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Lasse Heikkilä:

Inspiraation
lähteenä Jeesus Sivu 6
Lähetysraportti Intiasta

Grace Gospel Mission tekee avustustyötä Bangaloressa,
Intiassa koronapandemian keskellä jakamalla ruokaa ja
muita avustustarpeita köyhille. Tämän lisäksi he julistavat täyttä evankeliumia: Jeesus pelastaa ja parantaa myös
tänään, sanoo pastori Starwin Paul. Sivu 9
Kuvassa lähetystiimi Starwin ja Jabes Paul
					

sekä Preeti, jotka ovat vastuussa avustustyöstä.
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Elä Jumalan tahdossa
”Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin
viisaat, ja ottakaa
vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on
paha. Älkää
sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä
Herran tahto on.”
Ef. 5:15-17

Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden
päätoimittaja

Apostolien aika oli paha, ja sitä se on tänäänkin. Nyt näemme kaikkialla, kuinka
laittomuus etenee ja Jumalan Sana työnnetään sivuun. Tässä tilanteessa meidän
olisi ymmärrettävä se, mikä on Jumalan
tahto tänään.
Jotkut elävät vanhoissa muistoissa tai
tulevaisuuden haavekuvissa, mutta meidän tulisi osata elää tätä päivää. Eilinen
on mennyt, huominen ei ole vielä tullut,
mutta tänään auttaa Herra, joka on sama
eilen, tänään ja iankaikkisesti niin kuin se
on Raamatussa: ”Jeesus Kristus on sama
eilen ja tänään ja iankaikkisesti.”
Meidän ei tule kieltää menneisyyttämme, sillä ilman menneisyyttä, historiaa
ei ole todellista tulevaisuutta. Jokaisella
ihmisellä ja kansalla on oma historia, ja
se on arvokas säilytettäväksi. Joillakin
on myös ikäviä muistoja, mutta pyri sen
sijaan säilyttämään kaikki hyvät ja kauniit
muistot. Niitä ei kukaan voi sinulta ryöstää
pois, ei koskaan, mutta elä kuitenkin tässä
hetkessä ja tunnista se, mikä on Jumalan
tahto tänään.
Kun juutalaiset olivat pakkosiirtolaisuudessa, niin silloin Haaman pyrki tappamaan kaikki juutalaiset. Tuolloin Ester
oli noussut kuningattareksi. Hänen juutalainen kasvatti-isänsä Mordokai sanoi hänelle: ”Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee
apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta
sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka
tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?”
Est. 4:14
Nyt uskovien tulee rohkeasti julistaa
Jumalan Sanaa, sillä jos me olemme vaiti,
niin Jumala voi panna kivet huutamaan
kansallemme. Se on kovaa puhetta, jonka edessä monet nöyrtyvät, mutta ensin
Jumala haluaa kutsua ihmisiä hyvyydellään. 			
Meillä on vastuu evankeliumin julistamisesta niin, että ihmiset heräävät näkemään elämän tärkeimmät asiat: suhde
Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Nyt ei tule
vaieta synnistä, koska synnin palkka on
kuolema, iankaikkinen kadotus, mutta

Voittokulkue
Sotapäällikkö Titus oli palannut
legioonalaisineen Roomaan
voittoisalta sotaretkeltä Juudeasta. Jerusalem oli kukistunut.
Sen upea temppeli oli muiden
mukana raunioina. Oli triumfin,
voittokulkueen aika.
Triumfikulkueen sankarina
oleminen oli roomalaiselle suurin kunnia. Voittoisaa sotapäällikköä juhlittiin kuin jumalaa.
Oli hivelevää olla ihailtu, Todellisuus saattoi sumentua suosion
keskellä.  Siksipä sotapäällikön
vierellä kulkueessa oli orja, joka
muistutti sankaria vähän väliä:
Memento mori! Muista, että olet
kuolevainen!
Kulkueessa oli voitettuja.
Ryöstösaaliina tuodut kalleudet kuuluivat myös asiaan.
Jerusalemin temppelistä oli
tuotu kultainen pöytä ja seitsemänhaarainen kynttilänjalka,

menora.
Tituksen kunniaksi pystytettiin hänen kuolemansa jälkeen
antiikin Rooman keskukseen,
Forum Romanumiin, riemukaari. Sen reliefissä erottaa selvästi
siihen kuvatun menoran.
Monissa kirjeissään Paavali
käyttää ihmisille tuttuja elämän
ilmiöitä hyväkseen. Niiden
avulla hän havainnollistaa, mitä
merkitsee olla Kristuksen oma,
mitä Hänessä me omistamme.
Myös kuva voittosaatossa löytyy Paavalin kirjeestä:
”Mutta kiitos olkoon Jumalan,
joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän
kauttamme joka paikassa tuo
ilmi hänen tuntemisensa tuoksun.” 2. Kor. 2:14
Paavalin kuva triumfista on
tuttu mutta sisältö täysin toisenlainen! Kysymys on voittajista.

meidän tulee julistaa myös katuvalle
Jumalan armoa.
Jumala ei muuta lupauksiaan, vaan Hän
on sama Pyhä Jumala joka päivä. Tänään
Hän auttaa sinua, mutta Hän muistuttaa
sinua ajattelmaan ja toimimaan Hänen
Sanansa mukaan. Saarnaja kirjoittaa:
”Muista Luojaasi nuoruudessasi, ennen
kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne
vuodet, jotka eivät sinua miellytä.”
Tänään luopiokirkko, joka on luopunut
Jumalasta ja Hänen Sanastaan, hyväksyy
Sodoman synnit, mutta se ei muuta Jumalan Sanaa. Synnin palka on kuolema, ero
Jumalasta, mutta Jumala on myös suuri
armossaan ja siksi Hän pani kaaren pilviin
todisteeksi laupeudestaan. Tätä armon
kaarta häväistään tänään suuresti.
Jumalan miehet ja naiset ovat julistaneet evankeliumia ilman kompromisseja.
Siinä on Jumalan voima. Pietari julisti
rohkeastai kääntymystä. ”Kun he tämän
kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja
sanoivat Pietarille ja muille apostoleille:
’Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän’? Niin Pietari sanoi heille: Tehkää
parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen
Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne
anteeksisaamiseksi.” Apt. 2:37-38
Tämä päivä voi olla sinulle myös pelastuksen päivä, jos otat vastaan Jeesuksen
Pelastajanasi. ”Katso, nyt on otollinen
aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2.
Kor. 6:2 Pelastus on Jumalan lahja sinulle.
Kiitä menneisyydestäsi, mutta kohota
katseesi eteenpäin Jumalan hyviin lupauksiin elämäsi kaikilla alueilla, sillä
Jumalan lupaus varmasti täyttyy. Jos se
viipyy, niin odota sitä kärsivällisyydellä
uskossa, sillä kaikki, mitä Jumala on
luvannut, sen Hän myös antaa elämääsi. Häneltä tulee sinun apusi niin kuin
Jumala sanoi Joosualle. ”Niinkuin minä
olin Mooseksen kanssa, niin minä olen
sinunkin kanssasi; minä en jätä enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea!” Joos. 1:5-6
Kiitä elämästä, Jumalan lahjasta ja elä
täysillä tässä hetkessä Jumalan kunniaksi.

Pauli Kemi

Kristus on heidän sankarinsa,
jolle yksin kuuluu kunnia. Hän
on oman verensä kautta ostanut
saattoon kuuluvat omikseen.
Tätä kunniaa nämä voittosaatossa olevat omalla elämällään kuuluttavat. On suurinta
kuulua tuohon saattoon. Ei elämä aina ole onnistunut niin kuin
olisi toivonut. On ollut kompastelua ja oman elämän pettymyksiä. Mutta niihin ei tarvitsekaan
katsoa. Silmät on luotu Häneen,
joka johtaa saattoa.
Pienet sanat ”aina” ja ”joka
paikassa” ovat tärkeitä. Kaikissa tilanteissa olemme Kristuksen tuoksu lähimmäisillemme.
Näin on myös silloin, kun sitä
vähiten uskomme!
Mitä kalleuksia on tuossa
saatossa? Siinä ei ole kultaa ja
hopeaa, ei arvoesineitä. Siinä on
jotakin paljon arvokkaampaa;

Mitä on usko
Jumalaan?
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.”

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

Jeesus on kuollut ristillä puolestasi.

Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan
siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Room. 5:8.
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman
itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19

Pelastus on henkilökohtainen

Jumala tarjoaa sinulle pelastusta, joka on
Jeesuksessa. Hän on ainut tie taivaaseen.
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa;
sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi,
niille, jotka uskovat hänen nimeensä.
Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, se on
se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos
sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja
suun tunnustuksella pelastutaan. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä,
pelastuu. Myös sinä voit löytää pelastuksen.
Pauli Kemi, pauli.kemi@gmail.com

Pertti
Kymäläinen
kalliisti ostettu ja lunastettu joukko!
Suosio ja ihailu ei lopulta
tyydytä meitä. Jumala on antanut ihmiselle iankaikkisuuden
tajun sydämeen. (Saar. 3:11)
Siksi todellisen tyydytyksen

saamme vain Jumalan yhteydessä, omalla lunastetun ihmisen paikallamme.
Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Jeesus uskova ja politiikka
Tulisiko Jeesus-uskovien osallistua politiikkaan - mitä mieltä
olet? Tämän kysymyksen olen
kohdannut hyvin monta kertaa.
Asia, joka helposti kuohuttaa
uskovien tunteita ja johtaa erimielisyyksiin. Tästä sanon! Ei
tietysti pidä osallistua väärällä
tavalla, mutta kylläkin Jumalan
Sanan ilmoittamalla tavalla!
Jumalan Sanan mukaisesti toimiminen poliittisissa asioissa
ei ole väärin. Pikemminkin se
on velvoite osallistua Jumalan
edustajana estämään pahojen
voimien valtaa yhteiskunnassa.
Jumala sanoi Jeremian kautta:
”Harrastakaa sen kaupungin
menestystä, johon minä olen
teidät siirtänyt, ja rukoilkaa
sen puolesta Herraa, sillä sen
menestys on teidän menestyksenne.” Jer.29:7
Ensimmäinen asia, johon
uskovien pitäisi Raamatun neuvomalla tavalla paneutua, on
esirukous, aivan kuten Paavali
ehdotti 1.Tim.2:1-6, ja aivan
kuten Daniel teki Dan.9 ja 10
luku. Me em me voi erehtyä
jos toimimme niinkuin Paavali
ja Daniel. Rukouksen ohella
sen mukaisesti toimiminen on
myös tähän kuuluva perusperiaate.
Mielipide ettei Jeesus-uskovien pitäisi vaikuttaa politiikkaan eli siis yhteiskunnalliseen
hallintaan ja päätöksiin, on
saatanan riemuvoitto! Kyllä
hän riemuitsee siitä, jos hän saa
päättää, mitä yhteiskunnassa
tapahtuu. Vihollinen sanoo:
Hyvä, pysykää vaan uskovat
poissa politiikasta, älkääkä
sekaantuko yhteiskunnallisiin
ja koko kansakuntaa koskeviin
päätöksiin! Pysykää poissa
varsinkin lainsäädännöstä!
Antakaa lapsenne ja nuorenne
meidän kasvatettavaksi! Politiikka ei ole uskovia varten!
Pysykää vain uskonnollisen
leikkikehänne sisäpuolella
älkääkä tuoko esiin mielipiteitänne julkisuuteen! Pitäkää
Raamatun opetukset omana tietonanne älkääkä niillä vaikuttako yhteiskunnallisiin asioihin.
Katsokaapa maailmaa - nyt
on poliittisesti rajut taistelut
kaikkialla ja näyttää siltä, että
kysymyksessä on yhä enemmän kahden eri arvomaailman
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Mitä on (UE)
Uusi Elämä?

Uusi Elämä on yhteiskristillinen toimija, joka haluaa
tukea ja rohkaista paikallisia
seurakuntia Pyhän Hengen
herätykseen. Työmme perustana meillä on Raamattu,
joka on Jumalan Sana.

Työnäkymme on:

– Jeesuksen ylistäminen
– Evankelointi
– Seurakuntien tukeminen
ja rakentaminen
– Lähetystyö
– Sosiaalinen avustystyö
– Israelin siunaaminen
– Uskovien yhteyden 		
rakentaminen yli rajojen

Mitä UE tekee:

– Julkaisemme Uusi Elämä
ja Kristet Liv -lehtiä
– Teemme ja lähetämme
TV-ohjelmia, ÖK
– Tuemme paikallisten
srk:n työtä
– Evankelioimme median
kautta, lehti, TV ja netti
– Tuemme lähetystyötä ja
apua tarvitsevia Intiassa,
Israelissa ja Brasiliassa

Rauno Helppi on
kokosydämisesti
kristittyjen
yhteyden ja
hengellisen
uudistuksen
asialla. Tämän
lisäksi hän
näkee tärkeänä,
että uskovat
vaikuttavat myös
yhteiskunnassa.
yhteen sopimattomuudesta.
Toisessa ilmenee ainakin periaatteena Raamatun opettamat
siveyskäsitteet! Toisessa taas
lainsäädännöllisinä pakotteina
ja valhemedian lietsomana
Jumalan Sanan vastaiset mielipiteet.
Yhdysvallat on ollut kauan
aikaa Jumalan asettama voima
ylläpitämään ihmisoikeuksia
ja raamatullisia elämänarvoja maailmassa. Nyt sitäkin
on muuttamassa yhteiskuntaa
tuhoava poliittinen suuntaus.
Miten se on mahdollista?
Yhdysvaltojen perustajaisät
olivat Euroopasta vainoja paenneita tai heidän jälkeläisiään.
He laativat lainsäädännön, ettei
enää koskaan valtiovalta ja
lainsäädäntö pääsisi estämään
vapaata uskonnon harjoitusta
ja uskovien Raamatun mukaista

Uusi Elämä

Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy
noin 8-10 kertaa vuodessa. Lehden
tilausmaksu vuodelle 2021 on 35 euroa.
Uusi Elämä, c/o Vesa Kemi
Tervasaarenkatu 5 D 15, 33610 Tampere

Yhtystiedot Suomessa:
elämää. Sen tähden he laativat
lakiin periaatteen; jossa uskonto
ja valtio täytyy pitää erillään
toisistaan (”the separation of
church and state!”)
Heidän tarkoituksensa oli,
että valtio ei saisi sekaantua
rajoittamaan eikä estämään
uskovien Sanan mukaista elämää yhteiskunnassa. Tarkoitus
ei ollut, että uskovien täytyisi
pysyä erillään yhteiskunnallisista ja kansallisista päätöksistä.
Vasemmistomielinen ajattelu
käänsi tämän Jumalan mielenmukaisen periaatteen aivan
päinvastaiseksi, ja niin uskovat
on heitetty mielipiteineen pois
julkisuudesta ja yhteiskunnallisten asioiden päätösten
teosta. Voi mikä riemuvoitto
saatanalle! Nyt hän saa vapaasti
edustajineen muokata koko
kansakunnan mielipiteet anti-

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
Uusi Elämä
Hagalundsgatan 9
S-169 65 Solna, Sverige
Puh. +46 72 531 88 11

kristilliseen muottiin. Jumalan
Sanan opetuksia edustavat
toisinajattelijat on heitetty ulos
ja taivasta loukkaava mielipiteitten muokkaus jatkuu täysillä
kaikkialla.
Mitä mieltä siis olet? Asetutko Jumalan puolelle edustamaan raamatullisia periaatteita
ja elämänarvoja vai et? Pelkkä
pidättyminen osallistumasta
sen kaupungin menestykseen,
jossa asut (Jer.29:7) antaa vapaa
kädet antikristillisille voimille
mellastaa miten vain haluavat!
Nouskaa siis kaikki Raamattuun uskovat yhdistyneenä
taisteluun antikristillisiä valtoja
vastaan. Asettukaa tukemaan
Jumalan suunnitelmia edistäviä
johtajia!

Rauno Helppi

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

c/o Vihonen, Uusi Elämä.
Ravionkuja 4 A 19
20540 Turku
Puh. +358 (0)400 90 88 40
Puh. +358 (0)400 422 777
Tili, Danskebanken:
FI27 8000 1670 8458 42
Avustustyön tili:
FI09 8000 1301 9610 83
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com

Yhteystiedot Ruotsissa:
UUSI ELÄMÄ (UE) ja
Kristet Center Solna (KCS)
Hagalundsgatan 9 B
169 65 Solna
Puh. +46 (072) 531 88 11

Tili Ruotsissa, PlusGiro,
PG: 496 39 26-3 Uusi Elämä
Swish 1230 339 457 UE
Mission PG 440 42 05-9

Uusi Elämän tili Ruotsissa:
PG 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457

Tilaukset,
osoitemuutokset:
Kalle Vihonen,
Puh. 0400 90 88 40
kalle.vihonen@gmail.com
pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400 422 777

www.uusielama.net
www.kristetliv.net

Paino: Suomalainen
Lehtipaino Oy, Kajaani 2021

Uusi Elämän tili:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH
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Kuinka Raamatun arvovaltaa laimennettiin
Muutamat 1700-luvun filosofit
muuttivat Raamatun hienovaraisesti myytiksi jo ennen Darwinia, joka vain ajelehti ”vuosimiljoonien virran” vietävänä.

