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Näe Jumalan hyvyyttä!

Jerusalemin Siioninvuorella 
sijaitsee Marian kuolonuneen 
nukkumisen kirkko. Se on ra-
kennettu 1900- luvun alkuvuo-
sina paikalle, jossa perimätie-
don mukaan Maria, Jeesuksen 
äiti, kuoli. Kirkko ja viereinen 
kellotorni kuuluvat nykypäivän 
Jerusalemin maamerkkeihin. 

Kirkkosalin alttarikomeron 
alla on latinankielinen kaiverrus 
Jesajan tekstin mukaan: ”Katso 
neitsyt synnyttää Pojan ja antaa 
hänelle nimen Immanuel, Juma-
la meidän kanssamme.” (7:14)

Ylhäällä lähellä kirkon katon 
rajaa on ikkunoita.  Aurinkoise-
na päivänä valonsäde lankeaa 
sisään ikkunaruudusta, muis-
taakseni tekstin kohdalle. Ehkä 
tekijät tietämättään tai tarkoi-
tuksellisesti  ovat rakentaneet 
kirkon, jossa valonsäde taval-
laan leikkii omaa leikkiään.

Jumalan toteuttaman pelas-

tushistorian aikana taivaallinen 
valonsäde on kohdistunut mie-
hiin ja naisiin, jotka Jumala on 
valinnut tehtäviään varten.

Kerran tuo säde osui Mari-
aan, Nasaretin nuoreen tyttö-
seen.  Hän oli valinnan edessä, 
kun enkeli Gabriel viestitti Ju-
malan valinnasta. Maria suostui 
ja otti tehtävän vastaan:” Katso, 
minä olen Herran palvelijatar; 
tapahtukoon minulle sinun 
sanasi mukaan.” (Luuk 1:38)

Valinta merkitsee paitsi etu-
oikeutta myös luopumista josta-
kin, ehkä monistakin, itselleen 
tärkeiksi katsomistaan elämän 
osasista. Se voi merkitä epämu-
kavuuden alueelle joutumista, 
suostumisesta tilanteisiin, jois-
sa ei itse voi etukäteen valita tai 
tietää, mitä tehtävässään tulee 
kohtaamaan.  

Maria tuli kohtaamaan ilon 
ohella ihmettelyä, hämmäste-

lyä, ennakkoluuloja ja torjun-
taa. Hän kohtasi myös surun 
synnyttämänsä lapsen tullessa 
myöhemmin ristiinnaulituk-
si. Pääsiäisaamun valo koitti 
hänen sydämeensä Jeesuksen 
noustua kuolleista lupauksen 
mukaan.  

Valintaan liittyy myös suos-
tuminen tehtävään. Jumala ei 
pakota ketään tehtäviinsä, ei 
edes pelastuksen vastaanotta-
miseen. Hän kyllä monin tavoin 
suostuttelee vastaan pyristele-
vää palvelukseensa. Joissakin 
tapauksissa Jumala on joutunut 
kääntymään ”varahenkilön” 
puoleen.

Löydämme Raamatun si-
vuilta monet henkilöt, jotka 
eivät väistyneet valintansa 
edessä. He olivat ihmisiä vah-
vuuksineen ja heikkouksineen. 
Profeetta Jeremiaan tavoin 
kohdalle osunut valinnan valo 

Jumalallinen valonsäde
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paljasti pelokkaan sydämen. 
Valinnan tehneen lupaus läsnä-
olostaan vahvisti. 

Sittemmin monet ovat aset-
tuneet Taivaallisen palveluk-
seen. Olennaisinta ei ole etu-
käteen välttämättä tietää, mitä 
tulee kohtaamaan. Tärkeintä on 

se, että vaikeinakaan hetkinä ei 
ole yksin:” Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä 
maailman loppuun asti.” (Matt 
28:20) 
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pauli Kemi 
Uusi elämä -leh-
den päätoimittaja

Pertti 
Kymäläinen

Tänään näemme paljon negatiivisia 
asioita kaikkialla. On sotia, väkivaltaa 
ja että yhteiskuntaa johdetaan antikris-
tilliseen järjestelmään, jossa Jumalan 
laki on työnnetty sivuun. Sen sijaan 
ihannoidaan Jumalan luomistyön vas-
taisia periaatteita.

Uutta maailmanjärjestystä luodaan 
kaikkialla. Ensi vuonna Kiina siirtyy 
digitaaliseen valuuttaan, jolloin valtaa-
pitävillä on pääsy ihmisten rahakukka-
roon. Samalla he kieltävät kaikki muut 
kryptovaluutat, jolloin viranomaisilla 
on täydellinen kontrolli. Myös muualla 
käytetään digitaalista valuutta. Ruot-
sin Riksbanken aloitti 6. huhtikuuta 
2021 digitaalisen E-kronan kokeilun. 
Kaikkialla käteisen rahan käyttö on 
vähentynyt. Se valmistaa tietä antikris-
tuksen järjestelmään, jossa ei kukaan 
voisi ostaa eikä myydä ilman pedon 
merkkiä. Tätä uutta systeemiä tulee 
siunaamaan uusi maailman uskonto 
paavin ja islamin johdolla, joka vihaa 
Israelia ja Jumalan elävää seurakuntaa.

Älä anna näiden tulevaisuuden 
kuvien lamaannuttaa sinua, vaan roh-
kaise itsesi ja ole turvallisella mielellä, 
sillä Jumalalla on kaikki hallinnassa. 
”Jumala on meidän turvamme ja 
väkevyytemme, apumme hädässä ai-
van vahva. Sentähden emme pelkää, 
vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren 
pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet 
pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret 
vapisisivat sen raivosta.” 

Näe suuri Jumala, joka on kaiken 
Luoja ja jolla on hyvä tahto sinua 
kohtaan. ”Taivaat julistavat Jumalan 
kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa 
hänen kättensä tekoja. ” 

Jumala on tehnyt kaiken kauniisti, 
kun Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen 
miehesi ja naiseksi. Hän itse sanoo luo-

mistyöstään: ”Ja katso, se oli sangen 
hyvää.” Luotuaan ihmisen mieheksi 
ja naiseksi, Jumala heti siunasi heidät. 

Jumala haluaa siunata myös sinua, 
koska Hänellä on hyvä tahto jokaista 
ihmistä kohtaan. Hänellä on hyviä 
ajatuksia juuri sinua kohtaan. Hän nä-
kee sinut paljon myönteisemmin kuin 
ehkä ajattelet. 

Näin oli myös Gideonin elämässä. 
Hän tunsi itsensä täysin epäonnis-
tuneeksi ja kaikkein huonoimmaksi 
sukunsa miehistä, mutta Jumala näki 
toisin. Eräänä päiväna Jumalan lähettä-
mä enkeli tuli Gideonin luokse ja sanoi 
hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, 
sinä sotaurho!”

Jumala näkee myös sinut hyvin 
myönteisesti. Ehkä Hän sanoo sinulle:  
Terve sotasankari. Nyt me viemme 
yhdessä Jumalan valtakuntaa eteenpäin 
Suomessa. Tässä työssä Hän haluaa 
käyttää sinua, koska Hänellä on hyvä 
sunnitelma sinulle.

Kun Jeesus syntyi eli tuli ihmi-
seksi, niin silloin taivaalla oli suuri 
enkelikuoro, taivaallinen sotajoukko, 
joka ylisti Jumalaa sanoen: ”Kunnia 
Jumalalle korkeuksissa, ja maassa 
rauha ihmisten kesken, joita kohtaan 
hänellä on hyvä tahto!” 

Voit aina olla turvallisella mielellä, 
sillä Jumala pitää sinusta hyvää huolta. 
Hän ei koskaan jätä sinua, Hän on aina 
ja kaikessa sinun kanssasi. Lisäksi 
sinulla on apuna Pyhä Henki, joka joh-
taa kaikkeen totuuteen. Hän osoittaa 
sinulle suurta Jumalaa, Jeesusta.

Älä kiellä vaikeuksien olemassa-
oloa, oli sitten kyse sairaudesta tai 
muista ongelmistasi. Sen sijaan nosta 
katseesi Jumalan puoleen. Apu sinulle 
tulee Herralta, joka on Luojasi ja joka 
on luonut taivaan ja maan. 

     

      Älä katsele ongelmiasi, sillä ne eivät 
auta sinua, vaan näe sen sijaan, että 
Jeesus on apusi kaikessa. Hän sanoo 
sinulle: Minä olen kaikkea, mitä sinä 
tarvitset. Ala kiittää ja ylistää Jumalaa 
Hänen avustaan. 

Paholainen on tullut tappamaan, tu-
hoamaan ja varastamaan, mutta Jeesus 
on tullut, jotta sinulla olisi elämä ja 
yltäkylläisyys. Tämä uusi elämä alkaa 
siitä, kun tunnustat syntisi ja otat Jee-
suksen Pelastajanasi vastaan.

Rohkaisuksi
Psalmin kirjoittaja sanoo: ”Halleluja! 
Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, 
sillä Hänen armonsa pysyy iankaik-
kisesti.” (Ps. 106:1) Jumala on hyvä 
myös sinua kohtaan. Se merkitsee, että 
Hän on sinun turvasi ja apusi elämäsi 
kaikissa tilanteissa. Jos olet sairas, Hän 
on sinun Parantajasi. Jos sinulla on ta-
lousongelmia, on Hän sinun El Sadai.

Jeesus on sinun voimasi, viisautesi, 
ilosi, turvapaikkasi, kun myrskyää, 
myös silloin, kun ystävät jättävät sinut. 
Jeesus ei jätä sinua koskaan, vaan Hän 
on joka päivä sinun kanssasi ja Hän 
haluaa osoittaa sinulle hyvyyttä. Näin 
elät rikasta elämää Jumalan ihmeissä. 
Halleluja!
Pauli Kemi

Luota Herraan
Jeesuksen kautta meillä on toivo ja tulevai-
suus. Jeesus on ainoa todellinen toivon ja 
kestävän ilon lähde. Jeesuksen veren kautta 
meidät lunastettiin ja vapautettiin kaikista, 
jotka sitovat meitä. Me emme ole enää 
lain alaisia orjia. Jeesuksen kautta saamme 
anteeksiannon, pelastuksen, parantumisen, 
vapautuksen, rauhan, voiman ja toivon elä-
män. Kun luotamme Herraan ja luotamme 
siihen, että Hän auttaa meitä. Sana sanoo: 
”Joka painaa mieleensä sanan, se löytää 
onnen; ja autuas se, joka Herraan turvaa!  
Sananl. 16:20

Jeesus on tie Jumalan luo 
Jeesus on avain, joka yhdistää taivaan ja 
maan Jumalan luvalla. Jeesuksen kautta 
meillä on vapaa pääsy Jumalan yhteyteen 
ja taivaaseen. Jumalan syli on avoin meille 
kaikille Hänen Poikansa Jeesuksen kautta. 
Olemme kaikki tervetulleita, ja Jumala 
näkee meidät rakkaudella. Meitä kaikkia 
tarvitaan, jotta maapallollamme olisi enem-
män uskoa, toivoa ja rakkautta.

Jeesuksessa on tulevaisuutesi!
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla 
on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä 
turmion ajatukset; minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon.  Silloin te huudatte minua 
avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja 
minä kuulen teitä.  Jer. 29:11-12 Uskon, että 
Jeesus kehottaa meitä kestämään koettele-
muksia, sillä ne on vain väliaikaisia, mutta 
Hänen siunaus sinulle on ikuinen, halleluja! 
Voimme luottaa siihen, että Jeesus hallitsee 
ja Hän tietää, mitä voim-
me ja mitä emme voi 
tehdä. Jeesus kantaa 
ja kuljettaa meitä koko 
matkan taivaan kotiin. 
Rukoilen sinulle Juma-
lan runsasta siunausta!
Ana Kemi
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Jokaisella meillä on henkilö-
kohtainen menneisyytemme. 
Elämämme on täynnä koke-
muksia, jotka johtuvat meidän 
omista valinnoistamme sekä 
niistä, joihin me emme ole voi-
neet vaikuttaa. Kokemiimme 
asioihin liittyy usein tunnepe-
räinen lataus, joka voi olla posi-
tiivinen tai negatiivinen. Olem-
me inhimillisiä ja siksi tunteet 
kuuluvat ihmisen olemukseen.

