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Uusi alku elämään!

Salomo hallitsi isänsä Daavidin jälkeen 
yhtenäistä Israelin kuningaskuntaa 
961–922 eKr. Hän rakennutti aikanaan 
Jerusalemin ensimmäisen temppelin. 
Salomo rakasti Herraa ehyellä sydä-
mellä.” (1. Kun 3:3)

Kerran Herra ilmestyi hänelle unessa 
ja sanoi. ”Ano, mitä tahdot, että minä 
sinulle antaisin.” (1. Kun 3: 5)

 Salomo ei välittänyt ulkonaisista. 
Hän pyysi viisautta osatakseen johtaa 
kansaa: ”...anna sen tähden palvelijalle-
si kuuliainen sydän tuomitakseni sinun 
kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; 
sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta 
kansaasi tuomita?”

 Rukous oli otollinen. Salomo sai 
viisaan ja ymmärtäväisen sydämen. 
Hänen vertaistaan ei ollut. 1. Kun 10 
toteaakin, että Salomo oli kaikkia maan 
kuninkaita suurempi rikkaudessa ja 
viisaudessa. Sitä tultiin ihailemaan ja 
katsomaan kaukaa.

Jeesuskin opettaessaan Jumalan 
huolenpidosta viittaa Salomon loistoon 
ja viisauteen.

Mutta pettääkö harkintakyky? Tulee-

ko kuvitelma, että kaikki on mahdollis-
ta ja luvallista menestyksen keskellä? 
Salomolta puuttui kriitikko, joka olisi 
muistuttanut häntä ihmisen osasta. 
Daavidilla oli ollut profeetta Naatanissa 
tällainen henkilö.

 Jumala näki vaaran. Hän oli ilmes-
tynyt Salomolle toisenkin kerran ja 
muistuttanut puhtaasta vaelluksesta. 
Muiden jumalien palvelemisella olisi 
vakavat seuraukset: ”…niin minä hä-
vitän Israelin siitä maasta, jonka olen 
antanut heille ja temppelin, jonka minä 
olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän 
pois kasvojeni edestä...” (1. Kun 9:4–7)

 Salomo hallitsi 40 vuotta. Kaupan-
käynti ja diplomatia kehittyivät. Hänen 
elämänsä loppuvaiheet ovat murheellis-
ta luettavaa. Kontaktien kautta vieraat 
uskonnot saivat jalansijaa Israelissa. 
Salomo otti muukalaisia vaimoja: 700 
ruhtinaallista puolisoa ja 300 sivuvai-
moa. Tästä oli varoitettu Mooseksen 
kirjoissa; nämä tulisivat taivuttamaan 
israelilaisten sydämet palvelemaan 
vieraita jumalia.

 Salomon sydän ei enää ollut ehyt 

Herran edessä. Hän rakennutti uhri-
kukkuloita muukalaisten vaimojensa 
mieliksi. Tästä oli seurauksensa. Sa-
lomon kuoleman jälkeen yhtenäinen 
valtakunta hajosi. Salomon pojalle jäi 
vain Juuda hallittavakseen. Muut suku-
kunnat muodostivat pohjoisen, Israelin 
kuningaskunnan.

 Vinoon meno tapahtuu vähitellen, 
huomaamatta. Suunnanmuutoksen 
seuraukset tulevat aikanaan vastaan. 
Näin oli myös Salomonin kohdal-
la. Hallitsija-aika oli hyvin alkanut, 
mutta huonosti päättynyt.

 Omassa ajassamme on monenlaisia 
virtauksia. Useat ovat vastoin Raa-
matun ilmoittamaa Jumalan tahtoa. 
Monet mediat tuovat niitä jatkuvasti 
esille pyrkien vaikuttamaan ajatus-
maailmaamme. Ilmapiirillä on taipu-
mus tarttua! Siksi on oltava valppaina, 
että kohdallamme hyvin alkanut on 
kerran hyvin päättyvä!

 ”Olen hyvän kilvoituksen kilvoitel-
lut, juoksun päättänyt, uskon säilyttä-
nyt.” Näin Paavali totesi elämänsä lop-
pumetreillä. Se on esikuvallista meille, 

Hyvin alkanut
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jotka nyt elämme tämän monella tavalla 
sekavan maailmanajan loppuvaihetta. 
Pidetään ajatuksemme kirkkaina Sanan 
perustalla!
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi 
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

”Älkää entisiä 
muistelko, älkää 
menneistä välittäkö. 
Katso, minä teen 
uutta; nyt se puhke-
aa taimelle, ettekö 
sitä huomaa? Niin, 
minä teen tien kor-
peen, virrat erämaa-
han.” Jes. 43:8-11

Monet tekevät vuoden vaihteessa lu-
pauksia. Ehkä sinäkin olet tehnyt lupa-
uksia elämässäsi. Joku on luvannut lo-
pettaa ryyppäämisen, tai olet luvannut 
olla parempi aviopuoliso. Mutta monet 
lupaukset, niin hyviä kuin ne ovat ol-
leetkin, eivät aina ole toteutuneet. 

On surullista, että myös monet 
alttarilla annetut lupaukset eivät ole 
kestäneet, ja siksi meillä on paljon rik-
koutuneita perheitä, surua, epätoivoa, 
pettymyksiä, täyttymättömiä toiveita.
On ajauduttu haaksirikkoon ja on jou-
duttu sivuraiteille, kulkemaan elämän  
”sakkokierroksia”.

Myös ensimmäiset ihmiset Adam ja 
Eeva epäonnistuivat. He eivät pitäneet 
Jumalan heille antamaa ohjetta, vaan 
söivät kielletyn puun hedelmiä.

Paholainen, käärme houkutteli ihmi-
set tottelemattomuuteen. ”Niin käärme 
sanoi vaimolle: ”Ette suinkaan kuole; 
vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, 
jona te siitä syötte, aukenevat teidän 
silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala 
tietämään hyvän ja pahan.” Ja vaimo 
näki, että siitä puusta oli hyvä syödä 
ja että se oli ihana katsella ja suloinen 
puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti 
sen hedelmästä ja söi ja antoi myös 
miehellensä, joka oli hänen kanssansa, 
ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän 
molempien silmät, ja he huomasivat 
olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen 
viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen 
vyöverhot.” 

Syntiinlankeemus johti siihen, että 
Adam ja Eeva lähtivät pakenemaan 
Jumalaa. He yrittivät ensin piiloutua ja 
peittää tekojaan, mutta se ei onnistunut. 
Heidän omatuntonsa todisti heille, että 
he olivat rikkoneet Jumalaa vastaan, 
ja siksi he yrittivät paeta Jumalaa ja 

syyttivät toinen toistaan. Vaimo syytti 
käärmettä ja mies vaimoa.  

Näinhän se on usein tänäänkin. Ih-
miset juoksevat Jumalaa pakoon, kun 
eivät enää voi piiloutua. Tätä koko 
maailman pakomatkaa on kestänyt jo 
lähes 6000 vuotta, mutta Jumala ei 
ole antanut periksi. Hän huutaa myös 
tänään: ”Mies, missä olet! Nainen, mis-
sä olet!” Jumala kutsuu sinua uuteen 
elämään. Jesus sanoo: ”Minä olen tie, 
totuus ja elämä.” Tälle elämän tielle - 
Jeesus tielle - kutsutaan jokaista.

Jos olemme rehellisiä, niin tunnus-
tamme, että meistä jokainen on jossain 
määrin epäonnistunut elämässään. Paa-
vali sanoi, ettei ole ketään synnitöntä, 
vaan kaikki ovat syntiä tehneet. Olem-
me siinä mielessä samassa veneessä.

Mutta Jumalalla on sinulle uusi 
mahdollisuus, uusi lupaus. Epätoivon 
ja kuoleman keskellä Jumala puhuu 
uudesta elämästä ja se löytyy Jeesuksen 
yhteydestä. Hän on murskasi käärmeen 
pään ja Hän voitti kuoleman. Hän on tie 
elämään, jota jokainen ihminen sisim-
mässään kaipaa. Jokaisella on kaipuu 
elää Jumalan yhteydessä.

 Jumalan lupaukset kestävät myös 
elämän myrskyissä. Paavali kirjoittaa 
korinttilaisille: ”Sillä niin monta kuin 
Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat 
Hänessä ’on’; sen tähden tulee Hänen 
kauttaan myös niiden ’aamen’, Juma-
lalle kunniaksi meidän kauttamme.”

Kaikki, mitä Jumala on luvannut ja 
suunnitellut, se toteutuu myös sinun 
elämässäsi, vaikka olet tehnyt vääriä 
valintoja, koska Jumala antaa anteeksi 
syntisi. Voit aloittaa uuden elämän 
”puhtaalta pöydältä” luottaen Jumalan 
lupauksiin ja anteeksiantoon. Hän ei 
myöskään tuomitse sinua, vaan hänellä 

on hyvät ajatukset sinua kohtaan.
Joskus voit joutua odottamaan 

Jumalan lupauksen täyttymystä. Tätä 
odottaessa tee niin kuin Abraham, 
joka ”toivoi, vaikka ei toivoa ollut… 
Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka 
hän, miltei satavuotiaana, tiesi ruu-
miinsa kuihtuneen ja Saaran kohdun 
kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän 
ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui 
uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän 
oli täysin varma, että Jumala voi tehdä 
sen, minkä Hän on luvannut”

Jumalan Sana, Raamattu kehottaa 
jättämään menneisyyden murheet, epä-
onnistumiset ja synnit Jeesuksen päälle 
ja sen sijaan suuntaamaan katseensa 
eteenpäin. Tämä ei tietenkään merkitse 
sitä, että kaikki asiat korjautuvat heti, 
mutta Jeesuksessa saat oikean suunnan 
ja perustan elämääsi.

Älä näe elämääsi mustavalkoisena, 
koska siihen sisältyy monenlaisia vä-
rejä ja sävyjä. Kaikella on aikansa. On 
aika syntyä ja kuolla. Erilaiset värit 
ovat myös elämän värejä. Paavali sanoi, 
että kuolema on hänelle voitto - uuden 
elämän alku. Joskus tämä tekee kipeää, 
mutta Jumala on aina hyvä.

Uutena luomuksena, uutena ihmise-
nä sinulla on aina valoisa tulevaisuus. 
Jumalan näyt ja lupaukset toteutuvat. 
Halleluja! Pidä kiinni siitä, minkä olet 
Jumalalta saanut ja vahvistu uskossasi.

Olkoon tämä vuosi lupausten täytty-
mysten vuosi, jolloin Jumala luo uutta 
elämässäsi! Se tuo elämän tuoreuden.

Pauli Kemi
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Monilla uskovilla on tietoisuus siitä, että 
olemme tulleet niin sanottuihin lopun 
aikoihin. Ennen kuin Jeesus Kristus 
noutaa seurakuntansa ja alkaa oman rau-
hanvaltakuntansa maan päällä, maailma 
kohtaa ennen näkemättömiä asioita. 
Uusi testamentti puhuu niistä paljon.

