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Että maailma uskoisi 

Juutalaisuudessa on tutkittu ja mietitty 
Pyhiä Kirjoituksia hyvinkin perusteel-
lisesti. Tätä pohdintaa löytyy rikkaasta 
rabbiinisesta kirjallisuudesta, juutalais-
ten oppineiden kirjoituksista, vuosisa-
tojen ajalta.  Sieltä löytää huomioita, 
jotka myös avaavat kristityn juuria.

 1. Moos.1 kertoo Jumalan luomis-
töistä, joista Hän ensi töikseen kutsui 
valon, valkeuden, esiin. Tämän jälkeen 
muu luomakunta tuli vuorollaan luo-
duksi.

 Taivaan valot, kappaleet, olivat 
vuorossa neljäntenä luomispäivänä. 
Aurinko, kuu ja tähdet, jotka Jumala 
tuntee nimeltä, saivat paikkansa.

 Mutta mikä se valo oli, joka valaisi 
ennen näitä taivaan kappaleita! Mikä 
valo antoi kasvikunnalle kasvun ma-
hdollisuuden ennen auringon valoa ja 
lämpöä?

 Juutalaisuudesta löydämme näkö-
kulman tähän kysymykseen. Rabbii-
ninen vastaus on: Kyseessä oli Messiaan 
valo!  

      

Johannes kirjoittaa Sanasta, joka oli 
Jumalan tykönä: ”Kaikki on saanut 
syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä 
ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt 
on.” (Joh. 1:3) Tuo Sana on Jeesus. Vas-
taavasti Kol. 1:16 toteaa, että Hänessä 
luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä 
maan päällä on.

 Jeesus sanoi olevansa maailman valo. 
Tämä käy yhteen alkuvalon kanssa. 
Johannes puhuukin valosta, joka oli 
tulossa maailmaan.

 Johannes näki näyssään Uuden 
Jerusalemin (Ilm. 22). Se ei tarvitse 
valoksensa aurinkoa eikä kuuta.  Jumala 
itse valaisee, ja Kristus on lamppu.

 Kierros on umpeutumassa! Alussa 
Kristuksen kautta luotiin kaikki.  Tule-
vassa Uudessa Jerusalemissa Hänen 
kauttansa Jumalan rakkaus on Pyhässä 
Hengessä valaisemassa. Raamattu on jo-
hdonmukainen kaikessa alusta loppuun. 
Pyhä Henki on johtanut kirjoittajia.

 Nyt aurinko, kuu ja tähdet antavat 
meille valonsa. Matteus kirjoittaa: ”Hän 

antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille 
kuin hyvillekin.” (Matt. 5:45) Aurinko 
antaa valonsa ja lämpönsä jokaiselle 
riippumatta siitä, haluaako hän elää 
Elämän Antajan yhteydessä.

 Mikäli taivaan ”palloja” ei olisi, 
jokainen eläisi Messiaan valon alla. 
Mutta Jumala ei pakota ketään elämään 
erityisen valonsa alla. Jeesuskaan ei 
maanpäällisen elämänsä aikana pakotta-
nut ketään seuraansa. Hän esitti kutsun: 
Seuraa Minua.

 Uudessa Jerusalemissa ovat ne, jotka 
jo täällä ovat halunneet elää Kristuksen 
valaisemina.

 Juutalaisuudessa on paljon ym-
märrystä Pyhistä Kirjoituksista. Mo-nille 
juutalaisille on avautunut ymmärrys ja 
sydän Jeesuksen messiaanisuudelle. 
Kansana heidän silmillään on vielä peite 
tämän suhteen. Kun tämä tapahtuu, se 
valo, joka jo alussa valaisi, valaisee 
myös heidän sydämensä

 Jumalan lupaus Pelastajasta toteu-
tui ensimmäisenä jouluna Betlehe-

Messiaan valo
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missä. Pimeydessä vaeltava kansa sai 
nähdä suuren Valon. Tämä Valo, Jeesus 
on kanssamme nytkin, kun kaikki tuntuu 
repeilevän ympärillämme. 
Joulun rauhaa, iloa ja Valoa 2022!
Pertti Kymäläinen, 
pastori, Pori 

Pertti Kymäläinen

Syksyllä rukoilin kolmen viikon 
ajan suuntaa Tampereen Uusi 
Elämä Keskuksessa tapahtuval-
le evankeliointityölle. Rukoilin, 
että Herra näyttäisi sen, kuinka 
me voitamme tämän maailman 
Jeesukselle. Koin, että Herra oh-
jasi lukemaan Jeesuksen sanoja 
opetuslapsilleen viimeisellä 
ehtoollisella. Näistä opetus-
lapsista tulisi alkuseurakunnan 
ensimmäisiä johtajia, joten oli 
luonnollista, että Jeesus opasti 
heitä tarttumaan heidän edes-
sään olevaan haasteeseen - ilo-
sanoman levittämiseen.

Peskää toistenne jalat
”Jos siis minä, teidän Herranne 
ja opettajanne, olen pessyt tei-
dän jalkanne, olette tekin velvol-
liset pesemään toistenne jalat.” 
Joh. 13 alkuosa kertoo, kuinka 
Herramme pesi opetuslastensa 
jalat. Jeesuksen aikaan käytet-
tiin kulkuvälineinä kameleita 
ja aaseja, jotka luonnollisesti 
päästeli jätöksiä teille, joita 
myös apostolinkyydillä etenevät 
opetuslapset kulkivat. Jalkineina 
toimivat sandaalit, joten luon-
nollisesti jalat olivat vaelluksen 
jälke pesun tarpeessa. 

Jalkojenpesulla oli symbo-
linen merkitys hengelliseen 
puhtauteen liittyen, mutta sa-
malla Jeesus palveli todellisten 
ihmisten todellisia fyysisiä tar-
peita. Meidänkin tulisi palvella 
tämän päivän ihmisten todellisia 
hengellisiä ja fyysisiä tarpeita. 

Rakkauden teot avaavat ovet 
ihmisten sydämiin.

Rakastakaa toisianne
Saman luvun jakeissa 34–35 
Jeesus sanoo näin: ”Uuden 
käskyn minä annan teille, että 
rakastatte toisianne, niin kuin 
minä olen teitä rakastanut - että 
tekin niin rakastatte toisianne.  
Siitä kaikki tuntevat teidät mi-
nun opetuslapsikseni, jos teillä 
on keskinäinen rakkaus.” 

Juudaksen poistuttua pai-
kalta, Jeesus puhutteli tulevan 
seurakunnan johtajia yöllises-
sä jäähyväispuheessaan. En-
simmäiseksi Hän antaa uuden 
käskyn: ”Rakastakaa toisian-
ne.”  Toisen ihmisen rakasta-
minen ei ollut uusi käsky. Sen 
sijaan rakastaminen niin kuin 
Jeesus oli rakastanut, oli aivan 
uusi käsky. Sen suurempaa 
rakkautta ei ole kuin, että antaa 
henkensä ystävänsä edestä. Niin 
suuri tulisi meidän keskinäisen 
rakkautemme olla. Se on täysin 
yliluonnollinen rakkaus, ja sen 
tulisi olla vastaansanomaton 
todistus maailmalle uskomme 
todellisuudesta..

Uskovien yhteys Joh. 17:20-21
”Mutta en minä rukoile aino-
astaan näiden edestä, vaan myös 
niiden edestä, jotka heidän san-
ansa kautta uskovat minuun, että 
he kaikki olisivat yhtä, niin kuin 
sinä, Isä, olet minussa ja minä si-
nussa, että hekin meissä olisivat, 
niin että maailma uskoisi, että 
sinä olet minut lähettänyt.” 

