtokuntien tukemiseen.
Niiden terveydenhoidon ja
kasvatustyön kehittäminen
oli Montefiorille keskeistä. Monet näkevätkin hänet
jonkinlaisena siionismin,
”takaisin kotiin” - ajatuksen
edelläkävijänä.  
Montefiori teki pitkän
elämänsä aikana kaikkiaan
seitsemän avustusmatkaa
Palestiinaan. Vuodesta 1827
alkaneet matkat tapahtuivat
myöhemmin aina omilla vaunuilla. Ne olivat sittemmin
museoituina, mutta tuhoutuivat tulipalossa. Tuulimyllyn
vieressä, lasivitriinin suojassa
on vaunujen tarkka jäljennös,
jossa on joitakin säilyneitä
osia alkuperäisistä vaunuista.
Kulkuvälineet ovat muuttuneet sitten Montefiorin ajan.
Lentokoneet tuovat useimmat
vieraat maahan. Hevosvetois-

ten vaunujen sijasta matkat
taitetaan paikan päällä joko
pikkuautoilla tai busseilla.
Kulkuvälineet, olivat ne
sitten hevos- tai moottorivetoisia, ovat tätä elämää
varten. Niillä saavutetaan
ajallisen elämän kulloisetkin
päämäärät. Elämän varsinaista päämäärää, paikkaa
taivaan kodissa, ei niillä
koskaan saavuteta. Siihen
pääsemiseksi tarvitaan aivan
toisenlainen ratkaisu, joka ei
ole ihmistekoinen.
2. Kuningasten kirjan 2.
luvussa kerrotaan profeetta
Elian taivaaseen ottamisesta.
Hän oli matkalla seuraajansa
Elisan kanssa. Silloin ”äkkiä
ilmestyivät tuliset vaunut ja
tuliset hevoset, ja ne erottivat
heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen.”
(j.11) Tämä ainutkertainen

tilanne tapahtui Elian kohdalla.
Johanneksen muistiinmerkitsemässä Jeesuksen jäähyväispuheessa saamme asiaan
vastauksen: ”Minun Isäni
kodissa on monta asuinsijaa.
Jos ei niin olisi, sanoisinko
minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa? Ja
vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä
takaisin ja otan teidät tyköni,

Elämme lopunaikaa. Eräänä päivänä Jeesus hakee oman
morsiamensa, seurakuntansa
taivaaseen. Myös ne, jotka
ovat kuolleet Jeesuksen omina, pääsevät Jumalan luokse.
Jos sinä et vielä ole Jumalan lapsi, armosta pelastettu,
niin ota nyt vastaan pelastus,
joka on Jeesuksessa. Hän
antaa sinulle kaikki syntisi
anteeksi, kun tunnustat ne
Hänelle. Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä
ja sinusta tulee Jumalan lapsi,
joka elää uutta elämää jo
täällä ajassa.

Pauli Kemi

Pauli Kemi, päätoimittaja

että tekin olisitte siellä, missä
minä olen.” (14:2-3)
Jeesus on huolehtinut sekä
päämäärästä että sinne pääsystä. Hän itse on noutava
omansa pysyvään kotiin. Elämämme tärkein ja kallein asia
on saada olla mukana tuossa
tärkeimmässä matkassa. Se
taitetaan Jeesuksen armon
vaunuissa!

Pertti Kymäläinen,
Pastori, Pori

Pertti
Kymäläinen
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Kritiikkivyöryt ovat uusi sateenkaariaktivistien vaikuttamistapa

Yhden miehen ja yhden
naisen avioliittoa vastaan
Aito avioliitto ry torpattiin
Educa-messuilta OAJ:lle
sataneen kielteisen palautteen vuoksi - ‘kritiikkivyöryt’ ovat uusi sateenkaariaktivistien vaikuttamistapa.

Dosentti Timo Eskola pitää
OAJ:n toimintaa ‘kaikkea
muuta kuin suvaitsevaisena’.
Perinteistä, yhden miehen
ja yhden naisen avioliittoa
puolustava Aito avioliitto ry
ilmoitti 9.1, että osallistuu
opetus- ja kasvatusalan Educa-messuille tammikuussa
2019. ”Aito avioliitto- yhdistys pitää messuilla esillä
lapsen oikeuksia, opettajien
ja vanhempain kasvatusoikeuksia, sukupuolikäsityksen
perusteita, avioliiton merkitystä sekä sanan- ja mielipiteenvapautta, joten tervetuloa
kuulemaan näistä lisää ständillemme tai muuten pistäytymään sillä!” Pian tämän
jälkeen messujen järjestäjätaholle alkoi sataa kriittistä palautetta, jonka johdosta Aito
avioliitto ry:n osallistuminen
messuille näytteilleasettajana
peruutettiin kokonaan.

Postkristillinen Suomi?

OAJ:n perustelut, joissa suvaitsevaisuus, yksilönvapaudet ja valinnanvapaus mainitaan, eivät vakuuta dosentti
Timo Eskolaa, joka näkee
OAJ:n tässä toimineen varsin
suvaitsemattomasti.
– Mielestäni jälkikristil-

On sääli, että yhteiskuntamme tietyin
osin luopuu arkisesta
demokratiasta ja
myöntyy painostuskeinoihin, sanoo
Timo Eskola
lisyys Suomessa näyttäytyy
nimenomaan tämän kaltaisissa tapauksissa. Aito avioliitto
ry edustaa avioliitosta täysin
samaa kantaa kuin Suomen
evankelis-luterilainen kirkko.
On käsittämätöntä, että sen
toimintaa arvioidaan niin
kielteisesti, että järjestölle ei
sallita enää edes läsnäolon
oikeutta. Sellainen ei todellakaan ole suvaitsevaista.
OAJ:n perustelut eivät
vakuuttaneet myöskään Aito
avioliitto ry:n toista perustajaa, Pasi Turusta, joka kertoo
Patmos-blogissa myös tiedekeskus Heurekassa vuonna
2015 pidettyä Aito avioliitto
-seminaaria vastaan hyökätyn
- vaikkakin erilaisella lopputuloksella.
– Kun Aito avioliitto -yhdistys oli perustettu ja se

Uusi Elämä
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja profeetallinen herätyslehti,
joka ilmestyy lähes kerran kuukaudessa, noin 8-10 kertaa vuodessa.
Lehden tilausmaksu vuodelle 2018
on 35 euroa.

Uusi Elämä

c/o Kalle Vihonen

Paljaspää 2 A 2, 20610 Turku
Puh. 0400 422 777

järjesti maaliskuussa 2015
kansalaisaloitteensa merkeissä ensimmäisen oman
julkisen tilaisuutensa Vantaan
tiedekeskus Heurekassa, seurauksena oli kritiikkivyöry
Heurekaa kohtaan, jolla tiedekeskusta yritettiin saada
perumaan maksavan asiakkaansa tapahtuma tiloissaan.
Heureka piti pienen julkisen
nikottelun jälkeen kuitenkin
pintansa, ja tilaisuus järjestettiin täydelle auditoriolle.
Se sujui rauhallisesti ja iloisin
mielin.
Pasi Turunen muistuttaa
blogitekstissään, että Aito
avioliitto ry:ssä toimii myös
opettajia ja yhdistys toimii
koulumaailmassa, joten siinäkin mielessä yhdistyksen
osallistuminen messuille olisi
ollut perusteltua.

