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Joskus ilo voi kadota myös uskovan 
elämästä, kun elämän murheet paina-
vat päälle, kuten sairaus, taloudelliset 
ongelmat tai vaikeuksia ihmissuh-
teissa. Ne voivat aiheuttaa murhetta, 
elämän ilo on poissa ja elämä tuntua 
raskaalta. 

Raamattu puhuu ajasta, jolloin 
ihmiset menehtyvät peljätessään ja 
odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä 
kohtaa. Kaiken tämän keskellä sinulla 
voi olla suuri ilo ja rauha Jeesuksessa.

Jotkut ajattelevat, että kun on pal-
jon omaisuutta, niin silloin voin olla 
onnellinen ja iloinen, mutta tuo hyvä 
voi olla jopa parhaan esteenä. Monet 
rikkaat ovat usein yksinäisiä, joilla ei 
ole paljoa iloa.

Paholainen pelottaa, mutta Jeesus 
rohkaisee. Hän rohkaisi opetuslap-

sia: ”Älköön teidän sydämenne olko 
murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja 
uskokaa minuun.” Jeesus sanoo edel-
leen: ”Olen puhunut näistä asioista, 
jotta Minun iloni olisi teissä ja teidän 
ilonne tulisi täydelliseksi.” 

Myös Paavali kehottaa iloitsemaan: 
”Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä 
sanon: iloitkaa!” Jeesus haluaa, että 
sinulla on täydellinen ilo, rauha ja 
lepo Jeesuksessa ja siksi meiltä ke-
hotetaan heittämään kaikki murheet 
Hänen päälleen, sillä Hän pitää meistä 
huolen (1. Piet. 5:7). Myös Nehemia 
sanoi murheelliselle kansalle. ”Älkää 
olko murheelliset, sillä ilo Herrassa 
on teidän väkevyytenne.” Neh. 8:10

Jumala näkee sinun tilanteesi. Hä-
neltä tulee sinulle apua, ja siksi hylkää 
kaikki negatiiviset asiat ja turvaudu 
Jumalaan. Hän tekee sinut onnelli-
seksi niin kuin Daavid sanoo: ”Minun 
onneni on olla Jumalaa lähellä.” Ps. 
73:28 Myös sinun onnesi on olla lä-
hellä Jumalaa ja palvella Herraa ilolla.

Ilo ja myönteisyys on terveydeksi, 
mutta suru, murhe ja negatiivisuus 
kutsuu sairauksia. ”Terveydeksi on 
iloinen sydän, mutta murtunut mieli 

kuivattaa luut”, Snl. 17:22
”Sävyisä sydän on ruumiin elämä, 

mutta luulevaisuus on mätä luissa.” 
Snl. 14:40

”Iloinen sydän kaunistaa kasvot, 
mutta sydämen tuskassa on mieli 
murtunut, …mutta hyvä mieli on kuin 
alituiset pidot.” Snl. 15:13, 15

”Miehekäs mieli pitää sairaanakin 
pystyssä, mutta kuka voi kantaa mur-
tunutta mieltä?” Snl. 18:14

Jeesus sanoo myös sinulle: Älä 
pelkää, sillä Minä olen kanssasi joka 
päivä. Minä olen sinun parantajasi, 
ilosi, voimasi, sinun El Sadai. Olen 
kaikkea, mitä sinä tarvitset elämäs-
säsi. Anna pelolle ja murheille lähdöt. 
Iloitse sen sijaan Jumalan avusta. 
”Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, 
niin me olimme kuin unta näkeväiset. 
Silloin oli meidän suumme naurua 
täynnä ja kielemme riemua täynnä.” 
Ps. 126:1-2

Jumala ottaa pois murheesi ja antaa 
sen sijaan sinulle iloöljyä ja ylistyksen 
vaipan. Halleluja!

Valittamisen sijasta kiitä Jeesusta. 
Hän on sinun ilosi lähde. Jumalan 
ilo kestää, ja se on suurempi kuin 

ihmisillä maailmassa. ”Moni sanoo: 
Kuka antaa meille sitä, mikä hyvä on? 
Herra, käännä sinä meihin kasvojesi 
valkeus. Sinä annat minun sydämeeni 
suuremman ilon, kuin heillä on run-
saasta viljasta ja viinistä.” Ps. 4:7–8

Suuri ilo on siinä, että voi jakaa ilot 
ja surut rakkaan puolison ja läheisen 
ystävän kanssa. He ovat suuren kul-
lan arvoisia, koska jaettu ilo on vielä 
suurempi. Vaali tätä yhteyttä. Yhdessä 
voitte arjesta tehdä juhlan, kun roh-
kaisemme toinen toistanne pienillä 
asioilla. Sen on ilon täyteistä elämää.

Ole Ilosanoman levittäjä niin, että 
ihmiset näkevät sinusta Hengen he-
delmää, iloa. Taivaallinen pelastuksen 
riemu ja ilo sinussa vetää monia pe-
lastukseen, Jeesuksen luokse.

Lopuksi. Älä koskaan unohda sitä, 
että suurin ilosi aihe on pelastuksesi. 
Olet matkalla kotiin. Jeesus sanoi 
opetuslapsilleen: ”Älkää kuitenkaan 
siitä iloitko, että henget ovat teille ala-
maiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän 
nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”

Joko sinun nimesi on kirjoitettuna 
taivaassa Elämän kirjaan?
Pauli Kemi
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Eräässä upeista lauluistaan pastori Lewi 
Pethrus kirjoittaa: ”Valintani on tehty, 
minä kuulun Sinulle, Sinun ristisi on 
minun kunniani. Minä kuulun Sinulle, 
mitä tahansa elämä tuo sylissään.” Juuri 
tämä valtava intohimoisuus kaikelle, 
mitä Jumala oli sanonut, oli pakotteena 
Vanhan testamentin henkilöille Sadra-
kille, Mesakille ja Abednegolle. Tämä 
heissä asuva pyhä pakote pysähdytti 
heidät, kun heidän ympäristönsä vaati 
heitä palvomaan jättiläismäistä kultaista 
patsasta, jonka Nebukadnessar oli ra-
kennuttanut. 

En tiedä, mikä oli kuninkaan ai-
komus tälle valtavalle epäjumalan 
patsaalle. Ei ole ollenkaan varmaa, että 
sen takana olivat yksinomaan itsekkäät 
motiivit. Ehkä tämä vain oli yritys 
yhdistää kansakunta, jossa oli kansaa 
monista ympäröivistä maista, jotka oli 
liitetty Babyloniaan. Etsimättä kovin-
kaan pitkään voin nähdä samanlaisia 
suuntauksia meidän aikanamme. Näen 
myös vaatimukset palvoa kaikkea, mitä 
tämän päivän hallitsijat ja äänekkäät 
painostusryhmät ajavat omassa ajas-
samme. 

Rukoilen, että saarnani avaa sil-
mäsi, jotta näet ja ymmärrät, mitä nyt 
2020-luvulla tapahtuu. Luemme näistä 
kolmesta rohkeasta miehestä, jotka 
näkivät edessään tilaisuuden paeta sitä 
kauheaa rangaistusta, joka odotti heitä 
tulipesässä. Tämä uuni oli suuri uuni, 
joka oli suunniteltu joko tiilien poltta-
miseen tai metallin sulattamiseen. Se 
oli niin kuuma, että kun nämä kolme 
heitettiin tähän kuumaan uuniin, he, jot-
ka heittivät heidät, menehtyivät. Joskus 
kuulemme, että voi olla viisasta tehdä 
kompromisseja. Mutta muista, että 
kompromissit johtavat aina johonkin 
muuhun, kuin tarkoitimme.

 
Kun näille kolmelle rohkealle 

miehelle, Sadrakille, Mesakille ja Abe-
dnegolle, tarjottiin kompromissia, he 
ymmärsivät, että jos he suostuvat siihen, 
niin he samalla pettäisivät omantuntonsa 
ja uskollisuutensa sille, mitä Jumala 
oli sanonut: ”Sinulla ei saa olla muita 
Jumalia minun rinnallani.” He olivat 
selvillä siitä, että he menettäisivät täysin 
uskottavuutensa kompromissin myötä. 
He olisivat voineet sanoa, että voimme 
symbolisesti kumartaa polvemme ilman 
palvontaa. Tällainen kompromissi oli 
johtanut monet harhaan.

