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Vielä yksi koko kansan herätys!  

Jerusalemista Kuolleelle Merelle me-
nevä tie sivuuttaa Jerikon kaupungin. 
Tätä nykyään 20.000 asukkaan Raama-
tusta tuttua paikkaa pidetään maailman 
vanhimpana kaupunkina. Monet tuhot 
kokeneen kaupungin kulttuurikummut 
ovat 15 metriä paksut ja 25 metriä 
korkeat. Kummun juuressa olevasta 
lähteestä kumpuaa runsaasti raikasta 
vettä, mikä tekee edelleenkin paikasta 
keitaan erämaan keskellä.  

Jerikon vahvat muurit sortuivat Joo-
suan johtamien israelilaisten edessä. 
Kaupunki näki aikanaan kuningas 
Herodeksen talvipalatsin nousun. 
Jerikossa tämä pahamaineinen hallitsija  
myös kuoli, vain muutama vuosi sen 
jälkeen, kun oli yrittänyt raivata tieltään 
Betlehemissä syntyneen Jeesus-lapsen. 

Kolmisenkymmentä vuotta myöhem-
min Nasaretissa mieheksi varttunut 
Jeesus oli ystävineen tulossa Jerikoon. 
Se oli Jeesuksen viimeinen matka 
alhaalta Kuolleen Meren laaksosta ylös 

Jerusalemiin.        
Metsäviikunapuut reunustivat vierai-

den kulkemaa tietä.  Nuo runsaslehtiset 
puut kasvavat 15 metrin korkeuteen. 
Oksat ovat vaakasuorat ja alimmat niistä 
lähes viistävät maan pintaa. Puuhun on 
helppo kiivetä. Ne tarjoavat lapsille 
oivat kiipeily- ja kätkeytymismahdol-
lisuudet. 

Tällä kertaa yksi noista puista kätki 
lehviensä kätköön aikuisen miehen. 
Pienikokoinen Sakkeus halusi nähdä 
Jeesuksen, mutta piilosta ja tarpeek-
si etäältä. Tämä puuhun kiivennyt 
mies tunnettiin Jerikossa. Maine ei 
välttämättä ollut hyvä. Tulliasema oli 
hänen työpaikkansa.  

Nyt tuli kuitenkin miehelle kehotus 
laskeutua puusta alas. Sen kohdalle 
tullut Jeesus osoitti yllättäen sanansa 
puun oksalla olevalle: ”Sakkeus, tule 
nopeasti alas, sillä tänään minun pitää 
oleman sinun huoneessasi.” (Luuk. 
19:5) Sakkeus toimi kehotuksen mu-

kaan.      
   Tämä paikallisen tulliaseman esimies, 
oli turvannut omaisuuteen, jota hän oli 
kasvattanut myös epärehellisin keinoin. 
Avatessaan kotinsa Jeesukselle Sakkeus 
avasi tälle myös sydämensä. Jeesuksen 
rakkauden aloite merkitsi uuden sivun 
avautumista miehen elämässä. Oli aika 
selvittää elämän monet sotkutkin. Rak-
kauden kokemus antoi siihen voiman! 

Saatamme katsella Jeesusta var-
muuden vuoksi vähän etäämmältä ja 
kätköstä käsin, ikään kuin ulkopuo-
lisina, puun oksalta. Jeesukselle ei 
riitä, että vain katselemme Häntä. Hän 
haluaa todellisesti kohdata meidät 
armollaan ja asua sydämessämme.  
Se merkitsee varmuutta Jumalan lap-
seudesta. Monesti, kuten Sakkeuksen 
kohdalla, myös vääryyksien ja elämän 
sotkujen  korjaaminen odottaa. 

Emme tiedä, mitä Sakkeukselle sit-
temmin kuului. Näin on monen Jeesuk-
sen kohtaaman ihmisen kohdalla. Mutta 

Oksalta elämään

2                            Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                                 Uusi Elämä Nro 2/2022

varmasti Sakkeus sai olla monelle 
todistuksena Jumalan armon muutta-
vasta voimasta. 
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi 
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Jumala on siunannut maatamme useilla 
herätyksillä menneinä vuosina. Ne 
toivat kansallemme Jumalan siunausta 
ja suojaa. Se, että Suomi sai säilyttää 
itsenäisyyden, on Jumalan suurta armoa.

Jumala on armahtava ja laupias, mutta 
Hän vihaa syntiä ja laittomuutta. Vuonna 
2014 Harold Eatmond toi vakavan pro-
feetallisen sanoman siitä, että myrsky on 
tulossa Suomeen. Hän kehotti kaikkia 
katumukseen ja rukoukseen kansamme 
puolesta, jotta myrskyn tulo Suomeen 
estetään.

Jumala voi vielä kerran armahtaa 
maatamme, kun kadumme syntejämme 
ja kunnioitamme Jumalaa ja Hänen luo-
mistyötään. Jumala loi ihmisen omaksi 
kuvakseen mieheksi ja naiseksi ja Hän 
siunasi heitä.

Perhe on ainut instituutti, jonka Ju-
mala on perustanut, ja Hän sanoi: ”Sen 
tähden mies luopukoon isästänsä ja 
äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he 
tulevat yhdeksi lihaksi.” Tätä yhteyttä 
Jumala haluaa siunata myös lapsilla, ja 
siksi sanomme ei aborteille. 

On surullista, että maassamme on 
järjestöjä, joka pyrkivät kieltämään 
Jumalan luomistyön järjestyksen. Ne 
ovat tuhon tuojia.

Sana sanoo: ”Vanhurskaus kansan 
korottaa, mutta synti on kansakuntien 
häpeä.” Psalmin kirjoittaja sanoo: ”Au-
tuas se kansa, jonka Jumala Herra on.” 
Ps. 33:12 Tällaiselle kansalle Jumala 
antaa rauhan ja suojan.

Nyt näyttää siltä, että monet päättäjät 
ovat unohtaneet ikiaikojen Jumalan, ja 
sen sijaan etsitään apua ja suojaa aseis-
ta liittoutumalla naapureiden, EU:n, 
USA:n tai Naton kanssa. Nämä voivat 
olla hyviä maanpuolustuksessa, jos Ju-
malaa ei unohdeta.

Daavid, joka taisteli ja voitti monet 
sodat, sanoo: ”Ei kuningas voita paljolla 
väellänsä, ei sankari pelastu suurella 
voimallansa. Turha on sotaratsu autta-

jaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys.” 
Ps. 33:16–17

Jumalan suunnitelmaan kuuluu myös 
esivalta, jolla on armeija kansan suo-
jelemiseksi. Daavidilla oli urhoollinen 
armeija. Meidänkin tulee varustautua 
puolustamaan maatamme, mutta tur-
vamme tulee olla Jumalassa.

Meidän esi-isämme taistelivat meille 
vapaan Suomen. He laulaen tunnusti-
vat: ”Jumala on linnamme.” Tämä on 
tärkeintä maamme puolustamisessa, ja 
siksi se tulisi huomioida myös Nato-
keskusteluissa.

Suurin tarpeemme Suomessa on saa-
da uusi koko kansan herätys. Monet 
ovat puhuneet ja profetoineet tästä he-
rätyksestä, joka koskettaa syviä kansan 
piirejä. Se on herätys, jossa ihmiset 
kääntyvät Jumalan puoleen. 

Koko kansana tulee kääntyä pois 
synneistä. Jumala kutsuu koko kansaa 
parannukseen ja kääntymykseen synnis-
tä. Se merkitsee, että hylkäämme kaiken 
hyväksyvän humanismin, jota markki-
noidaan väärän rakkauden esikuvina. 
Tämä on työntynyt jo nyt kirkkoihin, 
jossa se tuhoaa elävää uskoa ja vetää 
kirousta kansamme ylle.

Suomi rukoilee! Nyt kutsutaan uskovia 
rukoukseen. On erityisen tärkeää, että 
hengelliset johtajat kokoontuvat joka 
kaupungissa yhteiseen rukoukseen, 
jossa he vapauttavat yhdessä kansallisen 
herätyksen ja pyytävät Jumalan suojaa 
maahamme. He rukoilevat aivan erityi-
sesti myös maamme rajojen puolesta, 
jotta vihollisen tulo maahamme estetään.

Nyt tarvitaan myös rukousta ja paas-
toa, jotta saamme todellisen vapautuk-
sen, koska kansakuntamme, sen monet 
johtajat, ovat hylänneet elävän Jumalan 
ja Hänen Sanansa, johon sisältyy myös 
elämää suojelevat kymmenen käskyä.

Tarvitsemme oikeudenmukaisuutta, 
jossa huolehditaan heikoista. Tämä 
johtaa yhä suurempaan yhteyteen kan-
san keskuudessa, kun kaikista pidetään 
huolta ja erityisesti niistä, jotka ovat 
rakentaneet maatamme ja sotineet sen 
puolesta.

Jesaja kirjoittaa Herran Sana-
na: ”Eikö tämä ole paasto, johon minä 
mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, 
irrotatte ikeen nuorat, ja päästätte sor-
retut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? 
Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle 
ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun 
näet alastoman, vaatetat hänet etkä 
kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?  
Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin 
niin kuin aamurusko, ja haavasi kas-
vavat nopeasti umpeen; sinun vanhurs-
kautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan 
kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä 
rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huu-
dat, ja hän sanoo: ”Katso, tässä minä 
olen”. Jos sinä keskuudestasi poistat 
ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden 
puhumisen, jos taritset elannostasi isoa-
valle ja ravitset vaivatun sielun, niin 
valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja 
sinun pilkkopimeäsi on oleva niin kuin 
keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua 
alati.” Jes. 58:6–11

Evankeliumin julistaminen on tärkeää 
kansallisen herätyksen vapautumisessa, 
sillä usko tulee kuulemisesta ja kuule-
minen Jumalan Sanan kautta

Pyhä Henki haluaa varustaa jokaisen 
uskovan ilosanoman julistajaksi. Näin 
saamme nähdä, että ihmiset vapautu-
vat uskonnollisuudesta ja että ihmiset 
uudestisyntyvät elävään toivoon. Se 
synnyttää todellisen kansan herätyksen, 
joka myös tuo Jumalan suojan maamme 
ylle.
Pauli Kemi

Jumala sanoo: “Jos minä 
suljen taivaan, niin ettei 
tule sadetta,... mutta 
minun kansani, joka on 
otettu minun nimiini, 
nöyrtyy, ja he rukoilevat 
ja etsivät minun kasvo-
jani ja palajavat pahoilta 
teiltänsä, niin minä kuu-
len taivaasta ja annan 
anteeksi heidän syntinsä 
ja teen heidän maansa 
jälleen terveeksi.”
2. Aik. 7:13-14 
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Maailma on tällä hetkellä mullistusten 
keskellä, ja moni kyselee mielessään, 
mitä on tulossa. Uskovina tiedämme, 
että Raamatun ennustukset toteutuvat 
aikanaan, vaikka emme varmuudella 
tiedä tarkkoja aikoja. Moni kuitenkin 
kyselee: Olemmeko me mahdollisesti 
se sukupolvi, joka näkee Jeesuksen 
Kristuksen paluun?  Tämä ei ole mah-
dotonta, sillä Hänen tulemustaan edel-
tävät viimeisten päivien merkit, kuten 
moraalin rappeutuminen ja antisemitis-
min, uskonnollisten eksytysten, valheen 
ja poliittisen epävarmuuden lisääntymi-
nen ovat saavuttaneet sellaiset mitat, 
joita koskaan aiemmin ei ole nähty.