Kertoessaan tulemustaan edeltävistä 
ajoista, Jeesus varoitti opetuslapsiaan 
eksytyksistä (Matt. 24:4). Niistä pu-
huttaessa täytyy kuitenkin olla jokin 
vertailukohta, jonka valossa asioita 
arvioidaan. Aito kristinusko lähtee siitä 
ajatuksesta, että Raamattu on lopullinen 
Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle. Siihen 
ei ole lisättävää eikä siitä pois otettavaa.

Maailman uskonnollista ja ideolo-
gista karttaa katsoessa voi havaita, 
että vaikka kristinusko on yhä suurin 
uskonto, valtaosa maapallon kansoista 
(lähes 70 %) elää jonkin muun kuin 
kristinuskon vaikutuspiirissä. Tämä on 
hätkähdyttävä tieto. On myös todettava, 
etteivät kaikki kristityissä maissa elävät 
ihmiset ole sydämeltään sellaisia kris-
tittyjä, jotka seuraavat Raamatun ope-
tuksia. Valitettavan totta ovat Jeesuksen 
sanat: ”Miten ahdas onkaan se portti ja 
kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat 
löytävät sen.” (Matt. 7:14)

Mitä eksyminen on?
Ihminen, joka ei tunne Jeesusta Kristus-
ta, elää eksyksissä koko ajan. Tällainen 
eksynyt lammas tämänkin kirjoittaja 
oli, ennen kuin Hyvä Paimen Jeesus sai 
löytää hänet. Koska eksytysten henget 
vaikuttavat maailmassa, ne koettavat 
saada uskovatkin poikkeamaan uudel-
leen harhapoluille. Mutta erityisesti 
epäuskoisten parissa vaikuttaa seuraa-
vanlaisia eksyttäviä virtauksia.

Raamatun arvovallan vähättely
Kaikki eksytykset alkavat tavalla tai 
toisella Raamatun vähättelemisestä. 
Jo paratiisissa käärme herätti ihmisel-
le epäilyksen: ”Onko Jumala todella 

sanonut?” (1. Moos. 3:1) Nykyisin ei 
edes kaikissa kirkkokunnissa kunnioi-
teta Raamattua ehdottomana Jumalan 
Sanana. Näissä kirkoissa hyväksytään 
sukupuolineutraalit avioliitot ja muita 
epäraamatullisia oppeja. Joissakin pai-
koissa Koraani on nostettu Raamatun 
veroiseksi.

Jeesuksen apostolit pitivät tärkeänä, 
että jälkipolvet pitäisivät kiinni alkueräi-
sestä evankeliumista. Siksi he teroittivat 
kirjeissään, ettei niihin saanut lisätä eikä 
niistä saanut poistaa mitään (1. Kor 
4:6, Ilm. 22:18–19). Jeesus itse sanoi: 
”Te olette eksyksissä, koska ette tunne 
Kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa.” 
(Matt. 22:29)

Eksyminen Kristuksen 
Persoonasta ja Hänen 
sovintotyöstään 
Raamattu opettaa painokkaasti, että 
Jeesus Kristus on ainoa Pelastaja. Hä-
nen rinnalleen tai Hänen lisäkseen ei 
saa asettaa ketään toista. Jeesus ei ole 
vain suuri profeetta, kuten islam opet-
taa. Eikä Hän ole Jumalaa alempiarvoi-
sempi ylienkeli tai muu vastaava. Ei 
Hän ollut myöskään juutalainen vapa-
ustaistelija ja kommunismin edelläkä-
vijä, kuten jotkut esittävät.

Ennen maailman tuloaan Jeesuksella 
oli Jumalan muoto ja kaltaisuus Isän 
rinnalla, mutta Hän alentui tulemaan 
ihmiseksi voidakseen verellään sovit-
taa ihmiskunnan synnit. ”Jumala oli 
Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä 
kanssa.” (2. Kor. 5:19) Ihminen voi nyt 
löytää anteeksiantamuksen ja pelas-
tuksen Jeesuksen sovintotyön ansiosta. 
Muuta tietä ei ole, kuten Jeesus itse 
sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. 
Ei kukaan tule Isän luo, muuten kuin 
minun kauttani.” (Joh. 14:6)

Pakanauskonnot ovat kehitelleet 
muita teitä Jumalan luo. Yleensä ne 
perustuvat erilaisten uskonnollisten ri-
tuaalien noudattamiseen, jotka kuitenkin 

ovat vain ihmisen toivotonta pyrkimystä 
mielenrauhan löytämiseen. Kristittyjen 
kaikkialla olisi syytä herätä näkemään 
evankeliumin ainutlaatuisuus ja pitää 
Jeesuksen nimeä rohkeasti tarjolla.

 
Väärä luottamus 
Jumalan armoon
Kiitämme Jumalaa siitä, että pelastus on 
armosta, uskon, eikä omien ansioiden 
kautta (Ef. 2:8). 
Nykyaikana leviää kuitenkin sellainen 
harha, että kaikki ihmiset pääsevät tai-
vaaseen ilman uskoa Jeesukseen Kris-
tukseen. Taivaspaikka odottaa niitäkin, 
jotka kieltävät Kristuksen ja elävät ilman 
Häntä. Tämä on petosta.

Raamattu puhuu hyvin vakavasti 
siitä, että Taivaan portit avautuvat vain 
niille, jotka ovat kääntyneet pois syn-
neistään ja puhdistautuneet Jeesuksen 
sovintoveressä (Ilm.22:14).

Oletko sinä eksyksissä?
Jokaisen kannattaa rehellisesti kysyä 
itseltään: Olenko minä oikealla tiellä? 
Miten minun käy, kun lähden tästä ajas-
ta? Kiitos Jumalalle, alkuperäinen ristin 

evankeliumi on yhä tarjolla kaikille, jot-
ka haluavat löytää oikean tien. Ne, jotka 
eivät suostu kohtaamaan ja seuraamaan 
totuutta, joutuvat eksytysten valtaan (2. 
Tess. 2:9–12).

Jotta meille ei kävisi niin, meidän 
täytyy oppia tuntemaan Raamatun pyhiä 
kirjoituksia ja seurata Jeesusta Kristusta 
vilpittömin mielin. Jeesus sanoi: ”Se, 
joka minua seuraa, ei kulje pimeydessä, 
vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 
8:12)

Meidän tietomme, ymmärryksemme 
ja voimamme ovat vajavaisia tässä elä-
mässä. Siksi uskovatkin, vaikka ovatkin 
Jeesuksen seuraajia, lankeavat kielen 
syntien lisäksi väärään mielenlaatuun 
ja jopa karkeampiinkin synteihin. Siksi 
on välttämätöntä elää parannuksessa ja 
huolehtia siitä, että asiat ovat kunnossa 
Jumalan ja ihmisten kanssa.

Toivon sinulle rohkeutta seurata 
Jumalan luotettavaa Sanaa. Se ei välttä-
mättä ole muotia nykyaikana, mutta vain 
se vie perille iankaikkiseen elämään. 
Älä anna minkään eksyttää sinua pois 
Jeesuksen Kristuksen seuraamisesta.
Martti Ahvenainen

Uusi Elämä -lehti sisältää luetta- 
vaa kaikille hengellisistä asioista 
kiinnostuneille. Jokainen numero 
sisältää pelastussanoman sekä in- 
nostavia ja keskustelua herättäviä 
kirjoituksia erilaisista ajankohtai-
sista aiheista. Lehdessä on myös 
seurakuntien kuulumisia ja mie- 
lenkiintoisia henkilötarinoita sekä 
välähdyksiä Israelista ja muualta. 
     

Vunna 2022 Uusi Elämä -lehden 
tilausmaksu on 35 €. Maksa lehden 
mukana tulevalla laskulla tai verk-
kopankissa.

Lehti lähetetään vain tilausmaksun 
maksaneille! Uusi Elämä -lehden 
tilaus on aina kestotilaus.
Mikäli et halua enää Uusi Elämä 
-lehteä,  niin peru tilauksesi. 

Älä unohda myöskään tehdä osoi-
temuutostasi: Puh. 0400-422 777,
E-mail: pauli.kemi@gmail.com

Tilaamalla Uusi Elämä -lehden
1. Olet taloudellisesti tukemassa 
Suomen evankeliointia ja
2. saat monipuolisen hengellisen 
lehden kotiisi noin 8-10 kertaa 
vuonna 2022.

Uudista tilauksesi heti maksamal-
la tilausmaksu 35 €.
Lehden tilausmaksun maksat 
Uusi Elämä -lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3  
www.uusielama.net

Älkää eksykö

Uusi Elämä 
Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evan-
kelioiva, Israelia siunaava, opettava ja 
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy 
noin 8-10 kertaa vuodessa. Lehden tila-
usmaksu vuodelle 2022 on 35 euroa.
Uusi Elämä, c/o Markus Kemi 
Uhtuankuja 23, 36200 Kangasala

Martti Ahvenainen on hel-
luntaiherätykseen kuuluva 
arvostettu Jumalan Sanan 
opettaja.
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Yliluonnollisesta luonnollista
-Minulla ei ole mitään dra-
maattista uskoontulostoo-
ria, Ann-Marie Abrams sa-
noo ikään kuin pahoitellen, että 
tuli uskoon jo kolmevuotiaana 
ja kävi kasteellakin jo 12-vuo-
tiaana… 

Wau! Näin onnellisesti voi 
käydä vain uskovan perheen 
lapselle.  

Ann-Mariella ja Simon Ab-
ramsilla on viisi lasta: vanhin 
15-vuotias ja nuorin vain 5 
kk. Robin, Denise, Belinda, 
Filippa ja Caspian pitävätkin 
hyvää huolta, että isällä ja 
äidillä ei ole ainakaan vapaa-
ajan ongelmia. Ja loogista on 
sekin, että Ann-Marien lempi-
jae on 1. Piet. 5:7: Heittäkää 
kaikki murheenne Hänen kan-
nettavakseen, sillä Hän pitää 
teistä huolen. 

– Vain Isä näkee kaikkialle, 
minne kekseliäät lapset voivat 
suuressa, vanhassa talossa 
ymmärtämättömyyksissään 
mennä. 

Kodissa on lapsiystävälli-
nen sisustus: matot on pois-
tettu alakerrasta kokonaan ja 
voimistelurenkaat roikkuvat 

keittiön katosta ja talossa on 
valtavasti tilaa juosta ja tel-
miä... 

– Jumalalta me olemme 
saaneet tämän kaiken, perheen 
äiti toteaa kiitollisena. 

Jeesus on auttanutkin per-
hettä tosi ihmeellisesti. 

– Esim. meillä oli keittiössä 
hyvin kulunut lankkulattia, 
jota ei kannattanut korjata 
ja josta saattoi irrota tikkuja 
jalkoihinkin. Haaveilimme 
vinyylilattiasta, joka kestäisi 
kovaa kulutusta, mutta päätte-
limme, että sellaiseen meillä ei 
ole varaa, Ann-Marie kertoo.