     

  Jumala ymmärtäisi meitä, koska 
olemme vieraassa maassa, jossa on 
välttämätöntä sopeutua. Mutta so-
peutuminen tähän maailmaan saattaa 
yhden jalan Jumalan valtakuntaan ja 
toisen maailmaan. Tämä kompromis-
sien kanssa tasapainottelu päättyy aina 
hirvittävään lankeemukseen. 

Kuningas on antanut meille korkeat 
asemat tässä maassa. Jos nyt teemme 
kompromisseja, voimme jatkaa vai-
kutusvaltaa maassa. Tämä ajattelu on 
petollista.

Tässä Raamatun tekstissä Herra 
Jumala haluaa opettaa seuraajilleen, 
että jokainen aikakausi korostaa epäju-
maliaan. Näen selvästi niiden nousevan 
esiin meidän aikanamme. Salli minun 
antaa sinulle muutamia esimerkkejä: 
Kun LGBTQ-liikkeen äänekkäät vaati-
mukset kaikuvat maamme läpi, poliitti-
set johtajat joutuvat tämän kovan linjan 
propagandan uhreiksi. Surullisena näen 
hengellisiä johtajia, jotka ovat valmiita 
tekemään kompromisseja poliitikkojen 
kanssa saadakseen omia etuja sillä, 
mutta myös saarnaajia, jotka tekevät 
kompromisseja, koska he pelkäävät me-
nettävänsä valtion taloudellisen tuen.

Kuulemme samaa räikeää propa-
gandaa, kun huumeliberaalit huutavat 
väärää viestiään. Se, mistä puhun nyt, 

ei todellakaan ole niiden ihmisten huo-
nosta kohtelusta, jotka ovat joutuneet 
näiden moraalisten tai rikollisten tuho-
voimien uhreiksi, vaan on kyse seistä 
Jumalan puolella, joka on sekä halukas 
että kykenevä antamaan anteeksi ja 
vapauttamaan. Valitettavasti olemme 
nähneet paljon kummallisuuksia tapah-
tuvan, kun jotkut puhuvat, että Jumala 
voi vapauttaa. Kyse ei ole jonkinlaisesta 
aivopesusta, kuten jotkut ajattelevat, 
vaan ymmärtämisestä, kuinka paljon 
Jumala rakastaa ihmistä.

Salli minun viedä sinut vielä kerran 
Danielin kirjan tekstiin. Kun Nebukad-
nessar istuu ja nauttii palavan uunin 
spektaakkelista, hän huutaa yhtäkkiä 
täydellisessä kauhussa: ”Eikö siellä 
ollut kolme miestä, jotka heitimme 
uuniin?” ”Kyllä, siellä oli kolme miestä, 
teidän majesteettinne”, vastasi neuvon-
antajansa. Vielä suuremmalla kauhulla 
kuningas jatkaa: ”Mutta, minä näen 
neljän miehen kävelevän täysin vapaina 
tulen keskellä, ja neljäs näyttää Juma-
lan Pojalta.” Ehkä sinä olet juuri nyt 
vihollisen tulessa ja sinä olet vaarassa 
palaa poroksi kokonaan. Haluan muis-
tuttaa sinua jakeesta laulussa ”Kestävät 
kaikk´ lupaukset”, jossa Lewi Pethrus 
kirjoittaa: ”Usko, kun maailma vainoo. 
Kanssasi pätsihin, kulkevi Jumalan 
Poika, suojaten sielläkin.” 

     
                  

    Samalla tavalla Jumala tahtoo seisoa 
vierellämme, jos pidämme uskollisesti 
kiinni Hänen sanastaan. On tuhansia 
todisteita siitä, että Jeesus on seiso-
nut siellä voimansa ja apunsa kanssa. 
Uskon, että me kaikki voimme luottaa 
Jumalan apuun, jos emme anna periksi 
emmekä tee kompromisseja. Raamattu 
sanoo, että nämä kolme miestä olivat 
täysin tulen koskemattomia, ei palo-
vammoja, ei tuoksuakaan voimakkaasta 
tulesta, ei edes savun hajua. Ainoa, 
mikä paloi, olivat köydet, joilla heidät 
oli sidottu. Muista, ei kukaan ihminen, 
ei mikään laki tai määräys, voi sitoa 
meitä, jos Jumala haluaa meidän olevan 
vapaita. Sama voima, joka oli siellä kol-
mea miestä varten, on olemassa myös 
sinua varten. Päätän saarnani lainaamal-
la osia Lina Sandellin ihanasta laulusta:

”Rohkenetko, minkä maksoi aina 
Herraa tunnustaa? Rohkenetko myös 
silloin, kun maailma vain vastustaa?
Jos maailma  pilkkaa, kiittää, sitä on 
turha miettiä. Usko etsii vain Herran 
kunniaa. Pyydä nyt siis puhdistusta 
Vapahtajan haavoissa.
Pyydä voimaa, rohkeutta tunnustaa 
vain Jeesusta”. 
Birger Skoglund
Käännös: Mauri Levan

Minun valintani on tehty!
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Birger Skoglund 
on palava hellutai-
herätykseen kuuluva 
evankelista ja pro-
feetta,  joka rohkai-
see uskovia  elämään 
Jumalan Sanan 
ohjeiden mukaisesti 
ilman kompromisseja 
maailman  mielipitei-
den kanssa.
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Ihmeelliset ihmiskasvot
Herran siunaus luetaan lähes 
aina hengellisten tilaisuuksien 
jatkotoimitusten yhteydessä. 
4. Mooseksen kirjassa Her-
ra antoi ohjeet siitä, kuinka 

israelilaisia tulee siunata: 
”Herra siunatkoon sinua ja 
varjelkoon sinua; Herra va-
listakoon kasvonsa sinulle 
ja olkoon sinulle armollinen; 

Herra kääntäköön kasvonsa 
sinun puoleesi ja antakoon 
sinulle rauhan.”
       
Herran siunauksessa mai-

nitaan kaksi kertaa Jumalan 
kasvot:’valistakoon kasvon-
sa, kääntäköön kasvonsa’. 
Raamatussa puhutaan tämän 
lisäksi kasvoista lähes 400 

kertaa.

Katso kanssaihmistesi 
kasvoja. Kuinka kauniit ne 
ovatkaan. Meidät on luotu 

 Rakkauden ja toivon sanoma

Pekka Reinikainen 
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Jumalan kuviksi. Kasvot siis 
kertovat jotakin Jumalasta.

Ihmisellä on varsin ih-
meelliset kasvot. Ne ovat 
jokaisella ihmisellä erilaiset 
ja ainutlaatuiset. Samanlaisia 
kasvoja kuin sinulla ei ole, ei 
ole ollut eikä tule olemaan 
kenelläkään muulla. Uusissa 
passeissa on kasvotunnistus, 
joka toimii, vaikka kasvo-
si ikääntyisivät. Meillä on 
aivoissamme ohjelma, joka 
tunnistaa tutun ihmisen hä-
nen kasvoistaan, vaikka ni-
mikään ei heti tulisi mieleen.

Ihmisellä on peräti 50 
kasvolihasta. Niiden avulla 
voimme muodostaa 10000 
erilaista ilmettä. Darvinisti-
nen evoluutioteoria ei pysty 
selittämään, mitä tarkoitusta 
varten viidakossa ”kehittyvä 
apinaihminen” tarvitsisi 10 
000 erilaista ilmettä. Sim-
panssilla, jota väitetään ser-
kuksemme, on kasvolihaksia 
puolet vähemmän ja sim-
panssi käyttää niitä lähinnä 
syömiseen, ja erilaisia ilmei-
tä simpanssilla on vain kym-
menkunta. Ihmisen muista 
erityisominaisuuksista, jotka 
erottavat meidät eläimistä, 
kerron lisää juuri ilmesty-
neessä kirjassani ’Darwin vai 
älykäs suunnitelma’.

Ihmisen kasvoissa on il-
meiden lisäksi eräs erityis-
piirre, jota eläimillä ei ole. 
Silmänvalkuaisemme näkyy 
niin selvästi, että voimme 
heti tietää, mihin toinen ih-
minen kohdistaa katseensa 
meissä.