Tulevaisuuteen 
varustautuminen
Raamatusta näemme, kuinka Jeesus 
ja apostolit valmistivat uskovia eksy-
tysten, vainojen, sotien, nälänhätien, 
ahdistusten ja seurakunnan ylös tem-
pauksen varalle (Matt. 24:4–14, Luuk. 
21:25–28, 1. Tess. 3:3–4). Osaammeko 
me varautua tulevan varalle? Lopun ai-
kana kaikkien uskoa koetellaan. Siksi on 
hyvä palauttaa mieliin, miten Jumalan 
Sana kehottaa meitä varustautumaan 
tulevaisuuteen.

On aika nousta unesta
”Tiedättehän tämän ajankohdan, että 
teidän on jo aika herätä unesta, sillä 
pelastus on nyt meitä lähempänä kuin 
silloin, kun tulimme uskoon.” (Room. 
13:11)

Meidän ei pidä tuudittautua siihen, 
että nykyinen rauhanomainen tila maa-
ilmassa jatkuu loputtomiin. Helppoina 
elämän päivinä meillä on taipumus 
tehdä kompromisseja niin sanotun lihan 
kanssa. Ennen kuin itse sitä huomaam-
me, meistä on tullut välinpitämättömiä, 
rukoilemattomia ja penseitä kristittyjä. 
On vaara, että Hengen tuli hiipuu hii-

pumistaan ja jäljelle jää vain kristityn 
nimi ilman Hengen voimaa. Nyt on aika 
nousta hengellisestä unesta.

 
Uudistu rukouselämässäsi
”Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis 
ymmärtäväisiä ja raittiita voidaksenne 
rukoilla.” (1. Piet. 4:7)  

”Valvokaa siis kaiken aikaa ja rukoil-
kaa, että saisitte voimaa paeta kaikkea 
sitä, mikä on tapahtuva ja seistä Ihmisen 
Pojan edessä.” (Luuk. 21:36)

Jumalan ihmiset ovat aina olleet ru-
kouksen ihmisiä. Ilman rukousta emme 
saa rukousvastauksia, eikä hengellistä 
elämää voi ylläpitää ilman päivittäisiä 
rukoushetkiä. Nyt kun maailman tilanne 
on kääntymässä huonon suuntaan, on 
tärkeää rukoilla, että saisimme voimaa 
kestää, mitä on tulossa.

Uskovien ei pidä antautua pelon val-
taan ja ajatella kaikenlaisia tulevaisuu-
den kauhukuvia. Pelko on paholaisesta, 
joka loihtii kaikenlaisia uhkia ihmisten 
mieliin. Jeesus sen sijaan kehotti Hänen 
seuraajiansa rohkaisemaan mielensä, 
kun he näkevät lopun ajan tapahtumien 
toteutuvan. (Luuk. 21:28)

 
Elä pyhää elämää
”Jumalan armo on ilmestynyt pelastuk-
seksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa 
meitä hylkäämään jumalattomuuden ja 
maailmalliset himot ja elämään siveästi, 
vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä 
maailmanajassa, kun odotamme autuaan 
toivon täyttymistä ja suuren Jumalan 
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuk-
sen kirkkauden ilmestymistä.” (Tiit. 
2:11–13)

Kristityt ovat odottaneet kaikkina 
aikoina Herran Jeesuksen paluuta, eikä 
Häntä rakastavien uskovien tarvitse olla 
huolissaan siitä, pääsevätkö he mukaan 
ylös tempaukseen. On kuitenkin mah-
dollista, etteivät kaikki kristityn nimeä 

kantavat ole oikeasti uskossa tai he ovat 
niin sanotussa luopiotilassa. Sellaisille 
ei Jumalan Sanassa luvata varmaa pää-
syä ylös temmattavien joukkoon. Siksi 
Raamattu kehottaa jokaista kristittyä 
vakavasti heräämään ja valvomaan 
tilaansa.

Yllä olevassa raamatunkohdassa 
apostoli Paavali muistuttaa siitä, että 
Jumalan armo kasvattaa meitä hyl-
käämään maailmallisen elämäntyy-
lin ja elämään hurskaasti ja siveästi 
odottaessamme Jeesuksen Kristuksen 
ilmestymistä.

Ole uskollinen 
kutsumuksessasi
Jeesus sanoi: ”Niin kauan kuin on päivä, 
meidän tulee tehdä lähettäjäni tekoja. 

Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä 
työtä.” (Joh. 9:4)    
   Jeesus kertoi myös vertauksen jalo-
sukuisesta miehestä, joka ennen lähte-
mistään muille maille kutsui kymmenen 
palvelijaansa ja antoi heille kymmenen 
kultarahaa sanoen: ”Asioikaa näillä, 
kunnes minä palaan.” (Luuk. 19:11–13) 
Kun jalosukuinen mies (Herra Jeesus) 
sitten palaa, Hänellä on palkka muka-
naan. (Ilm. 22:12)

Meidän on hyvä muistuttaa itseämme 
siitä, että meidät on kutsuttu olemaan 
Kristuksen todistajia, Hänen lähettiläi-
nään, Hänen kirjeinään, maan suolana ja 
valona maailmassa. Olkaamme niiden 
palvelijoiden kaltaisia, jotka Herraansa 
odottavat. 
Martti Ahvenainen

Suomen tasavallan presidentin 
Kyösti Kallion rukous itsenäisyys-
päivänä 6.12.1939 viikko talvisodan 
alkamisen jälkeen.
”Taivaallinen Isämme, katso armossasi 
kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen 
ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä 
suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilem-
me sinua, Herra, auta meitä hädässämme 
äläkä anna meidän hukkua.

Lahjoita kääntymys synnin ja laitto-
muuden teiltä, jotka johtavat kansamme 

tuhoon. Herra, armahda meitä.
Herra Jeesus Kristus, ilman sinua 

olemme voimattomia hävittäviä voimia 
vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja 
myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme 
Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja 
vastaan, joiden vaikutukset ovat joka 
päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa 
nähtävissä.

Herra, Sinä olet Golgatan ristillä 
voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy 
väistyä myös tänään, koska ylistämme 
Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me 

uskomme, sillä Sinä voit myös meidän 
aikanamme varjella ihmiset saatanal-
liselta eksytykseltä. Herra, armahda 
meitä.

 Auta meitä Pyhän Henkesi kautta 
ryhtymään omassa elämässämme taiste-
luun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä 
loppuun asti. Tee meidät kansamme 
keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta 
armostasi.

Täytä meidät niin Sinun rakkaudel-
lasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun 
käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä 

Kuinka valmistautua tulevaisuuteen

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, 33500 Kangasala

se voima, joka voittaa pimeyden vallat 
kansassamme.

Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme 
Sinun kauttasi. Siihen me uskomme. 
Armahda meitä. Amen.”

Saamme nostaa päämme, vapautuk-
semme on lähellä. ”Tämän Minä olen 
teille puhunut, että teillä olisi Minussa 
rauha. Älköön teidän sydämenne olko 
murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja 
uskokaa Minuun.” Joh. 14:27
Kyösti Kallio

Ajankohtainen rukous myös tänään!

Martti Ahvenainen on 
helluntaiherätykseen 
kuuluva arvostettu 
Jumalan Sanan opet-
taja, jolla on paljon 
profeetallista näkökykyä 
siihen, miten uskovien 
tulisi toimia juuri nyt.
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Suomessa on tehty tutkimus, 
joka  osoittaa,  että suuri osa 
kansasta pelkää Venäjän 
hyökkäystä maahamme.  
Ohessa julkaisemme Pekka 
Kujalan mielipidekirjoituk-
sen, joka käsittelee Venäjän 
hyökkäystä Ukrainaan ja 
mahdollista Suomen val-
tausta. Kirjoitus heijastaa 
monen suomalaisen tunteita 
ja ajatuksia ”rakkaasta vi-
hollisestamme”, josta Pekka 
kirjoittaa: 
Suomenruotsalaisena olen 
runsaasti seurannut Ve-
näjän nykyistä ”väkival-
taa”. Olen myös Suomen ja 
Ruotsin kansalainen. Siksi 
olen lukenut ja kuunnellut, 
kuinka Suomen media ja 
suomalaiset itse reagoivat 
Putinin sodankäyntiin.

He kokevat sen raakana nyrkki-
iskuna tai Venäjän karhun 
villinä tassun iskuna, joka repii 
kaiken, ilmeisesti kuvitellun 
turvallisuuden. Vakavasti pu-
hutaan siitä, että Putin haluaa 
perustaa uudelleen Suur-Venä-
jän Nikolai II:n rajojen mukaan 
1800-luvulta, johon kuuluu 
myös Suomi ja Baltia ja että 
länsimaailma EU:n ja Naton 
kanssa eivät puutu sotilaalli-
sesti asiaan, kuten Ukrainan 
tapauksessa. Jotta Nato ryn-
täisi apuun ja puolustukseen, 
tarvitaan Naton jäsenyys, mikä 
saisi Putinin painamaan kaikkia 
mahdollisia ja mahdottomia 
painikkeita sen estämiseksi.

Vaihtoehdot vähissä
Ei ole siis muuta vaihtoehtoa, 
kuin joko antautua, tulla osaksi 
Venäjää tai taistella uudelleen... 
On mahdollista kuitenkin, että 
jotkut korkeat poliitikot ja ar-
meijan henkilöt näkevät, mihin 
suuntaan Venäjä on menossa ja 
siksi ”panevat pois” Putinin. 
On myös mahdollista, että Ve-
näjän talous on niin murtunut, 
ettei sillä ole varaa hyökätä 
Suomeen tai Baltian maihin. 
Kuka tietää, mitä Putin ja 
Kiina ovat keksineet yhdessä, 
Xi Jinpingistä saattaa virrata 
miljardeja hänen ”punaiselle” 
naapurilleen, vaikka Putin ja 
hänen oligarkkinsa ovat todella 
korruptoituneita kapitalisteja, 
jotka istuvat palatseissaan.

