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Sinä voit vaikuttaa herätykseen

Jerusalemin temppelin esipi-
hassa kaikui profeetan ääni. Je-
remia puhui Jumalan antamat 
sanat rukoilemaan saapuneelle 
väelle. Jumala oli tehnyt diag-
noosin kansastaan; se sairasti 
kuolemantautia. Ulkonainen 
temppelipalvelus toimi mutta 
sydämet olivat kaukana siitä.  
Jeremia muistutti Jumalan 
ja juutalaisen kansan liitos-
ta. Hän kutsui kansaa aino-
an, elävän Jumalan luokse. 

Jerusalemin asukkaat oli-
vat ratkaisujen ja valintojen 
edessä. Kaupunkia uhkasi 
pohjoisesta vaara, Babylo-
nia. Jerusalemin ja temppelin 
muuttumista rauniokasoiksi 
ennustava profeetta tuli kansan 
mielestä vaientaa. (Jer. 26:8-9) 

Jerusalem hukkasi hetken-
sä. Asiat etenivät painollaan. 
Babylonian armeija tuli ja tu-
hosi Salomon upean temppelin 
juutalaisen av- kuun 9. päivänä 
vuonna 587 eKr.  Kansa ja 

temppelin aarteet matkasivat 
itään.

Yli 600 vuotta myöhem-
min Jerusalem asukkaineen 
oli taas ratkaisun ja valinnan 
edessä. Herodeksen rakennut-
tama uljas toinen temppeli oli 
kohonnut vuosikymmenten 
aikana paikalleen. Profeettojen 
ennustama Messias oli tullut, 
mutta omat eivät ottaneet Hän-
tä vastaan. Kyyneleiset silmät 
katsoivat Öljyvuorelta edessä 
kohoavaa Pyhää kaupunkia. 
Lähellä olleet kuulivat Jee-
suksen Jerusalemin tulevasta 
kohtalosta lausumat sanat. 
Kiveä ei olisi jäävä kiven 
päälle…”sentähden, ettet et-
sikkoaikaasi tuntenut.” (Luuk. 
19:44)  

Nelisenkymmentä vuotta 
myöhemmin Tituksen rooma-
lainen 10. legioona murskasi 
verisesti kapinaan nousseiden 
juutalaisten vastarinnan Jeru-
salemissa.  Kaupunki ja temp-

peli tuhoutuivat. Lähteiden 
mukaan 1,1 miljoonaa juuta-
laista oli menettänyt henkensä 
ja  52.000 kg kultaa ja hopeaa 
oli matkannut voittajien mu-
kana Roomaan. Temppelin 
tuhon päivä vuonna 70 jKr. oli, 
kuten ensimmäisen pyhäkön 
657 vuotta aiemmin, av- kuun 
9. päivänä.  Jerusalem oli tois-
tamiseen hukannut hetkensä.

Siirrymme vuoden 1936 
Suomeen ja sen toiseksi suu-
rimpaan kaupunkiin Viipuriin. 
On  lokakuinen sunnuntai. 
Jumalanpalveluksen saarna on 
päättymässä kaupungin tuo-
miokirkossa. Kirkonpenkistä 
nousee mies, entinen kala-
kauppias Mikko Reponen. Hän 
julistaa sanoillaan kääntymystä 
Jumalan puoleen. Muutoin Vii-
puri olisi tulella poltettava ja 
tuomiokirkko raunioina.  Mus-
tat pilvet olivat kerääntymässä 
Euroopan ja Pohjolan taivaalle. 

Varoitusta ja kääntymykseen 

Hukatut hetket
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kutsuvaa ääntä ei kuunneltu. 
Kolme vuotta myöhemmin 
alkaneen talvisodan seurauk-
sena Viipuri oli tulimerenä ja 
sen tuomiokirkko palopom-
miosumasta raunioituneena. 
Tänään tuomiokirkosta vain  
kiviaskelmat ovat jäljellä nyt 
rajantakaisessa kaupungissa, 
joka tyhjeni alkuperäisistä 
asukkaistaan. 

Edellä olleet tapahtumat 

kertovat hukatuista mahdol-
lisuuksista. Jumala kutsuu 
suojaan:” Meidän apumme on 
Herran nimi, joka on tehnyt 
taivaan ja maan.” (Ps. 124:8)   

Vain Kristus on pelastus-
kallio, niin juutalaisille kuin 
meille suomalaisillekin! 
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi, 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Herätys on aina Jumalan lahja taivaasta. Se on 
Jumalan vastaus, kun ihmiset kääntyvät Hänen 
puoleensa. “Tehkää siis parannus ja kääntykää, että 
teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen 
ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi Hänet, 
joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.” 
(Ap.t. 3:19-20)

Herätys om aina taivaan lahja yksityiselle ihmi-
selle ja koko kansalle, mutta siihen voivat vaikuttaa 
Jeesukseen uskovat omalla elämällään.

Parannuksen teon siunauksista voimme lukea 
myös Vanhan testamentin 2. Aikakirjasta: “Jos minä 
suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken 
heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton 
kansaani,  mutta minun kansani, joka on otettu minun 
nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun 
kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä 
kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä 
ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.”

Rukous ja paasto vaikuttavat herätykseen. Jaakob 
kirjoittaa: “Teillä ei ole, sentähden ettette ano.” (Jaak. 
4:2) Jeesus sanoi, että eloa on paljon ja siksi meidän 
tulisi pyytää lisää työmiehiä viimeiseen sadokorjuu-
seen, herätykseen. (Luuk 10:2). Myös Paavali näki 
tärkeänä evakeliumin julistamisen. “Mutta kuinka he 
huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka 
he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja 
kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka 
kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?” (Room. 
10:14-15) .Jumala kehottaa rukoilemaan herätyksen 
sadetta. “Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen 

aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sa-
dekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.” (Sak. 
10:1)  Rukoillaan nyt väkevä Pyhän Hengen herätys 
maahamme.

Olemme ehkä laiminlyöneet rukoukseen liittyvän 
paaston, joka on tärkeä herätyksen vapautumisessa 
ja ihmisen pelastumisessa. Jeesus itse sanoi, että tätä 
lajia ei saa lähetämään ulos ilman rukousta ja paastoa 
(Matt. 17:21)

Uskovien yhteys ja herätys kuuluvat yhteen. Jee-
sus rukoili, että Häneen uskovat olisivat yhtä, jotta 
maailma uskoisi Isän lähettäneen Hänet. Jos meillä 
ei  ole yhteyttä uskon veljiin ja sisariin, niin meidän 
julistuksemme perusta on hauras. Kun maailma nä-
kee, että uskovat rakastavat toisiaan, niin he uskovat 
Jeesukseen. Tämä on todella tärkeä alue herätyksen 
leviämisessä kaikkialle.

Jumalalla on kaunis perhe. Siihen kuuluu kai-
kenlaisia ihmisiä kaikkialta maailmasta ja kaikista 
kirkoista ja seurakunnista, vaikka he voivat toimia 
täysin toisin kuin sinä. Pyhän Hengen herätys ei 
ole riippuvainen seurakuntakulttuurista, koska Pyhä 
Henki voi toimia kaikkialla, missä keskitytään Jee-
sukseen. Ulkonaiset puitteet ovat vain ajallisia, mutta 
Jumalan valtakunta on iankaikkinen. Siellä myös säi-
lyy rakkaus, mutta muut tukipilarimme jäävät tänne, 
kun siirrymme iankaikkisuuteen, ja siksi on hyvä, että 
näemme edes hieman asioita Jumalan näkökulmasta.

Pysy Jumalan Sanassa, siinä on herätyksen 
siemen. Jeesus sanoi paholaiselle ja sen Hän sanoo 
jokaiselle ihmiselle: “Kirjoitettu on: ‘Ei ihminen elä 

ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka 
Jumalan suusta lähtee.” (Matt. 4:4). Monet ihmiset 
ovat hengellisesti kuolleet, koska he eivät olet saaneet 
Jumalan Sanaa niin kuin se on kirjoitettu. 

Jumala on kaiken Luoja, elävä Sana. Tuo Sana on 
Jeesus. (Joh. 1:1-3) Hän loi Sanallaan ihmisen omaksi 
kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, ja että ihmisen tulisi 
elää Jumalan yhteydessä. Paholainena haluaa riistää 
ihmisiltä uskon Luojaansa, joka on uskomme perusta. 
Se on myös herätyksen perusta, jossa ihminen palaa 
juurilleen.

Jumalan Sana, Jeesus on elävä ja voimallinen. 
Hänessä, Jeesuksessa on pelastuminen. Sanoohan 
Raamattu: “Ei yksikään, joka Häneen uskoo, joudu 
häpeään”... Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuu-
leminen Kristuksen sanan kautta.” (Room. 10)

Sinä olet tärkeä ja arvokas, koska olet Jumalan 
luoma henkilö ja koska sinusta on jo maksettu maail-
man suurin lunastushinta, ei kullalla eikä hopealla, 
vaan Jeesuksen kalliilla verellä. Ota se vastaan!
Pauli Kemi
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Oletko seurannut nykyajan uuti-
sointia kriittisesti? Joistakin asioista 
on vaikea saada todellista kuvaa. Joku 
vuosi sitten uutisoitiin, että israelilai-
nen sotilas oli ampunut palestiinalai-
sen miehen bussissa. Ruotsin uutiset 
jättivät kuitenkin kertomatta, että 
palestiinalaismies oli riehunut bussissa 
puukon kanssa. 

