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Ny teksti

Israel on Jumalan ihme, Jumalan lupausten täyttymys. Jumala toi juutalaisia kaikista kansoista heidän
omaan maahansa, ja niin tsi.”

Paimenen ääni
Israelin kävijä kertoo kokemastaan Pyhän Maan
vesilähteellä. Useampi paimen oli tuonut sen ääreen
samanaikaisesti janoisen laumansa. Lampaat, pienet
ja suuret, liikkuivat sikin sokin vapaasti lähteellä.
Mutta miten lampaat saadaan aikanaan omiin
laumoihinsa, ja miten paimenet erottavat omansa?
Se tuntui tästä ulkopuolisesta katsojasta mahdottomalta. Hän seurasi tilannetta mielenkiinnolla.
Jonkin ajan kuluttua yksi paimenista nousi ja
vihelsi. Välittömästi osa lampaista havahtui ja lähti
paimenen perään. Ne tunsivat oman paimenensa kutsuvan äänen! Muut lampaat jäivät edelleen lähteelle
jatkamaan veden juontiaan.
Profeetta Hesekiel kertoo paimenista, jotka ovat
jättäneet laumansa hajaannukseen ja petoeläinten
saaliiksi. Kukaan ei ole etsinyt niitä. Herra itse oli
tarttuva asiaan: ”Minä itse kaitsen lampaani ja vien
itse ne lepäämään, sanoo Herra, Herra.” (34:15)
Jeesus puhui tehtävästään käyttäen kuvaa paimenesta. Hänessä toteutui Jumalan lupaus: ”Ja minä
herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan,
palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva
heidän paimenensa.” (34:23)

Paimen huolehtii laumansa jäsenistä. Hän sitoo
haavoittuneet ja vahvistaa heikkoja. Lampaat tuntevat paimenensa äänen: ”Minun lampaani kuulevat
minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat
minua.” (Joh. 10:27) Monet tunnistivat Jeesuksessa
profeettojen välittämän lupauksen täyttymyksen.
Tunnistamme toisemme äänen perusteella vuosien ja vuosikymmentenkin jälkeen. Toisen ääni
syöpyy mieleemme. Joskus silti saattaa olla vaikea
erottaa kahta hyvin samantapaista ääntä.
Miten erottaa Hyvän Paimenen ääni monista
eksyttävistä äänistä? Ajassamme on monia, aidoilta
tuntuvia, mutta lopulta harhapoluille ohjaavia ääniä.
Jeesus itse varoittaa niistä Raamatussa.
Paimenen äänen tunnistamiseen voi harjaantua.
Se on aina uskollinen Raamatun Sanalle, joka on
totuus. Niinpä mitä enemmän elämämme on ankkuroitunut Jumalan Sanan totuuteen ja sisäistämiseen,
sitä selkeämmin osaamme erottaa oikean ja väärän.
Raamattu on elämän kartta ja omatunto kompassi.
Kun olemme sitoutuneet Raamatun Sanaan, emme
kulje harhaan.
Israel, omaisuuskansa ei kansana tunnistanut
Paimenensa ääntä. Nyt elämme aikaa, jolloin to-

teutuu Sakariaan sana: ”Minä olen viheltävä heille
ja kokoava heidät.” (10:8) Myös omaisuuskansa
on vielä tunnistava Hyvän Paimenensa äänen, joka
kokoaa heitä eri puolilta maailmaa Pyhän Maan
vesilähteille.
Pertti Kymäläinen, pastori, Pori.
Pertti Kymäläinen, Pastori, Pori

Pertti
Kymäläinen
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Pastori Timo Ha karainen,
Suomalainen Helluntaiseurakunta, Finska Filadelfia, Tukholma.

Itseäsi suurempi tehtävä

Istuin ystävyysseurakuntatapahtumassa seurakunnassamme. Pääosin osanottajat olivat ruotsalaisista seurakunnista, joilla monilla on ollut jo
vuosia kiinteät siteet Itä-Euroopan seurakuntiin. Kaksi
ulkomaista puhujaa, toinen
Virosta ja toinen Moldovasta,
toimivat yhteyden luojina
omien puheenvuorojensa siivittäminä. Täytyy todeta,
että on aina yhtä innostavaa
ja samalla haastavaa kuulla
kärsivän seurakuntaliikkeen
edustajien kokemuksista
ja heidän tinkimättömästä
kokosydämisyydestään
palvella Herraa.
On myös rohkaisevaa nähdä, kuinka Jumala valvoo

työtänsä ja ohjaa yksilöuskovia vaikeissakin oloissa viedäkseen työtänsä eteenpäin.
Moldovan helluntailiikkeen piispa kertoi lapsuudestaan ja uskoontulostaan.
Koulussa hän joutui alusta
alkaen opettajan silmätikuksi
kaikkien tietäessä pienessä
maaseutukylässä, että Viktor
oli kristityn perheen lapsi.
Opettaja yritti määrätietoisesti käännyttää pientä koululaista vanhempiensa harhakuvitelmista Neuvostoliiton
turvallisen kommunismiideologian huomaan. Tekipä
opettaja kotikäyntejäkin saadakseen vanhemmat ymmärtämään, että ajattelisivat edes
lapsensa parasta, ettei pojasta

Uusi Elämä

tulisi samanlaista säälittävän
uskonnon vankia.
Kolmetoistavuotiaana Viktor tuli uskoon. Se tapahtui
yöllä maanalaisessa kokouksessa. Samassa yhteydessä
Viktor-poika sai myös kuulla
uskomattomalta kuulostavan
profetian: Jumala tulisi käyttämään häntä maailmanlaajuisessa tehtävässä evankeliumin eteenpäin viemisessä.
Ajatus tuntui mahdottomalta. Viktor ei ollut siihen
mennessä käynyt milloinkaan
kotikyläänsä kauempana.
Hän ei ollut koskaan nähnyt
johdinbussia tai junaa. Lypsää hän osasi ja tehdä muita
pienen maatilan töitä, mutta
että hänestä voisi tulla evan-
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poika vaarallisen uskonnon
kynsistä epäonnistuivat. Pojasta tuli Jeesusta rakastava
nuori mies juuri niin kuin hänen vanhempansakin. Varma
ja turvallinen kommunismi
romahti vajaan kahdenkymmenen vuoden kuluttua Viktorin uskoontulosta tehden
samalla mahdolliseksi vapaan
matkustamisen ympäri maailmaa. Jumala on johdattanut
kutsumansa nuoren pojan
lypsyjakkaralta maailmanlaajuisen slaavilaisen kieliryhmän helluntailiikkeen
johtajaksi.
Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta!

Timo Hakkarainen

4

Rakkauden ja toivon sanomaa

Uusi Elämä Nro 5/2018

Uutisia
Israelista

Israelin ja Shanghain
timanttipörssit ilmoittavat yhteistyöstä

Shanghain timanttipörssi on
allekirjoittanut sopimuksen
Israelin timanttipörssin kanssa. Se siirtää osan toiminnastaan, toisin sanoen suurten
kivien käsittelyn, Israeliin.
Israelin timanttipörssi toivottaa kiinalaisia tervetulleiksi työskentelemään uudessa timanttileikkauslaitoksessa, joka rakennetaan
keskelle Israelia. Kymmenien kiinalaisten timanttijalostusyritysten odotetaan
siirtävän osan muokkaustoiminnastaan Israeliin.
(Lähde: Amitay Gazit
28.6.2018)

Israelin puolustusvoimat rakensi leipomon
syyrialaisille
pakolaisille

DEBKAfilen lähteet kertovat,
että IDF (Israelin puolustusvoimat) rakensi torstaina
leipomon 12.000 pakolaiselle, jotka olivat kerääntyneet
syyrialaisen Berika-kylän
ulkopuolelle 1.200 m päästä
Israelin Tel Fares-asemista.
Leipomossa valmistetaan
sekä leipää että pitaleipää.
Tämän lisäksi pakolaisille
annetaan vettä ja lääkehoitoa.
Kun leipomon tuotteet eivät
alkupäivänä riittäneet niitä
tarvitseville, toivat Israelin
armeijan kuorma-autot lisää
leipää tälle alueelle.