Luulen, että jokainen ai-
kuisikään ehtinyt on kokenut 
elämässään pettymyksiä, hyl-
käämistä, väärinymmärtämistä, 
ylenkatsetta, halveksuntaa, 
valehtelua ja myös rakkautta, 
hyväksyntää, kannustusta jne. 
Lähes kaikki liittyy ihmisten 
välisiin suhteisiin työpaikal-
la, koulussa, kotona ja seu-
rakunnassa. Kukaan meistä 
ei varmaan ole täysin vapaa 
siitä, etteivätkö negatiiviset 
kokemukset vaikuttaisi tämän 
hetken käyttäytymiseen. Ju-
malan tahto kuitenkin on, että 
vapaudumme menneisyyden 
kahleista.

Jos tahdomme olla vapaita, 
meidän on pakko antaa ko-
kemustemme reput Herralle, 
sillä vapauteen Kristus vapautti 
meidät. Me voimme ja meidän 
tulee ottaa opiksi menneistä, 
joka johtaa meitä Kristuksen 
luokse. Mutta huonot koke-
mukset eivät saisi olla estämäs-
sä meitä ja viemässä rohkeutta 
astua uskossa siihen uuteen, 
jota Jumala haluaa tehdä meissä 
yksilöinä ja seurakuntana.

Filippiläiskirjeen kolman-
nessa luvussa Paavali kertoo 
omasta taustastaan, kuinka 
hänellä fariseusten silmissä 
olisi ollut mahtava tulevaisuus. 
Kun hän kohtasi Jeesuksen, 
se muutti koko hänen arvo-
maailmansa. Paavali julisti 
uskon vanhurskautta, joka sai 
fariseukset ja jopa muutamat 
uskoa tunnustavat juutalaiset 
vastustamaan häntä.

Kristuksen tunteminen oli 

kuitenkin kaikkein tärkeintä 
Paavalille. ”Niinpä minä todella 
luen kaikki tappioksi tuon ylen 
kalliin, Kristuksen Jeesuksen, 
minun Herrani, tuntemisen rin-
nalla, sillä hänen tähtensä minä 
olen menettänyt kaikki ja pidän 
sen roskana - että voittaisin 
omakseni Kristuksen.” (Fil. 3:8)

Paavalin katse oli kiinnitetty 
voittopalkintoa kohti, ja sik-
si hän ei pysähtynyt miettimään 
omia virheitään eikä ihmisten 
mielipiteitä. ”Veljet, minä en 
vielä katso sitä voittaneeni; 
mutta yhden minä teen: unhot-
taen sen, mikä on takana, ja 
kurottautuen sitä kohti, mikä on 
edessäpäin, minä riennän kohti 
päämäärää, voittopalkintoa, 

johon Jumala on minut taivaal-
lisella kutsumisella kutsunut 
Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 
3:13-14)

Meillä jokaisella on Jumalan 
kutsu palveluksen työhön Py-
hässä Hengessä. Jeesus sanoi: 
”Ei kukaan, joka laskee kätensä 
auraan ja katsoo taaksensa, ole 
sovelias Jumalan valtakun-
taan.”  (Luuk. 9:62)

Muistan vuonna 1995 Jyväs-
kylässä Marc Dupontin koko-
uksessa, kun Jari Koivu makasi 
Pyhän Hengen vaikutuksesta 
etulavetilla, häneltä kysyttiin 
kokouksen loputtua, että mitä 
sinä koit maatessasi siinä. Hän 
vastasi: ”Näin Jeesuksen käsi-
varren, jossa väljä viitan hiha 

ikään kuin hulmusi tuulessa.” 
Jari kysyi Jeesukselta, miksi 
hiha hulmuaa? Jeesus vastasi: 
Jos sinä tahdot olla minun kans-
sani, seuraa minua.

Jeesus tekee aina uutta, mutta 
seuraammeko me Jeesusta sin-
ne, mihin Hän menee. Jeesus on 
liikkeellä, ja sen tähden Hänen 
hihansa hulmuaa. Silloin, kun 
me olemme Jeesuksen kanssa 
liikkeellä, ei ole aikaa eikä 
tarvetta pälyillä taakse, koska 
silloin me voimme kompastua 
ja menettää kallista aikaamme.

Vihollisen tarkoitus on or-
juuttaa meitä. Sen käyttöaseet 
ovat menneisyyden penkomi-
nen saadakseen meidät katke-
raksi, mutta vihollisen juonet 
eivät ole meille tuntemattomia. 

Jumala haluaa, että vapau-
dumme myös uskonnollisis-
ta mielipiteistä, siitä, kuinka 
Jumalan pitäisi tehdä asioita 
meissä ja seurakunnassa. Usein 
erehdymme luulemaan, että 
koska Jumala teki silloin niin, 
Hän tekee sen taas samalla 
tavalla tai päinvastoin, että 
kun Hän silloin teki niin, Hän 
tekee sen nyt toisin. Jumalan 
ajatukset ovat kaukana meidän 
ajatuksistamme.

Me olemme saaneet nähdä 
rukousvastauksia seurakun-
nassa. Se näky, minkä olemme 
saaneet Herralta, toteutuu vää-
jäämättömästi, eikä kukaan voi 
ottaa sitä meiltä pois. Jeesus 
olkoon keskipisteemme. Silmät 
luotuina uskon alkajaan ja täyt-
täjään. Hän pitää meistä huolta.

”Älkää entisiä muistelko, 
älkää menneistä välittäkö. 
Katso, minä teen uutta; nyt se 
puhkeaa taimelle, ettekö sitä 
huomaa? Niin, minä teen tien 
korpeen, virrat erämaahan.” 
(Jes. 43:18-19)
Martti Ihalainen
Pastori, Lahti, Kääntöpiiriseu-
rakunta. Martti on jättänyt seu-
rakunnan johtajuuden nuorem-
malle pastori Miko Puustellille.

Jumala haluaa, että vapaudumme myös uskonnollisista mieli-
piteistä, siitä, kuinka Jumalan pitäisi tehdä asioita, sanoo pastori 
Martti Ihalainen.
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Lapset ja nuoret voivat pahoin. 
Joka viides heistä tarvitsee jo 
ammattiapua ja hoitojärjestel-
mät ovat pahoin ruuhkautuneet. 
Lasten mielenterveys horjuu, 
koska heille opetetaan, että 
voivat itse päättää - haluavatko 
olla poikia vai tyttöjä. Lap-
set eivät enää tiedä, mikä on 
elämän tarkoitus, ja vallitseva 
toivottomuus ja identiteettikriisi 
on lisännyt huumeiden käyttöä 
räjähdysmäisesti. Lasten vaa-
rallinen väkivaltainen käytös 
lisääntyy. Monet lapset eivät ole 
koskaan kuulleet Jeesuksesta 
tai pitävät Häntä sarjakuvahah-
mona!

Kouluissa ja mediassa 
opetetaan tunnustuk-
sellista ateismia
Virsien veisaaminen on anka-
rasti kielletty. Monet vanhem-
mat eivät myöskään enää huo-
lehdi lastensa hengellisestä kas-
vatuksesta, koska kuvittelevat 
koulun hoitavan asian. Toisaalta 
monet isovanhemmat valittavat, 
että saavat nähdä lapsenlapsiaan 
vain sillä ehdolla, etteivät kerro 
mitään Jeesuksesta.

Ateismi on ottanut 
nyky-yhteiskunnan 
lujaan otteeseen
Mutta miksi ateismi leviää 
kulovalkean tavoin? Kehitys-
oppi on monille hovikelpoinen 
syy olla ateisti. Ateistit ovat 
onnistuneet tekemään Jumalan 
sanassaan antaman ilmoituksen 
naurunalaiseksi evoluutioteo-
riansa avulla. Nykymaailmassa 
”kaikki selitetään evoluution 
avulla”. Se vyöryy päivittäin 
silmillemme kaikessa mediassa.

Surkuhupaisaa kuitenkin on, 
että mikään ei todellisuudessa 
”kehity paremmaksi”, vaan to-
dellisuudessa kaikki rappeutuu 
- elävät olennot vanhenevat, 
vuoret rapautuvat, autot ruostu-
vat, lajeja kuolee sukupuuttoon 
ja maailmankaikkeuskin on 
matkalla kohti lämpökuolemaa.

Kaikkialla 
ympärillämme 
käydään sotaa 
Jumalaa vastaan!
Euroopan neuvosto pitää Raa-
matun ilmoitukseen uskomis-
ta niin suurena uhkana EU:n 
kulttuurille, että se kehottaa 
kaikkia tahoja ponnistelemaan 
luomisjärjestyksen torjumi-
seksi. Monet seurakunnat ovat 
valitettavasti myös siirtyneet 
vastustajan joukkoihin. Kato-
linen kirkko kannattaa kehi-

tysoppia ja vain yksi suurista 
luterilaisista kirkoista, Missouri 
synodi, sitoutuu Raamatussa il-
moitettuun maailman historiaan 
ja puolustaa Paavalin Areiopa-
gilla pitämää puhetta ihmisen 
alkuperästä.

No mikä on tämä ”EU:n kult-
tuuri”, jota Euroopan neuvosto 
haluaa puolustaa? Se pyrkii 
poistamaan kaikki kristilliset 
perusarvot sallimalla muun 
muassa abortin ja eutanasian 
toteuttamisen sekä perintei-
sen avioliiton tuhoamisen. Se 
toteuttaa silmiemme edessä 
Roomalaiskirjeen 1. luvussa 
ennakoidut tapahtumat Siksi 
Paavalin siteeraaminen julki-
sesti johtaa Suomessa jo polii-
sikuulusteluihin!

Paradoksaalista on, että ase-
telma on tieteen maailmassa 
kääntynyt ylösalaisin!
Tieteellinen tutkimus on aivan 
viime vuosina kaatanut kehi-
tysopin korttitalon. Ateistien 
kauhuksi ”alkusolusta Aada-

miksi” -evoluutio on nyt ni-
mittäin kumottu tieteellisen 
tarkasti. Enää ei voida sanoa, 
että luomisjärjestykseen luot-
tavat vastustavat tiedettä, vaan 
on tullut ilmeiseksi, että tieteen 
vastustajat ovatkin ateisteja, 
jotka vastoin kemian, fysiikan 
ja perinnöllisyystieteen lakeja 
uskovat mahdottomuuksiin. 
Ateismi on paljastunut uskon-
noksi.

Nyt on tullut aika 
kertoa tämä 
ilouutinen lapsille 
ja nuorille,
jotka on kaiken valheen voi-
malla viekoteltu pois Hyvän 
Paimenen laumasta. Tässä täy-
tyy myös osata olla ovela, kuten 
Raamatussa opastetaan, eli ol-
kaa siis viisaita kuin käärmeet, 
kuten Matt.10:16 todetaan. 
Lasten ja nuorten kiinnostus 
voidaan nimittäin varmuudella 
vangita dinosaurusten avulla!   

Lapset ja nuoret  
ovat järkeviä
Koska aikuiset, media ja kou-
lut ovat aivopesseet useimmat 
lapset ateisteiksi, on ryhdyt-
tävä vastaiskuun, sillä peli ei 
suinkaan ole menetetty, vaan 
päinvastoin, nyt on tullut aika 
antaa lopullinen kuolinisku 
kehitysopille, mutta tehdä se 
tieteellisten tutkimustulosten 
avulla, niin että lapset itse 
oivaltavat, mistä on kysymys. 
Ei siis voi ”määrätä” mikä on 
totuus, vaan lapsen tulee itse 
ymmärtää perustelut - silloin 
tulos on pysyvä!

