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Aika etsiä Jumalaa – elämän tarkoitusta

Nyt kun koronaepidemian johdosta
ei voi matkustaa paljoakaan ja kun
sosiaaliset kontaktit ovat vähissä,
niin meillä on aikaa etsiä Jumalaa ja
miettiä elämän tarkoitusta.
”Miksi elän ja onko elämää kuoleman jälkeen?” Tahdon rohkaista sinua
etsimään Jumalaa, joka haluaa siunata
ja antaa hyviä lahjoja sinulle.
Jumala Sanassa on lupaus: Etsivä
löytää. Päätä sinäkin etsiä Jumala niin
kuin Raamattu kehottaa. ”Mutta sitten
sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt
häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi. Kun olet ahdistuksessa ja
kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun
Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Sillä Herra, sinun Jumalasi, on
laupias Jumala. ” (5. Moos. 4:29-31)
Saamme yhteyden taivaalliseen
Isään Jeesuksen kautta. Jeesus on
ainut tie Jumalan yhteyteen niin kuin
Raamatussa on kirjoitettu: ”Eikä ole
pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä
ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi
pelastuman.” (Ap.t. 4:12). Tuo nimi
on Jeesus.

Voit pelastua uskomalla Jeesukseen. Paavali kirjoittaa: ”Jos sinä siis
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
herättänyt hänet kuolleista, niin sinä
pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan. Sanoohan Raamattu: Ei
yksikään, joka uskoo häneen, joudu
häpeään.” Room. 10:9-11)
Usko Jeesukseen koskettaa elämää tässä ja nyt, mutta se luotaa
iankaikkisuuteen. Kerran me kaikki
kuolemme täällä ajassa, mutta Jeesukseen uskovan elämä jatkuu ikuisesti
Jumalan yhteydessä. Tästä yksi hyvä
esimerkki on ryövärin saama lupaus.
”Yksi niistä kahdesta rikollisesta,
jotka ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa sanoi Jeesukselle: ”Jeesus, muista
minua, kun tulet valtakuntaasi.” Jesus
sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon
sinulle: tänä päivänä sinä olet kanssani
paratiisissa.” (Luuk.23:39-43)
Elämä jatkuu kuoleman jälkeen
joko Jumalan kanssa tai helvetissä.
On hyvä nähdä elämä ikuisuuden näkökulmasta, koska se auttaa panemaan
asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen.
Ottamalla vastaan Jeesuksen elä-

määsi sinusta tulee Jumalan lapsi.
Hänen rakkaana lapsenaan voit pyytää
hyviä asioita taivaalliselta Isältäsi
Jeesuksen nimessä. ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä,
niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja se
tapahtuu teille. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon
hedelmää ja niin osoitatte olevanne
minun opetuslapsiani.” (Joh. 15:7-8)
Jeesukseen uskovana sinä kuulut Jumalan perheeseen, ja siinä on
kaikenlaisia ihmisiä eri kirkoista ja
seurakunnista kaikkialta maailmasta.
Heillä voi olla erilaisia tapoja ilmaista
uskoaan, mutta Jeesus yhdistää heitä.
Ulkoiset kehykset ovat välikaikaisia, mutta Jumalan valtakunta on ikuinen ja siinä vallitsee rakkaus. Jeesus
sanoi: ”Uuden käskyn minä annan
teille: rakastakaa toisianne. Niinkuin
minä olen rakastanut teitä, rakastakaa
tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat
teidät minun opetuslapsikseni, että
teillä on keskinäinen rakkaus.” (Joh.
13:34-35)
Jeesus rukoili, että ne, jotka uskoivat Häneen olisivat yhtä, jotta
maailma uskoisi, että Isä oli lähettänyt
Hänet. Kun ihmiset näkevät uskovien

rakastavan toisiaan, he uskovat Jeesukseen.
Jumala on kaiken Luoja. Hän loi
ihmisen kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, ja tahtoi, että ihmisellä olisi
läheinen yhteys Häneen. Tätä yhteyttä
rikkoo synti, ihmisen väärät valinnat,
mutta Jumalalla on siihen ratkaisu.
Jeesus on kuollut sinun puolestasi.
Hän tarjoaa sinulle sovitusta, syntien
anteeksi saamista.
Olet tärkeä ja arvokas henkilö,
jonka Jumala on luonut, ja sinut on
ostettu maailman suurimmalla lunastushinnalla, ei kullalla tai hopealla,
vaan Jeesuksen kallisarvoisella verellä. Ota vastaan Jeesus ja sinusta tulee
Jumalan lapsi!

Pauli Kemi

Pauli Kemi,
päätoimittaja

Siipien suojassa

Vanhan testamentin psalmit
kertovat Jumalalta suojaa
etsivästä ihmisestä. Ympäröivästä luonnosta tai kotipihasta
tuttu kielikuva havainnollistaa pyyntöä; kuten kanaemo kätkee poikasensa
siipiensä suojaan, rukoilija
pyytää itselleen turvapaikkaa. Epätietoisuuden keskeltä
löytyy iloa ja luottamusta
Jumalan antamasta turvasta:
Ps 17:8: ”Varjele minua
niin kuin silmäterää, kätke
minut siipiesi suojaan.”
Ps 36:8: ”Kuinka kallis on
sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi
suojaa.”
Ps 57:2: ”Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, kunnes
onnettomuudet ovat ohitse.”
Ps 63:8: ”Sillä sinä olet
minun apuni ja sinun siipiesi

suojassa minä riemuitsen.”
Ps 91:4: ”Sulillansa hän
sinua suojaa, ja sinä saat
turvan hänen siipiensä alla;
hänen uskollisuutensa on kilpi
ja suojus.”
Vanhan testamentin ajan
viimeinen profeetta Malakia
vaikutti 400-luvulla eKr. Hän
sai välittää tärkeän viestin
Jumalalta: ”Mutta teille, jotka
Minun nimeäni pelkäätte,
on koittava vanhurskauden
aurinko ja parantuminen sen
siipien alla, ja te käytte ulos
ja hypitte kuin syöttövasikat.”
(4:2)
Profeetallinen ääni vaikeni
vuosisadoiksi, aina Jeesuksen
syntymään asti. Hänen julkisen toimintansa alettua monet
saivat Hänen kauttaan avun.
Hän antoi syntejä anteeksi,
paransi ja vapautti kahleista.

Jumalan rakkaus kosketti
kokonaisvaltaisesti ihmisiä.
Jeesuksen tehtävä oli ristillä sovittaa meidät Jumalan
kanssa. Ennen ristiään ja
ylösnousemustaan vuosisatoja
odotettu Messias lausui ääneen omaan kansaansa liittyen
sydämensä syvästä murheesta
ja kaipauksesta: ”Jerusalem,
Jerusalem, sinä tapat profeetat
ja kivität ne, jotka ovat sinun
tykösi lähetetyt, kuinka usein
minä olenkaan tahtonut koota
sinun lapsesi, niin kuin kana
kokoaa poikasensa siipiensä
alle! ” (Matt 23;37)
Jeesus on tuo Psalmien
kirjan siipien suoja. Malakian välittämä lupaus toteutui täydellisesti Hänen
ristinuhrissaan. Jeesuksen
siipien suojassa saa nyt elää
Jumalalle kelpaavina, armon

Pertti Kymäläinen
auringon alla. Jeesus on raivannut kaikki esteet pois. Tuo
ikuisesti kestävä siipien suoja
on tarjolla jokaiselle!
Jeesuksessa oleva siipien
suoja on tarjolla myös juutalaisille, Jumalan omaisuuskansalle. Edessä on aika,
jolloin tuo kansa kansana

toivottaa takaisin tulevan
Pelastajansa tervetulleeksi:
”Siunattu olkoon hän, joka
tulee Herran nimeen.” (Matt
23:39)

Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Pandemian varjossa

Uusi Elämä

Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy
noin 8-10 kertaa vuodessa. Lehden
tilausmaksu vuodelle 2020 on 35 euroa.
Uusi Elämä, c/o Kalle Vihonen
Raivionkuja 4 A 19, 20540 Turku

TV-kirkko

Nyt koronaviruksen aikana lähes
kaikki seurakunnat ovat siirtyneet
nettiin, joka on hyvä kanava evankelioinnissa, mutta TV ei voi korvata
uskovien yhteyttä, ja siksi rukoillaan, että koronapandemia menisi
pian ohi.
Myös Uusi Elämä työn puitteessa
olemme mukana evankeliumin julistamisessa TV-kautta. Joka toinen
tiistai klo 19:30 Uusi elämä ohjelma lähetetään TV7:n kanavalla.
Näissä ohjelmissa keskustelevat
Hannu Grönroos, Pauli Kemi ja
Vesa Kemi.
Tämän lisäksi meillä on
TV-ohjelmia Facbookissa.
Ne löytyvät osoitteesta:
fb.me/kristetcentersolna

TV-kirkko Kristet
Center Solnasta

Lähetämme kahdeksan Uusi Elämä
TV-ohjelmaa joka viikko Öppna
Kanalen (ÖK) kautta. Ne näkyvät
myös netissä kaikkialla. Kirjoita
netissä sana: ÖK Play, niin löydät
nettikanavan.

Lähetysajat Suomen aika.