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi,
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
Toimitus / avustajat:
Heljä Ahjovaara-Steck
ahjovaara-steck(at)
kolumbus.fi
Soile Inkari, soile@inkari.fi
Samir Massioui
samir@massioui.com
Yrjö Ahonen, Kirsti
Jääskeläinen

Somesuvaitsevaisuudesta

Timo Eskola näkee OAJ:n
tapauksessa samankaltaisia
piirteitä kuin professori Tapio Puolimatkan kirjoituksesta nousseen kohun yhteydessä, jossa lopulta todettiin,
että jatkotoimiin ei ryhdytä
puolin eikä toisin.
– Nämä järjestöt eivät toimi näissä asioissa itsenäisesti,
kuten ei toiminut Pori Jazzin
johtokuntakaan. Kyse on aina
painostuksesta, joka tulee
johtokuntien ja hallitusten
ulkopuolelta. Samoin kävi,
kun Jyväskylän yliopistossa
hyökättiin professori Tapio
Puolimatkaa vastaan. On
sääli, että yhteiskuntamme
tietyin osin luopuu arkisesta
demokratiasta ja myöntyy
painostuskeinoihin.
Pasi Turunen kuvaa kritiik-

Tilitiedot:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH

Tilaa lehtiä jakeluun:
Kalle Vihonen,
P. 0400 90 88 40

Tili Ruotsissa:
Pg 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457

Postiosoite Ruotsissa:
Box 135,
S-125 23 Älvsjö, Sverige
P. 072 531 88 11

Tilaukset ja
osoitemuutokset:
pauli.kemi@gmail.com
Ilmoitukset:
pauli.kemi@gmail.com
P. 0400 422 777

UUSI ELÄMÄ -lehti on myös
netissä pdf muodossa.
www.uusielama.net
Paino: Suomalainen
Lehtipaino, Kajaani 2017

kivyöryjä sateenkaariaktivistien työtavaksi ja rohkaisee
avioliittoa puolustavia ‘pitämään katseen pallossa’ ja
osallistumaan yhdistyksen
toimintaan.
– ”Kritiikkivyöry” on sateenkaariaktivistien modus
operandi, jolla julkista keskusteluavaruutta nykyisessä
asenneilmastossa ja yhden
sateenkaaritotuuden maassa
voidaan onnistuneesti ohjailla
ruotuun. Turunen toteaa, että
perinteisen avioliittokannan puolustaminen vaatiikin
nykyisessä arvoilmastossa
rohkeutta ja päättäväisyyttä.
– Avioliittolain muutoksen
jälkeen sukupuolineutraali indoktrinaatio vaikuttaa
sangen estoitta läpäisseen
julkisen keskustelun eri kerrokset, niin että hintalappu
poikkiteloin asettumisesta on
korkea ja eri mieltä oleminen
vaatii rohkeutta. Sekä Pasi
Turunen että Aito avioliitto
ry:n nykyinen puheenjohtaja
Susanna Koivula kysyvät
blogeissaan, vieläkö yhteiskunnassa ja koulumaailmassa
on aidosti tilaa myös perinteistä avioliittoa kannattaville
näkemyksille. Susanna Koivula painottaa, että työ lapsen
oikeuksien ja sananvapauden
puolesta jatkuu.
”Sille on tilausta Suomessa.”

Teksti ja kuva:
Heljä Ahjovaara-Steck
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Lääkärin kaksi puhelua suomalaismiehille

Evästä alkaneelle vuodelle
Kolmisenkymmentä vuotta
sitten ammattimies -Tuure
kunnosti ansiokkaasti omakotitaloni ulkoseiniä. Olemme
harvakseen pitäneet yhteyttä
sen jälkeen.
Vuosi sitten 75-vuotias
mies toi joulutervehdyksen
päässään myssy, mikä peitti kasvaimen takia poistetun
korvalehden ja suljetun korvakäytävän.
Krooninen lymfaattinen
leukemia oli todettu aiemmin. Eturauhassyöpä on hoidettu. Viime vuonna todettiin
tupakoimattomalla miehellä
keuhkosyöpä, mikä on nyt
metastasoinut myös luustoon.
Kaikkien koetusten keskellä
mies on säilyttänyt myönteisen elämänasenteen ja henkisen virkeyden. Tällä hetkellä
hän on kotona, ainoana hankalana oireena polvikipu.

ainakin yhdelle kierrokselle
mukaan. Mutta elämä on golfja koripalloakin suurempi
juttu.
Me olemme pieniä ihmisiä,
mutta meillä on ymmärrystämme suurempi Jumala.
Hänen testamenttinsa Raamatussa on vastaanottamisen arvoinen. Paimenpsalmi 23 kertoo lyhykäisyydessä paljon
Taivaallisen Isän luonteesta.
Ja Markuksen evankeliumikaan ei ole turhaa luettavaa.
Toivottavasti kuluva vuosi
on Tuurelle, sinulle ja minulle
osoitus Luojan suunnattomasta armosta ja rakkaudesta
karskiakin suomalaismiestä
kohtaan, naisia unohtamatta.

Puhelu ja usko

Puhelu

Viikko sitten hän soitti minulle, kristitylle lääkäriystävälleen pyytääkseen neuvoa polvikipuun, mikä estää
liikkumisen ilman keppejä.
Sain järjestettyä nopeasti
tutkimukset sairaalaan, mihin
hänet on jatkossa ohjattu keskussairaalasta palliatiiviseen
(oireita helpottava, ei parantava) hoitoon.
Puhelun aikana Tuure yllättäen kertoi, että hän oli
lukemassa Raamatusta Markuksen evankeliumia. Minä
taas vastasin, että olin samanaikaisesti lenkillä kuunnellut
myös Markuksen evankeliumia netin kautta. Keskustelumme ohjautui luonnostaan Raamatun punaiseen
lankaan eli Jeesukseen, joka
kärsi syntiemme sovituksen.
Myös Jeesus paransi Pyhän
Hengen voimasta sairauksia.
Näitä olen lääkärinä saanut
ajoin todistaa silloinkin, kun
lääketiede on nostanut kädet
pystyyn.
Kerroin puhelimessa ystävälleni, mitä tarkoittaa usko
Jeesukseen ja miten voi löytää
yhteyden Jumalaan. Kerroin
raamatunpaikoista, missä
tämä selviää. Tuure sanoikin
yllättäen heti, että hän haluaa

Tärkeintä on
tulla Jeesuksen
omaksi, sanoo
Hannu Hurri.
varmuuden syntiensä sovituksesta ja taivastiestä. Siinä
puhelimessa sain auttaa ja
rukoilla miehen puolesta, joka
omasta vapaasta tahdostaan
tunnusti Jeesuksen Herrakseen. Tätä on uskoontulo
yksinkertaisuudessaan. Sana
sanoo, että jokaiselle, joka
tahtoo, Jumala antaa voiman
(oikeuden) pelastua ja tulla
Jeesuksen seuraajaksi.

Uskonnollisuus
ja usko

Suomi on ns. kristitty maa.
Miljoonat kansalaiset tunnustavat muodollisesti kristinuskoa ymmärtämättä sen tärkeintä sisältöä. Näin minäkin
tein aikanani, kunnes Jumalan
armo mahdollisti ratkaisuni Jeesuksen puoleen reilu
36 vuotta sitten. Raamatun
keskeinen sanoma on henkilökohtainen suhde Jumalaan,
minkä usko Jeesukseen antaa.
Suuri etuoikeus oli välit-

tää Tuure-ystävällekin tätä
viestiä, ja iloitsen, että hänen
nimensä on Elämän kirjassa.

Henki, sielu
ja ruumis

Lääketiede ja terveydenhuoltoväki on suuri Jumalan
lahja ihmiskunnalle. Ihminen
on hengen, sielun ja ruumiin kokonaisuus. Fyysistä ja
psyykkistä ulottuvuutta hoidetaan tieteellisen viisaasti.
Ihmisen syvin, hengen ulottuvuus, jää hoitamatta ja
kohtaamatta medisiinassa ja
sekulaarissa psykologiassa.
On hyvä tietää, mitä seuraa
kuoleman jälkeen. Taivas on
todellisuutta, valitettavasti
niin on helvettikin. Muuten
Raamattu valehtelee, mitä
se ei tee. Kirjan lupaukset
ja ehdotkin ovat jo tässä
ajassa ylivertaiset, kun Pyhä
Henki saa tilaa niitä avata.
Jeesukseen turvaavien tulevaisuuden ajat ovat kuitenkin

hienot. Taivaassa ei ole enää
sairauksia. Raamatun kuvaus
taivaan ihanuudesta ja helvetin tuskallisuudesta ovat tosia.
Meillä on vapaa tahto valita.
Sana sanoo, että jokaiselle,
joka tahtoo, Jumala antaa
voiman (oikeuden) pelastua
ja tulla Jeesuksen seuraajaksi.