Tuhannet israelilaiset
manifestaatiossa
lähellä Gazaa

Lähellä Gazan kaistaletta
pidettiin perjantaina 6 heinäkuuta rauhanomainen mielenosoitus, johon osallistui
4.000 ihmistä. Manifestaatiossa vaadittiin, että Hamas
palauttaa sodissa surmansa
saaneiden israelilaisten sotilaiden ruumiit ja lähetettiin
sinisiä leijoja rauhanomaisena
vastauksena niille räjähteitä
kuljettaineille joita on tullut
Gazasta Israeliin viimeisten
kuukausien aikana. Toisella
puolella rajaa palestiinalaiset
mellakoivat Israelin joukkojen kanssa ja yksi gazalainen
sai surmansa laitteesta, jota
piti kädessään.

Hannu Grönroos on evankelista ja laulaja-pastori sekä
tuttu monille
TV:stä.

Aina uskollinen
Olin mukana suuressa musiikkijuhlassa. Tilaisuuden
pääesiintyjä oli tunnettu artisti Suomessa. Laulut olivat
perinteisiä vanhoja lauluja
uudelleen sovitettuina. Kauniita kaiken kaikkiaan, ja väki
oli kuin ”harrasta hääväkee”
hartaasti kuunnellen.
Istuin suurteltan takaosassa, ja edessäni oli tuhansien
kuulijoiden joukko. Muutaman laulun kuultuani mielenkiintoni vei edessäni olevalla
penkillä ollut n. 3-4-vuotias
poika. Isänsä vieressä ollen
hän leikki penkillä lelujensa
kanssa. Oli kuorma-auto ja
kauhakuormaaja. Seurasin
pojan leikkiä, kun hän kauhakuormaajan kauhaan yhä
uudelleen ja uudelleen sai
nostetuksi auton, välillä tosin
epäonnistuenkin. Panin myös
merkille, ettei isäkään tainnut
kovin paljoa esiintymisestä
piitata, kun välillä hyvinkin
osallistui poikansa leikkiin.
Kaikista näistä havainnoista saan aina inspiraatiota
ajatellessani meidän Taivaallista Isäämme ja Hänen meihin
kohdistamaansa huomiota.
Sananlaskujen kohta on
paljon puhuva. Luku 8:31,
32 ”Silloin minä hänen sivullansa esikoisena olin, ihastuksissani olin päivästä päivään
ja leikitsin hänen edessänsä
kaikin ajoin, leikitsin hänen

maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset”.
1. Sam. 12:7 Ja Samuel
otti kiven ja pani sen Mispan
ja Seenin välille ja antoi sille
nimen Eben-Eser ja sanoi:
”Tähän asti on Herra meitä
auttanut.” on tuttu toteamus
meille jo pitkään tiellä kulkeneille. Jokainen meistä omaa
elämänkaartamme muistellessa voimme nähdä siihen
sisältyvät laaksot kuin myös
kukkulavaiheet.
Olisiko meidänkin aika
pystyttää ”muistokivi” samalla toteamuksella juuri nyt,
tässä elämän tilanteessa, missä
nyt olemme.
Uskon elämän alussa tuskin
kukaan olisi osannut ymmärtää, kuinka syviksi ja pitkiksi
nuo laaksovaiheet voivatkaan
muodostua.
Näihin laaksovaiheisiin
voidaan hyvinkin liittää kaikki
ne jaksot, jolloin sairauden
voima sai otteen ja alisti alleen
meidän heikontuneen olemuksemme. Jotkut meistä olemme
selvinneet ja nousseet sairasvuoteelta. On myös monia,
jotka juuri nyt ovat sairautensa
vankeina. Jotkut Herra on
kutsunut kotiin, kun sairaus
on johtanut vaelluksen päättymiseen tässä ajassa. Lasten
sairastumiset ja joidenkin elämänlangan katkeaminen liian
aikaisin koettelee laaksossa

vaeltajaa.
Oli niin tai näin, voimme
kuitenkin ymmärtää, että se,
mitä Daavid kirjoitti psalmissa
23, on ollut ja on todellisuutta
kaikkina elämämme päivinä. ”Vaikka minä vaeltaisin
pimeässä laaksossa, en minä
pelkäisi mitään pahaa, sillä
SINÄ OLET minun kanssani.”
Tämä on totta. Se on yksi
niistä lupauksista, jonka Jeesus vahvisti ennen lähtöään
tästä ajasta sanomalla omilleen: ”Ja katso MINÄ OLEN
teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun
asti.” (Matt. 28:20)
(Huom. MINÄ OLEN =
Jumalan nimi)
Tähän kaikkeen liittyy
myös ne ”vuorivaiheet”, joita
myös meidän jokaisen elämään mahtuu. Ajattelepa sitä
suurinta, joka on se hetki,
jolloin tulit uskoon.
Jeesus. joka oli ylennetty
ristille sinun syntiesi sovittajana, veti sinut puoleensa niin
kuin Hän jo aiemmin julisti:
”Kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki
tyköni.” (Joh. 12:32)
Mikä ihmeellinen vuorikokemus se olikaan! Oi siunattu
Siionin vuori, Golgata!
Mikä mahtava totuus se
on itsellenikin, vaikka ensi
kerrasta on kulunut jo 48
vuotta. Mitä pidemmälle sitä

on tullut kuljetuksi, niin sen
tärkeämmäksi Jeesuksen ristin
sovitustyö on käynyt.
Yksiä hengellisen elämän
vuorihetkiä ovat myös ne kokemukset, joita koetaan oman
elämän ”yläsalissa”, kun Pyhä
Henki virvoittaa ja vahvistaa
omaa henkeä ja sielua niin,
että se pyyhkii pois kaikki
turhat ja ylimääräiset painot
mielen päältä ja nostaa meidät
sisäisesti ”taivastasolle” luottamaan Herraan.
Vuorisiunauksina pidän
myös kaikkea sitä ajallista hyvää, minkä Herra on antanut.
On koti, puoliso ja Jeesukseen
uskovat lapset ja heidän lapsensa, joille voi kertoa näistä
oman elämän ”Herra on hyvä
paimen, ei minulta mitään
puutu” - elämän sisältöä tuoneesta rikkaudesta.
Palatakseni siihen, mistä
alussa kirjoitin. Tuo pienen
pojan isä oli niin mukana leikissä, että jos pojalla ei aina
kaikki yritykset onnistuneet,
niin isä auttoi.
Näin meidänkin kohdalla:
”Teidän vanhuutenne päiviin
saakka minä olen sama, vielä
kun hiuksenne harmaantuvat,
minä teitä kannan. Niin minä
olen tehnyt ja niin yhä teen,
minä nostan ja kannan ja pelastan. (Jes.46:4)

Hannu Grönroos
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Onko sananvapaus uhattuna?