Nykyään puhutaan paljon uskonnol-
listen koulujen lopettamisesta, näiden 
mukana kristillisten koulujen, koska 
’uskonto on vaarallista’. Tässä maassa 
on kristinuskoa opetettu kouluissa tun-
nustuksellisesti noin 1000 vuotta ilman 
ongelmia.  Uutisoinnissa unohdetaan, 
että juuri kristinuskon ansiosta koko 
koululaitos on perustettu, samoin yli-
opistot ja tieteellinen tutkimus. 

Monet historian tiedemiehet olivat 
kristittyjä: ’Lähes kaikki tiedemiehet 
1800-luvulle asti kertoivat olleensa us-
konnollisia’, sanoo Wikipedia. Tällai-
sia olivat Kopernikus, Galileo Galilei, 
Descartes, Blaise Pascal, Isac Newton 
jne. Kristinusko antoi mahdollisuuden 
vapaaseen tutkimukseen, koska Luojan 
luomaa maailmaa saa vapaasti tutkia. 
Myös nykyään on paljon uskovia tie-
demiehiä, jotka useinkaan eivät pidä 
meteliä uskostaan, ehkä juuri median 
myllytyksen vuoksi. 

Uskon ja tieteen välillä ei tarvitse 
olla ristiriitaa. Mitä uutisia uskot? 
Meillä, jotka elämme kristityssä maas-
sa, on ulottuvillamme Hyvä Uutinen, 
joka on ollut päivän suurin uutinen jo 
2000 vuotta, aina yhtä tuore ja aina 
yhtä elinvoimainen, aina yhtä vaikutta-
va ja aina yhtä elämää muuttava.

Tämä uutinen on Evankeliumi, 
ilosanoma Jumalasta, joka ”rakasti 
maailmaa niin paljon että Hän lähetti 
ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka 

Häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ian-
kaikkisen elämän”. Kaikkien ’feikki’- 
uutisten ja mielipiteen muovaamisen 
keskellä tämä uutinen pysyy samana. 
Sen voi lukea jo Raamatun alkulehdiltä, 
ennustuksesta tulevasta ”Messiaasta, 
vaimon siemenestä, joka polkee rikki 
käärmeen pään”. 

Jumalan hyvä suunnitelma sinua ja 
minua varten on ollut olemassa jo siitä 
lähtien, kun ihminen lankesi syntiin. 
Synti ja kuolema eivät ole viimeinen 
sana, Jeesus on voittanut synnin, kuo-
leman ja sairauden vallan. Hän on se 
hyvä uutinen, johon kannattaa tutustua. 

Kristinusko on vaikuttanut rat-
kaisevasti länsimaiden arvopohjaan, 
ihmisoikeuksiin ja vapauksiin, kuten 
sanan-, uskonnon- ja mielipiteen va-
pauteen. Kakki tämä on kaventumassa 
kristinuskosta luopumisen myötä.  Ny-
kyajan yhteiskunnassa on trendikästä 
olla uskonnoton, varsinkin kristinusko 
leimataan paikkansapitämättömäksi ja 

takapajuiseksi (Vaikka kaikki perusteet 
puhuvat toista: Raamattu pitää paik-
kansa arkeologisesti, historiallisesti, 
profeetallisesti, kokemuksellisesti 
ihmeineen jne.).

Jeesuksen tunteminen muuttaa todis-
tettavasti yksilöitä ja yhteiskuntia po-
sitiivisesti. Kuitenkaan kristinuskoa ja 
sen periaatteita ei enää opeteta kouluis-
sa, hartauksia ei pidetä, ruokarukoukset 
on jätetty pois, uskonnonopetuksen 
tulee olla ns neutraalia eli käytännössä 
ateistista, jopa suvivirrelle ollaan aller-
gisia. Uskonnonopetus (kristinuskoon 
eli omaan uskontoon tutustuminen) 
auttaa uskontojen lukutaidon säilyttä-
misessä ja säilyttämään terve kriittisyys 
eri uskontoja vertaillessa. 

Kristinuskossa on tärkeää pysymi-
nen totuudessa, halutaan opettaa sitä, 
mikä on totta, mikä oikeaa ja väärää. 
Kun kaikki tämä on poissa, ihmetel-
lään, miksi ihmiset ja varsinkin nuoriso 
voivat huonosti, väkivalta ja laittomuus 

lisäätyy. Raamattu kuvaa tätä asiaa 
sanomalla, että ”ihmiset elävät ’ilman 
Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa’. 

Ihminen, jonka turva ei ole Juma-
lassa, on huteralla pohjalla: pahoja 
tekoja ja pahuutta ei voi saada anteeksi, 
vaaratilanteissa ei ole ketään suurem-
paa, kehen turvata, elämällä ei ole 
tarkoitusta, suuriin kysymyksiin (mistä 
tulemme, mihin olemme matkalla, mitä 
tapahtuu kuoleman jälkeen jne) ei ole 
vastausta, kun maailma horjuu luonnon 
katastrofien ja ihmisen sotauhittelun ja 
terrorismin takia, eletään ilman toivoa.  

Ainoa, johon voin luottaa, olen minä 
itse, ja itse hyvin tiedän, että se ei ole 
paljon. Ei ihme, että voidaan huonosti. 
Ihmisellä on ruumiin, sielun ja hengen 
tarpeet. Jos jokin puuttuu voimme 
huonosti. 

Evankeliumi, sanoma Jeesuksesta, 
on hyvä uutinen juuri sinulle ja minulle. 
Se on kirkon perussanoma. Sitä ei ole 
väärennelty ja sen voi kokea henkilö-
kohtaisesti todeksi. Kun otat Jeesuksen 
vastaan omaksi Vapahtajaksi,  saat rau-
han ja ilon, jota ei voi löytää mistään 
muualta. Sinulla on toivo ja elämälläsi 
on tarkoitus. Sinulla on turva pahana 
päivänä, etkä ole koskaan yksin, sinun 
kanssasi on kaikkivaltias Jumala, joka 
rakastaa sinua. Tähän kannattaa uskoa! 
Jeesus sanoo: ’Sitä joka minun tyköni 
tulee, minä en heitä ulos’. 

Kokeile! Jeesuksen voit ottaa vas-
taan siten, että rukoilet tämän rukouk-
sen: ’Tule Jeesus sydämeeni asumaan. 
Anna kaikki syntini anteeksi ja ota 
minut kokonaan omaksesi. Haluan 
ottaa sinut vastaan nyt, annan itseni ja 
elämäni sinulle.’ Monet ovat löytäneet 
Jeesuksen rukoilemalla edellä maini-
tulla tavalla. 
Tapio Syrjätie 

Mitä uutista kannattaa uskoa?

Tapio Syrjätie on 
Skövdessä luterilaisen 
kirkon suomenkielisen 
työn pastorina
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Lääkäri Pekka 
Reinikainen korostaa 
sitä, että Jumala 
on kaiken Luoja ja 
että Hän on luonut 
ihmisen mieheksi ja 
naiseksi.
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Pekka Reinikainen:

Olemme Jumalan sukua  
- luotu mieheksi ja naiseksi
Jumala teki meidät omaksi kuvak-
seen ja antoi meille vapaan tahdon. 
Valitsimme kuitenkin tottelematto-
muuden Hänen Sanalleen, vaikka 
meitä oli varoitettu, että siitä seuraa 
kuolema. Jumalan oli tultava ihmi-
seksi pelastamaan meidät iankaik-
kisesta kadotuksesta.

Ensimmäisen ihmisen 
alkuperä on Jumalasta
Jumala on tehnyt koko ihmissuvun 
yhdestä ainoasta. Polveudumme 
kaikki Aadamista. Ensimmäinen 
ihminen, Aadam, oli historiallinen 
henkilö, koska myös viimeinen 
Aadam, Jeesus, oli sitä maan päällä 
käydessään.

Olemme Jumalan sukua, toteaa 
Paavali (Ap.t 17:26,29). Jumala teki 
maan tomusta ihmisen ja puhalsi 
hänen sieraimiinsa elämän hengen, 
ja niin ihmisestä tuli elävä sielu 
(1.Moos. 2:7.) Perimän tutkimus 
vahvistaa asian.” Y-kromosomi-Aa-
damin” historiallisuus on vahvistettu 
miesten perimästä. Kaikki ihmiset 
ovat Aadamin jälkeläisiä.

”Niin on myös kirjoitettu: ’En-
simmäisestä ihmisestä, Aadamista, 
tuli elävä sielu’; viimeisestä Aa-
damista tuli eläväksitekevä henki” 
(1.Kor.15:45). Lääkäri Luukkaan kir-
joittama syntymätodistus vahvistaa 
asian. Hänen kirjaamansa Jeesuksen 
sukuluettelo vahvistaa, että Aadam 
oli lähtöisin Jumalasta (Luuk.3:38).

