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Puhu rohkaisun sanoja
Herra sanoo:
“Minä annan teille
tulevaisuuden ja
toivon.”

Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden
päätoimittaja

Olemme kuulleet paljon pelottavia
uutisia koronasta ja sodasta, ja monet
näkvät nyt tulevaisuuden synkkänä.
Tämän lisäksi taloudelliset paineet
työttömille, eläkeläisille, yksinhuoltajille ja velkaantuneille luovat turvattomuutta, ja siksi ihmiset tarvitsevat
rohkaisua. Myös ne, joilla ulkonaisesti
näyttää pyyhkivän hyvin, tarvitsevat
rohkaisua. Raamatusta saamme valoa,
iloa ja voimia elämän arkeen.
Paholaisen aseita ovat mm. ahdistus
ja pelko.
”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään
ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä
kohtaa.” Jeesus sanoo: ”Ja on oleva
merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä,
ja ahdistus kansoilla maan päällä ja
epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
Ja ihmiset menehtyvät peljätessään
ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä
kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. ”
Mutta Jeesus jatkaa: ”Kun nämä
alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä.”
Paholainen yrittää pelotella, mutta
Jeesus rohkaisee. Hän rohkaisi opetuslapsia: “Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja
uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa
on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi,
sanoisinko Minä teille, että Minä menen valmistamaan teille sijaa?”		
Turvaudu Jumalaan ja hylkää kaikki

Kansalaiset!

Israelin valtio itsenäistyi 14.5.1948.
Myöhemmin, vuonna 1950, säädettiin
paluumuuttoa koskeva laki. Sen mukaan kaikilla maailman juutalaisilla
on oikeus muuttaa Israeliin ja saada
sen kansalaisuus. Laissa tarkennetaan
käsitettä ”juutalainen” ja myöhemmin
tätä yleisperiaatetta on päivitetty.
Eri maissa asuvat juutalaiset ovat
tervetulleita muuttamaan Israeliin, jonka valtiovallan tehtävänä on suojella
kansalaisiaan.
Jeesuksen aikaan Rooman kansalaisuudella oli oma merkityksensä.
Paavali, syntyperältään juutalainen,
omisti Rooman kansalaisuuden syntymästään alkaen. Tämän kansalaisuuden
antamaan oikeuteen hän viittasikin
parissa tilanteessa.
Paavali ja Silas tulivat lähetysmatkallaan Filippiin (Apt. 16. luku)
ja Lyydiasta tuli siellä ensimmäinen
eurooppalainen kristitty. Matkalla
rukouspaikkaan Paavali vapautti
erään palvelijattaren tietäjähengestä.

Sen myötä ennustamistulot loppuivat
tytön isännältä. Apostoleita syytettiin
rauhanhäirinnästä.
Pieksämisen jälkeen Paavali ja Silas
heitettiin vankilaan. Seurauksena heidän pitämästään yöllisestä rukoushetkestä oli maanjäristys. Vankien kahleet
irtosivat. Lopputuloksena vankilamatkasta oli, että vartijasta perhekuntineen
tuli Jeesukseen uskovia!
Aamulla päälliköt käskivät vapauttaa miehet. Paavali sisuuntui: ”He ovat
julkisesti, vieläpä ilman tuomiota,
ruoskineet meitä, jotka olemme Rooman kansalaisia, ja ovat heittäneet
meidät vankeuteen...tulkoot itse ja
viekööt meidät ulos.” (16: 37) Päälliköt pelästyivät ja suostuttelivat miehiä
lähtemään pois kaupungista.
Apt. 22. luku kertoo Jerusalemissa
syntyneestä metakasta, jossa Paavaliin käytiin käsiksi. Roomalainen
sotilasosasto tuli paikalle selvittämään
tilannetta. Paavali vietiin kasarmille
ruoskittavaksi. ”Onko teillä lupa ruos-

negatiiviset tulevaisuuden kuvat, vaikka ikäviä asioita tulee tapahtumaan.
Tänään sinua auttaa ikiaikojen Jumala.
Huomaa, että Jumala ei lähettänyt
Jeesusta tuomitsemaan maailmaa, vaan
pelastamaan. Tänäänkin Hän puhuu
sinulle rakkauden sanoja, koska Hän
on Hyvä Jumala.
Toumion ajatukset vaivaavat kuitenkin monia, sillä paholainen piirittää
meitä. Myös ihminen itse yrittää peittää
omia puutteitaan ja vajavaisuuttaan
tuomitsemalla muita. Silloin nähdään
viat vain toisessa ja unohdetaan armahtava Jumala.
On hyvä muistaa, että metsä vastaa, niin kuin sinne huudetaan. Jeesus
sanoo: “Älkää tuomitko, ettei teitä
tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te
tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja
millä mitalla te mittaatte, sillä teille
mitataan.” Sen sijaan ota vastaan täydellinen anteeksianto ja vapautuminen
menneisyyden taakoista ja ala siunata
toisia.
Meidän ei tule kuitenkaan vaimentaa
positiivista ojentamista, koska se voi
ohjata oikeaan suuntaan. Myönteinen
arvostelu tai ojentaminen ei lähde
tuomitsemisesta, vaan rakkaudesta
toista kohtaan. Rakkaus ei tee koskaan
lähimmäiselle pahaa. Näin on myös
kannustavan kritiikin laita. Ystävän
”lyönnit”rakkaudessa voivat olla suureksi siunaukseksi.
On kuitenkin paljon turhaa arvos-

kia Rooman kansalaista, vieläpä ilman
tuomiota?” (22:25) Ruoskiminen jäi.
Myöhemmin vangittu Paavali vielä
vetosi asiassaan keisariin. Matka Roomaan oli edessä. Tästä kertoo Apostolien tekojen kaksi viimeistä lukua.
Normaalioloissa kansalaisuus antoi
suojan, mutta myöhemmin se ei auttanut. Paavali kuoli todennäköisesti
Neron vainoissa, koska kristittyjä syytettiin Rooman palosta. Historioitsija
Tacitus mainitsee lisäksi, että kristityt
edustivat vihaa ihmissukua kohtaan.
Onko tänä päivänä nähtävissä samaa
asennetta kristittyjä kohtaan eri puolilla maailmaa?
Ajallinen kansalaisuus päättyy
kuolemaan. Näin on, vaikka omistaisi
useamman maan kansalaisuuden ja
passin. Mutta silloin Taivaan valtakunnan kansalaisuuden merkitys ja
rikkaus avautuu kaikella voimallaan
Jeesukseen uskoville. Sen passin saa
omistaa armosta, Kristuksen kautta!
Taivaan kansalainen on jo nyt Lu-
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telua, mutta liian vähän rohkaisua ja
siksi nyt tarvitsemme Jumalan miehiä
ja naisia, jotka tuovat rohkaisun sanoja
niin kuin Joosua ja Kaaleb. He sanoivat
pelon valtaamille israelilaisille, jotka
halusivat palata takaisin Egyptiin:
”Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti
me sen voittamme…sillä heitä ei ole
meille kuin suupalaksi.”
Sinä voit rohkaista työtöntä, sairasta
tai taloudellisissa vaikeuksissa elävää
näkemään Jumalan mahdollisuudet.
Jeesus sanoo: Minä olen tullut, että
teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
Jeesuskselta saamme kaiken tarvittavan. Hän: Älä pelkää, sillä Minä olen
kanssasi joka päivä. Hänen nimensä on
Minä olen. Minä olen sinun parantajasi,
ilosi, voimasi, sinun El Sadai, Olen
kaikkea, mitä sinä tarvitset elämässäsi.
Anna pelolle lähdöt!
Valittamisen sijasta näe, että apunasi
on suuri Jumala. Tunnusta Hänen apua
elämääsi. Hän antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon, vaikka maailmassa myrskyää. ”Sillä Minä tunnen ajatukseni,
jotka Minulla on teitä kohtaan, sanoo
Herra: rauhan eikä turmion ajatukset;
Minä annan teille tulevaisuuden ja
toivon.” Tämä lupaus kuuluu myös
sinulle!

Pauli Kemi

Pertti Kymäläinen
nastajansa erityisessä suojeluksessa:
”Ja Minun lähettäjäni tahto on se, että
Minä kaikista niistä, jotka hän on Minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan
herätän heidät viimeisenä päivänä.”
Joh. 6:39
”Hänessä te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Ef. 2:19
Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Minä rakennan, jos te todistatte
Vapaissa suunnissa on valloillaan
teollisuus, joka elää tuottamalla
materiaalia herätyksestä! Yksi
liikeideoista seurakunnan piirissä
on monimutkaistaa evankeliumi ja
kristillinen elämä Jumalan kanssa.
Mutta mitä enemmän luemme,
opiskelemme ja järjestelemme, sitä
vähemmän meillä on herätystä.
Voimakkain kasvu maailmassa on
alueilla, joissa suurimmalla osalla
uskovia ei edes ole omaa Raamattua.
Jos teologiset tutkinnot olisivat
olleet vastaus herätykselle - niin
länsimaailma järisisi jatkuvista
herätyksistä!