Nuoret janoavat 
totuutta ja etsivät 
sitä vilpittömästi
Totuuden etsinnässä dinosau-
rukset ovat tähän asti ryös-
täneet ratkaisevan roolin, ja 
kertomukset hirmuliskoista ovat 
ohjelmoineet lapset uskomaan 

230-65 miljoonaa vuotta van-
haan maailmaan. Mielenkiin-
toista tässä yhteydessä on, että 
Raamatussa kerrotaan Jumalaa 
vastustavasta tahosta, joka ”pyr-
kii muuttamaan ajat” maailma-
naikojen lopulla (Daniel 7:25). 
Jumalan ilmoittama aikataulu 
on siis, 1700-luvulta jKr alkaen, 
muutettu miljooniksi vuosiksi 
aivan kuten Danielin kirjassa 
ennakoidaan!

Nyt olen kirjoittanut suomen-
kielisen, erityisesti lapsille tar-
koitetun kirjan dinosauruksista, 
joka rokottaa nuoret yhtä tehok-
kaasti ateismia vastaan kuin lap-
sena saatu kolmoisrokote torjuu 
lopullisesti tuhkarokon. Kirjan 
nimi on DINOSAURUKSET - 
Muinaiset lohikäärmeeT. 

Esiin voimalla rynnänneet 
tyranniliskot kaatavat nyt ke-
hitysopin kulissit kuin keilat. 
Miljoonat vuodet muuttuvat 
menneisyyden myytiksi. Ke-
hitysopin kulmakivi on tähän 
asti ollut väite, jonka mukaan 
kalliosta kaivettu dinosauruk-
sen luu todistaa kallion yli 65 
miljoonan vuoden ikäiseksi. 
Tämä muinainen, jumalankiel-
täjien mielikuvitusmaailma 
on kuitenkin nyt haihtunut 
kuin aamukaste Saharasta, kun 
dinosaurusten jäännöksistä 
eristetään jatkuvasti yhä lisää 
alkuperäisiä pehmytkudoksia.

Näiden tuoreiden fos-
siililöytöjen merkitys 
on mullistava!
Vallitseva akateeminen maa-
ilmakäsitys perustuu, todis-
tamatta pätevänä pidettyyn, 
oppilauseeseen, jonka mukaan 
eläimiä on ollut maapallolla 
satoja miljoonia vuosia. Maa-
kerrostumaa ei kuitenkaan voi 
ajoittaa satojen miljoonien 
vuosien ikäiseksi fossiileilla, 
joissa on yhä pehmytkudoksia 
jäljellä - sen ymmärtävät kaik-
kia, sillä eiväthän alkuperäiset, 
vielä pehmeät verisuonet säily 
maaperässä kuin korkeintaan 
joitakin vuosituhansia ja aivan 
erityisolosuhteissa. Tämä it-
sestään selvä tosiasia vahvistaa 
viiltävällä tieteellisellä tark-
kuudella, että monin paikoin, 
kilometrien paksuiset, pää-
asiassa merieläimiä sisältävät 
valtavat maakerrostumat ovat 
muodostuneet mittavassa maail-
manlaajuisessa vesikatastrofissa 
tuhansia – ei satoja miljoonia 
vuosia sitten!

Tukimus osoittaa
Toinen tuore tieteellinen ha-
vainto on, että ihmisen perimä 

Lapset takaisin Jeesukselle

       Jatkuu s. 5

Lapset ja nuoret on vapautettava väärästä ateismin ja evoluution harhaopetuksesta, painottaa 
lääkäri Pekka Reinikainen.
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Jeesus on tie, totuus ja elämä
Minua on puhutellut Jee-
suksen sana: ”Kaikki, 
mitä te tahdotte ihmis-
ten teille tekevän, tehkää 
myös te samoin heille; sillä 
tämä on laki ja profeetat.” 
(Matt. 7:12)
Miten tärkeätä on julistaa evan-
keliumia niille, jotka eivät vielä 
tunne Jeesusta Kristusta, koska 
kaikki, jotka ovat todella tulleet 
tuntemaan Hänet, ovat ikikiitol-
lisia siitä, että oli joku, joka toi 
heille evankeliumin totuuden, 
koska se on suurin ”lottovoit-
to”, minkä ihminen voi mil-
loinkaan elämäänsä löytää ja 
omistaa. Sitä aarretta ei voi edes 
verrata mihinkään täällä ajassa

Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, 
totuus ja elämä; ei kukaan tule 
Isän (Jumalan) tykö muutoin 
kuin Minun kauttani.”
 
Löydä totuus
Evankeliumin totuus löytyy 
Raamatusta, Jumalan iäti kes-
tävästä muuttumattomasta Sa-
nasta! Mitään oheiskirjojakaan 
ei välttämättä tarvita. Jeesus 
sanoi, että ”joka ei ota vastaan 
Jumalan valtakuntaa niin kuin 
lapsi, se ei pääse sinne sisälle.” 
Eli lapsi uskoo asian, niin kuin 
hänelle sanotaan. Kyse on siis 
uskosta. Sana sanoo: ”Joka 
uskoo ja kastetaan, se pelastuu; 
mutta joka ei usko, tuomitaan 
kadotukseen. (Mark. 16:16) 
Room. 8:1 sanoo myös: ”Niin ei 
nyt siis ole mitään kadotustuo-
miota niille, jotka Kristuksessa 
Jeesuksessa ovat.”

 Jumalan laki
Esim. fysiikan lakeja ei voi 
kumota, ne ovat niin kuin Herra 
on ne määrännyt ja säätänyt. Sa-
moin hengellisiä Jumalan lakeja 
ei kukaan ihminen voi kumota 
tai muuttaa, ne ovat niin, kuin 
Jumala on ne säätänyt. Totuutta 
ei muuta se, uskooko ihminen 
niihin tai ei. Sana ilmoittaa, että 
pelastus ihmiselle tulee vain 
Jeesuksen Kristuksen Golgatal-
la antaman sovitusuhrin kautta - 
ei minkään muun. Ihmisen pitää 
elämässään ottaa tämä Jumalan 
tarjous vastaan! Jos joku tarjoaa 

sinulle lahjaa, niin valinta on 
sinun, haluatko ottaa lahjan 
vastaan vai et.  Samoin on tämän 
Jumalan tarjoaman iankaikkisen 
elämän lahjan laita. 
 
Eksyttäjä
Sielun vihollinen on harhautta-
nut ihmisiä uskomaan milloin 
mihinkin. Se on onnistunutkin 
taitavasti pimittämään suurelta 
osalta ihmisiä evankeliumin to-
tuuden - Jeesuksen Kristuksen - 
vaikka se on jokaisen nähtävänä 
selvästi Raamatun lehdiltä, jos 
vain vaivautuu lukemaan ja 

ottamaan tästä elämämme tär-
keimmästä asiasta selvää.

Eksyttäjiä on ollut ja on pal-
jon maailmassa. Mutta niistä-
hän Jeesus meitä juuri eritysesti 
varoitti. Hän sanoi, että ”voi 
maailmaa viettelysten tähden. 
Viettelysten täytyy kyllä tulla; 
mutta voi sitä ihmistä, jonka 
kautta viettelys tulee!” (Matt. 
18:7) Hän puhui myös siitä, 
että jos joku ei ole mennyt 
”lammastarhaan” ovesta, eli 
Jeesuksen kautta, hän on va-
ras ja rosvo, kuten Sana sen 
selvästi ilmaisee, vaikka olisi 

minkä tason teologi tai opettaja. 
Jeesus sanoo: ”Minä olen ovi. 
Kuka ikinä tulee sisälle (eli 
taivasten valtakuntaan) Minun 
kauttani, hän pelastuu. (Joh. 
10:9) Tämä siksi, että ”Eihän 
sokea ei voi sokeaa taluttaa? 
Eivätkö molemmat lankea 
kuoppaan?” kuten Jeesus itse 
asian ilmaisee. Jos ihminen ei 
ole kohdannut omassa elämäs-
sään elävää Herraa Jeesusta 
Kristusta omana Pelastajanaan, 
niin hän on ulkopuolella Tai-
vasten valtakunnasta ajassa ja 
iankaikkisuudessa. 

Sinun valinta
Sen tähden jokainen, joka kuu-
lee evankeliumin, tulee elämäs-
sään valinnan paikalle, vastaako 
hän tähän Jumalan kutsuun vai 
ei. Jumala kutsuu ihmistä erityi-
sesti puoleensa silloin, kun Hän 
antaa ns. ”etsikkoajan”, jolloin 
ihmistä erityisesti kiinnostavat 
nämä hengelliset asiat. Mutta 
jos ihminen hylkää sen ja jatkaa 
omaa tietänsä, niin seuraava 
kutsu voi tulla vasta vuosien 
päästä. Sanotaan, että Jumala 
kutsuu ihmistä 2-3 kertaa elä-
mänsä aikana, ja jos ihminen 
hylkää sen aina, niin joskus voi 
olla viimeinen kutsu, jolloin 
ihminen kulkee elämässään ohi 
tämän kalleimman mahdolli-
suutensa. 

Sovitus on sinua 
varten Jeesuksessa
Jeesuksen Kristuksen koko 
maailman ihmisten edestä an-
tama valtava sovintouhri ja 
lunastustyö on vieläkin voi-
massa, ja ihmisiä kutsutaan 
taivasten valtakuntaan, johon 
käy tie vain Jeesuksen Kris-
tuksen kautta. Tulla saa aivan 
sellaisena kuin on, ei tarvitse 
itse parannella itseään, Jeesuk-
sen sovintoveri puhdistaa sinut 
kaikesta synnistä, vaikka olisit 
miten paljon elämässäsi rikko-
nut Jumalaa ja ihmisiä vastaan. 
Kun tulet, Hän ottaa sinut avo-
sylin vastaan ja saat tuntea Hä-
nen valtavan Isän rakkautensa 
sinua kohtaan. 

Nyt on pelastuksen 
päivä - etsikkoaika 
sinulle
Jesaja puhuu tästä Jumalan 
ihmiselle antamasta ”etsikko-
ajasta” seuraavin sanoin: Jesaja 
55:6-7: ”Etsikää Herraa silloin, 
kun Hänet löytää voidaan; huu-
takaa Häntä avuksi, kun Hän 
läsnä on. Jumalaton hyljätköön 
tiensä ja väärintekijä ajatuksen-
sa ja palatkoon Herran tykö, niin 
Hän armahtaa häntä, ja meidän 
Jumalamme tykö, sillä Hänellä 
on paljon anteeksiantamusta.”
paljon anteeksiantamusta.”

Lapset takaisin Jeesukselle

on osoittautunut tietokoneeksi.
Perimämme on todellisuudessa 
tietokone, jonka ohjelmien 
vaurioituminen käynnistyi, kun 
kuolema murtautui 6 000 vuotta 
sitten paratiisin täydelliseksi 
luotuun maailmaan. Maailmas-
sa vallitseva rappio, kuolema 
ja pahuus on seurausta siitä, 

että ihminen ei totellut Jumalaa 
eikä uskonut Hänen sanaansa. 
Ihminen on yhä saman synnin 
vallassa, sillä edelleen epäus-
koisena hän torjuu luomisen, 
lankeemuksen ja vedenpaisu-
muksen todellisuuden ja kuvit-
telee kehittyneensä kävelystä 
kiinnostuneesta kalasta!