Ruotsissa tunnin aikaisemmin

Evankelista Birger Skoglund

kaikkein pahimmasta kulkutaudista,
mikä on riehunut kurjassa maailmassamme, Jumala teki ainoan mahdollisen pelastaakseen meidät. Hän antoi
oman verensä. Jeesuksen Kristuksen
sovitus on vasta-aine synnin kauheille
seurauksille.
Kun luet tätä, toivon sinun rukoilevan kanssani. Kirjoitin pelastusrukouksen, jonka voit rukoilla, jos haluat:
Rakas Jeesus, tiedän, että olen
saastunut synnin vakavasta pandemiasta. Mutta pyydän sinua, Jeesus, että

puhdistat minut verelläsi. Pyydän,
että otat minut sellaisena kuin minä
olen. Herra, minulla ei ole mitään,
mistä ylpeillä, mutta luotan Sanaasi.
Kiitos Jeesus, että Sinut korotettiin
ristille ja että olet tehnyt mahdolliseksi ihmiselle saada kokea hengellistä,
fyysistä ja psyykkistä parantumista.
Aamen.

Birger Skoglund

Su 15:30. Ma 21 Uusinta
Ti 19:00. Ke 18 Uusinta
To 20:00. Pe 18 Uusinta
La 18:30 *) Ma 17:30 *)
*) Suomenkielinen ohjelma.
Halutessasi voit tukea Uusi
Elämä TV-ohjelmien tekemistä.
Uusi Elämän tili Ruotsissa:

PG 496 39 26-3

IBAN tili Ruotsissa:
SE31 9500 0099 6034 4963 9263
BIC/SWIFT: NDEASESS

Swish nr 1230 339 457
-

Tätä kirjoittaessani olemme maassamme keskellä vakavaa pandemiaa.
Suuret joukot ihmisiä sairastuu, kärsii
ja monet ovat jopa kuolleet. Maa
on talousvaikeuksissa, ja monilla
yksityishenkilöillä on ongelmia elatuksensa kanssa.
Mutta on olemassa toinen infektio ja paljon pahempi pandemia,
joka puhkesi pian luomisen jälkeen.
Tämän pandemian nimi on syntiinlankeemus.
Ensimmäiset ihmiset lankesivat
syntiin, ja lankeemus ajoi heidät
pois Jumalan luota ulos kylmään ja
saatanan tartuttamaan maailmaan,
jota siitä lähtien on vallinnut vanhentuminen, sairaudet ja kuolema.
Syntiinlankeemuksen seurauksena on
väkivaltaa ja pimeyttää yksilöihmisillä, mutta myös kansoissa ja maissa.
Ei ollut mitään parannuskeinoa.
Mutta jo tuona lankeemuksen päivänä Jumalalla oli radikaali vastatoimenpide. Tämä suunnitelma toteutui,
kun Hänen ainosyntyinen Poikansa
Jeesus Kristus tuli maailmaan, antoi
henkensä ristillä ja osti sinut ja minut
kalliilla verellään, ja antoi meille
ilmaiseksi ainoan lääkkeen, joka on
syntejämme varten.
Raamattu sanoo sen niin ihanalla
tavalla:
”Ja niinkuin Mooses korotti käärmeen erämaassa, niin on Ihmisen
Poika korotettava, että jokaisella,
joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen
elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa
maailmaan tuomitsemaan maailmaa
vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo
häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei
usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole
uskonut Jumalan ainosyntyisen Pojan
nimeen.” (Joh. 3:14-18).
Ristin varjo Golgatalta ulottuu yli
jokaisen ihmisen kaikkialla maassamme ja koko maailmassa. Tästä
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Kuinka
Raamatun
arvovaltaa
laimennettiin
Muutamat 1700-luvun filosofit muuttivat Raamatun hienovaraisesti myytiksi jo ennen Darwinia, joka vain
ajelehti ”vuosimiljoonien virran”
vietävänä.

Temppu ja miten se tehtiin

Olisi ollut uskaliasta käydä suoraan
Pyhien Kirjoitusten kimppuun. Taktiikaksi valittiin Raamatussa kuvatun
historian aikataulun mitätöinti. Taitava yllätyshyökkäys vähiten odotetusta
suunnasta siten, että Jumalan ilmeistä
olemassaoloa ei tarvinnut kyseenalaistaa.

Vedenpaisumus vesitettiin

Mielenkiintoista on, että vedenpaisumuksen kieltäminen ja siihen
uskovien pilkkaaminen, langenneen
maailman illan hämärtyessä, on
täsmällisesti ennakoitu Raamatussa.
Pilkkaajat ovat himojensa mukaan
vaeltavia sateenkaari-ihmisiä, jotka
hajottavat kirkon kahtia ennemmin
tai myöhemmin. He tietävät varsin
hyvin, mitä tekevät!

Pietarin teksti vahvistaa,
että Raamattu on totta

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että
viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat
omien himojensa mukaan ja sanovat:
’Missä on lupaus hänen tulemukses-

Uusi Elämä Nro 3/2020

Pekka Reinikainen

tansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät
nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin
kuin se on ollut luomakunnan alusta’.
Sillä tietensä he eivät ole tietävinään,
että taivaat ja samoin maa, vedestä ja
veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan
voimasta ja että niiden kautta silloinen
maailma hukkui vedenpaisumukseen”
(2.Piet.3:3-6).

1700-luvulle asti geologien enemmistö piti maakerrostumia vedenpaisumuksen tuottamina, koska se on totta
ja täysin ilmeistä, kun sedimenttejä ja
niihin elävinä hautautuneita fossiileja
tarkastellaan. Lisätietoja on TV7:n
ohjelma-arkistossa opetussarjassani Fossiilit - katastrofin todistajat.

miin. Raudan jäähtymisnopeudesta de
Buffon laski maapallon iäksi 75 000
vuotta. Tästä käynnistyi maapallon
iän vähittäinen pidentäminen, ja tiedemiehet olivat kuin vaihtolämpöinen
sammakko paistinpannulla, eivätkä
huomanneet Raamatun pohjaan palamista ennen kuin oli liian myöhäistä.

Valikoivaa julkaisua

Kaikki pilkkaavat vedenpaisumukseen uskovia
nykyään,

Kivettyneet lehdet
kieltäjien perusteluna

Vuonna 1720 ranskalainen René Réaumur tutki maakerrostumia Toursin
alueella Ranskassa. Hän löysi kivettyneitä lehtiä rikkinäisten simpukan
kuorien seassa. Hänen mielestään
”raivoisa vedenpaisumus ei olisi
voinut jättää jäljelle hyvin säilyneitä
lehtiä, koska mutaa ei olisi vuodessa
kertynyt riittävästi lehtien säilymiseksi”. Vedenpaisumuksessa näin tietysti
kuitenkin tapahtui.

mutta nämä liberaaliteologit, ylipapit
ja kirjanoppineet eivät huomaa, että
Jeesus sanoi Nooan päivien toistuvan
silloin, kun Hän palaa: ”Sillä niin kuin
oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja
naittivat, aina siihen päivään asti, jona
Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet,
ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei
heidät kaikki; niin on myös Ihmisen
Pojan tulemus oleva.” (Matt.24:37-39)
Kyseessä ei ollut paikallinen tulva,
jota tekopyhät teologian tohtorit todistelevat ja torjuvat Jeesuksen tarkasti
tiedottaman totuuden.

Koska tiede ja Raamattu
eivät voi olla ristiriidassa,

piti turvautua näennäistieteeseen. Aina

Histoire Naturelle
ja kreivi de Buffon

De Buffon (1707-1788) tuotti kaikkea
luonnontiedettä käsittelevän 36-osaisen kirjasarjan. Hänellä oli kuninkaallisen puutarhan ja siihen liittyvän
museon hoitajana suuri arvovalta ja
teoksen nimi Luonnonhistoria oli hyvin naamioitu ja ovela hyökkäys Raamatussa kuvattua maailman todellista
historiaa vastaan. Hyökkäys perustui
ikivanhoiksi tulkittuihin maakerrostu-

Nykymaailmassa vertaisarviointi
estää vakiintuneen maailmankäsityksen kumoamisen, mutta osattiin
sitä ennenkin. Bernard Le Bouyer de
Fontanelle nimitettiin vuonna 1697
Ranskan tiedeakatemian sihteeriksi
ja tässä asemassa pääsi 40 vuoden
ajan valitsemaan, mitä akatemia sai
julkaista. Hän salli vain oikeana pitämänsä vanhaan maapalloon sitoutuvan
aineiston julkaisemisen. Tällä tavoin
historiassa tapahtuneen vedenpaisumuksen vastustaminen levisi kautta
maailman.

Tarinointia Britanniassa

Kuuluisa filosofi David Hume perusteli buddhismilla hyökkäystään Jumalaa
ja vedenpaisumuksessa langetettua
tuomiota vastaan. Hän tunsi Charles
Darwinin isoisän, Erasmus Darwinin,
joka kirjoitti, että: ”Hume - - arvelee
maailman syntyneen vähitellen ominaisuuksiensa perusteella eikä hetkessä Kaikkivaltiaan käskystä”.