Venäjän uhka
Suomalaisten ja ruotsalaisten 

suhtautumisessa Venäjän uh-
kaan on selvä ero. Suomalaiset 
hengittävät kokemusta, joka 
tietää, kuinka raa’asti sinises-
tä, aurinkoisesta taivaasta voi 
yhtäkkiä tulla tumma myrs-
ky, joka repii kansaa pahasti. 
Ruotsalainen ajattelee: ”Kyllä 
kyllä, se on ylikuumentunutta 
hälyttämistä, asiat toimivat 
edelleen, kuten ne ovat toimi-
neet kaksisataa vuotta. Meillä 
menee hyvin.”  Mutta histo-
ria sekä nykyisyydessä että 
menneisyydessä osoittaa, että 
arvaamaton tapahtuu yhtäkkiä. 
Saattaa tulla odottamattoman 
kylmä ja ankara todellisuus, 
joka meidän täytyy kärsiä läpi 
tai jossa kuolla.

Minulle kristittynä tule-
vaisuus on kuitenkin ikuista 
rauhaa ja iloa Taivaassa Jee-
suksen tykönä. Toisaalta minua 
huolestuttaa perheeni tai suvun 
tilanne, ja kaikki nämä miljoo-
nat pohjoismaalaiset, jotka ei-
vät vielä ole ottanut Jeesuksen 
pelastusta vastaan. Kirjoitin 
”pohjoismaalaiset”, koska kun 
Venäjän karhu on ylittänyt 
tietyt rajat, miksi se ei jatkaisi 
strategisesti tärkeään Ruotsiin, 
missä on rikkaat rautamalmi- 
ja vesivoimalaitokset. Ruotsi 

Ukraina tänään, Suomi huomenna?

on varsin helppo vallata, sillä 
maa on poistanut suurimman 
osan sotilaallisesta voimastaan 
viimeisinä vuosikymmeninä. 
Lisäksi Putinin maailmassa ei 
selvästikään ole moraalisia 
huolia.

Miten toimia 
sotatilanteessa? 
Sitten mietin, miten itse sota-
tilannetta voisi käsitellä. Olen 
todennäköisesti ylittänyt ikä-
rajan, jolloin ei lähetetä rinta-
malle. Pitäisikö paeta metsään, 
kun venäläiset ovat vallanneet 
maamme? Evankelistana voin 
levittää evankeliumia missä 
vain, ei ase kädessä, vaan 
Raamattu. Vai pitäisikö asetta 
edelleen käyttää puolustukses-
sa, sellaisessa vastarintaliik-
keessä?

Mitä tekisit, jos joku koneki-
väärillä uhkaa perhettäsi ja olisi 
muutaman sekunnin päästä 
teurastanut heidät, ammuisitko 
hyökkääjän? Siitä skenaariosta 
tulee suuressa mittakaavassa 
todellisuutta meille kaikille, 
kun otetaan huomioon Venä-
jän massiivinen sotilaallinen 
hyökkäyskyky ja selkeä tahto 
käyttää sitä. raketteja, pommeja 

ja luoteja, ehkä taktisia ”piena-
tomipommeja”. Vaimoni isoäiti 
kuoli venäläispommista, isoisä-
ni veljet venäläiset tappoivat.

Maan puolustaminen
Valitettavasti tämä ei ole fan-
tasiaa, hauta on hyvin kylmä 
ja kova, mutta jos olet rauhassa 
Jumalan kanssa ja olet vas-
taanottanut Jeesuksen, Hänen 
pelastuksensa, syntien anteek-
siannon ja iankaikkisen elämän 
Taivaassa, kaikki on lopulta 
hyvin. 

On jokaisen oma asia, kuin-
ka itse sotahelvetin käsittelee, 
ehkäpä sekä Raamattu että 
kivääri kädessä. Pasifismi on 
historiallisesti ja itse asiassa 
raamatullisesti kohtuutonta. 

Näetkö Israelin antautumi-
sen läpi historian, nyt ja aikai-
semmin? 1948, Jom Kippurin 
sota tai Kuuden päivän sota 
1967? Israel ja juutalaiset oli-
sivat tuhoutuneet, jos he eivät 
olisi puolustautuneet. Olisiko se 
ollut Jumalan tahto? Tai Suomi 
olisi antautunut Neuvostoliiton 
hyökkäyksessä vuonna 1939? 
Suurin osa suomalaisista olisi 
siirretty väkisin Siperiaan ja sen 
kylmään, hitaaseen kuolemaan, 

ja venäläiset olisivat täyttäneet 
Suomen venäläisillä. Se oli 
Stalinin venäläistämispolitiik-
kaa. Minä ja monet kanssani 
eivät olisi edes olemassa nyt.

Onko murha tappaa puolus-
tukseksi - viidennen käskyn 
rikkominen? Uusi testamentti 
tuomitsee murhaajat, mikä 
tarkoittaa rikosta, mutta onko 
puolustussota tai perheen pe-
lastaminen rikos, murha? Jo-
hannes Kastaja ei nuhtele soti-
laita mistään muusta kuin siitä, 
että he eivät väkivallalla kiristä 
keneltäkään rahaa, vaan tyyty-
vät palkkaansa, muuten heidän 
ammattinsa oli taistella ja tap-
paa. No, en usko, että Jumala 
tuomitsee pasifisteja tai soti-
laita oikeudenmukaisessa puo-
lustussodassa tai jos pelastat 
vaimosi ja lapsesi, äitisi, isäsi 
ja sisaruksesi joukkomurhasta. 

Lopuksi varmista vain, että 
sinulla on rauha Jumalan kans-
sa, että sinulla on puhdas 
omatunto, katumuksessa, ar-
mossa ja totuudessa. Rukoile 
Ukrainan, Suomen ja Ruotsin 
puolesta. Jeesuksen rauha 
kanssasi. 
Pekka Kujala

Pekka Kujala
on Ruotsin suo-
malainen, joka 
seuraa huolella 
Suomen tapah-
tumia, koska 
ne koskettavat 
myös Ruotsissa 
asuvia.
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Jeesus puhui Öljymäen pu-
heessa synnytystuskien alus-
ta Matt. 24:6–8 jakeissa:
”Ja te saatte kuulla soti-
en melskettä ja sanomia 
sodista; katsokaa, ettette 
peljästy. Sillä näin täytyy 
tapahtua, mutta tämä ei 
ole vielä loppu. Sillä kan-
sa nousee kansaa vastaan 
ja valtakunta valtakuntaa 
vastaan, ja nälänhätää ja 
maanjäristyksiä tulee monin 
paikoin. Mutta kaikki tämä 
on synnytystuskien alkua. ”

Nyt Venäjän karhu on nous-
sut kauhistuttamaan kansoja, 
kuten Dan. 7:5 jakeessa on 
ennustettu:

”Ja katso, oli toinen peto, 
joka oli karhun näköinen. Se 
nostettiin toiselle kyljellensä, 
ja sillä oli suussa kolme kyl-
kiluuta, hammasten välissä; ja 
sille sanottiin näin: ”Nouse ja 
syö paljon lihaa.” Perinteisesti 
karhu ja Venäjä on yhdistetty 
toisiinsa. Kaksi maailmansotaa 
on ollut. Ilmeisesti kolmas tu-
lee sekin ajallaan. Tilanne idän 
ja lännen välillä on huonontu-
nut dramaattisesti. Kauppasota 
ja kylmä sota ovat todellinen 
uhka maailmanrauhalle. Syn-
nin tähden ihmiset tekevät pa-
haa muille ja sortavat toisiaan. 
Myös kansojen johtajat ovat 
syntisiä ihmisiä kuten me kaik-
ki. Raamattu kertoo Jumalan 
tahdosta: Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että Hän 
antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka Häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä, Joh.3:16. 
Tämä on hyvä uutinen sinulle 
ja minulle.

Huonot uutiset
Maailmassa on huonoja uu-
tisia: korkeat ruuan hinnat, 
tuhoisat säät, energiapula, 
nälkä, väkivalta ja terrori, 
myrskyt, tulvat, ennätykselliset 
ja harvinaiset virustaudit ja 
maanjäristykset. Lomakunta 
huokailee myös synnytystus-
kissa, Room. 8:22.

Tiedon ja sivistyksen li-
sääntymisestä huolimatta mo-
raalittomuus, siveettömyys, 
kapinointi ja Jumalan pilkka 
uskonasioita kohtaan on kas-
vanut.  Viimeisten päivien ih-
minen on itsekäs, ja hän palvoo 
mammonaa. Jumalattomat 
ovat epäuskoisia ja surut-

tomia. Ihmismielipiteet ja 
näennäisdemokratia ovat heil-
le tärkeitä. Ihminen on oma 
jumalansa. Hänen uskontonsa 
on ihmisen uskonto. Tuleeko 
moraalin ja lakien luhistumi-
nen, talouden lama ja inflaa-
tio, talouselämän romahdus. 
Ihmiskunta ei ole koskaan 
ollut ennen niin velkaantunut. 
Syntivelka on myös kasvanut 
huippuunsa. Susia suojellaan, 
mutta ei lampaita. Nouseeko 
vaino kristittyjä vastaan.
 
Myrskyn keskellä
Matteuksen evankeliumin 8.lu-
vussa kerrotaan opetuslapsista 
myrskyn keskellä Jeesuksen 
kanssa.

On ollut niin turvallista Jee-
suksen kanssa. Yhtäkkiä tulee 
myrsky. Kyllä tästä selvitään. 
Ajattelen, onhan Herra venees-
sä. Tuntuu kuitenkin vähitellen, 
että en selviä tästä millään. 
Ajattelen aivan menehtyväni 
ahdistukseen. Silloin sanon 
opetuslasten tapaan. ”Etkö Sinä 
välitä, että hukumme?” Mark. 
4:38 Opetuslapset näkivät 
Jeesuksen kaiken aikaa. Hä-
nellehän tapahtui se sama asia 
kuin opetuslapsille. Silti Jeesus 
vain nukkui, koska Hänellä oli 

Jumalan rauha sydämessä.
Kun Jumala on hiljaa, Hän 

vaikuttaa passiiviselta. Moni 
luulee siksi, ettei Jumalaa 
olekaan olemassa. Ihmisellä 
voi olla hyvin vaikea lapsuus 
tai avioliitto. Voi olla monia 
ahdistavia elämäntilanteita. 
Ukrainan kansalla on nyt sel-
lainen myrsky, jossa pelko ja 
rohkeus kulkevat käsi kädessä. 
Jumala on kuitenkin omien-
sa turva ja kilpi. Pelokkaat 
opetuslapset huusivat Herraa 
avuksi herättäen hänet. ”Auta 
Herra, me hukumme.” Mekin 
saamme rukoilla ja anoa Uk-
rainan kansan puolesta. Herra 
antakoon enkeleitä avuksi 
ihmisille ja rauhantahtoa Ve-
näjän johtajille. Sota on paitsi 
maallinen myös hengellinen eli 
henkivalloissa.