Mutta evankeliumissa ei ole mitään
vaikeasti ymmärrettävää sille, joka
on vastaanottanut Jeesuksen ja joka
kaipaa ja toimii herätyksen hyväksi.
Miksi? Koska herätyksen avaimet
löytyvät evankeliumeista ja ne on niin
yksinkertaisesti kuvattu, että jokainen
pelastettu voi aloittaa herätystä enemmän tai vähemmän!
Ensimmäinen evankelista Uudessa
testamentissa oli samarialainen nainen
Sykarin kaivolla. Tapaaminen Jeesuksen kanssa teki häneen niin vahvan vaikutuksen, että kun hän palasi kylään,
koko kylä uskoi Jeesukseen. Naisilla ei
tuolloin ollut oikeutta puhua julkisesti,
ja juuri tällä naisella, joka oli kulkenut
sylistä syliin, vielä vähemmän. Saattaa
olla, että hän oli köyhä, yksinkertainen
ja Jumalan Sanassa kouluttamaton,
mutta hänen kantamansa hedelmä ja
hänen saavuttamansa tulos oli voittoisa!

Periaate nro 1 – Jeesus on
se, joka rakentaa!

Kun Jeesus sanoo, että ”Minä rakennan seurakuntani”, Hän antaa meille
myös ensimmäisen kahdesta perusperiaatteesta, joita tarvitsemme seurakuntiemme kasvamiseen. Useimmat
uskovat ympäri maailmaa ovat yhtä
mieltä siitä, että Jeesus on seurakunnan omistaja, lähde, lahjoittaja ja pää.
Mutta kuka rakentaa seurakunnan?
Jeesus rakentaa!
Emme voi tarpeeksi korostaa tätä
tosiasiaa, koska yksi suurimmista
virheistä kirkon historiassa on ollut
toimia päinvastoin - että me uskovat
rakentaisimme ja todistamisen jättäisimme Jeesukselle itselleen!
Monta on niitä, jotka reagoivat

Uusi Elämä

Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy
noin 8-10 kertaa vuodessa. Lehden tilausmaksu vuodelle 2022 on 35 euroa.
Uusi Elämä, c/o Markus Kemi
Uhtuankuja 23, 33500 Kangasala

Tyhjästä, 30 vuotta sitten, maailmanlaajuiseen herätystyöhön ympäri maailmaa. Mutta periaate on yksinkertainen, kun
todistamme Jeesuksesta, Hän rakentaa seurakuntansa, ja kun Hän rakentaa, ei ole rajoja sille, mitä Hän voi tehdä, sanoo
pastori Tommy Lilja! Hän johtaa voimonsa Karinin kanssa Folkkyrkan seurakuntaa ja lähetysjärjestöä, PTL Ministries.
kohdatessaan tämän totuuden johtajuusseminaareissani ympäri maailmaa.
Joillekin se on itsestään selvää, vaikka
heidän tekonsa puhuvat päinvastaista.
Toisille se ei sovi yhteen; kuinka Jeesus voi rakentaa seurakuntaansa maan
päällä, kun Hän on taivaassa? Eikö
meidän tarvitse auttaa Häntä? Ja jos
olisi niin, että Hän on se, joka rakentaa seurakuntaansa – niin mitä meille
johtajille tapahtuu? Kyllä, se on hyvä
kysymys. Parasta, mitä voimme tehdä,
on kysyä sitä Jeesukselta. Olen varma,
että Hänellä on vastaus tähän.

Periaate nro 2 - ja te olette
Minun todistajiani

Jos ensimmäinen periaate on yksin-

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi
Puh. 0400 422 777
info.uusi(at)gmail.com
Uusi Elämä Ruotsissa
Hagalundsgatan 9
S-169 65 Solna, Sverige
Puh. +46 72 531 88 11

kertainen ja helposti ymmärrettävä,
että Jeesus on se, joka rakentaa seurakuntansa, niin toinen periaate on, jos
mahdollista, vielä yksinkertaisempi meidän tulee olla hänen todistajiansa!
Elämäämme lasketulla voimalla on
yksi tarkoitus: että olisimme Hänen
todistajiaan - ja yksi päämäärä: maan
ääriin asti. Jeesus ei koskaan sanonut,
että meidän tulisi rakentaa! Me olemme
elävät kivet, rakennusmateriaali, jota
Jeesus tarvitsee voidakseen rakentaa.
Me teemme työn olemalla Hänen
kätensä ja jalkansa, mutta Hän on
rakentaja!
Apostolit ovat ja olivat rakennusmestareita, mutta Jeesus on se, joka rakentaa seurakuntansa sen lahjan kautta,
minkä Hän oli laskenut apostoleihin.

Toimitus / avustajat:
Heljä Ahjovaara-Steck
ahjovaara-steck(at)kolumbus.fi
Soile Inkari, soile(at)inkari.fi
Samir Massioui
samir(at)massioui.com
Seija Pajatie
Ana Kemi

Jeesuksen käsky on kristallinkirkas:
Hän rakentaa seurakuntansa ja me
olemme Hänen todistajiaan. Toisin sanoen: me todistamme ja Hän rakentaa!
Yksinkertaiset totuudet, niin helppoja
ymmärtää, mutta kuten kirkkohistoria
on osoittanut, niin vaikeita seurata.
On ilmiselvää, että tämä yksinkertainen totuus – me todistamme niin,
että Hän voi rakentaa – oli se, mihin
ensimmäinen seurakunta keskittyi ja
asetti etusijalle, olipa heitä sitten vainottu, pidätetty tai hyväksytty. Miksi?
Koska niin Jeesus opetti ja käski: Teidän täytyy todistaa, koska muuten en
voi rakentaa seurakuntaani!

Tommy Lilja
Kuva: PTL Ministries

Uusi Elämä -lehden tili:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH
Uusi Elämän tili Ruotsissa:
PG 496 39 26-3
Swish: 123 033 94 57
www.uusielama.net
www.kristetliv.net

Tilaukset,
osoitemuutokset:
Kalle Vihonen,
Puh. 0400 90 88 40
kalle.vihonen(at)gmail.com
info.uusi(at)gmail.com
Puh. 0400 422 777
Paino: Suomalainen
Lehtipaino Oy, Kajaani 2021
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Yhteisen pöydän ääreen
Ylistyksenvuori-seurakunta Kouvolan keskustassa on toiminut
aktiivisesti koko koronapandemian ajan ihmisiä
kohdaten ja rohkaisten.
Sairaiden puolesta on
rukoiltu seurakunnassa,
tilaisuuksia on pidetty
säännöllisesti ja koronatilanne huomioiden,
mutta seurakunnassa ei
ole ollut maskipakkoja
eikä toiminnassa katkoksia.

Vuonna 1998 perustettu seurakunta pyörii vapaaehtoisvoimin, ja myös pastori Arto
Mäkinen tekee pastorin työtään muun päivätyönsä ohella. Seurakuntanäkyä Mäkisten pariskunta, Arto ja Saija,
kantoivat 6–7 vuoden ajan
ennen seurakunnan perustamista. 16-vuotiaana uskoon
tullut Mäkinen kävi Suomen
Yhteiskristillisen Raamattukoulun.

Uutta rakentamaan

Ylistyksenvuori-seurakunta
syntyi tilanteessa, jossa moni
perustaja oli itsekin ilman aiempaa kotiseurakuntaa. Niinpä seurakunnasta haluttiin
hengellinen koti ensisijaisesti
heille, joilla ei vielä ollut omaa
hengellistä kotia.
Mäkinen painottaa, että
seurakunnan syntyhetkissä
ei ollut vastakkainasetteluja
muiden seurakuntien kanssa.
Uusi seurakunta solahti
kouvolalaiseen hengelliseen
maisemaan ja on pyrkinyt
olemaan myös kouluttava ja
lähettävä seurakunta.
- Olemme ylistävä, rukoileva, Raamatun opetusta antava
ja lähetystyötä tekevä seurakunta, Arto kuvailee.
Seurakunta on toiminut
pääosin vapaaehtoisten pastoreiden ja muiden työntekijöiden varassa.
Kun korona-aika toi haasteita seurakuntien kokoontumisille, Ylistyksenvuorella
kokoontumisia jatkettiin toki
koronan tuomat haasteet huomioiden. Sairaiden puolesta
rukoilemista jatkettiin.
Arto painottaakin henkilökohtaisten kohtaamisten
merkitystä.			
- Olemme läsnäoleva seurakunta ja haluamme kohdata

-Arto ja Saija
Mäkinen
kantoivat
seurakuntanäkyä
6-7 vuoden
ajan ennen
seurakunnan
perustamista
Kouvolaan.
ihmisiä kasvotusten. Pidimme
kotikokouksia ja pienimuotoisia kokoontumisia ja menimme käymään ihmisten luona.
On parasta lääkettä, että ihmiset ovat toistensa saatavilla.