Uusi Elämä Nro 3/2020		

Juonittelu jatkuu

Skotlantilainen lakimies Charles
Lyell arveli kirjeenvaihdossaan, että
uskonnollisetkin ihmiset: ”voisivat halveksia yhdessä kanssamme
muinaisia ja nykyisiä fyysikkoteologeja”. Nämä olivat tuon ajan
kreationisteja, jotka pitivät maakerrostumia ja niiden fossiileja vedenpaisumuksen todisteina. Lyell ja
kumppanit lumosivat uskonnolliset
ihmiset liehittelyn avulla. Lyell kirjoitti George Scropelle: ”Mieleeni
tuli muutamia vuosia sitten ajatus,
jonka mukaan Mooseksen kirjoitusten
mukainen geologia voidaan huomiota
herättämättä kumota historiallista
viitekehystä käyttämällä”. Lyell ei vakuuttanut kokeellisella tieteellä, vaan
”pilkkaamalla” ja ”halveksimalla” 1.
Mooseksen kirjassa ilmoitettua maailman historiaa. ”Toimintasuunnitelma
onnistui ja sekä kirkko että kulttuuri
sokaistiin.” Charles Darwin edisti Lyellin suunnitelmaa julkaisemalla Lajien synty -kirjansa, joka on tieteeksi
naamioitu antikristillinen kyhäelmä.

Miljoonat vuodet otettiin
käyttöön todistamatta niitä
tieteellisesti

Kirjeessään pojalleen Georgelle
Darwin paljasti roolinsa juonessa
vedenpaisumuksen kumoamiseksi:
”Lyell on täysin vakuuttunut siitä,
että hän on onnistunut horjuttamaan
uskoa vedenpaisumukseen paljon
tehokkaammin, kuin mihin hän olisi
pystynyt käymällä suoraan Raamatun
kimppuun - - PS. Luin juuri Morleyn
kirjan Voltairen elämästä, jossa hän
painottaa, että suora hyökkäys kristinuskoa vastaan ei juurikaan tuota
pysyviä tuloksia, vaan todellista ja
kestävää vaikutusta saadaan aikaan
vain hyökkäämällä vähitellen ja hiljaisuudessa sivusta käsin.”

Ovelien toimintasuunnitelmien
vaikutus

Minkälaisen maailman nämä juonittelijat saivat aikaan? Tuloksena
oli maailma, missä Jumalan luomat
ihmiset kieltävät, että heidät on luotu.
Maailman, jossa kävellään vedenpaisumuksen luomien maakerrostuminen päällä ja kielletään Nooan päivät,
jotka Jeesus vahvisti tapahtuneiksi!
Ja kaikki tehtiin pelkän valetieteen
avulla ja akateemisella arvovallalla
ilman vähäisintäkään kokeellisen
tieteen tulosta. Vain luominen selittää,
että maailmamme on elinkelpoinen,
ja vain vedenpaisumus auttaa ymmärtämään maakerrostumat ja niiden
fossiilit. Raamatussa ilmoitettu historia on totta, "luonnonhistoria" on
ateistista filosofiaa (Acts and Facts,
January 2020).

Pekka Reinikainen
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Kirkolla on sanoma toivon
tuojana kriisien keskellä
Koronapandemian alkuvaiheissa
Radio Dei ja Kotimaa-lehti haastattelivat Mikkelin piispa Seppo
Häkkistä, ja eri toimittajien kysymyksissä korostuivat mm. kansanedustaja Päivi Räsäseen liitetyt
sananvapauskysymykset ja myös
mm. kirkon rooli erilaisissa kriiseissä. Seppo Häkkinen totesi, että
kirkko voi olla tuomassa toivoa
erilaisissa kriiseissä ja on myös varautunut niihin. Häkkinen on myös
Facebook-teksteissään pyrkinyt
luomaan toivoa koronapandemian
keskellä.
Kirkko on perinteinen toimija erilaisissa kriiseissä. Esimerkiksi nyt
koronakriisin oloissa mm. Helsingissä
soitetaan ikäihmisille yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa. Kirkko
tarjoaa ikäihmisille asiointiapua ym.
Radio Dein haastattelussa Häkkinen
totesi havahtuneensa kirkon kriisivalmiusasioihin, kun tsunami iski
Kaukoitään.
– Havahduin tällaisiin kysymyksiin,
kun olin kirkkohallituksen kirkkoneuvoksena. Vuonna 2004 havaittiin
tsunamin tapahtuessa, miten erityisen
tärkeitä ovat valmiuteen liittyvät kysymykset.
Häkkinen totesi, että poikkeusoloissa korostuvat hartausohjelmien
ja seurakuntien omien nettiohjelmien
merkitys.

Tukea Räsäselle

Päivi Räsäseen kohdistunut tutkinta
liittyen mm. vuonna 2019 julkaistuun
twitter-tekstiin ja v. 2004 julkaistuun
pamflettiin on herättänyt kysymyksiä, miksi kirkko ei ole lähtenyt
tukemaan kansanedustajaa tämän
vaikeassa tilanteessa. Mikkelin piispa
Seppo Häkkinen totesi Radio Dein
maaliskuisessa haastattelussa tuntevansa myötätuntoa Räsästä kohtaan
ja haluavansa asettua nimenomaan
tässä asiassa hänen rinnalleen. Häkkinen totesi, että sananvapaus ei ole
maailmalla mikään itsestäänselvyys,
ja kirkkoon liittyen, että ”kirkosta
puhuttaessa Raamattu on perusfundamentti, johon uskomme, tunnustuskirjamme ja oppimme perustuvat.”
Päivi Räsänen käsitteli häneen
kohdistuvaa tutkintaa mm. helmikuun
alussa Suomen teologisessa instituutissa pitämässään puheessa. Räsänen
totesi, että hänen v. 2004 julkaistussa
pamfletissaan on osin vanhentunutta
tekstiä, mutta että olennaista on, että
nykyisessä muodossaankin hän pitää
pamflettiaan laillisena puheenvuorona.

Päivi Räsänen
Räsänen painotti sanan-ja uskonnonvapauden perustavanlaatuista merkitystä
demokratialle.
– Sanan- ja uskonnonvapaus ovat
demokratian kulmakiviä. Sellainen
kehityssuunta, jossa suvaitaan vain
yhtä poliittisesti korrektia mielipidettä,
lähentelee totalitarismia.

Harald Hirmuinen

Päivi Räsänen kertoi maaliskuussa
Pasi Turusen haastattelussa Taivaan
ja maan väliltä-ohjelmassa ajatuksiaan
koronakriisistä, yhteiskunnallisesta
ilmapiiristä ja omasta tilanteestaan.
Räsänen totesi koronakriisiin liittyen,
että kriisi on lähentänyt myös kansanedustajia toisiinsa yli puoluerajojen.
Päätöksiä on poikkeusoloissa tehty
täysin yksimielisesti.
– Toisaalta se kertoo ehkä myös suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista.
Me yhdistymme silloin, kun on hätä.
Näinhän kävi myös sodan aikana.
Sananvapauskysymyksiin ja perusoikeuksiin liittyen Räsänen totesi, että
poikkeusoloissakin tulee muistaa, että
rajoitusten on oltava voimassa vain
pakottavista ja välttämättömistä syistä,
ihmishenkien säästämiseksi. ”Tästä ei
saa tulla normaali olotila.”
Piispa Seppo Häkkinen pohti koronakriisiä Facebookissa julkaise-

massaan tekstissä, joka oli julkaistu
myös Kirkonseutu-lehdessä. Häkkinen
lainasi ’tunnettua ajattelijaa’, Harald
Hirmuista, tuomaan hieman huumoria
haastavaan tilanteeseen. ”Elämä on
pääosaltaan sotaa ja taistelua, ja joskus siihen sisältyy myös vaikeampia
aikoja”, sarjakuvahahmo filosofoi.
Häkkinen toi tekstissään esille kreikan
krisis-sanan merkityksen ”tuomiona,
jolloin punnitaan se, mikä on kestävää,
mikä ei.”
Piispa muistutti tekstissään myös
siitä, että pohjoismaisessa yhteiskunnassa kasvaneelle koronaepidemia on
osoittanut, että elämässä ei ole itsestäänselvyyksiä.
Viestissään seurakunnille piispa
painotti yhdessä tekemisen ja lähimmäisenrakkauden merkitystä.
– Vaikeina aikoina kirkko on hädässä ja ahdistuksessa olevan ihmisen
turvapaikka. Seurakunnan työntekijät
voivat etätyössäkin olla monin tavoin
ihmisten tukena.
Hän korosti myös rukouksen merkitystä. Jumala kuulee rukouksemme.
”Rukouksessa saamme kantaa
asiamme Kaikkivaltiaalle, joka lupaa
olla kanssamme kaikkina päivinä.”

Heljä Ahjovaara-Steck

*Lainaukset mm. Ajan Sanoma.
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Miisu Piipari koki uskoontulemisen vuonna 1996, ja siitä lähtien
hän on kokosydämisesti seurannut Jumalaa. Hengellisen kodin
Miisu löysi ESY Church -seurakunnasta, jossa hän on palvellut
monenlaisissa vastuutehtävissä
mm. ylistystanssissa, esirukouksessa, ja tällä hetkellä hän kuuluu
myös seurakunnan johtoryhmään
miehensä Jukan kanssa.
Miisu on luova persoona. Hän
on toiminut jo yli kahdeksan vuotta tuottajana kristillisellä TV7:n
kanavalla. Tämän lisäksi hän
vierailee eri seurakunnissa opettamassa ylistyksestä, ylistystanssista ja profeetallisuudesta, koska
Jumala on antanut hänelle näyn
Power Prayer -palvelutyöstä.

