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Että he yhtä olisivat...

Salomo hallitsi isänsä Daavidin jälkeen 
yhtenäistä Israelin kuningaskuntaa 
961–922 eKr. Hän rakennutti aikanaan 
Jerusalemin ensimmäisen temppelin. 
Salomo rakasti Herraa ehyellä sydä-
mellä.” (1. Kun 3:3)

Kerran Herra ilmestyi hänelle unes-
sa ja sanoi. ”Ano, mitä tahdot, että 
minä sinulle antaisin.” (1. Kun 3: 5)

 Salomo ei välittänyt ulkonaisista. 
Hän pyysi viisautta osatakseen johtaa 
kansaa: ”...anna sen tähden palveli-
jallesi kuuliainen sydän tuomitakseni 
sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän 
pahasta; sillä kuka voi muuten tätä 
sinun suurta kansaasi tuomita?”

 Rukous oli otollinen. Salomo sai 
viisaan ja ymmärtäväisen sydämen. 
Hänen vertaistaan ei ollut. 1. Kun 10 
toteaakin, että Salomo oli kaikkia maan 
kuninkaita suurempi rikkaudessa ja 
viisaudessa. Sitä tultiin ihailemaan ja 
katsomaan kaukaa.

Jeesuskin opettaessaan Jumalan 
huolenpidosta viittaa Salomon loistoon 

ja viisauteen.
Mutta pettääkö harkintakyky? Tu-

leeko kuvitelma, että kaikki on mah-
dollista ja luvallista menestyksen 
keskellä? Salomolta puuttui kriitikko, 
joka olisi muistuttanut häntä ihmisen 
osasta. Daavidilla oli ollut profeetta 
Naatanissa tällainen henkilö.

 Jumala näki vaaran. Hän oli ilmes-
tynyt Salomolle toisenkin kerran ja 
muistuttanut puhtaasta vaelluksesta. 
Muiden jumalien palvelemisella olisi 
vakavat seuraukset: ”…niin minä hä-
vitän Israelin siitä maasta, jonka olen 
antanut heille ja temppelin, jonka minä 
olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän 
pois kasvojeni edestä...” (1. Kun 9:4–7)

 Salomo hallitsi 40 vuotta. Kau-
pankäynti ja diplomatia kehittyivät. 
Hänen elämänsä loppuvaiheet ovat 
murheellista luettavaa. Kontaktien 
kautta vieraat uskonnot saivat jalansi-
jaa Israelissa. Salomo otti muukalaisia 
vaimoja: 700 ruhtinaallista puolisoa ja 
300 sivuvaimoa. Tästä oli varoitettu 

Mooseksen kirjoissa; nämä tulisivat 
taivuttamaan israelilaisten sydämet 
palvelemaan vieraita jumalia.

 Salomon sydän ei enää ollut ehyt 
Herran edessä. Hän rakennutti uhri-
kukkuloita muukalaisten vaimojensa 
mieliksi. Tästä oli seurauksensa. Sa-
lomon kuoleman jälkeen yhtenäinen 
valtakunta hajosi. Salomon pojalle 
jäi vain Juuda hallittavakseen. Muut 
sukukunnat muodostivat pohjoisen, 
Israelin kuningaskunnan.

 Vinoon meno tapahtuu vähitellen, 
huomaamatta. Suunnanmuutoksen 
seuraukset tulevat aikanaan vastaan. 
Näin oli myös Salomonin kohdal-
la. Hallitsija-aika oli hyvin alkanut, 
mutta huonosti päättynyt.

 Omassa ajassamme on monenlaisia 
virtauksia. Useat ovat vastoin Raa-
matun ilmoittamaa Jumalan tahtoa. 
Monet mediat tuovat niitä jatkuvasti 
esille pyrkien vaikuttamaan ajatus-
maailmaamme. Ilmapiirillä on taipu-
mus tarttua! Siksi on oltava valppaina, 

Hyvin alkanut
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että kohdallamme hyvin alkanut on 
kerran hyvin päättyvä!

”Olen hyvän kilvoituksen kilvoitel-
lut, juoksun päättänyt, uskon säilyt-
tänyt.” Näin Paavali totesi elämänsä 
loppumetreillä. Se on esikuvallista 
meille, jotka nyt elämme tämän mo-
nella tavalla sekavan maailmanajan 
loppuvaihetta. Pidetään ajatuksemme 
kirkkaina Sanan perustalla!
Pertti Kymäläinen,  pastori, Pori 

Pauli Kemi 
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Pauli Kemi

Elämän 
kallein asia
Raamattu osoittaa selvästi sen, että jokainen 
ihminen tarvitsee pelastusta, koska kaikki ovat 
rikkoneet Jumalaa vastaan. ”Sillä kaikki ovat 
syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” 
Room. 3:23 Synti erottaa  ihmisen Jumalasta.

Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelas-
tuvat. Tämä koskee myös sinua. Jumala haluaa, 
että löydät pelastuksen, joka on Jeesuksessa. 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt 
Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, 
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa 
pelastuisi. ” Joh. 3:16-17

Sinä voit pelastua ja löytää iankaikkisen 
elämän ottamalla Jeesuksen vastaan henkilökoh-
taisena Pelastajanasi. ”Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämes-
säsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastu-
taan.” Room. 10:9-10

Jumalan puolelta kaikki on valmista. Sinun 
tulee vain ottaa vastaan, mitä Hän tarjoaa. Jos 
haluat ottaa Jesuksen vastaan, voit rukoilla näin: 
”Jeesus, minä uskon, että olet kuollut syntieni 
johdosta ja että sinä olet ylösnoussut kuolleista, 
jotta minulla olisi iankaikkinen elämä. Kiitos, 
että annat anteeksi kaikki syntini ja tulet elämää-
ni. Kiitos siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut 
kaikki syntini ja että olen uudestisyntynyt Pyhän 
Hengen kautta Jumalan lapseksi. Tahdon tun-
nustaa Jeesuksen Herrakseni ja Vapahtajakseni 
myös ihmisten edessä. Amen.” 

Yksi asia vielä. On tärkeää, että löydät usko-
vien yhteyden ja siksi etsi itsellesi paikallinen 
seurakunta, jossa voit kasvaa Jumalan tunte-
misessa ja Sanassa yhdessä toisten uskovien 
kanssa. 
Pauli Kemi, pastori

Siitä on kulunut jo useita vuosia, kun pastori Tommy Ten-
ney vieraili Seinäjoen helluntaiseurakunnan tapahtumas-
sa. Hänen sanomansa oli mm, että on vain yksi Jeesuksen 
rukous, johon ei vielä ole vastattu, ja se on, että uskovat 
olisivat yhtä, mutta hän jatkaa, että tähän vastataan.

Myös edesmennyt ruotsalainen profeetta Kjell Sjöberg 
sanoi, että lopunaikana uskovat tulevat yhteen ja he ko-
koontuvat isoissa halleissa. Tämä ei merkitse, että uskovat 
jättävät oman seurakuntansa, vaikka he kokoontuvat 
toisinaan yhteisiin tapahtumiin.

On todella hienoa, että IRR-TV toteuttaa ensi syksyn 
aikana suuren kristittyjen yhteisen Missio-tapahtuman 
koko maasssa. 

 Jeesus rukoili: ”Mutta en minä rukoile ainoastaan 
näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän 
sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat 
yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että 
hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä 
olet minut lähettänyt.” Joh. 17:20-21

On hyvä, että me opimme jo täällä ajassa olemaan 
yhtä, koska taivaassa emme ole omissa kirkoissamme, 
vaan olemme kaikki armosta pelastettuja Jumalan lapsia.

Elämme lopunaikaa ja että Jeesus tulee eräänä päivänä 
hakemaan oman morsiamensa, jossa ei ole mitään ryppyjä 
eikä tahraa. Se on puhdas Yljälle, Jeesukselle valmistettu 
morsian. Ef.5:27

On tietysti tärkeää, että jokaisella uskovalla on oma 
hengellinen koti, mutta samanaikaisesti on tärkeä nähdä, 
että kaikki uskovat, jotka ovat ottaneet vastaan pelastuk-

sen, kuuluvat Jumalan perheeseen. Heitä on luterilaisessa 
kirkossa, vapaakirkossa, helluntaikirkossa ja jopa kato-
lisessa kirkossa. He kuuluvat samaan suureen Jumalan 
perheeseen, kun he ovat tunnustaneet Jeesuksen ainoana 
Pelastajana ja Herrana elämäänsä.

Jeesus rukoilee näiden puolesta, jotta he olisivat 
täydellisesti yhtä. Heitä ei erota  näkemykset koronasta 
tai maailmanpolitiikasta, vaan he ovat täydellisesti yhtä 
Jeesuksessa Kristksessa.

Tällä on suuri merkitys ihmisten voittamisessa Jee-
sukselle. Jeesus itse sanoi, että kun uskovat ovat yhtä, 
niin maailma eli ei uskovat tulevat uskomaan, että Isä on 
lähettänyt Hänet ainoana Pelastajana maailmaan.

Jos vihaat veljeäsi ja yrität voittaa ihmisiä Jeesukselle, 
niin piru nauraa sellaiselle työlle. Nyt tarvitaan todellista 
yhteyttä Hengessä ja Totuudessa yli kaikkien rajojen, 
vaikka meillä on omat seurakuntamme.

Joskus ihmiset haluavat monopolisoida hengellisen 
työn. Näin toimivat myös opetuslapset, jotka olivat valmiit 
kieltämään toisten julistustyön, koska he eivät seuranneet 
heitä. Jeesus torjuoi täsin sellaisen ajatuksen. Johannes 
sanoi Jeesukselle ”Opettaja, me näimme erään, joka ei 
seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me 
kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä.”Mutta 
Jeesus sanoi: ”Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, 
joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta 
sen jälkeen puhua minusta pahaa. Sillä joka ei ole meitä 
vastaan, se on meidän puolellamme.” Mark. 9:38-40.

Älä kiinnitä huomiota eroavaisuuksiin, vaan siihen, 
mikä yhdistää. Tiloissamme Solnassa kokoontuu kuusi 
eri seurakuntaa. Meillä on myös kuusi erilaista seurakun-
takulttuuria, mutta Jeesus yhdistää! 