Missä se yltäkylläisyys 
viipyy?
– Silloin minulle tuli vähän 
kiukustuneitakin ajatuksia, 
että näinhän näiden asioiden 
ei Raamatun mukaan kuulu 
mennä!  Meidän rahat aino-
astaan riittää - mutta missä se 
Jeesuksen lupaama yltäkylläi-
syys (Joh. 10:10) viipyy?

– Mehän olemme kuiten-
kin toimineet raamatullisesti 
talousasioissa ja uskomme 

Jumalan huolenpitoon. Mutta 
minulla oli tunne, että me 
emme ole saaneet Jumalalta 
vielä läheskään kaikkea, mitä 
Sana lupaa.  

– Samalla viikolla seurakun-
nassakin puhuttiin, kuinka Isä 
Jumala näkee toiveemme ja 
haluaa, että voisimme omalla 
elämällämmekin todistaa, että 
Jumalan Sana on totta.  

Perheen isä Simon on mm. 
kirvesmies, ja hiukan tämän 
jälkeen Simonilta kysyttiin töis-
sä, että olisiko sinulla käyttöä 
tällaiselle lattiamateriaalille? 
Tämä kun on menossa ros-
kiin… 

– Ja se oli juuri sellaista ma-
teriaalia, josta me olimme haa-
veilleet, Ann-Marie henkäisee. 
Ja niin perhe sai ilmaiseksi tosi 
hienon vinyylilattian suureen 
keittiöönsä. Lattian rahallinen 
arvo oli parin-kolmen tuhan-
nen euron luokkaa! 

”Se takaa naisen laa-
dun” 
Abramsit kuuluvat Turun Elä-
män Sana -seurakuntaan, ja 

Simon on yksi sen pastoreista.  
Utelin häneltä, kuinka paris-
kunta ylipäätään tutustui. 
   – Opiskelimme Uppsalassa 
Livets Ordin raamattukou-
lussa, ja jossain vaiheessa 
huomasin, että Ann-Marie on 
kova rukoilemaan. Se herätti 
mielenkiintoni, sillä ajattelin, 
että jos tyttö on kova rukoi-
lemaan, niin sehän on varsi-
nainen laadun tae! Ja niin se 
myös oli. 
   Pariskunta alkoi seurustella, 
avioitui ja nyt maailmassa on 
viisi ihmistä enemmän. Erityi-
sesti viides vauva oli Isä Juma-
lan selvän johdatuksen tulos.  
    – Me nimittäin ajattelimme 
pitkään, että neljä lasta on 
meille sopiva määrä. Mutta 
sitten Ann-Marille tuli vauva-
kuume, ja lapsetkin alkoivat 
puhua, että tulisikohan meille 
vielä yksi vauva… Ja lopulta 
me päätimme, että kokeillaan!
  – Meni jonkun aikaa eikä 
tapahtunut mitään. Sitten pää-
timme, että yritetään vielä yksi 
kuukausi. Sitten luovutimme 
asian Taivaan Isälle ja sanoim-
me, että tapahtukoon tässä 

asiassa yksin Sinun tahtosi, ei 
meidän.  
  – Ja aamulla kun herättiin, 
minulle oli tullut tekstari Intian 
ystävältäni, joka lähettää mi-
nulle joskus Raamatun jakeita. 
Hän ei tiennyt lapsisuunnitel-
mistamme yhtään mitään, mut-
ta nyt viestissä oli teksti: Tähän 
aikaan minä palaan luoksesi 
tulevana vuonna, ja Saaralla on 
silloin poika (1. Moos. 18:14).
   – Siis se tuli juuri tuona 
aamuna! Saimme varmuuden, 
että Jumala on tässä asiassa 
mukana – ja poika tuli!

Miksi en näe 
Raamatun ihmeitä?
Eräs Simonin lempijakeista 
Raamatussa on Joh. 14:12: To-
tisesti, totisesti Minä sanon 
teille: joka uskoo Minuun, 
myös hän on tekevä niitä te-
koja, joita Minä teen, ja suu-
rempiakin, kuin ne ovat, hän 
on tekevä; sillä Minä menen 
Isän tykö.

– Joskus kun luin tuon ja-
keen, aloin ihmetellä, että 
missä ne ihmeet oikein ovat? 

Abramsit on pantu paljon haltijoiksi. Vas. Denise, Belinda, Simon, Caspian, Ann-Marie, Filippa ja Robin
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Raamatussahan tapahtuu ih-
meitä jatkuvasti, mutta miksi 
minä en näe niitä? Siis mistä 
tämä eroavaisuus Jumalan 
Sanan ja käytännön elämän 
välillä johtuu?

Kun vastausta kysymyksiin 
ei kuulunut, Simon laittoi asian 
ikään kuin hyllylle.

– Ja eräänä päivänä tajusin 
Raamatusta, että jokainen Jee-
suksen seuraaja voi parantaa 
sairaita ja jokainen uskova voi 
ajaa ulos riivaajia, ihan niin 
kuin Jeesuskin teki. Siis jokai-
nen uskova voi tehdä ihmeitä!

– Silloin minussa syttyi 
kipinä, että tämän minä halu-
an nähdä! Sanan perusteella 
minulle tuli rohkeus, että tätä 
haluan lähteä kokeilemaan. 
Toimiiko tämä todellakin? Ja 
sen jälkeen olen nähnyt tosi 
paljon parantumisihmeitä.

Parantuminen 
Jumalan läsnäolossa 
Mahtavaa! Kerro siis joku 
Jeesuksen ihme. 

– En muista ihan ensimmäi-
siä tapauksia, mutta olimme 
koko perheen voimalla lähe-
tystyössä Tansaniassa. Siellä 
menimme raamattukoululais-
ten kanssa erääseen sairaa-
laan rukoilemaan sairaiden 
puolesta. Siellä oli mm. eräs 
nuori nainen, joka oli saanut 
keskenmenon, ja hän oli vaka-
vasti sairaana.
   – Hän makasi vuotellaan, 
ja hänen silmänsä pyörivät 
päässä, eikä kukaan saanut hä-
neen minkäänlaista kontaktia. 
Hän oli aivan omissa maail-
moissaan. Menimme hänen 
luokseen ja aloimme rukoilla, 
ja välittömästi paikalle tuli 
Jumalan läsnäolo. Hän tuli niin 
vahvasti, että tiesin: nyt nainen 
paranee…
   – Siinä Jumalan läsnäolos-
sa minua alkoi itkettämään 
niin paljon, että en pystynyt 
rukoilemaan ääneen mitään. 
Mutta sitten, siinä ei mennyt 
kuin minuutti, kun tämä nainen 
nousi ylös sängystä ja sanoi, 
että hän on terve ja hänellä on 
täysin hyvä olla! 
   – Kolme viikkoa myöhemmin 
tapasin saman naisen kadulla, 
ja hän tuli kertomaan minulle, 
että hän on edelleen terve.
Kiitos Jeesus!

Työkaverin jalka 
parantui
Täällä Suomessa kuulee usein 
sanottavan, että kyllähän siellä 
kehitysmaissa tapahtuu ihmei-
tä, mutta entäpä täällä Suomes-
sa? Mitä sanot väitteeseen?

– Jeesus toimii täällä Suo-
messa ihan samalla tavalla, 
Simon vakuuttaa. 

– Työmaallani täällä Turus-
sa oli eräs putkimies, jolla oli 
aina valtava kipu nilkassa. Sa-

noin hänelle, että voin rukoilla 
sinun puolestasi. Laitoin käden 
hänen nilkkansa päälle ja ru-
koilin ihan lyhyesti, Jeesuksen 
nimessä.

– Hetken kuluttua mies 
meni ottamaan kahvia ja huo-
masi, että kipu oli hävinnyt 
nilkasta kokonaan. Ja heti 
tämä parantunut kaveri alkoi 
kysellä työkavereilta, että onko 
teillä jotain kipuja tai sairaita 
paikkoja, ja kertoi, kuinka 
hän parantui rukoillessa. Hän 
tajusi heti, että kun rukoiltiin 
Jeesuksen nimessä, niin siinä 
on jotain ihan todellista, siinä 
on voima!

…Ja myös 
seurakunnassa
– Ja kyllä myös seurakunnissa 
tapahtuu ihmeitä. Sunnuntai-
kokouksissa rukoilemme aina 
sairaiden puolesta ja toisinaan 
tapahtuu parantumisia. 

Kerro joku!
– Kerran eräs muslimimies 

tuli seurakuntaamme ja istuin 
hänen kanssaan kahville. Esi-
tin, että hänen pitäisi ottaa 
Jeesus avuksi elämäänsä, ja 
keskusteltuamme rukoilimme 
yhdessä pelastusrukouksen. 
Hän kuitenkin tuntui pelkää-
vän jotakin. 

Pelastusrukouksessahan 
rukoilija tunnustaa Jeesuksen 
Herrakseen, mutta tämä mies 
ei millään saanut tunnustettua 
sitä ääneen; nuo sanat ikään 
kuin takertuivat hänen kurk-
kuunsa. 

– Ymmärsin, että este oli 
hengellinen ja jatkoimme ru-
kousta. Lopulta se onnistui, 
ja ehdotin, että mennään nyt 
tuohon viereisessä salissa 
alkavaan kokoukseen. Mutta 
mies oli edelleenkin jotenkin 
peloissaan ja sanoi, että ei, 

hänen täytyy nyt mennä kotiin.                  
Simon tajusi, että kaikki esteet 
eivät ole vielä murtuneet hä-
nessä ja sanoi, että rukoillaan 
vielä kerran, ja laittoi kätensä 
hänen päälleen ja käski pelkoa 
lähtemään miehestä Jeesuksen 
nimessä. Mies putosi Pyhän 
Hengen voimasta polvilleen, ja 

hetken päästä hän nousi ja sa-
noi, että mennään kokoukseen! 

– Hän käveli sinne minun 
edelläni ja kaikki pelko oli 
hävinnyt hänestä! Ja mies on 
uskossa vieläkin.

Jeesus antaa meille aina 
parasta! Päätöksentekohetkellä 
tuskailemme kaikenlaista, mut-

ta jälkeen päin huomaamme, 
että se, mitä Hän antoi, olikin 
täydellistä! Kiitos Taivaan 
Isälle Jeesuksesta!
Teksti: Seija Pajatie
Kuvat: Abramsien 
kotialbumi

Belinda, Filippa ja Caspian-vauva Perheen pienimmällä on useita hoitajia.

Oikea puoliso löytyi raamattukoulusta! Simon ja Ann-Marie Abrams.
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Muutama kuukausi sitten 
syntyi Vihdin kirkonkyläl-
le, noin tunnin ajomatkan 
päähän Helsingistä, uusi 
seurakunta, joka kokoontuu 
pääsääntöisesti keskiviikkoi-
sin kodeissa ja sunnuntai-
sin vanhalla kunnantalolla. 
Muutamassa kuukaudessa 
seurakunnan yhteyteen on 
tullut nelisenkymmentä ih-
mistä.