Katsomalla toisen kas-
voihin saa heti valtavasti 
tietoalähimmäisestään. Kun 
itse pidän puheita, katselen 
samalla kuulijoiden kasvoja 
ja tiedän välittömästi, mitä 
kukin kuulemastaan pitää. 

Lääkärintyössä olen havain-
nut, että vauvojen kanssa voi 
keskustella kasvojen ilmeillä. 
Kun korvakipuinen, lääkäriä 
pelkäävä lapsi tulee itki-
en vastaanotolle, kannattaa 
käyttää aikaa katsekontaktiin 
ja vauvalle hymyilemiseen, 
joka usein vauvan rauhoittaa-
kin ja vastineeksi saa kauniin 
”kaksihampaisen” hymyn 
vauvalta. Äidit tietävät kyllä, 
että lapsi on tyytyväinen saa-
dessaan katsekontaktin äitiin. 
Hymyilemiseen tarvitaan 
vain muutama kasvolihas, 
parkumiseen parikymmentä. 
On siis taloudellista ja ener-
giaa säästävää hymyillä.

Raamattua lukiessa käy 
ilmi, kuinka kasvot ovat tär-
keässä asemassa ja kuinka 
kasvoista voi päätellä paljon 
asioita. Saarnaajan kirjassa 
todetaan kuinka ’ihmisen 
viisaus kirkastaa hänen kas-
vonsa ja hänen kasvojensa 
kovuus muuttuu’ (Saarn.8:1). 
Marttyyrinä kivitetyksi jou-
tuneen Stefanuksen kasvot 
olivat hänen syyttäjiensäkin 
mielestä ’niin kuin enkelin 
kasvot’ (Apt.6:15).

Toisaalta Jaakob ’huo-
masi isäntänsä Laabanin kas-
voista, ettei hän ollut häntä 
kohtaan niin kuin ennen’ ja 
Herra antoikin Jaakobille 
ohjeen palata kotimaahan 
(1. Moos.31:2–3). Herra 
havaitsi, että Kainin ’hahmo 
synkistyi’, kun Herra tiedus-
teli Kainilta, missä Aabel oli 
(1.Moos.4:5-7). Jesajan 3. 
luvussa todetaan Jerusalemin 
rappion yhteydessä, kuinka 
’heidän kasvojensa hahmo 
todistaa heitä vastaan’.

Meidän ei tässä maail-
massa ole lupa vielä näh-
dä Jumalan kasvoja.Jeesus 
sanoo, että se, joka haluaa 
olla ’suurin taivasten valta-
kunnassa’, nöyrtyköön ensin 

lapsen kaltaiseksi. Lasten 
enkelit taivaissa näkevät 
aina Jumalan kasvot (Matt. 
18:4,10).

Herran siunauksessa pyy-
detään, että Herra sekä valis-
taisi (kirkastaisi) kasvonsa ja 
kääntäisi kasvonsa meidän 
puoleemme. Me emme Her-
raa näe, mutta on elintärkeää, 
että Hän näkee meidät joka 
hetki. Raamattu kertoo, mitä 
tapahtuu, jos Herra peittää 
ihmisiltä kasvonsa. Jesajan 
kirjan 54 luku kertoo, kuin-
ka Herra ylitsevuotavassa 
vihassaan peitti kasvonsa, 
mutta vain ’vähäksi silmän-
räpäykseksi’, mutta tämän 
jälkeen ’kokosi Israelin jäl-
leen ”suurella laupeudella”’. 

Tässä yhteydessä Jesajan 
kirjassa viitataan myös ’Noo-
an vesiin’ eli vedenpaisu-
muksessa tulleeseen tuomi-
oon, joka oli seurausta siitä, 
että ennen vedenpaisumusta 
’ihmisten pahuus oli suuri 
maan päällä ja kaikki heidän 
sydämensä aivoitukset ja 
ajatukset olivat kaiken ai-
kaa ainoastaan pahat’. Huo-
maa kolminkertainen pahuus 
’kaikki ajatukset, kaiken 
aikaa, ainoastaan pahat’. 

Kun katsomme ympäril-
lemme, voimme havaita, että 
elämme jälleen Nooan päivi-
en ja Sodoman ja Gomorran 
kaltaista aikaa. Tästä voimme 
tietää, että Herran paluu on 
lähellä.Olen tästä kirjoittanut 
kirjassani Nooan Päivät. 

Aika, jota elämme, on 
hyvin vakava. Ihmiset hyl-
käävät ja luopuvat Jumalan 
Sanasta. Tämä luopumuk-
sen aika on myös profetoitu 
Raamatussa. ’Iankaikkinen 
kadotus Herran kasvoista ja 
Hänen voimansa kirkkaudes-
ta’ on kammottava iankaik-

kinen seuraus evankeliumin 
ilosanoman hylkäämisestä 
(2.Tess.1:8,9). 

Iankaikkisuus ilman Her-
ran kasvojen kirkkautta. Pian 
tulee aika, jolloin jopa ’taivas 
ja maa’ pakenevat Jumalan 
kasvoja, kuten Ilmestyskir-
jassa meille kerrotaan (Ilm. 
20:11).

Me olemme heikkoja ih-
misiä, olemme kaikki alttiita 
luopumukselle. Pietarikin, 
joka kerskui olevansa valmis 
jopa kuolemaan Jeesuksen 
puolesta, kielsi Jeesuksen kol-
me kertaa tosipaikan tullen. 
Kolmas Jeesuksen tuntemisen 
kieltäminen oli vielä Pietarin 
huulilla, kun kukko lauloi 
ylimmäisen papin pihalla. 

Tällöin Jeesus katsoi Pie-
tariin. Osaatko kuvitella, mil-
lainen Jeesuksen katse mahtoi 
olla? En tiedä, onko yksikään 
taidemaalari yrittänyt sitä 
kuvata, eikä se liene edes 
mahdollista. Katseen vaikutus 
kertoo Jeesuksen kasvojen 
voiman: Pietari meni ulos ja 
itki katkerasti. 

Tämän Jeesuksen katseen 
jälkeen oppimaton kalastaja 
Pietari sai voiman perustaa 
kristillisen kirkon. Me voim-
me vain aavistaa, mitä Pietari 
näki. Herran katse oli varmas-
ti täynnä armoa, laupeutta ja 
rauhaa. Tämä mursi Pietarin 
sydämen, mutta samalla täytti 
Pietarin Jeesuksen voiman 
kirkkaudella.

Jeesus kutsuu sinua ja mi-
nua vielä tänä päivänä. Hän 
kutsuu meitä omien armol-
listen kasvojensa kirkkauteen 
ja haluaa antaa meille sen 
rauhan, jota maailma ei tunne. 
Jeesus haluaa olla jatkuvassa 
katsekontaktissa meihin. Hän 
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Lääkäri Pekka Reinikainen 
korostaa Jumalaa kaiken 
Luojana, ja että Hän on 
myös kaiken elämän lähde, 
joka on luonut ihmisen 
mieheksi ja naiseksi. 
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on myös luvannut rukoilla 
puolestamme joka hetki. 

Tunnetko sinä tämän Jee-
suksen, jonka kanssa saat 
vaeltaa elämäsi joka hetken. 
Jeesukseen turvaamalla ja 
Hänet tuntemalla tiedämme, 
että olemme matkalla taivaan 
kotiin ja Jumalan kasvojen-
kirkkauteen.

Pekka Reinikauinen
Lääkäri
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Jerusalem.  Jos unohdan sinut, Jerusalem, 
unohda sinä minun oikea käteni, Ps 137:5.
Jerusalem, hepr. (Jerušalajim), sekä 
arab. Bayt al-Muqaddas tai Al-Quds 
on Israelin pääkaupunki. Sen väli-
luku on 971,800 (2022). Jerusale-
min lempinimi on Ir ha-Kodesh, Pyhä 
kaupunki. Kaupungin jakautuu kol-
meen eri osaan: Daavidin kaupunki, 
joka oli muinainen kuningas Daavi-
din valloittama alue, joka on tänään 
mielenkiintoinen arkeologinen kohde. 
Lisäksi muurien ympäröimä Vanha 
kaupunki, jossa on myös Temppeli-
vuori sekä moderni Jerusalem. Tämä 
on juutalaisten asuttama kaupunki, 
joka ympäröi näitä kahta edellä mai-

nittua aluetta. Nykyinen Siionin vuori 
sijaitsee Vanhan kaupungin muurien 
ulkopuolella olevalla kukkulalla. 
Käsittelen tässä artikkelissani Jerusa-
lemia, Israelin pääkaupunkia kolmesta 
eri näkökulmasta: raamatullinen, his-
toriallinen sekä nykypäivän moderni 
kaupunki.