Juuri valittu toimitusjohtaja Aki Ruotsala sai lähteä Pori Jazzista kristillisen vakaumuksensa vuoksi

Pori Jazzin toimitusjohtajaksi valittu hallintotieteiden maisteri ja KD:n
puoluevaltuuston puheenjohtaja Aki Ruotsala sai
potkut ennen kuin pääsi
aloittamaankaan pestissään Pori Jazzin uutena
vetäjänä. Ruotsala toimi
Merikarvian kunnan kehittämispäällikkönä ennen
valintaansa Pori Jazzin
keulahahmoksi. Ruotsalan äkilliset potkut ovat
herättäneet kysymyksen
kristittyjen sananvapaudesta ja ’yhden hyväksytyn
näkemyksen’ ilmapiiristä
Suomessa.
Aki Ruotsala on liitetty
nuorten kristillisen Nuottalehden kampanjaan, jossa hän
ei itse ollut mukana, mutta
jota hän tuki periaatteellisesti
mielipidekirjoituksella Rauhan Sana-lehdessä v. 2011.
Ruotsala oli tuolloin KDnuorten puheenjohtaja. Älä
alistu -kampanjassa pyrittiin
Nuotta-lehden mukaan mm.
rohkaisemaan nuoria luottamaan Raamattuun seksuaalisuuden kysymyksissä. Kun
Ruotsala oli valittu Pori Jazzin toimitusjohtajaksi, hänen
Satakunnan kansa -lehdelle
antamansa haastattelu herätti
kohun, jonka keskiössä oli
Ruotsalan aiempi tuki Nuotta-kampanjalle ja hänen kommenttinsa seksuaali-identiteettiin liittyen. Ruotsala mm.
totesi lehden haastattelussa,
ettei voi kiistää henkilöiden
mahdollisuutta muutokseen
henkilökohtaisen seksuaalisen identiteettinsä osalta.
Aki Ruotsala kommentoi
tapahtunutta irtisanomista
omassa tiedotteessaan, jossa toteaa, että on kohdellut
ihmisiä yhdenvertaisesti ja
tasapuolisesti.
- Minulle jokainen ihminen
on yhtä tärkeä ja yhtä arvokas. Ajatus siitä, että sanani
olisivat satuttaneet ketään, on
sietämätön. Olen ihmisen, lähimmäisen puolella, Ruotsala
painottaa.

Sananvapauden nykytila

KD:n puheenjohtaja Sari Essa-

yah on puolustanut Aki Ruotsalaa
vahvasti. Essayah pitää erikoisena, että Ruotsalan eheytymisnäkemys nostettiin esille, vaikka
hän ei varsinaisesti siihen itse
haastattelussa viitannutkaan, vaan
totesi, ettei voi kiistää ihmisen
omaa kokemusta muutoksesta.

Essayah toteaa, että johtajasopimuksen vuoksi ei ota
kantaa Ruotsalan irtisanomisen syrjivään luonteeseen sinänsä, mutta kommentoi kylläkin sananvapauden asemaa
Suomessa. Essayah katsoo,
että erilaisia näkemyksiä suvaitaan Suomessa tätä nykyä
varsin huonosti.
- Suvaitsevaisuus on kaventunut tietyn itseään suvaitsevaisen joukon tavaksi
olla suvaitsevainen, Essayah
kummastelee.
Essayah kehottaakin ihmisiä ottamaan aktiivisesti osaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Julkiseen keskusteluun
uskosta, vakaumuksesta ja
kristillisistä arvoista tulee
osallistua aktiivisesti ns. sekulaarissa mediassa. Suurin
virhe olisi nyt vaieta. Olemme
puolueessa saaneet valtavan
paljon kannustavaa palautetta,
myös monilta itseään vähemmän vakaumuksellisena pitäviltä, Essayah sanoo.

Open Doors -järjestön toiminnanjohtaja Miika Auvinen pitää Ruotsalan tapausta
osoituksena kapeutuvasta
sanan- ja uskonnonvapaudesta Suomessa. Auvinen
ihmettelee myös Pori Jazzin
toimintaa.
- Ruotsalan alun perin vuosia sitten esittämät näkemykset eivät ymmärrykseni
mukana liittyneet suoraan
hänen pätevyyteensä hoitaa
annettua tehtävää. Pelätessään
leimautuvansa syrjiväksi, Pori
Jazzin organisaatio syyllistyi
työantajana törkeään syrjintään, Auvinen toteaa.
Auvinen pitää avoimen
keskustelun tukahduttamista
vaarallisena merkkinä yhteiskunnan tilasta.

Uskonnonvapaudesta

Sanan- ja uskonnonvapaus
ovat perusvapauksia, joihin
kohdistuu painetta usein samanaikaisesti.
KD:n puheenjohtaja Sari
Essayah näkee uskonnonvapauden olevan uhattuna
mm. avioliittokysymyksessä.
”Kirkkojen avioliittonäkemystä haastetaan ulkoapäin
eikä opillisia linjauksia jätetä
kirkkokuntien omien päättävien elinten tehtäväksi.”

Essayah painottaa: ”Opilliset asiat, kuten kristillinen
avioliitto -käsitys, kuuluvat
kirkkokuntien autonomiaan
uskonnonvapauden perusteella. Jos kiistää tämän, haluaa
samalla rajata ihmisten uskonnonvapautta.”
Seta ry otti Aki Ruotsalan
tapauksen yhteydessä kielteisen kannan ns. homoseksuaalien eheyttämistoimintaa
kohtaan ja vaati tiedotteessaan
jopa sen täydellistä kieltämistä. Miika Auvinen pitää Setan
toimintaa itsemääräämisoikeuden kaventamispyrkimyksenä ja ihmettelee, että Seta
tukee yhtäältä esim. sukupuolenvaihdosprosessia, mutta ei
voi toisaalta hyväksyä henkilön biologisen identiteetin
vahvistamista.
Open Doors seuraa uskonnonvapaustilannetta ympäri
maailmaa, ja osa uskonnonvapauden kaventamisyrityksiä
on Auvisen mukaan sivunnut
myös seksuaalisuuden kysymyksiä.
- Open Doors -järjestön
yhteydessä toimiva kristittyjen uskonnonvapautta tutkiva
World Watch -yksikkö on
jo useamman vuoden kiinnittänyt länsimaissa yleistyneeseen sekulaariin suvait-

semattomuuteen, joka liittyy
monenlaisiin tilanteisiin, Auvinen sanoo.
- Esimerkiksi Yhdysvalloissa erään osavaltion kiitelty ja presidentti Obaman
aiemmin palkitsema paloturvallisuusjohtaja erotettiin
tehtävästään, koska hänen
yksityishenkilönä kirjoittama kristillistä mieskuvaa
käsittelevä kirjansa katsottiin
loukkaavan homoseksuaaleja.
Kirja ei liittynyt millään tavalla henkilön työhön, Auvinen
kertoo.
Sari Essayah kehottaa kristittyjä olemaan rohkeita ja
puolustamaan oikeuksiaan
sekä toimimaan aktiivisesti
yhteiskunnan eri aloilla sekä
myös kohtelemaan kaikkia
ihmisiä kristillisen etiikan
mukaisesti.
- Yksilöinä kristittyjen mielipidevaikuttaminen, osallistuminen järjestötoimintaan
ja poliittinen vaikuttaminen,
vähintään äänestäminen, ovat
aivan keskiössä, kun puhutaan
yhteiskunnan arvopohjasta ja
siihen vaikuttamisesta. Nämä
asiat eivät muutu, jos ei uskalla laittaa itseään likoon.

Heljä Ahjovaara-Steck
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Työ romanien parissa on vienyt Veikko
ja Kirsi Hekkalan
asumaan Ukrainaan.
Ensimmäisen kerran
Veikko lähti matkaan
jo vuonna 1974. Alkuaikoina matkat suuntautuivat eripuolille itäistä
naapuria mm. Karjalaan, Petroskoihin ja
Leningradiin. Nykyinen
työ nytkähti liikkeelle
1980-luvun loppupuolella.