Lähetystyön
hankkeita

Kouvolan Ylistyksenvuori
on lähettävä seurakunta, ja
Arto Mäkinen toimii pastorin
työnsä ja päivätyönsä ohella
Lester Sumrallin perustaman

Ruokkikaa nälkäiset-järjestön
Suomen järjestön hallituksen
puheenjohtajana. Ruokkikaa
nälkäiset -järjestön näköalapaikalta Mäkinen on havainnut Afrikan nälkäongelman
kehittymisen kuivumisen seurauksena.
-Kriisipesäkkeitä on monia,
mm. Afrikan sarvessa, missä
on viljelykelvottomia alueita.
Toinen nälkäongelmaa pahentava ongelma on sota, ja
Mäkinen toteaakin, että järjestö on paikalla siellä, missä

soditaan.
Yksi seurakunnan kansainvälisistä yhteistyöhankkeista
on yhteistyöhanke Keniassa,
joka alkoi yhteistyössä Jesus
Celebration Center-seurakunnan kanssa.		
-Kirsi Nyrhisen ja Pia Lindin kanssa olemme aloittaneet
klinikkasairaalahankkeen Keniaan. Nyrhinen ja Lind ovat
toimineet lähetystyössä jo
90-luvulta asti. Keniassa työ
alkoi hiv/aids-valistuskampanjana ja nuorten äitien tuke-

miskampanjana, Arto kertoo.
Hankkeen tuloksena Mombasassa toimii nykyisin sairaala. Sairaalassa syntyy jopa
90 vauvaa kuukaudessa, Arto
kertoo.
-Klinikalla annetaan kaikkia mahdollisia terveydenhoitopalveluita, ja henkilökunta
on asianmukaisesti koulutettu.

Yhteyttä
rakentamaan

Ylistyksenvuori-seurakun-
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nassa on käynyt aiemmin
kansainvälisiä julistajia, ja
koronatilanne mullisti tämänkin. Arto Mäkinen naurahtaa,
että ‘kotiruoalla on menty’,
eli omat julistajat ovat olleet
vetovastuussa viime aikoina. Ylistyksenvuori-seurakunnassa on ollut aiemmin
vierailijoina mm. australialainen Marie Licciardo ja
tanskalainen Claus Möller.
Mäkinen tuo esille tärkeän
seikan, joka on noussut esille
korona-aikana.
- Seurakunnat, joista löytyy
palveluvirkoja seurakunnan
sisältä, pärjäävät. Seurakunnat, jotka ovat rakentaneet
toimintansa ulkopuolisten
julistajien varaan, ovat puolestaan vaikeuksissa.
Ylistyksenvuorellakin on
keskitytty viime aikoina yhteyden rakentamiseen arjessa.
- Seurakuntaelämä on ruohonjuuritason työtä ja arkista
puurtamista, ihmisten arjen
keskellä olemista.
Tähän arkiseen puurtamiseen liittyy Kouvolassa mm.
pienimuotoinen ruoanjako,
mutta ennen kaikkea ihmisten
kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen. Ylistyksenvuori-seurakunta on tehnyt yhteistyötä
myös etelärannikon suuntaan,
ja Arto tunnetaan mm. Haminan Vapaaseurakunnassa ja
Kotkan Soihtukirkossa.
Euroopan vaikean tilanteen keskellä moni ahdistuu
ja pohtii, kuinka rukoilla ja
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Moskovan matkalla v. 2019 kohdattiin ihmisiä rukoillen ja rohkaisten.
toimia. Pastori Arto Mäkinen
muistuttaa tietoisuudesta, että
Jeesus on Hyvä Paimenemme.
Hän korostaa läheisen suhteen merkitystä Paimenemme
kanssa.
- Luen itse paljon psalmeja ja olen jakanut varsinkin Paimen-psalmia ihmisten

elämään. On vaikea lähteä
hengelliseen taisteluun, jos ei
tiedosta, että Jeesus on Hyvä
Paimenemme. Hän ohjaa meitä paimensauvallaan myös
näissä vaikeissa tilanteissa.
Mäkinen muistuttaa myös
Jumalan lohdutuksesta, jota
voidaan kokea Pyhän Hen-

Avustusmatkalla Moskovassa ihmisiä kohdattiin Ruokkikaa nälkäiset-järjestön työn
puitteissa.

gen kautta.		
Pyhä Henki, joka seurakunnan keskellä parantaa sairaita ja jakaa armolahjoja,
toimii myös Lohduttajana surun ja menetyksen ajassa, kun
ihmiset kohtaavat läheisten
poismenoa ja kriisitilanteissa,
joita maailma on nyt täynnä.

”Autuaita ovat murheelliset,
sillä he saavat lohdutukse n.

Teksti: Heljä
Ahjovaara-Steck
Kuva:Arto ja
Saija Mäkinen

Saija Mäkinen tulkkasi Arton puhetta Venäjän avustusmatkalla vuonna
2019.
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”Hetki,
jolloin tein
uskonratkaisuni,
on elämäni
mahtavin hetki”,
kertoo pastori
Kari Niemi.

”Minne minä joutuisin, jos kuolisin
Pastori Kari Niemi sai etuoikeuden
syntyä uskovaan kotiin ja niinpä hänen sydämeensä kylvettiin Jumalan
Sanaa jo varhain. Jo pikkupoikana
hän tiesi, mikä hänestä isona tulee.
- Istuessani Ylistaron kivikirkossa
katselin alttarille ja ajattelin, että
tuolta minäkin joskus saarnaan, hän
muistelee.

joutuisin, jos kuolisin tänään?”
Kysymys käynnisti valtavan myllerryksen nuoressa miehessä ja vähän
tämän jälkeen hän meni nuorten hengelliseen tapahtumaan.
- Siellä tein uskonratkaisuni - ja
se on elämäni mahtavin hetki! Sitä
ei voi ihmissanoin selittää… Tunsin
äärettömän kirkkaasti, että minut siirrettiin pimeydestä valoon, kuolemasta
elämään. Pääsin Jumalan yhteyteen ja
sisäinen kamppailuni päättyi.
Jeesus Kristus antoi Karille rauhan,
joka on ihmisen kaikkea ymmärrystä
ylempi.

Karin nuoruusvuosina Suomen hengellisille estradeille nousi mies nimeltä
Niilo Ylivainio ja Pohjanmaalla elettiin voimakasta herätyksen aikaa. Kari
tutustui uskoviin nuoriin, joilla tuntui
olevan jotain, mitä hänellä itsellään
ei ollut ja hän mietti, mitä se on. Pian
hänet johdatettiin helluntailaisten henJumalan rikkauksien
gellisiin kokouksiin.
- Siellä olikin hiukan erilaista, mihin vastaanottajana
olin tottunut. Ihmiset jonottivat rukoil- Jotkut luulevat, että uskovien elämä
tavaksi pääsyä ja kuoro lauloi… Tilai- on tylsää, mutta Karin ja hänen persuuden ihmeellinen ilmapiiri pysäytti heensä elämä on ollut kaikkea muuta.
minut. 					 Värikästä, vaihtelevaa ja tapahtumista
Sitten Karin mieleen nousi kysymys, rikasta elämää.
josta hän ei päässyt eroon: ”Minne minä
Jo nuorena Kari kohtasi uskovan

Päivin ja pian hääkellot soivat – ja
tänään Niemen perheeseen kuuluu
neljä lasta, ja lastenlapsiakin on jo
kymmenen.
- Tämä on sitä Jumalan antamaa
suurta rikkautta!
Nuorena Kari hakeutui opiskelemaan hoitoalalle ja työskenteli siellä
jonkun aikaa, mutta sitten koko perhe
muutti Israeliin.
- Olin rauhanturvajoukoissa Syyriassa ja Israelissa, ja tuossa vaiheessa
meillä oli jo kolme lasta. Asuimme
ihanassa maassa Tiberiassa paikalla,
josta oli loistava näköala Genesaretin
järvelle. Se oli hienoa aikaa elämässämme ja olemme käyneet Israelissa
useaan otteeseen senkin jälkeen.