Nyt on tullut aika 
palauttaa lapset ja 
nuoret Jeesuksen 
turvalliseen syliin
Dinosaurukset - muinaiset lo-
hikäärmeet -kirja avaa heidän 
silmänsä näkemään elämän 
tarkoituksen ja taivaallisen 

toivon todellisuuden ateistien 
pystyttämän epätoivon ja tar-
koituksettomuuden tiheikön 
läpi. Luotan lasten vilpittömään 
tiedonjanoon, sillä lapsissa on 
usko Jumalaan tehdasasennuk-
sena ja rakkaus lapsia kohtaan 
velvoittaa meitä kertomaan 
heille, kuka tämän ihmeellisen 

Jatkoa sivulta 4. Lapset takaisin Jeesukselle
maailman on luonut, miksi 
olemme täällä ja minne olemme 
menossa.
Pekka Reinikainen, lääkäri
https://www.patmos.fi
kuvajasana/tuotteet/dinosau-
rukset/

        Jatkuu s. 5

Anne Katto-Davidsson

Anne Katto-Davidsson on helluntaiseurakuntaan kuuluvuva laulaja, joka on julkaissut useita 
CD-levyjä. Lisäksi hänen tuotantoonsa kuuluu käsin piirrettyjä tauluja.
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Jumala on rakkaus
- Jumala on armollinen Jumala, 
mutta minä olin armon väärin-
käyttäjä. Minun tapauksessani se 
tarkoitti sitä, että ajattelin voivani 
elää vapaasti homona ja transsu-
kupuolisena naisena, harrastaa 
irtosuhteita niin paljon kuin ha-
luan, ja armo kattaisi kaiken. ” 

Tino Portnoj, 21, on uskovan perheen 
poika. Hänen molemmat vanhempansa 
ja kaikki neljä sisarusta ovat uskossa, ja 
Tinokin uskoi Jeesukseen lapsesta asti. 
Mutta niin kuin niin monet suomalaiset, 
hän ei uskonut Jumalaan raamatullisesti, 
vaan omalla tavallaan. Hän ei siis ollut 
uudestisyntynyt kristitty.   

Millaiset asiat vaikuttivat kehityksessäsi 
siihen, että sinusta tuli homo?

     

   - Koska olen kristillisen kodin kas-
vatti, ymmärsin, että en todellakaan 
ole syntynyt homoseksuaaliksi. Olin jo 
alakoulussa kovasti tyttöjen perään ja jo 
kakkosluokalla minulla oli ensimmäinen 
tyttöystävä, ja sen jälkeen vauhti vain 
parani! Ei minulla käynyt koskaan edes 
mielessä, että olisin halunnut halata tai 
pussata poikaa, kyllä ne kaikki olivat 
tyttöjä.

Koulukiusaamisesta se lähti
Tino on harvinaisen kaunis mies. - Olen 
myös hentorakenteinen, ja minua on 
välillä luultu tytöksikin - ja juuri tä-
män johdosta minua alettiin haukkua 
homoksi. Kuvaavaa onkin, että kun 
kuulin nimittelyä ensimmäisen kerran, 
en edes ymmärtänyt, mitä sana ”homo” 
tarkoittaa! 

Tino joutui kärsimään rajua koulukiu-

saamista peräti 10 vuotta. - Sitten ajau-
duin netissä ihan vahingossa pornosivus-
tolle. Vielä silloin en ymmärtänyt koko 
asiasta mitään, olin vain järkyttynyt siitä, 
mitä näin. En tiennyt edes, kuinka lapsia 
tehdään ja ihmettelin vain, että mitä nuo 
tuossa oikein tekee…

Raamattu kertoo, kuinka suuri valta 
sanoilla ja puheilla on elämäämme. 
- Minun ylleni julistettiin homoutta 
vuosikausia ja ehkä otin tiedostamattani 
tämän valheen vastaan. Myöhemmin 
menin pornosivuille uudestaan ja aloin 
katsella homopornoa, ja kummallista 
kyllä, sen jälkeen ne muut sivut eivät 
enää kiinnostaneetkaan minua, Tino se-
lostaa. - Ja seiskaluokalla aloin katsella 
pelkästään homopornoa.

- Kasiluokalla tiedostin, että siitä 
on tullut minulle sellainen riippuvuus, 
jota en pysty hallitsemaan. Katselin sitä 

 

päivittäin tai ainakin joka toinen päivä. 
Kotikasvatukseni ansiosta tiesin kuiten-
kin, että Jumala on todellinen ja että en 
ole lähtökohtaisesti homo vaan hetero, 
joten en suostunut hyväksymään itselleni 
homoidentiteettiä.

Jumala vastasi 
rukoukseen unella
- Sitten elämääni astui tyttöystävä, ja 
lähitulevaisuudessa näytti edessä olevan 
sänkyyn meno.  Huomasin, että ajatus 
alkoi ahdistaa minua, sillä minähän 
en tiedä naisen fysiikasta mitään - siis 
mitä minä teen? Enhän minä osaa…  
Ja mieleeni tuli, että olisi niin helppoa 
olla jonkun pojan kanssa, kun tiedän, 
kuinka kaikki toimii. Ja siinä vaiheessa 
aloin taas ajatella, että ehkä minä sit-
tenkin olen homo.    

”Ja sitten eräänä 
päivänä sanoin, että 
nyt riitti! Sanouduin 
täydellisesti irti homo-
seksuaalisuudesta ja 
transidentiteetistä ja 
tunnustin syntisyyteni 
Jeesukselle. Hylkäsin 
homoidentiteetin ja 
päätin lähteä seuraa-
maan Jeesusta kokosy-
dämisesti. Nyt minulla 
on uusi ihana iden-
titeetti Jeesuksessa, 
sanoo Tino Portnoj.
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    - Sitten kysyin rukouksessa Taivaan 
Isältä, että olisiko se Sinusta ihan ok, 
jos minä tapaisin jonkun kivan pojan 
ja me mentäisiin naimisiin ja elettäisiin 
yhdessä. Muutama päivä tämän jälkeen 
näin unen: unessa oli kirkko ja homopari, 
ja pappi oli siunaamassa heitä avioliit-
toon. Yhtäkkiä kirkko romahti, ja näin 
valtavat tulen liekit ja tiesin, että paikka, 
jossa minä olin, oli helvetti. Herätessäni 
tiesin heti, että tämä oli Jumalan vastaus 
kysymykseeni.” 

- Unen perusteella tiesin siis Hänen 
tahtonsa, mutta silti käänsin selkäni 
Jumalalle. Ja sitten kehtasin vielä kau-
histella, kun perheeni jäsenet sanoivat, 
että sinä elät synnissä ja se on väärin, ja 
että nyt et ole matkalla Taivaaseen, jos 
jatkat tietoisesti synnissä elämistä. 

- Mutta valitettavasti ajattelin siinä 
tilanteessa, että haluan olla joka tapa-
uksessa homo - ja niin aloin elämään 
elämääni armon väärinkäyttäjänä.

Äidin viisaat neuvot
Neljä vuotta sitten vappuyönä Tino he-
räsi hirveään ahdistukseen ja paniikkiin. 

- Silloin tuntui siltä, että minua 
syytettiin ihan kaikesta pahasta, mitä 
olin ikinä koko elämäni aikana tehnyt. 
Silloin muistin äitini neuvon: jos pai-
nostaja on demoninen henkivalta, niin 
kun sille sanoo: ´Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä saatana väisty!´, niin se joutuu 
väistymään. Mutta jos juttu on vain omaa 
mielikuvitusta, silloin ei tapahdu mitään. 

- Rukoilin äidin ohjeen mukaan ihan 
paniikissa, ja hetken kuluttua näin hen-
gen silmilläni, että tilaan laskeutui ikään 
kuin vitivalkoinen kangas ja minulle 
tuli täysi rauha. Olin aivan ihmeissäni 
ja nukahdin.

- Aamulla menin heti Herran eteen 
ja sanouduin irti kaikista irtosuhteista – 
mutta vain siitä syystä, että en enää ikinä 
halunnut kokea mitään niin kamalaa, 
kuin olin kokenut edellisenä yönä.

Tinon uusi elämä kuitenkin käynnistyi 
tästä. Kului pari kuukautta, ja Tino sai 
uusia uskovia ystäviä sisarensa kautta 
ja alkoi viettää aikaa heidän kanssaan. 
Vähitellen hän alkoi kyseenalaistaa 
seksuaalista identiteettiään. Mitäpä, jos 
en olekaan homo? Entäpä, jos en olekaan 
transsukupuolinen nainen? 

Irti homoidentiteetistä
- Ja sitten eräänä päivänä sanoin, että nyt 
riitti! Sanouduin täydellisesti irti homo-
seksuaalisuudesta ja transidentiteetistä 
ja tunnustin syntisyyteni Jeesukselle. 
Hylkäsin homoidentiteetin ja päätin 
lähteä seuraamaan Jeesusta kokosydämi-
sesti - ja Herran Jeesuksen veri puhdisti 
minut kaikesta synnistä! Sain syntyä 
uudesti, ylhäältä ja seuraavana aamuna 
kun heräsin, sydämessäni oli valtava, 
aivan sanoin kuvaamaton rauha.

Sydämen vallankumousta seurasi 
myös asunnon vaihto, ja muuttaessaan 
vanhasta kämpästä Tino heitti pois 
kaiken, mikä muistutti hänen entisestä 
elämästään, eli kyytiä saivat naisten 
vaatteet, meikit ja muutkin tykötarpeet.  

Entä kuinka vanhat kaverisi suhtautuivat 
muutokseesi?

- Tiesin, kuinka negatiivisen reaktion 
asia siellä aiheuttaa. Koin kuitenkin ole-

voi syyttää vanhempiani, en Jumalaa 
enkä ketään muuta kuin itseäni, sillä 
perussyy lankeamisiini on aina minun 
oma lihallinen luontoni.

Päivi Räsästä 
koskevat syytteet 
Päivi Räsänen on ollut valtakunnansyyt-
täjän hampaissa homoseksuaalisuutta 
koskevien Raamatun jakeiden takia jo 
kauan. Mitä mieltä olet asiasta? 

- Moni saa julkisen keskustelun perus-
teella Raamatusta väärän käsityksen. Ju-
malahan ei suinkaan tuomitse syntisiksi 
ainoastaan homoseksuaaleja vaan sanoo, 
että kaikki ihmiset, jotka eivät ole hyväk-
syneet taivaallista pelastussuunnitelmaa 
iankaikkiseksi turvakseen ja pyytäneet 
Häneltä syntejään anteeksi, ovat syntisiä. 
Mutta Isä antaa kaikki synnit anteeksi 
jokaiselle, joka sitä ikinä anoo Jeesuksen 
sovitustyöhön turvaten!

Kun siis pyydämme syntimme an-
teeksi ja uskomme Jeesukseen, uudes-
tisyntymisprosessimme käynnistyy, ja 
jokainen, joka huutaa avuksi Herran 
Jeesuksen nimeä, pelastuu. Se on valtava 
ilosanoma ihmisille! 

- Jumala on Rakkaus, ja Hän rakastaa 
äärettömän paljon jokaista ihmistä, ja 
myös jokaista homoa ja lesboa. Se, että 
Jumala tuomitsee määrätyt elämäntavat 
synniksi, ei kuitenkaan tarkoita, että 
Hän oikeuttaisi muut vainoamaan heitä 
tai sallisi, että heille tehdään pahaa. 
Päinvastoin! Hän sanoo, että Hän itse on 
Tuomari, ja kehottaa meitä rakastamaan 
lähimmäisiämme niin kuin itseämme. 