Rakkauden apostoli Johannes kirjoittaa: ”Mutta jos 
me valkeudessa vaellamme, niinkuin Hän on valkeu-
dessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen 
Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kai-
kesta synnistä.” 1 Joh. 1:8

Näytetään maailmalle niin, että he sanovat: ”Katso-
kaa, kuinka he rakastavat toinen toistaan.” Toisiamme 
rakastaen ja kunnioittaen löydämme todellisen yhteyden 
Hengessä ja Totuudessa, Jeesuksessa ja voitamme ihmisiä 
Hänelle. Se on herätystä, joka vapautuu yhteydessä!
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Tässä kirjoituksessa, joka on osa 2, 
käsittelen Hebrealaiskirjeen 12 lukua 
ja sen jakeita 18–25.

Nyt katsomme, mitä pitää sisällään 
jae 22, jossa sanotaan: 

”Te olette tulleet elävän Jumalan 
kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 
luo.”

Paavali sitä ihastuneena katseli, 
pääsipä jopa käymään paratiisissa asti. 
Osaksi juuri tästä syystä hän kehot-
taakin meitä ajattelemaan sitä, mikä 
”ylhäällä on”.

Kahdessa kohtaa, mm. kirjeessään 
Galatalaisille luvussa 4:26, hän puhuu 
taivaallisesta Jerusalemista. ”Mutta se 
Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, 
ja se on meidän äitimme.”

Toinen kohta löytyy Filippiläiskir-
jeen luku 3 jae 20.  Mutta meillä on 
yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä 
me myös odotamme Herraa Jeesusta 
Kristusta Vapahtajaksi.

Jo nämäkin jakeet osoittavat, kuinka 
Paavalin sydän oli lähellä taivasta. Ja 
kenenpä ei olisi, kun Pyhä Henki saa 
elämässämme vaikuttaa vieden meitä 
Sanan kautta katsomaan tulevia.

Jeesus, meidän Vapahtajamme, on 
vielä siellä, mutta emme tiedä, mikä 
hetki se on, jolloin Hän saapuu vapaut-
tamaan meidät ajan kahleista.

Monet meistä olemme käyneet Je-
rusalemissa, ja vaikka siellä on monia 
Raamatussakin mainittuja paikkoja, 
niin se ei ole meidän kaupunkimme. 

Kaupunki on syntinen, koska siellä 
asuu syntiä tekeviä ihmisiä. Kaupungin 
elämä tulee muuttumaan vielä niin 
järkyttäväksi Raamatun sanan mukaan, 

että sitä on jopa vaikea uskoa.
Johannes, joka sai sanoman enkeliltä 

Patmos-saarella, sai nähdä, mitä ”van-
han Jerusalemin” kaduilla tapahtuu. 
Ilm. 11:8 kertoo, kuinka Jumalan lähet-
tämät kaksi säkkipukuista profeettaa 
surmataan. Jae 8: ”Ja heidän ruumiinsa 
viruvat sen suuren kaupungin kadulla, 
jota hengellisesti puhuen kutsutaan 
Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös 
heidän Herransa ristiinnaulittiin.”

Tästäkin jo näemme, missä alen-
nustilassa Jerusalem elää. Mutta Je-
rusalem, niin kuin muukin maailma, 
on vielä tämän maailman ruhtinaan 
hallintavallan alla. Siksi synti rehot-
taa. Jerusalemin pitää nähdä vielä 
sekin kauheus, kun antikristus ottaa 
päämajakseen ”suuren kuninkaan kau-
pungin”. 

Jopa menee vasta rakennettuun 
temppeliin julistaen itsensä jumalaksi 
ja saastuttaa sen. 

Hänen hallituskautensa loppuu 
kuitenkin lyhyeen, kun Herra saapuu 
tuhannen tuhansine pyhineen ja ottaa 
hallintavallan. 

Saatanallinen vaikutus kaupungissa 
ja koko maailmassa menettää voiman-
sa, kun sielunvihollinen kahlehditaan 
1000 vuodeksi.

Tapahtuu temppelin puhdistus, ja 
Jeesus itse asettuu Hänelle kuuluvalle 
paikalle. 

Tämä kaikki on vielä kalpea kuva 
siitä, mitä tapahtuu, kun taivaat ja maat 
uudeksi luodaan ja uusi Jerusalem ja 
Jumalan temppeli sellaisena, kuin on 
nyt taivaassa, lasketaan alas, ja sitä ei 
koskaan enää hävitetä. ”Uudeksi minä 

teen kaikki.”
Johannes hengessä sai nähdä tämän 

kaiken, ja siksi on niin siunattua lukea, 
mikä on meidänkin tulevaisuutemme 
uudessa Jerusalemissa.

Ilm. 21:10: Ja hän vei minut hen-
gessä suurelle ja korkealle vuorelle ja 
näytti minulle pyhän kaupungin, Jeru-

Lehtemme tarvitsee sinua tilaajana  
ja tukijana, ja siksi on tärkeää, että 
jokainen maksaa tilausmaksun. Se 
on tärkeää lehden julkaisemisessa!

Jotkut tilaajamme ovat huomanneet, 
että Uusi Elämä- lehti ei käytä voi-
mavarojaan erilliseen tilausmaksujen 
perintään, koska perintätoimi on 
hyvin kallista ja on siis kyseenalais-
ta, saataisiinko perinnästä varoja 

enemmän, kuin se lehdelle maksaisi. 
Sen sijaan luotamme tilaajiemme 

rehellisyyteen ja haluun olla mukana 
levittämässä ilosanomaa Jeesuksesta 
Uusi Elämä -lehden välityksellä.

Lehden tekeminen maksaa kuiten-
kin aina – ja joku on aina maksaja. 
Et varmaankaan halua jättää maksua 
muille.

Jos olet unohtanut maksaa tilauk-

sesi, niin maksa tilausmaksusi 35 € 
nyt heti lehden tilille:
FI27 8000 1870 8458 42.  

Ja jos koet, että sinua kehotetaan 
antamana lahja lehden kautta teh-
tävälle työlle, niin tee se, sillä niin 
kuin varmasti tiedätkin, Jumala ei jää 
kenellekään velkaa. 

Monet kristilliset lehdet ovat pie-
nenentyneet, mikä huolestuttaa, koska 

Elävän Jumalan kaupunki,
taivaallinen Jerusalem

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

nyt tarvitaan profeetallista lehteä, joka 
kertoo Jumalan Sanan perustotuudet.

Tule mukaan tekemään parempaa 
Uusi Elämä -lehteä, joka on yhteis-
kristillinen, evankelioiva, Israelia siu-
naava profeetallinen ääni pimeän ajan 
keskellä pitäytyen Jumalan Sanaan. 

Toivotamme elämääsi Jumalan voi-
mallista läsnäoloa ja suurta siunausta!
Toimitus    

Rakas lukijamme - vetoomuksemme sinulle! 

salemin, joka laskeutui alas taivaasta 
Jumalan tyköä.

Tämän tähden katselkaamme usein 
hengessä ”esiripun toiselle puolelle”.

Maran ata! Herramme tulee!
Hannu Grönroos

Pastori, evankelista ja laulaja Hannu Grönroos  
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Elämä on täynnä rakennus- ja  käyt-
töohjeita, eräänlaisia algoritmeja. 
Algoritmi on yksityiskohtainen kuva-
us tai ohje siitä, miten jokin tehtävä 
suoritetaan, ja jota noudattamalla voi-
daan ratkaista tietty ongelma. Nyky-
maailmassa kotien hyllyt ovat täynnä 
ohjekirjoja, ja erilaisia käyttöohjeita 
voidaan ladata lisää netistä. Modernit 
koneet ja laitteet ovat kuitenkin usein 
niin monimutkaisia, ettei niitä pysty 
itse korjaamaan.

Luonto on täynnä vieläkin monimutkai-
sempia koneita. Jos yksi sinun soluistasi 
suurennettaisiin miljardi kertaa kook-
kaammaksi, voisimme kävellä sen sisään 
ja ihailla solun huipputeknologiaa, sen 
tietopankkeja, tehtaita, kierrätyskes-
kuksia, korjauspajoja ja solun kopioin-
tikoneistoa, jolla tästä suurkaupunkia 
muistuttavasta kokonaisuudesta tuote-
taan automaattisesti kopio muutamassa 
tunnissa! Mutta missä ovat solun ra-
kennus- ja käyttöohjeet? Ja kuka ne on 
laatinut? Mistä tuo valtava tietomäärä, 
tuhannet yhteensopivat algoritmit, ovat 
peräisin?

Tieto tulee aina aineen ulkopuolelta
Paperille kaatuneen mustepullon muo-
dostama tahra ei sisällä informaatiota. 
Solun sisältämä informaatio muistuttaa 
valtavan monimutkaista tietokoneoh-
jelmaa. Sen toimintaa ymmärretään 
vasta vähän, koska kyseessä on mo-
nikerroksinen tiedosto. Onko ihmisen 
tietoisuuskin ohjelmoitu sinne? Ateistit 
väittävät, että ajattelumme olisi pelkkää 
alkeishiukkasten liikettä. Tietoisuuden 
olemuksesta kukaan ei kuitenkaan 
ymmärrä tuon taivaallista. Se ei yllätä, 
koska tietoisuus on taivaallinen tuote. 
Jumala on puhaltanut ihmiseen henke-
änsä, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu 
(1.Moos.2:7).

Eläimiin Jumala ei puhaltanut hen-
keään, mutta eläinten älykkyyttä on 
turha epäillä! Entä mitä eläinten vais-
totoiminnot ovat? Mihin ja miten ne on 
ohjelmoitu? Kyseessä on vaistotoimin-
tojen alkuperän arvoitus, joka on vaikea 
pähkinä evolutionisteille purtavaksi. 
Siihen ei ole uskottavaa selitystä nä-
köpiirissä. Sattumanvaraiset mutaatiot 
tuskin tuottavat siihen tarvittavaa tietoa.

On vain tietämättömyyteen 
tukeutuvia tarinoita
Vaikeat asiat, kuten vaistotoiminnot, 
joiden ”evoluutiota” ei ymmärretä, 
verhoillaan näennäistieteen viittaan 
sanomalla, että ”evoluutio tuotti al-
goritmit miljoonien vuosien aikana”. 
Vastaamatta kuitenkin jää kaikki 
oleellinen, eli esimerkiksi, kuinka 
kutojalintupariskunta osaa yhdessä 
punoa hienon pesänsä? Ymmärtävätkö 
linnut todella yhteistyön merkityksen? 
Mihin vaistotoiminto on varastoitu ja 
kuinka se otetaan käyttöön? Psalmissa 
84 todetaan: ”Löysihän lintunen kodin 
ja varpunen pesän, johon se poikasen-
sa laskee”.