Temppu ja miten
se tehtiin

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

Vedenpaisumus vesitettiin

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

Pietarin teksti vahvistaa,
että Raamattu on totta

”Ja ennen kaikkea tietäkää se,
että viimeisinä päivinä tulee
pilkkapuheinensa pilkkaajia,
jotka vaeltavat omien himojensa
mukaan ja sanovat: ’Missä on
lupaus hänen tulemuksestansa?
Sillä onhan siitä asti, kuin isät
nukkuivat pois, kaikki pysynyt,
niin kuin se on ollut luomakunnan alusta’. Sillä tietensä
he eivät ole tietävinään, että
taivaat ja samoin maa, vedestä
ja veden kautta rakennettu,
olivat ikivanhastaan olemassa
Jumalan sanan voimasta ja että
niiden kautta silloinen maailma
hukkui vedenpaisumukseen”
(2.Piet.3:3-6).

Kaikki pilkkaavat vedenpaisumukseen uskovia
nykyään,

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

Lääkäri Pekka
Reinikainen
on Jumalan
luomistyön yksi
tunnetuimmista
puolestapuhujista Suomessa.

Koska tiede ja Raamattu
eivät voi olla ristiriidassa,

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

Kivettyneet lehdet
kieltäjien perusteluna

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

Histoire Naturelle ja
kreivi de Buffon

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

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

Valikoivaa julkaisua

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

Tarinointia Britanniassa

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

Juonittelu jatkuu

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

Miljoonat vuodet otettiin
käyttöön todistamatta
niitä tieteellisesti

Kirjeessään pojalleen Georgelle Darwin paljasti roolinsa
juonessa vedenpaisumuksen
kumoamiseksi: ”Lyell on täysin
vakuuttunut siitä, että hän on
onnistunut horjuttamaan uskoa

vedenpaisumukseen paljon
tehokkaammin, kuin mihin
hän olisi pystynyt käymällä
suoraan Raamatun kimppuun
- - PS. Luin juuri Morleyn
kirjan Voltairen elämästä, jossa
hän painottaa, että suora hyökkäys kristinuskoa vastaan ei
juurikaan tuota pysyviä tuloksia, vaan todellista ja kestävää
vaikutusta saadaan aikaan vain
hyökkäämällä vähitellen ja hiljaisuudessa sivusta käsin.”

Ovelien toimintasuunnitelmien vaikutus

Minkälaisen maailman nämä
juonittelijat saivat aikaan? Tuloksena oli maailma, missä Jumalan luomat ihmiset kieltävät,
että heidät on luotu. Maailman,
jossa kävellään vedenpaisumuksen luomien maakerrostuminen päällä ja kielletään
Nooan päivät, jotka Jeesus
vahvisti tapahtuneiksi! Ja kaikki
tehtiin pelkän valetieteen avulla
ja akateemisella arvovallalla ilman vähäisintäkään kokeellisen
tieteen tulosta. Vain luominen
selittää, että maailmamme on
elinkelpoinen, ja vain vedenpaisumus auttaa ymmärtämään
maakerrostumat ja niiden fossiilit. Raamatussa ilmoitettu historia on totta, ”luonnonhistoria”
on ateistista filosofiaa (Acts and
Facts, January 2020).
Pekka Reinikainen,
lääkäri
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Tahdotko uutta elämääsi?
Olemme uusi luomus Kristuksessa ja siksi haluamme tehdä
Jumalan tahdon elämässämme
(2. Kor. 5:19). Tämä merkitsee
myös sitä, että Jumala antaa
lapsilleen jotain uutta.
Anna uuden luomuksen saada sijaa elämässäsi. Paavali kehottaa meitä katsomaan uusiin
asioihin, ja siksi on hyvä opetella jättämään eilinen päivä.
Siinä on yleensä ollut hyviä ja
huonoja asioita.
Huonot ja kielteiset asiat, kuten epäonnistumiset ja sairaudet
elämässämme, voivat sitoa hyvin voimakkaasti. Silloin emme
uskalla katsoa siihen, mitä hyviä asioita Jumala on varannut
omille lapsilleen rakkaudessaan
jokaiseen hetkeen päivässä.

Pelastus

On tärkeää, että kasvamme pelastustielle. Silloin Pyhän Hengen kautta pystymme ottamaan
vastaan uusia asioita jatkuvasti.
”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.

Kalle Vihonen on
Toivon seurakunnan
pastori Turussa.
Hän rohkaisee
ihmisiä näkemään
sen, mitä he ovat
uusina luomuksina
Kristuksessa.
Sanoohan Raamattu: Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu
häpeää.” Room. 10:9-11

Sana luo elämää

Eilinen päivä ja sen huonot asiat
tuovat epäuskoa sydämeen,
mutta Jumalan Sana antaa meille päivittäin sitä uskoa, jolla
voimme rakentua sisäisesti vahvoiksi. On tärkeä nähdä hyvät

asiat, mutta niihin ei myöskään
saa jäädä kiinni, koska silloin
jäämme helposti paikalleen
hyvän olon tunteeseen.
Henkemme kuivuu, jos emme
tottele Sanaa. Meidän tulee olla
riippuvaisia Pyhän Hengen
läsnäolosta ja luottaa Häneen.
Olemme Hänen opetuslapsiansa, jotka Jumala on kutsunut.
Maailma seuraa meitä. Ihmiset näkevät, mitä hedelmää

kannamme. Olemmeko onnellisia Hänessä? Millä täytämme
sydämemme? Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Luuk. 6:43-4

Tahdotko?

Hän, joka tekee Taivaallisen
Isän tahdon täällä eläessään,
pääsee taivasten valtakuntaan
Matt. 7:21-23. Siksi Jeesus
kysyy sinulta, tahdotko seurata
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Minua? Tämä kysymys vie
meitä joka päivä ristin juurelle.
Siellä selviää, mikä on minun
vastaukseni tähän kysymykseen. Ystävä, tämä kysymys
voi tulla esille monta kertaa
päivässä.
Jeesus itse halusi usein mennä Isän kasvojen eteen, jotta
löytäisi Isänsä tahdon, koska Hän halusi kirkastaa vain
Isän tahtoa. Matt. 26:37-39
Onnellinen kristitty kuolee
jatkuvasti pois omista teoistaan, jotta voisi olla kokonaan
riippuvainen Jumalan tahdosta.
Jumalan valtakunta kasvaa
levosta ja rakkaudesta käsin,
jolloin ilon virrat tulevat todellisiksi ja armoelämä Kristuksessa yhä syvemmäksi. Jumalan
tahdon seuraaminen johtaa
myös siihen, että Jumala vastaa
rukouksiin. Silloin luottamus
Jumalaan on myös tullut suuremmaksi. Tahdon siis riippua
viinipuussa ja voin kasvaa
hyvää hedelmää. Joh. 15:4-14
Kalle Vihonen, pastori

Kuva: Soile Inkari

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin
Uusi Elämä -lehdessä.

Tri Martin Luther King Jr oli kristitty sionisti,

joka siunasi Israelia

Jerusalemin rukousaamiaisella 9. kesäkuuta vuonna
2021 saivat osallistujat kuulla,
että maailmankuulu ihmisoikeuksien esitaistelija tri Martin Luther King Jr oli kristitty
sionisti, joka siunasi Israelia
ja antoi tukensa juutalaisten
paluumuutolle esi-isiensä
maahan. Piispa Glenn Plummer kertoi useita konkreettisia esimerkkejä siitä, miten
Jumala on siunannut Yhdysvaltojen afroamerikkalaista
väestöä menneinä vuosina.