Usko Jumalaa
Jeesus sanoi: ”Eikö teillä ole 
uskoa. Minähän olen tässä.” 
Oli vain odotettava. Voi pelätä, 
vaikka näkee Herran. Usko 
ei ole toimivaa, jos se katsoo 
näkyväisiä. Myös meidän on 
joskus vaikea käsittää, mistä 
on kysymys. Asiat eivät usein 
mene meidän haluamallamme 
tavalla. Kuitenkin Hän on 
kansamme. Hänen valtansa ja 

voimansa ovat yli meidän mah-
dollisuuksiemme. Jossain vai-
heessa kaikki uskovat kokevat 
tämän omakohtaisesti. Ei riitä 
pelkkä Jumalan Sanan kuule-
minen. Pitää oppia luottamaan 
luhistumisenkin keskellä. Luo-
tettava myös kaiken mennessä 
pieleen. Opetuslapset oppivat 
myrskykokemuksen jälkeen 
luottamaan täysin Jeesukseen. 

Moni ajattelee, miksi tämä 
sota Euroopassa alkoi. Herran 
ajatukset ja suunnitelmat ovat 
kuitenkin erilaiset kuin ihmis-
ten. Jumala kutsuu ihmiskuntaa 
näiden vitsausten ja koette-
lemusten kautta ja kehottaa: 
Tehkää parannus ja uskokaa 
evankeliumi. Siksi meidän 
tulee panna perusta kuntoon, 
Kristus-kalliolle kannattaa ra-
kentaa elämänsä talo. Silloin se 
kestää. Mennään syvemmälle 
Kristukseen ja syvemmälle Sa-
naan, joka uskossa sulautukoon 
henkeemme ja mieleemme. 
Olemme menossa Luvattuun 
maahan, pois epäjumalat ja 
epäusko, Egypti ja maailma 
jääkööt selän taakse. Ottakaam-
me Joosuan ja Kaalebin uskon 
henki, katse Kristukseen. Ei 
katsella muulle kuin voittopal-
kintoa kohti. 

Jumalan rauha 
sotien melskeessä 

Lähetyskäsky     
Herra antoi meille käskyn: 
”Tehkää kaikki kansat Minun 
opetuslapsikseni.” Siten me 
valmistamme tietä Herralle, 
joka tulee noutamaan omansa. 
Herra pelastaa meidät vihan 
ajasta. Morsian odottaa. On 
valvomisen ja ylistyksen aika. 
Mooses oli Punaisen meren 
rannalla. Näytti vaikealta, kun 
egyptiläiset olivat tulossa tuho-
amaan heitä ja meri oli edessä. 
Mooses ojensi uskon sauvansa, 
ja niin meri kuivui, ja he pää-
sivät sen halki turvaan. Näin 
Herra on edelleen kansansa 
suoja. Luuk. 12:32: Älä pelkää 
sinä piskuinen lauma, sillä tei-
dän Isänne on nähnyt hyväksi 
antaa teille valtakunnan.

Saamme nostaa päämme, 
vapautuksemme on lähellä. 
”Tämän Minä olen teille pu-
hunut, että teillä olisi Minussa 
rauha. Älköön teidän sydämen-
ne olko murheellinen. Uskokaa 
Jumalaan, ja uskokaa Minuun.” 
Joh. 14:27

Lassi Erpiö
Ilpoistenpiiri, Turku

Lassi Erpiö on 
profeetallinen 
julistaja, joka 
yhdessä Soile 
Inkarin kanssa 
johtaa Ilpoisten-
piirin tilaisuuksia 
Martinkirkossa 
Turussa.
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Taivaan Isä kuuli nuoren naisen kiihkeän toiveen 

“Haluan elämältä enemmän”
Nuorena Ester Aili Heino-
nen halusi kiivaasti elämältä 
jotain enemmän, vaikka ei 
oikein tiennyt mitä. Mutta 
kun tuo nuori nainen an-
tautui Jeesukselle, hänen 
elämässään käynnistyi suuri 
ja ihmeellinen seikkailu.

Taivasasiat kiinnostivat Ester Ailia jo 
pikkutyttönä ja hän oli kiinnostunut 
ennen kaikkea Taivaan Isästä ja puhui 
Hänelle asioitaan. Vartuttuaan nuori 
nainen muutti Turkuun ja tapasi siellä 
suuren miehen nimeltä Markku Heino-
nen. Nuoret alkoivat seurustella, mutta 
poikkeuksellista kyllä, heidän kesto-
keskustelun aiheena oli aina Jumala.  

- Sydämessäni oli valtava halu ja kai-
paus löytää elämältä jotain enemmän, 
jotain kaunista ja puhdasta… Ja niinpä 
me puhuimme aina vaan Jumalasta.   

- Ja Markku sanoi minulle aina, että 
sinä kyllä tulet pian uskoon! Tyrmäsin 
hänet sanoen, että älä hyvä ihminen 

hassuja puhu, minusta ei ikinä tule 
mitään nutturapäistä vihaisen näköistä 
ja tiukkaa tätiä, joka pelottelee ihmisiä 
helvetillä.

Sellainen käsitys uskovista nuorella 
naisella oli.

   Nuorten seurustelu jatkui ja pian 
he alkoivat käydä yhdessä erilaisissa 
kirkoissa. Siellä Aili Ester kuunteli ja 
katseli ja ajatteli, että voi ei, minusta ei 
kyllä ikinä voi tulla uskovaista… 

- Nämähän ovat täällä niin hartaan 
näköisiä, minähän tipahtaisin rattailta 
heti alkuunsa ja sitten minulle nauret-
taisiin, että ei sinulla kyllä tule tästä 
yhtään mitään…  

Siihen aikaan Ester Aili teki mm. 
perhepäivähoitajan töitä ja eräänä päi-
vänä hänelle tuli hoitoon kaksi pientä 
ja kirkassilmäistä tyttölasta, jotka lau-
loivat lauluja Jeesuksesta. Se kolahti.

- Heidän vanhempiensa kautta me 
ohjauduimme lopulta Turun helluntai-
seurakuntaan,  Ester Aili muistelee. Ja 
siellä hänen elämään astui vielä Mark-
ku Heinostakin suurempi mies, Jeesus 
Kristus. Nuoret antautuivat yhdessä 

Hänelle ja vähitellen Jeesus valloitti 
heidän sydämensä kokonaan. 

 
Kasteelle ja heti!
Heti seuraavana yönä Ester Aili näki 
kummallisen unen. 

- Näin Jumalan tulen lankeavan 
taivaasta, se oli kuin tulisoihtu. Otin 
Raamatun käteeni ja luin, että joka 
uskoo ja kastetaan, se pelastuu ja saa 
Pyhän Hengen lahjan (Apt. 2:38). 

- Saman tien minulle tuli kamala 
kiire, että nyt äkkiä kasteelle. Soitin 
pastorille, että minut pitää kastaa heti! 
Pastori yritti toppuutella, että ei se vielä 
onnistu, mutta intin, että kastakaa miten 
ja missä vaan, kunhan kastatte heti! 
Odotettuani kaksi pitkää viikkoa pääsin 
vihdoin kasteelle.

- Kasteessa koin valtavan sisäisen 
mullistuksen. Ulkonaisesti minussa 
ei tapahtunut mitään, mutta sisäisesti 
synnyin uudesti; silloin minusta tuli 
Jumalan lapsi.  

- Sitten olin rukouksessa ja paastossa 
ja siinä Herra selkeästi kutsui minua 
evankelistan työhön. Valitin Jeesuksel-

le, että kuinka Sinä minut valitsit, jolla 
ei ole yhtään mitään! Ei työvälineitä, 
ei mitään erikoisavuja… Ainoa mitä 
haluaisin, on auttaa sairaita ja köyhiä 
ihmisiä ja rukoilla sairaiden puolesta. 

- Sitten sanoin Jeesukselle, että 
voitaisiinko tehdä sellainen sopimus, 
että Sinä pidät minusta huolen niin 
että minä voin toimia tällä alueella, ja 
minä puolestani sitoudun tähän palve-
lustehtävään. Se oli suullinen, mutta 
täydestä sydämestä tehty sopimus - ja 
se on voimassa vielä tänäkin päivänä.  

”En halua Jerusalemiin!” 
Tämän jälkeen Jeesus sanoi, että Minä 
lähetän sinut Jerusalemiin ja siellä sinut 
kastetaan Pyhällä Hengellä ja tulella, 
ja sieltä saat kaikki tarvittavat työvä-
lineet. Voit rukoilla sairaiden puolesta 
ja tulet näkemään voimallisia teko-
jani, ja lähetän sinut moniin maihin.

- Sanoin Jeesukselle, että minä en 
halua lähteä minnekään Jerusalemiin! 
Mitä varten minun pitäisi sinne asti 
lähteä, eikös se kaikki voisi tapahtua 
tässä ja nyt? Mutta Jeesus sanoi, että ei, 

Sinä olet Isä Juma-
lalle aivan yhtä 
arvokas ihminen 
kuin kuka tahansa 
korkea- arvoinen 
diplomaatti tai 
valtion johtaja, 
vakuuttaa Ester 
Aili sinulle.



Uusi Elämä Nro 2/2022                  Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                                                               7  
     

sinun on mentävä Jerusalemiin! Okei, 
sain asiani järjestettyä ja pian löysin 
itseni Jerusalemista.

- Jerusalemissa Pyhä Henki lankesi 
yllemme niin voimakkaasti, että kym-
meniä ihmisiä täyttyi Pyhällä Hengellä 
ja tämän matkan jälkeen aloin nähdä 
uninäkyjä.  

- Jo tulomatkalla Jerusalemista näin 
unessa pienen mustatukkaisen tytön, 
joka sanoi, että auta minua! Tämän ty-
tön toinen lonkka oli pois paikallaan ja 
hänen ympärillään oli valtavan paljon 
enkeleitä. 

- Ihmettelin Markulle, että mitähän 
tämä uni oikein tarkoittaa ja hän sanoi, 
että kyllä sille selitys tulee aikanaan. Ja 
se selitys tuli jo kahden päivän päästä! 
Sain kutsun tulla rukoilemaan erään 
pienen tytön puolesta, joka oli syntynyt 
lonkkavikaisena.  

- Kun me menimme Markun kanssa 
tuohon perheeseen, siellä oli isoisä ja 
mummi ja tämä pikkutyttö - juuri sen 
näköisenä, kun näin hänet unessa. 

- En ehtinyt edes ottaa hänen jalois-
taan kiinni, kun hänen lonkkansa meni 
paikoillensa. Isoisä puhkesi itkemään ja 
täyttyi välittömästi Pyhällä Hengellä, 
ja myös mummi ja lapsen äiti antoivat 
elämänsä Jeesukselle. Kunnia ja ylistys 
Taivaan Jumalalle!