Jumala yllätti

Suomeen palattuaan Kari meni töihin
takaisin sairaalaan ja Päivi jatkoi tekemällä maailman arvokkainta työtä, eli
hän hoiti perheen lapsia kotona. 		
- Jonkin ajan kuluttua Jumala alkoi

puhua minulle raamattuopistoon lähtemisestä, mutta alkuun ajatuskin tuntui
täysin mahdottomalta, Kari muistelee.
- Asuimme tuolloin rukoushuoneella, jossa hoidimme varsinaisen
työmme ohella talonmiehen tehtäviä ja
taloutemme oli tiukalla. Eräs monista
opiskelemaan lähdön esteistä olikin
minulle kuuluva sivutyö, piha-alueen
kolaaminen lumesta.
- Rukoilin asiaa ja mikä yllätys! Jo
seuraavana päivänä luterilaisen seurakunnan kiinteistön hoitaja kysyi, että
haittaisiko sinua, jos minä ohimennessäni auraisin tuon teidänkin kirkon
pihan?
Kari piti asiaa selvänä merkkinä
Jumalalta ja hakeutui raamattuopistolle
Katinalaan.

Jumala näytti filmiä…

Opiskelujen jälkeen Karia pyydettiin
Isonkyrön pastorin tehtävään ja siinäkin oli erikoinen johdatus.
- Olimme asuneet paikkakunnalla
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vuotta. Mutta sitten perheen elämään
tuli muutoksia, sillä Kari ja Päivi ryhtyivät yrittäjiksi. He alkoivat perustaa
sosiaali- ja terveysalan yksikköjä eri
puolelle Suomea ja parhaimmillaan
Kari johti samanaikaisesti 12 eri puolella Suomea sijaitsevaa yhtiötä. Päivi
puolestaan oli hoiti yhtiön kirjalliset
työt.
Mukaan tuli myös muita alan ammattilaisia. Kari kiersi ympäri maata ja
hänelle tuli hurjasti ajokilometrejä - ja
loppujen lopuksi koko komeus myytiin
Mehiläinen Oy:lle.
- Koin, että se ei ole enää paikkani.
Olin saanut jo ennen yrittäjäksi ryhtymistä profetian ja nyt se kaikki oli toteutunut, siis yritystoiminta ja myös se,
että palaan taas takasin kokoaikaiseen
hengelliseen työhön. Siihen tuli jotain
muutakin lisää, jota vielä odotan…
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Kari Niemi monessa mukana

Me olemme pieniä, mutta…

tänään?”
jo kaksitoista vuotta ja käyneet välillä
Israelissakin. Toimimme monella tapaa
seurakunnan työssä: Päivi toimi säestäjänä tilaisuuksissa ja itse tuurasin oman
toimeni ohella seurakunnan pastoria
hänen ollessa vapaalla.
- Mutta sitten sain Evijärveltä hoitoalan vakipaikan ja muutimme sinne.
Se aika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä
ollessani rukouksessa Jumala näytti
minulle ikään kuin filmiä siitä, mitä
tulee tapahtumaan.
- Näin erään henkilön, joka kuului
Isonkyrön seurakunnan johtoon. ”Filmissä” hän soitti minulle ja sanoi, että
olemme päättäneet pyytää sinut seurakunnan työntekijäksi.

- Sitten kuulin, että Herra kysyi,
että tahdonko mennä ja minä vastasin, että tahdon.

Se toteutui!

Noin puolen vuoden päästä tuo kaikki
tapahtui ja niin palasimme takaisin
Isoonkyröön ja olimme siellä kuusi

Niemen perheen elämä on siis ollut
toiminnallisesti varsin rikasta. Kari on
saanut saarnata paljon paitsi Suomessa myös maailmalla, mm. Kuubassa,
Intiassa, Afrikassa, Espanjassa, Venäjällä…. Koska lapset olivat tässä vaiheessa jo isoja, Päivikin pääsi matkoille
mukaan Mutta viimeiset kahdeksan
vuotta perhe on työskennellyt Ylistarossa.
- Kun laittaa selkeän merkin Jumalalle ja kun se toteutuu, niin siinä ei ole
muuta vaihtoehtoa kuin totella.
Tällä hetkellä Kari on Ylistaron
helluntaiseurakunnan pastori ja seurakuntaan kuuluu noin 90 jäsentä.
- Siis aika pieni seurakunta, sanoo
Kari. Mutta ei se määrä vaan se laatu!
Minulla on aivan ihanteellinen työympäristö ja aktiivinen jäsenistömme
koostuu kaikista ikäryhmistä.
- Kun olin tulossa Ylistaroon sanoin
Herralle, että jos sinne menen, haluan
että Sinä annat sinne herätyksen.
- Ja nyt teemme työtä herätystä
odotellen. Kaikki lähtee siitä, että me
olemme pieniä, mutta meidän Jumalamme on suuri - ja siksi voimme myös
odottaa Häneltä suuria! Kun herätys
tulee, alamme nähdä Jumalan ihmeitä
ja tunnustekoja.
- Maailmassa eletään nyt suurten
myllerrysten keskellä ja ihmiset pelkäävät, mikä tätä maanpiiriä kohtaa. Mutta
meillä on heille tarjota ilosanoma! Kenenkään ei tarvitse pelätä mitään, sillä
Isämme lupaa Sanassaan, että Hän on
turvakallio sille, joka Häneen luottaa.
- Jumalan juoksupoikana oleminen
on mielenkiintoista ja odotan, että saan
olla mukana myös näissä lopunajan
tapahtumissa. Jeesus tulee pian maan
päälle toisen kerran ja uskon, että
seurakunnan ylösotto on hyvin lähellä.
- Pidetään siis itsestämme ja toisistamme hyvää huolta!

Teksti: Seija Pajatie
Kuvat: Ylistaron
Helluntaiseurakunta

Kari toimi mm. Golanilla rauhanturvaajana ja silloin koko perhe oli Israelissa.

Israel on vankasti Karin sydämellä ja se näkyy myös hänen työssään.

Kastetilaisuus Kuubassa. Me olemme pieniä ihmisiä, mutta meillä on suuri
Jumala! Hänelle ei mikään ole mahdotonta”, sanoo pastori Kari Niemi.
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Kun elämä säröilee
Kun kirjoitan tätä artikkelia, niin mielessäni olet sinä, jonka elämä on säröillyt. Ehkä kirjoitan juuri nyt sinulle,
joka olet nuori, ja koet, että vaikka et
ole vielä täyttänyt 20, niin elämästäsi
on tullut elämä, joka koostuu jatkuvista epäonnistumisista. Minulla on hieno
uutinen, josta haluan kertoa sinulle.
On olemassa lääke sinun haavoittuneeseen sisimpääsi.
Kun näen nuorten elinehdot varsinkin niillä alueilla, joissa on suuria
sosiaalisia ongelmia, kyseessä voi
olla työ ja usko tulevaisuuteen. On
kysymys elämän tarkoituksesta tai
satsauksesta rikolliselle tielle. Mutta
kyse on myös niistä suurista säröistä,
joita koko meidän moderni yhteiskuntamme sisältää.
On kuitenkin olemassa yksi loistava
ratkaisu. Tiedätkö, että on olemassa

Jumala, joka on luonut sinut, ja Hänellä on tarkoitus elämällesi. Sinua
ei koskaan tarkoitettu olemaan yksi
niistä, joka tulisit hyväksikäytetyksi
ihmisiltä, jotka näkevät mahdollisuuden ansaita sinulla rahaa.
On olemassa sellaista, jota voimme ilman muuta kutsua synniksi.
Ja synnin ruhtinaalla saatanalla on
vain yksi tavoite: varastaa, tappaa
ja tuhota. Saatana varasti elämäsi ja
suuren osan tulevaisuudestasi, kun
hän houkutteli sinut rikollisuuteen,
huumeisiin ja puhtautesi hirvittävään
hyväksikäyttöön.
Tiedän, että sinä, joka luet näitä
yksinkertaisia rivejä, itket. Sydämesi
tuntuu yhdeltä suurelta vertavuotavalta haavalta, ja tajuat, että elämäsi on
mennyt pirstaleiksi.
Mutta kuuntele jälleen: On ole-

massa Jumala, joka rakastaa sinua
niin paljon, että jos otat vastaan Hänen
rakkautensa, se karkottaa kovuuden
elämästäsi. Jos avaat sydämesi Jeesukselle, ne avoimet haavat paranevat.
Tietenkin haluat paremman elämän
kuin sen, jota elät nyt! Uskon, että
juuri nyt voit astua uuteen aikakauteen maassamme, jotta maa voi tulla
paremmaksi paikaksi asua. Meidän
maamme, joka oli niin kaunis, on
epäilemättä ränsistynyt.
Mutta Jumala antaa meille uuden
tarjouksen. Jos me kaikki haluamme
etsiä Häntä sekä yksilöinä että kansana, niin meillä on upea mahdollisuus
nähdä parantumista niin yksityisen
ihmisen kuin koko kansan elämässä.