Luomakunnan alusta 
Jumala on luonut heidät 
mieheksi ja naiseksi,
muistuttaa Jeesus (Mark. 10:6). Tie-
teellinen tutkimus vahvistaa asian. 
Ihmisen suvullinen lisääntyminen 
ei ole voinut ”kehittyä” evoluuti-
on avulla. Kukaan ei tiedä, miten 
meioosi eli vähennysjakautuminen 
sukusolujen tekemiseksi voisi ke-
hittyä, eikä millaisten välivaiheiden 
kautta siirtyminen kohdun sisältä 
”teho-osaston letkuista” ulkoilmaan 
olisi kehittynyt! Keuhkojen täytyy 

avautua muutamassa minuutissa ja 
verenkierron muuttua radikaalisti. 
Solujemme mitokondrioista voidaan 
myös todeta, että olemme kaikki 
saman naisen, Aadamista tehdyn ja 
tieteen vahvistaman ”mitokondrio-
Eevan”, jälkeläisiä. Mitokondrio on 
munasolujen kautta periytyvä solue-
lin, josta nähdään, että kaikki ihmiset 
polveutuvat samasta naisesta.

Tieteellinen tutkimus 
tukee Raamatun 
kertomusta
Eevasta todellakin tuli ”kaiken elä-
vän äiti” (1.Moos.3:20) tai ”kaik-
kien ihmisten äiti” kuten Raamattu 
Kansalle käännöksessä todetaan. 
Ihmiselämä siirtyy eteenpäin naisten 
munasolujen välityksellä. Periytymi-
nen on solullista. Vaimon (naisen) 
siemen, Pyhän Hengen vaikutuksesta 
Marian munasolusta siinnyt Jee-
sus, on viimeinen Aadam, joka tuli 
tekemään tyhjäksi vihollisen työn 
(1.Moos. 3:15). Kun Raamatussa vii-
tataan tässä kohdassa naisen sieme-
neen, Jeesukseen, sanoilla ”Hän on 
murskaava käärmeen pään”, sana hän 
on maskuliinimuodossa eli tarkoittaa 
miestä! ”Ensimmäinen ihminen oli 
maasta, maallinen, toinen ihminen 
on taivaasta” (1.Kor. 15:47).

Jumala teki ihmisen 
omaksi kuvakseen
Tietoisuus erottaa meidät muusta 
luomakunnasta. Jumalan meihin pu-
haltama elämän henki synnyttää sy-
dämiimme iankaikkisuuden kaipuun 
(Saarnaaja 3:11). Mitkä kaikki seikat 
erottavat meidät eläimistä selviää 
esityksestäni: https://www.youtube.
com/watch?v=8X8A1LOPNLI

Meille on luotu 
ihmeelliset aivot 
Ihmisen aivoissa on sata miljardia 
solua ja miljoona miljardia mik-
roprosessorin kaltaista synapsia. 
IBM:n tutkijat ovat laskeneet, että 

ihmisaivojen hermosolujen havain-
nointikyvyn mallintaminen vaatisi 
nykytekniikalla 12 gigawatin lasken-
tatehon. Sitä voi suhteuttaa rakenteil-
la olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan 
kokoisen laitoksen 1,6 gigawatin 
nimellissähkötehoon. Näin Olki-
luodon ydinvoimaloita tarvittaisiin 
teoriassa kahdeksan kappaletta. Ih-
misen aivoissa on enemmän tiedon-
käsittelykapasiteettia kuin kaikissa 
maailman tietokoneissa yhteensä! 
Darvinistinen kristinusko, jonka mu-
kaan eroamme simpansseista 1,5% 
verran ja meillä olisi ollut apinoiden 
kanssa yhteinen esi-isä 7 miljoonaa 
vuotta sitten on pahimmanlaatuista 
jumalanpilkkaa ja tietämättömyyteen 
perustuvaa tiedettä. Ihmisen ”evo-
luutiosukupuun” ongelmallisuus 
selviää uutuuskirjasta Kysymyksiä ja 
vastauksia luomisesta (luominen.fi).

Syntiinlankeemus toi 
rappion ja kuoleman 
Darvinistisen kristinuskon mukaan 
kuolema ja kärsimys olisi ollut 
väline, jota Jumala käytti, kun hän 
askarteli ihmistä erilaisista eliöistä 
käyttäen siihen lähes 4 miljardia 
vuotta. Tämä näkemys tuhoaa kris-
tinuskon.

Me rappeudumme, 
emme tule paremmiksi 
Keski-iän nousu on pelkkä tilasto-
vääristymä, joka johtuu lapsikuollei-
suuden voimakkaasta vähenemisestä. 
Rappeutuminen voidaan nykyteknii-
kalla todeta perimästä. Ihmiskunnan 
perimä rappeutuu joka sukupol-
vessa 1-2% verran. Tätä vauhtia 
kuolemme sukupuuttoon 50-100 
sukupolven kuluttua. Miljardit vuo-
det tappavat, ne eivät tuota mitään 
parempaa. Tämä on langenneeseen 
luomakuntaan kuuluva tosiasia. Aika 
on tosiasiallisesti uusdarvinismin 
pahin vihollinen, ei sen mahdollis-
taja!  Jos ihminen olisi ollut täällä 
darvinistisen kristinuskon mukaiset 
vuosituhannet, olisimme kuolleet 
sukupuuttoon jo kymmeniä kertoja. 

Tämä tieteellinen tosiasia selviää 
genetiikan professori John Sanfordin 
kirjasta, Eliömaailma rappeutuu.

Pyhä Henki 
Jeesus totesi, että Hänen piti jättää 
opetuslapset, koska muuten Pyhä 
Henki ei tule opetuslasten tykö: 
”Minä sanon teille totuuden: teille on 
hyväksi, että minä menen pois. Sillä 
ellen minä mene pois, ei Puolustaja 
tule teidän tykönne; mutta jos minä 
menen, niin minä hänet teille lähe-
tän” (Joh.16:7). Viimeinen Aadam, 
eläväksitekevän hengen lähde ja 
ylösnoussut Jeesus, puhalsi opetus-
lasten päälle ja sanoi heille: ”Ottakaa 
Pyhä Henki” (Joh.20-21).

Sukulunastaja ei voi pol-
veutua eläimistä
”Sillä koska kuolema on tullut ih-
misen kautta, niin on myöskin kuol-
leitten ylösnousemus tullut ihmisen 
kautta. Vihollisista viimeisenä kukis-
tetaan kuolema” (1.Kor. 15:21,22). 
Kuolema ei ollut väline, jota Luoja 
olisi käyttänyt ihmisen tekemiseen 
eläimistä, eikä Hän valinnut ”kehit-
tyvää apinaihmistä” Aadamin esi-
isäksi miljoonia vuosia sitten.

Kuolema on nielty 
ja voitto saatu 
(1. Kor. 15:54)
Herätettyään Lasaruksen kuolleis-
ta, Jeesus sanoi hänen sisarelleen: 
”Minä olen ylösnousemus ja elämä; 
joka uskoo minuun, se elää, vaikka 
olisi kuollut. Eikä yksikään, joka 
elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. 
Uskotko sen?” (Joh.11:25,26). Jeesus 
elää ja rukoilee puolestasi tälläkin 
hetkellä (Room. 8:34). Valitse siis 
iankaikkinen elämä, et menetä mi-
tään, mutta voitat kaiken.
Pekka Reinikainen
Lääkäri
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Yksi sydämeni polttavista toiveista 
on tavoittaa Filippiineillä eläviä 
saavuttamattomia heimoryhmiä. 
Mindoroon saapuminen ja Man-
gyan -heimolaisten löytäminen 
vuorilla oli vastaus rukoukseeni. 
Muutaman viime vuoden aikana 
olemme yhdessä Hosea -lähe-
tysjärjestössä työskentelevien 
kanssa tavoittaneet monia alueen 
heimokaupunkeja Kristuksen evan-
keliumilla ja osoittamalla Jumalan 
rakkautta tarjoamalla heille ruokaa, 
vaatteita ja lääkinnällistä apua. 

Lähetystyö ei ole 
koskaan helppoa
Kuitenkin näyttää siltä, että kaikki 
eivät ole tästä hyvillään. Kun luemme 
Raamattua, me näemme selkeästi, että 
Jeesus ja ensimmäiset uskovat olivat 
uskonsa takia kovan vainon kohteena. 
Toisinaan he riskeerasivat kaiken ta-
voittaakseen kadonneita ja särkyneitä. 
Meidät on kutsuttu tekemään samaa 
tänä päivänä. Todellinen lähetystyö 
ei ole koskaan helppoa, turvallista 
tai mukavaa. Toisinaan se tarkoittaa 
kaiken antamista, että voit nähdä yh-
den sielun pelastuvan, parantuvan ja 
muuttuvan. 

Viimeisen puolen vuoden aikana 
olen kokenut jotain sellaista, mitä 
en ollut odottanut. Filippiineillä on 
NPA -niminen terroristiryhmä, joka 
on erittäin väkivaltainen. Yksi heidän 
taktiikoistaan rahoittaa operaatioitaan 
ja terrorismia ovat kidnappaukset ja 
niistä saadut lunnasrahat. Viime elo-
kuussa minulle kerrottiin, että alueilla, 
jonne suunnittelin meneväni, oli suuri 
kidnappaamisen ja välivallan riski.