”Mitä minä panen päälleni?”
- Olin Romaniassa siihen aikaan, 
kun diktaattori Nicolae Ceaușescu 
ammuttiin. Jumala oli sitä ennen 
näyttänyt minulle unessa, että minun 
pitää viedä Romanian lapsille apua 
ja tuolla matkalla sain rukoilla myös 
satojen aikuisten puolesta. (Näistä 
tapahtumista voit lukea yksityiskoh-
taisemmin Ester Ailin kirjoittamasta 
kirjasta ”Kaikki elämäni värit”. )

- Matka Romaniaan oli erittäin 
mielenkiintoinen Jumalan johdatus. 
Kun olin lähdössä, minulle sanottiin, 
että Romaniaan ei mene nyt mitään 
lentoja, sinne et pääse millään! Mutta 
Ester Ailiapa ei pysäytetä silloin, kun 
hänellä on taivaallista tietoa!  

- Kun Jumala sanoo jotain, minä 
tottelen. Pakkasin laukkuni ja keräsin 
ympäri Turkua sidetarvikkeita, lääk-
keitä ynnä muuta ja lensin Wieniin. Ja 
Markku rukoili vieressäni polvillaan 
koko ajan…

   Lähtövalmisteluidensa aikaan 
Ester Aili esitti Jeesukselta meille 
naisille niin tyypillisen kysymyksen: 
”Mitä minä panen sinne päälleni?” Hän 
ajatteli, että paikalliset köyhissä oloissa 
eläneet ihmiset pukeutuvat vaatimatto-
masti, eikä halunnut pukeutumisellaan 
nousta muiden yläpuolelle. Niinpä Jee-
suksen vastaus oli hänelle suuri yllätys: 
”Ei muuta ohjetta, kuin ota se valkoinen 
minkkiturkki ja pistä se päällesi!” 

- Lentokoneessa istuessani valitin 
Herralle, että minähän olen kuin rii-
kinkukko tässä minkkiturkissani – ja 
menossa köyhään maahan! Siis miksi 
minkkiturkki, mistä on kysymys, Ju-
malan nainen pähkäili. Mutta arvoitus 

ratkesi pian.
- Wienissä minulle ilmoitettiin, että 

Romaniaan ei ole lentoja ja minut 
ohjattiin hotelliin odottelemaan ja lu-
vattiin tulla sanomaan heti, kun lennot 
aukeavat. 

- Ja jonkin ajan kuluttua virkailija 
tuli kutsumaan, että tulkaa mukaan 
rouva, te pääsette edustuslennolle!

-  Lennolla oli eri maiden diplomaat-
teja, ja siinä minä tavallinen suoma-
lainen nainen istuin heidän keskellään 
ja ihmettelin. Mutta Pyhä Henki sanoi 
minulle, että sinä olet aivan yhtä arvo-
kas ihminen kuin kuka tahansa näistä! 
Viesti, jota sinä viet eri ihmisille, on 
äärettömän kallisarvoinen!

   Kun arvovaltainen seurue saapui 
sitten Bukarestin lentokentälle, se oli 
poikkeustilan vuoksi tyhjä ja aseman 
pihalla oli vain mustia takseja vas-
taanottamassa koneessa olleita diplo-
maatteja. 

- Yritin selittää heille, että en kuulu 
tähän seurueeseen, mutta minut sul-
lottiin autoon ja vietiin samaan hotel-
liin. Siellä sanoin taas, että en kuulu 
seurueeseen mutta minua vaan vietiin 
diplomaattihuoneisiin...

- Sitten lähdin viemään tuomiani tar-
vikkeita, rahoja ja ruokaa niille lapsille. 
Mutta kun tulin takaisin hotellihuonee-
seen, jossa olin asunut, oli sillä aikaa 
ammuttu -  ja huoneen tilalla oli enää 
suuri monttu!

Niinpä Ester Aili sai uuden huoneen. 
Sitten hän lähti ulos kävelemään ja 
huomasi, että Bukarestin eräällä to-
riaukiolla oli puhetilaisuus, ja niinpä 
hän kysyi järjestäjiltä, saisiko hänkin 
puhua. Minkkiturkkiselle kaunottarelle 
ei yleensä anneta pakkeja, eikä nyt-
kään. Hänelle sanottiin, että daa daa, 

ole hyvä vaan, ja niin Ester Aili nousi 
lavalle ja antoi palaa. 

- Puhuin ensin englantia ja sitten 
aloin puhumaan taivaallisilla kielillä ja 
sitten taas puhuin englanniksi ilosano-
maa Jeesuksesta, ja sitten jatkoin taas 
kielillä. Ja kuulijat menivät polvilleen 
ja itkivät – ja sitten aloin siunata heitä 
ja rukoilla heidän puolestaan.  
    - Jumala on luonut kaikki kielet ja 
Hän tekee mitä tahtoo! Tapahtuma oli 

itsellenikin valtava yllätys ja todistus 
Hänen suuruudestaan, ja tämänkaltaisia 
kokemuksia minulla on ollut matkoil-
lani paljon. Ja niistä kaikista kuuluu 
kiitos ja kunnia yksin meidän Jumalal-
lemme!  Halleluja!  
Teksti: Seija Pajatie
Etusivun kuva: Pauli Kemi
Sivun 6 kuva: TV7
Sivun 7 kuva. Uusi Elämä -lehti

Taivaan Isä on ihmeiden tekijä, en suinkaan minä. Jos joku haluaa nähdä ihmeitä, hänen kannattaa lukea Sanaa ja totella 
Pyhän Hengen ääntä, sanoo Aili Esteri Heinonen, joka kuvassa on tekemässä Uusi Elämä TV-ohelmaa Pauli Kemin kanssa.

Aili Ester 
Heinonen on 
myös kirjailija. 
Häneltä on 
ilmestynyt 
muutama
kirja kuten: 
Kaikki elämäni 
värit.
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Taivaalliset helmet
Jeesus totesi helmistä (Matt.13:45-
46): ”Taivasten valtakunta on kuin 
kauppias, joka etsi kauniita helmiä. 
Kun hän löysi yhden kallisarvoisen 
helmen, hän meni ja myi kaiken, 
mitä hänellä oli, ja osti sen.” Helmet 
mainitaan Raamatussa 12 kertaa. 
On perusteltua tutkia tarkemmin, 
mistä on kysymys.

Helmiäinen on eräiden nil-
viäisten kuoren sisäpinnan 
vahvaa, hohtavaa ainetta.
Helmiäisen rakentumisen kaikkia yksi-
tyiskohtia ei tunneta. Tapahtumasarja on 
monimutkainen. Helmiäinen muodostuu 
pienistä kuusikulmaisista aragoniitti-
levyistä, jotka ovat puolen millime-
trin tuhannesosan paksuisia ja 10–20 
millimetrin tuhannesosan levyisiä. 
Niiden välissä on kerroksittain jousta-
vaa orgaanista eli eloperäistä ainetta: 
kitiiniä, silkinkaltaisia proteiineja tai 
vastaavia aineita. Tämä orgaanisen ja 
epäorgaanisen aineen sekoiterakenne 
tekee helmiäisestä joustavaa ja kestävää. 
Aragoniittilevyjen paksuus on lähellä 
näkyvän valon aallonpituutta, ja se luo 
helmiäisen pintaan interferenssikuvioita.

Helmen kauneuden salaisuus
Ihmissilmä näkee eri aallonpituuksilla 
etenevän valon erivärisenä. Kyseessä on 
ohuessa kalvossa tapahtuva interferens-
si-ilmiö, joka tarkoittaa, että ohuen kal-
von ylä- ja alapinnasta heijastuneet aallot 
kulkevat hieman eripituisen matkan, 
kohtaavat ja vuorovaikuttavat. Vahvistus 
ja heikennys riippuvat aallonpituudesta 
ja kalvon paksuudesta. Kun tarkastellaan 
vinosti kalvoon osuvaa valoa, vahvistus 
ja heikennys riippuvat vielä tulokulmas-
ta. Näin ollen tietyn paksuisella kalvolla 
eri aallonpituudet (värit) vahvistavat toi-
siaan tietyllä tulo- ja heijastuskulmalla. 
Kyseessä on irisointi -niminen ilmiö.

Helmiäinen suojaa
simpukan herkkää runkoa vahingossa 
sen kuoren sisään joutuneelta vieraalta 
kappaleelta, jonka ympärille simpukka 
tuottaa suojakuoren samasta aineesta, 
jota käytetään kuoren vuoraukseen. Hel-
miäisen tärkeimmät ainesosat ovat siis 
aragoniitti, joka on kalsiumkarbonaatin 
muoto ja konkioliini -niminen proteiini.

Aito helmi syntyy luonnossa
Se säihkyy jalokiven tavoin sateenkaaren 
väreissä. Keinotekoisten tuotteiden val-
mistajat katsovat sitä kadehtien. Kuinka 
yksinkertainen nilviäinen voi tuottaa tuol-
laisella tarkkuudella toteutetun tuotteen?

Helmet eivät aina 
ole valkoisia
Vihreänhohtoiset ovat usein kallisar-
voisimpia. Valkoinen sävy luonnol-
lisesti vallitsee, roosa ja kullanhohtoinen 
ovat myös arvokkaita, mutta keltaisia, 
oransseja, vaalean- ja purppuranpunaisia 
sekä sinisiä ja mustiakin on. Japanilaiset 
tiedemiehet tutkivat luonnonhelmien iri-
sointia tavoitteenaan parempien helmien 
ja keinohelmien tuotanto ja värin valinta.

Helmien hieno rakenne
Helmien todellinen ihmeellisyys paljas-
tuu mikroskoopin avulla. Litteät arago-
niittilevyt vaikuttavat kokeneen muu-
rarin paikoilleen asettamilta. Jokainen 
kerros on muutaman metrin sadas-
miljoonasosan paksuinen. ”Paksuus 
määrää taittuvan valon värin”, tutkijat 
selvittävät. Muurauslaastina on nil-
viäisen erittämä konkioliini -proteiini. 
Päällekkäisten levykerrosten paksuus 
on yleensä 30–50 kertaa suurempi 
kuin proteiinikerroksen paksuus. Yksi 
konkioliinimolekyyli rakentuu 21 ami-
nohaposta. Sen rakenne ja muurausohje 
on tallennettu nilviäisen solujen tumaan. 
Konkioliini muodostaa kiteytymiskes-
kuksen, jonka ympärille kalsiumkarbo-
naatti kiteytyy. Simpukan täytyy kui-
tenkin säädellä sen tuotannon määrää, 
sijoituspaikkaa ja tasalaatuisuutta, jotta 
tulokseksi saadaan täydellinen helmi.