Maapallon jokainen ihminen siis 
on lähtökohtaisesti armahdettu, mutta 
pelastuakseen ihmisen tulee ottaa tuo ar-
mahdus vastaan – uskomalla Jeesukseen 
henkilökohtaisesti. Jumala on sulkenut 
kaikki ihmiset tottelemattomuuteen, että 
Hän kaikkia armahtaisi. (Room. 11:32)

Uusi, ihana identiteetti
- On nurinkurista, että homoliike on omi-
nut synnin identiteetikseen. Homoudesta 

jopa ylpeillään; puhutaan esim. kuinka 
se ja se homo tuli nyt ulos kaapista, ikään 
kuin ulostulo olisi joku saavutus! Eihän 
kukaan ylpeile silläkään, että hän on 
varas, eikä yksikään varas (tai syömäri 
tai juomari) halua tulla ”ulos kaapista” 
ja julistaa pahettaan koko maailmalle. 

- Mutta jos otetaan jostain synnin 
taipumuksesta ja sen himosta oma identi-
teetti, niin silloin ajaudutaan vaarallisille 
vesille. Minä esim. ajattelen, että vaikka 
vanhan synnin kiusaukset minua vielä 
joskus houkuttavatkin, niin nyt olen Ju-
malan lapsi ja Jumalan uusi luomus Kris-
tuksessa. Se on minun identiteettini eikä 
suinkaan synti, jota olen joskus tehnyt. 

Identiteetti on persoonallisuutemme 
syvin olemus, se on kuin talon perustus. 
Silloin kun elämämme perustus on elävä 
Jeesus Kristus, se on lujalla kalliope-
rustalla. 

- Ja olen varma, että jos Herra suo 
minulle vaimon, liittomme sukupuo-
lielämä toimii ihan normaalisti. Olen 
saanut taisteluissani homoseksuaali-
suutta vastaan monia läpimurtoja ja saan 
nyt elää vapaata elämää - ja kiitos siitä 
kuuluu yksin Herralle! Enää en silti ala 
vannomaan näissä asioissa mitään, sillä 
tajuan, että tämä on elämässäni alue, jota 
minun pitää valvoa.

Mutta enää Tino siis ei luota omiin 
voimiinsa, vaan on oppinut tuntemaan 
Jumalan voimaa ja kerskaa meidän Her-
rastamme Jeesuksesta. Meillä kaikilla on 
omat kiusauksemme, mutta me kaikki 
selviämme vaikeuksistamme voittajana 
Pyhän Hengen avulla, sillä Hänen joh-
datuksessaan meille tapahtuu kaikissa 
asioissa kaikkein paras mahdollinen, 
halleluja!    
Seija Pajatie

vani niin heikoilla uuden identiteettini 
kanssa, että en olisi pystynyt kohtaa-
maan sieltä tulevaa kritiikkiä, joten lähe-
tin heille kaikille viestin, jossa kerroin, 
että olen antanut elämäni Jeesukselle ja 
että en valitettavasti halua enää olla teke-
misissä enkä liikkua entisissä piireissä.”

Pelkäätkö kohdata heitä vieläkin? Ja 
kuinka uskallat antaa meille tämän 
haastattelun?

- En pelkää enää, sillä tiedän, kuka 
olen Kristuksessa, ja ennen kaikkea tie-
dän, kuka minun rakastava taivaallinen 
Isä on! Hän on Rakkaus, ja luotan siihen, 
että Hänen tahtonsa tapahtuu myös esim. 
tämän haastattelun jälkimainingeissa. 
Sillä Room. 8:31 (engl.) sanoo: Jos 
Jumala on meidän puolellamme, kuka 
voi olla meitä vastaan, niin että onnis-
tuu?” Isä Jumala pitää siis huolen, että 
vastustajamme eivät onnistu aikeissaan. 
Minun ei tarvitse pelätä.

Onko sinulle tullut retkahduksia?
”On muutama. Aluksi julistin kaik-

kialla, että olen ex-homo, joka on tullut 
uskoon, ja ajattelin, että nyt koko Suomi 
muuttuu, hah-haa. Minusta tuli ylpeä 
uskovainen, ja todistin suureen ääneen, 
että Herra on vapauttanut minut ihan 
kaikesta ja nettipornostakin – ja olikin. 
Olin puoli vuotta täysin vapaa ja ajatte-
lin, että ennemmin lehmät lentää, kuin 
minä lankean!”

Kenen syy?
- Raamattu sanoo, että viettelysten pitää 
tulla - ja nehän tulivat. Eräänä päivänä 
klikkasin pornosivun auki ja sen jälkeen 
ajattelin, että tämä ei ollut minun syyni, 
tämä oli saatanan syy - mutta sitten 
lankesin uudestaan. Olin langetessani 
vanhempieni luona ja sanoin, että se 
oli tämän kodin syy! Olen harrastanut 
täällä tätä juttua niin paljon, että teidän 
pitää muuttaa uuteen asuntoon, täällä 
minä lankean.

- Mutta sitten kun muutin omaan 
asuntooni ja lankesin siellä eka kerran, 
jouduin myöntämään, että ihan oma syy 
se lankeaminen aina on. Tajusin, että en 

Jeesus sanoi: ”Totisesti, 
totisesti minä sanon sinul-
le: joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä 
Jumalan valtakuntaa.”

 Aluksi ajattelin ylpeänä, 
että ennemmin lehmät 
lentää, kuin minä lanke-
an, sanoo Tino.
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Riina ja Arto Björkman 
vastaavat mediatyöstä Kot-
kan Soihtukirkossa. Media-
työntekijä Riina Björkman 
kertoo prosessista, joka johti 
seurakunnan mediamission 
vahvistumiseen juuri ko-
ronapandemian alla. 

- On ihmeellistä kokea, miten 
Jumalan antamat profetiat to-
teutuvat elämässämme, kun 
olemme itse aktiivisesti muka-
na ja meillä on halu toteuttaa 
Jumalan suunnitelmaa. Mehän 
rukoilemme, että Hänen tah-
tonsa tapahtuisi maan päällä, 
niinkuin se on taivaissa. Mutta 
Jumala tarvitsee siihen meitä, 
seurakuntakehon, jonka päänä 
on Herra Jeesus. Jos me vain 
pysymme Hänessä, niin oksa 
kantaa hedelmää, voima virtaa 
viinipuusta ja tulee esiin, Riina 
painottaa.

lähtemällä liikkelle yhden jär-
jestelmäkameran ja harrastelija-
videokameran kalustolla, Riina 
kertoo. Siihen asti oli kuvattu 
lähinnä matkavideoita lomilla ja 
Kenian lähetysmatkoilla.

- Se oli todella ”pienten 
alkujen päivä”. Mutta siemen 
oli silloin kylvetty, ja nyt alkoi 
syntyä uutta. Soihtu Media sai 
alkunsa, ja perustin Youtube-
kanava. Tuli myös selväksi, että 
tarvitsemme seurakunnallemme 
logon ja yhteneväisen ilmeen 
netin eri kanavilla. Taas kään-
nyin Taivaan Isän puoleen ja 
lähdin luonnostelemaan logoa 
sekä suunnittelemaan nettisivu-
ja. Ja jälleen sain kokea, miten 
Jumala on kaiken luovuuden ja 
inspiraation lähde, Riina kuvaa 
mediatyön prosessia.

Mediatyö ei saanut osakseen 
pelkkää suitsutusta, ja epäröin-
tiäkin oli eri vaiheissa, mutta 
prosessin edetessä koettiin 
myös yliluonnollista rohkaisua, 
Riina kertaa.

- Viikko toisen jälkeen 
kuitenkin jatkettiin. Katsojia 
Youtube-kanavalla oli alkuun 
kourallinen. 

Mieleen muistui profetioita 
vuosien takaa, jotka vahvistivat 
uskoa ja antoi rohkaisua jatkaa. 

Eräs nainen aikoinaan ru-
koili mieheni Arton puolesta ja 
näki tietokoneita, kameroita ja 
tekniikkaa, profetoi, että tulette 
lähettämään näitä kokouksia ne-
tissä ympäri maailmaa. Silloin 
ajatus tuntui ihan utopistiselta. 
Ei ollut mitään käsitystä koko 
aiheesta, Riina muistelee.

- Mutta pitää muistaa, että 
Herra on heikoissa väkevä. Hän 
näkee potentiaalin, mikä meillä 
on Hänessä. Kaikki voin Hänes-
sä, kun Hän minua vahvistaa!

Soihtukirkko valaisee netissä

Valokuvausopintoja ja 
musiikkivideoita
Riina Björman on opiskellut 
valokuvausta ja kokee luon-
nolliseksi, että sekin lahja on 
annettu Jumalan käyttöön. Aja-
tus kokouksien taltioinnista 
alkoi kehittyä jo seurakunnan 
käynnistysvaiheissa.

- Jo Soihdun alkuvaiheissa 
seurakunnan pastorilla oli aja-
tus kokousten taltioimisesta 
videolle. Meni kuitenkin vuosia, 
kunnes se alkoi toteutua, Juma-
lalla kun on kaikelle aikansa, 
Riina toteaa. 

- 2016 vuoden lopulla,  Seu-
rakunnassamme oli ollut muu-
toksia, ja moni toiminto, jossa 
olin ollut mukana, oli loppunut. 
Elämään oli tullut aikaa ja tilaa 
jollekin uudelle. Lupauksensa 
mukaan Jumala vaikuttaa meis-
sä tahtomista ja tekemistä, että 

Hänen hyvä tahtonsa toteutui-
si, ja niin hHän tuntui nytkin 
tekevän.

Ensimmäisen musiikkivi-
deonsa, ”Ole siunattu Israel”, 
Riina kertoo tehneensä ilmais-
ohjelmalla ja tuskailleensa 
läppärin kanssa, kun ei jaksanut 
pyörittää ohjelmaa.

- Taivaan Isä oli kuitenkin 
ihanasti mukana, ja Pyhä Henki 
antoi ideoita ja viisautta, kun 
opettelin editoimaan. Israelin 
reissulla otetut valokuvat yhdis-
tyivät hienosti Lea Haapaluo-
man kauniiseen kappaleeseen. 
Enpä silloin arvannut, että 
musiikkivideoita tehtäisiin vielä 
monta lisää ja näytettäisiin TV 
7-kanavallakin. 

Pienten alkujen päiviä
Seurakunnan kokouksia alet-
tiin kuvata ja ladata nettiin, 

Gideonin kutsu
Riina Björkman näkee media-
työvaiheissa uskon koetuksia 
ja Jumalan johdatusta, joka 
muistuttaa häntä Raamatun 
Gideonista.

- Tuomarien kirjassa ker-
rotaan Gideonista, joka oli 
puimassa viljaa piilossa vii-
nikuurnassa, korjatakseen ne 
talteen midianilaisilta, jotka ah-
distivat Israelin kansaa. Herran 
enkeli ilmestyi hänelle kutsuen 
Gideonia sotaurhoksi! Gideo-
nista ei varmasti tuntunut siltä. 
Päinvastoin, kun hän sai käskyn 
lähteä vapauttamaan kansaa, 
hän vastasi; ”Oi, Herra, millä 
minä vapautan Israelin? Minun 
sukunihan on heikoin Manas-
sessa, ja minä itse olen kaikkein 
vähäisin isäni perheessä.” Mutta 
Herra sanoi hänelle: ”Minä olen 
sinun kanssasi, ja sinä voitat 
midianilaiset niinkuin yhden 
ainoan miehen”.

- Meidän elämämme omat 
midianilaiset pyrkivät kyllä 
ahdistamaan meitä, ja erilaisia 
vastoinkäymisiä tulee, mutta 
tärkeintä on, miten jatkamme 
siitä eteenpäin. Jumala on us-
kollinen, Hän on mukana ja siu-
naa elämämme ja työmme. Hän 
myös johdattaa polullemme 
oikeita ihmisiä oikeaan aikaan, 
Riina korostaa.

Sisälle lupauksiin
Mediatyöhön tarvittavaa väli-
neistöä alettiin hankkia seura-
kunnalle vuonna 2017, ja näissä 
vaiheissa oli myös tarpeen tart-
tua kiinni aiemmin profetioissa 
saatuihin lupauksiin.