Viestinvienti

Saamani kannustuksen tukemana olen lähettänyt tämäntyyppisen viestin monille
lääkäreille ja kanssaihmisille. Tuure sanoi, että kerro
vaikka someen, jos joku saa
tästä kipinää ja apua elämäänsä.  
Eilen Tuure soitti iloisena,
että oli päässyt pikaisesti polvitutkimuksiin. Todettu polven etäpesäke ei ole mukava
juttu. Sitä aloitettiin kuitenkin
aktiivisti sädehoitaa. Hän
sanoi, että tavoitteena on ensi
kesänä pelata golfkentällä,
jos Herra suo. Lupasin lähteä

Noin 25 vuotta sitten sain
puhelun Pekalta, joka kertoi
juuri saaneensa tietää pahanlaatuisesta sairaudestaan. Hän
ei ensisijaisesti soittanut tutulle lääkärille, vaan miehelle,
jonka kanssa oli keskustellut
uskon asioista. Hän oli kaupunkimme entinen tunnettu
pesäpallosankari ja sittemmin värikäs penkkiurheilija.
Puhelimessa keskustelimme
pesäpalloa suuremmasta asiasta. Hän kysyi, miten voi
saada varmuuden pääsystä
taivaaseen, jos elinpäivät
loppuvat. Kerroin Pekalle
lyhyesti, mitä Raamattu asiasta sanoo. (Joh. 3, Room.
10:8-9) Aiemmin Pekalla ei
ollut selvyyttä, mitä tarkoittaa
uskoontulo ja miten löytyy
yhteys Jumalaan. Puhelinkeskustelumme aikana Pekka
vastaanotti Jeesuksen Pelastajakseen. Sain julistaa miehen
synnit anteeksi ja kertoa, että
nyt hän on Jumalan lapsi.
Vastasyntynyt tarvitsee
opastusta. Pidimme yhteyttä
ja pyysimme hänet myös
piakkoin tilaisuuteen, missä
tunnettu ulkomainen julistaja
oli puhevuorossa. En muista
alkuperäistä aihetta, mutta
yllättäen puhuja muutti sanomansa ja alkoi puhua kasteesta raamatullisin perustein.
Pekka kuunteli tarkkaan ja

Jatkuu sivulla 5
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Kuka sinä olet

Toki sen tiedät. Taustasikin
tiedät. Ja monet tietävät sinut.
Mutta tunnetko itsesi?
No, enhän minä...eihän minusta...mikä lienen...kulkija,
kadun tallaaja, lattian lakaisija. Itsensä vähättely saa välillä, ehkä useinkin yliotteen
meistä. Varomme ylpeilyä.
Kuka luulet olevasi - syytös
leijuu niskan päällä kuin
miekka. Paras pitää itsensä
niin pienellä paikalla, etteivät
muutkaan huomaa minua.
Onko tuttua? Salaa toivoo olevansa edes huomattu.
Tuntea olevansa arvostettu
kuulostaa jo ylpeilyltä. Varomme tätä kuin henkistä
ruttoa ja pyrimme olemaan
jopa näkymättömiä. Ainakin
välillä, kun itsesäälin puuska
yllättää.
Mietitäänpä asiaa ihan rauhassa. Ota kuppi hyvää kahvia, juo itsesi kanssa ja pohdi
asiaa. Puhu vaikka ääneen
itsellesi, jos luulet siten kuulevasi paremmin.
Jos esimerkiksi kaikki seurakuntalaiset heittäytyvät
syrjään, varjoihin, piiloon,
pois olemasta esillä, niin

seurakuntahan tulee toimintakyvyttömäksi. Eikö? Jos
koko ajan kannat mitättömyyden taakkaa harteillasi,
vaikuttaa se toimintaan ja
ihmissuhteisiin. Sinusta tulee
helposti hapan, syrjäänvetäytyvä, negatiivinen, hankalasti
lähestyttävä, huonouttaan
valittava. Huomaat pian joutuneesi itsesäälin ja itseinhon laatikkoon, jossa jyrsit
kynsiäsi, kun ei muutakaan
tekemistä ole. Huomaatko,
miten se vaikuttaa lopulta
myös itseesi. Olet olemassa,
mutta voit huonosti. Et enää
tunnekaan koko itseäsi, tunnet
vain puutteesi.
Itsensä vähättelyä pidetään
kristillisenä hyveenä. Pelätään näet, että lankeamme
ylpeyden syntiin. Ja onhan se
vaara olemassa. Varsinkin, jos
Jeesus putoaa kuviosta pois!
Ilman Jeesusta ajaudumme
harhapoluille, harhaan myös
terveestä minuudesta.
Jeesus eheyttää, vapauttaa,
parantaa. Sitä varten Hän tuli:
tekemään tyhjäksi perkeleen,
syyttäjän työt ja nostamaan
meidät siihen asemaan, jo-

hon Jumala on meidät tarkoittanut. Paratiisissa ollut
itsetunto menetettiin syntiinlankeemuksessa. Itsetunto
sairastui, kuolema monella
eri tavalla alkoi hallita. Siis
myös itsetunto sairastui ja
alkoi kuihtua. Jeesus tuli
parantamaan koko ihmisen.
Hänen haavojensa hinnalla
me olemme parannetut, julistaa Jesaja profetiassaan.
Hinta oli siis raju: Jeesuksen tuskallinen ja verinen
kuolema ristillä. Hänen ristiltään loistaa meille toivo ihmisyyden palauttamisesta ennalleen. Risti julistaa meille,
kuinka äärettömän arvokkaita
me olemme Jumalan, Isän
silmissä. Jos olemme Jumalan silmissä näin arvokkaita,
miksi halveksua ja aliarvioida
itseään?
Älkäämme pelatko pirun
pussiin mitätöimällä itseämme. Otetaan paikkamme
Jumalan perheessä, Isän rakastamina. Golgata vapauttaa
meidät ylpeilyltä ja myös
itsemme halventamiselta.
Jeesus kuoli arvokkaan ihmisyyden puolesta. Jeesus etsi

Anna Jeesuksen olla Herrasi ja Vapahtajasi, Parantajasi

fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti, niin alat löytää arvosi,
sanoo Heikki Hilvo.

timantit sontaläjästä, löysi ne
ja puhdisti käyttöönsä. Olemme Jumalan mestaritekoa,
sanoo Paavali.
Anna Jeesuksen olla Herrasi ja Vapahtajasi, Parantajasi fyysisesti, henkisesti ja
hengellisesti, niin alat löytää

arvosi. Kun tunnemme Jumalan, alamme myös tuntea
itseämme. Jumalan lapset
ovat tulleet Isäänsä!
Siunausta, iloa, voimia ja
täyttä terveyttä ainutlaatuisen
elämäsi poluille!

ymmärryksen. Tietysti olen
miettinyt kasteen osuutta
asiaan, kun lisäksi videoiden
välityksellä on voinut seurata
kastettavien vapautumisia
henkivaltojen kahleesta.

suomalaisten seurakuntien
tulisi tarkistaa kurssia. Miten me kohtelemme nuoria
uskovia, annammeko heille
eväitä kasvaa terveeseen opetuslapseuteen ja hengelliseen
identiteettiin. Sama koskee
myös sinua ja minua. Olemmeko taivaasta pudonneita
outoja uskovaisia vai armosta
pelastettuja, rakkaudellisia
lähimmäisiä? Herralla on
töitä ainakin minun suhteen,
sen verran itsekeskeinen ja
välinpitämätön olen ollut.
Kouvolassa 10.9.2018

Heikki Hilvo

Jatkoa sivulta 4

Puhelimitse evästä alkaneelle vuodelle
sen jälkeen halusi tulla kastetuksi mahdollisimman pian.