Biovalua
Helmet edustavat biovalun mestarillisia 
työnäytteitä. Luomakunnassa on muita-
kin ihmeellisiä valutuotteita. Hampaat 
ovat paraatiesimerkki. Sisäkorvissamme 
on tasapainokiviä, jotka on tuotettu ja 
kiinnitetty tarkkojen ohjeiden mukaan. 
Merisiilin tasapainokivien rakentumisen 
tutkijat eristivät otopetriineihin kuuluvan 
proteiinin, joka vapauttaa mineralisaa-
tiotapahtumassa syntyviä protoneja. Jos 
näin ei tapahtuisi, happamuus tappaisi 
merisiilin. On vaikea kuvitella, kuinka 
biovalu voisi ”kehittyä”. Kyseessä on 
tarkoin säädelty koneisto, jota ohjaa 
koodi, jonka ohjeiden mukaan raken-
netaan mestarillisia tuotteita. Uusdar-
vinismi ei tapahtumaa selitä. Insinöörit 
ymmärtävät asian, sen sijaan biologit, 
jotka eivät ole purkaneet tai suunnitelleet 
koneita, eivät ymmärrä. Luomisesta ja 
luonnon insinööritaidon ihmeistä kerron 

Helmet ovat lumoavia koruja
Kulta, timantit ja jalokivet kaivetaan 
maaperästä, mutta hohtavat helmet ovat 
elävän elämän tuottamia. Tutkijat selvit-
tivät tietokonemallinnuksella aragoniitti-
levyjen paksuuden vaikutusta irisointiin.

Miksi luonnollinen suojama-
teriaali on niin kaunista?
Jokin muu materiaali, jonka optiset 
ominaisuudet eivät ole yhtä nerokkaat 
kuin helmiäisessä, olisi voinut hoitaa 
nilviäisen kuorta suojaavan tehtävän 
yhtä hyvin. Miksi helmi lisäksi kasvaa 
yhä suuremmaksi, vaikka nilviäistä 
kiusaava siru on jo peitetty paksulla 
kerroksella? Vastaus on selvä. Jumala 
on luonut valtavan määrän luksussuun-
nittelua, joka kertoo Hänen kauneuden-
tajustaan - vai oletko havainnut luon-
nossa epäonnistuneita värisommitelmia?

Keinohelmet 
Tippukivestä tippuva liuos voi tehdä alla 
olevasta hiekanjyvästä helmen. Niistä 
tulee usein lähes täydellisesti pallon 
muotoisia. Kuivina niiltä kuitenkin puut-
tuu aitojen helmien hohto, ja ne muistut-
tavat marmorikuulaa. On kuin vertaisi 
elävää olentoa ja siitä tehtyä patsasta.

Viljellyt helmet
Helmien kalleus perustui niiden sukel-
tamisen vaikeuteen. Helmisimpukoiden 
sukupuuton estämiseksi niitä kasvate-
taan nykyään erityisillä tuotantoalueilla. 
Viljellyt helmet ovat tietysti myös 
100-prosenttisesti luonnollisia, mutta 
eivät enää entisen kaltaisia harvinaisuuk-
sia - kuten esimerkiksi filippiiniläisen 
kalastajan löytämä 65 senttimetrin 
läpimittainen helmi, jonka tämän het-
kinen arvo on 100 miljoonaa dollaria.

uutuuskirjassani Dinosaurukset (Kuva 
ja Sana) ja sunnuntaisin kello 19 ohjel-
massani Eläimet opettavat TV7:lla.

400 miljoonaa vuotta vanhaa 
helmiäistä ja biovalua? 
Evolutionistien mukaan ammoniit-
ti-nimiset nilviäiset ilmestyivät noin 
400 miljoonaa vuotta sitten siluuri- ja 
devonikausien vaihteessa ja hävisi-
vät sukupuuttoon liitukauden lopun 
joukkotuhossa 65 miljoonaa vuotta 
sitten. Niissä on ”iästä” riippumatta 
usein helmiäistä. Mutta jos et ”tiedä”, 
mikä kahdesta ammoniittifossiilista on 
toista 335 miljoonaa vuotta vanhempi, 
helmiäisen perusteella sitä on vaikea 
ratkaista! Evoluutioteoriaan vihkiy-
tymätön maallikko kuitenkin kysyy, 
kuinka kummassakin voi yhä olla hel-
miäistä ja siis konkioliinia, joka on 
proteiini? Proteiini ei maaperässä voi 
säilyä kuin joitakin vuosituhansia. Oikea 
vastaus on: ”Molemmat ammoniitit 
hautautuivat elävältä vedenpaisumuksen 
paksuihin maakerrostumiin noin 4500 
vuotta sitten.” Tästä kerron lisää kir-
jassani Kuusi päivää (TV7 kustannus).

Taivaalliseen Jerusalemiin 
käydään helmiportista
”Sen kaksitoista porttia olivat kaksi-
toista helmeä, kukin portti oli yhdestä 
helmestä” (Ilm. 21:21). Jumala on 
varannut meille hienointa luksussuunnit-
telua taivaalliseen kotiimme. Kaupungin 
perustukset on lisäksi koristettu kaiken-
laisilla kalliilla jalokivillä, ja kaupunki 
on puhdasta kultaa. Tästä voit lukea 
lisää geologi Pekka Rahkilan kir-
jasta Säihkyvät kivet (TV7 kustannus).
Pekka Reinikainen, lääkäri

Lääkäri Pekka 
Reinikainen korostaa 
Jumalaa kaiken Luojana 
ja että Hän on myös 
kaiken kauneuden lähde, 
jota kuvastavat myös 
ihastuttavan kauniit 
helmet.
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Ymmärrämmekö Jumalan rakkau-
den Suomen kansaa kohtaan? Ar-
mossaan hän on suonut kansallemme 
useita herätyksen aaltoja: rukoilevai-
suuden, herännäisyyden, evankeli-
suuden ja lestadiolaisuuden synnyn, 
vapaan kristillisyyden nousun ja 
monia paikallisia herätyksiä. 1900-lu-
vulla Jumala kutsui käyttöönsä mm. 
Urho Muroman, Frank Mangsin ja 
Niilo Yli-Vainion, ja jälleen syttyivät 
herätyksen tulet. 

Rukoilevaisuuden synty
Nuori kalantilainen paimentyttö Liisa 
Eerikintytär luki ollessaan paimenes-
sa vuonna 1756 Arthur Dentin kirjaa 
Totisen kääntymisen harjoitus ja tuli 
voimakkaaseen synninhätään. Hän 
lähti kertomaan kotikylänsä asukkaille 
kokemuksestaan. Liisan kertomus vai-
kutti muihin kyläläisiin niin, että hekin 
alkoivat pohtia, ovatko he Jumalalle 
kelpaavia. Herätys levisi talosta taloon 
ja kylästä kylään Lounais-Suomessa.

Herännäisyys syntyy Savossa 
ja Pohjanmaalla
Telppäsniityn tapahtumat vuonna 1796 
olivat yksi lähtökohta herännäisyydel-
le. Kesken heinänteon tuli voimakas 
tuulenpuuska ja niityllä olleet kahden 
talon ihmiset kokivat, kuin suuri käsi 
olisi kaatanut heidät maahan. Ilmeni 
kielilläpuhumista ja näkyjen näkemistä. 
Tämä vaikutti voimakkaan hengellisen 
herätyksen, joka levisi aluksi kyläläisten 
keskuuteen, sitten laajemmalle. Tätä 
pidetään Savon herännäisyyden yhtenä 
alkukohtana.

Savosta liikkeelle lähtenyt 22-vuotias 
Paavo Ruotsalainen saapui Jyväskylässä 
seppä Högmanin pajalle vuonna 1799. 
Nuorella miehellä oli ollut vuosia sisäi-
nen ahdistus. Keskustelussa sepän kans-
sa Paavo sai kuulla tärkeän kehotuksen: 
“Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana 
kaikki - Kristuksen sisällinen tunto.” 
Jumalan armo avautui Paavon elämään, 
hän lähti kulkemaan Savon kyliä kertoen 
löydöstään.

Pohjanmaalla Jumala käytti herätyk-
sen välikappaleina muutamia nuoria 
pappeja, joista huomattavimmat olivat 
Jonas Lagus ja Niilo Kustaa Malmberg. 
Lagus tuli herätykseen nuorena pappina 
Vöyrillä, Malmberg Pietarissa. 1800-lu-
vun alussa he toimivat molemmat 
papin virassa Kalajoella. Pohjanmaan 
herännäisyys tähtäsi heidän johdollaan 
omientuntojen heräämiseen, parannuk-
seen, Kristuksen armon kirkastumiseen 
ja sielujen pelastukseen. Ihmiset tulivat 
synninhätään ja löysivät syntiensä an-
teeksiannon. Jumalan sana tuli rakkaak-
si, ja sitä tutkittiin seuroissa suurella 
innolla. Malmberg kirjoitti langolleen: 
”Täällä herää ihmisiä niin, että nurkissa 
paukkuu.” 1830-luvulla Savon ja Poh-
janmaan herännäisyys kohtasivat Paavo 
Ruotsalaisen ottaessa yhteyttä Pohjan-
maan pappeihin. Herännäisyys vahvistui 
niin Savossa kuin Pohjanmaalla.

Evankelisuus
1800-luvun puolivälissä herännäisyy-

destä erkaantui evankelisuus, jonka 
keskeisenä perustajana oli Fredrik 
Gabriel Hedberg. Omantunnonvaivat 
ja Jumalan tuomion pelko ajoivat häntä 
lukemaan Jumalan sanaa ahkerammin ja 
tämä sana viehätti häntä yhä enemmän 
salaisella, virvoittavalla voimallaan. 
Jokainen ristiinnaulittuun ja ylösnous-
seeseen Vapahtajaan uskova saa todella 
syntien anteeksiantamuksen, elämän ja 
autuuden. Hedberg ymmärsi, että hän 
saattoi oikeasti omistaa tämän armon 
itselleen, jolloin häntä pitkään rasittaneet 
levoton omatunto ja pelko vaihtuivat 
iloiseen ja elävään varmuuteen syntien 
anteeksiannosta. 

Lestadiolaisuuden synty
Jumala katsoi myös pohjoisessa asuvan 
kansanosan puoleen. Tärkeä hetki oli 
Lapin Marian ja nuoren papin Lars 
Laestadiuksen kohtaaminen Åselessa 
vuonna 1844. Lapin Maria oli nuori 
lappalaisnainen, joka oli käynyt kovaa 
elämänkoulua, mutta löytänyt sitten 
elämäänsä Jumalan armon. Tapaamisesta 
Laestadius kirjoitti: Marian yksinker-
tainen kertomus vaelluksistaan ja koke-
muksistaan teki minun sydämeeni niin 
syvän vaikutuksen, että armo valkeni 
myös minulle. Sain tuntea taivaan rie-
mun esimakua. Lestadiuksen toimintaan 
tuli uusi syke. Lapissa syntyi herätys, 
jota alettiin kutsua lestadiolaisuudeksi.