– Kevään 2021 kuluessa pu-
halsi tuuli lujasti vastaan, mut-
ta lentoon nouseminen onkin 
juuri vastatuuleen helpompaa, 
toteaa Toivon Syke -seurakun-
nan pastori Kari O. Niemi. 

Kari ja Mira Niemi muut-
tivat kahden lapsensa kanssa 
noin vuosi sitten Rovanie-
meltä Vihtiin, jossa kaikki ei 
sujunutkaan suunnitelmien 
mukaan. Tiettyjen yhteisöl-
listen haasteiden saattelemana 
joukko vihtiläisiä uskovia 
tiesi hetkensä koittaneen. Oli 
aika synnyttää jotakin uutta 
ja syntyi seurakunta, joka sai 

nimekseen Toivon Syke. Kari 
ryhtyi uuden seurakunnan 
pastoriksi.

– Itse asiassa meillä on 
sellainen ymmärrys, että me 
emme synnyttäneet mitään, 
määrittelee Kari. Koemme 
vahvasti, että Jumala synnytti 
tämän seurakunnan. Me joh-
datuimme olemaan oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan ja 
pääsemme nyt osalliseksi sii-
tä, mitä Jumala on tekemässä 
tällä seudulla.

Hitaasti kiiruhtaen
Yhtenä Toivon Syke -seura-
kunnan alkuvaiheen mottona 
on ajatus siitä, että eteneminen 
tapahtuu hitaasti kiiruhtaen. 
Tahtotilana on edetä määrätie-
toisesti kohden jumalallisten 
suunnitelmien toteutumista, 
mutta kuitenkin kiirehtimättä 
asioiden edelle.

– Ihmisellä on taipumus 
haluta asiat järjestykseen mah-
dollisimman pian, mutta tähän 
liittyy suuria riskejä. Emme 
tahdo paaluttaa asioita johon-

kin muottiin liian nopeasti. 
Rukoilemme, että osaisimme 
Pyhän Hengen johdatuksessa 
kulkea oikea-aikaisesti. Emme 
tahdo kiirehtiä, mutta emme 
toki myöskään vitkutella sil-
loin, kun Herra kehottaa toi-
mimaan.

Yhdessä eteenpäin
Toivon Syke -seurakunnan 
taustayhdistyksenä toimii 
Vihdin Uusi Toivo ry. Ainakin 
toistaiseksi hallituksen ja van-
himmiston jäsenet muodos-
tavat yhden kokonaisuuden. 
Näissä tehtävissä toimivat 
Matti Honkaniemi ja Pekka 
Vauromaa. Hallitustyöskente-
lyssä ovat mukaan kutsuttuina 
Mira Niemi ja Marita Honka-
niemi.

– On suuri ilo ja etuoikeus 
tehdä työtä Jumalan valtakun-
nan hyväksi näiden ystävien 
kanssa. He ovat upeita ihmi-
siä, todellisia Herran lahjoja, 
hehkuttaa Toivon Syke -seura-
kunnan pastori Kari O. Niemi 
ja jatkaa: - Luonnollisesti ihan 

parasta on tehdä asioita yhdes-
sä vaimoni Miran kanssa.

Kari ja Mira kohtasivat 
toisensa ihmeellisen Jumalan 
johdatuksen saattelemana 
muutamia vuosia sitten tilan-
teessa, jossa kummallakin oli 
oman elämänsä katastrofi ta-
kanaan. Muutamassa vuodessa 
on ehtinyt tapahtua paljon. 
Onpa perheeseen syntynyt il-
tatähti Matildakin, joka lehden 
ilmestymisen aikoihin täyttää 
kaksi vuotta. Mira suunnit-
telee seurakunnan mainokset 
ja toimii seurakunnan tiedot-
tajana.

Unelman useat 
juonteet
Toivon Syke -seurakunnan 
tavoitteena on saavuttaa sekä 
uskosta osattomat vihtiläi-
set että ne, jotka ovat kyllä 
uskossa, mutta eivät ole löy-
täneet itselleen seurakuntaa. 
Tämä tapahtuu sekä fyysisiä 
tilaisuuksia järjestämällä että 
median keinoin. 

– Ja kun käytämme sosi-

Uusi seurakunta Vihdissä

Toivon sykettä
aalista mediaa, saavutamme 
tietenkin koko Suomen, pai-
nottaa Kari-pastori. Mutta 
ymmärrämme, että fyysisiä 
tilaisuuksia meidän tulee jär-
jestää lähtökohtaisesti vain 
täällä kirkonkylällä. Poikke-
ustilanteissa meillä on toki 
onneksi toinen kokoontumis-
paikka tässä lähiseudulla, mut-
ta olen kuullut Pyhän Hengen 
kuiskaavan, että ”Voitelu on 
Vihdissä”. Ymmärsin Hänen 
tarkoittavan, että juuri tän-
ne, tähän fyysiseen paikkaan 
Vihdin kirkonkylälle, Hän 
on antanut meille taivaallisen 
voitelun. 

Toivon Sykkeen johtoryh-
män ajatuksen mukaisesti 
on tärkeää, että seurakunta 
jalkautuu ihmisten pariin ja 
osana tätä ajattelua järjestet-
tiin jouluviikolla leipätempaus 
yhdessä paikallisten kaup-
piaiden kanssa. Seurakunta 
osti muutamia satoja leipiä 
ja seurakuntalaiset jakoivat 
niitä kahden kaupan edustalla 
toivottaen samalla asiakkaille 
hyvää joulua. Luonnollisesti 

Äskettäin perustetun Toivon Syke -seurakunnan pastori Kari O. Niemi muutti vaimonsa Miran ja kahden lapsensa kanssa Vihtiin Rovaniemeltä.  Kuva: Sanni Tunturipuro
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leipäpussiin oli kiinnitetty 
seurakunnan joulukortti, jotta 
tieto uudesta seurakunnas-
ta kulkeutui varmasti kotiin 
saakka.

Sen ohella, että seurakunta 
haluaa olla osa vihtiläisten ar-
kea ja juhlaa, on Toivon Syke 
heti alusta alkaen suunnannut 
katseensa kansoihin. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että 
rukoustuen ohella seurakunta 
lähettää kymmenykset saa-
mistaan varoista ulkomaille. 
Kohteina ovat toistaiseksi 
olleet Albania, Latvia ja Israel. 

– Olen täysin vakuuttunut, 
että Jumala haluaa meidän 
olevan siunauksen välikappa-
le ja että näin toimien mekin 
tulemme siunatuiksi. Jumala 
rakastaa kansoja, joten me-
kin haluamme seurakuntana 
tehdä samoin. Yhtä lailla me 
tahdomme kaikin mahdolli-
sin tavoin seistä Israelin ja 
juutalaisen kansan rinnalla, 
mutta luonnollisesti rakkautta 
ja hyväksyntää pitää riittää 
myös arabeille, määrittelee 
Kari-pastori.

Vapaus, usko ja toivo
Toivon Syke -seurakunta on 
joukko tavallisia ihmisiä, 
jotka rakastavat Jeesusta ja 
tahtovat elää Raamatun il-
moituksen mukaista elämää 
lähimmäisen parasta huomi-
oiden. Kyseessä on itsenäinen 
paikallisseurakunta, joka on 
valmis yhteyteen kaikkien 
Jeesukseen uskovien kanssa, 
mutta ei ole ainakaan vielä liit-
tynyt osaksi mitään suurempaa 
yhteisöä. Seurakunnan toi-
minnan keskeisiä elementtejä 
ovat vapaus, usko ja nimensä 
mukaisesti toivo. 

Vapautta ei tietenkään näh-
dä yllykkeenä syntiin, eikä 
tapana elää ilman Jumalan 
Sanan määrittelemiä rajoja, 
mutta toisaalta seurakunnassa 
ei haluta myöskään ajautua 
uskonnollisiin perinnäissään-
töihin ja kaavoihin.

– Me yritämme aktiivi-
sesti oppia pois sellaisista 
vanhoista ajattelumalleista, 
jotka estävät Pyhän Hengen 
vapaata toimintaa sekä meidän 
yksittäisissä tilaisuuksissa että 
suunniteltaessa seurakunnan 
toimintakulttuuria laajem-
minkin. 

Teemaan liittyen Kari lai-
naa vielä apostoli Paavalia, 
joka kirjoitti aikanaan ga-
latalaisille: ”Te olette näet 
kutsutut vapauteen, veljet; 
älkää vain salliko vapauden 
olla yllykkeeksi lihalle, vaan 
palvelkaa toisianne rakkau-
dessa.” 

– Vapaus ei tarkoita itse-
kästä ja omahyväistä tapaa 
elää. Se tarkoittaa Kristuksen 
mielen mukaista elämää, joka 
tarkoittaa toinen toistemme 
palvelemista, määrittelee Toi-
von Syke -seurakunnan pastori 

Kari O. Niemi.
Uskon ulottuvuudet seura-

kunnassa nähdään kahdella ta-
solla, sekä pelastavana uskona 
että ihmeitä tekevänä uskona. 
Ilman Jumalan Sanan synnyt-
tämää uskoa on mahdotonta 
miellyttää Jumalaa ja tämän 
johdosta Sanan saarnalla on 
keskeinen rooli Toivon Syk-
keen jumalanpalveluksissa. 
Keskiviikon rukousilloissa 
pidetään kuitenkin mustasuk-
kaisesti kiinni rukouksesta. 
Alkuun rohkaistaan Sanalla, 
mutta pian kiirehditään ruko-
ukseen, jotta sille jää varmasti 
riittävästi aikaa.      
    – Näinäkin päivinä monet 
ovat toivottomia, analysoi 
Kari-pastori suomalaisten 
elämäntilannetta. Ihmiset ovat 
ilman toivoa tässä ajassa ja 
mikä olennaisinta, heillä ei 

ole toivoa iankaikkisesta elä-
mästä. Meidän rukouksemme 
on, että voisimme sekä seu-
rakuntana että seurakunnan 
yksilöjäseninä välittää toivon 
ja rohkaisun viestiä ennen 
kaikkea täällä Vihdissä, jonne 
Herra on meidät tähän hetkeen 
asettanut. Haluamme kaikkien 
ihmisten tietävän: ”Kristus 
teissä, kirkkauden toivo.”