Ensimmäinen maininta, joka viittaa 
Jerusalemiin, liittyy Melkisedekiin. 
Hän oli pappi ja Saalemin kuningas, 
jonka Aabraham kohtasi palatessaan 
vapauttamasta veljenpoikaansa Lootia 
vihollisten käsistä. Kerrotaan, että 
Melkisedek siunasi Aabrahamin ja 

antoi hänelle leipää ja viiniä. Hän oli 
korkeimman Jumalan pappi, 1. Moos. 
14:17–20.

Jerusalem ja 
kuningas Daavid
Koko Jerusalemin historia alkaa ku-
ningas Daavidista ja siitä hetkestä, 
kun hän saapui Jerusalemiin. Ensim-
mäisenä valloitettiin Siionin linnoi-
tus, joka nykyään tunnetaan nimellä 
Daavidin kaupunki, hepr. Iir David. 
Ajankohta oli tuolloin noin 1000 eKr, 
jolloin asutettiin kaupungin eteläinen 

jebusilaiskukkula. Kuningas Daavid 
oli ensimmäinen juutalainen hallitsija 
Jerusalemissa. Hän tuli Hebronista 
Jerusalemiin, johdettuaan sieltä seit-
semän ja puoli vuotta kuningaskuntaa. 
Tästä voimme lukea: Seitsemän vuotta 
ja kuusi kuukautta hän hallitsi Juudaa 
Hebronista ja kolmekymmentä kolme 
vuotta hän hallitsi koko Israelia ja 
Juudaa Jerusalemista. Kuningas lähti 
miehineen jebusilaisia asukkaita vas-
taan, 2. Sam. 5: 5–6.                                                                                               

Kaupunki oli Benjaminin heimon 
alueella, mutta oli aivan Juudan 
heimon rajalla. Jerusalem oli maan-

Rakkauden ja toivon sanoma kansakuntiin 

Harri Kröger vaimonsa
Anita PylvänäinenKröger 
kanssa Saalem srk:n 
onnittelut ja kukat, kun 
siirryin vuoden vaihteessa 
eläkkeelle. Silti jatkan 
normaalisti Israel-työssä, 
kunnes Herra toisin 
osoittaa.
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Jerusalem.  Jos unohdan sinut, Jerusalem, 
unohda sinä minun oikea käteni, Ps 137:5.

tieteellisesti erityisasemassa, koska 
se ei käytännössä kuulunut minkään 
heimon valtapiiriin. Jerusalem yh-
disti pohjoisen ja etelän alueet yh-
teen. Jerusalemin valinta tulevaksi 
pääkaupungiksi oli viisas valinta. Se 
sijaitsi muinaisten karavaaniteiden 
risteyksessä, johon voitiin tulla niin 
etelästä kuin pohjoisesta, kuin myös 
lännestä ja idästä. Myös nykyiset 
katujen nimet kertovat edelleen kau-
pungin keskisen sijainnin muinaisten 
teiden ja porttien nimien kautta, kuten: 
Jaffa-portti, Damaskos-portti, Jerikon 
tie, Betlehemin tie ja Hebronintie. 

Kaupunki sijaitsee vuoriston päällä, ja 
sitä ympäröivät suuret vuoret rotkoi-
neen. Siksi sitä on ollut varsin helppo 
puolustaa. Surullista kyllä, huolimatta 
tästä kaupunki on valloitettu monesti 
historiansa aikana.

On hyvä huomata, että Jerusalem 
on ollut historiansa aikana vain juu-
talaisten pääkaupunki.

Varsin monet nykyisraelilaiset 
ajattelevat, että kuningas Daavid oli 
merkittävin hallitsija koko Israelin 
historiassa. Jotkut ajattelevat, että 
odottaessaan Israelille Messiasta aja-
tellaan, että se olisi sama Daavid, joka 
tulisi uudelleen maan päälle. 

 Daavid ei aina onnistunut elämäs-
sään, päinvastoin, hän teki monia 
virheitä ja jopa syntiä. Tosin hän osasi 
tehdä myös parannusta. Jumala antoi 
kaiken aina hänelle anteeksi. Jumala 
rakasti Daavidia. Herra itse toteaa 
”Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain 
pojan, mieleni mukaisen miehen”, 1. 
Sam.13:14. Voidaan kysyä, mikä teki 
hänestä näin merkittävän persoonan? 
Mielestäni salaisuus oli siinä, että hän 
nöyrtyi koko sydämestään pyytäen 
anteeksi ja korjasi aina vääryytensä. 
Tämä kaikki todistaa meille sitä, että 
Jumala on oikeamielinen ja armahtaa 
katuvaa syntistä. Jumala on aina ollut 
sama, myös nyt Uuden liiton aikana.
 
Jumala asuu Siionissa
”Sillä Herra on valinnut Siionin, sen 
hän on valinnut asuinpaikakseen”, 
Ps. 132:13. Kun tarkastelee Daavi-

din elämää ja toimintaa, herättää se 
kunnioitusta, jopa ihailua. Daavidilla 
oli jalo luonne. Hän johti ja toimi vii-
saasti hoitaessaan virkaansa. Hän oli 
sitoutunut Jumalan palvelukseen. Se 
tuli erityisesti esille, kun hän halusi 
rakentaa Jumalalle temppelin Jerusa-
lemiin. Pian selvisi, ettei hän saa lupaa 
tehdä sitä… niin, mitä hän teki? Hän ei 
katkeroitunut ja loukkaantunut, vaan 
jatkoi valmistelutöitä. Daavid isänä 
valmisti rakentamisprojektia, jotta 
hänen Salomo poikansa saattoi Herran 
huoneen rakentaa.  

Daavid aloitti ajoissa temppelin 
valmistelutyöt ennen kuolemaansa 1. 
Aik. 22-1-5. Hän myös tiesi, kuinka 
tuli edetä suunnitelmissa. Daavid 
myös totesi alttarin ja temppelin pai-
kasta: ”Tässä olkoon Herran, Jumalan, 
temppeli ja tässä alttari polttouhria 
varten”, 22:1. Jumala itse määräsi 
tarkasti pyhien uhrien sekä säilytys- 
että uhraamispaikat, Aluksi kaikki 
tapahtui Ilmestysmajassa ja sitten 
myöhemmin Jerusalemin temppelissä. 

Niinpä Jumala ilmoitti suunnitel-
mansa myös Salomonille, joka on 
tallennettu profeettojen kautta: ”Hän 
on se Jumala, joka asuu Jerusalemis-
sa”, Esra 1:3; Saalemissa on hänen 
majansa, Siionissa hänen asumuksen-
sa”, Ps. 76. Profeetta Sakarja viitaa 
aina tuhatvuotiseen valtakuntaan 
saakka: ”Minä palaan jälleen Siio-
niin ja asun keskellä Jerusalemia. 
Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi 
kaupungiksi ja Herran Sebaotin 
vuorta Pyhäksi vuoreksi, Sakarja 8:3.