- Pastori Hannu Haapaluo-
ma tapasi erään uskovan veljen 

Jatkuu s. 9

Soihtukirkon TV-työ alkoi pienestä, aluksi vain kourallinen ihmisiä katsoi ohjelmiamme, mutta nyt erityisesti koronaepidemian aikana olemme saaneet olla siuna-
ukseksi monille, jotka eivät olet pääseet kokouksiin, sanoo Riina Björkman. Nyt heidän TV-työnsä on rohkaisuksi myös muille.

Jumala on ollut työssämme mukana. Hän auttoi meitä, kun opettelimme editoimaan TV-ohjelmia.
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Taivaan Isä siunaa koko sukua, osa 2
Ei ole l i ioittelua sanoa, 
että Erlundin suku on siu-
nattu suku. Ensimmäiseksi 
veljessarjasta tuli uskoon 
Allan, sitten hänen vaimonsa 
Viveka, sitten Allanin sisar 
Ilse, sitten veli Tomi ja sitten 
Tomin vaimo Jaana, sitten 
Kim-veli ja veljenpoika Jani, 
sitten Janin vaimo Päivi… 
Tässä kaksiosaisessa artikke-
lissa kerromme Isä Jumalan 
tekemistä tuoreimmista ih-
meistä Erlundin suvussa. 

Jeesus ilmestyi 
telkkarin kautta
Loimaalainen Tomi Erlund ru-
koili Jumalaa jo 13-vuotiaana, 
ja tämän jälkeen Pyhä Henki 
muistutti häntä usein, että sinun 
elämälläsi on tarkoitus! Mutta 
kiireinen elämä imaisi yrittä-
jämiehen kokonaan, ja vasta 
muutama vuosi sitten Tomi sai 
kokea, mitä se tarkoittaa, kun 
Jeesus tulee ihmissydämeen 
asumaan. 

- Silloin koko elämä muuttuu, 
Tomi vakuuttaa. Vaikka hän uskoi 
jo nuorena Jumalaan, niin Jeesuk-
sen merkitys oli kuitenkin jäänyt 
hämäräksi. 

- Kerran kuuntelin TV7:n ohjel-
maa, ja siellä julistettiin, että Jeesus 
Kristus on sovittanut sinun syntisi, 
niin samalla hetkellä minusta tun-
tui, kuin minua olisi pamautettu 
pesäpallomailalla päähän! Tajusin 
välittömästi, että se, mitä sanottiin, 
on totta, ja Jeesuksen merkitys 
avautui minulle kertaheitolla. Silloin 
päätin uskoa Jeesukseen, ja niin 
sain pelastusvarmuuden ikuiseen 
elämään.  

Jumala paransi! 
Aluksi Tomi ei puhunut Jaana-
vaimolleen uskostaan mitään, 

Irti tupakasta
Myös Tomin veli, ypäjäläi-
nen Kim Erlund, sai ensikos-
ketuksensa Jumalalta kristil-
lisen televisiokanavan kautta. 

- Olin uskovan tätini luona 
ja katselimme TV7:n ohjelmaa. 
Olen polttanut tupakkaa 50 
vuotta, Kim kertoo.

- Yhtäkkiä ruudussa oleva 
puhuja sanoi, että nosta kätesi 
ylös ja julisti, että nikotiini-
riippuvuutesi katkeaa nyt! Kim 
nosti kätensä ylös, ja hänen 
tupakanhimonsa katkesi siihen. 

- Sen jälkeen minun ei ole 
tehnyt edes mieli polttaa, tote-
aa Kim ja muistelee muinaisia 
tupakkalakkojaan.

- Niitä oli satoja! 
    

mutta hän alkoi kuitenkin kat-
sella kristillisen kanavan ohjel-
mia. Eräässä rukousohjelmassa 
kuulijoita kehotettiin laittamaan 
käsi sairaan kehonosan päälle. 
Tomin toisessa kädessä oli kaksi 
terveyskeskuksessa tutkittua 
kasvainta, ja toisessa kädessä 
nyrkin kokoinen patti. Niinpä 
Tomi pani kätensä kasvainten 
päälle.

  - Seuraavana iltana pienem-
mät kasvaimet tipahtivat lattial-
le kuin euron kolikot - ja parin 
päivän sisällä se valtavan iso 
patti häipyi pois ihan itsestään! 

Kun Jumala paransi myö-
hemmin Tomilta vielä sydämen 
ja polvetkin, Tomi innostui 
lopullisesti. Ja nykyään hän ha-
luaa kertoa kaikille, että Jeesuk-

sen nimessä on valtava voima! 
- Hän vapauttaa meidät paitsi 

synneistä, myös sairauksista!
Tomia ihastuttaa, että Jumala 

parantaa sairaita paitsi hengelli-
sissä kokouksissa myös kristil-
lisen median kautta. 

- Jeesushan lupasi, että ”mis-
sä tahansa kaksi tai kolme 
on koolla Minun nimessäni, 
siellä Minä olen heidän kes-
kellään.” (Matt. 18:20) Siis 
yksinäinenkin ihminen voi kris-
tillisen televisioaseman kautta 
osallistua kokouksiimme – ja 
parantua! Parantua, olipa hän 
missä päin maailmaa hyvänsä!

Halleluja! Tätä ilosanomaa 
meidän kannattaa kertoa kaikil-
le ihmisille!

   Aikaisemmin Kim oli ollut 
hiljaa, jos joku alkoi puhua 
uskon asioista. 

- Olin hiljaa, koska tajusin, 
että en tiedä niistä mitään. 

Mutta vapautuminen niko-
tiinista herätti Kimin uteliai-
suuden, ja hän hommasi itsel-
leen Raamatun ja alkoi miettiä 
asioita. 

Isä antoi uuden 
selän ja sydämen
Kim oli ollut selkänsä vuoksi 
sairaseläkkeellä jo vuosia, kos-
ka kolme välilevyä oli kulunut 
selästä pois kokonaan. Hän 
pystyi kävelemään vain lyhyi-
tä matkoja ja kevyetkään työt 
eivät enää onnistuneet. Hän ei 
pystynyt liikuttamaan esim. 
kevyttä katuluutaa.

Eräänä päivänä Tomi-veli 
houkutteli Kimin hengelliseen 
kokoukseen, ja kokouksessa 
Kimille tapahtui ihmiselämän 
suurin ihme, uudestisyntymi-
nen. 

Mutta tarina ei pääty vielä 
tähän! Kun Kim oli pyytänyt 
Jumalalta syntinsä anteeksi, 
ja Jeesus oli saanut luvan tul-
la Kimin sydämeen, tapahtui 
fyysisiä ihmeitä: rukouksessa 
Jeesus antoi Kimille uuden 
selän - ja samassa rytäkässä 
parantui Kimin sydänkin!  

- Nitrot jäivät sillä reissulla 
minulta pois kokonaan, ja sel-
käni parantui kaikista kivuista 
- ja mikä mahtavinta, vapauduin 
stressistä ja sain mielenrauhan.

Siis sellainen ihmemies on 
Jeesus! Häneen kannattaa to-
dellakin tutustua – ihan perus-
teellisesti!  
Seija Pajatie

Suurin on uudestisyntymisen ihme! Arvomaailmani 
on muuttunut kokonaan, sanoo Kim Erlund. 

Kun annoin elämäni Jeesukselle, kehossanikin 
tapahtui paranemista, sanoo Tomi Erlund.

laivalla ja kävi ilmi, että hänen 
tutullaan on hyvät kamerat 
myynnissä. Alettiin miettiä ja 
rukoilla asiaa, investointi tun-
tui suurelta eikä seurakunnalla 
ollut ylimääräisiä varoja. Tuli 
mieleen, josko sijoittaisimme 
niihin itse, ja toisistamme tietä-
mättä ajattelimme Arton kanssa 
samoin. Kun kyselin Herralta 
asiaa, Pyhä Henki nosti jälleen 
mieleen nuo vuosia sitten tulleet 
profetiat. Ymmärsin, etteivät 
ne toteudu itsestään, vaan kun 
tilaisuus tulee, niin siihen pitää 
tarttua uskossa luottaen ja elää 
profetiaa todeksi Jumalan kans-
sa, Riina kertoo.

Hankinnat tehtiin, ja Riina 
iloitsee siitä, että Jumalan huo-
lenpidossa myös mahdollisuus 
koulutuspäivään järjestyi. Sekä 
Riinan että Arton luovat kyvyt 
ja muu kokemus olivat työssä 
tarpeen.

- Pala palalta löytyi tietoa ja 
Pyhän Hengen johdatuksessa 

osaset loksahtivat paikalleen. 

Sopiva ies 
Riina pohtii hengellisen työn 
olemusta; Jumala, joka on kut-
sun antanut, on kutsujana us-
kollinen.

- Hengellisen työn taakka 
ei onneksi ole varsinaisesti 
meidän kannettavanamme, 
Jeesushan kehoitti heittämään 
kaikki murheet Hänen päälleen, 
ja sanoi myös toisaalla; Minun 
kuormani on keveä ja ikeeni 
sopiva, se ei hierrä vaan istuu 
jokaisen harteille kuin räätälöity 
vaate. Kun vaan muistamme tä-
män, emmekä yritä pärjätä itse. 
Onhan meillä voiman, neuvon, 
viisauden ja taidollisuuden Hen-
ki mukana,  jos vain maltamme 
työn tiimellyksessä kuunnella 
joskus niin hiljaista Pyhän Hen-
gen ääntä ja pysyä kytkettynä 
taivaalliseen voimavirtaan.

Mediatyön kenttä laajeni 
Soihtukirkossa juuri ennen ko-

ronapandemian alkua vuonna 
2020.

- Tämän Jumalan Hengen 
vaikuttamana myös työn laajen-
taminen tapahtui juuri oikeaan 
aikaan, alkuvuodesta 2020. Ja 
kun maailmanlaajuinen pan-
demia rajoituksineen lävähti 
keväällä esiin, meillä olikin 
livesriimaus-laitteet kasassa. 
Pienten alkukangertelujen jäl-
keen saatiin suorat kokoukset 
nettiin, ja ne jotka halusivat ot-
taa etäisyyttä, saivat olla muka-
na netin välityksellä reaaliajas-
sa. Kun monet tarvitsivat eri-
tyistä rohkaisua ja vahvistusta 
kaiken pelon ja epätietoisuuden 
keskellä, oli hienoa, että meillä 
oli kanavat valmiina ja saimme 
olla siunaukseksi monille. 

Riina iloitsee mediatyön saa-
masta myönteisestä palautteesta 
ja hengellisestä yhteydestä.

- Vuosien varrella onkin 
tullut hyvää palautetta ympäri 
Suomen. Kokousten ilmapiiri 

Jatkoa sivulta 8.  Soihtukirkko valaisee netissä

välittyy kotikatsomoihin. Yh-
dessä rukoillaan ja ylistetään, 
nauretaan ja itketään. Katsojat 
ovat kokeneet Pyhän Hengen 
läsnäolon kodeissaan ja saaneet 
apua, kun on yhdessä rukoiltu. 
Monet ovat virvoittuneet ja 

rohkaistuneet. Kaiken keskellä 
saa vain sanoa; kiitos Jeesus! 
Teksti: Riina Björkman ja 
Heljä Ahjovaara-Steck
Kuvat: Riina Björkman
ja Seppo Räisänen

Arjo ja Riina Björkman ovat vastussa Soihtuseurakunnan ja 
Soihtu Median TV-työstä.  Kuva: Seppo Räisänen
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Rukous-
palvelu
Raamattu sanoo, että vanhurs-
kaan rukous voi paljon, kun se 
on harras. Jaak. 5:15 Jumala 
vastaa rukouksiin. Voit lähettää 
luottamuksella rukousaiheesi 
sähköpostitse tai tekstiviestillä, 
jos tarvitset rukousapua: sairau-
den, etsit pelastusta, johdatusta 
elämääsi tai taloutesi puolesta.