Toivon Syke -seurakunnan musiikkia koordinoi ylityk-
senjohtaja Juha Honkaniemi. Kuva: Matti Honkaniemi
 

Toivon Syke -seurakunta kokoontuu Vihdin vanhan kunnantalon tiloissa sunnuntaisin. Kuva: Mikko Toivari

Teksti: Toivon 
Syke -seurakunta

Jouluviikolla kohdattiin paikal-
lisia asukkaita jakamalla heille 
leipää yhteistyössä paikallisten 
kauppiaiden kanssa. Kuvas-
sa oikealla yksi seurakunnan 
vanhimmista, Pekka Vauromaa.  
Kuva: Mira Niemi

Veljeyttä yli rajojen. Kuvassa vasemmalla seurakunnassa vieraillut Paulus 
Haverinen Södertäljestä.  Kuva: Maria Haverinen
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Taivaasta tuulee
Elämme herättelevää aikaa. Länsi-
maissa luopumus kasvaa. Sen myötä 
kuulemme yhä enemmän uutisia vä-
kivallasta ja yhteiskunnan ongelmista. 
Mutta samanaikaisesti, sekulaarilta me-
dialta näkymättömissä, tapahtuu hyviä 
asioita. Rukousrintamat vahvistuvat ja 
kiinnostus herätyskertomuksiin kasvaa. 
Herätyksistä onkin paljon opittavaa, ne 
ovat yksi Jumalan toimintatapa. Seura-
kuntien historiaan liittyy maailmanlaa-
juisesti tuhansia herätyskertomuksia. 
Kertomukset rohkaisevat näkemään 
Jumalan näkökulmia maailman hal-
lintaan ja seurakuntien uudistumiseen: 
Minulla on omat suunnitelmani teitä 
varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni 
ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: 
minä annan teille tulevaisuuden ja toi-
von. (Jer. 29:11)

Herätys Niniveessä
Vanhan testamentin yksi varhaisimmista 
ja tunnetuimmista herätyskertomuksista 
liittyy Niniven suurkaupunkiin vuonna 
767 eKr. Jumala lähetti profeetta Joonan 
saarnaamaan parannusta julmuudestaan 
tunnettuun Niniveen: ”Enää neljäkym-
mentä päivää, sitten Ninive hävitetään!” 
Sen kuultuaan Niniven asukkaat uskoi-
vat Jumalaan. He julistivat paaston, ja 
niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeu-
tuivat säkkivaatteeseen. (Joona 3:4–5) 
Koko kaupunki teki parannusta!

Herätys ja Herralle 
antautuminen
Toinen merkittävä Vanhan testamentin 
ajan herätyskertomus liittyy kunin-
gas Josian hallitsemaan Jerusalemiin 
vuonna 623 eKr. Siitä kerrotaan 2. 
Aikakirjan luvussa 34: Ollessaan vielä 
nuori, Josia alkoi kysellä esi-isänsä 
Daavidin Jumalan tahtoa. Josia lähetti 
päällikkönsä korjaamaan Herran temp-
peliä. Ylipappi löysi silloin kirjan, jossa 
oli Herran Moosekselle antama laki. 
Kuningas kutsui koolle koko kansan ja 
luki heidän kuultensa lain kirjan ja teki 
Herran edessä liiton. Koko hänen elin-
aikanaan he eivät luopuneet Herrasta, 
isiensä Jumalasta.

Vanhassa testamentissa on muitakin 
herätyskertomuksia, mutta näistä kah-
desta opimme jo paljon. Kertomus Nini-
vestä opettaa, että todellisiin herätyksiin 
liittyy sanoma parannuksen teosta. 
Josian ajan herätys nostaa esiin Jumalan 
Sanan merkityksen: kun unohduksissa 
ollut Jumalan Sana tuodaan esiin koko 
totuudessaan, sillä on voima herättää 
ja uudistaa kokonainen kansakunta.

Ihmeet ja tunnusteot
Uudessa testamentissa on keskeisintä 
Jeesuksen tulo, ja kuinka Hän julisti 
sanomaa Jumalan valtakunnasta tehden 
monia ihmetekoja. Jumalan valtakunta 
tuli näkyväksi ihmetekojen kautta. 
Noista ajoista alkaen herätyksiin ovat 
liittyneet väkevät ihmeet ja tunnusteot. 
Apostolien tekojen ja sitä seuraavien 
herätyskertomusten keskeinen sisältö on 
siinä, kuinka Jumala kutsuu yksittäisiä 
tavallisia ihmisiä käyttöönsä, varustaa 
heidät Henkensä voimalla ja lähettää 
heidät. Lue tämä omakohtaisesti: Ju-
mala haluaa varustaa ja lähettää sinut!

Lähetystyön historiaa 
500–600-luvuilla lähetyssaarnaajat toi-
mivat rohkeasti Brittein saarilla. He vei-
vät pelottomasti sanomaa pakanoille ja 
perustivat rukouksen täyteisiä luostari-
yhteisöjä, joista tuli aikansa lähetystyön 
keskuksia. Keskiajalla nousivat esiin 
Englannissa, Tsekissä ja Saksassa pe-
lottomat uskonpuhdistajat, joiden kautta 
Raamattu palautettiin tavallisen kansan 
ulottuville. Merkittäväksi herätyskes-
kukseksi muodostui herrnhutilaisten 
yhteisö Tsekissä 1700-luvun alussa. 
Jumalan Henki laskeutui voimallisesti 
yhteisöön antaen herätyksen, jonka seu-
rauksena syntyi yli sadan vuoden ajaksi 
katkeamaton ympärivuorokautinen 
rukous, ahkera Raamatun tutkiminen ja 
satojen lähetystyöntekijöiden liikkeelle 
lähtö.

Herätyksen välikappaleet
Herrnhutilaisuus vaikutti osaltaan Eu-
roopan ja Pohjois-Amerikan suuriin 
herätysaaltoihin 1700-luvulla. Wesleyn 
veljekset ja George Whitefield olivat he-
rätyksen välikappaleina Brittein saarilla 
ja Amerikassakin. Heidän aikanansa 
alkoivat laajat ulkoilmakokoukset, jois-
sa oli tuhansia kuulijoita. He kiersivät 
ahkerasti ympäri maata ja kouluttivat 
systemaattisesti maallikkosaarnaajia. 
Syntyi metodistinen liike: noin 10 mil-
joonaa ihmistä sai kuulla evankeliumin, 
pelastuneita oli yli miljoona.

1800-luvulla Amerikan Yhdysval-
loissa Jumala herätti Charles Finneyn, 
ja hänestä tuli yksi väkevimpiä 1800-lu-
vun evankelistoja. Hän voitti yhden 
ainoan vuoden aikana 100 000 sielua 
Herralle. Englannissa Jumala kutsui 
työhön mm. Yrjö Müllerin (orpokotien 
isä), D.L. Moodyn (väkevä evanke-
lista), William ja Catherine Boothin 
(pelastusarmeijan perustajat) ja Charles 

oli taivaallisesta tulesta. Sananjulistuk-
sessa oli sellainen voima Hengessä, että 
ihmiset vapisivat penkeissä. Tullessaan 
alttarille monet tuupertuivat maahan 
Jumalan voiman alla ja siitä noustessaan 
puhuivat usein kielillä.

Parantumis- ja evankelioi-
miskokouksia
1900-luku jatkui Amerikassa suurten 
parantumis- ja evankelioimiskokousten 
aikana. Jumala kutsui valtakuntansa 
työhön mm. Charles Parhamin, John 
Laken, Smith Wigglesworthin, Aimee 
Semple McPhersonin ja Kathryn Kuhl-
manin. Kymmenet tuhannet parantuivat 
vaikeista sairauksista, mm. syövästä ja 
tuberkuloosista. Moni sokea sai näön, 
kuurot alkoivat kuulemaan. 1950-luvun 
alussa Jumala käytti Tommy Hicksiä 
väkevällä tavalla Argentiinassa Buenos 
Airesin suurstadionin kokouksissa. 
Kokoukset kestivät kaksi kuukautta 
ja tavoittivat noin kolme miljoonaa 
ihmistä. Pelastuneita oli satojatuhansia, 
lisäksi tuhannet parantuivat. Yhdysval-
loissa Jumala kutsui käyttöönsä Billy 
Grahamin, josta tuli 1900-luvun tunne-
tuin evankelista. Alkoi evankelioivien 
kansainvälisten suurmissioiden aika. 
Billy Grahamin on arvioitu saarnanneen 
evankeliumia 210 miljoonalle ihmiselle.

Herätyksiä Suomessa
Suomi on Jumalalle rakas. Armossaan 
Hän on suonut kansallemme useita herä-
tyksen aaltoja. Näistä herätyksistä lisää 
juttusarjan seuraavassa osassa. Jos ha-
luat kuulla tarkemmin tässä mainituista 
herätyksistä, voit myös katsoa TV7:lla 
ohjelmasarjaa Puhalla Jumalan tuuli. 
Ohjelmasarjan esitys alkoi 11.1.2022. 
Ensimmäiset osat löydät TV7 arkistosta.
Teksti ja kuva: Kari Valkonen

Spurgeonin (saarnaajien kuninkaaksi 
kutsuttu). Intian, Kiinan ja Afrikan 
lähetystyö sai voimakkaan alun mm. 
Hudson Taylorin, David Livingstonen 
ja C.T. Studdin myötä. 

1900-luvulla käynnistyi seuraava 
suuri herätysaalto. Walesin herätyksessä 
vuosina 1904-1906 oli voimakas Juma-
lan läsnäolo: monet heittäytyivät maa-
han, itkivät ja rukoilivat. Herätys levisi 
nopeasti, ensimmäisen puolen vuoden 
aikana 100 000 tuli uskoon. Seuraavaksi 
herätyksen tulet syttyivät Los Angele-
sissa. Vuosina 1906-1909 pidettiin joka 
päivä kokouksia Azusa-kadun vaati-
mattomassa kirkkorakennuksessa, josta 
tuli herätyksen keskuspaikka. Yhteistä 
Walesin ja Azusan herätyksille oli se, 
että ne eivät olleet suurten saarnojen 
eikä suurten saarnaajien aikaansaamia, 
vaan niistä kummastakin riippumatonta 
Jumalan yliluonnollista työtä. Keskeistä 
oli puhtauden ja pyhyyden etsintä ennen 
herätystä ja sen aikana.

Azusa-kadun herätys 
Kerrotaan miehestä, jolla oli puujalka 
ja joka tuli Azusa-kadun kokoukseen: 
Mies poisti puujalan ja seisoi saarnaaja 
Seymourin edessä terveen jalkansa 
varassa. Seymour laittoi kätensä mie-
hen päälle ja julisti: ”Hänen nimensä 
ylistykseksi, Jeesuksen nimessä käsken 
tämän jalan kasvaa esiin, kuolion paran-
tua ja sinun parantua!” Pian mies juoksi 
terveenä tasanteen yli ympäri huonetta. 
Toiselta mieheltä oli käsivarsi lähtenyt 
täysin irti olkapäästä: Seymour läimäyt-
ti kätensä miehen olkapäälle ja käski 
käsivarren kasvaa. Miehelle kasvoi 
välittömästi uusi käsi. Jumalan kirkkaus 
lepäsi paikan yllä. Tulen nähtiin tulevan 
alas taivaasta rakennukseen ja nousevan 
sieltä ylös, niin että nouseva tuli kohtasi 
laskevan tulen. Useasti palokuntakin 
saapui paikalle nähdäkseen, että kyse 

Mari ja Kari Valkonen levittävät herätystä Suomessa.
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Lukiessasi näitö rivejä olet täysin 
tietoinen siitä, että olet alkanut uuden 
vuoden. Ehkä olit yksi niistä monista 
jotka antoivat ”uudenvuodenlupauk-
sen”. Jotkut teistä jotka luette tätä olette 
onnistuneet pitämään lupauksenne tähän 
asti kun taas toiset ovat jo luovuttaneet. 
Menneiden päivien tapahtumat ovat 
jääneet historiaan ja olet tervehtinyt 
uutta vuotta.