Hosean työ on kasvanut ja tullut 
hyvin tunnetuksi saarella lähetys-
saarnaaja Anne Miettisen istuttamien 
seurakuntien ja koulujen kautta, jotka 
ovat auttaneet ja muuttaneet yhtei-
söjä kylissä ja kaupungeissa. Tämän 
työn saavutusten vuoksi terroristi-
ryhmä uskoo, että lähetyssaarnaajat 
ja takanamme olevat lähetysjärjestöt 

ovat rikkaita ja valmiita maksamaan 
lunnasrahoja. He eivät myöskään ole 
iloissaan lähetystyöstä.

Kutsumusta ei 
voi pysäyttää
Kansallisten Erikoisjoukot pyysivät 
rukousta puolestaan ja painoivat 
nöyrästi päänsä 
alas tietäen, että heidän elämänsä on 
suuremmissa käsissä. ja Mindoron 
paikallisten poliitikkojen rohkaisu 
on siunannut meitä. He tukevat ko-
vasti työtämme ja osallistuvat usein 
toimintaamme ja ohjelmiimme. 
Tietenkin tämä ärsyttää terroris-
tiryhmää, joka haluaa päästä meistä 
eroon. Filippiinien hallitus on hei-

dän vihollisensa numero yksi, eivätkä 
he todellakaan osoita armoa kohda-
tessaan poliiseja tai sotilaita. Lähe-
tystyöntekijät ovat heidän kidnap-
paustensa kärkikohteita.

Tästä syystä minun on täytynyt 
työskennellä läheisessä yhteydessä 
sekä kansallisen poliisin että armeijan 
erikoisjoukkojen kanssa. Minulle on 
henkilökohtaisesti kerrottu, että elä-
mäni on vaarassa ja on olemassa suuri 
riski, että terroristiryhmä kidnappaa 
minut heti tilaisuuden tullen. Mutta en 
anna minkään tai kenenkään pysäyttää 
minua tekemästä sitä, mitä sydämeeni 
on laitettu. Kerron aina ihmisille, että 
minä joko saarnaan evankeliumia ja 
selviän hengissä tai menen taivaaseen 
ja olen siellä Jeesuksen kanssa. Tämä 

on ”win-win” -tilanne.

Työ jatkuu 
turvallisissa käsissä 
Jotkut voivat sanoa sitä hulluudeksi, 
mutta raamatullisin silmin kutsuisin 
sitä normaaliksi. Onneksi saan ilmai-
sia henkivartijoita poliisilta ja armei-
jalta aina tarvittaessa, minkä usein 
teenkin mennessäni vuorille heimo-
kansan pariin. Terroristit oleskel-
evat usein samoissa paikoissa, koska 
näillä syrjäisillä alueilla ei ole polii-
siasemaa tai sotilasleiriä.  Syrjäinen 
sijainti tarjoaa myös lepopaikan 
taisteluiden ja hyökkäysten lomassa. 

Tämä on ollut vaarallista ja kuin 
villi seikkailu, mutta olen edelleen 

Norjalainen evankelista Nathan Osnes vie 

Pelastuksen sanomaa 
tavoittamattomille 
vuoristoheimoille

Raskaasti aseistetut Filippiinien armeijan terrorisminvastaiset erikoisjoukot turvasivat evankelista Nathan Osnesin matkaa tavoittamattomien vuoristoheimojen luokse.

Hyvin alkeellisesti elävästä heimokansasta 290 otti vastaan Jeesuksen.
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elossa. Viime kuukausien 
aikana sadat heimokyläläiset 
ovat valinneet seurata Jeesus-
ta, ja monia olemme saaneet 
siunata ruuan ja muiden heille 
tarpeellisten asioiden kautta. 
Työ jatkuu Herran ja erikois-
joukkojen kanssa tietäen, että 
olen turvallisissa käsissä sekä 
täällä maan päällä että ikui-
suuden toisella puolella, kun 
Herra kutsuu minut kotiin. 
Teksti ja kuvat: 
Natham Osnes,
lähetyssaarnaaja, Hosea 
Ministry International

 

Kun katsomme maailmaa tällä 
hetkellä, näemme, kuinka Raa-
matun profetiat täyttyvät sil-
miemme edessä. Ylivelkaan-
tuneiden kansallisvaltioiden 
itsemääräämisoikeus kapenee, 
ja näyttämöä valmistetaan 
antikristuksen esiintulolle. 
Poliittiset jännitteet kasvavat, 
ja monin paikoin säädetään 
Jumalan Sanan vastaisia lake-
ja. Koronavirus ja muut taudit 
leviävät valtavalla nopeudella 
tehden selväksi, ettei ihmisel-
lä lääketieteen kehityksestä 
huolimatta ole asiat hallinnas-
sa. Yhtä aikaa näemme, että 
maanjäristykset lisääntyvät. 
Suomessa perustetaan ilmasto-
rahasto ja koetaan syyllisyyttä 
ilmastonmuutoksesta, mutta 
synnistä jopa ylpeillään. Nä-
emme Lähi-idän tapahtumien 
kehityksessä sen, että on muo-
dostumassa koalitio (Turkki, 
Iran, Venäjä, Sudan ja Libya), 
joka Hesekiel 38 mukaan tulee 
ottamaan osaa Googin sotaan 
Israelia vastaan. On selvä, 
että elämme lopun aikoja, ja 
onkin hyvin tärkeä, että alam-
me entistä enemmän tutkia 
Raamatun profetioita.  Mei-
dän on uskovina herättävä 
sille, että aika on loppumassa, 
ja tarkistettava elämämme 
kurssia varmistaaksemme, 
että olemme kulkemassa koh-
ti Kultakaupunkia. Ennen 
kaikkea meidän on julistet-
tava ilosanomaa Jeesuksesta 
Kristuksesta. Ilmestyskirja on 
mahtava sanoma siitä, kuinka 
Jeesus Kristus on arvollinen 
murtamaan sinetit ja ottamaan 
hallinnan maan päällä! 

Ilmestyskirja ja 
seitsenluku
Ilman ilmestyskirjaa Raa-
matun muotorakenne ei olisi 
täydellinen. Raamattu olisi 
kuin sinfonia, josta puuttuisi 
viimeinen osa, johon koko teos 
huipentuu.  Ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa eli Gene-
siksessä Jumala loi taivaat ja 
maan seitsemässä päivässä. 
Ilmestyskirjassa Jumala luo 
uuden taivaan ja maan.  Ge-
nesiksen kolmannessa luvussa 
saatana viettelee ihmisen syn-
tiinlankeemukseen, ja synti ja 
kuolema astuvat maailmaan. 

Ilmestyskirjan kolmanneksi 
viimeisessä luvussa saatana 
heitetään tuliseen järveen, eikä 
syntiä eikä kuolemaa enää ole. 
Sekä Johanneksen evanke-
liumissa että Johanneksen Il-
mestyksessä on seitsenluvulla 
suuri merkitys. Johanneksen 
evankeliumissa mainitaan 
seitsemän Jeesuksen tekemää 
ihmettä, seitsemän Minä olen 
-toteamusta, Jeesus tekee seit-
semän matkaa ja pitää seitse-
män puhetta. Vielä seitsemän 
todistajaa todistaa Jeesuksesta, 
ja seitsemän kertaa Jeesus on 
juutalaisessa juhlassa.

Ilmestyskirjassa seitsenlu-
ku esiintyy vielä enemmän, 
yhteensä 55 kertaa. Luemme 
mm. seitsemästä lampunja-
lasta, tähdestä, seurakunnasta, 
sinetistä, pasuunasta, vihan 
maljasta ja salamasta. Hep-
realaisessa numerologiassa 
seitsemän on täydellisyyden 
luku. Koko Raamatussa seit-
senluku esiintyy yhteensä 
562 kertaa.  Missään muussa 
kirjassa seitsenluku ei esiinny 
niin usein kuin ilmestyskirjas-
sa. Jumala osoittaa tällä, että 
Ilmestyskirjan myötä Raama-
tun kaanon on täydellinen. Ei 
tule enää uutta ilmoitusta. 7 
kertoo myös siitä, että Jumala 
saattaa kaiken täydelliseen 
järjestykseen. 

Ilmestyskirja ja 
juutalaiset juhlat
Raamatussa juutalaisille on 
säädetty seitsemän juhlaa, ja 
niiden profeetalliset merkityk-
set muodostavat rungon ilmes-
tyskirjalle. (3. Moos. 23:4-24) 
Näistä neljä on keväällä ja 
kolme syksyllä, ja Jumala on 
antanut ne meille myös profee-
talliseksi kelloksi. Kevätjuhlat 

ovat pääsiäinen (pesach), hap-
pamattoman leivän juhla, ensi-
hedelmä, ja seitsemän viikkoa 
näistä on helluntai (shavuot). 
Neljä kuukautta näiden jälkeen 
alkaa syysjuhlat: pasuunan-
soiton päivä (jom terua), suuri 
sovituspäivä (jom Kippur) ja 
lehtimajajuhla (sukkot). Ke-
vät- ja syysjuhlien välissä on 
sadonkorjuu.  