Romanityötä Karpaateilla:

Mahdottomuuksien keskellä
Jumala tekee ihmeitä
- Olimme Leningradin alueella eräässä
romanikodissa. Romanikokouksessa
me emme istu ja saarnaa. Me keskustelemme ja kerromme muutoksesta, kun
Jeesus tuli sydämeemme. Kokoukseen
tullut Anatoly Yuntsik kuunteli ja pyysi
meitä tulemaan Valko-Venäjälle. Hän
kertoi asuvansa Baranavitsyssä, jossa
on noin 30.000 romania. Lupasimme
tulla, kun Jumala antaa ajan. Sitten
eräänä päivänä meitä lähti kolme
miestä kohti Valko-Venäjää. Siihen
aikaan siellä ei ollut tiekylttejä eikä
meillä navigaattoria. Kyselimme teitä,
mutta eivät kysyjät, sen paremmin
kuin vastaajatkaan, olleet oikein ”kärryillä”. Lopulta eräänä aamuyönä hyvin
väsyneinä saavuimme Baranavitsyyn.
Anatoly tuli meitä vastaan, ja siitä alkoi
työ Valko-Venäjällä, Veikko muistelee
seikkailua.

Karpaattien vuoristossa

- Kun olimme käyneet monta vuotta
Valko-Venäjällä, tulivat mukaan

Karpaatit. Lähdimme ensimmäiselle
matkalle Valko-Venäjältä linja-autolla
yhdessä valkovenäläisten kanssa.
Romanipastori Vasili Kanaloksen ja
vaimonsa Marian kohtaamisesta alkoi
Karpaateilla kiertäminen ja asuminen
Ukrainassa, Boroskovan kylässä. Kylä
oli kaunis, mutta erittäin köyhä ja
asunnot kurjia, Veikko muistelee alkutaivalta Karpaateilla.
Kirsi sai tuntumaa lähetystyöhön
edesmenneen äitinsä Saara Kuuselan
kautta. Saara kiersi kymmeniä vuosia
opettamassa pyhäkoulunopettajia
Venäjällä ja itäisessä Euroopassa.
Tutuiksi Saaralle ehtivät tulla Siperian kaukaiset kolkat aina Euraasian
itäisimpään niemimaahan Tŝukotkaan
asti.
- Sain ensituntuman Karpaateille
käytyäni siellä äitini Saaran kanssa
vuosina 2006 ja 2009. Syyskuussa
2014 menimme Veikon kanssa naimisiin. Veikon ensimmäinen vaimo
Tuula oli kuollut, ja itse olin jäänyt

leskeksi jo 10 vuotta aiemmin. Olen
pyhäkoulunopettaja ja olin kouluttanut
lapsityöntekijöitä Suomessa. Työ on
jatkunut Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Unkarissa ja Bulgariassa. Käytän
samaa opetusperiaatetta ja materiaalia
kuin äitini aikoinaan. Kertomustaso,
hyvin suunnitellut, mielenkiintoiset
oppitunnit ja yksinkertainen opetus,
sen jokainen ymmärtää. Ei se tarkoita
sitä, että ollaan lapsellisia tai aliarvioidaan ihmistä, Kirsi linjaa opettamista
ja kertaa omaa polkuaan Karpaateille.
Veikko vahvistaa, että tällaiselle
opetukselle on tarve. Ei hienoille seminaareille, vaan että eletään yhdessä.
Itä-Euroopassa lapsi- ja esikoulutyön
seminaareissa mukana olleet piispat,
pastorit ja opettajat ovat sanoneet, että
tätä he tarvitsevat ja haluavat lisää.

Liikkeelle 0-tasolta

Työn pääasiallinen kohde on tällä hetkellä Ukraina, koska Veikko ja Kirsi asuvat Uzhgorodin kaupungissa Ukrain-

assa. EU:n raja on lähellä. Unkarin
rajalle on 20 kilometriä ja Slovakian
rajalle vain 2 kilometriä. Veikko on jo
aiemmin asunut 5 vuotta Ukrainassa.
- Meillä oli Suomen Ulkoministeriöstä Ukrainan romanilasten ja romanikylien kehityshanke. Olin hankkeen
vetäjä ja kouluttaja. Ennen sitä olimme
jo tehneet Yhdelle vähimmistä -työtä.
Lännessä ei pysty ajattelemaan niin
alas, missä puitteissa työn aloitimme.
Ihmisten elämänolosuhteet ovat meihin verrattuna 1930 -1950 -luvulla.
Koska romanit eivät osaa lukea eivätkä
kirjoittaa, heillä ei ole työtä eikä rahaa.
Tästä nollasta lähdimme liikkeelle,
Veikko havainnollistaa työkenttää.
- Ollessamme Suomen Ulkoministeriön ja EU:n rahoittamassa kylähankkeeseen liittyvässä CHE -koulutuksessa totesin, että teidän pitää itse löytää
asiat, joilla elämäänne ja kyliänne
voidaan auttaa. Esikoulunäkyä kantanut Nadja Fontosh sanoi: ”Veikko,
perustetaan 0-luokka. Kysytään van-
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hemmilta lupa ja otetaan kaikki alle
kouluikäiset lapset rukoushuoneelle.
Aletaan opettaa ja viedä heitä kädestä
pitäen eteenpäin.” Niinpä Pasikaan
rakennettiin 0-koululuokka ja myös
asunto Fontoshin perheelle. Näin
opettaminen onnistuu joka arkipäivä,
Veikko kertoo.
Kirsi jatkaa, että koulun käyminen
on hankalaa, koska lasten sanavarasto
ja tietotaso ovat alhaiset, eikä heillä
ole käsitystä, miten koulussa pitää
käyttäytyä. Lapset viettävät päivät ulkona. Siellä he oppivat, mitä oppivat.
Esikoulun lisäksi ovat pyhäkoulutyö
ja iltapäivisin ”Nadjan -koulu”, jossa
isommat lapset koulun jälkeen käsittelevät koulussa opeteltuja, heille
vaikeita asioita.

Monta kieltä ja aikaa

Ukrainan läntinen Karpatian lääni rajautuu Unkariin, Slovakiaan ja Romaniaan. Alue on monikielinen. Pääkielenä ovat unkari, venäjä ja ukraina,
lisäksi slovakki ja monen monta
romanikieltä ja murretta. Aikavyöhyke
riippuu siitä, kenen kanssa puhuu.
Kellonaika voi tarkoittaa Moskovan,
Kiovan tai Euroopan aikaa.
- Opetan englanniksi, joka käännetään venäjäksi. Opiskelen itse myös
venäjän kieltä. Opettaessani lapsia
olen nähnyt, kuinka tärkeää on isien
opettaa lapsiaan, että seuraava sukupolvi pystyy kasvamaan. Olen monta
kertaa puhunut psalmista 78, jonka
alkujakeissa kerrotaan, että lapset
eivät ehkä tee samoja virheitä kuin
vanhempansa, jos heille opetetaan
Herran teoista, Kirsi pohtii.
Veikko ja Kirsi toteavat, että sodan vaikutus näkyy. Elämä kallistuu,
hinnat nousevat ja korruptio kasvaa.
Miehiä lähtee sotarintamalle, ja he
voivat palata takaisin puuarkuissa.
Kansallismielisyys näkyy katukuvassa

Rakkauden ja toivon sanomaa

mm. isoina, kansallismielisyyttä nostavina plakaatteina.