Muroma ja Mangs
Urho Muroma oli yksi keskeisimpiä 
herätysjulistajia Suomessa 1900-luvul-

la. Hän koki voimakkaan hengellisen 
herätyksen norjalaisen Albert Lunden 
evankelioimiskokouksessa Helsingissä 
syksyllä 1912. Muroma sai kokemusta 
kiertävän evankelistan työstä tehdas-
seutujen evankelioimisessa, joka oli 
yksi hänen työtehtävistään papiksi 
valmistumisensa jälkeen (1917). Tästä 
lähti liikkeelle Muroman laaja evan-
kelioimistoiminta vuosina 1921–1939, 
jolloin hän piti laajoja kokoussarjoja 
eri puolilla Suomea. Arvioiden mukaan 
kokouksiin osallistui runsaasti yli 100 
000 kuulijaa. Toiminnan pohjalta perus-
tettiin Suomen Raamattuopisto.

Frank Mangs on toinen keskeinen 
1900-luvun puolivälin herätysjulistaja 
maassamme. Hän syntyi 1897 När-
piössä, ja hänestä tuli evankelista ja 
vapaakirkollinen saarnaaja. Nuorena 
miehenä Raamattua lukiessaan koki 
voimakkaan Jumalan puhuttelun: Juma-
la kehotti häntä viemään evankeliumia 
eteenpäin. Mangsista tuli saarnaaja, ja 
hän teki töitä sekä Ruotsissa että Suo-
messa. Kesällä 1923 Mangs oli pettynyt 
itseensä siksi, että vain harvat olivat 
hänen kokouksissaan täyttyneet Pyhällä 
Hengellä. Puhujamatka Öckeröhön 
Göteborgin lähelle muutti täydellisesti 
hänen elämänsä. Rukouskokouksessa 
Herra täytti hänet voimallisesti Pyhäl-
lä Hengellä. Uudistunut Mangs kävi 
pitämässä Suomessa herätyskoko-
uksia, joiden pohjalta syntyi Kansan 
Raamattuseura. Mangsin kautta myös 
Norja koki 1930-luvulla yhden kaikkien 
aikojen voimakkaimmista hengellisistä 
herätyksistään.

Niilo Yli-Vainion aika
Niilo Yli-Vainio (1920-1981) oli 
1970-luvun ja 1980-luvun alun tunnetuin 
helluntailainen saarnaaja Suomessa. 
Hän piti kymmeniä kokouksia myös 
ulkomailla. Ennen suurkokousten aikaa 
Niilon elämässä oli ollut pitkä vaikea 
jakso hänen sekä vaimonsa sairastuttua 
syöpään, Niilon jouduttua työkyvyttö-
myyseläkkeelle ja ajauduttua syvään 
masennukseen. Käänteeksi muodostui 
Australian matka vuoden 1976 lopulla 
ja sen yhteydessä tapahtunut hengelli-
nen uudistuminen. Lapuan urheiluhal-
lissa alkoivat vuonna 1977 kokoukset, 
joista alkoi väkevä herätyksen aika. 
Kokoukset herättivät suurta huomio-
ta parantumisihmeillä. Hengellisesti 
uudistunut Niilo korosti sanomaa Ju-
malan rakkaudesta, anteeksiannosta ja 
henkilökohtaisen uskon elämää muut-
tavasta vaikutuksesta. Jumala vaikutti 
voimallisesti, tuhannet pelastuivat ja 
parantuneita oli suuri määrä.

Näistä koko Suomea liikuttaneista 
herätyksen ajoista on nyt kulunut jo 
useampi vuosikymmen. Rukoilkaamme 
rohkeasti uutta herätyksen aikaa, jotta 
jumalattomuuden aika saisi muuttua 
pelastuksen ajaksi kaikissa Pohjois-
maissa! Jos haluat kuulla tarkemmin 
tässä mainituista herätyksistä, voit 
myös katsoa TV7:lla ohjelmasarjaa Pu-
halla Jumalan tuuli. Löydät sen TV7 
arkistosta.

Kari Valkonen

 

Taivaasta tuulee, osa 2

Mari ja Kari Valkonen uskovat, että Jumala antaa vielä uuden herätyksen Suomeen niin kuin aikaisemmin.
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www.terveystieto.aikainmerkit.fi
Ajankohtaisia aiheita, toim. Lassi Erpiö

Elämä Jeesus-uskossa, onko 
se helppoa tai vaikeaa? Onko 
se stressaavaa tai siunaavaa? 
Onko siitä hyötyä uskovalle, 
ja jos on, niin millä tavalla? 
Hyötyä ja apua - ainoastaan-
ko tulevaan tuonpuoleiseen, 
tai onko siitä myös hyötyä 
tähän elämään nyt? Mitä 
sanoo Jumalan Sana, ja min-
kälainen on Jeesus-uskovien 
käytännön elämänkokemus 
uskonelämästä.

Raamattu sanoo 1. Tim. 4:8 
”Ruumiillisesta harjoituksesta 
on hyötyä vain vähän, mut-
ta jumalisuudesta (eli Jee-
sus-uskosta) on hyötyä kaik-
keen, koska sillä on elämän 
lupaus sekä nykyisen että tu-
levaisen.” Minun kohdallani 
saatana tuli varastamaan, tap-
pamaan ja tuhoamaan, mutta 
Jeesus tuli ja toi elämän ja 
yltäkylläisen ylivoimaisen voi-
ton aivan kaikkeen! Joh. 10:10. 
Room. 8:37, 31, 32, 28 

Muutos on ollut niin täydel-
linen elämän laatuun nähden, 
että voin Paavalin tavalla sanoa: 
”Elämä on minulle Kristus!” 
Fil. 1:21 Ja Jumalan valtakunta 
on ”vanhurskautta, rauhaa ja 
iloa Pyhässä Hengessä.” Room. 

14:17. Ja Daavidin tavoin voin 
sanoa: ”Herra on minun osuu-
teni elävien maassa!” Ps. 142:6 
”Minun onneni on olla lähellä 
Herraa!” Ps. 73:28, 25–28 
”Ylenpalttisesti on iloa sinun 
kasvojesi edessä (Herra), iha-
nuutta sinun oikeassa kädessäsi 
iankaikkisesti.” Ps. 16:11 

Tähän on tietysti syytä kysyä: 
”No, eikö sinulla ole ollut mitään 
vaikeuksia ja ongelmia tuona 
aikana?” Siihen sanon: ”Kyllä 
on ollut ja on, mutta en ole koh-
dannut niitä yksin, vaan Jeesus 
on ollut vahvuutena ja apuna 

kanssani kaikessa, ja Hän on 
muuttanut pahimmatkin tilanteet 
voitoksi. Voin sen yhden turku-
laisen miehen tavoin sanoa: ”Kyl 
se vaan kummasti lohduttaa, kun 
on vaikee paikka!”

Minunkin kohdallani on siis 
totta Jeesuksen sanat: ”Maa-
ilmassa teillä on ahdistus!” 
Tämän ahdistuksen lisäksi olen 
kuitenkin kokenut todeksi myös 
Jeesuksen sanat: ”Mutta olkaa 
turvallisella mielellä, Minä olen 
voittanut maailman. Minussa 
teillä on rauha!” Joh. 16:33

Jeesuksessa oleva rakkauden 

hoito, turvallisuus, rauha ja 
Hengen vahvuus on ylenpaltti-
sesti enemmän, kuin tässä voin 
luetella. Se on niin valtavaa, 
että en ehdi ruokkia mieltäni 
ongelmilla, vaan ravitsen it-
seäni päivittäin uutta elämää 
luovalla ’Jeesus-leivällä’ ja 
Jumalan Sanan uskoa ja elä-
mää synnyttävillä lupauksilla. 
Jeesus Kristus on elämän leipä, 
päivittäinen ravinto ja vahvuus 
kaikkeen. Joh. 6:35, 48-58; 1. 
Joh. 4:8-10; Matt. 6:11.
Rauno Helppi
 

Jeesuksen merkitys ihmiselämään

Rauno ja Salme
Helppi tekevät 
yhdessä evankeliu-
min julistustyötä.
Tässä Rauno jakaa
elämän kokemusta
Jeesus-uskosta.

Suomi Jeesukselle!
Auta meitä viemään  pelastuksen sanoma
Uusi Elämä -lehdellä ja TV-ohjelmilla  
Suomen koteihin
ja muualle!
Lahjasi merkitsee paljon
ihmisten pelastumisessa!

Anna lahja tilille: 
FI09 8000 1301 9610 83
Swift-Bic: DABAFIHH     
Viite 1025  
Anna lahja soittamalla:
0600 15525  (10.01 € + pvm )  
0600 14400  (20,23 € + pvm

Uusi Elämä ry:llä on 
Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/685

Tili Ruotsissa: Swish nr 123 033 94 57  –  PG 496 39 26-3
Uusi Elämä, Nytt Liv förening 
Kiitos tuestasi! Pauli Kemi, pastori ja päätoimittaja
www.uusielama.net  –  info.uusi@gmail.com  –  +358 400 422 777

Nyt on 
Suomen 
aika! 
Jumala antaa herätyksen 
maahamme ja siksi ha-
luamme levittää Jumalan 
hyviä uutisia Suomen 
koteihin Uusi Elämä -leh-
den avulla. Lehti on hyvä 
väline evankelioinnissa. 

Tule sinäkin mukaan 
levittämään Uusi Elämä 
-lehteä paikkakunnallasi. 
Voit tilata tätä Uusi Elä-
mä -lehteä tai tulevia leh-
tiä edullisesti jakeluun: 
100 kpl maksaa vain 19 
€ + pk.

Tilaukset:
Puh.+358 400 422 777 
Pauli Kemi 
Puh. +358 400 90 88 40 
Kalle Vihonen
info.uusi@gmail.com 

Seuraava UE -lehti nro 
3/2022 ilmestyy noin 
20.4.2022
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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!

Minulle sattui kerran omi-
tuinen haaveri. Eräänä iltana 
jalkani tuli ilman mitään syytä 
niin kipeäksi, että en päässyt 
liikkumaan. Otin kipulääkettä, 
mutta se ei auttanut yhtään, ja 
niinpä soitin seuraavana aamu-
na ystävättärelleni Helenalle. 
Pyysin, että hän toisi jonkun 
kepin, jonka varassa voisin 
hyppiä, ja veisi minut autollaan 
lääkärin vastaanotolle. Niinpä 
menimme ruuhkaiselle terve-
ysasemalle.   

Odotellessamme paikalle 
tuli nuori ponnaripäinen mies, 
joka käynnisti keskustelun eu-
tanasiasta. Hän ylisti eutanasi-
an autuutta ja aulassa istuvat 
ihmiset kuuntelivat häntä vai-
tonaisina. Sitten nuorukainen 
sanoi jotain, jota en malttanut 
olla kommentoimatta, mut-
ta ponnaripääpoika räjähti 
kommentistani aivan suhteet-
tomasti. Hän tuli seisomaan 
eteemme ja kääntyi meihin 
selin ja pyllisti. No ei sentään 
laskenut housujaan kinttuihin! 
Mutta ilman, että olin sanonut 
Jeesuksesta sanaakaan, hän 
alkoi raivota meille: ”Jeesus 
Jeesus! Jeesusko se teitä muka 
auttaa, täh? Hänkö se muka on 
vastaus ongelmiin? Niinkö!” 