Tulevaisuus on tällä hetkellä kuin 
kirjoittamaton lehti. Kukaan meistä ei 
voi tietää mitä tuossa lehdessä on. Mutta 
yksi asia on varma tässä epävarmassa 
ajassa jonka kohtaamme. Se on, että 
sinä ja minä päätämme mitä kirjoitam-
me tämän vuoden kirjoittamattomalle 
lehdelle.

Olipa sitten kyse positiivisista tai 
negatiivisistä riveistä saamme varmasti 
kaikki sekoitteen surua ja iloa, terveyttä 
sekä sairautta, onnistumisia ja takais-
kuja!

Riippumatta siitä miten elämä kään-
tyy on olemassa lupaus ikuiselta Ju-
malalta, joka pitää aina lupauksensa. 
Profeetta Jesaja kirjoittaa taivaallisesta 
Herrastamme:

”Hän on sinun aikojesi vahva turva, 
runsas apu, viisaus ja ymmärrys” (Jes 
33:6).

Kuningas Daavid kirjoittaa Psalmissa 
139 ja sen jakeissa 1-12: ”HERRA, sinä 
olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. 
Sinä tiedät, milloin minä istun ja milloin 
nousen, sinä ymmärrät ajatukseni kau-
kaa. Polkuni ja makuusijani sinä olet 
vaaksalla mitannut, kaikki minun tieni 
ovat sinulle tutut. Minun kielelläni ei ole 
sanaakaan, jota sinä, HERRA, et täysin 
tuntisi. Edestä ja takaa sinä olet minut 
saartanut, olet laskenut kätesi päälleni. 
Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen, 
niin korkea, etten voi sitä käsittää. Min-
ne voisin mennä sinun Henkesi ulottu-
vilta, minne paeta kasvojesi edestä? Jos 
nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, jos 
tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä 
olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin 
ja asettuisin asumaan meren ääriin,  
sielläkin sinun kätesi minua johdattaisi, 
sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni.
Ja vaikka sanoisin: ”Pimeys peittäköön 

Kirjoittamaton lehti

minut, ja valo ympärilläni muuttuisi yök-
si, ei pimeyskään kätkisi minua sinulta, 
vaan yö valaisi kuin päivä, pimeys olisi 
kuin valo.”

En tiedä mitä ajattelet tulevaisuudes-
tasi mutta olen täysin vakuuttunut siitä, 
että tahdot kaikkea mikä on hyvää ja 
mikä rikastuttaa elämääsi. Sinä ja minä 
tarvitsemme suurempaa voimaa kuin 
omaamme. Kerta toisensa jälkeen olem-
me voimattomia elämämme eri tilanteis-
sa. Jotkut haluavat vaan luovuttaa!

     

   Tältä se voi tuntua kun katsomme 
maailmaa, mutta myös kun seuraamme 
tilanteita omassa maassamme.

Meidän ja koko kansamme tulee etsiä 
Jumalaa – ei pelolla vaan turvaten hä-
neen ja luottaen hänen voimaansa. Siten 
saamme kokea kaikkien tarvitsemaa 
turvallisuutta. Henkilökohtaisella tasolla 
tarvitsemme – jokaikinen - Jumalaa jo-
kaista uutta päiväämme varten.
Birger Skoglund

Auta Jeesuksen vähimpiä 
Uusi Elämä ry tukee Intian avustustyötä. 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1096

Soita 0600 15525 (10.01 € + pvm ) 0600 14400 (20,23 € + pvm) 
UUSI ELÄMÄ ry:llä on Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/685 
koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3  –  Swish 123 033 94 57   
www.uusielama.net  –  pauli.kemi@gmail.com  – +358 400 422 777

Miksi ja
mihin 
minun
tulisi 
uskoa?
Raamattu osoittaa selvästi sen, että 
jokainen ihminen tarvitsee pelas-
tusta, koska kaikki ovat rikkoneet 
Jumalaa vastaan. ”Sillä kaikki ovat 
syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirk-
kautta vailla.” Room. 3:23 Synti 
erottaa  ihmisen Jumalasta.

Jumalan tahto on, että kaikki 
ihmiset pelastuvat. Tämä koskee 
myös sinua. Jumala haluaa, että löy-
dät pelastuksen, joka on Jeesukses-
sa. ”Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka hä-
neen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei 
Jumala lähettänyt Poikaansa maa-
ilmaan tuomitsemaan maailmaa, 
vaan sitä varten, että maailma hänen 
kauttansa pelastuisi. ” Joh. 3:16-17

Sinä voit pelastua ja löytää ian-
kaikkisen elämän ottamalla Jee-
suksen vastaan henkilökohtaisena 
Pelastajanasi. ”Sillä jos sinä tun-
nustat suullasi Jeesuksen Herraksi 
ja uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, niin 
sinä pelastut, sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi ja suun tun-
nustuksella pelastutaan.” Room. 
10:9-10

Jumalan puolelta kaikki on val-
mista. Sinun tulee vain ottaa vas-
taan, mitä Hän tarjoaa. Jos haluat 
ottaa Jesuksen vastaan, voit rukoilla 
näin: 
”Jeesus, minä uskon, että olet kuol-
lut syntieni johdosta ja että sinä olet 
ylösnoussut kuolleista, jotta minulla 
olisi iankaikkinen elämä. Kiitos, että 
annat anteeksi kaikki syntini ja tulet 
elämääni. Kiitos siitä, että Jeesuksen 
veri on puhdistanut kaikki syntini 
ja että olen uudestisyntynyt Pyhän 
Hengen kautta Jumalan lapseksi. 
Tahdon tunnustaa Jeesuksen Herrak-
seni ja Vapahtajakseni myös ihmisten 
edessä. Amen.” 

Yksi asia vielä. On tärkeää, että 
löydät uskovien yhteyden ja siksi 
etsi itsellesi paikallinen seurakunta, 
jossa voit kasvaa Jumalan tunte-
misessa ja Sanassa yhdessä toisten 
uskovien kanssa. 
Pauli Kemi, pastori
E-mail: pauli.kemi(at)gmail.com

Birger Skoglund on helluntaiherätykseen kuuluva julistaja. Hän on 
usein on vieraillut Suomen eri seurakunnissa.

Uusi Elämä TV-ohjelmia
Netti-TV:ssä, Öppna Kanalen
Löydät Netti–TV:n kanavan, kun 
kirjoitat netissä sanan: ÖK Play
Kaikki ajat ovat Ruotsin aikoja.

Suomenkielisten TV-ohjelmien lähetysajat: 
Maanantai klo 16:30.  Torstai klo 17:00  
Lauantai klo 17:30.     Sunnuntai klo 12.00
Lähetysaika Suomessa: + 1 tunti

Ruotsinkielisten TV-ohjelmien lähetysajat:
Tiistai klo 17:00.    Keskiviikko klo 21:30.
Torstai klo 19:00.  Perjantai klo 9:00 ja 17:00   
Lauantai klo 21:00.   Sunnuntai klo 20:30 

Info: pauli.kemi@gmail.com  
puh. +358 400 422 777,  +46 72 531 8811          
www.uusielama.net   – www.kristetliv.net 
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www.terveystieto.aikainmerkit.fi
Ajankohtaisia aiheita, toim. Lassi Erpiö

Eheytyshoidot kieltämään pyrkivä 
kansalaisaloite saa kritiikkiä KD:n 
poliitikoilta.

’Ehjänä syntynyt - loppu eheytyshoidoil-
le’ kansalaisaloite eteni syksyllä 2021 
eduskuntaan. Aloite herättää kuitenkin 
kysymyksiä mm. psykoterapeuttien 
asemasta ja asiakkaiden mahdollisuu-
desta saada jatkossakin tarvitsemiaan 
palveluita. KD:n kansanedustajat Päivi 
Räsänen ja Sari Tanus sekä Vantaan 
varavaltuutettu, kirkolliskokousedustaja 
Soili Haverinen kritisoivat aloitetta. 
Aloite pyrkisi estämään eheytyshoitoja, 
joiden tavoite olisi ihmisten eheyttämi-
nen ’cissukupuolisiksi heteroiksi’.

Terapiatyön 
vaikeutuminen
Luther-kirkon teologi Soili Haverinen 
näkee ongelmallisena kansalaisaloitteen 
toteutumisen mahdollisen vaikutuksen 
psykoterapeuttien ja muiden terapiatyötä 
tekevien työhön ja ihmisten mahdolli-
suuksiin saada tarvitsemaansa hoitoa.

– Ajattelen, että lakialoite nostaisi 
merkittävästi kaikkien terapiatyötä 
tekevien kynnystä ottaa asiakkaikseen 
seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin 
vähemmistöjen edustajia. On yleisesti 
tiedossa, että sekä seksuaalinen suuntau-
tuminen että sukupuoli-identiteetti voi-
vat muuttua jopa ilman mitään erityistä 
selittävää syytä. Ne voivat muuttua myös 
ihan tavallisen psykoterapian vaikutuk-
sesta, vaikka tähän ei erityisesti pyritä.

Haverisen mainitsemassa tilanteessa 
voisi käydä jopa niin, että terapeutti 
joutuisi syytetyksi eheytysterapiasta, 
vaikka se ei olisi ollut millään tavalla 
tavoitteena.

Päivi Räsänen totesi omassa edus-
kuntapuheenvuorossaan, että henkilön 
omia toiveita terapian suhteen tulee 
kunnioittaa.

– Mikäli tässä esityksessä ollaan siis 
kieltämässä yksityisen ihmisen oikeus 

hakea haluamallaan tavalla apua ko-
kemiinsa ongelmiin, niin silloin kyllä 
liikutaan hyvin syvästi yksityisyyden 
alueella - ja epäeettisesti.

Uskonnonvapaus
Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite on 
herättänyt huolta paitsi terapeuttien ja 
potilaiden välisen yhteistyön vaikeu-
tumisesta, myös uskonnonvapauden 
kaventumises ta.
Päivi Räsänen pohti eduskuntapuheen-
vuorossaan, miten aloite vaikuttaisi 
hengelliseen työhön.
  – Monia kristittyjä pastoreita on askar-
ruttanut se, missä määrin tämä aloite on 
suunnattu seurakuntia vastaan. Pyritään-
kö suitsimaan esimerkiksi sielunhoitoa, 
vertaistukea ja rukousta? Jos ihminen lä-
hestyy esimerkiksi pastoria kokemiensa 
ristiriitojen tai ahdistusten vuoksi, niin 
on vastoin ammatti-identiteettiä ja kut-
sumusta käännyttää avunpyytäjä pois.