Kristityille pääsiäinen edus-
taa Jeesuksen ristin kuolemaa, 
happamattoman leivän juhla 
Jeesuksen hautaamista ja en-
sihedelmä Jeesuksen ylös-
nousemusta. Pääsiäisestä on 
seitsemän viikkoa shavuot 
-juhlaan, ja se edustaa kristi-
tylle helluntaita ja jatkuvan 
Hengen vuodatuksen seura-
kunta-aikaa.  Jom terua on ny-
ky-Israelissa rosh hashana, eli 
juutalaisten uusi vuosi, jolloin 
puhalletaan shofariin. Useiden 
raamatuntutkijoiden mukaan 
pasuunajuhla profeetallisesti 
merkitsee seurakunnan ylös-
tempausta. Jom Kippur eli 
suuri sovituspäivä on juutalai-
sen kalenterin pyhin päivä, ja 
sen profeetallinen täyttymys 
liittyy Danielin kirjan 70:een 
vuosiviikkoon, seitsemän vuo-
den ajanjaksoon seurakunnan 
ylösoton jälkeen.  

Ylösoton myötä päättyvät 
pakanain ajat, ja sitä seuraa 
seitsemän vuoden ajanjakso, 
jolloin Jumala tuomitsee maa-
ilman. Tämä ajanjakso johtaa 
myös siihen, että juutalaiset 
tunnistavat, että Yeshua on 
heidän Messiaansa ja kään-
tyvät Hänen puoleensa. Leh-
timajajuhla (sukkot) edustaa 
profeetallisesti ajanjaksoa, jol-
loin Jumala itse asuu kansansa 
keskuudessa tuhatvuotisen 
valtakunnan aikana ja halki 

ikuisuuden. 

Johanneksen näky
Johannes sai Jeesukselta 
käskyn kirjoittaa siitä, mitä oli 
nähnyt (pääsiäinen, happamat-
toman leivän juhla, ensihe-
delmä), mitä nyt on (shavuot), 
ja siitä mitä tämän jälkeen on 
tapahtuva (jom terua, jom kip-
pur, sukkot). Luultavasti Jo-
hanneksen evankeliumi kir-
joitettiin Patmoksella saadun 
näyn jälkeen, ja siinä Johannes 
kirjoittaa siitä, mitä on nähnyt. 
Myös Ilmestyskirjan ensim-
mäinen luku käsittelee sitä. 
Ilm. 2-3 sisältää kirjeet seit-
semälle seurakunnalle ja käsit-
telee sitä, mitä nyt on eli seura-
kunnan aikakautta. Luvut 4-22 
käsittelevät sitä, mitä tämän 
jälkeen on tapahtuva.  Luvut 
4-5 edustavat monen raama-
tuntutkijan mukaan tempausta 
ja sitä seuraavaa taivaallista 
jumalanpalvelusta. Luvut 6-19 
kuvaavat seitsemänvuotista 
aikakautta, jota kutsutaan 
ahdistuksen ajaksi. Luvussa 
20 kirjoitetaan tuhatvuotisesta 
valtakunnasta ja luvuissa 21-
22 uudesta maasta ja taivaasta. 

Ilmestyskirja on hyvin juu-
talainen kirja, joka on täynnä 
juutalaista kuvakieltä. Siinä 
on myös runsaasti viittauk-
sia Vanhan testamentin pro-
feetallisiin ja apokalyptisiin 
kirjoituksiin, joten Vanhan 
testamentin tuntemus auttaa 
ymmärtämään Ilmestyskirjaa. 
Kirja antaa myös lukijalleen ja 
kuulijoilleen lupauksen: ”Au-
tuas se, joka lukee, ja autuaita 
ne, jotka kuulevat tämän pro-
fetian sanat ja ottavat varteen 
sen, mitä siihen on kirjoitettu, 
sillä aika on lähellä.” (Ilm. 1:3)

Aika jota 
elämme

Vesa Kemi

Vesa Kemi on pianisti ja 
ylistyksen johtaja. Jäse-
nenä Vesa on mukana 
Tampereen Katukappeli 
helluntaiseurakunnassa.  
Vesa vierailee eri seura-
kunnissa, myös Ruotsis-
sa. Hän haluaa nostaa 
esiin profeetallisuutta 
myös ylistyksessä.

Raskaasti aseistetut Filippiinien armeijan terrorisminvastaiset erikoisjoukot turvasivat evankelista Nathan Osnesin matkaa tavoittamattomien vuoristoheimojen luokse.

Hyvin alkeellisesti elävästä heimokansasta 290 otti vastaan Jeesuksen.
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Seksuaalivähemmistöjen asiaa ajava, 
kesäkuussa Helsingissä toteutunut 
Pride-tapahtuma sai aikaan väri-
kästä keskustelua Suomen evanke-
lisluterilaisen kirkon sisällä ja kirkon 
ympärillä koskien kirkon roolia ja 
Priden sopivuutta kirkon yhteistyö-
tahoksi. Piispojen rintama repesi 
asiassa kahteen täysin vastakkaiseen 
näkemykseen ja synnytti myös kes-
kustelua raamattuteologiasta ja sen 
asemasta kirkossa. 

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu 
Laajasalo, joka on julkisuudessa ottanut 
kantaa mm. kirkon erilaisten tahojen 
keskinäisen ymmärryksen puolesta, 
osallistui Prideen, ja tukensa tapahtu-
malle antoi myös mm. arkkipiispa Tapio 
Luoma, kun taas Mikkelin hiippakun-
nan piispa Seppo Häkkinen totesi hy-
vin selvästi, ettei kirkko voi olla avoin 
kaikenlaisille ideologioille, vaikka 
onkin avoin ihmisille erilaisine taus-
toineen. Oulun piispa Jukka Keskitalo 
puolestaan totesi, ettei kirkko edes voi 
olla Priden virallinen kumppani jul-
kisyhteisönä tässä tapauksessa, vaikka 
sellainen mielikuva olisikin syntynyt.

Kirje arkkipiispalle
Keskustelu kirkon roolista Priden 
kumppanina alkoi kansanedustaja, 
aiemmin kirkkoministerinä toimineen 
Päivi Räsäsen avoimesta kirjeestä ark-
kipiispa Tapio Luomalle ja epäilemättä 
myös tätä edeltäneestä Patmoksen toi-
minnanjohtajan, Pasi Turusen aihetta 
käsitelleestä kolumnista Seurakunta-
laisessa. KD:n kansanedustaja totesi 
kirjeessään, että on joutunut pohtimaan 
omaakin kirkkoon kuulumistaan sen 
vuoksi, että kirkko ilmaisi tukensa 
Pride-tapahtumalle. Räsäsen kotiseu-
dun, Riihimäen kirkkovaltuustoon 
kuuluva, 40 vuotta kirkon nuorisotyötä 
tehnyt Kaarlo Saxell oli ilmoittanut 
eroavansa kirkosta sen jälkeen, kun 
Riihimäen seurakunta oli päättänyt 
osallistua Prideen.

”Saxell ei ole ratkaisussaan yksin. 
Suuri joukko aktiivisia, Raamattua 
elämänsä ja uskonoppinsa auktori-
teettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii 
tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää 
hengellisenä kotinaan. He kyselevät, 
missä tulee vastaan raja, jota ei voi 
enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itse-
kin”, Räsänen kirjoitti. Myöhemmin 
Räsänen ilmaisi jatkavansa yhä kirkon 

jäsenenä.
Arkkipiispa Luoma vastasi Räsä-

selle kirjeellä, jossa hän korosti, että 
Pridessa kyse ei ole sinänsä kirkon suh-
tautumisesta avioliittolakiin, vaan siitä 
että ’kirkon sanoma kuuluu kaikille’.

Luoma myönsi vastineessaan, että 
’viime kädessä asiassa on kyse raamat-
tunäkemyksestä’.

Päivi Räsänen vastasi blogissaan 
vielä lyhyesti Luoman kirjeeseen ja 
kiitteli piispan kirjeen lämmintä sä-
vyä. Räsänen kuitenkin alleviivasi, 
että kirkko ’tuli nyt lähteneeksi Setan 
toimintaan Pride-liikkeen ehdoilla, 
sen sijaan että kutsuisi kaikkia ihmi-
siä evankeliumin osallisuuteen kirkon 
ehdoilla’. 

Kirkkoherrat ja herätyslii-
kejohtajat irtisanoutuivat 
Pridesta
Entisen kirkkoministerin jälkeen kriit-
tisen kannan Prideen ottivat myös mm. 
neljä kirkkoherraa, heidän joukossaan 
Sammeli Juntunen ja Arto Antturi 
sekä 11 herätysliikejohtajaa eri kirkon 
järjestöistä ja herätysliikkeistä. Piispal-
lisella arvovallalla keskusteluun osallis-
tuivat lopulta myös Jukka Keskitalo ja 
Seppo Häkkinen, jotka omalta osaltaan 
toivat esille kirkon ja Priden yhteistyön 
ongelmallisuutta.

Kirkkoherrojen kommentissa sa-
nouduttiin irti Priden edustamasta 
maailmakuvasta ja todettiin gender-
ideologian olevan kirkon opetuksen 
vastainen. Ihmisiä kehotettiin kuitenkin 
muistamaan, että kirkosta eroaminen ei 
ratkaise ongelmaa.