Opetettuaan opetuslapsia 
rakkaudesta, Pyhästä Hengestä, 
nimensä voimasta, Jumalan rau-
hasta, viinipuusta ja oksista ym. 
Jeesus rukoilee opetuslastensa 
puolesta ja kaikkien uskovien 
puolesta sydämensä pohjasta, 
että uskovat olisivat yhtä. Jee-

suksen mukaan maailma näkee 
Hänen olevan Jumalan lähet-
tämä, kun seurakunta on yhtä. 
Tämä oli vastaus myös minun 
rukoukseeni. Tiesin, että mei-
dän on panostettava todellisten 
uskovien sydänten yhteyteen, 
jotta voittaisimme maailman 
Jeesukselle.

Sovitustyö pitää sisällään 
sovituksen sekä pystytasossa - 
taivas ja maa, että vaakatasossa 
- rauha ihmisten kesken. Näen 
itse, että ristin pysty- ja poikki-
puu viittaavat siihen: ”Hän oli 
yhdistävä Kristuksessa yhdeksi 
kaiken, mitä on taivaissa ja 
maan päällä.” Ef.1:10 Jeesuk-
sessa Kristuksessa Jumala on 
purkanut kaiken vihollisuuden 
ja ihmisten väliset väliseinät. 

Taivaaseen ei mene erikseen 
helluntailaisten ja luterilaisten 
joukko tai pakanakristittyjen 
ja messiaanisten juutalaisten 
joukko, sillä Kristuksella on 
vain yksi morsian. 

Francis Chan sanoi, että joka 
vähättelee yhteyden merkitystä, 
halventaa Jeesuksen sovitus-
työtä. Yhteydestä on helpompi 
puhua, kuin elää se todeksi. Sen 
rakentaminen voi kestää pitkän 
aikaa, mutta sen romuttaminen 
onnistuu hetkessä. 

Yhteyden rakentamiseksi 
tarvitaan todellista Jumalan 
rakkautta, joka ei etsi omaansa 
ja rakkauden tekoja. Jotta oli-
simme yhtä, on meidän opittava 
pesemään toistemme jalkoja ja 
kilpailtava toinen toistemme 
kunnioittamisessa. Tekemäl-
lä niin sinä voit olla osana 
Jeesuksen rukousvastausta! 
Samalla kun maailma jakautuu 
enemmän ja enemmän kahtia, 
on meidän uskovien oltava yhtä 
niin kuin Isä ja Poika ovat yhtä.
Vesa Kemi

Uusi Elämä -lehti vuonna 2023
Katse eteenpäin!
Uusi Elämä -lehti on ilmesty-
nyt jo vuodesta 1980 lähtien. 
Se alkoi pienen traktaatin 
tekemisellä. Sen otsikkona 
oli Uusi Elämä. Siitä olemme  
kertoneet jo 43 vuoden aikana. 
Meille tärkeitä ovat olleet: ih-
misten pelastuminen, uskovien 
yhteys, Israel ja Jumalan Sana!

Nämä ovat tärkeitä myös 
tänään Uusi Elämä -lehden 
työssä. Näkynämme on viedä 
yksinkertainen pelastuksen 
sanoma mahdollisimman mo-
nelle ja siksi meitä ei kiinnosta 
kirkkopolitiikka, vaan evan-
keliumin julistaminen Pyhän 
Hengen voimassa ihmein ja 
tunnusteoin. Näin olemme siu-
nanneet lehtemme lukijoita.

Uskovien yhteys on aina 
ollut meille tärkeää, mutta 
totuudesta pidämme kiinni 
toisiamme kunnioittaen. Uusi 
Elämä -lehdessä on kirjoittajia 
lähes kaikista hengellisistä 
piireistä. Näin se on ollut ja 
näin jatkamme.

Meillä on muutamia totuuksia, 
joista pidämme kiinni:
1. Jumala on kaiken Luoja. 
Hän loi ihmisen mieheksi 
ja naiseksi ja yhdisti heidät 
perheeksi. Heidän tulisi elää 
lähellä Jumalaa ja läheisessä 
perheyhteydessä.Tämä on 
suuri siunaus jokaisella ihmi-
selle ja koko kansalle!

2. Jumalan Sana on meille 
ehdoton auktoriteetti. Tun-
nustamme Jumalan Sanan 
lupauksia ja elämän ohjeita. 
”Sinun sanasi on minun jal-
kaini lamppu ja valkeus mi-
nun tielläni.” Jumalan Sana 
on elävä ja voimallinen myös 
tänään! Sen noudattaminen 
tuo siunauksen. Ps. 19

3. Israel on Jumalan omai-
suuskansa myös tänään. Ju-
mala valitsi Israelin erityiseen 
tehtävään, josta luopuminen ei 
ole muuttanut Jumalan kutsua. 
Eräänä päivän koko Israel on 
pelastuva (Room. 11:25-27)
ja että juutalaiset tulevat toi-
vottamaan Jeesuksen tervetul-
leeksi takaisin Jerusalemiin.
Jeesus itse sanoi juutalaisil-
le: ”Sillä minä sanon teille: 
Tästedes te ette näe minua, 
ennenkuin sanotte:’Siunattu 
olkoon Hän, joka tulee Herran 
nimeen’.” Matt. 23:39
Näin jatkamme Uusi 
Elämä -lehden tekemistä 
vunna 2023. Tässä työssä 
tarvitsemme apuasi. 

Nyt on aika uudistaa Uusi 
Elämä -lehden tilaus vuodelle 
2023 maksamalla tilaus-
maksu 35 € lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42   
Voit samalla antaa lahjan 
lehtityöhön. Kiitos! 

Vesa Kemi

Toivotan Sinulle Hyvää Joulua ja 
Jumalan Siunaamaa Vuotta 2023!

Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden 
päätoimittaja
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Uusi Elämä 
Uusi Elämä on yhteiskristillinen, evan-
kelioiva, Israelia siunaava, opettava ja 
profeetallinen herätyslehti, joka ilmestyy 
noin 8-10 kertaa vuodessa. Lehden tila-
usmaksu vuodelle 2023 on 35 euroa.
Uusi Elämä
Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere

Monilla uskovilla on tietoisuus siitä, 
että olemme tulleet niin sanottuihin lo-
pun aikoihin. Ennen kuin Jeesus Kristus 
noutaa seurakuntansa ja alkaa oman 
rauhanvaltakuntansa maan päällä, 
maailma kohtaa ennen näkemättömiä 
asioita. Uusi testamentti puhuu niistä 
paljon.

 Kertoessaan tulemustaan edeltävistä 
ajoista, Jeesus varoitti opetuslapsiaan 
eksytyksistä (Matt. 24:4). Niistä pu-
huttaessa täytyy kuitenkin olla jokin 
vertailukohta, jonka valossa asioita 
arvioidaan. Aito kristinusko lähtee siitä 
ajatuksesta, että Raamattu on lopullinen 
Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle. Siihen 
ei ole lisättävää eikä siitä pois otettavaa.