Palveleminen
ja kaste

Miehellä oli todettu alavatsan pahanlaatuinen sairaus,
ja leikkaus oli sovittu viikon
kuluttua. Kasteella oli siis
kiire. Otin yhteyttä seurakuntamme pastoriin. Hän kertoi,
että muutaman viikon   päästä
on kastekokous, jolloin asia
järjestyy. Sanoin, ettei voi
odottaa niin kauan.
Soitin toiseen paikallisseurakuntaan, missä kerrottiin
tulevasta soittokunnan juhlasta, mihin voisi yhdistää

kastejuhlan. Kerroin, ettei
juhlia voi odottaa, mutta
miestä tulee palvella ennen
suunniteltua operaatiota. Olin
saanut selvän sisäisen, ennen
kokemattoman varmuuden,
että kaverini tulee paranemaan, jos käy kuuliaisesti
kasteella.
Olin valmistautunut itse
kastamaan Pekan hänen
työpaikassaan Kouvolan uimahallissa. Ilmoitin asiasta seurakuntani pastorille,
joka halusikin tulla mukaan
vanhemmistoveljen kanssa.
Mieluusti pyysin pastoriamme suorittamaan isossa
altaassa kasteen. Siinä sitten

veisasimme tyhjässä uimahallissa kiitosvirttä, kun tehtävä
oli suoritettu. Jatkoimme rukousta miehen puolesta.

Paraneminen

Seuraavalla viikolla kaverini
leikattiin ja vatsa suljettiin.
Todettiin, ettei mitään ole
tehtävissä. Kuitenkin Pekka
parani ja vuosien seurannassa ei kasvainta enää todettu.
Pekka sai 25 vuotta jatkoaikaa. Kirurgikollegani tiesivät,
että 90-luvun alussa tapahtui
jotakin, mitä lääketiede ei kykene selittämään. Itse olin kiitollinen Jumalan parantavasta
voimasta yli inhimillisen

Toivomus

Toivon, että uskoon tullut
kanssaihminen tulisi mahdollisimman nopeasti Sanan
mukaisesti opetetuksi ja palvelluksi. Tärkeintä on tulla
Jeesuksen omaksi. Tärkeää
on myös saada tervettä Sanan
opetusta ja löytää todellinen
uskovien yhteys. Ymmärrykseni ja kiusallisten kokemusteni mukaan useimpien

Hannu Hurri, lääkäri
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Kansanedustaja Mika Niikko ja suomalaisen
lähetystyöryhmän johtaja Esko Valtonen

Maailman vaarallisin ja tunnetuin

Neljä suomalaista oli vangittuina viime vuoden lopulla
Malesian Langkawin saaren
pahamaineisimmassa vankilassa. Syynä oli heidän hallustaan löydetyt kynät, joihin
oli painettu raamatuntekstejä.
Kansanedustaja Mika
Niikko, olit keskeisesti vaikuttamassa siihen, että nelikko saatiin takaisin Suomeen.
Millaisen toiminnan suomalaisen ulkomailla kohtaama
vapaudenrajoitus tässä tapauksessa käynnisti?

− Normaalisti, kun tällainen tapaus tulee suurlähetystön tietoon, ottaa konsuli
yhteyttä paikkaan, missä pidätetty on. Suurlähetystön
tehtävä on varmistaa, että
pidätetyn kohdalla noudatetaan ihmisoikeussopimuksia:
oikeutta terveydenhoitoon,
ravintoon ja suojaan esim.
väkivaltaa vastaan sekä oikeutta lainopilliseen apuun ja
tarvittaessa tulkkiin. Malesian
tapauksessa suurlähetystö
oli välittömästi yhteydessä

pidättäjiin ja jäi odottamaan
kutsua mennä tapaamaan
vangittuja. Kun odottamista
kesti monta päivää, jouduin
itse vaatimaan, että heillä on
ilman kutsuakin oikeus ja velvollisuus mennä selvittämään
Suomen kansalaisten tilannetta. Kun he vihdoin menivät
vankilaan, he saivat tavata
kutakin pidätettyä vain viisi
minuuttia. Olin koko ajan
yhteydessä suurlähetystöön,
myös jatkolentojen suhteen,
ja varmistaakseni, ettei suo-

malaisryhmää enää palauteta
takaisin, Niikko kertoo kriittisistä päivistä.

Vankina
muslimimaassa

Ryhmän johtajana toiminut
Timo Valtonen kertaa kokemuksia Malesian vankityrmästä aloittaen Paavalin
sanoilla: ”Sillä minä en häpeä
evankeliumia; sillä se on
Jumalan voima, itse kullekin
uskovalle pelastukseksi, juu-

talaiselle ensin, sitten myös
kreikkalaiselle”.
− Olen ollut 8 päivää vankina sharia-lain alla ja tiedän
nyt, mitä se laki on. Kristityt ovat kirottuja. Heillä ei
ole mitään ihmisoikeuksia.
Vankeutemme aikana emme
saaneet soittaa kertakaan
suurlähetystöön tai omaisillemme. Nukuimme kovalla
betonilattialla kuvottavan
viemärin hajun ja torakoiden
seassa. Samalla kuunnellen,
kuinka moskeijoista kaikui
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Maailman vaarallisin ja tunnetuin kynä.

n kynä

aamuisin kello 4-5 maissa
ensimmäiset kutsuhuudot
rukoilemaan Allahia. Miesten
ja naisten selleissä oli katossa
nuoli, joka osoitti Mekkaan
päin. Puolen tunnin välein
kastelimme itsemme vessan
huuhteluvedellä. Lämmintä
oli yli 30 astetta, ilmastointia
ei ollut. Vangeille vettä ei
tarjottu kertaakaan. Mielivaltaisesti he sitä antoivat
nauraen ja katsellen, miten me
reagoimme. Kerran, kun avasin silmäni, seinät pyörivät

kuin karusellissa. Olimme
kuivumassa nestehukkaan, ja
se oli kovaa kidutusta. Vankilassa painoni tippui 5 kiloa,
Valtonen kertoo.
Vankilassa oli bambukeppejä vankien hakkaamista varten. Julmimpia olivat
naisvartijat, joita piti kutsua
mestareiksi. Seurueen kaksi
naispuolista jäsentä oli sijoitettu samaan vankikoppiin.
Siellä englantilainen naisvanki oli kertonut, ettei siinä
vankilassa kukaan vanki ole
elänyt 58-vuotiaaksi. Vain
nuorimmat ja vahvimmat
selviävät hengissä valtavassa
rääkissä, jota siellä vankeihin
kohdistetaan.
− Jos olisimme joutuneet
jäämään sinne pitemmäksi
aikaa, meillehän oli tietämättämme tulossa viiden vuoden
tuomio, siinä vaiheessa olisi
alkanut hakkaaminen. Oli
sydäntä särkevää kuunnella
öisin hirvittävää huutoa, kun
narkomaanityttöjä ja -poikia
hakattiin. He olivat vieroitusoireissa olevia heroiinin
käyttäjiä, jotka kävivät taistelua elämästään ilman minkäänlaista lääkitystä. Kun he
käpertyivät lattialle, niin vartijat hakkasivat heitä bambukepeillä. Tätäkö sharia-lakia,
jota jopa jotkut eduskunnassa
ihannoivat rauhan uskontona,
me haluamme Suomeen? Jos
me nyt vaikenemme, emmekä
paljasta totuutta sharia-laista,
jonain päivänä me olemme
omassa maassamme kepitettävinä. Se on vihan, kuoleman
ja murhamiesten uskonto,
joka saa viranomaisetkin surmaamaan ihmisiä, Valtonen
toteaa.

Kaksi lupausta

Maatessaan voimattomana
sellin lattialla Valtonen kertoo
kokeneensa, kuinka Jeesus
riisui ja Jumala mursi häntä.
Siellä hän huusi Jumalaa ja
teki kaksi lupausta, jos vielä
pääsee vapauteen. Toinen
lupaus on henkilökohtainen,
syvä lupaus, joka täytetään
omalla ajalla. Toinen lupaus
koski seurakuntaa. Vuonna
2016 Valtoselta sulkeutuivat
seurakunnan ovet, ja hänelle
sanottiin, että aktiotyö loppui
nyt.
− Yritin selvittää syytä,
mutta minulle se ei koskaan
täysin selvinnyt. Valituksia oli tullut ja ymmärrän
sen. Minulle taistelu oli niin
kova, että jätin seurakunnan.
Malesian vankilassa lupasin,
että jos pääsen täältä, menen seurakuntaan takaisin ja
annan kaiken anteeksi. Olen
tehnyt sen ja palannut takaisin
omaan seurakuntaani. Kun
menin seurakuntaan pitkästä
aikaa, he tulivat itkien halaamaan enkä meinannut päästä
sieltä ulos. Menen sinne sen
takia, mitä Raamattu sanoo.
Menen, kuten Jumala näytti
minulle unessa, viimeiseen
penkkiin istumaan ja kuuntelemaan, jos Jumala haluaa minulle puhua jotain. En mene
sinne sen takia, että saisin
sieltä itselleni jotain asemaa
tai kunniaa. Nimitykset ja
tittelit eivät merkitse minulle
mitään. On tärkeää, että olet
seurakunnassa ja pysyt siellä.
Kiistojahan meille tulee, mutta ne ovat pikku asioita verrattuna siihen, mitä voit joutua
kokemaan kaltereiden takana
varsinkin muslimimaassa.