Birger Skoglund
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Birger Skoglund

Jeesus vapauttaa sinut
menneisyyden taakoista
Eräänä yönä näin uninäyn, ja siinä
minulle sanottiin: ”Lähetän sinut uskovaisten vankilaan.” Näyssä näin
harmaat kalterit ja niiden takana suuren
väkijoukon ja aamulla kysyin Jumalalta,
että mitä se tarkoitti. Mikä se sellainen
uskovaisten vankila on?
Sain vastauksen: ”Minä olen sinut
vapauttanut, mutta uskovat ovat vangittuja. Kun julistat Minun Sanaani, Minä
vapautan heidät.”    

Jumalan Sana vapauttaa!   

Isä Jumala tietää lastensa tarvitsevan
vapautusta. Jeesus on Vapahtaja, ja
Isämme haluaa antaa jokaiselle lapselleen vapauden! Voimme olla vangittuina
mihin tahansa syntiin tai koettuihin
pettymyksiin. Ellemme käsittele syntejämme Jumalan kanssa, jämähdämme
katkeruuteen ja silloin kylvämme pahaa
eteenpäin teollamme ja puheillamme.
Katkeruuden pohjalta löytyy usein
vihaa, kostonhalua, kateutta, ylpeyttä tai
jotain muuta syntiä. Mutta katkeruus on
myrkkyä, jota meidän ei pitäisi juoda!
Rukouspalvelussa ja sielunhoidossa
olen nähnyt, että ihminen on voinut
käydä seurakunnassa esim. 30 vuotta,
mutta ei ole päässyt eteenpäin uskon
elämässään. Mistä se johtuu?

Mitä minuun on kylvetty?

Se, mitä elämääsi on kylvetty, ratkaisee paljon. Kylvöstähän se fyysisessä
elämässäkin riippuu, mitä nousee kasvamaan, eikö totta? Näin myös hengellisissä, eli porkkanoita ei kasva sinne,
minne on kylvetty sipulia.
Myös meidän ihmisten elämään on
voitu kylvää ”huono kylvö” jopa jo
äidinkohdussa, lapsena tai myöhemminkin nuoruudessa. Tuo kylvö on
kasvattanut ohdakkeita, joihin olemme
takertuneet niin lujasti, ettemme ole
päässeet eteenpäin uskontiellä.
   Monien sydämiin on kylvetty epäuskosta versovaa negatiivisuutta jo lapsena. Niinpä lapsi kuulee kasvaessaan

suksen Kristuksen nimessä ja veressä
sanoudun irti minua kahlitsevista
synneistä. Sanoudun nyt irti esim.
peloistani, pettymyksistäni, ylpeydestäni, kateudestani, väkivaltaviihteestä,
okkultismista, taikauskosta, valoista,
joita olen vannonut valoja (”sitä en ikinä
anna anteeksi”)… Sanoudun irti myös
sukurasitteista sekä vahingoittavista
sanoista, joita on sanottu ylleni. Jne.
3. Jeesus on antanut uskoville vallan tuhota kaikkea vihollisen voimaa
(mm. Luuk. 10:19), joten nyt murran
kaiken paholaisen voiman elämästäni
Jeesuksen suuressa nimessä ja veressä.
Irtisanoutumisen jälkeen älä palaa enää
näihin asioihin puheissasi ja jos vihollinen muistuttaa niistä, vastusta perkelettä
Sanalla, Jeesuksen nimessä.

Työväline: Jumalan Sana
Simo ja Taina Rautio auttavat ihmisiä vapautumaan paholaisen siteistä.
pelon, vihan ja muita tuhoavia sanoja,
vääriä asenteita, anteeksiantamattomuutta, kuka mitäkin. Ja lapsi ottaa ne
omikseen!
   Mutta tiesitkö, että uudestisyntyneillä kristityillä on Jeesuksen antama
auktoriteetti? Se on, vaikka läheskään
kaikki uskovat eivät ole vastaanottaneet
tuota Jumalan lahjaa! Mutta Jeesus on
joka tapauksessa valtuuttanut meidät
vapautustyöhön. Sanan avulla, Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa
vangitut vapautuvat rukouksessa erilaisista kahleistaan.
Rukouspalvelussa olen nähnyt, että
Jeesus murtaa jopa kuolemanhengen
otteen ihmisen elämästä. Tuo henki on
voinut tulla ihmiseen jo äidin kohdussa,
jos vanhemmat ovat esim. suunnitelleet
aborttia. Kuoleman henki on tällöin
vaikuttanut jo sikiössä siten, että hän
on ollut pelon kahleissa ja käyttäytyy
myöhemmin itsetuhoisasti.
   Elämässämme voi olla oman elämän syntitottumusten lisäksi vahvoja

kansanperinteeseen ja okkultismiin
liittyviä syntejä tai asenteita. Jeesus
sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun
taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on
juurineen revittävä pois.” (Matt. 5:13)

Eteenpäin uskon tiellä!

Mikä on sinun elämäsi istutus, siis
ongelma? Tuodaan se nyt yhdessä Jeesukselle ja revitään pois! ”Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen
ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh. 1:9).   
Tunnustamalla ja hylkäämällä syntimme pidämme huolen siitä, ettei
mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen
kautta tule saastutetuiksi” (Hepr. 12:15).
1. Tunnusta siis rehellisesti ongelmasi Jeesukselle esim. lapsuuden aikaiset
väärät istutukset, sanat, kiroukset, synti
ja anteeksiantamattomuus.
2. Sano minun perässäni näin: ”Jee-

Voit vedota rukoillessasi esim. seuraaviin Raamatun jakeisiin:
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin
hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan
tullut.” (2. Kor. 5:17)
Vihollisen valtaa voit vastustaa mm.
jakeella Jaak. 4:7: ”Olkaa siis Jumalalle
alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä,
niin se teistä pakenee.”
   Jumalan Sanalla ja Jeesuksen
nimessä murtuu siis vihollisen aiheuttama synnin valta elämässämme. Kun
katkomme meille puhuttujen pahojen
sanojen vallan elämästämme ja puramme pettymyksen pesät sydämestä ja
annamme anteeksi niille, jotka ovat kohdelleet meitä väärin tai jopa julmasti,
pääsemme Jumalan lapsen vapauteen!
”Sillä sanoma rististä on hullutus
niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta
meille, jotka pelastumme, se on Jumalan
voima.” (1. Kor. 1:18) Ottakaamme siis
tämä Jumalan voimalla varustettu Herran Sana jatkuvaan käyttöömme!
Teksti: Taina Rautio, evankelista

Kuva: Rautioiden kotiarkisto
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Seurakuntien istuttamisen aika on nyt!
Norjan helluntailiikkeen johtaja
Oystein Gjerme rohkaisi maaliskuisessa, Helsingin Saalem-seurakunnassa pidetyssä Tellus-lähetyskonferenssissa helluntaikristittyjä
perustamaan laadukkaita seurakuntia, jotka olisivat olemassa
vielä sadan vuoden kuluttuakin.
Oystein Gjerme on bergeniläisen noin
1200-henkisen seurakunnan perustaja
sekä Norjan helluntailiikkeen johtaja,
jolla on vahva näky seurakuntien istuttamisen välttämättömyydestä ja opetuslapseuttamisesta osana tätä prosessia.
Gjerme on perustanut vaimonsa Ginan
kanssa ”Salt” eli ”Suola”-seurakunnan,
joka kokoontuu seitsemällä eri paikkakunnalla Norjassa.