Ylistystanssi ja profeetallisuus seurak
Miisu kertoo hieman itsestään: – Olen
Jumalan lapsi, rakastettu ja juuri tällaisenaan hyväksytty Jumalan nainen.
Luonteeltani olen iloisesti kupliva
luonnonlapsi yhdistettynä tehokkaaseen toiminnan naiseen ja suurin sydämeni ilo ja palo on palvella Herraa
kaikesta sydämestä ja kaikella sillä,
mitä Isä itse on minuun laittanut.
– Uskoontuloni oli pitkällisen prosessin tulos ja vaadittiin aika rankkoja
asioita, ennen kuin sydämeni lopulta
antautui Jumalalle Olin kuullut mieheltäni kirkon Tuomasmessusta ja päätin
mennä, koska luterilaiseen kirkkoon
meneminen tuntui helpoimmalta.
Tullessani paikalle oli hämmästykseni
suuri, kun kirkko olikin täynnä iloisia,
nuorekkaita ja onnellisia ihmisiä ja
muistan ajatelleeni: ”Vau, ei uskovat
taida ihan tylsiä ollakaan!”
– Messun jälkeen sanoin Jumalalle
kotiin ajaessani: ”Jos todella olet ole-

massa, niin ota minun elämäni.”
– Usko minulle merkitsee läheistä
suhdetta Jumalaan, luottamusta hyvään
Isään, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen.
Usko Jumalaan ja Jumala ovat minulle
hyvin todellisia.
– Tänään voin sanoa luottavani
yhä enemmän Jumalaan ja siihen, että
Hänen tahtonsa minua kohtaan on
pelkästään hyvä. Tämähän ei etenkään
tarkoita, että kaikki olisi aina hyvin ja
helppoa, vaan sitä, että kaikissa elämäni vaiheissa Jumala on aina auttamassa
minua ja vie vaikeistakin tilanteista
läpi.
– Jumalasuhteeni ja uskoni Häneen
tuovat minulle turvallisuutta, lohdutusta ja iloa ja ihmeitä toisensa perään. On
hienoa nähdä, miten ihmisten elämät
todella muuttuvat, kun Jumala pääsee
koskettamaan heitä ja vaikuttamaan
heissä.
– Jumala on minulle ihmeiden ja

rakkauden Jumala, levosta käsin, ei
orjallisesti pakottamalla. Minun ei
tarvitse palvella Jumalaa pelastuakseni
tai saadakseni rakkautta. Se kaikki on
jo minulla Jeesuksen ristintyön kautta.
– Rakkaussuhde Jumalaan saa aikaan sen, että minulle on tullut tarve
palvella ja kertoa Hänestä, rakastavasta
ja hyvästä Jumalasta.

Pyhä Henki opettajana

– Pyhä Henki on viisas Neuvonantaja ja
voiman tuoja, joka opettaa meitä koko
ajan ja operoi kanssamme, ja minä
koen kyllä, että Hän on ystäväni. Pyhä
Henki on Persoona, se osa Jumalaa,
joka nyt toimii täällä maan päällä ja
ihailen Hänen toimintaansa suuresti.
Hän aina nostaa ja kannustaa minua,
vaikka en heti osaisi tai ymmärtäisi,
miten toimia. Hän ei koskaan paina
minua alas. Ei vaan ihan päinvastoin.
– Jos kaadun tai epäonnistun, Hän

nostaa ylös ja sanoo: “Ei hätää kultaseni, kokeillaan seuraavaksi tätä...mitä
jos tekisit noin...mennään eteenpäin.”
– Erityisen voimakkaasti koen Pyhän Hengen läsnäolon, kun palvelen.
On todella turvallista palvella ihmisiä Hänen kanssaan ja kuulla Hänen
toimintaohjeensa tilanteessa kuin
tilanteessa.
– Inhimillisesti jännitän, kun olen
ison ihmisjoukon edessä vetämässä
seminaaria, mutta toisaalta olen huomannut, että Pyhä Henki on uskollisesti kanssani ja auttaa. Siksi uskallan
rohkeasti astua näihinkin tilanteisiin.
Jokaisessa palvelutilanteessa haluan
toimia Pyhän Hengen johdossa, Hänen
viisaudessaan ja armossaan.

Sanan perustalla

– Raamattu on perusta, Jumalan Pyhän
Hengen vaikutuksesta kirjoitettu kirja.
Se on kuin kallio, jonka päällä kaikki
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sielu ja ruumis Jumalan käytössä. Tanssiessani pidän katseeni Jeesuksessa,
antaudun Hänelle ja annan Hänen johdattaa liikkeitäni. Silloin koen olevani
rukoilemassa niitä asioita, joita Jumalan tahtoo minun rukoilevan.
– Minulle tanssi on hyvin selkeästi yksi tapa rukoilla. Se on Jumalan
palvontaa ja ylistystä, joka vapauttaa
ilmapiiriä ja ihmisiä seurakunnassa.
Välillä huomaan rukoilevani tanssin
kautta yksilöihmisten, ryhmien, palvelutehtävien ja kansakuntien puolesta,
mitä ikinä Pyhä Henki siinä hetkessä
haluaakaan kauttani rukoilla.
– Käytännössä asetun palvelijan
paikalle ja annan Herran tuoda niitä
liikkeitä kauttani, joita Hän haluaa.
Uskon, että myös jokainen liike, joka
on Jumalasta, tekee sen tehtävän, jonka
vuoksi Jumala on sen lähettänyt.
– Ylistystanssissa on tärkeää se, että
tanssimme kaiken aikaa Jeesukselle,
emmekä esiinny tai tanssi yleisölle; silloin Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan
paikalla oleviin ihmisiin. Ylistystanssi
avaa myös hengessä tietä sananjulistajalle.

Kenelle sopii ylistystanssi?

kuntaan

viisaus ja totuus lepää. Raamattu on
minulle enemmän kuin pelkkää kirjoitettua tekstiä. Se on kuin turvapaikka,
josta voi aina hakea varmistusta ja
suuntaa, varsinkin kun liikutaan profeetallisuuden alueella. Välillä, jos ei
oikein tiedä, mihin suuntaan mennä,
niin Raamatun Sana auttaa selkeyttämään kurssia.
– Sana on turvallista, varmaa. On
hyvin tärkeää ammentaa viisautta ja
tarkistaa Raamatusta, mitä mieltä Jumala on asioista. Sanan kautta saamme
oppia tuntemaan Isä Jumalaa, Jeesusta
ja Pyhää Henkeä.

Ylistystanssi

– Ylistys on rukousta ja rukous on
ylistystä. Ylistystanssi on minulle sitä,
että annan Pyhän Hengen ottaa myös
minun kehoni ja liikkeeni hallintaansa
ja puhua sen kautta ihmisille.
– Ylistystanssissa on ihmisen henki,

– Ylistystanssijat joutuvat käymään
läpi itselleen kuolemisen vaiheen,
jonka itseasiassa jokainen palvelutehtävään astuva joutuu käymään. On
käytävä läpi ne prosessit, mitä vapautuminen ja tehtävään astuminen vaativat.
– Tanssijoiden kohdalla esimerkiksi:
Olenko tarpeeksi hyvä tanssija? Mitä
ihmiset minusta ajattelevat? Miltä minä
näytän tanssiessa? Usein näiden kysymysten taustalla on sydämen haavoja,
joita saa rohkeasti käydä läpi yhdessä
armahtavan ja rakastavan Jumalan
kanssa. Hän haluaa vapauttaa sinut kaikesta sellaisesta, joka estää todellista
minuuttasi tulemasta esille, ja sen myötä myös kutsusi nousee esille. Tämä
vaatii usein ihmispelon voittamista ja
luottamista entistä enemmän Jumalaan.
– Kyse ei ole niinkään taidoista,
ulkonäöstä tai esillä olemisen halusta,
vaan ylistystanssin motivaationa tulisi
olla sydämen halu palvella Herraa
myös liikkeen kautta, pitivät ihmiset
sinusta tai ei.

Power Prayer -palvelutyö

– Profeetallinen rukous on sitä, että

kuunnellaan, mitä Pyhä Henki sanoo ja toimitaan sen mukaan. Se on
Jumalan äänen kuulemista ja niiden
viestien välittämistä, mitä Hän haluaa
kauttani toisille viedä. Saatan olla
vaikka kaupan kassalla ja kokea, että
Pyhä Henki haluaa sanoa kassaneidille
tietyn rohkaisun sanan ja minä kerron
sen hänelle. Se on yhteistyötä Pyhän
Hengen kanssa ihmisten auttamiseksi,
rohkaisemiseksi ja pelastamiseksi.
– Profeetallisen rukouksen kautta
opimme myös tuntemaan Jumalan sydämen, millainen Jumala Hän on, miten Hän ajattelee ja miten armollinen,
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Rakkaussuhde
Jumalaan saa
aikaan sen, että
minulle on tullut
tarve palvella ja
kertoa Hänestä,
rakastavasta
ja hyvästä
Jumalasta,
sanoo Miisu
Piipari.
rakastava ja viisas Hän on. Raamatussa
selkeästi sanotaan, että jokainen voi
profetoida ja kuulla Hyvän Paimenen,
Jeesuksen, äänen.