Räsänen painottaakin kristillisen sie-
lunhoidon ja asiakaslähtöisen terapian 
merkitystä.

– Kristillinen sielunhoito, jossa 
voidaan rukoilla ihmisen puolesta, tai 
psykoterapia, joka ei tyrmää suoraan asi-
akkaan omaa muutoshalua, on sallittava 
niille henkilöille, jotka omasta vapaasta 

tahdostaan tällaista tukea kaipaavat.
Kansanedustaja Sari Tanus korosti, 

että myös konservatiiviseen uskonnol-
lisuuteen nojaava identiteetti, olkoonkin 
vähemmistössä, tulee tunnustaa tässä 
yhteydessä.      

– Keskustelua ammattilaisten ja 
uskonnollisten toimijoiden kesken on 
pystyttävä käymään ymmärtäen myös 
nykyisin osin vähemmistöön jäävän 
konservatiivisen maailmankuvan omak-
suvien ihmisten toive elää arvojensa 
mukaista elämää.

Tanus totesi myös Amerikan psyko-
logiyhdistyksen suositelleen (2009), että 
ns. monikulttuurisen mallin mukaisesti 
asiakasta kohdattaessa konservatiiviseen 
uskonnollisuuteen ei oteta tiettyä kantaa.

Soili Haverinen toteaa, että uskon-
nonvapausmielessä aloitteessa voi olla 
kyse myös asiantuntemuksen puutteesta.

– Uskonnonvapaus on perusoikeus, 
eikä tällainen laki voi ohittaa sitä. Se on 
juridisesti mahdoton yhtälö. Ketään ei 
voi kieltää rukoilemasta toisen puolesta 
tai käymästä sielunhoidollisia keskus-
teluja. 
Teksti ja kuva: 
Heljä Ahjovaara-Steck

Eheytyshoitoaloite arvioitavana

SURUADRESSIT
Kelmu, Raam.lause,10 eril.
10-29 kpl a 4 €, 30 kpl 105 €
1-os. kortit 100 kpl 25 €
Ystävän pv, Pääsiäinen 
heng. teksti,
Kukka onnea, Raam.lause,
Maisema Raam.lause ym.
Kaikki 2-os, Raam.lause/
onnea vuosi, osanotto 
ym.a 1,50 € 
OSTA yli 6,49 € kirja
lahjaksi uusi heng.
laulu/mus.cd

MATIN TALVI ETU! Erä!
Valikoin 50 eril. heng. kirjaa
netti-divarista+uusia
yht.hintaan 75€ (1,50€/kpl)

ETSIN yli 53 v.netti-divarille
jatkajaa. Opastan alkuun!
Voit ostaa myös:1000/2000..
www.postimyynti-kivioja.net
p. 050-400 7142 
(suopursu@gmail.com)

Tammikuun aluevaa-
likampanjoissa ehey-
tymishoito ei kuiten-
kaan noussut esille, 
vaikka sosiaalihuol-
lon, terveydenhuollon 
ja pelastustoimen jär-
jestäminen jatkossa 
on aluevaltuustojen 
vastuulla.

Mukana mm.
Teemu Selänne, Sari Essayah, Kalervo Kummola,

Mika Poutala, Laura Salminen, Sauli Väisänen, 
Tuukka Kotti, Sakari Orava 

Luettavissa digilehtenä
 www.ilouutiset.fi

I L O U U T I S E T
USKO JA URHEILU

”Raamattukäräjät” 
alkoivat Helsingissä  
Kansanedustaja Päivi Räsästä syy-
tetään hänen homoseksuaaleihin 
liittyvistä lausumistaan, joissa hän 
on kommentoinut homoseksuaalisia 
suhteita eri yhteyksissä. Twitter-
viesti, jossa Räsänen kyseli kirkon 
Pride-osallistumisen mielekkyyttä 
Raamatun opetuksen valossa, on 
vuodelta 2019.

Toinen kommentti liittyy Ruben 
Stillerin radio-ohjelmaan samana 
vuonna ja kolmas Räsäsen vuonna 
2004 Luther-säätiölle laatimaan 
pamflettiin avioliitosta ja perhekäsi-
tyksestä.

Syyttäjä mm. vaati Yleä poista-
maan kohdat, joissa Räsänen puhui 
homoseksuaaleista syyttäjän näke-
myksen mukaan solvaavalla tavalla, 
ja sakkorangaistuksia Räsäselle ja 
Pohjolalle sekä yhteisösakkoa Luther-
säätiölle.

Räsänen sanoi omassa kirjallisessa 
lausunnossaan ennen oikeudenkäyn-
nin alkua, että hänen tehtävänsä on 
puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta 
ja hän myös kiisti syyllistyneensä 
mihinkään lainvastaiseen ja ilmaisi 
huolensa sensuurista. Hän totesi myös 
tiedostavansa, että kyse on historial-
lisesta oikeudenkäynnistä, jolla on 
laajempiakin vaikutuksia.

– Oikeuden päätös ei koske vain 
kristittyjä vaan muidenkin vapautta 
ilmaista oma mielipiteensä.

Räsänen ilmaisi tiedotteessaan 
myös, että ei tule perääntymään 
lausunnoistaan ja että hän on valmis 
puolustamaan näkemyksiään kaikissa 
oikeusasteissa. 

– Raamatun opetukset eivät nouse 
vihasta mitään ihmisryhmää kohtaan 
vaan rakkaudesta lähimmäiseen, 
hänen parhaakseen, Räsänen korosti.

Heljä Ahjovaara-Steck
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Toivon Seurakunta  

Kalle Vihonen
pastori 

Erikinkatu 4, Turku 
www.toivonseurakunta.fi

Meillä on jääkaapin ovessa 
magneetti, jossa lukee seu-
raava viisaus: ”Elämä ei ole 
pelkkää juhlaa, se on myös 
ruusuilla tanssimista.” Elä-
mässä tietenkin tulee vastaan 
haasteita, mutta ei uskovaisen 
elämän tulisi olla alituista 
kamppailua. Raamattu sanoo 
Roomalaiskirjeessä, että ”näis-
sä kaikissa me saamme jalon 
voiton hänen kauttansa, joka 
meitä on rakastanut.” (Room 
8:37) Englanninkielinen NIV 
kääntää raamatunkohdan sa-
noin:” In all these things we are 
more than conquerors through 
him who loved us.” Olemme 
siis enemmän kuin valloittajia! 
Voittomme ei perustu meidän 
tunteisiimme, vaan Jeesuksen 
vereen ja meissä vaikuttavaan 
ylösnousemusvoimaan.

Hyvä sanoma
Kun uskovaisina elämme uutta 
elämää vapaana kaikenlai-
sesta kompromissista, tulee 
puheemme olla voittoisaa us-
kon tunnustusta eikä mitään 
voivottelua. Tunnustuksella 
Raamatussa tarkoitetaan yksin-
kertaisesti sitä, mitä sanomme 
ääneen. Puheesi ilmaisee, mitä 
uskot, ja se myös määrittelee 
elämäsi suunnan. 

Tunnustuksemme tulisi olla 
Joosuan ja Kalebin tunnus-
tuksen kaltainen. Neljännestä 
Mooseksen kirjasta luemme, 
kuinka Mooses lähetti 12 va-
koojaa Luvattuun maahan. 
Kaikki vakoojat olivat yhtä 
mieltä siitä, että tuo maa oli 
hyvä maa. 10 vakoojista antoi 
Raamatun mukaan kuitenkin 
pahan sanoman: "Me menimme 
siihen maahan, jonne meidät 
lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa 
maitoa ja mettä, ja tällaisia 
ovat sen hedelmät. Mutta kan-
sa, joka siinä maassa asuu, on 
voimallista, ja kaupungit ovat 
lujasti varustettuja ja hyvin 
suuria; näimmepä siellä Anakin 
jälkeläisiäkin.” 

Sitä vastoin Kaleb antoi 
hyvää sanoman: "Menkäämme 
sittenkin sinne ja ottakaamme 
se haltuumme, sillä varmasti 

me sen voitamme.” Joosua ja 
Kaleb sanoivat myös luvussa 
14, että ”heistä ei ole meille 
kuin suupalaksi”.

Pahan sanoman uskominen 
sai israelilaiset epätoivon val-
taan. He alkoivat itkemään ja 
parkumaan ja halusivat valita 
itselleen uuden johtajan, joka 
veisi heidät takaisin Egyp-
tin orjuuteen. Näemme tästä, 
kuinka paljon tunnustuksemme 
vaikuttaa myös ihmisiin ympä-
rillämme.

Jotkut sanovat, että sitten 
taivaassa on kaikki hyvin, 
mutta täällä kärsitään, jotta 
saisimme kirkkaamman kruu-
nun. Liian monesti me uskovat 
kokoonnumme yhdessä tappion 
ympärille, kuten 10 vakoojaa. 
Puhutaan aivan liian paljon 
”erämaasta” ja ”kamppailus-
ta”. Pahan sanoman tuoneet 
vakoojat käyttivät mutta-sanaa 
kiinnittäen huomionsa aistien 
ja tunteiden välittämään pimen-
tyneeseen ymmärrykseen Ju-
malan Sanan lupausten sijaan. 

Kun Jumalan Sana kasvaa 
sisimmässämme, on mutta-
sanojen väistyttävä. Huomion 
arvoista on, että kaikki va-
koojat saivat tunnustuksensa 
mukaan. Ainoastaan Joosua 
ja Kaleb pääsivät Luvattuun 
maahan. Mekin saamme tun-
nustuksemme mukaan. Suo-

sittelen lukemaan Raamatusta 
koko kertomuksen. (4. Moos. 
13:1-14:25)

Voiton ääni
Omassa elämässäni voiton ääni 
ilmenee päivittäin ylistyksenä. 
Aamulla herätessäni en ala 
jupisemaan ja napisemaan, 
vaan kiitän Herraa uudesta 
voiton päivästä. Uusi elämä 
Kristuksessa ei tarkoita sitä, 
etteikö haasteita olisi, mutta 
kun pyrimme kokosydämisesti 
kaikessa edistämään Jumalan 
valtakuntaa, on kamppailun 
yksinkertaisesti loputtava. 

Todellinen kristillinen elämä 
on yltäkylläinen elämä. Jumala 
on Jeesuksessa Kristuksessa an-
tanut meille täydellisen voiton, 
ja uskovina meidän tunnustuk-
semme on oltava sen mukainen. 

Elämän hengen laki on Kris-
tuksessa Jeesuksessa vapautta-
nut meidät synnin ja kuoleman 
laista (Room. 8:2), ja sen tulisi 
kuulua voittoisan kristityn pu-
heissa ja lauluissa. Voiton ääni 
on ilon ja riemun ääni, ja se 
muuttaa yksittäisten ihmisten, 
avioliittojen, seurakuntien ja 
koko yhteiskunnan elämän ja 
ilmapiirin, kunhan se vain pää-
see kuuluviin!
Vesa Kemi

Tunnusta voittoa

Vesa Kemi on 
pianisti ja ylis-
tyksenjohtaja. 
Hän haluaa 
rohkaista 
uskovia, jotta 
he näkevät 
asemansa 
Kristuksessa.