Maailman uskonnollista ja ideolo-
gista karttaa katsoessa voi havaita, 
että vaikka kristinusko on yhä suurin 
uskonto, valtaosa maapallon kansoista 
(lähes 70 %) elää jonkin muun kuin 
kristinuskon vaikutuspiirissä. Tämä on 
hätkähdyttävä tieto. On myös todettava, 
etteivät kaikki kristityissä maissa elä-
vät ihmiset ole sydämeltään sellaisia 
kristittyjä, jotka seuraavat Raamatun 
opetuksia. Valitettavan totta ovat Jee-
suksen sanat: ”Miten ahdas onkaan se 
portti ja kapea se tie, joka vie elämään, 
ja harvat löytävät sen.” (Matt. 7:14)

 
Mitä eksyminen on?
Ihminen, joka ei tunne Jeesusta Kristus-
ta, elää eksyksissä koko ajan. Tällainen 
eksynyt lammas tämänkin kirjoittaja 
oli, ennen kuin Hyvä Paimen Jeesus sai 
löytää hänet. Koska eksytysten henget 
vaikuttavat maailmassa, ne koettavat 
saada uskovatkin poikkeamaan uudel-
leen harhapoluille. Mutta erityisesti 
epäuskoisten parissa vaikuttaa seuraa-
vanlaisia eksyttäviä virtauksia.

 
Raamatun arvovallan 
vähättely
Kaikki eksytykset alkavat tavalla tai 
toisella Raamatun vähättelemisestä. 
Jo paratiisissa käärme herätti ihmisel-
le epäilyksen: ”Onko Jumala todella 
sanonut?” (1. Moos. 3:1) Nykyisin ei 

edes kaikissa kirkkokunnissa kunnioi-
teta Raamattua ehdottomana Jumalan 
Sanana. Näissä kirkoissa hyväksytään 
sukupuolineutraalit avioliitot ja muita 
epäraamatullisia oppeja. Joissakin pai-
koissa Koraani on nostettu Raamatun 
veroiseksi.

Jeesuksen apostolit pitivät tärkeänä, 
että jälkipolvet pitäisivät kiinni alku-
eräisestä evankeliumista. Siksi he te-
roittivat kirjeissään, ettei niihin saanut 
lisätä eikä niistä saanut poistaa mitään 
(1. Kor 4:6, Ilm. 22:18–19). Jeesus 
itse sanoi: ”Te olette eksyksissä, koska 
ette tunne Kirjoituksia, ettekä Jumalan 
voimaa.” (Matt. 22:29)

 
Eksyminen Kristuksen 
persoonasta ja Hänen 
sovintotyöstään
Raamattu opettaa painokkaasti, että 
Jeesus Kristus on ainoa Pelastaja. 
Hänen rinnalleen tai Hänen lisäkseen 
ei saa asettaa ketään toista. Jeesus ei 
ole vain suuri profeetta, kuten islam 
opettaa. Eikä Hän ole Jumalaa alempi-
arvoisempi ylienkeli tai muu vastaava. 
Ei Hän ollut myöskään juutalainen 
vapaustaistelija ja kommunismin edel-
läkävijä, kuten jotkut esittävät.

Ennen maailman tuloaan Jeesuk-
sella oli Jumalan muoto ja kaltaisuus 
Isän rinnalla, mutta Hän alentui tule-
maan ihmiseksi voidakseen verellään 
sovittaa ihmiskunnan synnit. ”Jumala 
oli Kristuksessa ja sovitti maailman 
itsensä kanssa.” (2. Kor. 5:19) Ihminen 
voi nyt löytää anteeksiantamuksen ja 
pelastuksen Jeesuksen sovintotyön an-
siosta. Muuta tietä ei ole, kuten Jeesus 
itse sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan tule Isän luo, muuten 
kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6)

Pakanauskonnot ovat kehitelleet 
muita teitä Jumalan luo. Yleensä ne 
perustuvat erilaisten uskonnollisten 
rituaalien noudattamiseen, jotka kui-
tenkin ovat vain ihmisen toivotonta 
pyrkimystä mielenrauhan löytämiseen. 
Kristittyjen kaikkialla olisi syytä 
herätä näkemään evankeliumin ainut-
laatuisuus ja pitää Jeesuksen nimeä 
rohkeasti tarjolla.

 

Väärä luottamus 
Jumalan armoon
Kiitämme Jumalaa siitä, että pelastus 
on armosta, uskon, eikä omien ansioi-
den kautta (Ef. 2:8).

Nykyaikana leviää kuitenkin sellai-
nen harha, että kaikki ihmiset pääsevät 
taivaaseen ilman uskoa Jeesukseen 
Kristukseen. Taivaspaikka odottaa 
niitäkin, jotka kieltävät Kristuksen ja 
elävät ilman Häntä. Tämä on petosta.

Raamattu puhuu hyvin vakavasti 
siitä, että Taivaan portit avautuvat vain 
niille, jotka ovat kääntyneet pois syn-
neistään ja puhdistautuneet Jeesuksen 
sovintoveressä (Ilm.22:14).

 
Oletko sinä eksyksissä?
Jokaisen kannattaa rehellisesti kysyä 
itseltään: Olenko minä oikealla tiellä? 
Miten minun käy, kun lähden tästä ajas-
ta? Kiitos Jumalalle, alkuperäinen ristin 
evankeliumi on yhä tarjolla kaikille, 
jotka haluavat löytää oikean tien. Ne, 
jotka eivät suostu kohtaamaan ja seu-
raamaan totuutta, joutuvat eksytysten 
valtaan (2. Tess. 2:9–12).

     

   Jotta meille ei kävisi niin, meidän 
täytyy oppia tuntemaan Raamatun 
pyhiä kirjoituksia ja seurata Jeesusta 
Kristusta vilpittömin mielin. Jeesus 
sanoi: ”Se, joka minua seuraa, ei kulje 
pimeydessä, vaan hänellä on elämän 
valo.” (Joh. 8:12)

Meidän tietomme, ymmärryksemme 
ja voimamme ovat vajavaisia tässä elä-
mässä. Siksi uskovatkin, vaikka ovatkin 
Jeesuksen seuraajia, lankeavat kielen 
syntien lisäksi väärään mielenlaatuun 
ja jopa karkeampiinkin synteihin. Siksi 
on välttämätöntä elää parannuksessa ja 
huolehtia siitä, että asiat ovat kunnossa 
Jumalan ja ihmisten kanssa.

Toivon sinulle rohkeutta seurata 
Jumalan luotettavaa Sanaa. Se ei 
välttämättä ole muotia nykyaikana, 
mutta vain se vie perille iankaikkiseen 
elämään. Älä anna minkään eksyttää 
sinua pois Jeesuksen Kristuksen seu-
raamisesta. 
Martti Ahvenainen
Tämä kirjoitus on julkaistu aikaisemmin 
Uusi Elämä -lehdessä. Aiheen tärkeydestä 
johtuen julkaistaan nyt uudestaan.

Älkää eksykö
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Martti Ahvenainen 
on helluntaiherä-
tykseen kuuluva 
arvostettu Jumalan 
Sanan opettaja, 
jolla on paljon 
näkökykyä siihen, 
miten uskovien 
tulisi toimia juuri 
tässä ajassa.

30.12.-1.1. kokoonnumme Helsin-
kiin kohtaamaan elävää Jumalaa ja 
etsimään Hänen kasvojaan useiden 
seurakuntien ja hengellisten järjes-
töjen kanssa.