Algoritmeja on paljon
Lintujen suunnistaminen on monimut-
kaista, mutta siitä huolimatta ne osaavat 
palata lähes aina kotipesäänsä. Valoisaan 

aikaan muuttavat voivat seurata vakiin-
tuneita muuttoreittejä, kuten rannikkoja, 
jokia ja vuorijonoja. Ne pystyvät aisti-
maan Maan pyörimisliikkeen suuntimal-
la aurinkoa. Yömuuttajilla on aivoissaan 
Maan magneettikenttiin reagoiva elin. 
Sen avulla ne pystyvät suunnistamaan 
pimeässä ja pilvisessä säässä. Kirkkaina 
öinä ne käyttävät kuun ja tähtien asemaa 
suunnan määrittämiseen. Jumala toteaa 
Jobin kirjassa (39:26) ”Sinunko ymmär-
ryksesi voimasta haukka kohoaa, levittää 
siipensä kohti etelää?”

On ilmeistä, että kyseessä 
on peritty taito
Merikilpikonna osaa ”synnynnäisesti” 
uida satojen kilometrien päässä oleville 
ravintorikkaille alueille ja palata pe-
särannalleen 35 vuoden kuluttua. Mo-
narkkiperhosten valtavat parvet lentävät 
vuosittain Pohjois-Amerikan poikki 
Kanadasta Meksikoon samoihin puihin, 
joissa niiden isovanhempien vanhem-
matkin talvehtivat. Näitä ihmeitä ei voi 
kuitata toteamalla ”evoluutio kehitti niil-
le kartan” tai vastaavilla meriselityksillä. 

Mitä vaistotoiminnot ovat?
Eläinten käyttäytyminen on päätähui-
maavan monipuolista. Uskomattomiin 
suorituksiin kykenevät muun muassa 
mehiläiset, muurahaiset, termiitit, kil-
pikonnat ja monet upeasti suunnistavat 
ja käyttäytyvät eläimet. Eläimillä on 
monta eri tapaa palata lähtöpisteeseen. 
On ällistyttävää, että täysin eri lajit voi-
vat käyttää samaa menetelmää, kuten 
nisäkkäät, liskot ja hyönteiset. Miten 
tällaiset algoritmit ohjelmoitiin esimer-
kiksi muurahaisten aivoihin? Toiminto 
ei edellytä suuria aivoja.

Kuinka eläimet oppivat sovel-
tamaan aistimaansa tietoa?
Maan magneettikentästä (jota me emme 
aisti), tähtien asennosta tai vaikkapa 
tuoksuista. Tästä tiedetään kovin vähän.

Onko kärpäsen 
aivoissa pieni laskin
Kärpäsen aivot käyttävät laskinta mää-
rittääkseen sijaintinsa ilmassa. Ne 
käyttävät vektorilaskentaa lentoratansa 
suunnitteluun. Tästä kerron kirjassani 
Eläimet opettavat (TV7 kustannus). 
Ilmavirtoja tulee kolmiulotteisesti ja 
lentoradalta suistumisen vaara uhkaa 
joka hetki. Suunnistus ei aina mene 
suunnitelman mukaan. Miten aivot näis-
tä nopeista muutoksista selviävät, on yhä 
paljolti arvoitus. Tuore tutkimus osoitti, 
että kärpäsen aivoissa on hermosoluja, 
jotka kertovat sille kulkusuunnan, pään 
asennosta riippumatta. Aivot suorittavat 
matemaattisen laskutoimituksen tunto-
aistin tuottaman tiedon pohjalta. Tämä 
ei kuitenkaan selitä toiminnon alkuperää, 
eikä sitä, kuinka aivosolu oppii ”laske-
maan päässään” vektorimatematiikkaa. 
Vektorilaskenta on enemmän kuin pelk-
kä ”päässälasku”. Kärpäsen aivot suorit-
tavat vektorioperaatioita. Verkostoitunut 
hermosolujoukko toimii vektorien tavoin 
tapahtuma-aaltoina ja kukin aallon eri 
asento kuvaa vektorin kulmaa ja aallon 
korkeus sen pituutta.

Rotat pimeässä
Päässään laskeva rotta on nisäkäs eli 
täysin toisenlainen eläin. Hajut raken-
tavat sen aivoihin karttoja, joiden avulla 
se suunnistaa pilkkopimeässä ravinnon 
luo. Vaikka hajuaisti on erinomainen ja 

tärkeä, se ei yksin riitä navigointiin, vaan 
ympäristöstä on rakennettava hajukart-
ta. Karttaa on jatkuvasti muunneltava 
tilanteen mukaan ja säilytettävä kotiin-
paluureitti vaikeakulkuisessa, hajuja 
pursuavassa maastossa.

Luomiseen uskovien
kannattaa käyttää eliöiden kokonaisval-
taista olemusta; rakennetta, fysiologiaa 
ja toimintoja ohjaavia algoritmeja, esi-
merkkeinä luomisesta. Kokonaisvaltai-
nen eliö; lintu, kärpänen, tursas tai rotta, 
on enemmän kuin osiensa summa. Voit 
koota eläimen hermoineen, elimineen ja 
asianmukaisine geeneineen, mutta ilman 
algoritmeja se ei elä.

Uusdarvinistien mekanistinen maail-
manselitys on tullut tiensä päähän
Tänä päivänä elämme hyvin jännittäviä 
aikoja. Voit täysin luottaa Raamattuu-
si, sillä se vastaa - jo Jobin kirjassa 
(28:20,23) - esitettyyn kysymykseen: 
”Mistä sitten tulee viisaus, ja missä on 
ymmärryksen asuinpaikka? - Jumala 
tietää tien sen luokse, hän tuntee sen 
asuinpaikan” Vastaus on Johanneksen 
evankeliumissa: ”Alussa oli Sana. Sana 
oli Jumalan luona - kaikki on syntynyt 
hänen kauttaan” (1:1,3). Paavali taisteli 
sen puolesta, että kaikki saisivat: ”roh-
keuden omistaa täysin varman ymmärtä-
misen koko rikkaudn ja pääsisivät tunte-
maan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. 
Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon 
aarteet kätkettyinä” (Kol.2:2-3).
Pekka Reinikainen
lääkäri

Jumala on ohjelmoinut elämän

Lääkäri Pekka 
Reinikainen 
on Jumalan 
luomistyön yksi 
tunnetuimmista 
puolestapuhujista 
Suomessa.
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Marja Segerholm kiittää Jumalaa, 
joka aikoinaan johdatti ihmeellisellä 
tavalla hänen äitiään ja esti tämän 
abortin. 

Nyt, kun Suomeen kaavaillaan täysin 
vapaata aborttilakia, on syytä antaa 
puheenvuoro henkilölle, jota aikoinaan 
ei abortoitu.   

- Olen valtavan kiitollinen Jumalal-
le, jolle asiasta kuuluu kaikki kiitos ja 
kunnia. Mutta kiitän myös äitiäni, joka 
totteli Jumalaa eikä tehnyt aborttia, kun 
tuli raskaaksi! Minua ei tuhottukaan, 
vaan saan elää! Marja iloitsee.

- Elämäni ei nimittäin ole itsestään 
selvyys, sillä siinä vaiheessa, kun äitini 
alkoi odottaa minua, perheessämme oli 
jo viisi suhteellisen lyhyellä aikavälillä 
syntynyttä lasta - ja kuudes lapsi siis 
oli tulossa…

- Isäni oli sodassa traumatisoitunut 
mies ja lääkitsi itseään alkoholilla. 
Hänen juomisensa vuoksi perheemme 
tulot olivat pienet ja epäsäännölliset, ja 
hänen hermonsa olivat välillä kireällä. 
Käytännössä me elimmekin äidin tu-
loilla, ja hän jakoi yötyönä aamulehteä.  

- Kun isä kuuli, että äitini on raskaa-
na, hän oli sanonut heti, että viisi lasta 
riittää meille! Sinun pitää tehdä abortti!

- Isäni oli Juuasta ja äitini Jyväsky-
lästä, ja he olivat yhdessä muuttaneet 
Helsinkiin. Ystävät ja sukulaiset olivat 
jääneet taakse, ja äitini oli hyvin yksin 
tämän raskausasiansa kanssa. Hänellä 
ei ollut ketään, jolle olisi sydäntään 
purkanut - ja varmasti häntä askarrutti, 
jaksaako hän itsekään hoitaa kaikkien 
muiden töiden lisäksi vielä yhtä uutta 
tulokasta. 

 
Taivaan Isä vastasi 
rukoukseen
- Mutta onneksi äitini oli uskova nai-
nen - ja onneksi meillä on kaikkivaltias 

Jumala! Äitini kääntyi murheissaan Hä-
nen puoleensa sanoen: ”Jumala, näytä 
minulle nyt ihan selvästi, mitä minun 
pitää tehdä! Näytä minulle, voinko pitää 
tämän lapsen!” 

Ja Taivaan Isä pani tuulemaan! Ainoa 
ulkopuolinen, joka tiesi Marjan äidin 
raskaudesta, oli kirkon diakonissa. Hän 
tuli käymään perheessä, ja tuliaisina hä-
nellä oli valtava määrä todella kauniita 
vauvan vaatteita! 

- Eräs varakas rouva nimittäin oli 
menettänyt oman vauvansa, ja hän oli 
jo ehtinyt hankkia vauvalleen vaatteet. 
Hän oli sanonut tuolle diakonissalle, 
että hän ei voi enää pitää näitä vauvan 
vaatteita kotonaan, joten anna ne jolle-
kin, joka tarvitsee näitä. 

- Ja niin tuo diakonissa tuli tuo-
mistensa kanssa äitini luo - tietämättä 
mitään äitini rukouksista! Mutta äiti 
ymmärsi heti, että vaatteiden kautta Tai-
vaan Isä sanoi hänelle, että ota vastaan 
tämä lapsi, nythän sinulla on hänelle jo 
vaatteetkin valmiina! 