Jeesus Jerusalemissa
Jerusalem on aina ollut tärkeä juu-
talaisille, samoin myös kristityille. 
Syynä tähän kaikkeen on se, mitä on 
tapahtunut historiassa ja erityisesti se, 
mitä siellä tulee tapahtumaan. Kuten 
hyvin tiedämme, muslimit haluavat 
myös Jerusalemin omakseen. Onhan 
sen nykyinen Temppelivuori heidän 
hallinnassaan, jossa on kaksi moskei-
jaa. Islam ei pysty koskaan sitä saa-
maan itselleen, koska se on Jumalan ja 
Suuren Kuninkaan kaupunki. Jumala 
valvoo ja vartioi kaupunkia. Profeetta 
Jeremia sai lupauksen… minä valvon 
sanaani, että minun sanani toteutuu, 
Jer.1:12. Kaupunki on Jeesus Mes-
siaan kaupunki, josta mainitaan Uu-
dessa sekä Vanhassa liitossa, Ps. 48:3 
sekä Matt. 5:35. 
Jeesus vieraili Jerusalemissa usein 
julkisen toimintansa aikana. Kun Jee-
sus syntyi ajanlaskumme alussa 
Betlehemin kaupungissa, joutui Hän 
pian pakenemaan kuningas Hero-
deksen vihaa aina Egyptiin saakka. 
Sieltä Jeesus palasi isänsä Joosefin 
ja äitinsä Marian kanssa Galileaan 
Nasaretin kaupunkiin, jossa Hän asui 
aina aikuistumiseensa saakka. Tämä 
oli tärkeä aika, ja siitä voimme lu-
kea: Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi 
viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen 
yllään, Luuk.2:40.

Uudessa testamentissa on vain 
kaksi mainintaa siitä, että Jeesus 

Rakkauden ja toivon sanoma kansakuntiin 
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Su 8.1.2023 Helsingin Saalemista klo 13 
Jerusalem-kirjan julkaisujuhlasta.Öljyvuorelta Temppelivuorelle
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vieraili lapsuudessaan Jerusalemissa. 
Ensimmäinen tapahtui heti Hänen 
syntymänsä jälkeen, kun hurskaat van-
hemmat halusivat ympärileikkauttaa 
Jeesus-vauvan Mooseksen lain ohjei-
den mukaisesti. Jeesuksen vanhemmat 
kohtasivat siellä kaksi hurskasta Ju-
malan palvelijaa, vanhan Simeonin ja 
uskollisen rukoilijan Hannan, joka oli 
myös profeetta. Silloin suuresti iloit-
tiin, koska silloin voitiin nähdä omin 
silmin Messias-lupauksen toteutuneen 
viattomassa Jeesus-vauvassa, Luuk. 
2:21–38. Toisen kerran Jeesus tuli 
Jerusalemiin, kun Hän saapui sinne 
12-vuotiaana vanhempiensa kanssa 
juhlille. Paluumatkalla oli yllätys, kos-
ka huomattiin, ettei Jeesus ole matkas-
sa mukana. Palttuaan Jerusalemiin he 
löysivät Hänet temppelistä keskustele-
massa Tooran oppineiden kanssa. Kun 
kysyttiin Jeesukselta poisjääntiä, hän 
vastaa viittaa tulevaisuuteensa: Mitä te 
minua etsitte? Ettekö tienneet, että mi-
nun pitää olla Isäni huoneessa? Luuk. 
2:49. Näin Hän viittasi edessä olevaan 
tehtäväänsä. Jeesus sitten tuomittiin 
kuolemaan ja ristiinnaulittiin Jeru-
salemissa. Hän nousi ylös kuolleista, 
ja enkeli vahvisti asian sanoilla: Ei 
hän ole täällä, sillä hän on noussut 
ylös, Matt. 28:6. Sitten suuri joukko 
ihmisiä todisti Jeesuksen nousevan 
Öljyvuorelta ylös taivaaseen. Apos-
tolien teoissa todetaan: Hänet otettiin 
ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet 
pois heidän näkyvistään, Apt. 1:9.

Oma arvioni on, että tämä Raa-
matussa mainittu Lopunaika on 
päättymässä, ja Jeesus pian saapuu 

hakemaan seurakuntansa Karitsan 
häihin. Paluusta tuli lupaus Öljyvuo-
rella enkelin kautta: Tämä Jeesus, 
joka otettiin luotanne taivaaseen, 
tulee takaisin samalla tavoin kuin 
te näitte hänen taivaaseen mene-
vän, Ap. t. 1:11. Jeesus tulee hake-
maan seurakuntansa Karitsan häihin!
 

Jerusalem tänään
Vierailin juuri Jerusalemissa ja kiinni-
tin huomioni moneen yksityiskohtaan. 
Kaupunkiin nousee tosi hienoja torni-
taloja. Ja kaupunki on täynnä elämää, 

ihmiset elävät täynnä energiaa ja elä-
mänuskoa. Väkimäärä on lisääntynyt 
ja ortodoksijuutalaisia on enemmän 
kuin aikaisemmin. Vielä asuessani 
1990-luvulla Jerusalemissa, oli siellä 
noin puoli miljoonaa asukasta ja tä-
nään lähes miljoona. Kasvu on ollut 
tosi nopeaa, ja se kertoo kaupungin 
vetovoimasta ja arvostuksesta.
     
Mikä on kaupungin hengel-
linen tila ja tulevaisuus? 
Jerusalemissa on monia messiaani-
sia ryhmiä ja muutama keskisuuri 
seurakunta, noin 100-200 hengen 
Jeesukseen uskovien ryhmiä. Pääosin 
ne ovat heprean ja englanninkielisiä. 
Israel kipeästi kaipaa kansallista he-
rätyksen aikaa ja lisää evankeliointiin 
työntekijöitä. Jossain määrin siihen 
on herätty, mutta tarve hengelliseen 
muutoksen on tosi suuri. Vaikuttaa sil-
tä, että ortodoksijuutalaisuus on viime 
vuosina vahvistunut, ja se on lisännyt 
messiaanisten juutalaisten ahdinkoa. 
Jumala lupaa siunata Siionia: Mutta 
Siioniin Herra tulee vapauttajana, 
Jaakobin jälkeläisten luo lunastajana, 
kun he luopuvat rikkomuksistaan, 
sanoo Herra, Jesaja 59:20.

Vuoden 2022 lopussa aloitti uusi 
Israelin hallitus pääministeri Benjamin 
Netanjahun johdolla työnsä. Sen mi-
nisterit ovat matillisen Likud-puolueen 
lisäksi ääriortodoksi puolueista. Jää 
nähtäväsi, kuinka Israelia tullaan joh-

tamaan. Joka tapauksessa olkoon tämä 
yksi rukousaiheemme. Kaupungissa 
on jännittynyt ilmapiirin, jota tietoises-
ti poliittisesti pidetään yllä, niin maan 
sisällä kuin sen ulkopuolella. Syyksi 
jännitteelle ilmoitetaan: Jerusalemin 
yhdistyminen vuoden 1967 Kuuden 
päivän kesäsodassa Israelin valvontaan 
– se olisi ollut suuri virhe tai peräti 
vääryys. Tästä on tosin psalmeissa 
maininta, joka kuuluu: ”Sinä Jeru-
salem, olet rakennettu kaupungiksi, 
joka on yhtenäinen”, Ps. 121:3. Tämä 
tapahtui kirjaimellisesti. Ei ole sattu-
maa, että Psalmin kirjan otsikko, joka 
on ajankohtainen: Rukoilkaa rauhaa 
Jerusalemille! Meitä jokaista tarvitaan 
ja meidän tehtävämme on Israelin ys-
tävinä rukoilla ja siunata Jerusalemia 
ja samalla koko Israelia. Jumala luotaa 
meihin ja pyytää: Sinun muureillesi, 
Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt 
he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä 
yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää 
itsellenne lepoa suoko, Jesaja 62:6.                                                                         
Siunausta teille ystävät vuonna 
2023!
Teksti: Harri Kröger, Budapest
Kuvat: Juha Hakala ja Jason 
Selvarajan

PS. Jerusalem, toivon ja tulevaisuu-
den kaupunki -kirjastani voitte lukea 
lisää Jerusalemista. Tervetuloa myös 
mukaan matkoillemme, joista tietoa löy-
tyy: www. calebtours.fi

Jatkoa sivulta 8 

Jerusalem

Jerusalemin Vanhan kaupungin Jaffa-portti, joulukuu 2022 

Harri Kröger 
saarnaa klo 11 
jumalanpalve-
luksessa. Aihe: 
Kenet ihmiset 
sanovat Ihmisen 
Pojan olevan? 
Matt. 16:13-19. 
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Hylätystä rauniosta maailman valovoimaisimmaksi metropoliksi
Teos valottaa Jerusalemin historiaa ja nykyisyyttä ja esittää oman tulkintansa myös kaupungin 
tulevaisuudesta. Jerusalem on usein ollut hylätty rauniokaupunki, josta nyt on tulossa koko 
maailman valovoimaisin metropoli. Kaupungin herruudesta ovat taistelleet monet, mutta se 
on kuitenkin nimetty pysyvästi kuninkaiden Kuninkaalle, Jeesus Messiaalle, joka sovitti koko 
ihmiskunnan synnit tässä lupausten kaupungissa. Elämme profeetallista aikaa ja edessämme 
ovat mukaansatempaavat tapahtumat: Messias saapuu ja kaikki huipentuu uuteen  
taivaalliseen Jerusalemiin. 