Profetointi seurakunnassa

”Sillä te saatatte kaikki profetoida,
toinen toisenne jälkeen, että kaikki
saisivat opetusta ja kaikki kehotusta.”
1. Kor. 14:31
– Sydämelleni on laskettu taakka
profeetallisista ihmisistä. Olen huomannut eri paikkakunnilla kiertäessäni,
että nämä ihmiset ovat usein jääneet vähän yksin. Heillä ei ole seurakunnissa
useinkaan mentoreita, jotka auttaisivat
heitä ymmärtämään lahjaansa ja kasvamaan siinä.
– Valitettavan usein seurakunnista
puuttuvat hengelliset isät ja äidit, jotka
kasvattaisivat heitä tällä alueella. He
saattavat jäädä sivuun ja ehkä kokevat
olevansa erilaisia ja vähän outojakin.
Heidän arvoaan ja merkitystään ei aina
oikein ymmärretä seurakunnissa, ja se
koskettaa sydäntäni.
– Isä on laskenut minun sydämelleni
nostaa profeetallisia ihmisiä, rohkaista
heitä huomaamaan, miten upea lahja
profeetallisuus on ja kertoa heille,
millainen potentiaali heihin on kätketty. Jumala arvostaa lahjojaan, joita
Hän omilleen antaa eikä koskaan anna
niitä turhaan. Armolahjat on tarkoitettu
yhteiseksi hyväksi ja käyttöä varten.
– Tähän tarpeeseen on syntynyt
vetämäni Power Prayer -palvelutyö,
jossa mm. erilaisten seminaarien kautta
autetaan ihmisiä kasvamaan profeetallisuuden alueella. Power Prayer on
profeetallinen ja apostolinen palvelutyö, jossa arvostetaan ja harjoitetaan
armolahjoissa toimimista monipuolisesti Raamatun opetuksen ja luovien
harjoitteiden kautta, kuten esim. tanssi,
runous, taiteet, laulu jne. Uskomme,
että jokaisella on jotain annettavaa.

Luovuus esiin

”Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä

opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon
rakennukseksi.” 1. Kor. 14:26
– Profeetallisen luovuuden koulutuksen tarkoituksena on varustaa ihmisiä ottamaan käyttöönsä eri luovuuden
keinoja ilmaisemaan Jumalaa ja välittämään niiden kautta sitä, mitä Jumala
kulloinkin haluaa ihmisille kertoa.
– Jumala on laittanut luovuuden
osaksi ihmistä, ja sen valjastaminen
Jumalan käyttöön on mielestäni hyvin
tärkeä osa sitä, miten voimme ilmaista
Jumalan moninaisuutta maailmalle.
– Moni miettii mielessään: Voisiko
tällä tai tällä lahjalla olla jotakin merkitystä? Voisinko jotenkin käyttää tätä
lahjaani Jumalan kunniaksi?
– Uskon, että lahjojen ilmaisemisella
ja esiin tuomisella on suuri merkitys
meidän hyvinvointimme kannalta.
Olen nähnyt niiden parantavan ja
eheyttävän vaikutuksen omassa elämässäni.

Sydämeni toive

– Haluan rohkaista profeetallisia
ihmisiä ja siksi haluan tehdä oman
osani niiden ihmisten kanssa, jotka
Jumala minulle uskoo. Niillä taidoilla
ja ymmärryksellä, jotka Hän minulle
antaa, ja sen enempää ei mielestäni kai
kukaan voi tehdä.
– Näen valtavan janon, missä ikinä
kuljenkin ja Pyhä Henki minussa on
kuin tulitikku kuivien puiden keskellä,
jotka vain odottavat, että joku tulisi ja
sytyttäisi ja vapauttaisi heidät roihuamaan Jumalan tulta. Olen niin iloinen
ja siunattu, kun saan olla mukana siinä,
mitä Jumala tekee tässä maassa.
Miisun opetuksia voit kuunnella
TV7:n arkistosta: www.tv7. /Sanan
helmiä ja Rukoustanssi sekä TV7Plus
arkistosta: Profeetallisuus käytännössä
-ohjelmasarja.

Tekst: Minna Moilanen
Kuvat: Outi Mähönen
www.powerprayer.fi
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Pääsiäisen
ilosanoma
Puutarhaan on puhjennut kevät.
Punervaharsoinen manteli kukkii,
tuoksuu pinja. Öljypuun hopeanhohtavat lehdet ovat vaiti. Nousee
riemuitseva aurinko. Golgata vierellä on hiljainen. Vain ammottava
halkeama muistuttaa, mitä tapahtui: Ihmisen Poika kuoli.

Olemme kulkeneet pitkän tien, paaston
ajan, hiljaisuuden ajan – tänä keväänä
– pakkohiljaisuuden. Eikä se välttämättä ole paha asia.
Matka adventin hoosiannasta palmusunnuntain hoosiannaan on kalenterista mitattuna lyhyt. Se on matka
ylistyksestä, Messiaan syntymästä ja
joulun enkelilaulusta pitkäperjantain
alennustilaan: häpeällisimpään mahdolliseen kuolemaan. Kansa pettyi,
sillä se ei saanutkaan odottamaansa
kuningasta. Mutta ”seimeltä alkaa ristin tie. Golgatan kautta se vie.” Tunteet
vaihtelevat laidasta laitaan, ja ihmistä
viedään niiden mukaan.
Olen tänä aikana miettinyt paljon
kaikkia niitä ihmisiä, jotka Raamattu
tuo eteemme kanssakulkijoiksi Jeesuksen ristin tiellä. Kun puhun minä
-muodossa, uskon, että ajatukset sopivat keneen tahansa ihmiseen. Heissä
kaikissa olen tunnistanut itseni – tai pikemmin, olen tunnistanut heidät itsessäni. Heitä on paljon alkaen Magdalan
Marian rakkaudentyöstä Jeesusta
kohtaan. Totta kai kuvaan astuu myös
kateellinen, petollinen, ahne Juudas,
joka ei sulattanut rahojen tuhlaamista kalliiseen nardus-voiteeseen sen
sijaan, että rahat olisi jaettu köyhille.
Kovin tuttu ajatus. Nykyäänkin.
Löydän itseni myös kansanjoukosta
sekä ylistämässä sitä, joka on kanssani
samaa mieltä, että tuomitsemassa ne,
jotka eivät ole. Tästä asetelmastahan
kumpuaa sekä myötäily ja palvonta
että vastustus ja vihapuhe.
Olen Pilatus valmiina jopa selittämään pahan hyväksi, asettumaan
kenties puolueettomaksi. Niin on
mukavinta. Kätensä pesemällä voi astua sivuun tarvitsematta ottaa kantaa.
Meitä ympäröivät valeuutiset. Ja nyt
meille tulvii monenlaisia hengellisiä
sanomia: katso, näin tapahtuu, nämä
ovat ajan merkit. Pilatuksen lailla
joutuu kyselemään tässä viestien viidakossa ” Mikä on totuus?” Olisimme
eksyksissä, ellei meillä olisi vakuutusta: ”Jos te pysytte uskollisina Minun

Pääsiäinen merkitsee
monille kuoleman aikaa,
mutta se on myös uuden
elämän esiin puhkeamisen
ja toivon aikaa. Jeesus
sanoo: Minä olen
ylösnousemus ja elämä.
sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja
totuus on tekevä teistä vapaita”.
Olen sotilas, tottelemassa käskyjä
kyselemättä niiden oikeutusta. Tartun
ruoskaan. Lyön nauloin Vapahtajan
ristille, väännän orjanruusuista piikkikruunua. Mutta vartioin myös hautaa, ja täynnä hämmästystä huomaan,
että se onkin tyhjä. Ja kun tuntuu, että
elämässä Jumala näyttää voimansa ja
johdatuksensa, saan tunnustaa sadanpäällikön tavoin: ”Tämä oli todella
Jumalan Poika.”
Helpompaa kuitenkin on asettua
niiden ihmisten joukkoon, jotka koko
ajan kulkivat lähellä Jeesusta. Voi
löytää itsensä nukkumasta opetuslasten joukosta. Sielussa on jääkausi,
sydämessä kriisi: rukoukseen ei löydy
sanoja, tuskin huokaustakaan, sana
ei avaudu. Moneen kertaan toteaa
kohdallaan aiheelliseksi Jeesuksen
kysymyksen: ”Missä teidän uskonne
on?” Tuntuu, että elämään mahtuu
liian paljon kipukohtia. Mutta niitä me
tarvitsemme. Niistä Jeesus helpommin
pääsee meitä lähelle, sisälle sydämeen
asti. Ehjä ei tarvitse korjaamista. Usko
tarvitsee aikoja, jolloin uskon sanat
ehtyvät, uskon sanat hajoavat. Jumala,
joka tuntee kaikkien sydämet, hyväksyy senkin.
Minä myös kannoin ristiä - omaani,
koska uskoni ei riittänyt laskea sitä
Jeesuksen kannettavaksi.