”Seurakuntalaisten pöyristyminen 
on ymmärrettävää, kuten myös se, että 
monet harkitsevat kirkosta eroamista 
Pride-jupakan vuoksi. Mielestämme 
kirkosta eroaminen ei kuitenkaan ole oi-
kea ratkaisu. Kirkkohistorian perusteel-
la ei ole mitenkään erikoista, että jokin 
vieras ideologia pyrkii soluttautumaan 
kirkkoon.” Allekirjoittajien joukossa oli 
mm. Savonlinnan seurakunnan kirkko-
herra Sammeli Juntunen, joka oli mu-
kana Espoon piispan vaalissa v. 2018. 

Herätysliikejohtajien kannanotossa 
liityttiin kirkkoherrojen näkemykseen 
Pridesta, mukana allekirjoittaneiden 
joukossa olivat mm. Kansanlähetyksen 
lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja Uus-
herätyksen johtaja Eeva Pouke.

Piispallinen linjaus
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo 
Häkkinen on usein ottanut kantaa 
avioliiton ja perheen puolesta eri aihe-
piirien yhteydessä. Pride-keskusteluun 
Häkkinen osallistui Facebookissa ja 
Itä-Häme-lehden kolumnissaan juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla. Häkkinen 
kiteytti kirkkohallituksen pyrkimyk-
set ajatukseksi osoittaa avoimuutta 
kaikenlaisille ihmisille ja totesi, että 
kirkko ei ole ’täydellisten yhteisö’. Hän 
kuitenkin totesi, että kirkko ei samalla 
voi olla avoin kaikelle eli kaikenlaisille 
parisuhde- tai perhekäsityksille, ja siitä 
näkökulmasta tarkasteltuna kirkko-
hallituksen johtoryhmän päätös lähteä 
Priden tukijaksi oli ongelmallinen. 

”Ihmisyyttä ja seksuaalisuutta 
koskevan kirkon opetuksen mukaan 
Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja 
naiseksi ja asettanut avioliiton. Näin 
kaksi sukupuolta sekä miehen ja nai-
sen avioliitto ovat Jumalan tahtomia 
instituutioita. Ne ovat sopusoinnussa 
myös biologisen todellisuuden kans-
sa. Sukupuoli ei ole pelkkä sosiaa-
linen, ihmisten luoma konstruktio, 
vaan Luojan antama ja Kristuksen 
vahvistama asia”, Häkkinen kirjoitti.

Häkkinen myös painott i ,  e t tä 
kirkon tulee uskaltaa pitää esillä 
perinteistä seksuaali- ja avioliitto-
näkemystä, sillä se johtaa Jumalan 
tarkoittamaan hyvään elämään. 

Kirkon kahtiajako syvenee
Yleisradion Horisontti-keskustelussa 
keskusteltiin 30.6. kirkon suhtautu-
misesta samaa sukupuolta olevien 
pariskuntien kirkolliseen vihkimiseen 
ja Prideen. Kirkolliskokouksen yleisva-
liokunnan mietinnön v. 2015 mukaisesti 
avioliitto on miehen ja naisen välinen 
instituutio, ja linjauksen muuttamiseen 

tai sen selkeyttämiseen tarvittavaa 
¾ enemmistöä ei ole kirkolliskoko-
uksessa ihan heti syntymässä. Aloite 
homoparien vihkimisestä avioliittoon 
hylättiin kirkolliskokouksessa v. 2018 
äänin 59-46.

Piispa Teemu Laajasalo pohdiskeli 
keskustelussa, miten kirkossa voitaisiin 
löytää kompromissi vihkimisasian 
suhteen. 

”Pysyvyyden ja reiluuden koke-
muksen kannalta olisi olennaista, että 
kirkko päättäisi asiasta itse.

Jos kirkko ei pysty päättämään asi-
asta, korkeimman hallinto-oikeuden 
päätös voisi olla ’puolesta päätetty’ 
linjaus”, Laajasalo pohti. Tällä Teemu 
Laajasalo viittasi Oulun hallinto-
oikeuden kesäkuussa 2019 tekemään 
linjaukseen, jonka mukaan samaa su-
kupuolta edustavan parin vihkimisestä 
papille annettu varoitus kumottiin.

Kirkon akateemisten toiminnanjoh-
taja Jussi Junni totesi Horisontti-kes-
kustelussa, että tulevaisuudessa, mikäli 
kirkossa de facto vihittäisiin ’kaikkia 
pareja’, pappien omantunnonvapauden 
tulisi olla määräaikainen. 

Prideen ja avioliittokeskusteluun ei 
ole liitetty tässä yhteydessä keskustelua 
vihkioikeudesta luopumisesta, mutta se 
on yksi vaihtoehto, jonka kirkko voisi 
halutessaan valita tulevaisuudessa.

Patmoksen toiminnanjohtaja, teolo-
gi Pasi Turunen totesi Seurakuntalaisen 
kolumnissaan viitateen edesmennee-
seen maineikkaaseen luterilaiseen 
teologiin Wolfhart Pannenbergiin, että 
keskustelu homoseksuaalisuudesta 
liittyy kirkon ihmiskäsitykseen ja Raa-
matun arvovaltaan kirkossa, ja kirkko, 
joka ryhtyisi siunaamaan homopareja, 
’lakkaisi olemasta pyhä, yhteinen ja 
apostolinen kirkko’.
Heljä Ahjovaara-Steck

Piispa Seppo Häkkinen: 

Kirkko on 
avoin kaikille, 
mutta ei kaikelle

Raamatulle uskolliset 
piispat, kirkkoherrat 
ja  heherätysliike-
johtajat näkevät, 
että kirkko ei voi olla 
yhteistyökumppani 
Priden kanssa, koska 
se on vastoin raama-
tullisia perhearvoja.
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Sinä voit 
pelastua
– uudestisyntyä 
Jumalan lapseksi
On hyvä pysähtyä miettimään 
elämän tarkoitusta ennen kuin se 
on liian myöhäistä. Voit asettaa 
itsellesi muutamia kysymyksiä: 
Miksi elän? Mikä on elämäni 
tarkoitus? Onko elämää ajallisen 
elämän jälkeen? Onko Jumala 
todella kaiken Luoja?

Usko Jeesukseen antaa todellisen 
identiteetin. Löydät yhteyden Luo-
jaasi. Usko Jumalaan luotaa pitkälle 
– elämään kuoleman jälkeen.

On olemassa vain yksi pelastuksen 
perusta ja vain yksi tie taivaaseen, 
ja se on Jeesus. “Eikä ole pelastusta 
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole 
taivaan alla muuta nimeä ihmisille 
annettu, jossa meidän pitäisi pelas-
tuman” (Apt. 4:12). Tuo nimi on 
Jeesus.

Jumalan puolelta kaikki on val-
mista. Sinun tulee vain ottaa vastaan 
taivaan lahja. “Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen elämä” 
(Joh. 3:16).

Pelastuminen on yksinkertaista ja 
helppoa jokaiselle. Raamatussa sano-
taan: “Sillä jos sinä tunnustat suul-
lasi Jeesuksen Herraksesi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on Hänet 
kuolleista herättänyt, niin sinä pe-
lastut, sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan” (Room. 10:9-10).

Voit rukoilla kanssani syntisen 
rukouksen, jos haluat tulla uskoon: 
“Jeesus, tunnen kurjuuteni ja synti-
syyteni Sinun edessäsi. Uskon, että 
olet kuollut minun syntieni tähden ja 
että sinä olet ylösnoussut kuolleista, 
jotta miulla olisi iankaikkinen elämä. 
Kiitos, että annat anteeksi kaikki syn-
tini ja tulet elämääni. Kiitos siitä, että 
veresi puhdistaa kaikki syntini ja että 
saan uudestisyntyä Pyhän Hengen 
kautta Jumalan lapseksi. Amen.”

Ota yhteyttä paikkakunnallasi 
toimivaan elävään seurakuntaan. Se 
on tärkeää, jotta voit kasvaa uskossa 
yhdessä toisten uskovien kanssa. 
Voit ottaa yhteyttä myös lehtemme 
toimitukseen. Haluamme auttaa sinua 
uskon tiellä eteenpäin.
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com

Miikka Niiranen: 

Länsimaiden suurkaupungit 
kristinuskon haasteena
Areiopagi-lehden päätoimittajana 
aiemmin toiminut Opkon opiskelija-
työntekijä Miikka Niiranen luennoi 
Teologisten opintopäivien päätöspäivä-
nä 4.1.2020 Kauniaisissa evankeliumin 
haasteista ja mahdollisuuksista länsi-
maisissa suurkaupungeissa. 

Kaupungistuminen on trendi, joka 
tulee Niirasen mukaan vahvistumaan 
myös Euroopassa. YK:n arvion mukaan 
vuonna 2050 jo kaksi kolmasosaa ihmi-
sistä asuu suurkaupungeissa.

- Tällainen kasvu koskee myös 
Eurooppaa, eli Eurooppa jatkaa kau-
pungistumistaan. Tämä on megatrendi, 
joka koskee myös Suomea, Niiranen 
totesi.