Harri Kröger 
JERUSALEM – TOIVON JA  

TULEVAISUUDEN KAUPUNKI 2500
€

RISTI DAAVIDINTÄHDELLÄ
Koruteräs 35,00 €

Hopea 99,00 €

Vetoomus uskonnon-
vapauden puolesta 
Kirkkojen johtajat vetosivat yhteisellä julkilausumal-
laan 3.1.2023 vastaanottokeskusten asukkaiden uskon-
nonvapauden toteutumiseksi Suomessa.

Suomen ortodoksikirkon arkkipiispa Leon alullepa-
nemassa vetoomuksessa, jonka ovat allekirjoittaneet 
useiden eri kristillisten kirkkokuntien edustajat, vedo-
taan vastaanottokeskusten asukkaiden täyden uskon-
nonvapauden toteutumiseksi Suomessa. Evankelis-lute-
rilaisen kirkon puolesta vetoomuksen on allekirjoittanut 
arkkipiispa Tapio Luoma. Muita allekirjoittajia ovat 
mm. eversti Patrick Naud Pelastusarmeijasta, Suomen 
metodistikirkon piirikuntajohtaja Soile Kasi ja Suomen 
Vapaakirkon johtaja Hannu Vuorinen.

Vetoomuksessa viitataan tutkijoiden havaintoon, jon-
ka mukaan esim. uskonnottomuus on vertautunut var-
haiskasvatuksessa neutraaliuteen katsomusten suhteen. 

Tästä ilmiöstä on nähtävillä viitteitä myös vastaan-
ottokeskusten todellisuudessa. Seurakuntien työnteki-
jöitä ja vapaaehtoisia on estetty pääsemästä tapaamaan 
oman uskonnollisen yhteisönsä muualta tulevia jäseniä, 
paikoin jopa tiedottamasta yhteisöjen toiminnasta, 
vetoomuksessa todetaan.

Vetoomuksessa viitataan myös myönteisempiin ti-
lanteisiin, joissa esim. ortodoksipapit ovat voineet pitää 
vastaanottokeskuksissa hartaushetkiä ym. ja muistute-
taan siitä, että esim. Ukrainasta Suomeen pakolaisina 
tulleet ihmiset ovat itäisen kristillisen kulttuurin piiristä, 
ja he kuuluvat ortodoksiseen yhteisöön kotimaissaan. 
Vetoomuksessa muistutetaan myös, että kirkkojen 
työntekijöissä on ammattihenkilöitä, jotka voivat olla 
tuomassa sodassa traumatisoituneille psykososiaalista 
tukea.

”Lohduttaminen ja kärsivästä huolehtiminen juontuu 
kirkon syvimmästä olemuksesta ja perustehtävästä”, 
vetoomuksessa todetaan.
Heljä Ahjovaara-Steck

Sakkokierros-sana johtaa ajatuk-
sen ampumahiihtoon. Tuohon 
lajiin kuuluu hiihto-osuuden 
lisäksi ammunta. Radan ampu-
mapaikalla on osuttava määrä-
tyllä patruunamäärällä taului-
hin. Jos tauluun jää osumatta, 
kilpailija joutuu kiertämään 
sakkokierroksen tai -kierroksia.

 Sakkokierros  merki tsee 
ylimääräistä hiihtomatkaa. Ei 
pääse heti jatkamaan varsinai-
sella ladulla. Voittomahdollisuus 
vaikeutuu ratkaisevasti.

 Uuden testamentin kreikan-
kielisessä alkutekstissä on sana 
hamartia, joka suomeksi tarkoit-
taa syntiä.

Sana on alun perin tarkoitta-
nut, että on ampunut, esimerkiksi 
jousella, osumatta kohteeseen. 
Tarkoitus ei ole täyttynyt.  

 Puhumme elämän sakko-
kierroksista. Sillä tarkoitetaan, 
että omien ratkaisujen takia on 
joutunut sivuun omasta kut-
sumuksestaan.  

Saarnaajan kirja toteaakin: 
”Jumala on tehnyt ihmiset suo-
riksi, mutta itse he etsivät monia 
mutkia.” (7:30)

Israelin kansa joutui 40 vuotta 
kestäneelle sakkokierrokselle!

 Tuo Jumalan valitsema kansa 
oli Mooseksen johdolla päässyt 
lähtemään Egyptin orjuudes-
ta. Erämaavaelluksen alkuaikoina 
oli saatu laki ja Ilmestysmaja. 

Kansa oli otettu liittosuhteeseen, 
joka oli sidoksissa Herran jo 
Abrahamin kanssa tekemään 
liittoon.

 Oli jo tultu heille luvatun Kaa-
naan maan rajoille. Nyt päätettiin 
Herran kehotuksesta lähettää 
vakoojia tiedustelutehtävään. 40 
vuorokauden kuluttua vakoojat 
palasivat. Hyvä maa oli nähty; 
se oli runsashedelmäinen, mut-
ta... siellä oli vahvoja kansoja. 
Sen valloittaminen olisi mahdo-
tonta. Näin 10 vakoojaa ajatteli 
levittäen tappiomielialaa. Kaksi 
vakoojaa, Joosua ja Kaaleb, oli-
vat toista mieltä. Jumalan avulla 
haasteesta kyllä selvittäisiin.
Epäusko voitti.

 Mitä Jumala ajatteli? ”Kuinka 
kauan tämä kansa pitää minua 
pilkkanaan eikä usko minuun 
huolimatta kaikista tunnusteois-
ta, jotka minä olen tehnyt sen 
keskuudessa.” 4. Moos. 14:11

 Lopputulos oli murheel-
linen. Jumalan teot Egyptissä 
nähnyt sukupolvi ei saavuttaisi 
päämäärää, maalia. 40 vuotta 
kuluisi, kunnes epäuskoinen 
sukupolvi olisi väistynyt.

 Israelin kansa oli pitkällä 
sakkokierroksella. Nyt oli taval-
laan ajan kulumisen odotusta. 

Kun vanhempi sukupolvi oli 
poissa, päästiin palaamaan Joo-
suan johdolla alkuperäiseen 
suunnitelmaan, tarkoitukseen.

    

      Omien väärien ratkaisujemme 
takia voimme joutua ylimääräi-
sille kierroksille. Parhaimmillaan 
se voi merkitä uudenlaista nöy-
ryyttä. Jotakin karsiutuu pois, että 
uusin voimin pääsee jatkamaan 
alkuperäisellä tiellä. Tarkoitus-
han on voittaa ja saavuttaa maali.

Jumala on uskollinen. Niinpä 
meidän osamme on jättää epäon-
nistumiset Hänelle, että matka 
jatkuu!

 «Vanhurskauden polulla on 
elämä, ja sen tien kulku ei ole 
kuolemaksi.” Snl. 12:28
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Sakkokierroksella

Pertti Kymäläinen



Auta Jeesuksen vähimpiä 
Uusi Elämä ry tukee avustustyötä Intian Bangaloressa.

Tili: FI09 8000 1301 9610 83 Viite 1096
Lahjoituspuhelin: 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.

Ruotsissa tili, PG: 496 39 26-3  –  Swish 123 033 94 57
www.uusielama.net  –  info.uusi@gmail.com
Puh. 0400 422 777
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Intiassa on edelleen run-
saasti, jopa kasvavasti, kris-
tittyjen vainoa. Kuitenkin 
evankeliumi menee eteen-
päin. Viikoittain Starwin 
Paulin ja hänen veljensä 
Jabez Paulin johtamaan 
Garbagudi Church -seura-
kuntaan tulee uusia ihmi-
siä. Uudenvuoden aattona 
oli juhlapäivä, kun kolme 
nuorta miestä kastettiin. 