Mahdottomuuksien
keskellä

Veikko kertoo, että Karpaattien läänissä romanit asuvat omina yhteisöinään.
Kylien asukasmäärä vaihtelee 500 –
8000 välillä. Veikon tehtäviin kuuluu
myös seurakunnan auttaminen ja pastoreiden opettaminen. Käsitys seurakunnasta voi olla alkeistasolla, samoin
Raamatun ymmärrys ja rukoileminen.
Kaikki pastorit eivät osaa lukea, kuten
eräs työyhteydessä oleva unkarinkielinen pastori. Vaimo lukee miehelleen
Raamattua, ja mies saarnaa.
- Elämme mahdottomuuden keskellä, jossa Jumala haluaa tehdä
mahdottomat mahdolliseksi. Koko
ajan rukoilemme ja etsimme oikeita
avaimia. Emme voi lähteä työntämään
länsimaista tai suomalaista systeemiä,
vaan menemme paikallisella tavalla.
Jumala tietää, miten tehdään ja toimitaan oikein. Kun teemme lapsityötä,
teemme perhetyötä ja samalla kylä- ja
seurakuntatyötä, Veikko ja Kirsi luonnehtivat työn monia ulottuvuuksia.

Rohkaistuvat naiset

Kirsi katselee länsimaalaisen naisen
näkökulmasta itäistä kulttuuria ja romanikulttuuria, jossa miehet ja naiset
ovat erillään. Pari esimerkkiä naisten
rohkaistumisesta Kirsi poimii ValkoVenäjältä sekä Unkarissa pidetystä
pyhäkouluseminaarista.
- Ympäri Valko-Venäjää romaninaiset kokoontuvat kaksi kertaa
kuukaudessa rukoilemaan oman pastorinsa, seurakuntansa ja perheensä
puolesta. Siellä uskovaiset naiset ovat
voimaantuneita ja paljon vahvempia.
He todistavat, laulavat, toimivat evankelistoina ja pyhäkoulunopettajina.

Unkarin pyhäkouluseminaarissamme
oli nainen, josta kaikki ajattelivat:
tuosta ei tule yhtään mitään. Hänen
olemuksensa ja puitteensa olivat niin
heikot. Seminaari loppui ja muutaman
viikon kuluttua kuulimme, että tämä
nainen oli aloittanut pyhäkoulun, johon tuli 30 lasta. Meidän Jumalamme
on ihmeellinen. Ihmisen, joka meidän
ihmisten silmissä ei ole mitään, Jumala
näkee toisin.

Jumala nostaa
köyhän loasta

Kirsi kertoo, että monet ihmiset ovat
kysyneet häneltä: eikö sinua pelota
olla tuolla alueella?
- Täytyy sanoa: ei koskaan ole
pelottanut. Usko Jumalaan tuo turvallisuutta. Me tiedämme, että olemme
oikealla paikalla oikeaan aikaan. Kun
on ollut tiukkaa ja hankaluutta, ei ole
ollut muuta mahdollisuutta, kuin olla
polvillaan. Jumala on auttanut joka
ikinen kerta. Jumalalta löytyy taivaallisia siunauksia, jolloin asiat menevät
eteenpäin, Kirsi toteaa kiitollisena.
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Veikko iloitsee siitä, että työ menee
eteenpäin, Valko-Venäjällä jo neljännessä polvessa, Karpaateilla toisessa.
- Jumala on nostanut loasta köyhän
ja asettanut heitä ruhtinasten rinnalle.
Siellä on evankelistoja, pastoreita,
lähetystyöntekijöitä, pyhäkoulun- ja
kerhonopettajia. Siellä arvostetaan
seurakuntatotuutta ja Jumalan Sanaa,
niin kuin se on kirjoitettu. Vaikka tämä
etenee hitaamman kaavan mukaan,
siinä on leima, jossa lukee: kestävää.
Jos jaksat, muista meitä rukouksin.
Älä rukoile tavanmukaisesti, vaan elä
rukouksessa. Tule rukousalttarilla meidän luoksemme sinne Valko-Venäjälle,
Karpaateille, Unkariin, Slovakiaan,
Romaniaan ja eri puolille itäistä Eurooppaa.

Kuvat: Veikko Hekkala ja
Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen
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Lähetyssaarnaajia tarvitaan

Tänä kesänä Suomea on kiertänyt
kaksi kaukaista vierasta PapuaUudelta-Guinealta, Samuel Pesin
ja Dabura Kamuna. He ovat tutustuneet maahan, puhuneet hengellisissä tilaisuuksissa ja todistaneet
Papua-Uuteen-Guineaan menevän
uuden kokousteltan luovutusta.

Dabura Kamuna kertoo, että hän
tuli uskoon vuonna 1983, kun pioneerilähetyssaarnaajat tulivat tuoden
mukanaan evankeliumin.
- Otin silloin vastaan Jeesuksen ja
seison edelleen tässä uskossa. Hyvä
uutinen oli tämä: Jeesus Kristus on
tullut tähän maailmaan ja kuollut
ristillä ihmisten, minunkin, puolesta. Hän on ylösnoussut ja ihmiset
pelastuvat Hänen verensä kautta.
Vain Jumalan Sanan valo voi murtaa
meissä olevan pimeyden. Kun annoin
elämäni Jeesukselle, näin siinä monia valtavan hyviä asioita. Jeesus on
siunannut elämääni, koko perhettäni,
seurakuntaa ja jopa kansakuntaa sekä
ympärillä olevia ihmisiä. Toimin 30
vuotta valtion virkamiehenä, jolloin
alaisuudessani oli yli 1500 ihmistä.
Huomasin, ettei suuren ihmisjoukon
päällikkönä oleminen tyydyttänyt minua. Jätin työni hallituksessa ollakseni

kokoaikainen Jumalan valtakunnan
työntekijä, Dabura Kamuna kertoo
itsestään.
Virkamiehen tarkkuudella Kamuna
linjaa maansa hengellistä tilannetta ja
kertoo, että kansalliset itse kutsuvat
maataan kristityksi maaksi.
- Jumalan Sana ja valtion hallinnolliset toiminnat tulivat maahamme
samaan aikaan, jolloin maa alkoi
kehittyä. Ennen sitä maa oli kuin pysähtyneessä tilassa. Maassa on oltava
Jumalan Sanan ja hallinnon välinen
tasapaino, että maa pystyy edistymään. Meillä on uskonnonvapaus,
ja perustuslaki mahdollistaa ihmisen valita haluamansa uskonsuunta.
Laillisesti edustamme kristinuskoa
ja valtiollisesti haluamme edesauttaa
kristinuskoa omassa maassamme.
Tällä hetkellä jopa maamme laki ja
järjestys suosivat tätä, Dabura Kamuna toteaa.