Jumala on puhunut monille tahoil-
le, niin Suomessa kuin ulkomailla 
yhteyden merkityksestä tulevissa 
herätyksissä. Meillä ei oikeastaan 

ole enää varaa olla Jumalan suunni-
telmien ja Hänen aikataulujensa ul-
kopuolella. Kyse on kansakuntamme 
kohtalosta. Suomen seurakunnan on 
pystyttävä yhdistymään ja tuomaan 
lahjansa yhteen, jotta Jumala voi to-
teuttaa suunnitelmansa tässä maassa. 
On tehtävä parannusta, rukoiltava ja 
etsittävä Herran tahtoa. Jeesus rukoili, 

jotta olisimme yhtä. Jeesuksen sanat 
eivät voi enää olla vain sanoja, vaan 
sen on ilmennyttävä myös käytänössä 
vesittämättä evankeliumin sanomaa. 
Raamatun mukaan uskovien keski-
näinen rakkaus on todistus maaimalle 
siitä, että Jeesus Kristus on Herra!

On siis aika palata yhteen Jeesuksen 
nimessä! Nyt meillä on siihen mah-

dollisuus käytännössä uuden vuoden 
tapahtuman kautta. Fyysisesti pai-
kanpäälle voi tulla Esy -seurakunnan 
tiloihin veturitori 2. Helsinki. 

TV7 lähettää tapahtuman suorina 
lähetyksinä pääkanavalla. Tarkat lä-
hetysajat löydät www.tv7.fi -sivulta. 

Tapahtumatiedot löydät www.ela-
vatvirrat.fi -osoitteesta.

Yhteyden uusivuosi 2023
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Jumalan luomakunta on täyn-
nä aivan ihmeellisiä asioita. 
Ei tarvitse olla tiedemies sen 
ymmärtääkseen. Tarkastelepa 
esim. lumihiutaletta. Kalifor-
nian teknillisen korkeakoulun 

fyysikko Kenneth Libbrecht 
on tutkinut lumihiutaleiden 
muodostumista. Hänen mu-
kaan jo pienehkössäkin jää-
kiteessä on vesimolekyylejä 
tyypillisesti 10 potenssiin 18, 
joten yhdistelmien mahdol-
lisuudet ovat todella huimat. 
Mitä useampi kide lumihiu-
taleessa on, sitä suurempi on 
ikioman ulkonäön mahdol-
lisuus. Vaikka laboratorio-
olosuhteissa voidaan saada 
aikaan näennäisesti identtisiä 
hiutaleita, Libbrechtin mukaan 
jokainen lumihiutale voidaan 
kyllä julistaa ainutlaatuiseksi 
maapallon koko lumisateisen 
historian aikana.

Luonnossa ei ole sattumia, 
vaan jokaisella pienimmällä-
kin yksityiskohdalla on oma 
erityinen tarkoitus. Ihmisen 
keho on kaikkein monimut-
kaisin ja ainutlaatuisin toimiva 
organismi. Jokainen yksityis-
kohta, aina mikroskooppisiin 
soluihin saakka, on osoitus sen 

ihmeellisyydestä. Psalmisti jo 
ymmärsin tämän: “Minä kiitän 
sinua siitä, että olen tehty ylen 
ihmeellisesti.” (Ps. 139:14)

Myös sinulla tässä maail-
massa, juuri tässä historian 
ajanjaksossa on erityinen tar-
koitus. Jumala kutsuu sinua 
yhteyteensä voidakseen auttaa 
sinua kaikin tavoin toteutta-
maan sen yksityiskohtaisen 
tärkeän suunnitelman, jonka 
Hän, maailmankaikkeuden 
arkkitehti on jo piirtänyt val-
miiksi. Tämä ei koske vain 
sinua vaan myös koko perhet-
täsi. Kaikki on valmiina sinua 
varten.

Maailmassa vaikuttaa toi-
nenkin mahti ja jokainen ihmi-
nen valitsee, kumpaa palvelee. 
Aatami ja Eeva luovuttivat 
Jumalan heille antaman maa-
ilman hallinnan saatanalle ja 
niin turmelus ja kuolema tuli 
maailmaan. Sentähden näem-
me maailmassa niin paljon 
pahaa. Jumala kuitenkin lähetti 
maailmaan  toisen Adamin, 
oman Poikansa ratkaisemaan 
tuon ongelman. Jeesus sovitti 
ihmisen synnin, lunasti hänet 
verellään ja vapautti ihmisen 
saatanan orjuudesta. Ylös-

Olet ihmeiden tekijän ihme!
noustuaan Isä Jumalan tykö 
Jeesus antoi hallinnan / auk-
toriteetin omassa nimessään 
myös niille, jotka uskovat 
Häneen - Jumalan elävään ja 
luovaan Sanaan. “Ja jos yhden 
ihmisen lankeemuksen tähden 
kuolema on hallinnut yhden 
kautta, niin paljoa enemmän 
ne, jotka saavat armon ja van-
hurskauden lahjan runsauden, 
tulevat elämässä hallitsemaan 
yhden, Jeesuksen Kristuksen, 
kautta.” (Room. 5:17)

Vain Jumalan Sanan voi-
masta maailma, muut planee-
tat, aurinko, kuu ja tähdet py-
syvät radallaan. Jumala ei ole 
peruuttanut Sanaansa. Hän on 
uskollinen. Hänen Sanansa on 
luotettava! Kaikki muu kerran 
katoaa, mutta Hänen Sanansa 
pysyy iankaikkisesti. Siksi 
sille on turvallista perustaa ja 
rakentaa oman elämän ja koko 
perheen elämän linnoitus, joka 
kestää kaikki myrskyt, kaikki 
saatanan hyökkäykset ihmistä 
vastaan. Jeesus sanoi: “Varas 
(tarkoittaen saatanaa) ei tule 
muuta kuin varastamaan ja 
tappamaan ja tuhoamaan. 
Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläi-

Ihmeitä ja ilon pisaroita
Brasilialaissyntyisen pasto-
ri Roberto Brandaon elä-
mäntarina, ”Pieniä suuria 
ihmeitä”, voitti Vuoden kris-
tillinen kirja 2022-kilpailun 
yleisöäänestyksen. 
Vuoden kristillinen kirjapal-
kinto julkistettiin Helsingin 
Kirjamessuilla 29.10.2022. 
Uutisankkuri Keijo Leppänen 
valitsi voittajaksi Jipun elä-
mästä kertovan ”Jippu - kun 
perhonen lakkaa hengittämäs-
tä” - teoksen, jonka ovat kir-
joittaneet Kai Kortelainen ja 
Jippu eli Merituuli Elorinne. 
Roberto Brandaon kirjan on 
kustantanut Aikamedia ja Jipun 
elämäkertakirjan WSOY.