Afroamerikkalaisen Church of
God in Christ-helluntaiyhdyskunnan piispa Glenn Plummer
puhui Jerusalemin rukousaa-

miaisella torstaina 9. kesäkuuta
2021 ja kertoi edesmenneen
maanmiehensä ja kansalaisoikeuksien esitaistelijan tri Martin
Luther King Jr:n vierailleen
Israelissa ja tukeneen juutalaisten oikeutta palata esi-isiensä
maahan, raportoi Kehila News
10. kesäkuuta.
Piispa Plummer kertoi, että
kuuluisassa puheessaan ”Vuorenhuipusta” tri Martin Luther
King Jr viittasi vierailuunsa
Israeliin ja sanoi itkeneensä
Herran läsnäolosta saapuessaan
Jerusalemiin.  
”Tri King Jr:n puhe kesti 42
minuuttia”, piispa Plummer
huomauttaa, ”paljon kauemmin

Israel on kaunis maa, joka on siunaukseksi ja valona kansakunnille.

kuin äänitys, joka tänään tunnetaan.” Plummer laittoi äänityksen kuulumaan, jossa King
Jr muisteli matkaa, jolloin hän
ajoi vaimonsa kanssa vaarallista
tietä, joka laskee Jerusalemista
Jerikoon. Tämä oli hänen viimeinen puheensa, jonka hän piti Israel on Jumalan silmäterä, ja siksi kristittyjen tulisi siunata
Memphisin Church of God in Israelia niin kuin teki tri Martin Luther King Jr. Kuvassa Menora,
Christ -seurakunnassa. Seuraa- joka on Israelin yksi symboli.
vana päivänä hänet ammuttiin
kuoliaaksi.
”Oli kouluja, joissa emme tittyjen yhteisö on vieläkin
Toinen Tri Martin Luther saaneet käydä – nyt istumme suurilta osin edelleen Mustan
King Jr:n sionismia käsittelevis- samojen yliopistojen puheen- Amerikan ääni ja voima”, hän
tä sitaateista on painettu Israelin johtajina. Emme saaneet olla sanoi. ”Rukoilkaa kanssamme,
valtion julkaisemaan kirjaan. määrätyissä armeijan joukoissa rukoilkaa puolestamme, kun me
hän sanoo: ”Kuinka helppoa pi- – nyt olemme nousseet esikun- rukoilemme Jerusalemin rauhan
täisi olla ymmärtää ja kannattaa nan puheenjohtajan asemaan. puolesta.”			
juutalaisten oikeutta elää heidän Emme voineet äänestää moPiispa Glenn Plummer tuli
muinaisessa Israelin maassaan. nissa paikoissa – ja nousimme Israeliin varmistamaan, että tri
Kaikki hyväntahtoiset ihmiset Valkoiseen Taloon. On monia Martin Luther King Jr:n henriemuitsevat Jumalan lupauk- paikkoja, jonne tämä kansa gellinen perintö säilyy vahvana
sen täyttymisestä, että hänen kohotettiin yhden sukupolven seuraavalle sukupolvelle. Glenn
kansansa saa iloiten palata ta- aikana. Miksi? Tämä on Herran ja Ruth Plummer rakentavat
kaisin rakentamaan ryöstettyä siunausta. Tri Martin Luther 20-40-vuotiaille afroamerikmaataan. Tämä on sionismia, ei King Jr oli kristitty sionisti, kalaisille maailmantason meenempää eikä vähempää.”
ja sen seurauksena hän valitsi diainstituutin. Nämä tulevat
Piispa Glenn Plummer sa- Israelin siunaamisen ja Jumala Israeliin kolmeksi kuukaudeksi
noi, että ne siunaukset, joista siunasi meitä”, Plummer sanoi. oppimaan Israelin kulttuurista ja
afroamerikkalaiset nauttivat
Plummer varoitti, että samat ihmisistä sekä luomaan sisältöä
Yhdysvalloissa tänä päivänä ryhmittymät, jotka vaikuttivat mediaan, jo, etta käytetään
johtuvat siitä, että tri Martin tri Martin Luther Jr:n toiminta- Yhdysvalloissa Israelin puolusLuther King Jr siunasi Israelia. aikana, ovat vieläkin olemassa. tamiseen.
Hän esitti useita konkreettisia Jotkut niistä ovat juutalaisvas- Georg Ahonen
esimerkkejä:
taisia. ”Ja silti mustien kris- Kuvat: Pauli Kemi
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Lasse Heikkilä:

– Minun ainoa toivoni on armo

Kuudenkympin virstanpylväs ei ole aiheuttanut säveltäjä
Lasse Heikkilälle ikäkriisiä, vaan mies katselee armahtavasti
kulkemaansa matkaa.
Hän on yhä täydessä
työvireessä, mutta on
opetellut toimimaan
levosta käsin.

Lasse Heikkilä iloitsee siitä,
että on saanut koko ikänsä
tehdä työtä kristillisen musiikin parissa. Hän ei ole voinut
sovittaa itseään saarnaajan
tai evankelistan rooliin, mutta hän puhuu musiikkinsa
kautta.
– Kyselin nuorempana,
mitä Jumala haluaa minun
tekevän. Hän vastasi, että
tee mitä haluat, kunhan
teet sen Hänelle, säveltäjä
muistelee tärkeää hetkeä.
Hän sai jo lapsena kuulla

olevansa musiikin ihmelapsi.
Hän loi pianon avulla itse
säveltäen omia mielikuvamaailmojaan ja toisti kuulemaansa musiikkia. Erilaisten
musiikkityylien omaksuminen ja instrumenttien opettelu eivät ole koskaan tuottaneet hänelle vaikeuksia.
– Perustin bändejä jo
12-vuotiaana. Kokeilin monenlaista, mutta lapsena sydämeeni syttynyt usko veti
minut tekemään pääasiassa hengellistä musiikkia.
Kaikin ajoin kristityt eivät
ole ymmärtäneet aikaansa
edellä olleen säveltäjän tuotantoja. Heikkilä on kulkenut
omaa tietään eikä ole katkeroitunut erilaisia musiikkimakuja edustavien ihmisten
kritiikkiin

Inspiraation
lähteenä Jeesus

Heikkilän viisihenkinen perhe asuu Tampereella, mutta

Lasse Heikkilä
faktaa:
Freelancer säveltäjä, muusikko, kirjoittaja,
opettaja, yrittäjä ja perheenisä.
Kymmeniä erilaisia äänitteitä, joista Jippiilauluja on käännetty ja äänitetty yli sadalle
kielille.
Kymmenen nuottikirjaa ja lauluja kokoelmissa ja oppikirjoissa.
Musikaaleja: Suojatie, Simon Kyreneläinen,
Joulun Sankari, Mostokin ihme, Ristinkantaja
Messuja: Missa Concordiae, Suomalainen
Messu, Tunturimessu
Kirja: Elettyjä ajatuksia, Päivä 2003
www.lasse.net

Sibelius-Akatemiasta muAlkuvuodesta pyörähti
varhaislapsuus Kolarin Venejärvellä sytytti rakkauden siikin maisteriksi aikoinaan käyntiin Alfa TV:llä kerran
Lappiin. Hän onkin tehnyt valmistunut mies tunnustaa kuukaudessa nähtävä Nyt
lappihenkistä akustista etno nöyrästi, että hänen tuotte- lauletaan! -yhteislauluohgospelia yhdessä Suomen ja liaisuutensa inspiraatio on jelma. Se on saanut hyvän
Norjan saamelaisten sekä tai- Jeesus Kristus. Nuoruuden vastaanoton. Heikkilän arteilijanimeä Saila käyttävän käsitys vaativasta Jumalasta keen tänä vuonna kuuluu
on vaihtunut elämänkoke- tv-kuvausten lisäksi Tuomaslaulajattaren kanssa.
– Minulla on ollut etu- musten myötä armolliseksi orkesterin johtamista ja äänitysprojekteja.
oikeus matkustaa ja löytää Isäksi.
Säveltäjä ja musiikin moystäviä eri puolilta planeetnitoimimies Lasse Heikkilän
taa. Toiset näkevät Jumalan
kuusikymppisjuhla Tampereerilaisena, kuin itse näen.
talossa on koronarajoitusten
Useimmat uskonnot pyrkivät
takia siirtynyt ensi vuoden
kohti Jumalaa mietiskelyn,
hyvän tekemisen, rituaalien – Viime vuosien tuotantoihini maaliskuun 20:een päivään.
ja uhraamisen kautta.
kuuluvat muun muassa uu- Siellä hän itse saa kerrankin
Heikkilä puhuu mielellään distettu Suomalainen messu, vain istua ja nauttia, kun taiJumalan rakkaudesta ja ar- METSÄ elokuvakonsertti tavat artistit esittävät hänen
mosta. Hän kokee olevansa ja kansalaissodasta kertova tuotantoaan.
niin syyllinen, ettei mikään Sovintotapahtuma.
Teksti
rangaistus tai korvaus riitä
Suuritöisiä messuja ja musovittamaan sitä. Ainoa rat- sikaaleja yhteistyökump- Kirsi-Klaudia Kangas
kaisu on saada anteeksi.
paneidensa kanssa luonut Kuvat Anneli Kärki
– Minun ainoa toivoni on mies alkoi koronapandemian
armo. Olen nykyisin onnel- kestäessä tehdä pienempiä ja
linen kaikkine virheineni ja kertaluontoisempia keikkoheikkouksineni, joista minut ja. Hän säveltää, sanoittaa,
on armahdettu. Haluan olla sovittaa, soittaa, miksaa,
armollinen muitakin kohtaan. tuottaa, äänittää ja opettaa.
				 				