Evankeliumi
muutti viidakon

Samuel Pesinille tämä haastattelu on
hänen elämänsä ensimmäinen ja siksi
jännittävä. Pesin kertoo tulleensa uskoon jo yli 40 vuotta sitten.
- Elin vanhempieni kanssa enkä

tiennyt hengellisyydestä yhtään mitään. Kotikylässäni ei kukaan ollut
koskaan julistanut evankeliumia. Meitä ympäröi koko kylään laskeutunut
käsittämätön pimeys. Se elämäntapa ja
kulttuuri oli kuin vankila. Menneisyys
kahlehti meitä pitäen lujasti otteessaan,
josta oli hyvin vaikea päästä irti. Kun
lähetyssaarnaaja Finnilä tuli kotikylääni vuonna 1976, kuulimme ensimmäisen kerran evankeliumia. Tulin silloin
uskoon. Olin 5-vuotias poika, joka
kulki ”viidakkoasussa”. Jormalta sain
päälleni elämäni ensimmäiset vaatteet. Siitä lähtien olen ollut uskossa.
Sinä päivänä koko perhekuntani koki
kääntymyksen. Aiemmin palvoimme
kaikenlaisia henkiä ja jumalia, mutta
kun kuulimme evankeliumin, kaikki
elämäntapamme muuttuivat. Vanhat
tavat kuin romahtivat pois. Voin sanoa,
että todellinen elämä on Jeesuksessa
Kristuksessa. Minä tunnen sen, Samuel
Pesin vakuuttaa.
Vuonna 1992 Samuel Pesin aloitti
opiskelun ensimmäisten oppilaiden joukossa Finnilän perustamassa
raamattukoulussa Mendissä. Tällä
hetkellä Pesin toimii pastorina paikallisseurakunnassa samassa paikassa,
jossa aikoinaan tuli uskoon. Hän on
naimisissa, ja koko perhe palvelee

yhdessä Jumalaa.

Kansallinen herätys

Papua-Uudessa-Guineassa on koettu
suuria herätyksiä ja paljon hengellistä
liikehdintää. Kysytäänpä, kuinka Samuel Pesin ja Dabura Kamuna paikallisin
silmin näkevät kansallisen tilanteen.
- Ainoa herätyksen salaisuus on se,
että Pyhä Henki koskettelee ihmisiä ja
puhuu ihmisille muuttaen heidän elämänsä. Me uskomme kolmiyhteiseen
Jumalaan, jossa Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on oma tehtävänsä. Pyhän Hengen tehtävän näemme auttavan
Jumalan työssä vaikuttaen ihmisissä
heräämistä. Salaisuus menestymiseen
ja onnistumiseen Papua-Uudella-Guinealla on Pyhä Henki, Jumalan Sana ja
rukous, Dabura Kamuna näkee.
Haasteita herätyksen etenemiseen
löytyy yhteiskuntarakenteista, heimojen kulttuureista sekä ihmisten asettamista esteistä ja ehdoista.
- Moderni aika ja nykypäivän vaikutteet ovat tulleet maahamme. Myös
oma, vahva kulttuurimme on este,
koska monet riippuvat yhä vanhoissa
tavoissa. On myös ongelmallista, kun
maahamme muualta tulevat siirtolaiset
tuovat oman kulttuurinsa mukanaan.
Maatamme ympäröivien maiden edus-
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Juhannuskonferenssia vietettiin
perinteisessä juhannussäässä
Suomen helluntaiherätyksen vuosittaista Juhannuskonferenssia vietettiin
Keuruun IK -opistolla 20.–24.6.
Vuodesta 1945 lähtien konferenssi on kasvanut yhdeksi Suomen
suurimmista kristillisistä juhlista.
Epävakaisista sääoloista huolimatta
konferenssin kokonaiskävijämäärän
arvioidaan nousseen lähelle 30 000
vierailijaa. Alueella leiriytyi 920
asuntovaunua, mikä on noin sata vaunua vähemmän kuin viime vuonna.
Juhannuspäivänä paikoitusalueelle
pysäköitiin noin 3200 henkilöautoa.
Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä oli
noin 1700 henkilöä. Heistä puolet oli
alle 30-vuotiaita, mikä kertoo nuorten
vastuunottamisen lisääntymisestä.
Tapahtuman teemana oli tänä
juhannuksena ”Tulevaisuus ja toivo”. Teemaan sopivasti keskiviikon
avajaisjuhlassa esiintyi suuri Jippii
-lapsikuoro, jonka jäsenet nostivat
myös Suomen liput juhlakentän salkoihin juhannusaattona. Perjantaina
juhlateltta täyttyi ääriään myöten,
kun Lasse Heikkilän vuonna 1993
tekemä Missa Concordiae -sovinnon
messu palasi lavalle. Messun saarnassa sivuttiin myös Suomen sisällissodan 100 -vuotismerkkivuotta ja
sovinnon merkitystä.
Kansainvälisinä vieraina kuultiin
indonesialaista lähetyskoordinaattori
Shirley Siwiä sekä australialaisen
tamat kulttuuritaustat eivät nekään
tuo maahamme ainoastaan hyvää. Ne
välittävät myös hyvin huonoja asioita,
jotka yleistyvät maassamme sekoittuen
omiin tapoihimme. Meillä on edessä
paljon raja-aitojen särkemistä, että
ihmiset voisivat ottaa vastaan Jumalan
Sanan ja että Jumalan Sana voi harmonisesti yhdistyä normaalin elämän
kanssa ja mennä eteenpäin, Dabura
Kamuna toteaa.

Tarvitsemme
lähetyssaarnaajia

Pohtiessaan evankeliumin julistamiseen liittyviä haasteita Samuel Pesin
painottaa, että Jumalan valtakunnan
työntekijöiden pitää edetä työssään
niin, että Jumalan Sana tavoittaa ihmisten elämät.
- Suurin haaste meille on se, että
ihmiset tulevat uskoon ja pääsevät
taivaaseen. On Jumalan tahto, että ihmiset täyttävät taivaan. Meillä on myös
toinen suuri haaste: me tarvitsemme
lähetyssaarnaajia jatkamaan aloitettua

Mika Poutula
puhui Juhannuskonferenssissa
Alphacrucis Collegen rehtoria Stephen Fogartya. Uransa päättänyt
pikaluistelija Mika Poutala todisti
lauantaina myös rohkeasti uskostaan
ja puhui nuoremmalle sukupolvelle
uravalinnoista ja suhtautumisesta
tulevaisuuteen.
Juhannuskonferenssista lähetettiin
tervehdys myös valtiovallalle. Tervehdyksessä viitattiin konferenssin

radiojumalanpalveluksessa puhuneen
kansanedustaja Antero Laukkasen
vetoomukseen myös kristittyjen mielipiteen ilmaisunvapauden puolesta
sekä päätoimittaja, KT Leevi Launosen esittämään huoleen perheen
merkityksen puolesta kasvuyhteisönä
ja sosiaalisen ja henkisen pääoman ainutlaatuisena lähteenä myös tuleville
sukupolville.

Lisätietoja:
Marko Halttunen
Konferenssikeskuksen johtaja
+358 40722 1821
marko.halttunen@isokirja.fi

työtä, julistamaan samalla palavuudella, jolla he aikoinaan tulivat maahan.
Meitä paikallisia pastoreita on paljon,
mutta me tarvitsemme lähetyssaarnaajien läsnäoloa auttamaan ja tukemaan
meitä hengellisesti ja henkisesti. Työ
alkoi lähetyssaarnaajien kautta, ja sen
alkamisesta on lyhyt aika. Kotikylälleni se tuli vuonna 1976. Toiveemme on,
että se, mitä on aloitettu maassamme,
viedään yhdessä meidän kanssamme
päätökseen, Samuel Pesin toteaa.
- Lähetyssaarnaajien, kuten Finnilöiden, kautta me olemme oppineet
näkemään Jumalan valtakunnan valoa.
Me, jotka olemme saaneet tehdä parannuksen ja tulla uskoon Jumalan Sanan
kautta, seisomme vahvoina Pyhän
Hengen antaman voiman avulla. Lähetyssaarnaajien työtehtävä on edelleen
olemassa Papua-Uudella-Guinealla.
Muutaman vuoden rupeama lähetyssaarnajana ei ole siellä tarpeeksi
pitkä aika. Työmuotoja ja tarpeita on
seurakunnissa paljon, mutta ensimmäinen tarve on saada lähetyssaarnaajia
takaisin, Dabura Kamuna vahvistaa.