Ja toinenkin 
rukousvastaus!
Ja niin Marjan äiti päätti pitää lapsen. 
Mutta hänellä oli vielä toinenkin pyyntö 
Jumalalle: koska perheen isä hermostui 
helposti metelistä, niin äiti rukoili, että 
tuleva vauva olisi helppo ja nukkuisi 
rauhallisesti, että hänestä ei tulisi per-
heeseen lisää ongelmia. Ja siihenkin 
rukoukseen vastattiin! 

- Minä kuulemma olin nukkunut 
kaikki yöt hyvin ja ollut poikkeuksel-
lisen rauhallinen ja hymyilevä vauva. 
Äiti sai taas rukousvastauksen, ja tähän 
asiaan liittyi vielä myös toinenkin Ju-
malan ihme.

- Kerran, kun olin noin vuoden ikäi-
nen, isältä lipsahti pöydän ääressä käsi 
ja päälleni kaatui tulikuumaa teevettä… 

- Äiti valeli minua heti kylmällä ve-

dellä. Särkylääkkeitä tai muita rohtoja 
ei siihen aikaan kodeissa ollut olemas-
sakaan. Lopuksi äiti pani minut nukku-
maan pinnasänkyyni. 

- Illalla äiti ei kuitenkaan huoman-
nut, että kuumaa vettä oli tullut myös 
kainaloni alle, ja sinne oli noussut yön 
aikana aivan valtavan suuri palorakkula. 
Aamulla, kun äiti heräsi, minä olin istu-
nut sängyssäni hiiren hiljaa ja käsivarteni 
oli ollut kaartuneena sen valtavan suuren 
palorakkulan päälle… 

- Mutta en kuulemma valittanut tuos-
takaan vaivasta lainkaan! Jeesus teki 
taas tyhjäksi paholaisen työt, meillä on 
rukouksia kuuleva Jumala!

- Isäkin muutti jossain vaiheessa mie-
lensä abortista, eikä hän ollut minulle 
koskaan paha tai ilkeä. 

- Itse kuulin aborttisuunnitelmasta 
aikuisena, äidiltäni. Ja nyt uskova-
na ymmärrän hyvin, että tietenkään 
aborttiajatus ei ollut isäni idea, vaan 
paholainen pani tuon ajatuksen hänen 
päähänsä. Sehän se on Raamatunkin 
mukaan perimmäinen valehtelija ja va-
ras ja tappaja. Mutta niin kuin nähdään 
ja niin kuin Sanakin sanoo, Jeesus tuli 
tekemään tyhjäksi paholaisen työt, ja 
Hän tekee sitä vielä tänäkin päivänä, kun 
turvaamme Häneen.

Jumalalla on 
elämällesi tarkoitus!   
Marja on ollut naimisissa Vesa Liuk-
kosen kanssa jo lähes 30 vuotta. Heillä 
on neljä yhteistä lasta ja lisäksi he ovat 
Turun Elämän Sanan seurakunnan kan-
tavia voimia, ja myös Vesa on lähtöisin 
suuresta perheestä ja uskovasta kodista. 

- Raamattu sanoo, että ”lapset ovat 
Herran lahja ja kohdun hedelmä on 
anti” (Ps. 127:3), ja sen on meidän 
perhekin saanut nähdä. Jokainen lapsi 
on ollut meille taivaallinen lahja ja suuri 
rikkaus, Vesa sanoo. 

     

    Mutta edes kaikki suomalaiset eivät 
tiedä, että Jumalalla on hyvä suunnitel-
ma jokaiselle ihmiselle. Niinpä monet 
nuoret miettivät päänsä puhki elämän 
tarkoitusta tietämättä, että Taivaan 
Isällä on suunnitelma ja tarkoitus joka 
ainoalle ihmiselle. 

- Siis jos sinulle  on sanottu, että olet 
vahinko tai sattuma, niin se on suuri 
valhe! Se on valhe, vaikka omat van-
hempasi sanoisivat niin, valistaa Marja. 

- Raamattu kertoo, kuinka taivaal-
linen Isä suunnittelee ihmisen kokoon 
jo hänen äitinsä kohdussa ja kuinka 
Herran silmät näkevät syntymättömän 
lapsen jo hänen idussaan (Ps. 139). 

Ihmisellä on kuitenkin vapaa tahto, 
eli hän saa itse päättää, totteleeko Juma-
laa, joka on kaiken hyvän lähde – vaiko 
paholaista, joka on varas, tuhooja ja 
tappaja. Ei ole vaikea päättää, kumpi 
vaihtoehto on parempi!  

Jeesus antaa 
kaiken anteeksi!    
Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei 
ole syyllistää abortin tehneitä ihmisiä; 
kirjoituksen kirjoittaja kun on itsekin 
tehnyt nuorena abortin. Tehtyä en saa 
tekemättömäksi, mutta Jumalan silmis-
sä murhakin saadaan anteeksi, sillä ”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). Kadu siis syntiäsi ja tunnusta se 
Jumalalle ja pyydä anteeksi - ja saat olla 
syyllisyydestä täysin vapaa, halleluja!    
Teksti: Seija Pajatie
Kuvat: Vesa Liukkonen/ Marja 
Segerholmin kotiarkisto   
   

”Kiitän Jumalaa, että saan elää”
Tämä ihana pikkutyttö (joka istuu isosiskon sylissä) pelastui abor-
tilta, kun hänen raskaana oleva äitinsä kääntyi Jumalan puoleen.

Minulle Jeesus on hyvin konkreettisesti Elämä! Kuinka ihmeelliset Hänen tekonsa ovat elämässäni 
olleetkaan, iloitsee Marja Segerholm.
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Helsinki täynnä ylistyksen riemua
Miisu Piipari, Power Prayer ry:n toi-
minnanjohtaja ja Esy Church -tiimin-
työnjohtaja kertoo olevansa ”Jumalan 
lapsi”, kun häneltä kysytään, kuka hän 
on? Miisu Piipari organisoi kolmipäi-
väisen pääsiäisen ylistyskonferenssin 
Helsingin Esy Churchissa.

Tämän tyylinen pääsiäisen ylistys-
konferenssi on pastori Peter Hackzel-
lin luotsaamassa Esy Church -seura-
kunnassa luonteeltaan ensimmäinen. 
Miten kaikki saikaan alkunsa?

Miisu Piipari kertoo:
- Kaikki sai alkunsa viime keväänä, kun 
tanssijoiden yhteisessä rukoushetkessä 
sain profetian: ”Nosta ylistyksen alttari 
Suomessa.” Sama profetia tuli useam-
paan kertaan keväällä, kesällä ja myös 
syksyn aikana. Syksyllä sain myös 
työtarjouksen seurakunnaltamme tiimi-
työnjohtajan tehtävään Esy Churchissä. 
Rukoiltuani asiaa, sain vahvistuksen 
Pyhältä Hengeltä työpaikan vastaanot-
tamisesta. On tärkeää saada vahvistus 
Jumalalta, sillä silloin saat Jumalalta 
myös siihen sisältyvän voiman tehtävän 
toteuttamiseen.  Tämä työtehtävä avasi 
myös mahdollisuuden pääsiäisen ylis-
tyskonferenssin järjestämiseen.

- Ajatus konferenssin järjestämisestä 
tuli rukouksessa vuoden alussa, ja kun 

pastoritiimimme näytti tapahtumalle 
vihreää valoa, aloitin järjestelyt heti, 
Miisu kertoo. 

- Vuosien ajan on seurakunnassam-
me ollut pääsiäisenä normaali sunnun-
taikokous, joten tämä oli jotain aivan 
uutta. Konferenssi toteutettiin myös 
TV7:lle liveproduktiona, ja konferens-
sijärjestelyt aloitettiin varsin lyhyellä 
kolmen kuukauden varoitusajalla.

Piipari on toiminut aikaisemmin 
tuottajana kristillisellä TV7-kanavalla 
ja organisoinut myös joitakin kanavan 
tapahtumia. Kokonaisen konferenssin 
järjestäminen, johon sisältyy myös 
livelähetykset TV7:lle seurakunnan 
resursseilla, oli kuitenkin aivan toinen 
juttu. Konferenssi sisälsi myös ylistys-
tanssiseminaarin sekä profeetallisen 
taiteen seminaarin, joiden antia sain 
myös itse nauttia konferenssissa.

Mistään pienistä sisäpiirin kekke-
reistä ei ollutkaan kyse, sillä kaikkiaan 
n.30-50 henkilöä kantoivat kortensa 
kekoon tapahtuman toteutumiseksi.  
Pitkäperjantai-iltana ylistykseen mei-
dät johdatti Jani Pellikka ja Sound of 
Heaven. Kolmen päivän aikana mukana 
ehti olla useampi ylistyskokoonpano.  
Virolaissyntyisen Janika Usin bän-
dissä soittajia oli tullut Virosta saakka 
juuri tätä varten. Lauantaina ylistystä 
johtivat myös Atro Hietala ja Ida 

Tunturipuro. Sunnuntain juhlakoko-
uksessa Peter Hackzell jakoi Sanaa 
ja Pia Hackzell johti ylistystä. 

Konferenssin näky
Miisu jakoi konferenssin alussa nä-
kynsä Joosua 1:11 ja 3:5, jossa Joosua 
kehottaa Israelin kansan päämiehiä 
valmistautumaan Jordanin ylitykseen. 
”Kulkekaa halki leirin ja käskekää 
kansaa sanoen: ’Valmistakaa itsellenne 
evästä, sillä kolmen päivän kuluttua te 
kuljette tämän Jordanin yli mennäk-
senne ottamaan omaksenne sen maan, 
jonka Herra, teidän Jumalanne, teidän 
omaksenne antaa’ ”.

Joos. 3:5:ssa kehotetaan pyhitty-
mään Herran edessä. Miisu Piipari 
koki, että tässä konferenssissa olimme 
valmistautumassa ja pyhittymässä 
kolmen päivän ajan, jotta voisimme 
lunastaa sen taivaallisen perintömaan 
omaksemme, jonka Jeesus on meil-
le jo edeltä valmistanut. Se sisältää 
sielun vapautumisen ja eheytymisen, 
Jumalan kutsuun nousemisen ja mitä 
ikinä Jumala on meille henkilökohtai-
sesti kullekin valmistanut. Konferenssi 
päivien aikana saimme vahvistua eli 
”valmistimme evästä” antautumalla 
ylistykseen ja Jeesuksen nimen korot-
tamiseen.