Yhteislaulua
televisiossa
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Pastori Joshuan perhe Bidibidissä						

Pastori Benjaminin perhettä ja meidän lähetysmatkalla olleita.

Sunnuntaina lähdimme tapaamaan
Teimme lähetysmatkan Ugandaan
pienellä suomalaisporukalla. Ensim- pastori Benjaminia, joka asui noin 50
mäisenä aamuna kuljettajamme Isah kilometrin päässä Sorotista. Hän oli
saapui noutamaan meitä. Suuntasimme pakolainen Etelä-Sudanista ja oli ollut
kohti ensimmäistä määränpäätä, Sorotin Kalibu kwa Yesu -raamattukoulun oppikaupunkia, jossa vietimme sitten use- las Yei:ssä. Hän oli joutunut ikkunattoamman päivän pastori Fredin vieraina. maan vankilaan 1,4 vuodeksi, koska oli
Kun olimme nukkuneet yön Sorotissa, saarnoissaan arvostellut kansanmurhaa
oli lauantai ja kuulimme, että koko Etelä-Sudanissa. Hän lähes menetti
Ugandaan oli julistettu Lockdown. Se näkökykynsä siellä ja toisen jalkansa,
tarkoitti, että edellisten rajoitusten li- joka hoitamattomana oli todella kipeä.
säksi mm. seurakuntien tilaisuudet oli Hän oli todella onnellinen, kun tulimme
kielletty ja nyt myös liikkuminen maa- tapaamaan häntä, kun hän oli nyt yksikuntien välillä oli luvanvaraista. Kadulla näisyydessä kaukana kaikista tutuista.
liikkuessa oli maskipakko, jota sotilaat Eteläsudanilaiset kun ovat hyvin sosivalvoivat metristen keppien kanssa val- aalisia.
miina rankaisemaan rikkureita. Bussi-,
Maanantaiaamuna lähdemme sitten
taksi- ja bodaboda- (moottoripyörätaksi) kohti Adjumania. Saavuimme illankuljetukset olivat kiellettyjä.
suussa lodgeen, jossa tapasimme pastori
Pastori Fred oli aloittanut seurakun- Williamin alueen pakolaiskylästä. Hän
nan puun alla pakolaiskylän vieressä, oli kävellyt paikalle noin 10 kilometjossa he kokoontuivat kolme vuotta. riä helteessä, kun bodabodaa ei saanut
Tämän jälkeen kaupunki oli antanut käyttää.
käyttöoikeuden maa-alueeseen tien vieressä, johon seurakunta oli rakentanut
Luvat kulkemiseen
tiili tiileltä seurakunnalle tilat.
Nyt kaupunki oli ilmoittanut, että tietä Tiistaina oli tarkoituksemme hankkia
tullaan leventämään, jolloin rakennus jää tarvittavat luvat ja jatkaa matkaa pastori
tien alle. He olivat kuitenkin löytäneet Williamin seurakuntaan. Ensin menimmuutaman kilometrin päästä edullisen me presidentin kansliaan, jossa sattutontin, josta Kalibu kwa Yesu -järjestö malta pääardiisi ei ollutkaan paikalla,
oli ostanut heille eekkerin maata. Raken- joten menimme tapaamaan varahenkitaminen täytyy kuitenkin aloittaa jälleen löä, joka myös on presidentin edustaja
alusta ja maatakin tarvitaan lisää, että maakunnassa ja poliisin ja armeijan
näky voi toteutua. Tutustuimme seura- ylin komentaja. Hän tunsikin työmme
kunnan eri työmuotoihin, joilla kaikilla hyvin jo Sudanin ajoilta, koska oli itse
työskennellyt siellä pitkään, ja hän toisaatiin varoja seurakunnan tarpeisiin.
					

votti meidät tervetulleeksi maakuntaan
ja antoi käyntikorttinsa. Hän kehotti
meitä ottamaan häneen yhteyttä, jos tulee
minkäänlaisia ongelmia.
Suuntasimme sitten toiseen virastoon,
josta tarvitsimme luvan liikkumiseen
pakolaiskylässä. Siellä olikin kokous
menossa, joten luvan saaminen venyi klo
15:00 asti. Tuolloin oli jo liian myöhä
lähteä vierailemaan pakolaiskylään, joten vietimme toisen yön majapaikassamme. Päätimme kutsua ardiisin illalliselle,
johon hän suostuikin.
Tapaaminen oli loistava. Hän oli
todellinen uudestisyntynyt uskova,
myös pastori, ja hänellä oli ollut koulu
Etelä-Sudanissa. Hän oli joutunut pakenemaan sieltä ja jättämään omaisuutensa
taakseen ja sitten aloittanut kaiken alusta
Ugandassa. Myös koulun, johon eteläsudanilaiset pääsevät ilmaiseksi opiskelemaan. Hänellä oli muslimitausta,
mutta ihmeellisesti Jumala oli auttanut
häntä elämän eri vaiheissa. Kuulimme
todella kiehtovia kertomuksia Jumalan
väliintuloista. Vaikka aikataulumme
pettikin, niin Jumala oli valmistanut
tämän tapaamisen.

Mielenkiintoisia tapaamisia Ugandassa

Kuvassa Mr. James, joka selvisi Etelä-Sudanin kansanmurhasta ja Mika Koivunen.

Pysähdys poliisiasemalla

Keskiviikkoaamuna pääsimme sitten
matkaan pastori Williamin pakolaiskylään. Matkalla oli pysähdys poliisiasemalle, jossa tapasimme naisen, joka
oli tullut Bidibidin pakolaiskylästä,
mutta oli yhtäkkiä ilmestynyt Adjumanin
puoleiselle rannalle. Nainen, joka hänet
löysi, oli pelästynyt luullen näkevänsä
aaveen, mutta tämä nainen oli huutanut: ”Älä pakene! Minä olen ihminen
niin kuin sinäkin.” Nainen johdatettiin
pastori Williamin seurakuntaan. Hän oli
vahvojen demonien vallassa, jotka olivat
ajaneet hänet veteen. Hänet vapautettiin,
ja nyt hän oli turvassa poliisiasemalla,
kunnes hänet palautetaan Bidibidiin.
Pidettyämme pienen kokoontumisen,
joka noissa oloissa oli luvallista, jatkoimme samana päivänä matkaa kohti
Bidibidiä ehtiäksemme Niilin lautalle.
Ennen lautalle menoa meiltä kysyttiin
lupia liikkua alueella. Toinen lupahan
meillä oli, mutta presidentin kansliasta
oli vain käyntikortti. Se tuntuikin olevan
kuin kuninkaan sinettisormus - sellaisen
vaikutuksen se teki näihin AK-47:ää
kantaviin sotilaisiin.
Lopulta saavuimme perille Bidibidiin,

Kalibu kwa Yesu -keskukseen. Jouduimme kyllä rukoilemaan, että ehdimme
ajoissa, kun kello 19 jälkeen oli ulkonaliikkumiskielto. Koska yksi silta oli
romahtanut, ajoimme joenpohjan kautta.
Onneksi vettä ei ollut paljon.
Bidibidissä vierailimme monissa
seurakunnissa, joissa esitettiin päärukousaiheita kulloisenkin seurakunnan
tarpeista. Mm. pastori Joshuan seurakunta tarvitsi betonilattian, kun sadeaikaan
lattia muuttui mutavelliksi.
Kävellessämme vierailemaan pakolaiskylän luterilaiseen seurakuntaan, kuljimme seurakuntalaisen majan ohi, jonka
yksi seinä oli osin romahtanut sateista.
Hänen toinen jalkansa oli vammautunut
ja kääntynyt sisäänpäin. Vaikeuksista
huolimatta hän oli iloinen ja soitti ylistystä Jumalalle harpulla.