Barratt ja Pethrus

Oystein Gjerme huomasi seurakuntatyöhön perehtyessään, että seurakunnissa
samat nimet toistuivat.
- Vapaaseurakunnista tulee ajan
myötä perhekeskittymiä, Gjerme totesi.
Hän koki kuitenkin seurakuntien
istuttamisen kutsukseen, ja asuessaan
isohkossa kaupungissa totesi, että
seurakuntaan olisi mahdollista saada
’uusiakin ihmisiä, uusia sukunimiä’.
Montako vapaakristillistä seurakuntaa yhdellä paikkakunnalla on oltava?
Mikä on minimi, mikä maksimi? Gjerme totesi, että Norjan ja Ruotsin helluntailiikkeen tärkeiden varhaisvaikuttajien, Lewi Pethruksen ja Thomas Ball
Barrattin kehotus yhden seurakunnan
perustamisesta yhteen pitäjään tai kaupunkiin on ymmärretty väärällä tavalla
rajoittavaksi viestiksi, joka on turhaan
estänyt seurakuntien perustamista.
- Kysyin eräältä helluntaikirkon
historioitsijalta Norjassa, mitä Barrat
ja Pethrus tarkoittivat sanoessaan, että
yhdessä kaupungissa voisi olla vain
yksi helluntaiseurakunta. Hän sanoi,
että se oli historiallinen virhe. Syy oli,
että ihmiset sitten menisivät seuraavaan
kaupunkiin, ei se, että rajoitettaisiin
seurakuntatoimintaa tms. Pohjoismaissa
olemme käyttäneet tällaista periaatetta
argumenttina seurakuntien istuttamista
vastaan, vaikka sen pitäisi olla argumentti missionaarisuuden puolesta,
Gjerme herätteli.

Oysten Gjermeä tulkkasi Helsingin Lähetysseurakunnan pastori Jukka Käkriäinen.
tisjuhlat.			
Seurakuntia on erityyppisiä, ns. sadonkorjuuseurakuntia ja esim. tiettyihin
teemoihin keskittyviä seurakuntia, ja
kaikilla on paikkansa, mutta Gjerme
haluaa painottaa opetuslapseuttavien
seurakuntien perustamisen tärkeyttä.
- Sinun tulisi pyrkiä opetuslapseuttavaan seurakuntaan, mentorini sanoi.
Yhteisöperustainen seurakunta, joka
keskittyy opetuslapseuttamiseen, on jokaisen seurakunnan johtajan ulottuvilla
Suomessa.
- Me emme ole täällä pitääksemme
yllä lauluperinteitämme tai kulttuuriamme ja traditioitamme, vaan me olemme
täällä mennäksemme kaikkeen maailmaan ja tehdäksemme opetuslapsia.
Opetuslapseus on prosessi, jota ohjaa
sisältö, joka johtaa siihen, että henkilö
seuraa Jeesusta ja muuttuu yhä enemmän Hänen kaltaisuuteensa, Gjerme
painotti.

Seurakunnan kulttuurin
vaikutus

Oysten Gjerme totesi seurakuntakulttuurin muodostuvan seurakunnan arvoista,
seurakunnassa käytetystä kielestä ja
seurakunnan toiminnasta.
- Organisaatiosi tai seurakuntasi
ytimessä täytyy olla selkeys arvojen
suhteen.
Esimerkkinä arvoista Gjerme toi
esille heidän seurakuntansa päättäneen
olla hyviä isäntiä sekä esim. sen, että
mikä seurakunnassa tehdään, tehtäisiin
laadukkaasti. Mitä arvo sitten on?
- Arvo on jotain, mitä ymmärrät
rationaalisesti, mutta myös sydämen
intohimo, Gjerme tähdensi.
Gjermelle itselleen yksi keskeisistä
seurakuntatekijöistä oli se, että perustettavassa seurakunnassa olisi myös
pienryhmiä.
Toinen kulttuuritekijä on kieli, ku-

ten se, miten ihmisille seurakunnassa
puhutaan.
- Jos arvoissasi on saavuttaa ihmisiä, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia
ja puhut heille ystävällisesti, niin jo seurakuntakulttuuri tuo heitä seurakuntaan,
Gjerme rohkaisi.
Esimerkkinä toiminnasta Gjerme
mainitsi mm. heidän seurakuntansa
opetuksen, joka perustuu Raamatun
teksteihin.
- Me ohjaamme ja johdamme julistuksen kautta.
”Seurakunnan istutus ei ole eristäytynyttä touhua, vaan sitä, että toimit
terveenä, missionaarisena seurakuntana, keskittyen opetuslapseuttamiseen”,
Gjerne tähdensi.
- Ja odottaen sitä, että Jumala sanoo:
moninkertaistukaa!

Teksti ja kuvast:
Heljä Ahjovaara-Steck

Sekularisaation tsunami

Oystein Gjerme kehotti kuulijoita
heräämään todellisuuteen, jossa kristillistä seurakuntaa haastetaan ja jossa
opetuslapseuttamisen on oltava osa
seurakuntien elämää.
- Sekularisaation tsunami tulee meitä
kohti. Me emme vain voi istua seurakunnissamme ja odottaa Jeesuksen
takaisintuloa. Tiedämme, että paras
tapa saavuttaa ihmisiä Jeesukselle on
seurakuntien istuttamisen kautta.
Seurakuntien istuttaminen vaatii
myös työntekijöiden varustamisprosessia, jossa Gjerme on ollut itse mukana.
- Tiedämme, että jos varustamme ihmisiä ja olemme lähetettävien rinnalla,
seurakuntien laatu on niin hyvä, että
heillä on sadan vuoden päästä satavuo-

Ylistysmusiikista vastasi Legacy Music-yhtye, joka on osa Legacy Project-lähetysliikehdintää.
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Mitä uudestisyntyminen tarkoittaa?

Apua
Intiaan!
Ei unohdeta Intiaa!

On hienoa, että monet auttavat nyt Ukrainaa, koska he ovat joutuneet Venäjä
raakamaisen tuhoamisen kohteeksi. On
todella tärkeää, että Ukrainan kansaa
autetaan, mutta meidän ei myöskään
tule unohtaa Intian köyhiä, jotka tarvitsevat apuamme!
Intiassa on puolet maailman tavoittamattomista kansanryhmistä. Siis
kymmeniä miljoonia kallisarvoisia ihmissieluja, jotka eivät vielä ole kuulleet
Jeesuksen Kristuksen nimestä mitään.
Tämän lisäksi avun tarve Intiassa on
valtava.
Uusi Elämä tukee Grace Gospel Missionin työtä Bangaloressa Intiasta. Työtä johtavat pastorit Starwin ja Jabez
Paul, jotka jakavat avustusta köyhille
antamalle heille ruokaa ja vaatteita sekä
julistavat täyttä evankeliumia. Jeesus
pelastaa ja parantaa! Tule mukaan auttamaan Jeesuksen vähimpiä.
Voit antaa lahjan Uusi Elämän tilin
kautta tähän tärkeään työhön Intisassa.
Tilitiedot ovat alla.

Pauli Kemi, pastori
E-mail: info.uusi@gmail.com

www.uusielama.net
Puh. +358 400 422 777
Apua Intiaan!

Uusi Elämän tili:
FI09 8000 1301 9610 83
Viite 1096 tai kirjoita Intia

Lahjoita soittamalla:
0600 15525 (10.01 € + pvm )
0600 14400 (20,23€ + pvm )
UUSI ELÄMÄ ry:llä on Poliisihallituksen
rahankeräyslupa: RA/2021/685 Suomen
koko alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

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

Useimmat suomalaiset luulevat yksioikoisesti, että hyvät ihmiset pääsevät
Taivaaseen ja pahat ihmiset joutuvat
helvettiin. Mutta Raamattu ei suinkaan
sano näin!
Jumalan mielestä ihmisen pahin synti
on se, jos hän kieltäytyy uskomasta Jeesukseen. Eli pahin synti ei siis ole ryyppääminen, huoraaminen, varastaminen
tai tappaminen, vaan epäusko! Siis se,
että kieltäytyy uskomasta Jeesukseen
elämänsä Pelastajana!
Taivaan Isä uhrasi meille Poikansa, ettei maapallon yksikään ihminen joutuisi
kadotukseen. Jeesus kärsi hirveimmän
mahdollisen kuolemanrangaistuksen
meidän syntiemme tähden – siksi, että
Jumalan ei tarvitsisi rangaista sinua eikä
minua synneistämme. Jeesus on siis meidän Sijaiskärsijämme!