Minäkin jouduin miettimään
3-4 päivää, tuleeko niskalaukaus vai ripustetaanko hirttoköysi, Valtonen kertoo.
Suomalaisten lähdön jälkeen malesialaiset poliisit
olivat esitelleet kynää Youtubessa ja julkaisseet kynän
tekstin kaikissa sanomalehdissä. Näin he itse evankelioivat kynän avulla 31 miljoonaa malesialaista ja lisäksi
muut muslimimaat, jonne
Malesian uutiset välitetään.
Muslimit saivat kuulla, että
Jeesus Kristus on tie, totuus
ja elämä. Kansainvälisten
medioiden kautta uutinen levisi kaikille maailman mantereille. Valtosen mukaan noin
miljardi ihmistä sai kuulla ja
nähdä kynän, jonka edessä
islamkin vapisee. Valtonen
kertoi katsoneensa netissä,
kun uskontoministeri selitti
parlamentissa, miten neljä
suomalaista oli tullut heidän
maahansa tällaisten kynien
kanssa. Myös kuningas kuunteli tätä selitystä.

Timo Valtonen,
miten neuvot uskovia valmistautumaan
vainoihin?

− Ei ole muuta mahdollisuutta
kuin uudistua ja vahvistua
uskossa, rukoilla, tehdä evankeliumin työtä ja lukea Sanaa.
Jos me emme ole valmiita
vainojen tapahtuessa, kuinka
me voimme ne kestää? Kaikkein tärkeintä on pitää oma
jumalasuhde kunnossa. Vaikka olisi langennut, kaatunut
tai mennyt maailmaan, niin
aina voi tehdä parannuksen
ja nousta. Tule takaisin Jee-

suksen luokse. Meillä ei ole
tietoa siitä, kauanko aikaa on
jäljellä.
−  Muistakaa ystävät, että
meidän tulee uskovina rakastaa toisiamme ja ennen kaikkea Kristusta. Ensimmäinen
asia on parannuksen teko.
On lopetettava pahan puhuminen. Kaikki riidat tulee
sopia ja laittaa kuntoon sillä
vakavuudella, että Jeesus on
tulossa takaisin. Takapenkit
ovat tyhjinä, olkaa siellä, niin
kuin Raamattu opettaa. Ei
rakasteta ensimmäisiä sijoja,
titteleitä, arvoja ja kunniamerkkejä. Raamattu sanoo,
että me olemme ansiottomia
palvelijoita, jotka olemme
tehneet vain sen velvollisuuden, jonka Jumala meille
antoi tehtäväksi. Eturivissä
ovat marttyyrit. Ne, jotka
ovat antaneet henkensä Jeesuksen nimen tähden. Heidän
perässään tulevat rukoilijat.
Ne mummot ja papat, jotka
kammioissaan rukoilevat ja
huutavat Jumalaa. Sitten,
jos vielä tilaa on, me muut
voimme olla siellä, mutta
eturivissä kulkee ihan toinen
armeija, joista me emme tiedä
paljon mitään. Me olemme
vain maistaneet Jeesuksen
Kristuksen kärsimyksiä. Kysyin siellä sellissä, että miten
sinä Jeesus pystyit kantamaan
ruumiissasi kaikki meidän
syntimme ja kestämään sen
kivun? Miten apostolit pystyivät tekemään kaiken sen,
mitä he tekivät, kun heitä kidutettiin? Siihen on vain yksi
vastaus: Jumala antoi voiman.
Kuvat: Martti Kortelainen

Teksti: Marja-Leena
Kortelainen
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Lopunajan eksytys

Paavin

läheisyydestä
nauttivat sekä
buddhalaiset että
uskonliikkeen
saarnaajat
Paavi Franciskus on virkaanastumisensa jälkeen matkustanut ympäri
maapalloa ristiin rastiin tapaamassa
maailmanuskontojen johtajia. Matkalla Sri Lankassa järjestettiin hänen
lentokoneessaan lehdistötilaisuus.
Paavi oli päivää aikaisemmin vieraillut buddhalaisessa temppelissä
saadakseen nähdä Buddhan opetuslasten reliikkejä, mikä sai erään
reportterin kysymään: ”Yllätyimme
spontaanista käynnistä siellä, eivätkö
kristityt lähetyssaarnaajat ole pitäneet
buddhalaisuutta vääränä uskontona
20. vuosisataan asti?”
Paavi vastasi, että vähän ennen
käyntiään buddhalaisessa temppelissä
hän oli ollut Madhun pyhäkön Neitsyeen patsaan luona. Tämä on katolinen
kulttipaikka, joka aikaisemmin oli
buddhalainen ja kuului neitsytjumalatar Patinille, jota buddhalaiset ovat
palvoneet 1.500 vuotta.

Inga andra gudar, sid. 428 s.
Hinta 29 €. Tilaukset:
Puh. 0400 422 777

Hän kertoi ihmetellen: ”Eivät kaikki tulijoista olleet katolilaisia, ei edes
enemmistö! Siellä oli buddhalaisia,
muslimeja, hinduja, ja kaikki tulivat
rukoilemaan; he tuntevat, että siellä
on jotakin, joka yhdistää heitä. Ja jos
he niin luonnollisesti yhtyvät rukoillakseen tämän pyhäkön luona – joka
ei ole vain kristillinen, koska kaikki
tahtovat mennä sinne - miksi minä
en sitten menisi buddhalaiseen temppeliin tervehtimään heitä? Se, mitä
tapahtui eilen Mahdun pyhäkössä, on
hyvin tärkeää. Se auttaa meitä ymmärtämään uskontojen välistä kokemusta
Sri Lankassa.”
Paavi pyysi niitä 300.000 eri uskontojen edustajaa, jotka olivat koolla
Neitsyeen patsaan luona, löytämään
yhteyden äitijumalattareen. ”Neitsyeen talossa” voivat kaikki jumalien
ja jumalattarien palvojat olla kuin
kotonaan.
Hän jatkoi kertoen uutistoimittajille, että on fundamentalistisia ryhmiä,
jotka pysyvät yhteyden ulkopuolella.
Luultavasti paavi tarkoitti Sri Lankan
kristittyjä, jotka eivät tahdo osallistua
uskontojen sekoittamiseen. Näitä
evankelisia kristittyjä kohtaan tehtiin
buddhalaisten munkkien johdolla
105 väkivaltaista hyökkäystä paavin
vierailua edeltävänä vuonna. Munkit
ryntäsivät evankelisiin kirkkoihin ja
kävivät jumalanpalvelusten osanottajien kimppuun lyömällä näitä puunuijilla. Monet saivat vakavia vammoja.
Mutta on toisia protestantteja, jotka
nauttivat yhteydenpidosta paaviin.
Viikkoa Sri Lankan vierailun jälkeen
vaihdettiin buddhalaisten temppeli
Yhdysvalloissa pastoreiden kanssa
pidettyyn FaceTime-kokoukseen.
Kenneth Copelandin konferenssissa