KIVIOJALTA 
HALVALLA!
Viksten M.:Terveen opin
pääpiirteitä sid, 7.50 €
Merlin C.:Kiitoskirjat 7,50 €
SURUADRESSIT,
10-29 kpl a 4 €
30 kpl:n lajitelma 100 €
Netti-divarissa 
yli 14000 kirjaa.
Yli 6,49 €:n kirjasta
cd lahjaksi!
ETSIN yli 50 v. toiminnalle 
jatkajaa, vaikean selkäsai-
rauden takia.

www.postimyynti-kivioja.net
suopursu@gmail.com 
puh. 050-400 7142

Pastori Michael Howardin uusi sielunhoitoaiheinen kirjasarja nyt myynnissä!
Pastori Michael Howard tarttuu uudessa kirja-
sarjassa kolmeen sielunhoitoaiheiseen teemaan 
omalla kursailemattomalla tyylillään, höystäen 
aiheen käsittelyä lukuisin käytännön esimerkein. 
Loukkaantumisen petos kuvaa nimensä mukaisesti 
loukkaantumisen mallia, jossa syy omasta pettymyk-
sestä vieritetään toisten päälle. Mustasukkaisuuden 
vihreäsilmäinen hirviö -kirjasessa hän käsittelee ka-
teuden ja mustasukkaisuuden aihepiiriä nerokkaasti 
William Shakespearen Othello-näytelmän hahmojen 
kautta. Iisebelin vaikutus kuvaa maailmassa ja myös 
seurakunnassa kasvussa olevaa kontrollia, joka 
perustuu Jumalan säätämän järjestyksen turmele-
miseen. 
Yhdessä nämä kirjaset muodostavat hienon koko-
naisuuden. Tämä kirjasarja tulisi löytyä jokaisen us-
kovan kirjahyllystä, joka on vakavissaan läheisestä 
vaelluksesta Herransa kanssa!   
Kirjojen tilaus Out of Africalta 
kauppa@ooa.fi sähköpostin tai puh. 044-5382656. 
Hinnat: Loukkaantumisen petos 10 €, 
Mustasukkaisuuden vihreäsilmäinen hirviö 10 €, 
Iisebelin vaikutus 15 €.
Koko kirjasarja (yht. 3 kirjaa) nyt tarjoushintaan 30 €! 

Suomen Evankelisen Allianssin kannanotto
Kansanedustaja Päivi Räsä-
nen ja Luther-säätiön hiippa-
kuntadekaani Juhana Pohjo-
la ovat joutuneet syytetyksi 
pitäessään esillä kristillisen 
kirkon perinteistä, Raama-
tusta nousevaa opetusta avio-
liitosta ja seksuaalietiikasta. 

Raamatun mukaan Jumala 
loi ihmisen omaksi kuvakseen, 
mieheksi ja naiseksi. Tämä 
luomisen teologiaan nojaa-
va näkemys tarjoaa perustan 
kaikkien ihmisten yhtäläiselle 
ihmisarvolle ja oikeuksille.

Suomen Evankelinen Alli-
anssi katsoo, että uskonnollisen 

synnin määrittely tai teologisten 
erimielisyyksien ratkaisemi-
nen ei kuulu oikeuslaitoksen 
arvioitavaksi, vaan kysymys 
on uskonnonvapauden piiriin 
kuuluvasta asiasta. Valtion 
ja oikeuslaitoksen tehtävä-
nä on vaalia mahdollisim-
man laajaa sanan-, mielipi-
teen- ja uskonnonvapautta.

Raamattuun perustuvia ope-
tuksia tulee voida käsitellä 
ja niistä keskustella vapaasti 
julkisuudessa. Sen tulee olla 
mahdollista siitä huolimat-
ta, että Raamatun opettamien 
normien ja seksuaalietiikan 

julistaminen voi aiheuttaa 
loukkaantumisen tunteita ih-
misissä, joilla on niistä eroa-
va vakaumus tai elämäntapa.

Räsäsen ja Pohjolan julki-
suudessa edustama seksuaali-
eettinen kanta on maailmanlaa-
juisesti kristillisten kirkkojen 
vallitseva näkemys. Jos tämän 
näkemyksen esittäminen ja sitä 
koskevan raamatuntulkinnan 
käsitteleminen katsottaisiin 
kiihottamisrikokseksi, sillä olisi 
voimakas uskonnonvapautta 
rajoittava merkitys. Kirkkoja 
estettäisiin silloin opettamasta 
vapaasti omaa oppiaan, ja myös 

Raamatun levittäminen ja saa-
tavilla pitäminen voitaisiin kiel-
tää. Tämä olisi karkea perus- ja 
ihmisoikeuksien loukkaus.

Suomen Evankelinen Alli-
anssi kehottaa kristittyjä kai-
kissa kirkkokunnissa pitämään 
edelleen rohkeasti esillä Raa-
matun totuutta rakkaudellisella 
ja lähimmäistä kunnioittaval-
la tavalla. SEA kutsuu myös 
kristityt rukoilemaan Räsäsen 
ja Pohjolan sekä valtakun-
nansyyttäjän ja koko oikeus-
laitoksen puolesta.    

Suomen Evankelinen Al-
lianssi on evankelisen kris-

tillisyyden pohjalla toimiva 
yhdistys, jonka jäseninä on 
suomalaisia kirkkokuntia, seu-
rakuntia, järjestöjä ja yksi-
tyishenkilöitä. SEA vahvistaa 
evankelisten kristittyjen yh-
teyttä, toimii yhteisenä äänenä 
ja edistää lähetyskäskyä. SEA:n 
maailmanlaajassa yhteydessä 
on yli 600 miljoonaa kristittyä.
Helsingissä 4.5.2021
Suomen Evankelisen 
Allianssin hallitus
Kirsi Rothfors,
puheenjohtaja

Pauli ja Ana Kemi TV-studiossa.
Rukouspalvelusta vastaavat:
Pauli ja Ana Kemi
pauli.kemi@gmail.com
Puh. +358 (0)400 422 777 
Perjantaisin klo 20:30 Pauli ja 
Ana Kemin kaksikielinen (suomi-
ruotsi) profeetallinen rukousohjel-
ma Facebookisssa. Myös siihen 
voit jättää rukousaiheita. 
Suoran lähetyksen löydät 
Pauli Kemin Facebook-sivulta: 
facebook.com/pauli.kemi  

Uusi Elämä TV-ohjelmia 
Netissä Öppna Kanalen kautta. Netti–TV löytyy, kun kijoitat 
netissä sanan: ÖK Play
Suomenkielisten TV-ohjelmien lähetysajat 
joka viikko Suomen aikaan  (4 TV-ohjelmaa ) 
Maanantai klo 17:30  –  Torstai klo 18:00 
Lauantai  klo 18:30  –   Sunnuntai klo 13.00

Ruotsikielisten TV-ohjelmien lähetysajat 
joka viikko Suomen aikaan. (8 TV-ohjelmaa )
Ma 21:00 –  Ti 18:00  –  Ke 22:30  –  To 20:00  –  Pe 10:00 ja 18:00  –  La 22:00  ja  Su 21:30
Suomenkielisissä ohjelmissa mukana Miko Puutelli, Ester Aili Heinonen, Jarmo & Arja Honkasalo, 
Kari & Mari Valkonen, Kalle Vihonen, Ruotsikielisessä ohjelmassa mukana mm. Birger Skoglund.

Tue TV-työtä!  UUSI ELÄMÄ ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2021/685
Tili:  FI09 8000 1301 9610 83.   Suomessa myös Lahjoituspuhelin: 
0600 15525 (10.01 € + pvm )  0600 14400 (20,23 € + pvm)
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3  –  Swish 1230 339 457. Lähetysajat Ruotsissa -1 tunti 
Info: pauli.kemi@gmail.com  –  puh. 0400 422 777,  +46 72 531 8811  –  www.uusielama.net
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Toivon Seurakunta  

Kalle Vihonen
pastori 

www.terveystieto.aikainmerkit.fi
Ajankohtaisia aiheita, toim. Lassi Erpiö

ILPOISTENPIIRI
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat

Turun Martinkirkossa 
joka tiistai klo 19.

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

 

Suomen Evankelisen Allianssin kannanotto

SUOMI JEESUKSELLE 
 -RUKOUSPÄIVÄT
   Jeesus kansan ‘kakkukestit’

11.-13.6.2021 Karmel-kodilla 
Ylivoimainen Jeesus-voitto kaikkiin 
elämän tilanteisiin! Room. 8:31, 37,
2. Kor. 2:14, Joh. 16:33, Heb. 11:32-34
Rukouspalvelussa, Sanan opetuksessa 
ja Musiikissa TV7 Apu Tulee Ylhäältä 
rukouspalvelu- ja musiikkiryhmä

Rauno ja Salme Helppi,  
Olli Leivo, Juha ja Kirsi Korkeamäki sekä Hengen Ystävät - Intia Missio 
ryhmä, Vesa ja Anne Mäki, Mike ja  Annie Story ja Fagerit 
Majoitusta ja/tai ruokailua tarvitsevat ilmoittautuminen
Karmel-kodille Ma–pe klo 8–17. Puh. 050 383 9125 tai (03) 371 9231
Huom. Kaikkien tulijoiden pitäisi ilmoittautua sillä vain 50 ensimmäistä 
pääsee sisälle ja erikoisesti majoitusta ja ruokailua tarvitsevat 
Ei ilmoittautumisia vastaajaan eikä netin kautta. 
Jeesus kampanjamme nettisivujen osoite on: www.suomijeesukselle.fi
Rukouspäivien järjestänä on yhteiskristillinen yhdistys Hengen Ystävät ry

Ihminen varjelee ja suojelee 
omaisuuttaan lukemattomilla 
tavoilla. Me varjelemme ter-
veyttämme syömällä terveel-
lisesti, ottamalla vitamiinit ja 
liikkumalla. Nykyään puhutaan 
paljon luonnonsuojelusta, ja 
onhan Jumala antanut meille 
käskyn viljellä ja varjella maa-
ta. Kuitenkin Jumalan Sana sa-
noo, että yli kaiken varottavan 
varjele sydämesi, sillä sieltä 
elämä lähtee. Snl. 4:23

Uskonnollinen ihminen on 
ollut kekseliäs löytääkseen kei-
noja sydämen varjelemiseksi. 
Luostareissa munkit ja nun-
nat ovat eristäytyneet muusta 
maailmasta, ja noudattamalla 
tiukkaa kurinalaisuutta ja pie-
teettiä on ihminen pyrkinyt 
varjelemaan sydäntänsä kiu-
sauksilta ja tämän maailman 
virikkeiltä. Sydämen varjele-
minen ei kuitenkaan ole sitä, 
että me täysin eristäydymme 
muusta maailmasta. 

Jos meidän sydämessäm-
me on kaunaa, katkeruutta 
ja vääryyttä, niin se myös 
näyttäytyy sanoina ja tekoina. 

Kun kohtaamme eri elämänti-
lanteissa puristusta, näemme, 
mitä tuubista tulee ulos. Sy-
dämen kyllyydestä suu puhuu. 
Jumala käyttää näitä tilanteita 
tehdäkseen puhdistavaa työtään 
meissä.