Samaan aikaan kun suurkaupungit 
vetävät lisää väkeä, esimerkiksi Suo-
messa maaseutu alkaa autioitua.

- Helsinki ja Tampere ovat poimineet 
aika suuren osan Suomen sisäisestä 
muuttoliikkeestä ainakin 2000-luvulla, 
Niiranen mainitsi.

- Suomessa on käynnissä suurin 
muuttoliike sitten 60-luvun, nuoria 
poistuu esim. Kainuusta.

Niiranen tarkasteli esityksessään 
paitsi yleistä maallistumiskehitystä, 
myös esim. suomalaisten kristillisten 
järjestöjen yhä yllättävän laimeaa vas-
tausta kaupungistumiseen.

Kansankirkollisuus 
vähenee
Niiranen tutki esityksessään kan-
sankirkollisuuden roolia käyttämällä 
esimerkkinä amerikkalaista tutkimus-
tietoa. Vuonna 2014 USA:ssa tehdyn 
tutkimuksen mukaan uskonnottomien 
nuorten osuus oli noussut 31 prosentista 
35 prosenttiin 7 vuoden tarkastelujak-
solla. 

Eräs ilmiö, jonka Niiranen oli ha-
vainnut, oli presbyteerien ja valta-
virtaprotestanttien maallistuminen ja 
maallistumiskehityksen säteileminen 
myös evankelikaalisiin kirkkoihin.

- Vaikka teologinen profiili on 
konservatiivinen, kirkkoon liitytään 
lapsena kasteen kautta. Osa kadosta 
selittyy kaupunkeihin muutolla, mutta 
ei kaikki.

- Ihmiset kuuluvat näihin kirkkoihin 
pääosin syntyperän vuoksi, kuten Suo-
messa usein kuulutaan esim. luterilai-
seen kirkkoon, Niiranen totesi.

Maallistumiskehitys, joka Niirasen 
mukaan nähdään usein vain evankeli-
kaalisten kirkkojen ongelmana, tuntuu 
tapahtuvan myös katolisissa kirkoissa. 
Paavin pitämien ulkoilmamessujen 
väkimäärät ovat vähentyneet, ja kato-

lilaisuuskaan ei ole immuuni maallis-
tumiskehitykselle.

Suomessa nuori ikäluokka on maal-
listuneinta, vaikka pieni myönteinen 
vastareaktio on nähtävissä nuorten 
miesten parissa. Niiranen totesi, että 
Suomikin jakautuu Helsinki ja muu 
Suomi-maailmoihin, kun on kyse vaik-
kapa kirkosta eroamisesta. Lapsia myös 
kastetaan vähemmän kuin aiemmin.

Uuspakanuutta ja 
herätyskristillisyyttä
Kirkon tutkimuskeskuksen taannoin 
julkaisemassa kyselyssä vastaajille esi-
tettiin erilaisia väitteitä, joista käytän-
nössä panteistinen väite sai yllättävän 
paljon kannatusta.

- Väite kuului: ’kaikki olevainen on 
osa kaikkialla läsnäolevaa henkistä ja 
jumalallista todellisuutta’. - Näin vas-
tasi uskovansa neljäsosa suomalaisista. 
Kysehän on panteismista, ja sitähän 
on tavattu sanoa pakanuudeksi. Tässä 
on kyse lähetyshaasteesta, tämä on 
enemmän kuin Nairobissa! Niiranen he-
rätteli pappisväkeä. Hän painotti myös 
ääripäiden korostumista kyseisessä 
tutkimuksessa. 

- Ääripäät korostuvat - ne, jotka 
uskovat, ja toisaalta, jotka eivät usko.

Helsinki-ilmiö- yhtäältä ihmisten 
pakkautuminen suuriin asutuskeskuk-
siin ja toisaalta irrottautuminen perin-
teisestä kansankirkollisuudesta- vaatii 
toki lähetyshaasteeseen vastaamista. 
Niiranen tutki suomalaisten, herätys-
kristillisten toimijoiden panostuksia 
pääkaupunkiseudulle, ja huomasi 
että Helsingissä ei ole ollut suhteessa 
yhtä paljon työntekijöitä kuin muualla 
Suomessa. Suomen Raamattuopistossa 
metropolialue on otettu uudella tavalla 
lähetyskohteeksi, minkä Niiranen ilah-

tuneena mainitsi. 
Timothy Keller, amerikkalainen pas-

tori, on yksi niistä, jotka ovat lähteneet 
tavoittamaan suurkaupunkien ihmisiä. 
Kellerille tärkeää on kaupunkien eri-
tyislaatuisuuden ymmärtäminen. Tähän 
liittyy vaikkapa monikulttuurisuuteen 
perehtyminen ja sen hyväksyminen, 
että ristiriitoja tulee ja ne on osattava 
käsitellä rakentavasti. 

Menestys muuttuvassa 
ympäristössä
Kaupunkikehitykseen keskittynyt kon-
sultti Aaron M. Renn on tarkastellut 
ympäröivän yhteiskunnan suhtautu-
mista kristittyihin ja kristilliseen kult-
tuuriin, ja Miikka Niiranen pohdiskeli 
Rennin näkemyksen pohjalta oli, että 
tapamme tarkastella hengellisiä yh-
teisöjä ja ympäröivää yhteiskuntaa, 
saattaa olla osin jälkijättöinen, kun 
yhteiskunnallista muutosta ei ole 
täysin havaittu. Rennin analyysissa 
viime aikojen yhteiskunnallista muu-
tosta voidaan tarkastella kolmen jakson 
kautta, joista ensimmäisessä jaksossa, 
ennen vuotta 1994, kristinuskoon 
suhtauduttiin yhteiskunnassa myöntei-
sesti ja kristinuskon moraalikäsitykset 
pääosin hyväksyttiin. Seuraavan parin 
vuosikymmenen aikana suhtautuminen 
kristinuskoon muuttui neutraalim-
maksi, ja kristinusko alettiin nähdä 
’henkilökohtaisen harrastuksen’ kaltai-
sena asiana. Vuodesta 2014 eteenpäin 
yhteiskunnallinen ympäristö on Rennin 
mukaan alkanut nähdä kristinuskon 
negatiivisena seikkana, joka saattaa 
esim. haitata vaativampaa urakehitystä. 
Perinteiset normit kiistetään. Niiranen 
totesi, että kolmas vaihe voi tuoda uu-
sia haasteita evankeliumin kannalta, ja 

    Jatkuu s. 10

Miikka Niiranen 
tutkii tekeillä 
olevassa tieteen-
filosofian väitös-
kirjassaan filosofian, 
teologian ja 
luonnontieteen 
kytköksiä fyysikkö 
James Clerk 
Maxwellin 
ajattelussa.
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onkin tärkeää tiedostaa se kulttuurinen 
ympäristö, jossa toimii. 

Jumalanpalvelusyhteisöt 
Niiranen nosti esille kaksi menestysre-
septiä, jotka voisivat hänen mukaansa 
tuoda muutosta haasteelliseen tilantee-

seen. Ensimmäinen on Timothy Kelle-
rinkin tapa tavoittaa isoja kaupunkeja 
jumalanpalvelusyhteisöjen ja erilaisten 
evankelioimiskampanjoiden kautta, ja 
toinen vaikuttamisväylä ovat kristilliset 
koulut.

- Kaupungissa kuplaudutaan helposti 

Jatkoa sivulta 9. Länsimaiden suurkaupungit kristinuskon haasteena
esim IMG_1257.JPG poliittisesti, mutta 
yhteinen tunnustus tuo yhteen muuten 
eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Kaupunki 
suosii kavereita, ikätovereita, saman 
vuosikurssin aloittajia, jne., yhteisö tai 
seurakunta taas on ylisukupolvinen, 
Niiranen sanoi.

Brasilian herätyksen tulta pohjolaan

Timothy Kellerin urbaanissa seu-
rakuntaympäristössä seurakuntalaisia 
varustetaan toimimaan omassa työ-
ympäristössään ja toimimaan luovasti 
jopa ’seurakunnan istuttajana’ vaikkapa 
yrittäjyyden kautta. Urbaania ajattelua 
ei myöskään nähdä ongelmana.

- Urbaanit ihmiset ovat kulmikkaita, 
muutosmyönteisiä, erilaisuutta suvait-
sevia jne. ja näinollen urbaanin seura-
kunnan on osattava vastata muutoksiin 
häiriintymättä niistä, Keller totesi 
Lausanne-liikkeen aihetta käsitelleessä 
luennossaan.

Kristillisen kasvatuksen vaikutus 
on Niirasen mukaan nähtävissä eri 
tutkimusten mukaan perheissä, ja näi-
nollen myös kristillisten koulujen ja 
erityisesti lukioiden vaikutus voisi olla 
merkittävä.

- Ulkoiset puitteet voivat olla mitä 
ovat, mutta evankeliumi pitää meidät 
pystyssä loppuun asti, Niiranen roh-
kaisi.

Teksti ja kuva: 
Heljä Ahjovaara-Steck
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Kuvassa vasemmalta TV-ohjelmia tekemässä Paul kemi, Rainer Frisk, Vesa Kemi ja Hannu 

Grönroos TV7:n studiossa.