Ääni joka kantaa
Roberto Brandao on tullut 
ns. suurelle yleisölle tutuksi 
The Voice of Finland-laulu-
kilpailusta. Suomessa lähi-
hoitajanakin työskennellyt 
pastori kertoo elämäntarinas-
saan lapsuudenperheestään 
ja matkastaan suomalaiseksi 
pastoriksi ja perheenisäksi. 

täviä käänteitä. Brandao, joka 
muutti vaimonsa kanssa Suo-
meen tultuaan ensin Taavettiin 
ja sitten Vantaalle, muistuttaa 
kirjassa rakkauden pienistä te-
oista, joiden vaikutus voi olla 
merkittävä. Taavetissa Roberto 
kohtasi ihmisiä luovalla taval-
la ja alkoi viedä naapureille 
ruoka-annoksia huomattuaan 
kerran, että oli tullut teh-
neeksi ruokaa huomattavasti 
enemmän, kuin oma perhe 
tarvitsi. Ruokayllätyksiä hän 
jakoi seurakuntalaisille myö-
hemmin myös Vantaalla, kun 
koronapandemia jylläsi erotta-
en ihmisiä toisistaan ja estäen 
osin normaalin seurakunnan 
toiminnan. ”Opettajani Lon-
toossa oli oikeassa: mitkään 
taidot tai kyvyt eivät ole liian 
vähäpätöisiä rakkauden välit-
tämisessä ja toisten palvele-
misessa. Pieni voi olla suurta, 
jos vaikuttimena on rakkaus”, 
Roberto toteaa kirjassaan.
Heljä Ahjovaara-Steck

syys.” (Joh. 10:19)
Jumala ei hyökkää sinua 

vastaan, vaan on sinun puolel-
lasi ja iloitsee saadessaan teh-
dä sinulle hyvää. (Jer. 32:41) 

Brandao kasvoi Brasiliassa 
pastorin perheen kuopuksena. 
Hän jäi kuitenkin orvoksi alle 
20-vuotiaana ja koki kasvu-
vuosina kipeää yksinäisyyttä 
menetettyään molemmat van-
hempansa. Kutsu hengelliseen 
työhön ja Jumalan seikkailui-
hin koitti parikymppisenä, kun 
Roberto lähti Iso-Britanniaan, 
Kensington Templen Raamat-
tukouluun aloittamaan uutta 
sivua elämässään. Suomeen 
hän päätyi kohdattuaan raa-
mattukoulussa eteläkarjalaisen 
Annamarin. Roberto kertoo 
tapaamisesta tavalla, joka 
epäilemättä puhuttelee lukijaa 
erityisyydessään. Brasilialais-
suomalainen nuoripari jatkoi 
opiskeluja pari vuotta aviopa-
rina yhdessä, kunnes Jumalan 
kutsu toi heidät valmistumisen 
jälkeen Suomeen. ”Pieniä 
suuria ihmeitä” -kirjassa kuva-
taan monia Roberto Brandaon 
elämänkäänteitä vahvasti ja 
avoimesti, suoraviivaisesti ja 
puhuttelevasti. Selväksi tulee, 
että pastoripariskunnan elä-
mästä ei puutu vauhtia ja yllät-
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Joosef ja Maria saivat lapsen, 
joka kapaloitiin seimeen. Jee-
suslapsi oli Ihmisen Poika, 
joka sikisi Pyhästä Hengestä. 
Hän totesi ihmeellisestä synty-
misen tapahtumasta aikuiseksi 
tultuaan: ”Ettekö ole lukeneet, 
että Luoja jo alussa loi heidät 
mieheksi ja naiseksi – ja niis-
tä kahdesta tulee yksi liha?” 
(Matt.19:4–5)

Sukupuolet ovat 
lahja Jumalalta
Väite, jonka mukaan mies ja 
nainen olisivat kehittyneet ”al-
kusolusta”, on taikauskoa. Jee-
suksen antama vastaus miehen 
ja naisen alkuperästä sen sijaan 
on tieteellisen täsmällinen. 
Ihmisiä on ollut olemassa noin 
6000 vuotta. Pian nykyinen 
ihmisten aika päättyy, sillä 
miesten kyky siittää lapsia 
on katoamassa kiihtyvällä 
vauhdilla. Sukusolujen määrä 
on romahtanut 50 % vuoden 
1970 jälkeen ja tuhoutuminen 
etenee kiihtyvällä vauhdilla. 
Tästä kerron enemmän 30.11 
julkaistussa blogissani luomi-
nen.fi -sivustolla.

Nyt on uskovan aika valvoa 
ja valmistautua tempaukseen. 
Ajankohtaisesta tilanteesta 
kerron tarkemmin tuorees-
sa kirjassani Tempaus tu-
lee (Kuva ja Sana). 

Evoluutio on täysin kyke-
nemätön selittämään miesten 
ja naisten olemassaoloa. Bio-
logia tuntee vain siittiöitä tuot-
tavan tai munasoluja omaavan 
ihmisen. On rikollista, että 
lukioissa ja yliopistoissa ope-
tetaan ihmisten alkuperästä 
näennäistiedettä, jonka seura-
ukset yksilön maailmankuval-
le ovat tuhoisia! Sukusolujen 
muodostumiseen, sinun ra-
kentamiseesi, liittyvä tekijäin-
vaihto on selvästi suunniteltu 
tapahtuma, joka varmistaa, 
että kahta aivan samanlaista 
lasta ei voi syntyä. Miksi näin? 

Jumala tuntee meistä jokaisen 
nimeltä!

Hedelmöittymistapah-
tuma kumoaa lopullisesti 
kertomukset alkusolusta 
Aadamiksi ja Eevaksi
Hedelmöityksessä siittiö ja 
munasolu sulautuvat uudeksi, 
ainutkertaiseksi ihmiseksi - 
yhdeksi lihaksi. Kyseessä on 
äärettömän monimutkainen 
tapahtuma, johon vaikuttavat 
kymmenet eri tekijät, eikä siitä 
ymmärretä suinkaan kaikkea. 
Abortissa ainutkertaisen ih-
misen elämä estetään maan 
päällä, mutta tuskin taivaassa! 
Ajattelen, että enkelit vie-
vät abortoidut lapset suoraan 
Aabrahamin helmaan (Luuk. 
16:22).

Syntymä on todella 
ihmeellinen tapahtuma
Siittiöt uivat potkurinsa avulla 
3 000 kertaa mittaisensa mat-
kan naisen munanjohtimien 
yläpäässä sijaitsevaan ampul-
laan, missä ne ”ohjelmoidaan 
kuin risteilyohjukset” loppu-
matkaa varten. Tämä vastaa 
viiden kilometrin uintimatkaa 
ihmisellä. Siittiön päähän on 
asennettu akrosomi, joka on 
kuin panssarin läpäisevän am-
muksen päässä oleva räjähdys-
aine! Tämän avulla se pääsee 
munasoluun, ja rakentumisesi 
alkaa. Suositeltavaa lisäluke-

mista aiheesta on luominen 
ry:n julkaiseman Marcos Eber-
linin Elämä kertoo nerokkaas-
ta ennakoinnista ja viisaasta 
suunnittelusta -kirjan luvussa 
7, artikkelissa Kaukokatsei-
suutta ihmisen lisääntymisessä.

Olet polskutellut 
vedessä elämäsi 
ensi kuukaudet
Äitisi istukka on toiminut 
teho-osastonasi ja keinomu-
nuaisenasi 9 kuukautta ja 
huolehtinut hapen ja ravinnon 
saannista sekä kuona-aineiden 
poistosta. Verenkiertosi on ol-
lut tavattoman monimutkaista, 
ja siinä on tarvittu nerokkaita 
suunnitteluratkaisuja uusine 
väylineen, koska vesielämäs-
tä maaelämään oli siirryttävä 
muutamassa minuutissa. On 
ällistyttävää, että sekä vauva 
että äiti yleensä selviävät syn-
nytyksestä! Mahdollisia on-
gelman lähteitä on tavattoman 
paljon, ja on todella perustel-
tua kysyä, miten ja miksi evo-
luutio olisi ”kehittänyt” näin 
tavattoman monimutkaisen ja 
häiriöalttiin tavan lisääntyä?

Miehen ja naisen mystee-
ri selviää Raamatusta – 
muunsukupuolisia ei ole!
Paavali kertoo alkuperämme: 
”Jumala on tehnyt koko ihmis-
suvun yhdestä ainoasta – Me 
olemme myös hänen sukuaan.” 