Vierailuja kodeissa

Vierailin myös joissakin kodeissa. Yksi
oli herra Jamesin, joka oli ihmeellisesti pelastunut Etelä-Sudanista. Hänen
päähänsä oli lyöty viidakkoveitsellä.
Vieläkin oli nähtävissä pitkä arpi ja kolo
hänen kallossaan. Hän oli menettänyt
tajuntansa, jolloin häneltä oli hakattu
toinen jalka poikki ja myös toista oli alettu irrottamaan, kun James oli herännyt.
Hän oli alkanut huutamaan. Hyökkääjät
olivat luulleet hänen jo kuolleen. He
pelästyivät ja pakenivat paikalta.
James oli toimitettu saamaan hoitoa,
ja toivuttuaan hän oli päässyt pakenemaan Ugandaan. Nyt James elätti
itsensä tekemällä lyhyitä köysiä vanhoista säkeistä vuohien kiinnittämiseen.
Seurakunta oli lahjoittanut hänelle aurinkopaneelin, että ihmiset saattoivat ladata
kännyköitä, ja hän sai näin vähän varoja.
Isoimpia rukousaiheita oli kuivuus.
Vaikka oli sadekausi, sadosta näytti
tulevan huono. Ja YK:n ruoka-apuakin
oli vähennetty puoleen. Rukoilimme
joka aamu eri aiheiden puolesta emmekä voineet tätäkään ohittaa, joten se oli
teemana viimeisenä aamuna. Seuraavana
yönä heräsin klo 2.30 yöllä, kun yhtäkkiä
nousi voimakas ukonilma ja sade. Kun
aamulla lähdimme kuskimme kanssa
kohti Entebbeä, satoi edelleen runsaasti.
Jumala vastasi uskollisesti meidän ja monien muiden rukouksiin.

Teksti ja kuvat:
Mika Koivunen

Uusi Elämä Nro 6/2021		
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Terveisiä Intiasta Jeesuksen nimessä
On ollut etuoikeus ja kunnia olla osa
yhtä suurta Jumalan perhettä. Haluamme kiittää teitä kaikki, jotka Uusi
Elämän, Agapen ja Kristet Center
Solnan välityksellä olette tukeneet
työtämme.

Ilman teidän rukoustanne ja taloudellista tukeanne emme olisi voineet tehdä
sitä, mitä teemme Intian yhteisössä.
Nosta Intiaa rukouksissasi, koska
pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti maassamme ja seurakunnassamme, jossa ihmiset kuolevat ilman ruokaa
On vaikea ilmaista, kuinka paljon ra- ja lääkkeitä. Sairaalassa ei ole sänkyjä.
kastava tukenne on merkinnyt minulle
Monet ovat tulleet työttömiksi, ja
ja pastori Arthur Paulin perheelle elä- siksi useat perheet ovat ilman toimeenmämme vaikeimpana aikana. Olemme tuloa. Heillä ei ole rahaa ostaa ruokaa,
niin kiitollisia kaikesta avustanne, kir- vaateita ja lääkkeitä. Me autamme näitä
joittaa pastori Strwin Paul, joka johtaa perheitä. Menemme heidän koteihinsa
Grace Gospel Missionin työtä Intiassa ja annamme heille ruokaa, vaatteita ja
yhdessä veljensä Jabes Paulin kanssa. lääkkeitä. Nämä ihmiset ovat todella
Kevään lopulla isäni ja äitini sairas- köyhiä ja tarvitsevat apuanne. He
tuivat vakavasti. Valitettavasti äitini ottavat vastaan kaiken avun suurella
kuoli koronasta johtuen sairaalassa.
kiitollisuudella.
Isäni sairastui myös koronaan. SaiTukenne merkitsee, että voimme anraalassa hänelle ei annettu happea, vaan taa perheille yhden aterian päivässä, välähetettiin kotiin. Lahjallanne ostimme hän lääkkeitä, joitain vihanneksia ruoan
isälleni happilaitteen.
valmistamiseen, pussi riisiä, muutama
Rukoustenne ja apunne kautta Ju- kilo linssejä ja paljon Jumalalta rakmala toi isämme takaisin kuolemasta kautta. Kerromme heille evankeliumin
hyviä uutisia ja rukoilemme heidän
elämään.
Rakkaan äitini menettäminen on puolestaan. Jumala tekee ihmeitä. Hän
ollut uskomattoman vaikeaa meille pelastaa ja parantaa näitä Jumalan väkaikille, mutta olemme kiitollisia, että himpiä veljiä ja siskoja täällä Intiassa.
Haluamme tuntea myötätuntoa
isämme elää.
					

Pastori Starwin antaa perheelle pussin riisiä (maassa) ja muita elintarvikkeita.
näitä köyhiä ihmisiä kohtaan niin kuin
Jeesus.
Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Minun
käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo
kolme päivää olleet minun tykönäni,
eikä heillä ole mitään syötävää; enkä
minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla.”

(Matt. 15:32)
Olen syvästi velkaa siitä, että kuljet-

te tätä tietä kanssamme. Arvostamme suuresti tukeanne kansakunnallemme Jeesuksen nimessä.
Pastori Starwin Paul
Bangalore, Intia

Tässä valmistellaan avustuslähetysten jakelua.

Kuvassa pastorit Starwin ja Jabes jakavat siunattuja avustustarpeita.

Auta Jeesuksen vähimpiä
Uusi Elämä tukee Intian avustustyötä

Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1096
Lahjoituspuhelin: 0600 15525 (10.01 € + pvm )
0600 14400 (20,23 € + pvm). UUSI ELÄMÄ ry:llä on Poliisihallituksen

rahankeräyslupa: RA/2021/685 koko Suomen alueella, paitsi ei Ahvenanmaalla.

Kuvassa avustusterpeiden kuljetus

Ruotsissa tili: PG 496 39 26-3 – Swish 1230 339
www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – 0400 422 777
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Mattopyykillä

Taivaallinen Isämme on kiinOlin miettinyt monesti tuota
nostunut lastensa kaikista asitapahtumaa ja muistellut, kuinoista, niin pienistä kuin suuka Jeesus tyynnytti myrskyn.
ristakin, ja Hän auttaa meitä
Jeesus myös lopetti sateen kerkaikessa. Kerran Kesälahdella
ran, kun ystäväni korjasi autoaasuessani olin suunnitellut
ni. Ja nyt pisaroita tipahteli mimattopyykkiä jo kauan, mutta
nun päälleni. Muistin, että paprojekti oli aina siirtynyt. Mutta
holainen on ilmavaltojen hallitsitten nousi oikein kaunis päisija (Ef. 2:2), mutta tiesin myös,
vä ja päätin, että nyt! Hinasin
että minun Herrani on ”suuri
matot rantaan ja heitin uikkarin
Jumala ja suuri Kuningas yli
päälle.
kaikkien jumalien” (Ps.95:3).
Mutta mitä ihmettä! Juuri
kun aloin jynssätä mattoja,
YLEENSÄ RUKOLEN
päälleni alkoi ripsiä sadepisaÄÄNEEN,
roita. Ei ole todellista! Samassa
ja mielessäni käväisi, että mitämieleeni tuli erään uskovan
hän nuo läheisellä tiellä kulkijat
miehen kertomus. Hän oli olajattelevat, jos innostun nyt täslut vaimonsa kanssa menossa
sä oikein kunnolla rukoilemaan,
kävellen hengelliseen kokosoittavatko pii-paa-auton. Mutukseen, mutta kesken matkan
ta soittakoot! Minähän en heitä
oli alkanut sataa rankasti pelkää! Herra on kanssani. Olin
ja he olivat ykköshepenissä.
niin raivoissani, että saman tien
Tämä tapahtui siihen aikaan,
aloin karjua täysillä, että Jeekun Suomessa vielä oli maisuksen nimessä minä nuhtelen
tolaitureita. Niinpä pariskunta
sinua sade, sinä et estä minua!
meni maitolaiturin suojaan, ja
Sinä saat sataa tuohon lampeen
sinne päästyään he alkoivat
ja saunan rapuille ja maanylistää Jeesusta koko sydätielle, mutta tähän laiturille
mestään. Jonkin ajan kuluttua
minun päälleni et päästä tippaamies sanoi, että lähdetäänpä
kaan! Ja nyt lopetat satamisen
nyt, ettei myöhästytä, vaikheti, sillä minä alan töihin!
ka sade näyttikin jatkuvan.
Ja kiitos Jeesus! Sade jatkui
Mutta kun he lähtivät kävekaikkialla ympärilläni, mutta
lemään, tapahtui ihme: heidän
minun päälläni oli kuin taivaalpäälleen ei satanut pisaraakaan,
linen sateenvarjo, enkä kastunut
vaikka kaikkialla ympärillä salainkaan, vaikka kaikkialla
toi rankasti! Heidän yllään oli
ympärilläni satoi. Ja kun kaikki
kuin näkymätön lasikupu, ja he
matot oli pesty, sade oli lakanpääsivät perille täysin kuivina,
nut kokonaan ja aurinko paistoi.
kuin israelilaiset aikoinaan.
Mikä riemu, kun sain hinattua
				