Konferenssin kutsu yhtey-
teen ja nousemaan omaan 
kutsuusi
Tapahtuma tuntui ja näkyi Jumalan 
kansan riemujuhlana, joka nautti yh-
teydestä Kuninkaansa edessä. Liput 
liehuivat tv-kameroiden molemmin 
puolin ja karkelointi onnistui muiltakin 
kuin ylistystanssijoilta, jotka toteuttivat 
omaa kutsuaan tanssien seurakunnan 
edessä. Noin 15- 20 ylistystanssijaa eri 
puolilta Suomea olivat sonnustautuneet 
yhtenäisiin väreihin ja levittivät ympä-
ristöönsä iloa ja vapautta. Oli huikeaa 
nähdä lähes koko konferenssiyleisön 
ylistävän Jumalaa myös tanssien.

Konferenssissa oli myös profeetalli-
sia taiteilijoita maalamassa yhtaikaises-
ti, ja yleisö sai ihailla myös näitä Pyhän 
Hengen inspiroimia taideteoksia. Tai-
teilijat ihmettelivät, kuinka helppoa oli 
maalata yhdessä Pyhän Hengen kanssa 
konferenssin rohkaisevassa ilmapii-
rissä. Paikalla oli koko konferenssin 
ajan maalaamassa myös taiteilija Äni 
Jaatinen, joka piti konferenssin pro-
feetallisen taiteen seminaarin.

Ylistysjohtaja Atro Hietalalle tuli 
sama ajatus, joka Miisu Piiparinkin 
sydämellä on: Jumala haluaa nostaa 
seurakuntaa ylistämään ja tuoda esille 
uusia ylistysjohtajia ja ylistystanssi-

Ylistystanssijat eri puolilta Suomea olivat sonnustautuneet yhtenäisiin väreihin ja levittivätä iloa ja vapautta.                Miisu kertoi näystään, jossa Jumala kehotti valmistamaan evästä, ja niin tehtiin antautumalla ylistykseen ja Jeesuksen nimen korottamiseen.                        Miisu Piipari toimii myös pastorina Esy Church -seurakunnassa.
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Helsinki täynnä ylistyksen riemua
johtajia. 

- Näissä kokouksissa kuultiin ylis-
tysjohtajien huikeita todistuksia omasta 
kutsustaan. Niiden tarkoituksena oli 
rohkaista ihmisiä nousemaan kutsus-
saan, vaikka tuntuisi siltä, ettei minusta 
siihen ole. Kun Jumala kutsuu, Hän 
kutsuu usein sellaiseen tehtävään, jota 
emme ilman Häntä pysty toteuttamaan. 
Jatkossa olisi hyvä kuulla myös Suo-
men ylitystanssijohtajien todistuksia, 
Miisu Piipari miettii. 

- Heidän osuutensa ylistyksessä on 
todella tärkeää, koska he vapauttavat 
Jumalan läsnäolon Pyhän Hengen joh-
dattaessa heitä.

Jumalan Hengen vuodatus 
ylistyskonferenssin aikana
Jo nyt pari päivää tapahtuman jälkeen 
olemme saaneet paljon positiivista pa-
lautetta ja joitakin todistuksia, miten 
Jumala on parantanut ja vapauttanut 
ihmisiä. Kyselyjä seuraavasta ylistys-
konferensista on myös tullut. Miisu 
Piipari pohtiikin:

- Ehkä Jumala ei ole kutsunut järjes-
tämään useita samanlaisia konferensse-
ja vaan ehkä seuraavaksi jotakin ihan 
muuta? Minä en tiedä vielä?  Daavidkin 
meni taistelujen edessä Jumalansa 
eteen kysellen.

     

     Merkittävää tässä tapahtumassa oli 
itselleni se, että koin omassa sydämes-
säni Jumalan tekevän tilaa. Tapahtui 
aivan kuin Jabesin rukouksessa: teltta-
vaarnat tuntuivat laajenevan. Jumalan 
suvereeni Hengen vuodatus tuli ihmeel-
lisellä tavalla, enkä muista kokeneeni 
vastaavaa, vaikka useissa tapahtumissa 
olen ollutkin.   

     

     Jumala kohtasi konferenssissa meitä 
sekä yksilöinä että seurakuntaa yhtei-
sönä. Koimme, että herkkupöytä oli 
katettuna kaikille ja kaikki saivat siitä 
syödä. Ei ollut kahtiajakautumista ylei-
söön ja niihin, jotka palvelivat – vaan 
kaikki ylistivät ja palvoivat yhdes-
sä. Jumalan yliluonnollinen voima sai 
sen kaiken aikaan. 

     

    - Uskon, että moni ihminen lähti ta-
pahtumasta sydän muuttuneena, toteaa 
tapahtuman järjestäjä Miisu Piipari 
kiitollisena. 
Teksti: Katri Lehikoinen
Kuvat: Power Prayer ry 

Ylistystanssijat eri puolilta Suomea olivat sonnustautuneet yhtenäisiin väreihin ja levittivätä iloa ja vapautta.                Miisu kertoi näystään, jossa Jumala kehotti valmistamaan evästä, ja niin tehtiin antautumalla ylistykseen ja Jeesuksen nimen korottamiseen.                        Miisu Piipari toimii myös pastorina Esy Church -seurakunnassa.

Liput lie-
huivat, kun 
tanssittiin 
Jumalan 
kunniaksi. 
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Tapio Puolimatka on siitä harvinai-
nen suomalainen tohtori, että hän on 
myös tunnustava kristitty. Erikoista 
on sekin, että hänet valittiin aikanaan 
Jyväskylän yliopiston kasvatustietei-
den professoriksi puhtaasti pätevyy-
den eikä siis suhteiden tai poliittisen 
sopivuuden perusteella. 

Puolimatka on tehnyt kaksikin 
tohtorin väitöskirjaa, mutta hän nyt 
on eläköitynyt. Se on suuri ilo meille 
uskoville, sillä sen ansiosta me saam-
me netissä nauttia hänen loistavista 
Raamatun opetuksistaan.    

Emeritusprofessori Tapion Puolimatkan 
henkilöhistoria on hyvin mielenkiintoi-
nen. Hän pohti elämän tarkoitusta jo 
12-vuotiaana, alkoi käydä kirkossa ja 
lukea Raamattua systemaattisesti. Kun 
Jumala myöhemmin ilmoitti hänelle 
itsensä myös kokemuksellisesti, nuori 
mies totesi ihastuneena: ”Tätä siis on 
rakkaus!”

- Sen jälkeen koin Jumalan läsnäoloa 
useinkin ja aloin pohtia, voivatko koke-
mukseni Kristuksen läheisyydestä olla 
psykologista projisointia. Projisoinko 
siis omat toiveeni Jumalaan? 

- Lopulta päädyin siihen, että ko-
kemukseni Jumalasta eivät seuranneet 
psykologisia lainalaisuuksia, vaan olin 
kosketuksissa ulkopuolisen Persoonan 
kanssa, joka itse päätti, milloin Hän 
halusi ilmaista itsensä minulle.

Vartuttuaan Tapio halusi tutustua 
parhaimpiin ateistisiin argumentteihin 
kristinuskoa vastaan ja lähti opiskele-
maan filosofiaa yliopistoon. Mutta nuori 
mies koki yllätyksen.   

- Yliopistossa kohtaamani argumentit 
olivat niin heikkoja, että filosofian opis-
kelu ateististen professorien ohjauksessa 
vain hälvensi älyllisiä epäilyksiäni ja 
vahvisti vakaumustani kristinuskon 
totuudesta!

Myöhemmät opiskelut syvensivät 
nuorukaisen vakaumusta kristinuskon 
totuudesta edelleen.  

- Syvimmiltään Jumalan Sanan to-
tuudesta vakuuttaa Sanan tunteminen 
ja opin jo varhain lukemaan Raamatun 
läpi vähintään kerran vuodessa, pro-
fessorimme kertoo. Hän on kirjoittanut 
kymmeniä kirjoja, ja häneltä on juuri 
ilmestynyt teos, jossa paneudutaan Ju-
malan Sanan luotettavuuteen. 

Pedofiliako normaalia?
Jos Puolimatka olisi tavallinen yliopis-
tosta valmistunut tohtori, valtamedia 
parveilisi hänen kimpussaan ja kyselisi 
hänen mielipiteitään milloin mistäkin. 
Mutta Puolimatka on puolustanut roh-
keasti kristillisiä kasvatusperiaatteita 
ja lapsen oikeuksia valtamedian räksy-
tyksestä välittämättä. Arvokalat uivat 
vastavirtaan! 

Jouduit jokunen vuosi sitten rajun 
hyökkäyksen kohteeksi työssäsi Jyväs-
kylän yliopistolla. Selitätkö tarkemmin, 

mistä siinä oli kysymys? 
- Kaikki lähti siitä, että kirjoituk-

sessani ”Kampanja pedofilian lail-
listamiseksi” kritisoin pyrkimyksiä 
normalisoida ja laillistaa aikuisten ja 
lasten väliset seksuaalisuhteet. Kriti-
soin nykykasvatuksen perustaa, jonka 
mukaan lapsi on syntymästään saakka 
seksuaalista nautintoa etsivä olento, 
jolla on kaikkina ikäkausina oikeus 
seksuaaliseen nautintoon. 

- Edellytykset pedofilian laillistami-
selle ja normalisoimiselle luodaan, jos 
esitetään pedofilia terveenä seksuaalise-
na suuntautumisena ja jos lapsi kuvataan 
seksuaalista nautintoa etsivänä olentona. 
Jos tuohon asetelmaan yhdistetään vielä 
käsitys molempien oikeuksista toteut-
taa seksuaalisia halujaan, niin lasten 
suojaksi säädetyt seksuaaliset suojaikä-
rajat voidaan poistaa ja lapset ohjata 
seksuaalisia kokeiluja tavoittelevaan 
elämäntapaan.

Puolimatkan kirjoituksesta 
nousi suuri mylläkkä.
- Samat ryhmät, jotka pyrkivät aktiivi-
sesti hajottamaan avioliittoinstituutiota 
ja purkamaan lapsia ja nuoria suojelevia 
seksuaalinormeja, reagoivat Puolimat-
kan kirjoitukseen vaatimalla hänelle 
rangaistuksia ja vaientamista. 