Evankelista Nathan Osnes vie 
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Erikoisjoukot pyysivät rukousta puolestaan ja painoivat nöyrästi päänsä alas tietäen, että heidän elämänsä on suuremmissa käsissä.

Pastori Simone Ribeiro vierai-
li Suomessa ja Ruotsissa 30.1.- 
10.2.2020. Tämän vierailun aikana 
hän julisti Sanaa ja rukoili ihmisten 
puolesta Solnassa Kristillisessä 
keskuksessa, Turun Toivossa ja 
Hervannan Katukappelissa.

Simone on profeetta. Hän toi 
monille rohkaisun sanaa ja va-
pautusta. Eräässä kokouksessa 
Ruotsissa riivaja lähti ulos huuta-
en. Näissä tilaisuuksissa saimme  
pienen välähdyksen siitä, mitä on 
Brasilian herätys. Tänään Brasili-
assa on noin 44 miljoonaa uskovaa, 
joista helluntaiherätykseen kuuluu 
22 miljoonaa.

Herätys Brasiliassa ei ole pysäh-
tynyt, vaan siellä seurakunnat edel-
leen kasvavat. Heillä on erityisen 
voimakas rukouselämä seurakun-
nissa. Ihmisiä pelastuu ja parantuu 
jatkuvasti. Heillä on joka viikko 
seurakunnissa vapautumiskokous, 
jossa he ajavat ulos riivaajia.

Lyhyen Suomen vierailun ai-
kana saimme kokea ja nähdä, että 
profeetallinen julistu kuuluu myös 
tähän päivään samoin kuin ihmisten 
vapautuminen ja parantuminen, 
mutta tärkeimpänä aina on julistus 
siitä, että Jeesus pelastaa. Suomessa 
tulkkina toimi mm. lähetyssaarnaa-
ja Markus Hämäläinen. Ohessa ku-
varapotti pastori Simone Riberton 
vierailusta.

Pastori Simone Ribeiro puhumassa Turun Toivon seura-
kunnassa. Tulkkina on Marcus Hämäläinen.

Simone Ribeiro (vas.) puhumassa Kristet Center Solna seu-
rakunnassa. Tulkkina on Ana Kemi.

Pastori Simone puhui myös Tampereella, Hervannan 
Katukappeli seurakunnassa.

Simone Ribeiron kokoussarja alkoi ja päättyi Kristet Center 
Solna seurakunnassa.
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Celebraatiot                       sunnuntaisin klo 16 Walimolla
Rukouskokoukset       keskiviikkoisin klo 18 Walimon Myöstössä 
Solukokoontumiset    torstaisin klo 18 kodeissa, tiedot netissä
Kaiken kansan soppajuhlat    Sanaa ja soppaa kerran kuukaudessa 
   Walimon Winssissä

KATSO LISÄÄ  www.kaantopiiri.org  ◆   TIEDUSTELUT puh. 040 501 0585 

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

Kalle 
Vihonen
pastori 

Ilpoistenpiiri Turussa on toiminut jo yli 
30 vuotta ja työ jatkuu.

MARTINKIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martin-
kirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä 
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen 
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
            Olet sydämellisesti tervetullut!

 

SUOMI JEESUKSELLE 
 -RUKOUSPÄIVÄT
   Jeesus kansan ‘kakkukestit’

24.-26.4.2020 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 yhteiskris-
tillinen 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

1. Jumala on Luojasi. 
Jumala on luonut taivaan ja maan 
sekä sinut. Sinä, meidän Herram-
me 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.” 

2. Kaikki ihmiset 
ovat tehneet syntiä. 
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet 
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka 
tekee hyvää, ei ainuttakaan. Sillä 
kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 
Jumalan kirkkautta vailla. Room. 
3:12, 23  Sillä synnin palkka on 
kuolema, mutta Jumalan armo-
lahja on iankaikkinen elämä Kris-
tuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut 
ristillä puolestasi. 
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 rikkomuksi-
aan. 2. Kor. 5:19

4. Pelastus on henkilökohtainen
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 saar-
naamme. 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. 
Sillä jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu. Room. 
10:8-10, 13
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kememi@gmail.com

Mitä on usko
Jumalaan? 

Ana & Pauli Kemi       Anci & Roger Tistam

Kristet Center Solna
Hagalundsg. 9, Solna, P-tåg & Tvärbana Solna, T-Solna C, Buss 513
www.kristetliv.net  –  www.uusielama.net  –  Tel. 072 531 88 11    
  Söndag  kl 16:00 Gudstjänst
  Torsdag kl 18:30 Bön, lovsång, ordet   
   Talare: Pauli och Ana Kemi
   Roger och Anci Tistam 
   lovsångsgrupp och förebedjare

Hör Herrens röst i KCS 21.-3/2 
Birger Skoglund, pastorer fån Indien 
Starwin Paul, Jabes Paul och Preeti
Lovsång: Vesa & Sirka Kemi 
Pe 21/2 kl 18:30  
La 22/2 kl 16:00 och 18:00 
Su 23/2 kl 14:00 och 16:00

Profetiska möten 20.- 22/3
Femi & Remi Ogunrinde 
Pe 20/3 kl 18:30  La 21/3 kl 18
Su  22/3 kl 14:00 och 16:00 

La 21/3 kl 12:00-17:00 Naisten päivä Remi Ogunrinde

Marie Licciardo  11.-13/4

Eija Merilä ja
Miko Puustelli 9.-10/5

Nytt Liv TV-program i Öpna Kanalen och Webb-TV varje vecka: 
Tisd kl 18:00. Onsd kl 17:00. Torsd kl 19:00. Fred kl 17:00. Finska: Lörd kl 17:30. Månd kl 16:30  
Kanalplats: Com Hem 450, Telia 500, Bredbandsbolaget/Telenor 299 och Sappa 20 
Program visas även i internet: Skriv i google: ÖK Play eller se i YouTube. Se vår hemsida

            Ge stöd för tidnings- och TV-ararbetet

     Konto:  PG 496 39 26-3  –  Swish nummer: 1230 339 457

           Ge stöd för till arbetet i Kristet Center Solna

     Konto: BG 5410-7586  –  Swish nr: 1234 327 904
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Tammikuussa teimme 10 uutta TV-ohjelmaa yhteis-
työssä TV7:n kanssa. Ohjelmissa on keskustelua 
ja musiikkia. Ohjelmien aiheet liittyivät Pyhän 
Hengen herätykseen niin kuin siitä on kirjoitettu 
Apostolien teoissa. Ohjelmissa keskustelivat Uusi 
Elämä -lehden päätoimittaja, pastori Pauli Kemi, 
laulaja-evankelista Hannu Grönroos ja ylistyksen-
johtaja, pianisti Vesa Kemi.  Ohjelmissa on myös 
musiikkia Vesa Kemin ilmestyvältä äänitteeltä 
“Ylistyksen tuli”, jossa on eteläamerikkalaista mu-
siikkia. Lauluja tulkitsi Rainer Frisk ja Vesa Kemi.

TV-ohjelmien lähetysajat
Tiistai 24.03. klo 19:30 sekä uusintoja
Tiistai 07.04. klo 19:30 sekä uusintoja
Tiistai 21.04. klo 19:30 sekä uusintoja
Lisää info: www.tv7.fi – www.uusielama.net
Ks. Ohjelmia TV7:n arkistosta: Uusi elama

Ohjelmia on myös internetissä. Kirjoita sana: 
ÖK Play, niin löydät nettikanavan.
Suomenk. TV-ohjelmia joka viikko:
Lauantai klo 18:30. Maanantai klo 17:30 

Uusi Elämä TV-ohjelmat
TV7:n kanavalla

Ohjelmat ovat myös YouTube-kanavallamme.
Infoa on kotisivultamme: www.uusielma.net 

Tue Uusi Elämän TV-työtä!
TV-työmme tarvitsee tukeasi, jotta voimme tehdä ja 
lähettää uusia TV-ohjelmia. 

Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038

Voit antaa lahjan soittamalla:
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

Ruotsissa tili: PG 496 39 26-3 – Swish nro: 1230 339 457
www.uusielama.net –  pauli.kemi@gmail.com 
Puh. 0400 422 77 ja Ruotsissa puh. 072 531 88 11

Ruotsink. TV-ohjelmat joka viikko: 
Ti klo 19. Ke klo 18. To klo 20. Pe klo 18

Kuvassa vasemmalta Pauli Kemi, Vesa Kemi ja Hannu Grönroos TV7:n studiossa.

Ohjelmien musii-
kissa ovat Vesa 
Kemi ja Rainer 
Frisk, joka myös 
osallistui keskus-
teluun koskien
Vesa Kemin tule-
vaa äänitettä.

Tilausmaksu v. 2020 on 35 €,
Tilaa lehti maksamalla 
tilausmaksu lehden tilille: 

FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457
Huom! Muista nimesi ja osoitteesi!
Voit tilata lehden myös: 
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com
Tilaa Uusi Elämä -lehtiä jakeluun
edullisesti: 100 kpl maksa 19 € + pk.

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2020

 
www.uusielama.net
   Fb. Uusi Elämä 

UE-lehti evankeliointiin