Erilaiset kulttuurit

uskovia sisaria ja veljiä. Te olette hyvin
vahvistaneet ja tukeneet meitä papuauusiguinealaisia. Haluamme kiittää
Jormaa ja Eilaa heidän panoksestaan.
Kiitämme Hämeenlinnan New Hope
Mission Churchia (NHMC), joka on
ollut virallisena kumppanina suurteltan
hankinnassa sekä jatkohankkeissa.
Kiitämme myös kaikkia seurakuntia
Suomessa ja muissa maissa. PapuaUuden-Guinean edustajina haluammekin sanoa kaikille: kiitos kaikesta, mitä
olette tehneet ja vielä teette. Saakoon
Jumala kaikesta kiitoksen ja kunnian. Kun menemme takaisin PapuaUuteen-Guineaan, haluamme viedä
mennessämme kaiken sen ihmisten
sydämellisyyden, jota olemme täällä
nähneet. Toivotamme teille runsasta
Jumalan siunausta, Samuel Pesin ja
Dabura Kamuna toteavat yhdessä.

Kiertäminen Suomessa on havainnollistanut Suomen ja Papua-UudenGuinean kulttuurien erilaisuutta, joka
vieraiden mielestä näkyy kaikkialla.
- Mihin katsommekin, kaikki on
erilaista. Seurakuntien selkeä eroavuus
on se, että täällä seurakuntalaisissa on
paljon iäkkäitä, kun taas meillä kaikki
ovat nuoria. Tämä on meille kulttuurishokki. Nuorten ja iäkkäämpien pitäisi
kulkea yhdessä, ja vanhempien tulisi
pystyä näyttämään tietä nuoremmille.
Opastamaan, miten uskontietä kuljetaan ja varmistamaan, että yhteinen
näky työstä säilyy. Kulttuuriemme
välinen ero on niin suuri, että meillä
on hiukan vaikeuksia sopeutua tähän.
Ajattelen, että Papua-Uudelle-Guinealle tulevalle lähetyssaarnaajalle
muutos meidän kulttuuriimme on yhtä
suuri. Teillä on paljon kaikkea elämän
hyvyyttä, josta saattaa olla vaikea luopua, Samuel Pesin pohtii.

Kiitokset kaikille kaikesta

- Haluamme kiittää kaikkia suomalaisia

Jani Alanko
Konferenssin tiedottaja
+358 44533 4693
jani.alanko@minttu.n

Kuvat: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen
Tulkkaus: Jorma Finnilä
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Jumala on Agape rakkaus

Uusi Elämä Nro 4/2018
Uusi Elämä Nro 5/2018

1. Joh. 4:8-10, Joh. 3:16, Room.5:8-10

Sitä ei tarvitse ‘tökkiä’ liikkeelle eikä
‘lypsää’ pummaamalla avuksi! Höpsösti rakastunutta nuorta miestä joudutaan
pikemminkin pidättelemään!
Rakkauden Jumala. Room.5:8-10.
Sitä ei tarvitse ‘tökkiä’ liikkeelle eikä
‘lypsää’ pummaamalla avuksi! Höpsösti rakastunutta nuorta miestä joudutaan
pikemminkin pidättelemään!
Rakkauden Jumala toimii koko ajan
hyväksemme - Hän ei malta odottaa
meidän aloitetta!

Jumala toimii ennen
kuin rukoilemme.

Jumala sanoo: “Ennen kuin he huutavat,
Minä vastaan, heidän vielä puhuessaan
Minä kuulen.” Jes.65:24, 2.Aik. 16:9,
Ef.2:10, Room.8:32, 2.Piet. 1:3-4, Ef.
1:3, Ef. 2:10, Ps. 23:1-6, Heb. 13:20,
Room. 8:3, Gal. 3:13-14, Virta on
aina Jumalasta meihin päin - Jumala
on ‘halukas’ auttamaan! “Kaikki on
Jumalasta, joka on sovittanut meidät
itsensä kanssa Kristuksen kautta...”
2.Kor.5:18-19. Hän antoi Poikansa ennen kuin kukaan anoi sitä, kuinka Hän
ei lahjoittaisi kaikkea muutakin Hänen
kanssansa!

Jumala toimii

rukouksen aikana.

“Heidän vielä puhuessaan Minä kuulen.” Jes. 65:24, Apt. 12. luku - Pietarin
vapauttaminen vankilasta osoittaa sen.
Jumala toimii, vaikka rukoilijat eivät
sitä tienneet. Dan.10:2-13, Dan.9:23.

Daniel oli rukouksessa 21 päivää. Danielin rukoukset kuultiin heti, mutta Jumalan toiminta niiden toteuttamiseksi
kesti 21 päivää ja Dan.10:13 kertoo
syyn siihen, miksi Jumalan työskentely
kesti sen ajan!

Jumala toimii rukouksien jälkeen, jopa rukoilijan kuoltua.

Jes.49:15-16 Jumala sanoo: “Minä
en unohda!” Jes.40:26-28. Jeesus on

Uuden liiton Takaaja ja Velanmaksaja!
Jes.53:4-6, Heb.7:22. Laupias samarialainen, vertauskuva Jeesuksesta, sanoi:
“Minä maksan ja mitä lisää kuluu, maksan.” Luuk.10:30-35. “Mutta Hänelle,
joka voi tehdä enemmän, monin verroin
enemmän kuin kaikki, mitä anomme
tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa - Hänelle
kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa
Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupol-

vien, aina ja iankaikkisesti!” Amen.
Ef.3:20. Jumala on siis niin innokas
auttamaan, että haluaa tehdä enemmän
kuin anomme. Hän on suorastaan niin
‘malttamaton’ halussaan auttaa, että
Hän alkaa toimia ennen kuin edes
rukoilemmekaan. 2.Aik.16:9. Rukousvastaus ei aina tule kuten odotamme,
mutta se yllättää meidät aina Jumalan
ylenpalttisella hyvyydellä.

Rauno Helppi

Tilaa yhteiskristillinen Uusi Elämä -lehti
tarjoushintaan 18 € v. 2018 loppuun asti!
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
pauli.kemi@gmailcom

Lahja Suomen evankeliointiin!
Tili: FI09 8000 1301 9610 83

Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041. Partnerit 1096

Lahjoita soittamalla puh. 0600 15525 (10,01 € + pvm)
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2016/690, koko Suomen
alueella ajalla 1.11.2016 - 31.12.2018, paitsi ei Ahvenanmaalla

Lahjat Ruotsissa Uusi Elämän tilille: PlusGirot: 496 39 26-3
Tule mukaan levittämään Uusi Elämä -lehteä.
Voit tilata lehtiä edullisesti jakeluun: 100 kpl vain 19 € + lähetyskulut.
Tilaukset: Puh. 0400-90 88 40 - pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä Nro 5/2018

Tämä sinun
tulee tietää!

1. Jumala on Luojasi.

Jumala on luonut taivaan ja
maan sekä sinut. Sinä, meidän
Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja
voiman, sillä sinä olet luonut
kaikki, ja sinun tahdostasi ne
ovat olemassa ja ovat luodut.”
Ilm. 4:11

2. Kaikki ihmiset
ovat tehneet syntiä.

Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole
ketään, joka tekee hyvää, ei
ainuttakaan. Room. 3:12. Sillä
kaikki ovat syntiä tehneet ja
ovat Jumalan kirkkautta vailla.
Room. 3:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut
ristillä sinun puolesta.