- Kaikista minuun kohdistetuista 
kampanjoista huolimatta minuun ei 
kuitenkaan koskaan kohdistettu mitään 
kurinpitotoimenpiteitä, en saanut edes 
suullista huomautusta. Miksikö? Siksi, 

että syytöksiin ei ollut minkäänlaisia 
asiaperusteita.

   
Pedofiilitkö 
asiantuntijoita?
Emeritusprofessorimme selittää, että ny-
kyisen seksuaalikasvatuksen perustana 
ovat mm . Alfred Kinseyn tutkimukset. 
Kinsey oli empiirisen seksologian uran-
uurtaja, ja hänen käsityksensä mukaan 
ainoa tapa saada luotettavaa tietoa las-
ten seksuaalisuudesta on havainnoida 
kokemusperäisesti lasten seksuaalista 
käyttäytymistä.  

- Koska lasten kanssa seksuaalisuh-
teissa elävät aikuiset ovat lähes ainoita 
ihmisiä, joilla on ensi käden tietoa lasten 
seksuaalisesta käyttäytymisestä, Kinsey 
etsi heitä tietolähteikseen. 

- Nämä lähettivät hänelle yksityis-
kohtaisia raportteja seksuaalisesti 
hyväksikäyttämiensä lasten käyttäyty-
misestä – ja näiden raporttien pohjalta 
Kinsey katsoi empiirisesti todistaneen-
sa, että lapsilla on luontainen taipumus 
etsiä seksuaalista nautintoa.

   Eli pedofiileistä siis tehtiin tavallaan 
asiantuntijoita! 

- Aluksi en itsekään tahtonut uskoa 
todeksi, että alun perin pedofiileiltä 
omaksutuilla lasten seksuaalisuutta 
koskevilla käsityksillä ja nykyisellä 
seksuaalikasvatuksella olisi selvä yhteys 
keskenään. 

- Yllätykseni oli suuri, kun kukaan ei 
edes yrittänyt kumota tätä väitettä. Jul-
kaisin kirjoitukseni saadakseen selville 

mahdolliset vasta-argumentit, mutta 
arvostelijat suuntasivat huomionsa 
epäolennaisuuksiin ja toisarvoisiin yksi-
tyiskohtiin. Suuresta kohusta huolimatta 
kukaan ei esittänyt asia-argumentteja 
varsinaista perusväitettäni vastaan.  

- Olin halunnut kirjoituksellani he-
rättää asiallista keskustelua aiheesta 
ja odotin, että saan päteviä vasta-argu-
mentteja väitteisiini. Oli yllättävää, että 
lukuisista kirjoittamistani artikkeleista 
juuri pedofilian normalisoimista ja 
laillistamista vastustava kirjoitukseni 
sai valtamedioiden, yliopistoeliitin ja 
poliittisen vihervasemmiston tuomion, 
Puolimatka  ihmettelee.

Seksuaalikasvatus 
altistaa lapsia 
hyväksikäytölle
Maalaisjärjellä operoiva luulisi, että pe-
dofilian todellisia kokemusasiantuntijoi-
ta olisivat ne ”kaapista tulleet” aikuiset, 
joita käytettiin lapsena seksuaalisesti 
hyväksi. Mutta ei. Kinsey sivuutti uhrit 
ja teki pahantekijöistä asiantuntijoita!  

Kinseyn käsitys lapsen seksuaali-
suudesta on perustana myös Maailman 
terveysjärjestön WHO:n Seksuaalikas-
vatuksen standardeille - ja näiden varaan 
seksuaalikasvatus rakentuu myös suo-
malaisissa päiväkodeissa ja kouluissa.

- Sen pohjalta lapsia rohkaistaan 
seksuaalisiin kokeiluihin, mikä altistaa 
heitä seksuaaliselle hyväksikäytölle, 
sanoo Puolimatka.

- Väestöliiton Raisa Cacciatore oli 

Emeritusprofessori Tapio Puolimatka: 
Perhe ja Jumalan Sana on paras
perusta lapsen terveelle kehitykselle

Erityisesti vihervasemmisto purkaisi mielellään lasten suojaksi asetettuja seksuaalisia normeja. Käytännössä se laillistaisi 
pedofilian, sanoo Puolimatka.  Lapsiko muka syntymästään saakka seksuaalista nautintoa etsivä olento? Puolimatka tyrmäsi 
ajatuksen ja sai ns. sivistyneistön vihat päälleen.  
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mukana laatimassa WHO:n julkaisemaa 
opasta Seksuaalikasvatuksen standardit 
Euroopassa, joten Väestöliiton olisi 
odottanut antavan perusteellisen vasta-
argumentin kirjoitukseeni, jos sellainen 
olisi olemassa. Mutta Väestöliitolta tuli 
vain joitakin vaisuja kommentteja, jois-
sa väisteltiin ydinasiaa.

Säädyllisiä vasta-argumentteja kun ei 
ollut olemassakaan!

Sairas asiantuntija
Sexpo-säätiö väittää olevansa mm. sek-
suaalisuuden asiantuntija ja kouluttaa 
seksuaalisuuden parissa työskenteleviä 
ammattilaisia. Järjestön julkilausumassa 
(2018) pedofilian väitetään olevan terve 
seksuaalinen suuntautuminen! ”Mikään 
seksuaalinen taipumus ei ole sellaise-
naan väärä tai sairas, ei edes pedofilia.” 

     

  Sexpon mukaan seksuaalioikeudet, 
muun muassa oikeus seksuaalisen 
nautinnon tavoitteluun, ”ovat ihmis-
oikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle 
riippumatta hänen iästään tai seksuaa-
litaipumuksistaan”, eli oikeus tavoitella 
seksuaalista nautintoa kuuluu sekä 
lapsille että pedofiileille. Sexpon mie-
lestä Puolimatkan väite, että meillä on 
kampanja pedofilian laillistamiseksi, on 
”perusteeton salaliittoteoria”. 

Herää kysymys: miksi julkisilla va-
roilla tuetaan Sexpon kaltaista järjestöä, 
joka tukee pyrkimyksiä normalisoida 
pedofilia ja alentaa lasten suojaksi ase-
tettuja seksuaalisia suojaikärajoja? 
Teksti: Seija Pajatie 
Kuvat: Tuuli Korpela ja 
Pentti Heinonen

Tutustuakseen ateistien 
kovimpiin argumentteihin 
Tapio Puolimatka lähti 
yliopistoon lukemaan 
filosofiaa. Mutta opiskelu 
ateistiprofessoreiden 
johdolla vahvistikin 
hänen käsityksiään 
kristinuskon totuudesta

Pyhä Henki uskovan elämässä
Apostolien teoissa Jeesus sanoo, että 
”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin 
te saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa 
että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 
maan ääriin saakka.” (Apt. 1:8)

Emme voi elää kristityn elämää 
ilman Pyhää Henkeä. Pyhä Henki on 
lähetetty olemaan kaikkien uskovien 
kanssa kaikkina aikoina. Hän haluaa 
tehdä väkevän työn meissä ja meidän 
kauttamme. Jumalan työ menee aina 
sisältäpäin ulos. Työ tapahtuu ensin 
meidän sydämessämme, ja vasta sen 
jälkeen voimme olla merkittävällä 
tavalla Jumalan käytössä, ensin lähi-
piirissämme, kaupungissamme, maas-
samme, naapurimaissamme ja lopulta 
aina maailman ääriin asti.

Pyhä Henki haluaa toimia juuri sinun 
kauttasi, mutta ennen kaikkea Hän tah-
too sinun tuntevan Hänet.

 
Pyhä Henki on 
sinun Puolustajasi
Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumis-
sa, että ”minä olen rukoileva Isää, ja hän 
antaa teille toisen Puolustajan olemaan 
teidän kanssanne iankaikkisesti.” (Joh 
14:16)

Kreikan alkutekstissä Puolustajasta 
käytetään sanaa Parakleitos. Ampified 
-raamatunkäännös antaa sanalle lisä-
merkitykset lohduttaja, neuvonantaja, 
auttaja, esirukoilija, puolustusasianaja-
ja, vahvistaja ja rinnallaseisoja. Kaik-
kea tätä Pyhä Henki on sinulle. Saatana 
on veljien syyttäjä, ja hän on aina ja kai-
kessa sinua vastaan. On todella tärkeä 
ymmärtää, että Pyhä Henki sitä vastoin 
aina haluaa parasta sinulle. Olemme 
ikään kuin oikeussalidraamassa, jossa 
meillä on sekä puolustusasianajaja että 
syyttäjä. Pyhä Henki osoittaa kyllä si-
nulle todeksi synnin, mutta ei koskaan 
tuomitakseen sinua eikä saadakseen 
sinut painettua alas syyllisyyteen ja 
häpeään, vaan jotta saisit kokea täydel-
lisen ilon ja vapauden. Paholainen sen 
sijaan haluaa ampua sinut alas synnin, 
syyllisyyden ja häpeän suohon, ja hän 

yrittää saada sinut tuleen makaamaan.
 

Saat apua ja voimaa 
Pyhältä Hengeltä
Jeesus sanoo hyvin selkeästi: ”Ilman 
minua te ette voi tehdä mitään.” Me 
olemme oksia ja meidän on pysyttävä 
viinipuussa. Erillään Pyhästä Hengestä 
olemme hengellisesti kuolleita, ja meillä 
on vain kuollut uskonto. Elääksemme 
todellista kristityn elämää tarvitsemme 
päivittäin Pyhän Hengen läsnäoloa ja 
apua.

Hyvässä avioliitossa puolisot autta-
vat toisiaan tulemaan paremmaksi ver-
sioksi itsestään. Sanotaan, että monen 
menestyvän miehen takana on vaimo. 
Vähän samalla tavalla, mutta vielä 
paljon voimakkaammin, Pyhä Henki 
auttaa sinua tulemaan parhaaksi versi-
oksi itsestäsi. Kaikessa, mitä teemme, 
tarvitsemme voitelua. Jokaisen uskovan 
tulisi ymmärtää, kuinka riippuvaisia 
me olemmekaan Pyhästä Hengestä 
kaikessa. Olit sitten kotiäiti, perheenisä, 

liikemies, koululainen tai pastori, tar-
vitset voitelun Pyhältä Hengeltä. Vasta 
silloin voit toteuttaa Jumalan kutsun 
elämässäsi.