matot narulle, ja kuinka kiitollinen Isälle siitä olinkaan!
Jumalan Sana on ase, jolla
Hänen lapsensa voivat torpedoida paholaisen lähetyksiä, sillä Jeesus tuli tekemään tyhjäksi
perkeleen työt (1. Joh. 3:8).
Halleluja! Isä kysyykin: ”Eikö
Minun Sanani ole kuin tuli,
kuin moukari, joka murskaa
kallion?” (Jer. 23:29) Aamen.
Mutta tuota moukaria on myös
käytettävä! Ei se vasarakaan
sieltä kaapista itsekseen mitään korjaa, ja joskus sitä pitää
paukuttaa ihan kaikin voimin.
Mutta niin kuin vasara aktivoituu kädessämme, Jumalan
Sana aktivoituu, kun puhumme
sitä ääneen ja koko sydämestämme. Me olemme Luojan
lapsia ja siis Isämme kaltaisia
ja luomme puheillamme uutta.
”Lasten ja imeväisten suusta
Sinä perustit voiman vastustajiesi tähden”, vakuuttaa Ps. 8:3.
Kiitos Isälle Hänen loistavasta järjestelmästään ja elävästä Jumalan Sanasta! Ikuinen
kunnia ja ylistys Jeesukselle!

Seija Pajatie

Uusi Elämä Nro 6/2021

Uusi Elämä TV-ohjelmia

Netti-TV:ssä, Öppna Kanalen
Löydät Netti–TV:n kanavan, kun
kijoitat netissä sanan: ÖK Play

Suomenkielisten TV-ohjelmien lähetysajat
joka viikko Suomen aikaan:
TV-ohjelmissa
mukana julistajia
Maanantai klo 17:30
				
Suomesta ja Ruotsista, mm.
Torstai klo 18:00 						
Birger Skoglund, Per-Arne
Lauantai klo 18:30 						
Imsen, Miko Puustelli, Kari &
Sunnuntai klo 13.00
Mari Valkonen, Kalle Vihonen,

Ruotsissa aika: - 1 tunti

Pauli & Ana Kemi ym.

Ruotsink. TV-ohjelmien lähetysajat joka viikko:

Maanantai klo 21:00. Tiistai klo 18:00. Keskiviikko klo 22:30.
Torstai klo 20:00. Perjantai klo 10:00 ja 18:00
Lauantai klo 22:00. Sunnuntai klo 21:30

Ruotsin aika on: - 1 tunti

Tue Uusi Elämän TV-työtä!

Tili: FI09 8000 1301 9610 83. Viite 1038
Suomessa myös Lahjoituspuhelin:
0600 15525 (10.01 € + pvm ) 0600 14400 (20,23 € + pvm)

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

Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3 – Swish 1230 339 457
Info: pauli.kemi@gmail.com – puh. 0400 422 777, +46 72 531 8811

www.uusielama.net – www.kristetliv.net

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

Sinä voit pelastua!
Uutuus!
Valloittava
linnunlauluäänite,
jolla lapset
lukevat Raamattua.

CD 20 €
Anna lasten
herkkien äänten
ja kesän
lintukonsertin
täyttää kotisi!

TILAA ITSELLE JA LAHJAKSI!
shop.jippiimissio.fi • tuotteet@jippiimissio.fi, 050-9129477

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 pelastuvat. 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 henkilökohtaisena Pelastajanasi. ”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. 10:9-10
Jumalan puolelta kaikki on valmista. Sinun tulee vain ottaa
vastaan, mitä Hän tarjoaa. Jos haluat ottaa Jesuksen vastaan, voit
rukoilla: ”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 elämääni.
Kiitos siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut kaikki syntini ja
että olen uudestisyntynyt Pyhän Hengen kautta Jumalan lapseksi.
Tahdon tunnustaa Jeesuksen Herrakseni ja Vapahtajakseni myös
ihmisten edessä. Amen.”
Yksi asia vielä. On tärkeää, että löydät uskovien yhteyden ja
siksi etsi itsellesi paikallinen seurakunta, jossa voit kasvaa Jumalan
tuntemisessa ja Sanassa yhdessä toisten uskovien kanssa.
Pauli Kemi, pastori, pauli.kemi@gmail.com

Rakkauden ja toivon sanomaa
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Abraham – uskon isä

Abraham tunnetaan uskon isänä. Useassa Uuden testamentin
kohdassa vahvistetaan, että
Jumala luki Abrahamin uskon vanhurskaudeksi. Ennen
Abrahamia oli ihmisiä, jotka
uskoivat Jumalaan. Nooa osoitti
valtavaa uskoa, kun hän Jumalan käskystä sadan vuoden ajan
rakensi arkkia piittaamatta pilkkaavista ihmisistä. Mikä sitten
tekee juuri Abrahamin uskosta
niin erityisen?

Abraham
valitsi uskon

Herra sanoi Abramille: ”Lähde
maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä
sinulle osoitan.” Abraham olisi
voinut valita jäädä tuttuun ja
turvalliseen kotiinsa, mutta hän
valitsi kuitenkin totella Jumalaa
tietämättä, mitä edessäpäin
odotti nojautuen ainoastaan Jumalan lupaukseen. Abrahamin
tottelevaisuudella oli paljon
kauaskantoisemmat seurauk-

set, kuin mitä hän ikinä olisi
voinut kuvitella. Hänestä tuli
juutalaisen kansan kantaisä, ja
juuri tätä kansaa Jumala käytti
tuodakseen maailmaan ihmiskunnan Pelastajan, Jeesuksen
Kristuksen. Samalla tavalla
meidänkin valinnoillamme on
kauaskantoisia seurauksia. Pienillä teoilla voi olla vaikutuksia,
jotka kantavat iankaikkisuuteen
asti. Kun Jumala kutsuu meitä,
on tärkeä vastata ”kyllä” Hänen
kutsuunsa. Usein meilläkin on
vaihtoehtoina jäädä tuttuun ja
turvalliseen, tai sitten Abrahamin lailla luottaa Jumalan
lupauksiin ja johdatukseen ja
ottaa askeleita kohti Jumalan
suunnitelmaa elämällemme.  

Jumala käyttää
epätäydellisiä ihmisiä

Me voimme kokea itsemme
arvottomiksi siihen tehtävään,
johon Jumala meitä kutsuu.
Tosiasia on kuitenkin, että Jumala aina käyttää epätäydellisiä

ihmisiä. Abrahamkin vääristeli totuutta toistamiseen, kun
joutui puristuksiin elämässä.
Hänellä oli heikkoutensa niin
kuin jokaisella ihmisellä. Sinä
voit sanoa, että olen liian nuori
tai liian vanha. Olen nainen tai
että olen eronnut - ei Jumala voi
minua käyttää. Ei meidän ole
Jumalan valtakunnassa tarkoitus toimia omassa voimassamme. Abraham oli 100-vuotias
ja Saara 90-vuotias, kun heille
syntyi Iisak, Jumalan yliluonnollisen ihmeen kautta. Kun
he yrittivät omassa voimassaan
auttaa Jumalaa lupauksen toteutumisen viipyessä, syntyi
heille Ismael. Jumala kutsuu
meitä yliluonnolliseen uskonvaellukseen.