Me löydämme itsestämme helposti
pakenemasta, kieltämästä - tai ainakin
vaikenemasta - jos meiltä kysytään,
olimmeko Jeesuksen seurassa. Ja uskoon kuuluu myös epäilys – Tuomaan
tavoin. Onnellista, jos voi sanoa:
”Minä uskon, vaikka en näe.”
Pääsiäisaika on meille oppitunti
omasta itsestämme. Jeesuksen elämä
on meille esimerkki, opetusta, rohkaisua, lohdutusta. Matka seimeltä
ristin valoon oli Hänen tiensä. Ihmiselle ristin tien kulkeminen on sitä,
että luovuttaa elämässään kaiken
Jeesuksen käteen.

Sillä Hän tuntee
epävarmuuteemme.
Hän tuntee epäuskomme.
Hän tuli pimeyteemme valoksi.
Hän tuli heikkouteemme
voimaksi.
Mahtoivatko sotilaat ajatella silloin,
kun he pakottivat Jeesuksen kädet
ristin poikkipuulle, että se asento
sulkisi koko maailman rakastavaan ja
siunaavaan syliin. Sieltä avautui taivas
vieressä roikkuvalle pahantekijälle, ja
sieltä lähti rakkaudellinen huolenpito
testamenttina Marialle ja Johannekselle pitää huolta toisistaan äitinä ja
poikana. Myös minä olin ristillä mukana, minä ja minun syntini, minun ihmisenä olemisen kipuni. Siksi ihminen
ei koskaan olekaan yksin.
Kun Golgatan kallio halkesi, ei
auennut vain maa, vaan myös taivas.

Se on suurin osoitus Jumalan rakkaudesta. Se on armoa. Sen varaan saa jättää elämänsä. ”Elämä ja autuus loistaa
Herran seurakunnassa. / Aurinko on
ristin päällä valkea ja punainen.”
Pääsiäisaamuna puutarhassa valkea
hauta ja paasi, ja haudalla nainen, kaipaava nainen, rakastava nainen vaeltaa
kukkien halki mielessä palvelustyö.
Miksi on maailma iloa täynnä, kukkuroillaan elämää. Kuoleman varjosta
nousee vihreä verso. Kaktus kukkii,
ja appelsiini hehkuu auringon lailla.
Enkeli kulkee puiden halki.
Naiset – ja Pietarin – valtasi hämmennys ja suru, kun hauta löytyikin
tyhjänä. Oli vain enkeli, jälleen ilosanoman tuojana. Miksi te etsitte elävää
kuolleiden joukosta? Ei Hän ole täällä.
Hän on noussut kuolleista.
Meidän toivomme ja koko uskomme perusta on siinä, että on ollut pääsiäinen. Vaikka Jeesus palasi Isänsä
luokse, Hän ei jättänyt meitä yksin.
Hän lähetti Pyhän Hengen kulkemaan
kanssamme. Meillä on taivaassa esirukoilija, mutta myös täällä rinnalla
kulkija. Viimeisenä tekonaan maan
päällä Jeesus antoi meille tehtävän
kertoa rakkaudesta, joka antaa henkensä ystäviensä puolesta. Tämä päivä on
iloa ja valoa, sillä Jeesus on totisesti
ylösnoussut. Olkoon tämä pääsiäisjuhla siunattu Jeesuksen nimessä.

Margit Niemelä, eläkeläisopettaja
Kuva: Soile Inkari

Uusi Elämä Nro 3/2020		

Rakkauden ja toivon sanomaa

Sinä voit
pelastua

Tapio Syrjätie
taivaan kotiin
Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” (Joh.11:25-26)
Ruotsinsuomalainen pappi ja rakas
uskonveli, Tapio Syrjätie, sai muuttaa Herran Jeesuksen luokse omassa
kodissaan toisena pääsiäispäivänä
13. huhtikuuta, pitkällisen sairauden
murtamana. Koko perhe oli hänen
sairasvuoteensa ympärillä, ja puoliso
Outi piti häntä kädestä kiinni. Tapio
nukkui pois rauhallisesti ja kivuttomasti. Hän oli kuollessaan 67-vuotias.
Tapio löysi Kristuksen nuoruusvuosinaan. Armeijan jälkeen hän
hakeutui Ryttylän Lähetyskorkeakouluun, jossa hän myös tapasi tulevan
vaimonsa Outin. Tapio sai Outista uskollisen työparin ja vaimon rinnalleen
43 vuodeksi. Lähetyskoulun jälkeen
Tapio ja Outi muuttivat Ruotsiin,
jossa he aloittivat työn Ruotsin Kansanlähetyksen palveluksessa.
Ruotsissa Tapio jatkoi opintojaan
Uppsalan yliopistossa, ja papiksi
hänet vihittiin vuonna 1983.
Tapio Syrjätie oli pappina useilla
paikkakunnilla sekä Ruotsissa että
Suomessa. Lähetysnäky paloi nuoren
parin sydämissä, ja he menivät Kansanlähetyksen lähettäminä yhdeksi
työkaudeksi Englantiin muslimien ja
hindujen pariin evankeliumia julistamaan vuonna 1989.

– uudestisyntyä
Jumalan lapseksi
On hyvä pysähtyä miettimään
elämän tarkoitusta ennen kuin se
on liian myöhäistä. Voit asettaa
itsellesi muutamia kysymyksiä:
Miksi elän? Mikä on elämäni
tarkoitus? Onko elämää ajallisen
elämän jälkeen? Onko Jumala
todella kaiken Luoja?

Tapio Syrjätie

Englannista pariskunta palasi
Ruotsiin ja Skövden seurakunnan
suomalaistyöhön, jossa hän työskenteli kappalaisena 25 vuoden ajan
eläkkeelle asti. Tapio ansioitui erityisesti suomalaistyön ja evankeliumin
puolestapuhujana koko Ruotsissa.
Hän jaksoi kirjoittaa ja muistuttaa kirkon johtoa suomalaistyön tärkeydestä
koko uransa ajan.
Tapio muistetaan myös aktiivisesta
ja innokkaasta palosta viedä evankeliumia kaikelle kansalle monenlaisilla
tempauksilla ja tapahtumilla.
Suurena ilona Tapiolle oli Markuspojan päätös lähteä Kansanlähetyksen

lähetystyöhön Japaniin vaimonsa
Kiian kanssa.
Tapio antoi merkittävän panoksen
Ruotsin Kansanlähetyksen toiminnalle olemalla sen hallituksessa ja
pitämällä rippi-ja nuorisoleireijä
Finspångin lähetyskeskuksessa.
Tapio Syrjätie on Uusi Elämän toimitukselle ja lukijoille tuttu monista
hyvistä kirjoituksistaan, joita lehti on
julkaissut vuosien varrella.
Alla Tapion kirjoitus: Elämämme
kallein asia.

UUSI ELÄMÄ -lehti nro 3/2020
Toimitus

Elämämme kallein asia
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein
asia. Näin sanotaan Lutherin katekismuksessa ja on hyvä muistutella
mieliin näitä elämän perusasioita.
Olen tavannut monenlaisia ihmisiä
ja monenlaista tärkeysjärjestystä ihmisten elämässä: joillekin on elämän
kallein asia hyvä toimeentulo, hieno
talo, kalliit lomamatkat. Nämä ihmiset
keskittyvät elämän ulkonaisiin asoihin.
Toisille taas on tärkeää toisten auttaminen, työskenteleminen köyhien,
väärin kohdeltujen tai hätää kärsivien
hyväksi. Nämä ihmiset ovat ymmärtäneet, että elämä ei ole vain itseä varten.
Joillakin taas voi olla elämässä suuri
intohimo ja kutsumus: perustaa orpo-
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koteja, säilyttää uhanalaisia eläinlajeja,
tehdä keksintöjä elämän eri aloilla jne.
Kaikki nämä asiat ovat itsessään hyviä
ja ansaitsevat kunnioitusta, jos joku
näitä asoita elämässään saavuttaa. Kuitenkin Katekismus puhuu siitä mikä
elämässä on kalleinta.
Jeesus sanoo: ”Mitä se hyödyttää
ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen
koko maailman, mutta saisi sielullensa
vahingon.” Olimmepa sitten ulkonaisia ihmisiä, uhrautuvia tai idealisteja,
iankaikkisuusnäkökulmasta sillä ei
ole mitään merkitystä: kaikki, mitä
olemme koonneet maan päälle, jää
kerran tänne; vaikka olisimme kuinka
hyviä ja auttavaisia, se ei meitä pelasta
(ei äiti Teresakaan pelastunut hyvien
töidensä kautta).

Vaikka kutsumuksemme olisi kuinka jalo ja tarpeellinen, se ei vie meitä
kerran taivaaseen. Ainoa tie taivaaseen
kulkee Jeesuksen vastaanottamisen
kautta. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet
vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.” Siksi on niin tärkeää
tuntea Jeesus jo nyt täällä maan päällä
ja päästä Jumalan lapseksi. Katekismus
kutsuu sitä elämämme kalleimmaksi
asiaksi. Se antaa uuden voiman ja
sisällön kaikkeen siihen, mitä teemme ja Herran johdatuksen niin, että
kannamme Jumalalle hedelmää, joka
kestää ja jonka voi viedä mukanaan
iankaikkisuuteen. Siunausta sinulle.