Uskovaisina meidän teh-
tävämme on viljellä ja var-
jella sydämemme maaperää. 
Me viljelemme sitä lukemalla 
joka päivä Jumalan Sanaa, 
viettämällä päivittäin aikaa 
ylistyksessä ja rukouksessa 

ja osallistumalla seurakunnan 
kokouksiin. Tämän lisäksi mei-
dän tulisi varjella sydäntäm-
me sielunvihollisen kylvöltä. 
Meidän tulisi välttää tilanteita, 
joissa vietämme aikaa ihmis-
ten kanssa, jotka juoruavat ja 
panettelevat. Viihdemaailma 
on tänä päivänä täynnä rivoutta 
ja saastaa. On sanomattakin 
selvä, ettei meidän Jeesuksen 
seuraajina pitäisi katsella ja 
kuunnella sellaista materiaalia. 
Kun Jumala suo meille menes-

tystä, on tärkeä, että varjelem-
me sydäntämme ylpistymästä. 
Kun taas kohtaamme haasteita, 
loukkauksia ja hyökkäyksiä, on 
meidän tärkeä valvoa, ettemme 
vaivu epätoivoon ja epäuskoon. 
Voimme niissä tilanteissa muis-
tella Jumalan Sanan suurenmoi-
sia lupauksia. 

 Daavid oli Jumalan sydä-
men mukainen mies, mutta 
hänkin epäonnistui sydämensä 
valvomisessa. Kuninkaitten 
sotaan lähdön aikana hän jäikin 
kotiin. Juuri siinä tilanteessa 
hän lankesi haureuteen Bat-
seban kanssa ja lopulta hän 
tapatti hänen miehensä Uurian. 
Halusimme tai emme, olemme 
tässä maailmassa taistelussa 
pimeyden valtoja vastaan, ja 
uskovina meidän ei tule olla 
rintamakarkureita. Kun pysym-
me paikallamme sotarintamalla, 

Varjele sydämesi!
emme anna viholliselle sijaa 
kuiskutella korvaamme. Suuri 
suoja vihollisen juonia vastaan 
onkin, että aktiivisesti osallis-
tumme seurakunnan toimintaan 
ja löydämme paikan, jossa 
voimme palvella. 

Evankeliumin julistaminen 
uskosta osattomille on todella 
tärkeä myös oman uskonva-
elluksen kannalta, ja se on 
jokaisen uskovaisen velvolli-
suus. Antamalla kymmenykset 
ja uhraamalla Jumalan valta-
kunnan työhön varjelemme 
sydämen ahneudelta. Oman 
tehtävän löytäminen Kristuksen 
ruumiissa auttaa sinua pitämään 
sydämesi oikeassa kurssissa. 
Kun me toimimme ja elämme 
näin, olemme viholliselle täysin 
pysäyttämättömiä.
Vesa Kemi

Me varjelemme 
sydämemme maa-
perää lukemalla 
joka päivä Juma-
lan Sanaa, rukoi-
lemalla, ylistä-
mällä ja osallis-
tumalla aktiivi-
sesti seuraknnan 
työhön, sanoo 
Vesa Kemi.

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

                TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

www.kaantopiiri.org!  

 

Agape Mission avustaa
siellä, missä hätä on suurin: 
Intiassa, Brasiliassa ja Israelissa 
Tili Ruotsissa: PG 440 42 05-9  – Swish  1233 380 094
Osoite: Agape Mission, Hagalundsgatan 9, 169 65 Solna, Sverige 
Tili Suomessa: FI09 8000 1301 9610 83 – puh.  0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com – puh. +46 72 531 8811 – www.uusielama.net 

Erikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.f
Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Torstai klo 18.00 Rukouskokous 
Tilaisuuksissa mukana: Kalle Vihonen 
ym. puhujia ja vierailijoita
Tervetuloa!
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Nro 1/2021

Jippii-kuoro kohti uusia visioita...Linnunlauluäänitetuo piristystä eristäytymiseensivu 6

Pauli Kemi: Sinulla on toivo ja tulevaisuus sivu 2

Tilaa Uusi Elämä -lehti
* Evankelioiva     * Profeetallinen
* Siunaa Israelia  * Yhteiskristillinen 
Tilausmaksu 35 €/v (360 kr), loppuv. 20 € 
Maksa tilille:  FI27 8000 1670 8458 42
Ruotsissa: PG 496 39 26-3. Swish 1230 339 457 
E-mail: pauli.kemi@gmail.com –  P. 0400-90 88 40

          www.uusielama.net
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Nro 2/2021

Harri Kröger:

Jumalan suuri suunnitelma Sivut 3 ja 6-7

Talvisodan yhdestä 
ihmeestä Lapin
Pelkosenniemellä
tehdään elokuva

“Tässä auttoi
Herra!” 
Suomen pieni ja huonosti varus-

tettu armeija pysäytti puna-ar-

meijan hyökkäyksen.  Sivut 4-5

Tätä kirjoittaessani terroris-
tijärjestö Hamas on ampunut  
10 päivän sisällä yli 4000 tais-
telukärjin varustettua rakettia 
Israeliin. Toimenpide on kosto 
Israelille, joka on häätämässä 
arabiperheitä, jotka ovat jät-
täneet vuokransa maksamatta, 
rakentaneet laittomasti alueella 
ja vuokranneet omaisuutta 
luvatta eteenpäin. Asiaa on 
käsitelty pitkään kaikissa oi-
keusasteissa ja lopulta perheet 
saivat häädön. 

Tämähän on normaali käy-
täntö jokaisessa maassa! Ha-
masin mielestä poliisit eivät 
olisi myöskään saaneet mennä 
rauhoittamaan arabeja, jotka 
tapansa mukaan mellakoivat 
temppeliaukiolla ramadanin 
päättymisen jälkeen. 

Sota on tällä kertaa huoles-
tuttavasti levinnyt myös Israe-
lin radikaalien arabien ja radi-
kaalien juutalaisten väliseksi 
mellakoinniksi kaupungeissa. 
joissa arabit ja juutalaiset ovat 
vuosikymmeniä viettäneet rau-
hallista rinnakkaiseloa.

Mikä on totuus?
Oikeuttaako tämä juutalaisten 
ja arabien välinen yksityinen 
asuntokiista Hamasin hyök-
käämään Israeliin ja ampumaan 
silmittömästi raketteja Israelin 
kaupunkeihin tavoitteena tap-
paa niin paljon ihmisiä kuin 
mahdollista? Näinkö valta-
mediassa ajatellaan? Se on 
jättänyt kertomatta paitsi edellä 
mainitun vuokrakiistan myös 
sen, että kiistanalainen alue on 
kuulunut todistettavasti juuta-
laisille jo vuodesta 1875. 

Jordanian miehitettyä Itä-
Jerusalemin Israelin itsenäi-
syyssodassa sen armeija tuhosi 
kaikki juutalaisuuden sym-
bolit ja synagogat, karkotti 
juutalaiset alueelta ja asutti 
sen arabeilla. Juutalaiset eivät 
päässeet esim. heille tärkeälle 
Itkumuurille ennen kuin Israel 
valloitti alueen takaisin vuoden 
1967 sodassa. 

Todellinen syy Hamasin 
hyökkäykseen on halu tuhota 
Israel ja tehdä koko alueesta 

Palestiina. Se on kerrottu hei-
dän peruskirjassaan ja sitä on 
julistettu heidän johtajiensa 
suulla jo vuosikymmenien ajan.

Suhteellista vai 
suhteetonta
Uhreja on molemmilla puolilla. 
450 Hamasin ampumaa raket-
tia on pudonnut Gazan sisälle 
tappaen siviilejä ja tuhoten 
sähkölinjoja. Israel on iskenyt 
terroristijärjestön rakettialus-
toihin ja asevarastoihin, joita 
on ollut myös kerrostalojen ja 
julkisten rakennusten alla tun-
neliverkostossa. Muista armei-
joista poiketen Israelin armeija 
kuitenkin varoittaa siviilejä,  ja 
kehottaa heitä poistumaan ra-
kennuksista, jonka he aikovat 
tuhota. 

Tästä saivat kansainvälis-
ten mediatalojen toimittajat 
konkreettisen opetuksen, kun 
Israel tuhosi Hamasin tiedus-

telupalvelun keskuksena toi-
mineen rakennuksen, jossa 
myös eri mediat toimivat. Isku 
on tuomittu laajasti, mutta 
tuomitsijat ovat ”unohtaneet” 
kysyä: miksi mediatalot olivat 
samassa rakennuksessa sel-
keänä sotilaskohteena olevan 
terroristijärjestön kanssa? 

Maailman johtajilta olemme 
jälleen kuulleet kehotuksen 
nimenomaan Israelille “suh-
teellisesta voimankäytöstä”, 
mitä yleensä arvioidaan uhrien 
lukumäärällä. Israelia syytetään 
”suhteettomasta voimankäytös-
tä”, koska arabeja on kuollut 
enemmän kuin juutalaisia. 
Tähän voi esittää vastakysy-
myksen: oliko briteillä toisessa 
maailmansodassa “suhteetonta 
voimankäyttöä”, koska sak-
salaisia kuoli enemmän kuin 
brittejä? Uhrimääriä vertailta-
essa unohdetaan se, että Israel 
tekee kaikkensa suojellakseen 

kansalaisiaan ja myös Gazan 
siviilejä. Hamasin tavoitteena 
taas on paitsi juutalaisten myös 
gazalaisten mahdollisimman 
suuri uhrimäärä, joka toteu-
tetaan käyttämällä ihmiskil-
piä. Silloin Hamas voi luottaa 
siihen, että media saa Isra-
elin näyttämään syylliseltä.  

Löytyykö ratkaisua?
Netanyahu kysyi: “Mitä maa-
ilma todella odottaa Israelin 
tekevän? Luopuvanko omasta 
turvallisuudestaan   vihollisen 
rauhoittamiseksi?” Maailman 
pitäisi painostaa Hamasia ja 
kohdella sitä niin kuin se kohte-
lee muitakin terroristijärjestöjä 
- ISIStä, Hizbollahia ja Boko 
Haramia. 

Miksi valtamediamme, jon-
ka pitäisi antaa mahdollisim-
man puolueeton ja todenmu-
kainen kuva tilanteesta, on näin 
voimakkaasti politisoitunut 

Mielessäni Israel 

Israel-vastaiseksi? Kysymyk-
seen on ainakin yksi selkeä 
vastaus: antisemitismi, joka 
on kautta maailman historian 
saanut ihmiset ja kansat vaino-
amaan juutalaisia ja nyt myös 
heidän maataan, Israelia.

Israel, ajan kello
Näemme, miten Jumalan kello 
tikittää maailmalle annettua 
armonaikaa kohti sen loppua. 
“Miksi siis pakanat pauhaavat 
ja kansat turhia ajattelevat?” 
Jumala antoi Aabrahamille ja 
hänen jälkeläisilleen valallise-
na liittolupauksena kansansa 
asuinalueeksi erottaman alu-
een, joka on paljon suurempi 
kuin nykyinen Israel. Jumala ei 
ole muuttanut liittoaan. Kristus 
tuli myös vahvistaakseen isil-
le – Aabrahamille, Iisakille 
ja Jaakobille – annetut lupa-
ukset. Israel on strategisessa 
asemassa lopunajan tapahtu-
missa. “Ja sinä päivänä minä 
teen Jerusalemin väkikiveksi 
kaikille kansoille: kaikki, jotka 
sitä nostavat, repivät pahoin 
itsensä...” ”Mutta sinä päivänä 
Minä tahdon hävittää kaikki 
pakanakansat, jotka hyökkää-
vät Jerusalemia vastaan. Ja 
Minä vuodatan Daavidin suvun 
päälle ja Jerusalemin asukasten 
päälle armon ja rukouksen 
hengen. He katsovat Minuun, 
jonka he ovat lävistäneet.” 
Heli Hartikainen
yhteiskuntatieteiden maisteri

Todellinen syy Hamasin 
hyökkäykseen on halu 
tuhota Israel ja tehdä 
koko alueesta Palestii-
na, sanoo opettaja
Heli Hartikainen. 

Mitä tuumaisit, jos Israelin ko-
koiselle alueelle Suomeen am-
muttaisiin yli 4000 taistelu-
kärjin varustettua rakettia?