Kuuntele Jumalaa
ja lähde liikkeelle

Ehkä sinä olet tienhaarassa.
Olet kuullut Jumalan kutsuvan
sinut työhönsä, mutta epäilet
omaa kyvykkyyttäsi. Ehkä

Koko Pohjola Jeesukselle!

Auta meitä viemään pelastuksen sanoma
Uusi Elämä -lehdellä ja TV-ohjelmilla
Suomen koteihin ja muualle!
Lahjasi merkitsee paljon
ihmisten pelastumisessa!
Anna lahja tilille:
FI09 8000 1301 9610 83

Uusi Elämä
Rakkauden ja toiv
on sanomaa

c/o Kalle Vihonen,

Raivionkuja 4 A 19,

Nro 1/2021

20540 Turku – www
.uusielama.net –
Puh. 0400 422 777

Vesa
Kemi
omaisesi ja ystäväsi sanovat
sinulle, että ei tuo ole oikea
tie. Meidän ei ole tarkoitus
kuunnella lihaa ja verta, kun
etsimme elämämme tarkoitusta
ja Jumalan suunnitelmaa. Jotta
me voisimme menestyä kutsumuksessamme, on välttämätöntä, että opimme tekemään kuin
Abraham. Meidän on opittava
kuulemaan Pyhän Hengen ääntä
ja vaeltamaan Jumalan Hengen
johdatuksessa.  Pyhä Henki on
aina aktiivinen, ja Hän kutsuu
Jeesuksen seuraajia koko ajan

menemään eteenpäin valloittamaan uusia alueita. Elämme
täällä vain yhden ainoan lyhyen
elämän, joten älä jää syrjään
taivaallisesta kutsumuksestasi!
Lopuksi: sana ”odota” esiintyy Raamatussa 106 kertaa,
”rukoile” 313 kertaa, mutta
sana ”mene” esiintyy 1492
kertaa. Nyt on aika lähteä
liikkeelle ja julistaa ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta!

Vesa Kemi

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

Kääntöpiiri srk

Sunnuntaisin Celebraatiot klo 16
Keskiviikkoisin Raamis/rukousilta klo 18

Viite 1025

TERVETULOA!

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

Anna lahja soittamalla:
0600 15525 (10.01 € + pvm )
0600 14400 (20,23 € + pvm)
Uusi Elämä r.y. on Poliisihallituksen rahankeräyslupa:
RA/2021/685

Jippii-kuoro kohti

uusia visioita...

Linnunlauluä
tuo piristystäänite
eristäytymise
en
sivu 6
Sinulla on toiv
o ja tulevaisuu
s

Tili Ruotsissa:
Swish nr 1230 339 457 – PG 496 39 26-3
Kiitos tuestasi!
Pauli Kemi, pastori ja päätoimittaja

www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – +358 400 422 777

ILPOISTENPIIRI

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

Rakkauden ja toivon sanomaa kansakuntiin

Uusi Elämä Nro 6/2021

Olenko hyvänvai pahantekijä?

Älä pelkää!

Elämme ihmeellistä aikaa. Monet
takavuosina täysin normaaleina
pidetyt, yleisesti hyväksytyt asiat
on julistettu vanhanaikaisiksi ja
tuomittaviksi. Vilpittömät, usein
maalaisjärkisiä ajatuksia levittävät
tahot on julistettu vihapuhujiksi
suvaitsevaisten puolelta!

Olenko pahantekijä, jos kannatan miehen ja naisen erilaisuutta? Onko väärin
mainita heidän mahdollisuudestaan täydentää toinen toisiaan?
Lääkärinvalassani olen vuosikymmeniä sitten luvannut toimia elämän
puolesta. Miten joissakin vuosikymmenissä olen päätynyt tuomittavaksi,
jos en pidä laittomista tai liian helpoista
raskaudenkeskeytyksistä? Seinän takana tehdään vuosikausien lapsettomuuden seurauksena toimia, jotta raskaus
saataisiin aikaan. Onko tämäkin väärin,
kun se ei enää ole naisten yksinoikeus?
Marginaaliset tahot tahtovat miehiä synnyttämään. Tämäkö parantaa miesten
horjuvaa tasa-arvoa yhteiskunnassa?
Ajattelenko pahasti, jos olen samaa
mieltä kuin opintojeni alussa 1970-luvulla. Tuolloin en aavistanut nykyistä
outojen ideologioiden kirjoa.
Jos heitän veteen hukkumassa olevalle kansalaiselle pelastusrenkaan, olen
varmasti tehnyt hyvän teon. Mitä, jos
uskallan mainita pari jaetta Raamatun
pelastussanomasta? Moni tykkää kyttyrää, jos vinkkaan mahdollisuudesta
löytää ilosanoma tässä ajassa ja ikuisuudessa. Myönteinen sanoma on pahaa,
mutta viha saa taputuksia. Jeesus on
ulkoistettava. Allahin on saatava tilaa.
Kun mainitsen sanan synti, olenkin
ylittänyt sallitut normit. Puhun ikävästä aiheesta, mikä ei kuulu moderniin
sanastoon. Olen suvaitsematon, vaikka
kerron, miten synnin orjuudesta pääsee
vapauteen. Tekikö takavuosien presidenttimme valtiopetoksen mainitessaan
julkisesti, että ”synti on kansakunnan

Hannu Hurri
levittää
evankeliumin
hyviä uutisia
kaikkialla.
kolmannessa maailmassa, olen jonkun
mielestä hölmö. Rahani menevät hukkaan. Pitäisi laittaa johonkin globalismi-kassaan. Suvaitsevaisten tuomio
maailman onnellisimmassa maassa on
raakaa. Onneksi vielä miljoonat kansalaiset ovat riittävän vanhanaikaisia.
Usein vanha pätee parhaiten modernissa ajassamme.

häpeä”? Olisiko hänen pitänyt vähätellä tuota Raamatun sanaa ja sen jatkoa
”vanhurskaus kansakunnan korottaa”?
Onkohan tuo rikos vanhentunut?
Jos arvioin kriittisesti maahanmuuton liian keveitä linjauksia, olen monien mielestä rasisti. Silti olen vuosia
vuokrannut asunnon somaleille, joista
osa opiskelee ja tekee ahkerasti työtä
täällä. Jos tuen taloudellisesti lukuisten eriväristen ihmisten toimeentuloa
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On monia asioita, jotka voivat aiheuttaa
levottomuutta ja pelkoa tulevaisuuden
edessä. Jotkut pelkäävät sotaa, sairautta, taloudellisia vaikeuksia tai muita
elämään vaikuttavia asioita. On todennäköistä, että lähes kaikki ihmiset ovat
pelänneet jossain elämänsä tilanteessa.
Pelko on sielunvihollisen ase ihmisten
lannistamiseen. Jumalassa ja Jumalan
valtakuntaan ei sen sijaan kuulu pelko,
vaan rakkautta, iloa, rauhaa ja syvää
turvallisuutta. Jeesus sanoin usein opetuslapsilleen: ”Älkää peljätkö.” Jeesus
haluaa sanoa juuri sinulle: Älä pelkää,
sillä minä pidän sinusta hyvää huolta.”
Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa jokaisena päivänä maailman loppuun
asti. Tämä merkitsee sitä, että Jumala ei
jätä sinua koskaan missään elämäsi tilanteessa. Sinun suurin turvallisuutesi on Jumalassa niin kuin Psalmissa 91 sanotaan:
”Herra on minun turvani ja linnani,
hän on minun Jumalani, johon minä
turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä
saat turvan hänen siipiensä alla; hänen
uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä
pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää
nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee,
et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun
sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta
puoleltasi, ei se sinuun satu.”
Jumalan antamaa turvaa ja rauhaa ei
kukaan voi varastaa sinulta, siksi heitä
kaikki murheesi Jeesuksen päälle, niin
kuin Sana kehottaa: ”Heittäkää kaikki murheenne Hänen päällensä, sillä
Hän pitää teistä huolen.” 1. Piet. 5:7
Olipa tilanteesi mikä tahansa, voit
täysin turvautua Jumalaan, joka on
luvannut pitää sinusta hyvän huolen.
”Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka
turviin minä pakenen, minun kilpeni,
autuuteni sarvi ja varustukseni.” Ps. 18:3
Jeesus on kaikkea, mitä sinä tarvitset,
siksi älä pelkää, vaan ole turvallisella
mielellä. Jumalassa sinulla on todellinen
lepo ja rauha sekä toivo ja tulevaisuus.
Pauli Kemi – www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com
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