Kastetilaisuus tapahtui salas-
sa erään kristillisen järjestön 
kastealtaassa. Järjestön joh-
tajaan oli haastavaa saada 
yhteyttä kasteajan sopimi-
seksi, sillä hän saa toistuvas-
ti yhteydenottoja ihmisiltä, 
jotka yrittävät saada heitä 
lopettamaan kasteet eikä siksi 
useinkaan vastaa puheluihin. 
Tässä näkyy yksi konkreet-
tinen esimerkki kristittyjen 
vastustuksesta ja vainosta. 
Kasteaika saatiin lopulta so-
vittua, ja suurella ilolla nämä 
kolme nuorta menivät kasteel-
le. Kiitos Herralle!

Juuri ennen joulua seura-
kunnassa vietettiin perinteistä 
kiitosjuhlaa. Siellä kaikki 
halukkaat tulivat todista-
maan siitä, mitä Jumala on 
heille ja heidän perheilleen 
tehnyt. Kymmeniä ihmeel-

lisiä todistuksia jaettiin. Osa 
todistuksista oli suomalaisille 
pysäyttäviä: esimerkiksi eräs 
perheenäiti kertoi, että ennen 
heillä oli varaa syödä hädin 
tuskin yhtä ateriaa päivässä. 
Jumalaa kiittäen äiti todisti, 
että nyt he pystyvät syömään 
kolme ateriaa joka päivä.

     

     Toinen perheenäiti kertoi it-
kien, että oli edellisellä viikol-
la saapunut seurakuntaan en-
simmäistä kertaa appiukkonsa 
pyytämänä. Hänellä oli silloin 
ollut päällään kaulatuki, koska 
hän ei pystynyt kipujen takia 
olemaan ollenkaan ilman sitä. 
Hän oli jonossa kalliiseen 
niska- ja selkäleikkaukseen. 
Pastori Jabezin vaimo Preeti 
todisti juuri sillä kerralla, 
miten Jumala vuosia sitten 

paransi hänen äitinsä astmas-
ta. Tämä rohkaisi naista, ja 
hän meni rukoiltavaksi. Hän 
koki lämpöä kivuliaalla alu-
eella sekä syvää rauhaa. Parin 
päivän päästä hän uskalsi 
ottaa tuen kokonaan pois ja 
ymmärsi olevansa parantunut. 
Nyt ensimmäistä kertaa pariin 
vuoteen hän oli ilman kaula-
tukea parantuneena Jumalaa 
kiittäen iloitsevan perheensä 
kanssa. 

     

    Eräs nuori nainen taas to-
disti ihmeellisestä paranemi-
sestaan syövästä. Tullessaan 
seurakuntaan hän oli riutunut 
ja kalju syöpähoitojen vuoksi. 
Hoidoista huolimatta lääkärit 
eivät antaneet mitään toivoa 
parantumisesta. Lisäksi per-
heessä oli paljon noituutta ja 
monenlaisia ongelmia. Nyt 
hän on täysin parantunut, 
vahvistunut, pitkä- ja paksu-
tukkainen nainen täynnä iloa! 
Nainen on toistaiseksi per-
heensä ainoa kristitty. Jopa hä-
nen hindulaisia perheenjäseni-
ään on ihmeparantunut, kun 
he ovat käyttäneet rukousöljyä 
ja julistaneet Jumalan Sanaa. 
Rukousta tarvitaan, että nämä 
hindulaisuudessa sidoksissa 
olevat ihmiset ymmärtäisivät, 
että vain Jeesuksen nimessä 
on pelastus.

 On puhuttelevaa huomata, 
miten ihmiset tuovat kaikesta 
kiitoksen Jumalalle. Suuren 
köyhyyden ja valtavan epäju-
malanpalvonnan keskellä elä-
vät intialaiset kristityt todella 
tietävät, että ”jokainen hyvä 
anti ja jokainen täydellinen 
lahja tulee ylhäältä, valkeuk-
sien Isältä”, kuten Jaakobin 
kirjeessä (1:17) kerrotaan. 
Muistetaan rukouksin Gar-
bagudi Church -seurakuntaa 
sekä kaikkia Intian kristittyjä!
Kuvat: Starwin Paul

 

Starwinin ja Marian herätysraportti 

Vainot eivät pysäytä heräytä Intiassa

Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2020 vieraillut intialainen pastori Starwin Paul meni heinäkuussa 
2022 naimisiin suomalaisen Maria Roimaan kanssa. He ovat tällä hetkellä Starwinin kotikaupungissa 
Bangaloressa Etelä-Intiassa ja tekevät siellä seurakuntatyötä.

Uudenvuoden aattona oli juhlapäivä, kun kolme nuorta miestä kastettiin toisen järjestön tiloissa.



Toivon Seurakunta  

Kalle Vihonen
pastori 

Erikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi

Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana: Kalle Vihonen 
ym. puhujia ja vierailijoita
Tervetuloa!

    Kääntöpiiri srk
Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18
                TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

www.kaantopiiri.org!  

 ILPOISTENPIIRI
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat

Turun Martinkirkossa 
joka tiistai klo 19.

Puhujina: Soile Inkari ja vierailevia 
julistajia eri tahoilta. Henkilökohtainen 
rukouspalvelu sairaiden ja muiden 
asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
         Olet sydämellisesti tervetullut!

 

On hyvä pysähtyä mietti-
mään elämän tarkoitusta. 
Voit asettaa itsellesi muu-
tamia kysymyksiä: Miksi 
elän? Mikä on elämäni 
tarkoitus? Onko elämää 
ajallisen elämän jälkeen? 
Onko Jumala todella kai-
ken Luoja?

 
Usko Jeesukseen antaa todel-
lisen identiteetin. Löydät yh-
teyden Luojaasi. Usko Juma-
laan 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 mei-
dän pitäisi pelastuman” (Apt. 
4:12). Tuo nimi on Jeesus.

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

    

Pelastuminen on yksinker-
taista ja helppoa jokaiselle. 
Raamatussa sanotaan: “Sillä 
jos sinä tunnustat suullasi 
Jeesuksen Herraksesi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on 
Hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydä-
men uskolla tullaan vanhurs-
kaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan” (Room. 10:9-10).

Ehkä ajattelet, että en kel-
paa Jumalalle. Olen niin huo-
no ihminen ja olen tehnyt pal-
jon pahaa. Minulla on sinulle 
lohdullinen sanoma. Niin sinä 
kuin minä olemme syntiä teh-
neet, ja se erottaas Jumalasta, 
mutta Jumala ottaa vastaan 
jokaisen joka Hän puoleensäa 
kääntyy. Tule sellaisena kuin 
ole, Jeesus ottaa sinut avosylin 
vastaan..

Ehkä sanot, että minulla ei 
ole voimaa eikä rohkeutta tulla 
uskoon. Juuri sinule Jumalan 
Sana lupaa, että Jumala an-
taa siihen voiman. Johannes 
kirjoittaa:”Mutta kaikille, 
jotka ottivat Hänet vastaan, 
Hän antoi voiman (oikeuden) 
tulla Jumalan lapseksi, niille,  
jotka uskovat Hänen (Jee-
suksen) nimeensä. Myös sinä 

saat oikeuden ja voiman tulla 
Jumalan lapseksi. 

Voit rukoilla kanssani syn-
tisen rukouksen, jos haluat 
tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Si-
nun edessäsi. Uskon, että olet 
kuollut minun syntieni tähden 
ja että sinä olet ylösnoussut 
kuolleista, jotta minulla olisi 
iankaikkinen elämä. Kiitos, 
että annat anteeksi kaikki 
syntini ja tulet elämääni. Kii-
tos siitä, että veresi puhdistaa 
kaikki syntini ja että saan 
uudestisyntyä Pyhän Hen-
gen kautta Jumalan lapseksi. 
Amen.”

Yksi asia vielä. Ota yhteyttä 
paikkakunnallasi toimivaan 
elävään seurakuntaan, jossa 
voit kasvaa uskossa yhdessä 
toisten uskovien kanssa. Seu-
rakunnassa saat myös hengel-
lisstä ravinto, Jumalan Sanaa, 
mikä auttaa sinua kasvmaan 
uskossa.