Pastori Per-Arne Imsen on paneutunut katolisen kirkon harhaan kirjassaan:
Inga Andra Gudar. Kirja on saanut paljon myönteistä palautetta Ruotsissa.
oli tiivistynyt ilmapiiri. Suuri joukko
uskonliikkeen saarnaajia tulivat historiallisen tapahtuman todistajiksi,
kun paavin matkapuhelin liitettiin
suurempaan näyttöön.
Nyt ei puhuttu Buddhan opetuslasten luurankojen voimasta, vaan niiden
täydestä vastakohdasta. Paavin ääni
kuului hiljaa kovaäänisistä: ”Iloitsen
siitä, että olette kokoontuneet palvomaan Jeesusta Kristusta, meidän ainoaa Herraamme, ja rukoilemaan Isää
ja ottamaan vastaan Pyhää Henkeä.”
Piispa Tony Palmer, paavin lähettiläs, oli läsnä ja lämmitti kuulijoita viehättävillä kaskuillaan arkipäiväisestä
suhteestaan paaviin raamatunjakeiden
tuella.
Piispa Palmer yllättikin mainitsemalla, että Rooman katolinen kirkko
(RKK) on muuttanut oppiaan ja on
liittynyt Lutherin opetukseen vanhurskauttamisesta uskon kautta. Hän
viittasi asiakirjaan, jonka katolinen
ja luterilainen kirkko allekirjoittivat
vuonna 1999. Palmerin mukaan RKK
on asiakirjassa myöntänyt, että Luther oli oikeassa ja he olivat väärässä.
”Tämän seurauksena”, huudahti Palmer, ”Lutherin protesti on ohi. Ehkä
olemme kaikki nyt katolilaisia?” Ja
saarnaajat riemuitsivat.
Kenneth Copeland lähetti terveisiä
läsnäolijoilta paaville: ”Edustamme
kymmeniätuhansia kristittyjä, jotka rakastavat sinua ja uskovat, että
Jumala on kanssasi, ja vastauksena
toivomukseesi esirukouksesta olemme
juuri rukoilleet puolestasi ja otamme

vastaan siunauksesi. Se on hyvin
tärkeää meille. Siunaamme sinua sydämemme syvyydestä.”
Mutta mitä sanotaan asiakirjassa,
johon katolinen piispa Tony Palmer
viittaa? Ensimmäisessä pykälässä
painotetaan, että vanha käsky Trientin
kirkolliskokouksesta ”on voimassa
vielä tänä päivänä”. Siinä dokumentissa lähetettiin kirouksia niiden päälle,
jotka uskovat vanhurskauttamiseen
vain uskon kautta ja lyötiin kiinni
epäraamatulliset opit kiirastulesta
sekä anekaupasta.
Katoliset opit eivät mitenkään ole
muuttuneet, vaan niihin on lisätty
vielä yksi ristiriitainen dokumentti.
Samaa lisäämistä tapahtuu, kun kohdataan muita uskontoja, aivan täysin
kirkolliskokouksen periaatteiden
mukaan.
Protesti EI siis ole ohi! Se, mitä
useiden sukupolvien kristityt ovat
henkensä kaupalla vastustaneet, on
jäljellä eikä ole muuttunut. 1990-luvun
lopulla RKK:n kanssa vuoropuhelussa
olleet luterilaiset vaativat, että kirkon
kirous purettaisiin. Silloin Vatikaani
vastasi: ”Huhut siitä, että katolinen
kirkko aikoo puhdistaa Martin Lutherin maineen, joka johti protestanttista
reformaatiota 1500-luvulla, ovat perusteettomia.” Nämä seikat jätettiin
pois paavin, Palmerin ja innostuneiden
uskonsaarnaajien kokouksen aikana.

Teksti: Per-Arne Imsen
Käännös: Georg Ahonen
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Kalliolle rakennettu ei sorru

Raamattu kehottaa meitä rohkaisemaan ja vahvistamaan
toisiamme ja pysymään lujina
uskossa. Vielä meille painotetaan: “Älkäämme siis nukkuko
niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.”
Raamattu myös kehottaa: “antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän
keskuudessanne ja ovat teidän
johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä
erinomaisen rakkaina heidän
työnsä tähden.”

Suomen eduskunnassa on 200 kansanedustajaa. Mika Niikko on yksi
eduskunnassa olevista uskovista kansanedustajista, joka tuo henkilökohtaisen vakaumuksensa rohkeasti esiin
ja uskaltaa julkisuudessa puolustaa
raamatullisia arvoja.

Mika Niikko, olet ollut
vuodesta 2011 eduskunnassa näköalapaikalla.
Millaisia muutoksia näet
hengellisessä kentässä?

− Lainsäädäntöpuolella näen vain
inhimillisesti katsoen huonompaa
kehitystä. Lainsäädäntö kehittyy liberaalimpaan suuntaan alkaen murtaa
perinteisiä kristillisiä arvoja, perhearvoja ja lasten oikeuksia, kuten oikeutta
isään ja äitiin sekä tasapainoiseen kasvatukseen, jossa huomioidaan lapsen
kehitys sekä lasten ominainen tarve

Kansanedustaja
Mika Niikko
ottaa mallia niistä asioista, jotka on
katsottu perinteisesti hyviksi arvoiksi.
Tämä kehitys lainsäädännön kannalta
on huolestuttavaa, koska yhä enemmän nousee sellaisia päättäjiä, jotka
ajavat vihervasemmistoliberaaleja,
yhteiskunnan moraalisen selkärangan
turmelevia, arvoja. Nämä vievät siunauksen maaltamme. Tämä on minun
subjektiivinen mielipiteeni, mutta näen
kehityksen ensi vaalikaudella ehkäpä
vielä hurjempana, ellei Jumala vaikuta
valittaessa maahan päättäjiä.

Ovatko uskovat hiljaa
ja tuudittautuneet siihen,
että kaikki menee omalla
painollaan hyvin?

−  Uskovat eivät ole ainoastaan hiljaa;
he ovat vaienneet täysin. Uskovat, jotka vaikuttavat esimerkiksi järjestöjen
ja erilaisten yhteisöjen kautta, eivät
koskaan lobbaa meille päin. He eivät
aja omia asioitaan sillä vakavuudella
ja aktiivisuudella, kuin kaikki muut
omia tavoitteitaan tärkeinä pitävät

Uusi Elämä TV-ohjelmia Öppna
Kanalen kautta ja netissä, ÖK Play
TV-Ohjelmat näkyvät kaapeliverkossa
Tukholman alueella ja lisäksi netissä,
myös Suomessa. Kirjoita hakusanana:
ÖK Play, niin pääset nettikanavalle. Uusi
Elämä TV-ohjelmat lähetetään joka
viikko! Katso netistä: ÖK Play
Lähetysajat joka viikko
ÖK Play, Suomen aikaan:
Maanantai klo 17:30-18:00
Tiistai klo 19:00-19:30
Keskiviikko klo 18:00-18:30
Torstai klo 20:00-20:30
Perjantai klo 18:00-18:30
Lauantai klo 18:30-19:00

Ohjelmissa mukana Pauli ja Ana Kemi sekä monia julistajia ja tavallisia
uskovia, jotka kertovat siitä, mitä usko Jeesukseen heille merkitsee.
Maanantain ja lauantain ohjelma on suomenkielinen, muut ovat
ruotsinkielisiä. Ruotsissa lähetysaika on tunnin aikaisemmin.
www.kristetliv.net – Anna palautetta: pauli.kemi@gmail.com

toimijat tässä yhteiskunnassa. Seurakunnat ja kirkko ovat vaienneet jo
aikoja sitten. Eivät he ole halunneet
osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun, vaikka se koskisi
heitä itseään, kuten oikeutta opettaa
lapsiaan kristillisellä varhais- ja koulukasvatuksella. Eivät seurakunnat ja
uskovat ota näihin asioihin kantaa.
Ei heidän kirjoituksiaan näy lehdissä
juurikaan eikä heidän äänensä nouse
esiin keskusteluohjelmissa. Ei heidän palautettaan tule postissa päättäjille, eivätkä he tule eduskuntaan
tapaamaan päättäjiä. Kaikki muut eri
osa-alueilla toimivat ovat aktiivisia.
− Olemme Suomessa tuudittautuneet siihen, että kaikki asiat menevät
jossain vaiheessa lopulta hyvin ja
ettei lopullista moraalista romahdusta
synny. Meidän tuleekin luottaa Jumalaan, että Hän viime kädessä ajaa asiat
haluamaansa suuntaan ja tuo voiton
näissä asioissa, mutta meillä on Raamatun sanankin mukaan vastuu ajaa
sen paikkakunnan parasta, mihin meidät on asetettu. Se tarkoittaa hengellistä ja poliittista vastuuta. Jokainen
tekee arvovalinnan päättäessään, ketä
hän vaaleissa äänestää ajamaan omia
asioitaan. Uskaltaako tämä henkilö
nousta valtavirtaa ja liberaalimediaa
vastaan ja tuoda rohkeasti esille erilaisia näkemyksiä? Ei tarvitse hävetä, jos
julistaa Jeesusta ja kertoo siitä, mikä
on oman elämän muuttanut.