Tapio Syrjätie

Usko Jeesukseen antaa todellisen
identiteetin. Löydät yhteyden Luojaasi. Usko Jumalaan luotaa pitkälle
– elämään kuoleman jälkeen.
On olemassa vain yksi pelastuksen
perusta ja vain yksi tie taivaaseen,
ja se on Jeesus. “Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt. 4:12). Tuo nimi on
Jeesus.
Jumalan puolelta kaikki on valmista. Sinun tulee vain ottaa vastaan
taivaan lahja. “Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä”
(Joh. 3:16).
Pelastuminen on yksinkertaista ja
helppoa jokaiselle. Raamatussa sanotaan: “Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksesi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on Hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan” (Room. 10:9-10).
Voit rukoilla kanssani syntisen
rukouksen, jos haluat tulla uskoon:
“Jeesus, tunnen kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun edessäsi. Uskon, että
olet kuollut minun syntieni tähden ja
että sinä olet ylösnoussut kuolleista,
jotta miulla olisi iankaikkinen elämä.
Kiitos, että annat anteeksi kaikki syntini ja tulet elämääni. Kiitos siitä, että
veresi puhdistaa kaikki syntini ja että
saan uudestisyntyä Pyhän Hengen
kautta Jumalan lapseksi. Amen.”
Ota yhteyttä paikkakunnallasi
toimivaan elävään seurakuntaan. Se
on tärkeää, jotta voit kasvaa uskossa
yhdessä toisten uskovien kanssa.
Voit ottaa yhteyttä myös lehtemme
toimitukseen. Haluamme auttaa sinua
uskon tiellä eteenpäin.
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com
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Nyt Raamattu esiin!
Tämä on tärkein sanoma teille
uskoville tällaisena vaikeana
aikana, kun koronatauti riehuu
niin meillä Suomessa kuin koko
maailmassa.

Ottakaa Raamattunne esiin ja lukekaa
sitä. Antakaa Jumalan Sanan puhua
teille, sillä kaikille meille kuuluu se
Sana, että olemme syntisiä ja meidän
tulee tehdä parannus. Ei synti ole
vain tekoja. Synti on sitä, että me
käännämme selkämme Jumalalle,
emmekä välitä siitä, mitä Hän meille
Sanassaan sanoo. Olemme ylpeitä ja
omahyväisiä, emme koe ollenkaan
tarvitsevamme Jumalaa ja Hänen
sanojansa. Emme elä, emmekä edes
halua elää, Hänen Sanansa mukaan.
Raamatussa Jumala kehottaa meitä
kääntämään sydämemme Hänen puoleensa, sillä missä on sinun sydämesi,
siellä on myös aarteesi.
Minä koen tämän koronaviruksen
ja siitä aiheutuneen tilanteen Jumalan
huudoksi: ”Tehkää parannus ja kääntykää puoleeni ja antakaa pelastaa
itsenne.”
Ei tämä elämä täällä maan päällä ole
se meidän tärkein elämämme - tärkeintä on päästä tämän jälkeen ikuiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Yhteyteensä
Jumala loi meidät. Mutta Hän ei luonut
meistä robotteja, jotka on ohjelmoitu
tekemään Luojansa tahdon, vaan Jumala loi ihmisen, jolla on oma tahto
ja kyky ymmärtää hyvän ja pahan.
Tämän yhteyden Jumalan vastustaja
paholainen halusi tuhota. Siitä voitte
lukea Raamatusta 1. Moos. 3:1-19.
Onneksi Jumala oli ottanut tämänkin mahdollisuuden huomioon ja oli

Ritva Teros
jo ihan alusta asti suunnitellut ”varojärjestelmän” ihmisen pelastamiseksi.
Jumala rakastaa meitä niin paljon, että
Hän tuli itse Jeesuksessa Kristuksessa
pelastamaan meidät kadotuksesta,
ikuisesta erosta Jumalasta, meidän
Taivaallisesta Isästämme. (Lukekaa
Nikean uskontunnustus. Siinä se on
sanottu hyvin ja tiivistetysti.) Ja meidän Herramme Jeesus Kristus tuli ihan
vapaaehtoisesti, suuresta rakkaudesta
ihmisiä kohtaan täyttämään Jumalan
pelastussuunnitelman.
Meiltä ei vaadita muuta, kuin että
otamme meille tarjotun lahjan vastaan.
Herramme Jeesus Kristus on kantanut
kaikkien ihmisten kaikki synnit Golgatan ristille. Jeesuksen ristissä on

kaikki synnit sovitettu. Me emme voi
tehdä oman pelastumisemme eteen
mitään muuta kuin sen, että uskossa
otamme lahjan vastaan, minkä Jumala
meille Pojassaan lahjoittaa. Ja tämän
lahjan eli Jeesuksen Kristuksen vastaanottaminen elämäämme ei vaadi
meiltä muuta, kuin että sanomme
Jeesukselle: ”Tule Herra Jeesus minun
elämääni. Anna minulle kaikki syntini
anteeksi ja ota minut omaksesi. Uudista minut ja johdata minua.”
Kun Jeesus on elämässämme, niin
Hän vaikuttaa siihen, että meillä on
halua lukea Raamattua ja yritämme
elää sen ohjeiden mukaan. Epäonnistumisemme ja lankeemuksemme
annetaan anteeksi, kun vain tuomme

Kristityt rukoilevat yli
seurakuntarajojen 4.6.2020

Nyt on aika evankelioida!

Huhtikuun Paastoa- ja rukousta Suomen puolesta ohjelma oli hieman erilainen koronatilanteen
vuoksi, ja palvelimme ihmisiä myös henkilökohtaisella tasolla.

Tili: FI09 8000 1301 9610 83

Kesäkuussa kuitenkin jatkamme normaalin ohjelmarakenteen mukaan ja keskitymme rukoilemaan
jälleen kodin, uskon ja isänmaan puolesta.
Tehostamme ja keskitämme rukousta Suomen
tarpeiden puolesta ja laajennamme katsetta myös
EU-alueelle. Israelin siunaaminen on myös jatkuvasi tärkeä asia TV7:llä.
Esirukoilijoita johtavat Martti ja Mirja Ojares.
Mukana myös Mika ja Mirkka Jantunen ja
Marita Rautio.
Paastoryhmien ilmoittautumiset tulee tehdä 29.5.
mennessä sähköpostilla tv7@tv7.fi tai soittamalla
TV7 Keskukseen, p. 09 756 2510 arkisin klo 9–16.

Uusi Elämä -lehti tarvitsee tukeasi!

ne Jeesuksen ristin luo ja pyydämme
anteeksi. Sillä armosta me olemme
pelastettuja, emme tekojemme kautta.
Raamatussa sanotaan: ”Ei ihminen
elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta
sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”
Ja jos emme lue ja tutki Jumalan Sanaa, uskomme hiipuu ja haihtuu lopulta kokonaan. Tällaisena aikana, mitä
nyt elämme, on tosi tärkeää kuulla sitä,
mitä Jumala meille puhuu. Emmehän
tiedä päiviemme määrää.
Jeesus sanoo: ”Tulkaa Minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon.
Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja
oppikaa Minusta, sillä Minä olen
hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te
löydätte levon sielullenne. Sillä Minun
ikeeni on sovelias, ja Minun kuormani
on keveä.” Matt. 11:28-30
Raamatussa sanotaan myös näin:
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainosyntyisen
Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei
Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan
sitä varten, että maailma pelastuisi
Hänen kauttaan.” Joh. 3:16-17
Vielä nyt on armon aika, vielä on
aika tehdä työtä ja rukoilla itsemme,
perhekuntiemme, sukukuntiemme ja
koko kansamme puolesta. Kerran tulee aika, jolloin kaikki loppuu, mutta
sitä ei tarvitse pelätä. Silloin Jumalan
kirkkaus ilmestyy, ja Herramme Jeesus Kristus tulee omiaan noutamaan
kotiin. Pidetään vaan huolta siitä, että
olemme Jeesuksen omat.
Ritva Teros
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Avustustyötä Intiassa
Kristet Center Solna ja Ruotsin Uusi Elämä
tukee Grace Gospel Missionin sosiaalista
työtä Bangaloressa Intiassa.
Olemme jo usean vuoden aikana saaneet
vierailuja pastori Artur Paulin Grace Gospel Church seurakunnasta Bangaloresta, kun
hänen poikansa, pastorit Sam Paul, Starwin
Paul ja Jabes Paul ovat vierailleet Ruotsissa.
Olemme kokeneet Jumalan tahdoksi käynnistää sosiaalisen avustustyön yhteistyössä
Starwin ja Jabes Paulin kanssa. He tekevät
työtä Grace Gospel Missionin puitteissa
köyhien ihmisten tavoittamisessa Bangaloren
miljoonakaupungissa, jossa on monia slummialueita.
Starwin ja Jabes julistavat evankeliumin
hyvää sanomaa Jeesuksesta ihmein ja tunnusteoin. Heidän kokouksissaan monet ovat
pelastuneet sekä parantuneet. Tilaisuuksissa

on jaettu tarvitseville myös ruoka-apua.
Starwin ja Jabes eivät omista edes autoa,
joten he ajavat mopedeilla eri slummeihin.
Heidän toiveensa on hankkia myöhemmin
”tuktuk”, jolla he voisivat hakea ihmisiä kokouksiin, sillä ihmisillä ei ole varaa matkustaa
mihinkään kirkkoon.
Tulemme kertomaan enemmän Grace Gospel Missionin työstä seuraavissa Uusi Elämä
-lehden numeroissa. Nyt Uusi Elämä -lehden
lukijoilla on mahdollisuus tukea Grace Gospel
Missionin työtä Bangaloressa, Intiassa alla
olevan IBAN tilin kautta:

Uusi Elämän tili Ruotsissa:
PG 496 39 26-3 ja tili IBAN muodossa:
IBAN: SE31 9500 0099 6034 4963 9263
BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish nr 1230 339 457 Kirjoita viite: Intia
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Mitä on usko
Jumalaan?