Sanoin, että juuri niin, juuri 
niin, Hän juuri! Jeesus auttaa 
jokaista ihmistä ihan kaikissa 
ongelmissa, jos me vain pyy-
detään Häntä vilpittömästi 
apuun! Sitten sanoin miehelle 
muutaman sanan Jeesuksen 
nimen voimasta.   

Samassa koko vastaanotto-
tilan ilmapiiri muuttui. Kaikki 

hiljeni ja lääkäritkään eivät 
pitkään aikaan huutaneet ke-
tään sisälle. Jeesuksen Nimen 
voimasta kaikki pysähtyi kuin 
salaman iskusta! Tajusin, että 
nyt tapahtui hengellisessä maa-
ilmassa jotain - ja mikä ihmeel-
listä, tämä nuori mies kuunteli 
hiljaa ja hänen kasvonsa al-
koivat muuttua. Sanoin tälle 
Villelle, että hänkin tarvitsee 
Jeesuksen sovitustyötä oman 
elämänsä ikuiseksi turvaksi, 
ja kysyin, haluaisiko hän, että 
Jeesus tulee johdattamaan hä-
nenkin elämäänsä. Olin pyörtyä 
hämmästyksestä, kun Ville 
nyökkäsi. Niinpä pyysin häntä 
istumaan keskellemme, ja het-
ken kuluttua rukoilimme hänen 
kanssaan ns. syntisen rukouk-
sen kovaan ääneen välittämättä 
pätkääkään ympärillä olevista 
ihmisistä! 

TARINA EI LOPPUNUT 
tähän. Kysyin saammeko jat-
kaa rukousta, ja kun Ville antoi 
siihen luvan, aloimme rukoilla 
hänen puolestaan Pyhän Hen-
gen kielin. Yhtäkkiä Ville alkaa 
vuolaasti ja suureen ääneen 
vuodattaa kiitosta, hän melkein 
huusi: ”Kiitos Jeesus, kiitos 
Jeesus, kiitos Jeesus...” ja me 
Helenan kanssa jatkoimme ru-
koustamme. Mutta kun olimme 
rukoilleet hetken aikaa, Ville al-
koi huutaa kuin hinaaja: ”MUN 
SUUHUN EI SATU ENÄÄ! 
Mun suuhun ei satu enää yh-
tään! Siihen ei satu enää yhtään.

Emme saaneet kuulla enem-
pää, sillä silloin lääkäri kutsui 
minut ja toinen lääkäri Villen 
vastaanotolleen. Sen jälkeen 

emme ole nähneet häntä. Var-
maa kuitenkin on, että Taivaan 
Isä rekisteröi tuon Villen ruko-
uksen.  

Kun sitten menin itse vas-
taanotolle, lääkäri ei osannut 
sanoa vaivaani juuta eikä jaata. 
Mutta parin päivän kuluttua 
Helena tuli ystävänsä kanssa 
käväisemään luonani, ja he 
rukoilivat jalkani puolesta. Sen 
jälkeen aloin iltapäivätorkuille 
ja mitä ihmettä! Kun nousin 
sängystä, jalkani oli lähes terve! 
En tarvinnut enää keppiä lain-
kaan, ja pian jalkani kuntoutui 
kokonaan ennalleen. Kuinka 
onnellinen olinkaan! Olimme 
saaneet Helenan kanssa rukoil-
la pelastumattoman kaverin 
puolesta ja nähdä taivaallisia 
parantumisia. Valtava kiitos 
kaikesta Isä Jumalalle! 
Seija Pajatie  

SUOMI JEESUKSELLE 
 -RUKOUSPÄIVÄT
   Jeesus kansan ‘kakkukestit’

22 - 24.4.2022 Karmel-kodilla 
Ylivoimainen Jeesus-voitto 
kaikkiin elämän tilanteisiin! 
2. Kor. 2:14, Joh. 16:33, 
Room. 8:31, 37, Hebr. 11:32-34

Rauno ja Salme Helppi 
sekä ystävät Hengen armoituksissa
Rukouspäivien järjestänä on yhteiskris-
tillinen yhdistys Hengen Ystävät ry 
Huom. Kaikkien majoitusta ja ruokailua tarvitsevien pitäisi ilmoittautua.
Karmel-kodille Ma–pe klo 8–17. Puh. 050 383 9125 tai (03) 371 9231
Huom. Ei ilmoittautumisia vastaajaan eikä netin kautta.
Jeesus kampanjamme nettisivujen osoite on: www.suomijeesukselle.fi

Ylistetty olkoon 
Herran Jeesuksen nimi!

Seija Pajatie  

Auta Jeesuksen vähimpiä 
Uusi Elämä ry tukee Intian työtä
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  

    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 Lassi Erpiö 
sekä vierailevia julistajia eri tahoilta. 
Henkilökohtainen rukouspalvelu 
sairaiden ja muiden asioiden puolesta
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
         Olet sydämellisesti tervetullut!
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Lukuisista suomalaisista 
kodeista löytyy hymyilevä 
pojan tai tytön kipsipää.

 70 vuotta on koulun ala-
luokilla kisailtu, kuka on 
ystävällisin, hymyilevin ja 
rehdein oppilas luokassa. 
Palkintona on ollut tyylikäs, 
hymyilevä kipsiveistos, ty-
töille ja pojille omansa. 

Hämmästykseni oli suuri, kun 
valtalehti kertoi, että koului-
hin on tulossa sukupuolineut-
raali Hymy-patsas. Opetushal-
lituksen ohjeistuksen mukaan 
on alettu huolestua hyvän 
toveruuden toteutumisesta, 
jos on vain kaksi päätä tarjol-
la. Sukupuolestaan epävarma 
koululainen tarvitsee vaihto-
ehdoksi kolmannen pään.

Uuden veistoksen toteut-
tanut kuvanveistäjä kertoo, 
että oli haasteellista luoda 
uutta identiteettiä kuvaava 
veistos. Hahmon persoona 
muuttuu, kun sitä katsotaan 
eri puolilta. Sukupuolineut-
raalissa patsaassa yhdistyy 
tekijän mukaan koko ihmisen 
kuva ja kirjo. Suunnitelmas-
sa on, että palkittu lapsi saa 
kolmesta vaihtoehdosta itse 
valita mieleisensä. 

Tämä on pieni esimerkki 
aikamme ilmiöistä, joiden 
perimmäinen tarkoitus on 
Jumalan luoman järjestyksen 
vastustus ja tuhoaminen.

Tiedostammeko, millaises-
sa henkisessä ja hengellisessä 
sodassa me olemme? Huo-
mioimmeko Efesolaiskirje 6: 

10–18 ohjannan. Aliarvioim-
meko näkymättömän todel-
lisuuden? Tajuammeko, että 
Jumalan valtakunnan ohella 
on toinen, saatanan valtakun-
ta? Näiden todellisuuksien 
välillä käydään sotaa. Lopul-
lisen Voittajan me tiedämme, 
mutta olemmeko tällä hetkellä 
voitollisesti varustautuneina. 

Paholainen ryöstää, riehuu 
ja sokeuttaa meitä näinä päivi-
nä sumeilematta. Näemmekö 
seurakunnissamme, että pi-
meyden ruhtinas on ujuttanut 
Jeesuksen nimen vierelle kai-
kenlaisia mukavia nimikkeitä 
ja toimintoja. Onkohan suo-
malaisten pelastuminen, us-
kovien kaste, Pyhän Hengen 

täyteys enää perussanoman 
oleellisia päämääriä? Onko 
seurakunnan rakentumiseksi 
tarkoitetut 5-tahoiset palve-
luvirat museoitu? 

Onko riviuskovien lahjoil-
la ja kutsumuksilla käyttöä? 
Henkivaltojen taistossa ei 
paperitodistukset tai äänes-
tykset auta.

Valitettavasti hymy on 
monin paikoin jo hyytynyt. 
Kaikkea emme voi muuttaa. 
Ei ainakaan Raamatun kirjoi-
tuksia. Niiden toteutumista on 
syytä tiedostaa, ja priorisoida 
toimiamme. Herra on luvan-
nut anovalle viisautta, jos sitä 
puuttuu. Nöyrtykäämme sitä 
etsimään. 

    

   Minä ja moni muu uskoo, 
että vain hengellinen herätys 
voi tuoda kohennusta nyky-
menoon. Rukoilemamme ja 
odottamamme, että kansal-
linen herätys tulee ajallaan. 
Mutta herätyksen aika on 
meidän uskovien sydämissä 
juuri nyt. Sokea maailma 
ei voi nähdä sitä, mitä kris-
tityn tulisi nähdä. Pelkkä 
kielteisyys ja protestointi ei 
paljoakaan auta. Jeesuksen ja 
Pyhän Hengen elämää antava 
vaikutus on tarpeen. Siinä sai-
si uskonnollisuus ja syntikin 
kyytiä.
Hannu Hurri
Lääkäri, Kouvola

Älkäämme antako 
hymyn hyytyä Suomessa!

Usko  
Jumalaan
Raamattu osoittaa selvästi sen, 
että jokainen ihminen tarvitsee 
pelastusta, koska kaikki ovat 
tehneet syntiä. Jokainen ihmi-
nen tarvitsee sovitusta.

Jumalan tahto on, että kaikki 
ihmiset pelastuvat. Voit  löytää 
pelastuksen, joka on Jeesuk-
sessa. ”Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän 
antoi ainokaisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä.”

Sinä voit pelastua ja löytää 
iankaikkisen elämän ottamalla 
Jeesuksen vastaan henkilökoh-
taisena Pelastajanasi. ”Sillä 
jos sinä tunnustat suullasi 
Jeesuksen Herraksi 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

Jumalan puolelta kaikki 
on valmista. Sinun tulee vain 
ottaa vastaan, mitä Hän tarjo-
aa. Jos haluat ottaa Jesuksen 
vastaan, voit rukoilla näin: 

”Jeesus, minä uskon, että 
olet kuollut syntieni johdosta ja 
että Sinä olet ylösnoussut kuol-
leista, jotta minulla olisi ian-
kaikkinen elämä. Kiitos, että 
annat anteeksi kaikki syntini 
ja tulet elämääni. Kiitos siitä, 
että Jeesuksen veri on puhdis-
tanut kaikki syntini ja että olen 
uudestisyntynyt Pyhän Hen-
gen kautta Jumalan lapseksi. 
Tahdon tunnustaa Jeesuksen 
Herrakseni ja Vapahtajakseni 
myös ihmisten edessä. Amen.”  
Pauli Kemi, pastori
info.uusi@gmail.com

Lääkäri Hannu 
Hurri korostaa 
Pyhän Hengen 
vaikutusta herä-
tykseen. Siinä 
saa lähdöt 
uskonnollisuus 
ja synti, sanoo 
Hannu.
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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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rukoukseen
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