Jumala ei ole luonut ihmistä pär-
jäämään yksin elämässään. Ihminen 
luotiin olemaan aina yhteydessä Luo-
jaansa. Erossa Jumalasta ihminen saa 
aina aikaan sekasotkun ja kaaoksen. 
Eikä tarvitse kuin katsoa uutisia, niin 
näemme tämän. Tarvitsemme todel-
lakin Pyhän Hengen apua kaikessa, 
tiedostimme sen tai emme. Rukoile 
vaikka tässä hetkessä, että Pyhä Henki 
täyttää sinut ja johdattaa sinun elä-
määsi. Pyydä Häntä mukaan kaikkiin 
toimiisi ja rukoile, että saat olla Hänen 
käytössään tänä päivänä! Muista myös 
olla kuuliainen ja totella Häntä, kun 
Hän sinulle puhuu.

Pyhä Henki on aina sinun puolellasi, 
ja Hän tahtoo tehdä syvän työn sinun 
sydämessäsi!
Vesa Kemi

Perhe ja Jumalan Sana on paras perusta lapsen terveelle kehitykselle
Jatkoa sivulta 8

UUTISIA 

Oulun Kirkkopäivillä 
Oulun Kirkkopäiviä vietettiin tou-
kokuussa jälleen perinteisesti paikan 
päällä oululaisten yhteisissä olohuo-
neissa ja rotuaareilla, turuilla ja toreilla. 
Partiolaisten kenttälounaista piispan 
haastatteluun kirkkopäivät toteutettiin 
oululaisessa ympäristössä ihmisiä koh-
daten pandemian väistyessä. Kirkkopäi-
villä vierailivat mm. Juha Sipilä, Tytti 
Tuppurainen ja emerituspiispa Eero 
Huovinen. Kirkkopäivillä pohdittiin 
mm. milleenniaalien kirkkosuhdetta ja 
isoja, ajankohtaisia kysymyksiä, kuten 
sotaa ja rauhaa, ilmastokysymyksiä ja 
tulevaisuutta sekä kansankirkon ole-
musta. Piispa Eero Huovinen pohti mm. 
kärsimyksen ongelmaa, jossa on hänen 
mukaansa jotain 'hyvin ratkaisematon-
ta'. Suomalaisten 'lohduttajana' tunnettu 
emerituspiispa korosti, että kärsiviä 
kohdattaessa on hyvä olla 'korvat auki 
ja suu kiinni'.
Heljä Ahjovaara-Steck

Kesäkonferenssi 
Tukholmassa
29/6.-3/7.2022 
Puhujat: Donald Bergagård, 
Birger Skoglund, Rory Kaye, 
Miko Puustelli ja Vesa Kemi 
Tapahtumaa johtavat Pauli 
ja Ana Kemi  
Kokousajat:
Ke-Pe 29/6.-1/7 klo 16 ja 19 
La-Su 2.-3/7 klo 13, 16 ja 19
Paikka: Kristillinen Keskus, 
Hagalundsg. 9, Solna
Info: www.kristetliv.net  
info.nyttliv@gmail.com
Puh. +46 (0)72 531 88 11
Puh. +358 400 422 777

Vesa Kemi on pianisti ja ylistyksen johtaja, jolla on näkynä voittaa ihmisiä 
Jeesukselle ja siksi hän menee usein kaduille kertomaan Jeesuksesta. Siellä hän 
myös rukoilee ihmisten puolesta.
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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

Apua 
Intiaan!
Ei unohdeta Intiaa!
On hienoa, että monet auttavat nyt 
Ukrainaa, koska he ovat joutuneet 
Venäjän raakamaisen tuhoamisen 
kohteeksi. On todella tärkeää, että 
Ukrainan kansaa autetaan, mutta mei-
dän ei myöskään tule unohtaa Intian 
köyhiä, jotka tarvitsevat apuamme!

Intiassa on puolet maailman tavoit-
tamattomista kansanryhmistä. Siis 
kymmeniä miljoonia kallisarvoisia 
ihmissieluja, jotka eivät vielä ole 
kuulleet Jeesuksen Kristuksen nimes-
tä 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 evan-
keliumia. Jeesus pelastaa ja parantaa! 
Tule mukaan auttamaan Jeesuksen 
vähimpiä.

Voit antaa lahjan Uusi Elämän tilin 
kautta tähän tärkeään työhön Intisas-
sa. Tilitiedot ovat alla.
 
Pauli Kemi, pastori
E-mail: info.uusi@gmail.com
www.uusielama.net 
Puh. +358 400 422 777

Kesäkuun alussa  Ester Aili Heinonen ja Pauli Kemi teki-
vät kolme suomenkielistä TV-ohjelmaa, joiden teemana oli 
seurakunnan varustaminen lopunajan tapahtumiin.

Kari ja Mari Valkonen tekivät myös kolme TV-ohjelmaa 
kesäkuun alussa. Kaikki nämä TV-ohjelmat lähetetään 
Öppna Kanalin kautta, ja niitä voi katsoa myös Suomessa.

Näin löydät TV-lähetykset
Öppna Kanalen kautta lähetettäviä TV-ohjelmia voit katsoa 
Netti-TV:n kautta kaikkialla. Löydät Öppna Kanalin netti 
TV:n, kun netissä (Google) kirjoitat sanan: ÖK Play.

Ruotsissa voit katsoa Uusi Elämä TV-ohjelmia, joita 
läheteään kaapeliverkon kautta noin kahteen miljoonaan 
talouteen koko Tukholman läänin alueella ja myös seuraa-
villa paikkakunnilla: Uppsala, Södertälje, Örebro, Göteborg 
Norrköping ja monilla muilla paikkakunnilla. 

Öppna Kanalin nettikanavan löydät Ruotsissa seuraavista 
kanavapaikoista: Tele2 450, Telia 500, Canal Digital 299, 
Sappa 20 ja Telenor 299.  

Lisää tietoa TV-työstä: info.uusi@gmail.com  
Puh. +358 400 422 777  –  Puh. +46 72 531 8811                   
www.uusielama.net   –  www.kristetliv.net 
facebook.com/KristetCenterSolna 
 

Suomenk. TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko:  
Maanantai klo 17:30  –  Torstasi klo 18:00 (U) uusinta  
Lauantai klo 18:30     –  Sunnuntai klo 13.00 (U)

Ruotsink. TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko:
Maantai klo 09:30     –      Tiistai klo 18:00 (U) 
Keskiviikko klo 22:30  –  Torstai klo 20:00 (U)
Perjantai klo 10:00     –     Perjantai klo 18:00 (U)
Lauantai klo 22:00     –     Sunnuntai klo 21:30 (U) 
TV-ohjelmat ovat noin 30 min. pituisia.
 
Huom! Kaikki lähetysajat ovat Suomen aikaan!
Lähetysajat Ruotsin aikaan on: - 1 tunti

Tue Uusi Elämän TV-työtä! 
Tili Suomessa: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1038
Suomessa myös Lahjoituspuhelin: 
Puh. 0600 15525 (10.01 € + pvm )  
Puh.0600 14400 (20,23 € + pvm)

UUSI ELÄMÄ ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2021/685 
koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

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

Raportti Brasilian matkalta
Pauli ja Ana Kemi te-
kivät lähtysmatkan tou-
kokuun loppulla Brasi-
liaan, jonka aikana he 
olivat mukana kahdek-
sassa kokouksessa.

Jumalan tuli palaa 
edelleen Brasilian seu-
rakunnissa. Tässä lähin-
nä kuvaraportti kokouk-
sista, jotka olivat Catun 
alueella sekä Salvadorin 
suurkaupungissa.

Vierailumme alkoi 
pastori Julion seurakun-
nasta, joka on käynyt 
voittajana läpi korona-
ajan, joka aiheutti suu-
ria vaikeuksia työhön. 
Pastoripaiskunta on ru-
kouksessa ja paastossa 
käynyt eteenpäin. Nyt 
seurakunnalla on uudet 
tilat, jossa he kokoon-
tuvat.

Heillä on näkynä 
rakentaa oma kirkko. 
Uusi Elämä on tukenut 
tätä serakuntaa taludel-
lisesti.

Catun alueella vierai-
limme kahdessa muus-
sakin seurakunnassa.
              Jatkuu s. 11

Pauli Kemi puhumassa pastori Julion seurakunnassa, 
brasilialaissyntyinen puoliso Ana Kemi toimi tulkkina. 

 Pastoripari Julion ja Sueli johtavat 
seurakuntaa Catussa.

Pauli ja Ana vierailivat pastoripari Miranda ja Rosangelan johtamassa  
seurakunnassa Alagoinhassa.

Pastori Petros piti ulkoilma-
tilaisuuden Pedressä.

Pauli Kemi ja Ester Aili Henonen TV-studiossa Mari ja Kari Valkonen tekivät ohjelmia Ruotsin vierailullaan.
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Toivon Seurakunta  

Kalle Vihonen
pastori 

Erikink. 4, Turku - www.toivonseurakunta.fi

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

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!

 

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

                TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

www.kaantopiiri.org!  

 

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 
Viite 1025 
Lahjoita soittamalla:
0600 15525 (10.01 € + pvm)  
0600 14400 (20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on
Poliisihallituksen rahan-
keräyslupa: RA/2021/685
koko Suomen aluella, 
paitsi ei Ahvenanmaalla.

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

Tarjous sinulle!
Jos olet Ristin Voitto -lehden, Näky -lehden tai Uusi 
Tie -lehden tilaaja, niin voit tilata Uusi Elämä -lehden 
vuoden 2022 loppuun asti vain 8 €:n hintaan!
Tilaukset: +358 400 422 777 – info.uusi@gmail.com

Raportti Brasilian matkalta Tilaisuuksia Salvadoressa
Salvador on yli kolmen miljoo-
nan asukkaan suurkaupunki. 
Pastori Joel kertoi, että yksitään 
Salvadoren alueella on 630 hel-
luntaiserakuntaan ja sen lisäksi 
vähintään yhtä paljon muita 
seurakuntia eli herätys näkyy 
ja vaikuttaa yhteiskunnassa, 
vaikka on monia ongelmia, 
kuten rikollisuus.

Salvadoressa virailimme 
myös pastori Simonen ja hänen 
miehensä Gilmarin johtamssa 
seurakunnassa. Siitä on hieman 
yli kaksi vuotta, kun pastori 
Simone vieraili Suomessa.