Jumala osoittaa rakkautensa
meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.
Room. 5:8. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman
itsensä kanssa eikä lukenut

heille heidän rikkomuksiaan.
2. Kor. 5:19

4. Ota vastaan pelastus
henkilökohtaisesti.

Tämä pelastus on Jeesuksessa,
joka on ainut tie taivaaseen.
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän
pitäisi pelastuman. Apt. 4:12
Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi,
niille, jotka uskovat hänen
nimeensä. Joh. 1:12
Mutta mitä se sanoo? Sana
on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi,
se on se uskon sana, jota me
saarnaamme. Sillä jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut;
sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Room.
10:8-10 Sillä jokainen, joka
huutaa avuksi Herran nimeä,
pelastuu. Room. 10:13
Pauli Kemi,
Uusi Elämä -lehti
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Toivon Seurakunta
Eerikinkatu 4, 20100 Turku – www.toivonsurakunta.fi
Tilaisuudet viikottain:
Sunnuntai klo 16.00 VIIKOJUHLA
Torstai klo 18.00 Rukouskokous
Toivoa täynnä
Tilaisuuksissa mukana:
Kalle Vihonen, Juhani Rajala
ym. ja vierailijoita ulkomail ta

Tervetuloa!

Kalle Vihonen

Juhani Rajala

Uusi Elämä ja Kristet Center Solna
aloittavat TV-lähetykset syyskuussa
Öppna Kanalen kautta.
Nänä ohjelmat näkyvät Tukholman alueella, mutta netin kautta kaikkialla, siis
Suomessakin. Kirjoitat: Öppna Kanalen, jolloin heti aukeaa oikea sivu. Valitset sieltä:
Öppna Kanalen Play, niin voit katsoa ohjelmiamme, jotka alkavat siis syyskuussa.

Meillä on vaikio lähetysajat joka
viikko, lähetysajat Suomen aikoina:
Maanantai klo 19:00-19:30 Ensi lähetys
Tiistai klo 18:00-18:30 Uusinta
Torstai klo 20:00-20:30 Ensi lähetys
Perjantai klo 18:00-18:30 Uusinta

Itselle tai ystävälle!

Kiviojan Kristillisestä divarista

Yli 6.49 €:n kirja - saat uuden
laulu cd:n tai kirjan lahjaksi.
Osta 2 kpl tai 50 kpl kirjoja!
SURUADRESSIT
10 kpl ja yli a 3.50 €
1000 uutta heng.
laulu cd:tä 2.50 €
http://www.postimyyntikivioja.net
ja siellä näet tarkemmin
tarjoukset
PL 60, 67101 Kokkola
P.050 - 400 7142
Yritys 50 v. - etsin jatkajaa!

Keravan
Cityseurakunta

Asemanaukio 7, Kerava
www.keravancityseurakunta.fi

Su klo 15 Jumalanpalvelus
Ti klo 12 Elämän leipä,
Ruuanjakotilaisuus
Ti klo 18:30 Rukouskokous,
Raamattupiiri
La klo 18
Herätyskokous
Juhani Laitinen
pastori

Tervetuloa!

Ruotsissa lähetysajat ovat tunnin
myöhemmin. Ohelmissa mukana mm
Pauli ja Ana Kemi ja muita pastoreita.
Muistathan jo nyt rukouksin meidän
TV-työtä. Seuraavassa Uusi Elämä
-lehdessä annamme lisää infoa tulevista
TV-ohjelmistamme.

U U D E N S U K U P O LV E N S E U R A K U N TA
R

T H E C H U R C H O F N E W G E N E R AT I O N

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

sunnuntaisin klo 16 Walimolla
keskiviikkoisin klo 18 Walimon Myöstössä
torstaisin klo 18 kodeissa, tiedot netissä
Sanaa ja soppaa kerran kuukaudessa
Walimon Winssissä

KATSO LISÄÄ www.kaantopiiri.org ◆ TIEDUSTELUT puh. 040 501 0585
T ERVE T ULOA!
L A H D E N K Ä Ä N T Ö P I I R I - S E U R A K U N TA
W A N H A W A L I M O , V E S I J Ä R V E N K AT U 2 5 , L A H T I

Ilpoisten piiri toiminut jo 30 v.

MARTIN KIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen
illat Martin kirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom

ja vieraina julistajia kautta
Suomen. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja
muiden asioiden puolesta.
Lisää infoa tilaisuuksista:
www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tuula Ekbom
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Jumala tekee ihmeitä Jeesuksen nimessä
Gudsfrid kära syskon i Jesus Kristus.
Här kommer en stark
vittnesbörd om tronsbön

En väninna till mig som bor
i Brasilien men är nu bosatt
i Chile skickade ett meddelande via watzap angående
ett besök som jag gjorde för
ca. 1 år sedan i Januari 2018
när jag var i Brasilien. Jag
tillsammans med en missionär besökte Hariadna, min
väninna, som hade besök av
hennes bror och hans familj
som var troende. Brodern
och frun bad om bön, men
de hade inte någon speciellt
bönönskan utan ville bara att
jag skulle be för de, och deras
barn, de har fyra pojkar. När
jag bad för dem, sade Gud
till mig att fruns tårar skulle
torkas och de skulle glädjas
med ett barn till, men denna
gång skulle vara en flicka,
som Herren planerade skicka
enligt Hans tidtabell. Paret
började gråta och tackade
Gud för att han kände deras
hjärtas önska. De har fyra
pojkar och saknade en flicka,

frun var ledsen för detta och
mannen skulle operera sig
för att inte ha mer barn då de
trodde att de inte skulle få
någon flicka efter så många
försök, och det bara kom

pojkar. Halleluja frun blev
havande och fick en vacker
och välskapt flicka som nu är
ca. 5 månader gammal.
De tog emot Guds löfte,
och fick sitt mirakel. Det blev

bönesvar!
Halleluja äran till Herren, den trofasta Gud. Kära
syskon i Jesus Kristus Ordet
säger att Herren hör bön och
Han önskar ge dig vad ditt

hjärta begär. Bibeln säger i
Psalm 37:4. Ha din glädje i
Herren, han ger dig allt vad
ditt hjärta begär. Glädjen i
Herren är vår starkhet halleluja.
Ana Kemi.

Tilaa Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2018!
Maksamalla 35 € tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!

Uusi Elämä

c/o Toivo, Kaskenkatu 16,
20700 Turku, p. 0400 422 777,
p. 0400 90 88 40
pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä on:

Yhteiskristillinen, evankelioiva,
Israelia siunaava, profeetallinen,
seurakuntia tukeva!
Uusi Elämä -lehden tilaus on aina kestotilaus, jonka voi perua koska tahansa.

Ra kk au de n ja toi vo n
sa no ma a

Uusi Elämä

Uusi Elämä, c/o Toivon
srk, Kaskenkatu 16,
20700 Turku – www
.uusielama.net

Nro 2/2018

Tilaa UE-lehtiä
evankeliointiin ja tue
Suomen evankeliointia!
Rak kau den ja toiv on
san oma a

Uusi Elämä

Uusi Elämä, c/o Toivon
srk, Kaskenkatu 16,
20700 Turku – www.u
usielama.net

Nro 1/2018

Tuula Ekbom,
Ilpoisten piirin vetäjä:

Afrikan vuosien jälkeen
Tero ja Metti Saajoranta

Jumalan uskollisu
utta 30 vuotta

rakentavat uskovien
yhteyttä
Tampereella
Sivut 6-8

Sivu 6

Pekka Reinikainen:

Kari ja Varpu Rahkola

:

Jeesus on työmm
e
perusta Sivu 8

Tietoisuus on ja pys
yy tieteen
ratkaisemattomana
ongelmana

. Sivu 5 ja 9

www.uusielama.net
Fb. Uusi Elämä