Uusi Elämä -lehti tarvitsee tukeasi 
Näkymme on viedä lehti joka kotiin!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1025

Anna lahja soittamalla:
0600 15525 (10.01 € + pvm ) 0600 14400 (20,23 € + pvm) 

UUSI ELÄMÄ ry:llä on Suomessa Poliisihallituksen rahanke-
räyslupa: RA/2021/685 koko maassa, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3    
Swish 123 033 94 57   Kiitos tuestasi!
www.uusielama.net  –  pauli.kemi@gmail.com  – +358 400 422 777
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Olin keväällä 1995 juuri päättänyt 
neljän vuoden yliopisto-opinnot. 
Pääaineeni oli kirjallisuus, sivuai-
neeni olivat esimerkiksi filosofinen 
ja kulttuurinen tiede. Kirjoja olin 
lukenut satoja, mutta en koskaan 
Raamattua muuta kuin vähäsen 
oppimateriaalina. Elin viimeiset 8–9 
vuotta ennen pelastusta etsien vasta-
uksia elämääni. Ajatus, että ei olisi 
mitään syytä tai merkitystä meidän 
lyhyellä maallisella elämällämme, 
tuntui täysin väärältä. Jos olisimme 
kuin eläimet, olisimme yhtä välinpi-
tämättömiä kysymyksiin: ”Mikä on 
elämän tarkoitus?” ja ”Mitä tapah-
tuu kuoleman jälkeen?”. Ja miksi 
koin sellaisen hirvittävän tyhjyyden 
sisimmässäni?

Vuonna 1995 elämässäni ei ollut mitään 
erityistä, olin tavallinen syntinen mies. 
Olin itsekäs kuten useimmat, valehtelin, 
kun tarve vaati sitä, vähäsen vääryyttä 
ja ilkeyttä siellä ja täällä. Kyllä me 
kaikki tiedämme, mitä elämä ilman 
Jumalaa on. 

Omatuntoni heräsi
No, olin saanut uskovaisia tuttavia. 
Tulin kodista, jossa Jumalaa, Jeesusta 
tai evankeliumia ei koskaan mainittu, 
ja ajattelin, että kristityt olivat outoja ja 
kummallisia. Pystyin väittelemään heitä 
vastaan, kun he kertoivat evankeliumia. 
Kuitenkin merkittävä asia oli, että hei-
dän sanansa tarttuivat kiinni sisimpääni. 
Omatuntoni heräsi ensimmäistä kertaa, 
aloin ajatuksissani puolustaa itseäni: 
”Enhän minä nyt niin paha ihminen ole, 
varmaan, jos Jumala on olemassa, Hän 
päästää minut Taivaaseen.” 

He olivat erittäin radikaaleja usko-
vaisia, jotka todistivat suoraan ja voi-
makkaasti Jeesuksesta, että Hän kärsi ja 
kuoli minun vuokseni, että Hän sovitti 
syntini ristillä. He puhuivat saamastaan 
rauhasta Jumalan kanssa, pääsemisestä 
hengelliseen yhteyteen elävän Jumalan 
kanssa ottaen vastaan Jeesuksen rak-
kautta. 

He puhuivat taivaasta ja helvetistä. 
Oli aikoja, kun aivan raivostuin heihin, 
mutta heidän sanansa vaikuttivat edel-
leen minuun. 
     
Alkoholiongelma
Minulla oli kasvava ongelma alkoholin 
kanssa. Olin opiskeluaikana juonut 

kaljaa runsaasti. On ihmeellistä, kuinka 
monet voivat opiskella ja ryypätä, mutta 
niin se oli. Ja vielä lisäksi olin muuta-
man vuoden ajan ollut mukana vanhan 
lapsuuskaverin kanssa, joka halusi juhlia 
tosi paljon. Viimeiset vuodet, varsinkin 
kesäisin, olin päissäni kolme päivää vii-
kossa ja ymmärsin, että nämä uskovaiset 
ovat minulle terveellistä seuraa - kaipa 
sen takia kestinkin olla heidän kanssaan.

Hautajaiset Savukoskella
Kesällä 1995 kuoli läheinen sukulai-
seni, menin hautajaisiin Savukoskelle. 
Lähiomainen oli ollut uskovainen, ja 
hautajaisissa oli ”ihmeellinen” Jumalan 
läsnäolo. Sukulaiset itkivät, mutta minä 
koin ihmeellistä iloa kaiken keskellä. Se 
oli yliluonnollista. Kaikki tämä haastoi 
minun järkeäni, ja yhtäkkiä aloin ym-
märtää, että ehkä on jotain suurempaa 
kuin minun tai ihmisen aivot ja mieli.

Palattuaan kotiin hautajaisista olin 
yksin kotona myöhään illalla. Luin kris-
tillisen kirjaa. Olin vielä vastahakoinen 
kristinuskoa kohtaan, mutta huomasin, 
että en voinut vastustaa lukemista ja siitä 
kuuntelemista. Kun luin kirjaa, yhtäkkiä 
tarina Jeesuksen teosta ristillä tuli esille. 
Kirjailija kertoi hyvin yksinkertaisesti, 
että Jeesus kuoli syntieni puolesta ja että 
olin sovitettu Jumalan kanssa Jeesuksen 

kautta. 
Siinä luki, että Jeesus kirjaimellisesti 

otti syntini päällensä minun edestäni 
ja puolestani. Se merkitsi, että Hän 
siis kärsi rangaistuksen sijastani. Juuri 
tämä totuus iski sisimpääni täydellä 
ymmärryksellä. En ollut koskaan nähnyt 
tai ymmärtänyt tätä. Se oli ikään kuin 
ilmestys. 

Ymmärsin logiikan: jos teemme ri-
koksen, tulee poliisi, ja me joudumme 
tuomioistuimen eteen. Meidät tuomitaan 
rikoksesta ja joudumme vankilaan. 
Tämä on oikeutta, ja oikeus sinänsä 
tulee Jumalalta. Hänellä on myös tuomi-
oistuin, mutta Jeesus otti siis minun syn-
tini ja minun rangaistukseni päällensä 
minun puolestani. Olin siis armahdettu. 
Ymmärsin yhtäkkiä kaiken tämän!

Halusin todisteita
Olin kuitenkin järkiperäinen ja halusin 
todisteita, mutta nyt sydämeni oli aivan 
auki Jumalaa kohden ensimmäistä ker-
taa. Koin, että jos annan elämäni Juma-
lalle, niin minä kuolen, siis se ”vanha 
Pekka” kuolee. 

Olin myös nähnyt unta monta vuotta 
sitten, että kuolisin 30 ikäisenä, ja minä 
olin nyt 30 vuotta. Oli sellainen tunne ja 
tilanne, että heittäydyn tuntemattomaan, 
ja se oli ”kaikki tai ei mitään”. Katsoin 

ulos ikkunasta yötaivasta ja sitten minä 
huusin: ”Jumala, jos olet, näytä se mi-
nulle nyt!” 

Ja mitä sitten heti jälkeenpäin tapah-
tui, oli, että Jumala tuli luokseni. Hän 
todella iski täydellä voimalla minun 
sisimpääni ja ylleni, minä ikään kuin 
näin ja koin Jeesuksen hyvin selvästi. 
Sisimpäni oli ollut pimeä, kylmä, yk-
sinäinen ja tyhjä huone, mutta nyt oli 
yhtäkkiä kirkasta ja lämmintä, ja koko 
minä täytyin Jumalan rakkaudella. Se 
oli kuin ”rakkauden lämmittävä viltti” 
sieluni ylle, koko huone tuli häikäisevän 
valkoiseksi, kirkkaaksi. 

Rukoilin pelastusta
Kumarruin nöyrästi polvilleni pienessä 
asunnossani ja otin ylös evankelisen 
traktaatin, jonka olin saanut uskovai-
silta. Se kertoi pelastuksesta. Luin ja 
rukoilin siinä olevan pelastusrukouksen 
uudestaan ja uudestaan. Pyysin anteeksi 
syntejäni ja tunnustin, että Jeesus on 
minun Herrani ja Pelastajani. Kyyneleet 
virtasivat. Koin, kuinka omatuntoni tuli 
puhtaaksi. Se oli kuin ”sisäinen pyykin-
pesu”, kaikki liat ja synnit tuhoutuivat 
ja hävisivät Jeesuksen veressä. 

Olin nyt kuin juuri syntynyt vauva il-
man minkäänlaista syntiä! Olin nyt ihan 
uusi Pekka, ”uusi luomus Kristuksessa” 
niin kuin Raamattu opettaa. Olin siitä 
hetkestä todellakin ottanut Jeesuksen ja 
pelastuksen vastaan.

Seuraava päivä, joka seurasi tätä 
hengellistä kokemusta, oli aivan ihana. 
Kaikki - luonto, ympäristö ja elämä 
itsessään - oli saanut väriä ja valoa. 
Olin jatkuvasti Jeesuksen lähellä, Ju-
mala oli todella muuttanut sisimpääni. 
Rauhaa ja iloa, joka ei koskaan näyttä-
nyt loppuvan. Se oli hengellinen pyhä 
yhteys Jumalan kanssa, joka oli paljon 
enemmän kuin koskaan olisin voinut 
kuvitella. Se oli kuin elää korkeimmalla 
mahdollisella tasolla. Se oli ikään kuin 
tulo kotisatamaan. 

Tämä Jumalan yhteys oli tosi pyhä. 
Se oli kunnioitusta ja Jumalan pelkoa 
positiivisella tavalla. Huomasin, että 
Jumalan läsnäolossa olin täysin tyyty-
väinen. Ainoa asia, mitä halusin enem-
män, oli Herra Jeesuksen läsnäoloa, tulla 
Häntä lähemmäksi. Koin todella olevani 
rakastettu ja hyväksytty. Näin minusta 
tuli uskovainen, Jeesuksen oma. Kiitos 
Jeesus!
Pekka Kujala

Pekka Kujalan todistus Jumalan etsimisestä ja löytämisestä: 
Sain syntini anteeksi ja hyvän omantunnon

Pekka Kujala on Ruotsin suomalainen, joka julistaa pelastuksen sanomaa niin 
Suomessa kuin muualla. Hän asuun vaimonsa Anetten kanssa Ruotsissa.
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Herätyskeskus avattu 

keskelle Suomea!
Miko Puustelli koki jo vuonna 2008, että hänen tulisi avata 

Herätyskeskus Äänekoskella Spektrin tiloissa, jossa tullaan 

järjestämään hengellisiä tilaisuuksia. Nyt 13 vuotta myöhem-

min tämä näky on toteutunut. Miko iloitsee mahdollisuudesta 

olla tavoittamassa ihmisiä Jeesukselle myös Keski-Suomessa. 
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