1. Jumala on Luojasi.
Jumala on luonut taivaan ja maan
sekä sinut. ”Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet
arvollinen saamaan ylistyksen ja
kunnian ja voiman, sillä sinä olet
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi
ne ovat olemassa ja ovat luodut.”
2. Kaikki ihmiset
ovat tehneet syntiä.
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka
tekee hyvää, ei ainuttakaan. Sillä
kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat
Jumalan kirkkautta vailla. Room.
3:12, 23 Sillä synnin palkka on
kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme. Room. 6:23
3. Jeesus on kuollut
ristillä puolestasi.
Jumala osoittaa rakkautensa
meitä kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme, kun
vielä olimme syntisiä. Room. 5:8.
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti
maailman itsensä kanssa eikä
lukenut heille heidän rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19

4. Pelastus on henkilökohtainen
Tämä pelastus on Jeesuksessa,
joka on ainut tie taivaaseen.
Eikä ole pelastusta yhdessäkään
toisessa; sillä ei ole taivaan alla
muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman.
Apt. 4:12
Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi voiman
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka
uskovat hänen nimeensä. Joh.
1:12
Mutta mitä se sanoo? Sana
on sinua lähellä, sinun suussasi
ja sinun sydämessäsi, se on
se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala
on hänet kuolleista herättänyt,
niin sinä pelastut; sillä sydämen
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja
suun tunnustuksella pelastutaan.
Sillä jokainen, joka huutaa avuksi
Herran nimeä, pelastuu. Room.
10:8-10, 13
Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti

Pauli Kemi

www.uusielama.net
pauli.kememi@gmail.com

Toivon Seurakunta

Grace Gospel Missionin pastoritiimi Starwin Paul, Jabes Paul ja hänen puolisonsa Preeti.

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

SUOMI JEESUKSELLE
-RUKOUSPÄIVÄT
Jeesus kansan ‘kakkukestit’

5.-7.6.2020 Karmel-kodilla

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

Rauno ja Salme Helppi

sekä ystävät Hengen armoituksissa

Rukouspäivien järjestänä on yhteiskristillinen yhdistys Hengen Ystävät ry
Huom. Kaikkien tulijoiden pitäisi ilmoittautua, sillä vain 50 ensimmäistä pääsee
sisälle ja erikoisesti majoitusta ja ruokailua tarvitsevat. Ilmoittautumiset
Karmel-kodille Ma–pe klo 8–17. Puh. 050 383 9125 tai (03) 371 9231
Ei ilmoittautumisia vastaajaan eikä netin kautta.
Jeesus kampanjamme nettisivujen osoite on: www.suomijeesukselle.fi

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

MARTINKIRKKO

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martinkirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!
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Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin

Odotamme Jeesusta!

Vuonna 1986 pastori David Wilkerson profetoi,
että tulee suuri pandemia, joka iskee aivan
erityisesti New Yorkiin.
Tämän jälkeen hän sanoi,
että Yhdysvaltoihin tulee
kolmas suuri herääminen, joka leviää ympäri
maapallon.

Suuri sielujen sadonkorjuu on
tulossa, ja meidän on tartuttava työhön heti, koska aikaa
voi olla hyvin vähän jäljellä.
Monet profeetat sanovat,
että Jeesuksen tulo on aivan
kynnyksellä.
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta lopunajan merkkiä ja
Jeesuksen vastaus Matteuksen 24. luvussa myötäilee tarkasti Ilmestyskirjan kerrontaa. Viimeinen merkki ennen
loppua on Jeesuksen mukaan
se, että tämän valtakunnan
evankeliumi julistetaan koko
maailmassa todistukseksi
kaikille kansoille. Sen jälkeen
tulee loppu.
Maailmanlaajuinen herätys
on viimeinen merkki! Myös
Jooel profetoi, että Herra
vuodattaa Henkensä kaiken
lihan päälle ennen Herran
päivää. Me emme odota antikristusta, vaan Jeesusta!
Voittoisa seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin, ja vasta
tämän jälkeen tulee Herran
päivä.

Seurakunta
lopun ajassa

Ilmestyskirjan kolmessa ensimmäisessä luvussa seurakunta mainitaan 19 kertaa.
Sen jälkeen seurakunnasta

Me emme odota antikristusta, vaan Jeesusta ja suurta herätystä ennen kuin seurakunta temmataan ylös
taivaaseen, sanoo Vesa Kemi.

ei ole ainoatakaan mainintaa. Luvut 6-19 käsittelevät
seitsemän vuoden vaivanaikaa. Onnettomuudet ja
monenlaiset ongelmat ovat
tässä maailmanajassa luonnollista seuraamusta ihmisen
synnistä. Synti on maailman
suuri onnettomuusmagneetti.
Myös uskovat voivat kokea
monenlaia kärsimyksiä ja
vainoa langenneessa maailmassa.
Vaivan aikana, jota myös
kutsutaan Jaakobin ahdistukseksi ja Herran päiväksi, on
kyse myös jostain muustakin,
koska siinä Jumalan suorat
tuomiot vuodatetaan tottelemattoman ihmiskunnan ylle.
Ilmestyskirjan kolmannen luvun jälkeen näemme
myös dramaattisen muutok-

sen Jumalan suhtautumisessa
maailmaan. Kolmannessa
luvussa Jeesus oli vielä Laodikean seurakunnan ovella
kolkuttamassa. Luvusta kuusi
eteenpäin luemme Jumalan
vihasta, joka on vuodatettu
tämän maailman ylle. Kaikki
tämä viittaa siihen, että seurakunta ei enää ole täällä.

Nooan ja Lootin
päivät

Jeesus vertaa lopunaikoja
myös Nooan ja Lootin päiviin. Molemmat ovat esikuvia
lopunajoista ja Jumalan vanhurskaista tuomioista. Synti
rehotti heidän aikoinaan,
mutta vanhurskaat Nooa ja
Loot pelastettiin vihasta.
Näin on Raamatun mukaan
oleva Ihmisen Pojan päivi-

nä. Ei Jumala voi vuodattaa
tuomioitaan maailman ylle,
jos täällä on satoja miljoonia
ihmisiä, jotka rakastavat Jeesusta. Se menisi täysin Jumalan Sanan periaatteita vastaan.

Seurakunnan ylös-

tempas taivaaseen

Raamattu sanoo antikristuksen ilmestymisen olevan
mahdoton ennen kuin se, joka
pidättää, otetaan pois (2.Tess.
2:6). On vain kolme asiaa,
josta voisi olla kyse: Pyhästä
Hengestä, maallisesta hallituksesta tai seurakunnasta.
Mikään maallinen hallitus ei
tule pistämään hanttiin antikristukselle.
Pyhä Henki jatkaa toimintaansa maan päällä vaivan ai-
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kanakin, koska Raamattu puhuu myös sinä aikana uskoon
tulleista. Uskoon tulohan
on täysin mahdotonta ilman
Pyhän Hengen toimintaa.
Näin ollen ainoa mahdollinen
tulkinta on, että seurakunta
temmataan pois ennen antikristuksen ilmestymistä.
Seurakunnalla on maan
päällä Kristuksen antama
hallintavalta, ja niin kauan
kuin seurakunta on maan
päällä, ei laittomuuden ihminen voi nousta valtaan.
Tempauksen on tapahduttava ennen laittomuuden
ilmestymistä, mutta ennen
sitä saamme nähdä suuren
herätyksen aallon.

Jumala pelastaan
omansa

Jumala ei ole määrännyt, että
osaksemme tulisi viha, vaan
että saisimme pelastuksen
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta (1.Tess. 5:19)!
Sen tähden voimme Jumalan
lapsina rohkeasti katsoa tulevaisuuteen. Lopunaika on
suuren sadonkorjuun aika.
Käykäämme siis innolla korjuutyöhön, ja meillä on oleva
suuri palkka taivaassa!

Vesa Kemi

Voit kuunnella Youtubessa
Vesa Kemin laulun Jumalan
varjeluksesta koronaviruksen aikana. Laulu on
nimeltään: ”Sinä olet linnani” ja se löytyy osoitteesta:
youtube.com/user/vesakemi.
Kappale on kuunneltavissa
myös facebookissa: https://
www.facebook.com/ylistyksen.tuli