Näin uudestisyntymä
käynnistyy

Uudestisyntymä käynnistyy ihmisessä silloin,
kun hän pyytää syntinsä anteeksi Taivaan Isältä
ja antautuu Jeesukselle. Ihminen ei tietenkään
voi synnyttää itseään uudelleen; sen tekee Isä
Jumala. 			
Uudestisyntymässä Jumala alkaa

purkamaan meihin syntiinlankeemuksessa istutettua väärinohjelmointia. Jos
vertaisimme ihmistä koneeseen, Jumala
purkaa tuon paholaisen tekemän väärinohjelmoinnin ja luo ihmisen sisimmän
uudelleen!
Kun ihminen antautuu hengellisesti
Jeesuksen verellä puhdistettavaksi,
väärinohjelmointi puretaan ja silloin ihmisen sisällä oleva ”moottori” vapautuu
alkuperäiseen tehtäväänsä, eli tekemään
hyvää!
Silloin varas ei halua enää varastaa,
juoppo ei halua enää juoda ja siivosyntinenkin tekee parannuksen ja ilmoittaa
pimeät tulonsa verottajalle.

Jumala loi ihmisen
kuvakseen!

Uudestisyntymän jälkeen ihminen alkaa
siis karttaa pahaa ja vapautuu tekemään
hyvää. Tämä muutos tapahtuu toisilla
nopeasti, toisilla hyvinkin hitaasti.
Uudestisyntymä muuttaa siis ihmissydämen, mutta ulkonaisesti pysymme
kuitenkin suurin piirtein samannäköisenä. Mutta kun sisin persoona muuttuu, se
toki vaikuttaa edullisesti myös ihmisen
ulkoiseen olemukseen.
					

Uudestisyntymää verrataankin usein
siihen, kun huoneeseen pannaan valot.
”Minä olen maailman valo”, sanoi Jeesus. On aivan eri asia vaeltaa valossa
kuin toikkaroida pimeässä!
Uudestisyntymässä ihminen saa valon
elämänsä teille ja mieltämme hallinnut
väärä ohjelma alkaa purkautua. Ja niin
vapaudumme - joko vähitellen tai yhtäkkisesti - pakkomielteisistä himoistamme
ja paheistamme (Jer. 31:33-34) ja saamme kokonaan uuden, ihmeellisen elämän.

Haluatko tulla
Jumalan lapseksi?

Sano siis Taivaan Isälle näin: ”Kiitos
Isä Jeesuksesta! Haluan tulla Jumalan
lapseksi ja pyydän Sinulta kaikkia syntejäni anteeksi! Päätän uskoa Jeesukseen
Sijaiskärsijänäni ja kiitän Sinua Jeesus,
että kuolit minun puolestani Golgatalla! Täytä minut Pyhällä Hengelläsi ja
synnytä minut uudelleen, Isä! Jätän nyt
elämäni Sinun haltuusi ja kiitän, että Sinä
pidät minusta huolen ja Sinun tahtosi
tapahtuu minun elämäni suhteen! 		
Aamen! / Toimitus

Ajattele hyvää!
Kerran olin menossa kylään erään varakaan pariskunnan luokse. Tuona päivänä
olin kuitenkin rahaton ja mietin, riittääkö tankissa oleva bensa kyläreissuun.
Ei ihan, joten lainasin jostain kympin.
Lähdettyäni ajamaan ajoin tankille ja
otin pari litraa bensaa, ja sitten käynnistin auton. Mutta sepä ei änähtänytkään! Kyselin neuvoa aseman miehiltä,
tuloksetta. Yli 30-vuotias Kaunottareni
seisoi paikallaan kuin kivi.
Soitin ystävälleni, että en näköjään
pääsekään tulemaan teille tänään, mutta
hän käski minun odottaa. Hänen miehensä Väinö tulee sinne ja tekee kuulema juonittelevalle autolleni temput.
Väinö tuli ja komensi, että tankkaahan nyt se autosi! Sanoin, että olin juuri
tankannut sitä, joten kyse ei voi olla
bensan loppumisesta. ”Tankkaa nyt se
auto!” Väinö komensi uudelleen ja toistin äskeisen vastauksen kuin papukaija.
”Ja nyt tankkaat sen auton!” Väinö
jyrähti äänellä, joka ei siedä vastaan
väittämistä ja vihdoin tottelin.
TANKATTUANI KAUNOTAR
HYRÄHTI käyntiin kuin ei olisi ikinä

oikutellutkaan. Pyysin Väinöä antamaan
tilinumeronsa ja sanoin, että maksan
kunhan jaksan. Mieleeni tuli kuitenkin
ajatus, että voisihan tuo Väinö minulle
sen bensan lahjoittaakin, hänellä kun
sitä pätäkkää kuulemma on…
Mutta Väinö antoi kassakuitin ja tilinumeron, ja ajoimme heidän kotiin ja
vietimme oikein siunatun illan. Päässäni
oli kuitenkin tuomitsevia ajatuksia Väinöä kohtaan. Olin köyhyyden ahdistama
ja pidin Väinöä kitupiikkinä.
Kotona rukouksessa Isä muistutti
minua ajatuksistani. Minua alkoi hävettää ja tunnustin syntini. Sitten tajusin,
että olin ajatellut pahaa paitsi Väinöstä
myös Taivaan Isästä. En ollut taaskaan
luottanut Hänen huolenpitoonsa! Olin
operoinut asiaa ikään kuin Häntä ei olisi
olemassakaan!
Sanahan sanoo: ”Heittäkää kaikki
murheenne Hänen päällensä, sillä Hän
pitää teistä huolen” (1. Piet. 5:7) Ja kuinka monet kerrat Hän oli auttanut minua
aivan mahdottomissakin tilanteissa, kun
olin heittänyt murheeni Hänelle kuin
lumipallon!				

Seija Pajatie
Pyysin anteeksi epäuskoani ja pahoja
ajatuksiani Väinöstä, ja tein parannuksen Jeesuksen nimessä. Pari minuuttia
myöhemmin sain tekstiviestin. ”Anna
sen bensarahan olla. Väinö”.

Seija Pajatie

Kesäkonferenssi Tukholmassa 29/6.-3/7
Puhujat: Donald Bergagård, Birger Skoglund,
Rory Kaye, Miko Puustelli ja Vesa Kemi
Tapahtumaa johtavat Pauli & Ana Kemi

Kokousajat: Ke-Pe 29/6.-1/7 klo 16:00 ja 19:00
La-Su 2.-3/7 klo 13:00, 16:00 ja 19:00

Paikka: Kristillinen Keskus, Hagalundsg. 9, Solna
Info: www.kristetliv.net – info.nyttliv@gmail.com
Puh. +46 (0)72 531 88 11 – +358 400 422 777

Donald Bergagård

Birger Skoglund
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Herätystä Brasiliassa!
Pauli ja Ana Kemi ovat tehneet puhujamatkoja jo usean
vuoden aikana Brasiliaan,
jolloin he ovat vierailleet eri
seurakunnissa julistamassa
Jumalan Sanaa. Ana, joka on
brasilialainen, on tulkannut
Paulia kokouksissa.
Näihin vierailuihin tuli yli
kahden vuoden tauko johtuen
koronaepidemiasta, mutta nyt
jatkamme näitä matkoja.
Brasiliassa on koettu voimallista herätystä, jota me
myös tarvitsemme Suomessa.
Siellä näkyy selvästi, että
ihmiset ovat antautuneet kokosydämisesti Herralle. He
ovat polvillaan rukoilemassa
kirkossaan tunnin jo ennen
kokousta.
Ihmiset ovat aktiivisesti
mukana kokouksissa. On ihan
tavallista, että he huutavat
usein hallelujaa ja aamen puheen aikana. Se oli aluksi hieman outoa, kun koti-Suomessa

usein istutaan hiljaa, mutta
Brasiliassa väki on täysillä
mukana julistuksessa. Siellä
puhujat eivät säästele ääntään.
He antavat palaa täysillä, ja se
kuullaan.  
Seurakunnat Brasiliassa
ovat profeetallisia ja karismaattisia. Pyhä Henki toimii
siellä voimallisesti, ja se on
yksi salaisuus siihen, että
Brasiliassa on tänään noin 45
miljoonaa uudestisyntynyttä
uskovaa, joista noin puolet
kuuluu helluntaiherätykseen.
Tässä pieni kuvaus eräästä
seurakunnasta, jossa saimme
vierailla. Pastori toivotti meidät tervetulleiksi sanomalla,
että teillä on täällä täysi vapaus julistaa Jumalan Sanaa
kokouksessa, joka sinä ilta oli
vapautumiskokous. Pastori sanoin, että tänä ilta me ajamme
ulos riivaajia, ja niin tehtiin.
On aina ollut ilo vierailla
seurakunnissa Brasiliassa,

Uusi Elämä TV-ohjelmia

Netti-TV:ssä, Öppna Kanalen
Löydät Netti-TV kanavan, kun kirjoitat netissä sanan: ÖK Play
Suomenkielisten TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko Suomen aikaan:
Ma klo 17:30 			
To klo 18:00 				
La klo 18:30 				
Su klo 13.00

Uusi Elämä
TV-ohjelmista vastaavat Ana & Pauli Kemi
Ruotsink. TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko:
Ma 09:30. Ti 18:00. Ke 22:30. To 20:00.
Pe 10:00 ja 18:00. La 22:00. Su 21:30
Lähetysajat Ruotsin aikaan on: - 1 tunti
Info: info.uusi@gmail.com – puh. 0400 422 777
www.uusielama.net – www.kristetliv.net

Kuvassa
Pauli ja
Ana Kemi
julistavat
sanaa
Brasiliassa.
jossa olemme saaneet rohkaista uskovia ja seurakuntia
käymään eteenpäin herätyksessä. Nämä vierailut ovat
olleet myös meille suureksi
siunaukseksi ja siksi halumme,

että Jumalan tuli, joka palaa
Brasiliassa, voisi levitä yhä
voimallisemme myös Suomessa, jonne Jumalan on luvannut
väkevän herätyksen. Halleluja!
Tulemme myöhemmin ker-

tomaan lisää Brasilian herätyksestä, koska haluamme, että
Jumalan Pyhän Hengen tuli
palaa myös massamme!