Kuva: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena
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Uutinen Israelista

Patalakki nimeltä Optune, torjuu syöpää

sähköfrekvenssien avulla, on pidentänyt kaikista
aggressiivisemmasta aivosyövästä, glioblastomasta
(GBM:stä), kärsivien potilaiden elämää useita
kuukausia tai jopa vuosia. Tätä syöpää vastaan ei
tähän asti ole ollut mitään tehokasta hoitokeinoa.
Israelissa saa vuosittain noin 200 henkilöä sairaudesta diagnoosin, ja 200 henkilöä kuolee siitä.
Keskimääräinen elinikä leikkauksien jälkeen, joita
yhdistellään kemoterapiaan, on vain 70 viikkoa.
Optune nousi esille epätoivosta. Israelilaisen
professori Yoram Paltin keksintö tuottaa elektromagneettisia kenttiä, jotka puuttuvat syöpäsolujen
jakaantumiseen sekä lisääntymiseen ja pysäyttää
niiden kasvun.
Keksinnön takana olevana ajatuksena on, että
elimistön molekyyleillä on sähkölataus, jota voidaan
manipuloida. Muuntimet liitetään potilaan päähän,
ja niistä tulee sähköistä vaihtovirtaa. Tämä aiheuttaa
sen, että syöpäsolujen jakaantuminen tulee luonnottomaksi, ja kun uudet solut jakaantuvat väärällä tavalla,
ne kuolevat. Kuvaus voi kuulostaa fiktiolta ja saikin
alussa tylyn vastaanoton lääketieteelliseltä yhdyskunnalta. Siis alussa, kunnes tutkimustulokset tulivat.
Viimeisimmät tutkimustulokset tulivat Eurooppalaisesta Neuro-Onkologian Konferenssista Tukholmasta, joka pidettiin muutama viikko sitten.
Kolmessa esitetyssä tapauksessa todettiin, että
syöpäkasvain häipyi kokonaan sen jälkeen, kun niitä
oli hoidettu Optune-tekniikalla. Testeihin kuului potilaita, joilta osa kasvaimesta poistettiin ja joille sitten
annettiin sädehoitoa ja kemoterapiaa. Kemoterapiaa
jatkettiin Optune-hoidon kanssa, ja kaikilta potilailta
häipyi kasvain kokonaan. Potilaiden terveydentilan
tarkkailu kesti seitsemästä 40 kuukauteen.
Myönteisiä tutkimustuloksia on myös tullut Yhdysvalloista. (Lähde: The Times of Israel 1.12. 2018)

Uusi Elämä Nro 4/2018
Uusi Elämä Nro 1/2019

Hannu Grönroos:

Karitsana Hänen harteillaan

”Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.” (Jes. 40:11)
Yli kolmenkymmenen vuoden
takaa nousee mieleeni kuva vierailusta eräässä helsinkiläisessä
vanhainkodissa. Tuon kodin
asukas, kauan uskossa ollut sisar,
oli ollut jo vuosikaudet vuoteenomana. Luonteeltaan hän oli
kuitenkin hyvin myönteinen ja
valoisa. Raskaat sairausvuodet ja
liikuntakyvyyttömyyskään eivät
olleet vaikuttaneet hänen mieleensä kielteisyyttä, katkeruudesta puhumattakaan. Muistan,
kun hän kerran kysyi minulta:
“Tiedätkö, kuka minä olen?”
Olin kysymyksestä hieman
hämilläni ja vastasin spontaanisti,
että “Marttahan sinä olet.” Hän
sanoi: “Niin olenkin, mutta lisäksi olen Herran pieni karitsa.” En
voinut olla hymyilemättä.
Näin jälkeenpäin ajatellen:
tottahan Martta puhui. Hän oli
Herran pieni karitsa. Sairaus oli
riisunut Martan elämästä kaiken
voiman, mutta “Herran pieni
karitsa” oli jäänyt. Se riitti ja
se riittää. Se riittää sinullekin,
joka tuskailet oman heiveröisen
elämäsi keskellä. Jeesus rakastaa
karitsoita. Siksi Hän antoi Pietarille erityisen tehtävän huomioida
niitä sanoen: “Ruoki minun karit-

Laulaja-evankelista ja pastori Hannu Grönroosille on aina rohkaisun
sanoja arjen vaikeuksissa kamppailevalle.
soitani” (Joh. 21:15).
Karitsan osa on siunattu. Paimen antaa kaiken rakkautensa
ja huolenpitonsa sille ja kantaa
kerran yli suuren virran vihreille
niityille asti paratiisiin. Siellä
on nyt Marttakin, Herran pieni
karitsa. Me teemme vielä matkaa
- Hyvän Paimenen harteilla.
Martan lempivirsi, jonka joka
kerta lauloin hänerlle, oli “Juma-

lan syömmen armoon, min Jeesus
kuolessaan, avasi meille kerran,
syvissä haavoissaan, uskoni, autuuteni pelotta perustan ja elän
turvallisena, liitossa Jumalan.”
(Hengellinen laulukirja, 344)
Rukous: Kiitos Herra Jeesus.
että saan turvautua tähän iankaikkiseen armoosi ja elää sen varassa
elämäni loppuun asti.

Anna lahja evankeliointiin! Uu
si Elämä
Rakkauden ja toi
von sanomaa
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Itella Posti Oy

Uusi Elämä -lehti ja TV-työ
tarvitsee tukeasi juuri nyt!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83

Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041, Partnerit 1096

Voit antaa lahjan soittamalla puh:

Itella Green

Uusi Elämä, c/o Kalle

2 A 2, 20610 Turku

– www.kristetliv.net
– www.uusielama.net

Kansanedustaja
Miko Niikko
auttoi neljää suom
alaista vapauteen
Malesian vankila
sta, koska heillä
oli

Maailman vaa
rallisin kynä

0600 15525 (10,01 € + pvm) 0600 14400 (20,23 € + pvm)
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2018/927, koko Suomen
alueella ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 paitsi ei Ahvenanmaalla

Vihonen, Paljaspää

Nro 1/2019

Lääkäri Hannu Hu

sivu 4

Kaikkia yhdist
maailman uskoävä
nto

sivu 8

Paavi johtaa lopun

Hannu Hurri
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Tämä sinun
tulee tietää!

1. Jumala on Luojasi.
Jumala on luonut taivaan ja maan sekä sinut. Sinä, meidän
Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen 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 iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme. Room. 6:23
3. Jeesus on kuollut ristillä sinun puolesta.
Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Room.
5:8. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19
4. Ota vastaan pelastus henkilökohtaisesti.
Tämä pelastus on Jeesuksessa, joka on ainut tie taivaaseen.
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan
alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Apt. 4:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet 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 tunnustuksella pelastutaan. Room. 10:8-10 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Room. 10:13
Pauli Kemi

Uusi Elämä TV-ohjelma TV7:ssä

Katsoa UE-ohjelmia TV7:n ohjelma-arkistosta. Hae nimellä: Uusi elämä
Uusimmat ohjelmat: Profeetallinen parantumisherätys, Uskovat perhekunnat...
Mukana ohjelmissa on Hannu Grönroos, Pauli Kemi ja Vesa Kemi.

Uusi Elämä ohjelma lähetetään tiistaina 12/2 klo 19:30 ja uusinta ke 13/2 klo 11:30
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Toivon Seurakunta
Eerikinkatu 4, 20100 Turku – www.toivonseurakunta.fi
Sunnuntai klo 16.00 VIIKKOJUHLA
Torstai klo 18.00 Rukouskokous
Toivoa täynnä
Tilaisuuksissa mukana:
Kalle Vihonen, Juhani Rajala
ym. ja vierailijoita ulkomail ta

Tervetuloa!