Kaikissa seurakunnissa oli 
voimakas rukouselämä. Ihmiset 
tulivat hyvissä ajoin kirkkoon, 
jossa he olivat polvillaan ruko-
uksessa. 

Oli ilo palvella seurakunnis-
sa, jossa ihmiset olivat hyvin 
avoimia ottamaan vastaan sen 
sanoman, minkä Jumala oli 
laskenut meidän sydämelle.

Sydämiimme jäi nuo ihant 
uskovat ja Brasilian seurakun-
nat, vaikka emme tiedä sitä, ta-
paammeko heitä enää koskaan 
täällä ajassa, mutta kerran pe-
rillä ainakin tapaamme heidät. 
Toinitus / Pauli ja Ana Kemi

Oikella pastori Joel, joka jär-
jesti useita kokouksiamme.

Pastori Joel järjesti kokouksen tähän ihanaan helluntaiseurakuntaan Dique do Tororo. Osa seura-
kuntalaisista halusi tulla mukaan kuvaan. Pastori puhumassa. Kokouksessa oli suuri ilonjuhla! 

Brasilian seurakunnat ovat perinteisiä, mutta siitä huolimatta 
pastori Joseval (kesk.) antoi myös Analle 10 min. puheenvuoron.

Pastoripari Gilmar ja Simones järjesti lähetystyön yllätysjuhlan 
seurakunnassa, jossa he kunnioittivat meitä Jeesuksen suurlähet-
tiläinä, joilla on lähetystyötä Brasiliassa. Kunnia Jeesukselle!

Pastoripari Kledner ja Adrianas johtavat nuorekasta seurakuntaa, 
jossa oli voimakas ylistys, niin kuin muissakin seurakunnissa.

Uusi Elämä, c/o Kalle Vihonen, Raivionkuja 4 A 19, 20540 Turku  –  www.uusielama.net 
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Pastori
Kari Niemi: 

Jumala pysäytti minut miettimään iankaikkisuutta  sivut 6-7

Lapinkävijät, pastoripariArto ja Saija Mäkinen: 

Seurakuntamme auttaa ihmisiä arjen ahdingoissa sivut 4-5

Uusi Elämä 



Uusi Elämä Nro 4/2022                      Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin                                  12

Omistin joku vuosi sitten huonokuntoi-
sen rintamamiestalon Kesälahdella. Sen 
jokainen paikka huusi apua, mutta olin 
päättänyt remontoida taloa sen minkä 
itse osaan eli sisältä päin. Lainasin su-
kulaiselta remonttirahaa, mutta fyrkat 
loppuivat heti alkuunsa ja pirtin likaisiin 
seiniin ei oltu vielä koskettukaan. 

Mutta eräänä päivänä kaupassa 
hoksasin, että hei, tuossa alennuskoris-
sahan oli tosi halpaa tapettia! Tosin se 
on rumaa…

 ”Mutta onhan tuokin tyhjää parempi 
ja onhan se ainakin puhdasta”. Ajattelin 
ja tein kaupat, vaikka sydäntä pikkuisen 
särkikin. Viereisessä liikkeessä kun olisi 
ollut ah! niin kaunista vaaleanpunaista 
ihanuutta, mutta kun sitä rahaa ei ollut…

  Jo seuraavana aamuna ruma tapetti 

alkoi inhottaa minua. Puhuin siitä Isäl-
lekin, ja Hän kysyi minulta heti, että no 
miksi et ostanut tapettia, johon ihastuit? 
–  No kun sitä rahaa ei ollut, vastasin. 

Silloin Isä muistutti minua: ”Tyttä-
reni, kaikki mikä on Minun omaani, on 
myös sinun” (Luuk. 15:31). Ilahduin 
aivan valtavasti ja sanoin, että kiitos 
Isä! Minäpä lähdenkin tästä saman tien 
kauppaan ja vaihdan nuo rumilukset 
niihin ihanuuksiin! Kiitos Isä! Ostan 
ne siis velaksi!

Menin kauppaan ja tral-lal-laa, sain 
ihastukseni velaksi matkaan. Ajellessani 
kotia kohti ystävättäreni soitti ja ehdotti, 
että poikkeaisin tulomatkalla hänen 
luokseen iltapäiväkahville. Ok! 

 En puhunut ystävälleni tapeteistani 
sanaakaan, mutta kun olimme kahvi-

telleet ja päivitelleet asiamme ja olin jo 
lähdössä, hän sanoi: ”Kuule kun minä 
olen tässä niin vahvasti kokenut, että 
minun pitäisi auttaa sinua vähän…” Ja 
tietämättä mitään puutteistani tuo rakas 
sisar antoi minulle tapettirahat - ja siitä 
jäi vähän ylikin! 

Taivaan Isä siis näytti minulle jälleen 
kerran Taivaan Merkit. Lapsen tarvitsee 
vain luottaa Hänen Sanaansa ja suksi 
luistaa! Kiitos ristin työstäsi Jeesus - 
sen ansiosta minäkin olen saanut ihan 
kaiken hyvän. Halleluja!

”Sanoma rististä on hullutus niille, 
jotka kadotukseen joutuvat, mutta meil-
le, jotka pelastumme, se on Jumalan 
voima” (1. Kor. 1:18).    
Seija Pajatie, toimittaja

Isä antaa lapsilleen parasta

* Evankelioiva  
* Siunaa Israelia
* Profeetallinen 
* Yhteiskristillinen 
Tilausmaksu 35 €/v, mutta
nyt tarjouksena 18 € 
vuoden 2022 loppuun asti. 
Maksa tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3 
Swish 123 033 94 57 
E-mail: info.uusi@gmail.com  –  www.uusielama.net  –   Puh. 0400 422 777,  0400 90 88 40
PS. Ristin Voitto, Näky ja Uusi Tie-lehden tilaaja, voi tilata Uusi Elämä -lehden v. 2022 loppun asti 8 €:n hintaan!

Tilaa Uusi Elämä -lehti v. 2022!
Uusi Elämä 
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Herätyskeskus avattu 

keskelle Suomea!
Miko Puustelli koki jo vuonna 2008, että hänen tulisi avata 

Herätyskeskus Äänekoskella Spektrin tiloissa, jossa tullaan 

järjestämään hengellisiä tilaisuuksia. Nyt 13 vuotta myöhem-

min tämä näky on toteutunut. Miko iloitsee mahdollisuudesta 

olla tavoittamassa ihmisiä Jeesukselle myös Keski-Suomessa. 

Sivut 6-7

Lassi Erpiö      
kutsuu      
uskovia    
rukoukseen
Sivu 9

Kutsu perheyhteyteen 
          sivut 4 - 5

Koronavirus on sotkenut maailman-
menoa kolmatta vuotta.  Lasku on jo 
nyt kova. Ihmiselämien menetystä ei 
rahassa voi mitata. Välillisten, yhteis-
kuntien  sulkemisista johtuvien seuran-
naisvaikutusten  tuhot nousevat suoria 
terveysvaikutuksiakin  suuremmiksi.

Kevään aikana maailma on joutu-
nut todellisen pahuuden todistajaksi. 
Presidentti Putinin masinoima kuo-
lemaa kylvävä hyökkäys Ukrainaan 
on nostattanut suuren osan maailmaa 
varpailleen. Jopa maailmansodan uhka 
on noussut vakavasti otettavaksi todel-
lisuudeksi. 

Vielä on mahdollisuus 
Kristityn tulee nähdä, mitä tapahtuu, 
kun pimeyden voimat saavat  valtaapi-
täviä haltuunsa. Hitler, Stalin ja monet 
muut tuhoisat diktaattorit ovat saanet 
irvokkaan manttelinperijän leningradi-
laiskaratekasta. Valtaan sairastunut piiri 

tuhoaa kylmäverisesti kaikella valheen 
voimalla ukrainalaisten elämää ja pitää 
maailmaa pelon vallassa.

Suomikin on joutunut vakavan uu-
delleenarvioinnin syöveriin.

Suuri joukko suomalaisia muistaa 
Jumalan yliluonnollisen varjeluksen 
sodan koettelemusten keskellä. Valitet-
tavasti kansamme on suuresti luopunut 
terveestä, Jumalaa kunnioittavasta, 
maalaisjärkisestä päätöksenteosta . 
Luopumuksen hintalappu  nousee tätä 
menoa huimaa vauhtia. Ihmistä rakas-
tava, mutta syntiä vihaava Jumala on 
ulkoistettu niin päätöksenteosta kuin 
arkielämästäkin. Jopa kirkon ja us-
konnon nimissä kylvetään kuolettavaa 
hengellistä pimeyttä. 

Vielä on  armon aikaa kääntyä ja 
välttyä kovilta kohtaloilta.

Kristityn vastuu
Usko on luja luottamus Jumalaan ja 

antaa tulevaisuuden ja toivon. 
Elämää antava usko ja kuolettava 
uskonto ovat kaukana toisistaan.

Nyt on Kristuksen seurakun-
nan aika rehdisti tutkia tilaansa, 
tehdä parannusta ja nousta. 
Omin voimin, ilman Pyhän 
Hengen voimaa se ei onnistu. 
Jeesus ei tullut suomalaisia tuo-
mitsemaan vaan pelastamaan. 
Rukoilkaamme ja nouskaamme  
kohtaaman kanssaihmisiä rak-
kauden kautta vaikuttavan uskon 
välityksellä.  Suomella on paik-
kansa Jumalan suunnitelmissa. 
Hän tahtoo pelastaa miljoonia 
suomalaisia. Etsikäämme yh-
dessä omia paikkojamme  tässä 
suunnitelmassa. Jumala ei tee 
sitä, mikä on meidän osuutem-
me. Hänen puoleltaan kaikki on 
valmistettu.
Hannu Hurri, lääkäri

Aika on paha - silti toivo elää

Elämme monin vaikeuksien keskellä maassa, 
mutta ei menetetä toivoa, koska Jumala lähetti 
Jeesuksen pelastamaan jokaisen ihmisen, joka 
turvaa Hänen apuunsa, sanoo Hannu Hurri.

Jumala on Hyvä Jumala myös sinulle. 
Hän tarjoaa sinulle parasta, ja se on 
pelastus Jeesuksessa, sanoo Seija.