Pauli ja Ana Kemi

Suomi Jeesukselle!

Auta meitä viemään Jumalan Sanaa TV:n
ja Uusi Elämä -lehden avulla koteihin.
Lahjasi merkitsee paljon!
Anna lahja tilille:
FI09 8000 1301 9610 83

Toivon Seurakunta		

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

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

Viite 1025

Suomen alueella Uusi Elämä ry:llä on Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/685
Tili Ruotsissa: Swish: 123 033 94 57
PG: 496 39 26-3 Uusi Elämä, Nytt Liv förening
Kiitos tuestasi! Pauli Kemi +358 400 422 777
www.uusielama.net – info.uusi@gmail.com

Erikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi

Kääntöpiiri srk

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

Jeesus vapauttaa menneisyydestä!
Kaikille avoin seminaari Turussa, PE-LA 13-14.5-22
Tilaisuudet: PE klo 16 ja 18.
LA klo 10.30, 13.45, 17.30.
Sielunhoitaja Taina Rautio,
pastori Simo Rautio
ylistyksessä
Talmidin Israelin ystävät.
Keittolounas ja kahvikulut katetaan vapaaehtoisen rakkauden lahjan muodossa.

Ennakko ilmoittautumalla varmistat henkilökohtaisen rukousajan
kalle.vihonen@gmail.com, 0409653703 tekstiviestillä tai
rautiotaina @gmail.com,
TERVETULOA !
Järjestää Toivon SRK,Pastorit :Kalle Vihonen, Marko Hakanen.
Materiaalimaksu 15;- ohjema tarkemmin www.toivonseurakunta.fi

KRISTIKAN tilossa Rauhankatu 12bTurku.

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti
www.kaantopiiri.org!

ILPOISTENPIIRI

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat
Turun Martinkirkossa
joka tiistai klo 19 .
Puhujina: Soile Inkari ja vierailevia
julistajia eri tahoilta. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja muiden
asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi
Olet sydämellisesti tervetullut!

Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin
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“Ettei yksikään hukkuisi”
Taivaan Isä laskee mieleemme ajatuksia, joista emme kerta kaikkiaan pääse eroon!

min ymmärsin, että Hän oli Pyhä
Henki. Ja niin minussa käynnistyi
Pyhän Hengen kielillä puhumisen
lahja.

Uudestisyntymä käynnistyi turenkilaisella Maila Saarisella hänen ollessaan
nelikymppinen perheenäiti. Hän oli
uskovan kodin kasvatti ja vielä 17-vuotiaanakin hänellä oli ollut vahvasti
sellainen ajatus, että hän ei kuulu tänne,
hän ei kuulu tähän maailmaan… Mutta
iän myötä nuo ajatukset olivat karisseet
pois päästä.
Monet suomalaiset muistavat, missä olivat, kun Estonia upposi. Eräänä
päivänä Mailan mieleen tuli aivan omituisen voimakkaasti ajatus, josta hän ei
päässyt eroon.
- Ajatus tuli minulle niin voimallisena
ja erikoisella tavalla, että muistan jopa
paikan, jossa juuri silloin seisoin! Ja se
ajatus oli, että mitenkähän meidän kuuluisi täällä elää – siis Jumalan mielestä?
- Aloin miettiä, että kuinkahan tuon
asian saisi selville. Raamatun lukeminen
oli mielestäni poissuljettu vaihtoehto,
koska se on niin paksu kirja… Mutta
olin kuullut juttua raamattupiireistä.
Missähän niitä olisi ja minne uskaltaisin
mennä? Maila mietti.

Elävä Sana voittaa

- Mietin myös, että mistähän löytyisi
paikka, jossa näkisin sellaisia ihmeitä,
Harva meistä hukkuu avantoon”, sanoo Maila Saarinen, ”mutta ihminen elää
joista Raamattukin kertoo.
Jumala näki Mailan pähkäilyt – ja iankaikkisesti ja Jeesus kuoli syntiemme tähden, ettei yksikään meistä kuoltuaan
niinpä postiluukusta tuli juuri silloin joutuisi kadotukseen.“
lehti, jossa kerrottiin Jeesuksesta. Siinä
kerrottiin mm. eräästä Jumalan ihmees- Missä, missä tämä paikka on? Minä- Maila nukkuivat, alkoi tapahtua.
tä, joka liittyi Pyhän Hengen kielillä kin haluan maistaa Herran hyvyyttä! On- Yhtäkkiä sydämestäni lähti kevyitä
puhumiseen.
neksi löysin lehtisen välistä käyntikor- puristuksia, jotka nousivat suuhuni ja
- Ja jo tuon lehden nimi kertoi, että Ju- tin, jossa oli raamattupiirin yhteystiedot. ensimmäinen sanani Pyhän Hengen
malan Sana on elävä. Siis elävä! Sitähän
- Soitin sinne ja menin paikalle – ja kielillä oli PUH! Ja se tuli aivan valminä juuri kaipasin, en mitään kuollutta tunsin siellä Jeesuksen läsnäolon erittäin tavan voimakkaasti. Mutta silläkin oli
paasaamista! Erityisesti minuun kolahti voimakkaasti. Siellä annoin elämäni
tarkoituksensa; sillä siitä tiesin, että se
lehtisessä oleva kehotus ”Maistakaa ja Jeesukselle.
ei tullut minusta.
katsokaa, kuinka Herra on hyvä.” Eli
- Mutta sen piti tapahtua miJumala käskee testata asiat, joita Hän Jeesus vuoteen päässä!
Sanassaan lupaa tehdä. Hän käskee
Seuraavana yönä kun kaikki muut paitsi nulle juuri näin ja vasta myöhemkokeilla itse! 			
					

Hiukan myöhemmin Maila sai väkevän kokemuksen myös Jumalan
rauhasta. 				
- Eräänä yönä koin voimakkaasti, että
Jeesus seisoi vuoteeni jalkopäässä. Eikä
minulla ole mitään sanoja kertomaan
siitä rauhasta, jonka silloin sain sydämeeni - se rauha ei yksinkertaisesti ole
tästä maailmasta!
Ei olekaan! Jeesushan sanoo näin:
”Rauhan Minä jätän teille: Minun rauhani - sen Minä annan teille. En minä
anna teille, niin kuin maailma antaa…”
(Joh. 14:27)
Rauha, jonka Jeesus antaa, on aivan
toista kuin esim. rauhoittavat lääkkeet.
- Siis ”maistakaa ja katsokaa, kuinka
Herra on hyvä! Autuas se mies (ja myös
nainen), joka Häneen turvaa!”
Edellisistä tapahtumista on kulunut jo
aikaa ja Maila on saanut maistaa Sanan
lupaamaa autuutta jo kauan. Nykyään
hän harrastaa miehensä kanssa mm.
avantouintia.
- Avantouinnin jälkeen monikin
sanoo olevansa kuin uudestisyntynyt,
mutta suren sitä, että vain äärimmäisen
harva suomalainen tietää, mitä uudestisyntymä tarkoittaa. Jeesushan sanoo:
”Totisesti, totisesti Minä sanon sinulle:
joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa” (Joh. 3:3).
Maila on uudestisyntynyt ja hän on
tiennyt asian jo kauan. Mutta tiedätkö
sinä sen, rakas lukijani? 		

Teksti: Seija Pajatie			
Kuva: Maila Saarisen
kotiarkisto
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