Kalle Vihonen

Juhani Rajala

SUOMI JEESUKSELLE
-RUKOUSPÄIVÄT
Jeesus kansan ‘kakkukestit’

26.- 28.4.2019 Karmel-kodilla

Ylivoimainen Jeesus-voitto
kaikkiin elämän tilanteisiin!
2. Kor. 2:14, Joh. 16:33,
Room. 8:31,37, Heb. 11:32-34

Rauno ja Salme Helppi

sekä ystävät Hengen armoituksissa

Rukouspäivien järjestänä on yhteiskristillinen yhdistys Hengen Ystävät ry
Majoitusta ja/tai ruokailua tarvitsevat ilmoittautuminen
Karmel-kodille Ma–pe klo 8–17. Puh. 050 383 9125 tai (03) 371 9231
Huom. Ei ilmoittautumisia vastaajaan eikä netin kautta.
Jeesus kampanjamme nettisivujen osoite on: www.suomijeesukselle.fi

Postimyynnin
50 v-tarjouksia

Nyt krist. divarissa 13200 kirjaa
Osta 5-10 €:n kirjoja 50 €:lla -30 %
tai yli 100 €:lla -50 % (helmikuulla)
1.3 alk. Osta 6,50-10 €:n kirja,
saat uuden heng. laulu cd:n
lahjaks.
50 eril. uutta heng. kirjaa a 2 €
40 eril. heng. laulu cd:tä a 2,50 €
- Enbuska, romanit, korban ym.
Aaltonen Hilja: Armo riittää
sid 160 s. 5 €
Carothers M.: Kiitoskirjat
nid 224 s. 7.50 €
Gyon M.: Syvem. Jumalan
tuntemiseen sid,186 s. 7.50 €
SURUADRESSIT, kelmussa,
kuorella 10-29 kpl a 3,50 €,
30 kpl 100 €
YSTÄVÄNPÄIVÄ kortit
100 kpl 25 €, 50 kpl 15 €
Pääsiäiskortti heng. aihe
100 kpl 25 € tai 50 kpl 15 €
Kukka onnea, kukka ja maisema
Raam. lauseella 100 kpl 25 €
50 kpl 15 €. Kaikki 2-os.
kortit vain a 1.50 €
www.postimyynti-kivioja.net

PUH. 050-400 7142
ETSIN TOIMINNALLE
JATKAJAA!

U U D E N S U K U P O LV E N S E U R A K U N TA
R

T H E C H U R C H O F N E W G E N E R AT I O N

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

sunnuntaisin klo 16 Walimolla
keskiviikkoisin klo 18 Walimon Myöstössä
torstaisin klo 18 kodeissa, tiedot netissä
Sanaa ja soppaa kerran kuukaudessa
Walimon Winssissä

KATSO LISÄÄ www.kaantopiiri.org ◆ TIEDUSTELUT puh. 040 501 0585
T E RV E T ULOA !
L A H D E N K Ä Ä N T Ö P I I R I - S E U R A K U N TA
W A N H A W A L I M O , V E S I J Ä R V E N K AT U 2 5 , L A H T I

Ilpoisten piiri toiminut jo 30 v.

MARTIN KIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen
illat Martin kirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom

ja vieraina julistajia kautta
Suomen. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja
muiden asioiden puolesta.
Lisää infoa tilaisuuksista:
www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tuula Ekbom
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Isä rakastaa sinua!
Raamattu on ihmeellinen tositarina
Isän rakkaudesta meitä kohtaan. Se
on kertomus Isästä, joka on menettänyt yhteyden lapsiin, mutta se on
myös samalla kertomus siitä, kuinka
Isä on valmis tekemään kaikkensa
saadakseen tämän yhteyden takaisin.
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 ydinsanoma 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 elämme ajassa, jossa kristittyinä emme voi
jäädä enää tilaan, jossa tunnemme
kyllä Sanan, mutta emme tunne Isää
Sanojen takana, emme näe sydäntä,
joka rakastaa meitä rakkaudella, joka
haluaa sinulle vain pelkkää hyvää!
Me tarvitsemme tämän rakkauden
ilmestyksen tänä pimenevänä aikana.
Kun sinä saat läpimurron 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 hyväksymä ja rakastama lapsi, sanot; Isä
on jo Sanan mukaan auttanut minua,
odotan vain uskossa, koska se tulee

Isänä niinkuin Jeesus tunsi.
Hän näki erikoisen yhteyden
Isän ja Pojan välillä.
Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös
minun Isäni; tästälähin 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 kanssanne,
etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut,
on nähnyt Isän; kuinka sinä
sitten sanot: näytä meille Isä?
Joh. 14:7-9
Isän tunteminen ei ole vain
sitä, että pidät kiinni kirjojen
antamasta teologista, vaan
Aulikki ja Veijo Piiponen ovat monille tuttuja TV7:n Rakkauden kosketus -ohjelmasar- Isä itse haluaa tulla todeksi
jasta. He palvelevat myös kiertävinä julistajina eri puolilla Suomea.
hengellesi ja silloin Hänen
näkyväksi, vaikka siinä menisi kuinka juurelle, vai löytänyt tien Isän valtais- rakkautensa alkaa paljastua sinulle.
kauan. Tämä on lapsen sydämen laatu, tuimelle? Kun olet löytänyt tien Isän Sitä kautta me alamme muuttua sisältä
joka on kyllästetty Isän rakkaudella syliin, silloin sinä rukoilet; Isä, minä päin Jeesuksen kaltaisuuteen; olemme
läpikotaisin vailla minkäänlaista epäi- rakastan sinua. Kiitos Poikasi verestä, hänen lapsinaan täynnä rakkautta ja
lystä tai pelkoa.
kiitos Pyhästä Hengestä. Isä minä kii- totuutta:
Fariseukset pitivät Jeesusta avioJeesus opetti opetuslapsia rukoi- tän sinua, että saan olla sinun lapsesi!
lemaan Isä meidän eli Jeesus opetti
Vaan sinä, kun rukoilet, mene liiton ulkopuolella syntyneenä isätpuhumaan heitä suoraan Isälle, ei kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile tömänä poikana, mutta maailma ei
Jeesukselle! Monesti kuulemme Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, nähnyt niinkuin Jumala näki - sama
ihmisten rukoilevan Jeesusta, se joka salassa näkee, maksaa sinulle. on sinun kohdallasi! Maailma ja
uskonnolliset ihmiset eivät näe sitä,
on kyllä oikein, sillä ainoa tie Isän Matt. 6:6
luokse menee Jeesuksen kautta, ja
Rakkaat Uusi Elämä -lehden luki- mitä Jumala näkee sinussa - Hänen
vain Hänessä meillä on yhteys Isään! jat, meillä voi olla yhteys Jeesukseen, rakkaan lapsensa, jolla on tehtävä
Mutta me voimme päästä Jeesuksen mutta meillä ei ole todellista yhteyttä Jumalalta, ei ihmisiltä. Ole kutsussasi
kautta niin lähelle Isää kuin Jeesus Isään aivan kuin Filippus pyysi Jee- luja ja rohkea!
pääsi. Kysymmekin sinulta, kun sinä susta näyttämään Isän! Filippus ym- Veijo Piipponen ja Aulikki
rukoilet, oletko jäänyt Jeesuksen ristin märsi, että he eivät tunteneet Jumalaa Hartikainen-Piipponen

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2019
Tilausmaksu v. 2019 on 35 €
Voit tilata lehden maksamalla
tilausmaksun lehden tilille:

UE-lehti evankeliointiin

FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!

Voit tilata lehden myös:
Puh. 0400 90 88 40, 400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com
Jos olet unohtanut maksaa
tilauksesi, niin hoida nyt maksu
tilillemme. Kiitos!

Tilaa Uusi Elämä -lehti jakeluun
eslullisesti: 100 kpl maksa 19 € + pk

www.kristetliv.net
www.uusielama.net
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