(Apt. 17:26, 28) Tämä on py-
säyttävä tosiasia. Kuulumme 
Jumalan perhekuntaan. Siihen 
voit sinäkin liittyä uskomalla 
Herraan Jeesukseen! Meidät 
on luotu Jumalan kuviksi, ja 
Jumala haluaa, että kaikki ih-
miset pelastuisivat. Siksi Hän 
lähetti Poikansa maailmaan.

Mutta mistä 
nainen ilmestyi?
”Herra Jumala rakensi naisen 
siitä kylkiluusta, jonka oli otta-
nut miehestä.” (1. Moos. 2:22) 
Voiko tämä olla totta?

– Ilman muuta! 
– Miksi? Vastaus on varsin 

järkeenkäypä: Koska naista ei 
saada aikaan uusdarvinistisella 
mekanismilla. Jumala on ra-
kentanut hänet!

Tässä maailmassa on siis 
vain miehiä tai naisia, mitään 
luonnollisia välimuotoja ei ole, 
eikä voi olla, koska vain mie-
het tuottavat siittiöitä ja vain 
naisilla on munasoluja. On 
täysin järjenvastaista ja ennen 
kaikkea epätieteellistä puhua 
”muunsukupuolisuudesta!

Perimämme DNA:sta voi-
daan lukea maailman todelli-
nen historia – ateistien ”luon-
nonhistoria” on myytti

DNA:sta selviää luomisen 
ajankohta (milloin DNA oli 
virheetön eli ”sangen hyvä”), 
lankeemukseen ajankohta 
(milloin DNA:n rappeutumi-
nen käynnistyi eli sairauksien 

Jeesus syntyi 2000 vuotta sitten 
tähden tuikkiessa tallin yllä

ja kuoleman tunkeutuminen 
luomakuntaan), ihmisen suku-
historia (kaikilla yhteinen äiti 
ja isä alussa) ja pian tapahtuva 
lunastus eli tämän maailma-
najan loppu (perimään kerty-
neen virhekatastrofin viedessä 
ihmiskunnan aivan nurkan 
takana odottavaan sukupuut-
toon).

Juutalaiskristillinen 
maailmankäsitys perus-
tuu kolmelle tosiasialle
1. Ei elämää ilman luomista.
2. Ei kuolemaa ilman lankee-
musta.
3. Ei iankaikkista elämää il-
man lunastusta Kristuksessa.

160 vuotta vanha evoluutio-
tarina sattumien synnyttämästä 
miehestä ja naisesta keksittiin 
pakkomielteisestä tarpeesta 
korvata Jumalan antama ilmoi-
tus ajan hengen elähdyttämällä 
ihmisjärkeilyllä.

Nyt on tullut aika päivittää 
maailmankuva järjelliseen 
ajatteluun sopivaksi ja hylätä 
darvinistiset, seksuaalipoliitti-
set sadut ja agendat epätieteel-
lisinä. Jeesus oli Luoja, Hän 
ilmoittaa meille Totuuden ja 
Häneen uskomalla meillä on 
iankaikkinen elämä. Hän syn-
tyi seimen olkisängylle sinua 
ja minua varten!

Pekka Reinikaunen
Lääkäri
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Israelilainen seurakunta on hyvä
yhtenäisyyden esimerkki Lähi-idässä
Ajattele mielessäsi kuvaa rauhalli-
sesta rinnakkaiselosta Lähi-idässä. 
Kuvittele, että juutalaiset ja arabi-
naapurit elävät onnellisina alueella, 
jossa sodat ovat riehuneet. Kuulos-
taako liian utopistiselta? Vaikka sitä 
harvoin esitellään median valtavir-
ran otsikoissa, Israelissa nykyään 
on kukoistavia rauhan, naapuruu-
den ja hyväntahtoisuuden paikkoja. 
Yksi niistä löytyy Länsi-Galileassa 
olevasta Nahariyasta.

Muutaman kilometrin päässä Libano-
nin rajalta etelään sijaitseva viehät-
tävä Nahariya on Israelin pohjoisin 
rannikkokaupunki. Upeat Välimeren 
auringonlaskut, vilkkaat kahvilat ja 
kaupat sekä monimuotoisia väestötie-
toja tarjoava kaupunki on kukoistava 
lomaparatiisi.

Nahariyassa on yksi ainutlaatuisim-
mista seurakunnista Israelissa. Kuka 
olisi uskonut, että messiaaninen seura-
kunta ja libanonilainen arabiankielinen 
seurakunta voisi sulautua yhteen? Ja 
silti ne yhdistyivät.

Seurakunta Or Hagalil on Messias 
Jeshuan paikka. Sen pastoreina toimi-

vat Efraim Goldstein ja Pierre Alto-
tunian. Or HaGalil on elinvoimainen 
yhteisö, jossa on perheitä ja yksilöitä 
hyvin erilaisista taustoista. Rakkaus 
Yeshuaa kohtaan yhdistää holokaustista 
selviytyneitä libanonilaisia pakolaisia, 
venäläisiä maahanmuuttajia sekä liike-
elämän ammattilaisia.

Tätä ei seurakunnalle suunniteltu 
etukäteen. Se vain kehittyi näin Juma-
lan armon vaikutuksesta.

Seurakunnan pieni alku
Or HaGalil sai alkunsa messiaanisen 
liikkeen alkuvuosina Israelissa. Yli 
kourallinen messiaanisia juutalaisia 
johtajia jäljittää juurensa 70-luvun 
vastakulttuurin aikakauteen. Jumala 
teki syvää työtä Yhdysvalloissa myös 
juutalaisessa yhteisössä.

Israelin messiaanisen liikkeen alku-
vaiheessa Albert ja Ruth Nissimin olo-
huone kuhisi eri kieliä puhuvista usko-
vista. Siellä kuului ranskaa, espanjaa, 
venäjää, unkaria, saksaa ja jiddishiä. 
Kun Nahariya kasvoi tiheydeltään ja 
monimuotoisuudeltaan aliyahin (maa-
hanmuuton) aaltojen myötä, kasvoi 
myös Nissimien visio tavoittaa jokai-

nen ihmisryhmä Yeshuan rakkaudella.
Monet näistä suuren elämänmuu-

toksen kokeneista Yeshuan uskovista 
istuttivat Israeliin seurakuntia, jotka 
kukoistavat edelleen tänä päivänä. Hei-
dän tarinansa ovat inspiroivia. Nämä 
henkilöt ovat joitain tämän uskonliik-
keen nykyajan isiä

Seurakunta, joka alkoi elävänä 
kotiryhmänä, heijastelee edelleen 
alueen sulatusuunia. Siinä on monia 
maahanmuuttajia, pakolaisia, taiteili-
joita ja yrittäjiä, jotka kutsuvat paikkaa 
kodikseen.

Seurakunta Or HaGalil on kasva-
nut hitaasti mutta tasaisesti vuosien 
varrella.
     