Voit ottaa yhteyttä myös 
lehtemme toimitukseen. Au-
tamme sinua löytämään asuin-
alueeltasi sinulle sopivan 
uskovien yhteyden.
Pauli Kemi

Löydä tarkoitus elämääsi
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Uusi Elämä Keskus
Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere, p. 040 141 20 57.  www.uusielama.net

Sunnuntai klo 16:00 
Viikkojuhla
Keskiviikko klo 11:00 
Päivärukouskokous

Mukana Vesa & Sirkka 
Kemi  ym.  ja vieraita 
 
Kuukauden ensimmäinen
lauantai klo 15:00 Profeetallinen herätyskokous
La 4/2 klo 15:00 Pauli ja Ana Kemi Ruotsista

Ajo-ohjeet: vesa.kemi@gmail.com – www.uusielama.net
Puh. 040 141 20 57  –   Ilmaiset pysäköintipaikat! 
Tue Uusi Elämä Keskuksen uutta työtä lahjallasi! 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83  – Kiitos!

               

Sirkka & Vesa Kemi

Uusi Elämä TV-ohjelmia 
Öppna Kanalen kautta
Näin löydät TV-lähetykset Suomessa:
Kirjoitat netissä (Google) sanan: ÖK Play, niin 
löydät kanavan. Ruotsissa Öppna Kanalen näkyy 
myös kaabeliverkon kautta yli 2 milj. taloudessa: 
Tukholma, Uppsala, Södertälje, Örebro, Göteborg, 
Norrköping ja ym
Suomenkielisissä ohjelmissa ovat ollet m.m. Jorma 
Finnilä, Aili Ester Heinonen, Kari ja Mari Valko-
nen, Jarmo ja Arja Honkasalo, Miko Puustelli, 
Vesa Kemi, Kalle Vihonen ja ohjelmista vastaavat 
Pauli ja Ana Kemi. Ruotsinkilisissä ohjelmissa mm. 
Birger Skoglund.

Lähetysajat ovat Suomen aikaan, 
Ruotsissa lähetysaika on: - 1 tunti
UUSI ELÄMÄ ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2021/685 
koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Lisää tietoa TV-työstä antaa Pauli Kemi.  

     Uusi Elämä Ry, Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere, puh. 0400 422 777
www.uusielama.net – info.uusi@gmail.com  – Tili: FI09 8000 1301 9610 83

Suomenk. TV-ohjelmien 
lähetysajat joka viikko:
Ma klo 17:30 – To klo 18:00
La klo 18:30 – Su klo 13.00

Ruotsink. TV-ohjelmien
lähetysajat joka viikko:
Ma klo 09:30 – Ti klo 18:00 
Ke klo 22:30 –To klo 20:00
Pe klo 10:00 – Pe klo 18:00
La klo 22:00 – Su klo 21:30

Tue Uusi Elämän TV-työtä! 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83

Tili Ruotsissa, PG: 496 39 26-3
Swish 123 033 94 57



Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö puhui 
perinteisen uuden vuoden tervehdyksen kansa-
laisille. Pääpaino oli maailmaa ja maatammekin 
kohdanneissa äkillisissä kriiseissä. Hän mainitsi 
pahuuden ilmenemisestä Ukrainassa ja maa-
ilmalla. Suomessakin näemme kaiken hyvän 
keskellä riittävästi erilaista pahuutta. Presidentti 
loi kuitenkin uskoa tulevaisuuteen. Suomi on 
selvinnyt ennenkin, miksei nytkin? Suomalainen 
sisu auttaa selviämään, presidentti sanoi. Hän 
ei kuitenkaan toivottanut lisää sisua kansalai-
sille, vaan tarjosi enemmän. Puheen lopussa 
presidenttimme toivotti kansalaisille Jumalan 
siunausta, kuten aiemminkin. 

Kristittyinä tiedämme, että Jumala rakastaa 
syntistä ihmistä, mutta vihaa syntiä. Hän tah-
too meille siunausta ja varjelusta. Mutta miten 
vastaanotamme siunauksen toivotuksen? Mikä 
on oma vastuumme?

Oikeamielisyydessään Jumala on antanut 
ihmisille vapauden valita. Tahtooko Suomen 
kansa todella tulla siunatuksi? Tahdommeko 
me arvostaa Luojan suurta kunniaa? Odotam-
meko Jumalan siunaavan, vaikka käännämme 
selkämme Hänelle? 

Viime sodan aikana presidentti Kallio ei 
pelkästään toivottanut siunausta. Hän kehotti 
Suomen johtoa, armeijaa ja kansaa etsimään 
rukoillen Jumalan uutta luovaa voimaa. Hän 
rohkeni julistaa Raamatun sanoja: synti on kan-
sakunnan häpeä, vanhurskaus(oikeamielisyys) 
kansan korottaa. Kansa otti vetoomuksen tosis-
saan. Jumala vastasi varjellen maatamme. 

Toivon, että ensi vuoden vaihteessa presiden-
tillä olisi runsaasti myönteisiä, siunauksellisia 
uutisia kerrottavana. Se edellyttää maamme 

Presidentti toivotti Jumalan siunausta. 
Miten kansa vastaa?
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henkisen ja hengellisen ilmaston muutosta. Suo-
mi on hylännyt hälyttävästi Jumalan. Se näkyy 
monien valtiollisten kärkipäättäjien linjauksissa. 
Yhteiskuntamme moraali on luisussa. Antikris-
tillinen aivopesu lähentelee röyhkeyttä. Valhe ja 
vääryys valtaavat alaa.

 Meidän kristittyjen ja seurakuntien on he-
rättävä. On aika varustautua ja astua ulos bunk-
kereista. ( Ef 6: 10-18) Herätys alkaa Herran 
huoneesta. Ei sokealta kansalta voi vaatia sitä, 
mitä kristikansa ei näe tai ota todesta. Meidän 

kristittyjen tulisi olla esimerkkinä. Meidät on kutsuttu 
myös siunaamaan esivaltaa ja rukoilemaan päättäjien 
puolesta. 1 Tim 2: 1–4  

Jumalan armo on suuri ja kestää. Uskon, että 
Suomella on paikkansa Jumalan suunnitelmissa. Sitä 
monet profeetalliset merkit ja historiamme tukevat.

Me emme kykene tekemään tyhjäksi Herran pää-
määriä. Toivottavasti nöyrrymme suosiolla, ettei 
tarvitse maksaa liian kovaa hintaa. 
Hannu Hurri. lääkäri, Kouvola 

* Evankelioiva  
* Siunaa Israelia
* Profeetallinen 
* Yhteiskristillinen 
Tilausmaksu 35 €/vuosi  
Uudista tilauksesi 
maksamalla tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
E-mail: info.uusi@gmail.com 
Uudista Uusi Elämä -lehden tilaus maksamalla tilausmaksu 35 € alla olevalle tilille. Muista nimesi ja osoitteesi. Kiitos!

Tilaa Uusi Elämä -lehti v. 2023!
Uusi Elämä 

Uusi Elämä, c/o Kalle Vihonen, Raivionkuja 4 A 19, 20540 Turku  –  www.uusielama.net 
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Reino Malinen  
Koki suuren ihmeen

- nousi pyörätuolista
             Sivut 4-5

Kanadalainen pastoripari 

Femi ja Remi Ogunrinde:

Mihin maailma on 

menossa? Sivu 12

Nro 8/2021

Hannu Grönroos 

Jumalan 
kansan 
trubaduuri
     Sivut 6-7

Pastoripari Juha ja Kati Ketola:

Rakennamme seurakuntaa, jossa

ihmiset ovat tärkeitä – ei rakennus

Sivu 6

Uusi Elämä 
Uusi Elämä, Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere  –  www.uusielama.net 
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IA

Itella Green

Nro 5/2022

Pastoripari Femi ja Remi 

Ogunrinde Kanadasta:

Nouse ja loista
Sivu 12

Femi ja Remi Ogunrinde vierailevat Suomessa.

Ks. ilmoitus s. 12

www.uusielama.net  – Puh. 0400 422 777,  0400 90 88 40  –  Tili: FI27 8000 1670 8458 42

Hannu Hurri on 
kovolalainen lääkäri, 
joka myös on innokas 
evankeliumin ilosa-
noman levittäjä. 