”Luotatko sadonkorjuun 
Herraan?”
Muistakaa hippitaustaisia muuttuneita 
Yeshuan seuraajia. Tohtori Efraim 
Goldstein on yksi heistä. Efraim ja 
hänen perheensä muuttivat Israeliin 
vuonna 1994 ja asettuivat Tel Aviviin. 
Hän on uskovainen, joka rakastaa olla 
vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa 
likaisilla kaduilla ja järisyttävillä erä-
maamusiikkifestivaaleilla – sellaisissa 

paikoissa, joita monet karttavat.
Vietettyään viisitoista vuotta Tel 

Avivissa Goldsteinit ottivat uskon 
harppauksen ja muuttivat Nahariyaan 
paimentamaan seurakuntaa, eli Or Ha-
Galilia. Se oli suuri muutos meluisesta 
suurkaupunkiasumisesta pienemmän 
kaupungin suhteelliseen hiljaisuuteen. 
He olivat silti uskollisia seuraamaan 
Herran johdatusta.

Or HaGalil oli useiden vuosien ajan 
ainoa messiaaninen seurakunta Länsi-
Galileassa, joka on pääasiassa arabien 
asuttamaa aluetta. Sekä hankkeiden että 
rahoituksen osalta Efraimin oli löydet-
tävä keinoja koordinoida työtään paik-
kakunnan arabiseurakuntien kanssa.

”Tällä alueella merkitsee luottamus 
ja perinteet kaikkea”, Efraim sanoo. 
”Hyviä ystäviä ei saa nopeasti. Mitään 
nopeita kaavoja ei ole. Luottamuk-
sen rakentaminen vie aikaa. Suhteet 
syntyvät yhteisten koettelemusten ja 
vaikeuksien keskellä.”

Hänen rukouksensa oli: ”Herra 
näytä meille, kuinka saavuttaisimme 
paikkakuntamme ja edistäisimme 
uskovien yhteyttä.” Ja Herra vastasi 
yksinkertaisesti: ”Odota, minä näytän 
sinulle. Kylvä ja mene istumaan. Sato 

Or HaGalil-seurakunnan 
pastorit ulkona gril-
laamassa. Vasemmalla 
Pierre Altontuan ja oikeal-
la Efraim Goldstein.
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Israelilainen seurakunta on hyvä
yhtenäisyyden esimerkki Lähi-idässä

on Minun. Luotatko siemenen voimaan 
ja sadon Herraan?”

Efraim Goldstein sai yhteyden 
arabiseurakunnan pastoriin Pierre 
Altontuaniin. Herra kehotti molempia 
yhdistämään seurakuntiensa työn käsil-
lä olevan elonkorjuun vuoksi.

Messiaanisen juutalaisen seurakun-
nan ja arabikielisen seurakunnan yh-
distäminen onnistuneesti ei ollut pieni 
tulikoe. Se vaati suuria muutoksia ja 
joustavuutta.

Pelastaja pelastetaan
Pierre Altontuan oli rohkea nuori up-
seeri Etelä-Libanonin (SLA:n) armei-
jassa konfliktin ollessa kuumimmillaan 
80- ja 90-luvuilla.

Hän tuskin uskoi, että hän jonakin 
päivänä paimentaisi seurakuntaa Isra-
elissa. Itse asiassa hän olisi pilkannut 
tätä ajatusta.

Libanonin eteläraja on pitkään ollut 
Iranin alaisten sotureiden ja ääriryh-
mien pesäke, jotka ovat sekoittuneet 
kirjaviin uskonnollisiin ryhmittymiin. 
Tämä on kiistan katalysaattori.

Maan sisällissodan huipentumisen 
aikana taistelut Libanonin sisällä ja ne, 
jotka tulivat rajan ulkopuolelta, olivat 

erityisen ankaria.
SLA perustettiin suojelemaan pie-

niä libanonilaisia kristittyjä yhteisöjä 
Libanonin ja Israelin välisellä turval-
lisuusvyöhykkeellä.

Sodan ja rauhan suhteen sanotaan 
usein, että ”Viholliseni vihollinen on 
ystäväni.” Ja niin Israel auttoi SLA:ta 
(Etelä-Libanonin armeijaa) saamaan 
turvallisuutta rajoilla. 

Rintamalla tapahtui Jumalan armon 
ihme. Pierre jäi eloon, vaikka hänen 
olisi pitänyt kuolla. Hänen erikoisope-
raatioyksikkönsä oli sinä päivänä 
kärsinyt monia tappioita, joista pienin 
oli Pierren kadottama kypärä. Antelias 
ystävä lainasi kypärän Pierrelle. Se oli 
ele, joka sekunnin murto-osassa pelasti 
hänen henkensä.

Heidän yksikkönsä joutui äkillisesti 
väijytykseen ja kolme sotilasta Pierren 
vieressä sai surmansa. Lainattu kypärä 
otti suurimman osan iskusta vastaan. 
Vakavasti haavoittunut Pierre vietiin 
lentoteitse sairaalahoitoon Israeliin. 
Hänen elämänkaarensa oli muuttu-
massa.

Vuonna 2000 Israel vetäytyi Liba-
nonin puskurivyöhykkeeltä. Muuta-
mille tuhansille libanonilaisille sodan 
runtelemalta turvavyöhykkeeltä tarjot-
tiin verratonta mahdollisuutta päästä 
Israeliin yhdessä Israelin armeijan 
kanssa. Useita vuosia myöhemmin 
monet Israeliin jääneet libanonilaiset 
perheet, kuten Pierren, saivat Israelin 
kansalaisuuden.

Merkillinen päivä koitti
13. maaliskuuta 1994 oli merkillinen 
Pierre Altontuanille. ”Minä synnyin 
sinä päivänä”, hän kertoo.

Pierre Altontuan uudestisyntyi ta-
vatessaan armenilaisen pastorin, joka 
puhui toivon ja elämän sanoja, joilla 
oli suuri vaikutus häneen. Pastori sanoi: 
”Jumala laittoi sydämeeni jotain, mitä 
minun on kerrottava sinulle.” Hän antoi 
Pierrelle lahjaksi Raamatun ja sanoi: 
”Sinä tulet palvelemaan Herraa. Opit 
tämän kirjan ja tunnet tämän kirjan ja 
opetat ihmisille Herrasta.”

Vuosia myöhemmin nämä sanat 
pitävät edelleen paikkansa. Pierre ja 

hänen vaimonsa Maggie ovat noista 
uskonvaelluksen alkupäivistä saakka 
tehneet yhteistyötä monien pakolais-
ten kanssa, jotka lähtivät Libanonista 
sotien aikana. He paimentavat, opetus-
lapseuttavat ja tarjoavat rakkaudellista 
toivoa monille Israelissa.

”Yhden uuden 
ihmisen mysteeri”
”Hän on meidän rauhamme. Hän teki 
nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi 
ja purki niitä erottavan vihollisuuden 
muurin, kun hän omassa lihassaan teki 
tehottomaksi käskyjen lain säädöksi-
neen. Näin hän teki, jotta hän omassa 
itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uu-
deksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan 
ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä 
sovittaisi nuo molemmat Jumalan kans-
sa ja niin omassa itsessään tekisi lopun 
vihollisuudesta.”
(Ef.2:14–16)
Pierre Altontuan ja Efraim Goldstein 
tutustuivat toisiinsa, ja heistä tuli 
hyviä ystäviä. Herra kehotti heitä yh-
distämään ponnistelunsa käsillä olevan 
sadon vuoksi.

Näiden seurakuntien yhdistäminen 
onnistuneesti vaati suuria muutoksia, 
jotta keskityttäisiin huomioimaan vä-
estöryhmien ja koko yhteisön tarpeita. 
Mutta jäätyään saarnaamaan Sanaa ja 
opetuslapseuttamaan uskovia he nä-
kevät, kuinka sadonkorjuun Herra voi 

tehdä ihmeitä.
He elävät evankeliumin kauneutta 

”Yhtenä uutena ihmisenä.” Seurakunta 
on yhtenäisyyden ihme ja toivon ma-
jakka tämän päivän Israelissa.

”Nahariyassa, kuten koko Israelis-
sa, on suuri sadonkorjuupotentiaali”, 
Efraim sanoo. ”Jos joku sanoo, ettei Is-
raelissa ole totuuden ja Herran nälkää, 
hän on selvästi väärässä. Meidän on 
vain oltava viisaita, kun pyrimme saa-
vuttamaan ihmisiä totuudella. Meidän 
on oltava valmiita vastaamaan ihmisille 
ja perustelemaan toivomme syistä.”

Kun kysyimme, kuinka ihmiset voi-
sivat osallistua Or HaGalil-seurakun-
nan visioon, vastasi Efraim Goldstein:

”Rukoilkaa ja osallistukaa. Laittakaa 
Galilean alue kartalle. Se on vähän 
saavutettua aluetta, jolla on todellinen 
tarve hengelliseen vaikuttamiseen. 
Tämä on upea paikka vierailla, tehdä 
vapaaehtoistyötä ja oppia arabian kiel-
tä ystävällisessä perheympäristössä, 
jossa ihmiset ovat avoimia keskustele-
maan uskosta. Tulevaisuus odottaa Or 
HaGalil-seurakuntaa. Rakentamamme 
suhteet koskevat tulevaisuutta. Paljon 
satoa on tulossa. Joten rukoilkaa, että 
Herra lähettää työmiehiä ja -naisia 
sadonkorjuuseen.”
Kuvat ja lähde: Kehila News, 22 syys-
kuuta 2022)
Käännös: Georg Ahonen 
 

Seurakuntalaiset järjestämässä lounasta avoimen taivaan alla.

Nahariya on Israelin pohjoisin rannikkokaupunki. Vuoden 2017 lopussa kau-
pungin väkiluku oli Wikipedian mukaan 56 071.
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Uskon meistä monen saaneen 
elämänsä varrella kutsun häi-
hin. Hääjuhlaan on mukava 
mennä näkemään nuoren tai 
miksei vanhemmankin parin 
onnen ja rakkauden sekä jaka-
maan ilon siitä muun juhlaväen 
kanssa. Toisinaan kutsu hää-
juhlaan voi tulla yllättävältä ta-
holta, jolloin aivan hämmästyy, 
miten tulee kutsutuksi juuri 
kyseisiin häihin. 

Minä ja vaimoni saimme 
tällaisen kutsun joitain vuosia 
sitten israelilaiselta ystäväpa-
riskunnalta, joiden tytär oli 
menossa naimisiin. Perheen 
äiti oli kansainvälisestikin vai-
kutusvaltainen nainen ja Isra-
elin parlamentin jäsen. Vaikka 
olimme pitkään jatkuneen 
yhteistyömme kautta tuttuja, 
yllätti kutsu meidät. Mietin, 
että tulossa on tasokkaat juhlat 
tasokkaine vieraslistoineen, ja 
ihmettelin, että myös me olem-
me tuossa joukossa. 

Kun sitten teimme hotellil-
ta lähtöä juhliin, varmistelin 
peilistä useaan kertaan, että 
asussani on kaikki kohdallaan 
ja puku varmasti sopiva. Vielä 
kun olimme ajaneet taksilla 
juhlapaikkaan eräälle kibbut-
sille kauniin luonnon keskelle 
ja jonotimme toisten juhlavie-
raiden mukana kättelemään 
isäntäväkeä, vilkaisin itseäni 
varmistaen kaiken olevan kun-
nossa. Samalla vilkuilin muita 
vieraita ja arvuuttelin, keitä 
he mahtoivat olla. Joidenkin 
tuttujen kasvojen seassa oli 

useita itselleni tuntemattomia 
kasvoja. Kuulimme, että mu-
kana vierasjoukossa oli neljä 
Israelin ministeriä. Hämmäs-
tykseni siitä, että olemme 
mukana kutsuvieraissa, kasvoi 
edelleen. 

Meidät toivotettiin sydä-
mellisesti tervetulleiksi ja 
kiitettiin, että olimme ottaneet 
kutsun vastaan ja matkustaneet 
häihin pitkän matkan. Se tuntui 
hyvältä. Meidät ohjattiin meil-
le varattuun pöytään, ja pian 
huomasin viereisen pöydän 
lähelle kerääntyvän nuoria, 
ryhdikkäitä miehiä korvanapit 
korvissaan - turvamiehiä, ar-
vatenkin. Pian paikalle saapui 
delegaatio, josta tunnistin Is-
raelin ulkoministerin. Häiden 
loppupuolella meidät esiteltiin 
tuolle ryhmälle ja otimme 
yhteiskuvia heidän kanssaan. 
Voitte arvata, että ajatuksissani 
pyörivä kysymys ja ihmetys 
siitä, miten juuri me olemme 
täällä, kasvoi entisestään! Se 
oli ikimuistoinen hääjuhla. 

Tämän muiston halusin ja-
kaa johdatuksena toisenlaiseen 
hääkutsuun. Kutsuun Karitsan 
häihin. Tuohon edessäpäin 
olevaan hääjuhlaan ei mikään 
maallinen hääjuhla voi vetää 
vertoja, olkoon kyse miten 
sadunomaisista häistä tahansa.  

Kutsu taivaan juhlaan
Ystäväni, myös sinut on kut-
suttu mukaan häihin. Ja kyse 
on paljon suuremmasta asiasta 
kuin kutsusta vierasjoukkoon; 

Kristuksen seurakunta on näi-
den häiden morsian, ja kutsu-
jana on itse sulhanen, Jeesus 
Kristus. 

Hän kutsuu sinua ja minua. 
Oletko sinä ottanut kutsun vas-
taan? Kutsun vastaanottami-
nen tarkoittaa ennen kaikkea 
sitä, että sen kautta pelastum-
me ikuisesta kadotuksesta, 
joka meitä ilman Jeesusta 
kohtaisi. Nämä häät tulevat 
olemaan juhla, josta ainakaan 
minä en osaa edes uneksia, 
millaiset niistä todellisuudessa 
muodostuukaan! Älä siis ylen-
katso tätä kutsua. 

Samalla viivalla
Kutsun saamiseen ei vaikuta 
asemamme, tittelimme, saavu-
tuksemme, varallisuutemme. 
Hänen edessään olemme jo-
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kainen samanarvoisia. Jokaista 
meitä erottaa Jumalasta synti. 
Jeesus tuli ristille antamaan 
henkensä sovittaakseen rikok-
semme. Ei ole väliä onko synti 
pieni tai suuri, ilman Kristusta 
olemme tuomion alaiset. Ainut 
tie pelastukseen on Jeesus. 

Jeesus sanoi hänelle: “Minä 
olen tie, totuus ja elämä; ei 
kukaan tule Isän tykö muutoin 
kuin minun kauttani.” Joh. 
14:6

Sillä jos sinä tunnustat suul-
lasi Jeesuksen Herraksi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut. Room. 10:9

Me elämme tällä hetkellä, 
kuten Raamattu kertoo, pahoja 
aikoja, ja ihmiset pelkäävät 
mikä maanpiiriämme kohtaa. 
Maailma käy yhä ahdistavam-
maksi. Huoli tulevaisuudesta 
painaa monen mieltä; miten 
minun ja rakkaitteni käy?

Elämme lopun aikaa
Pastorina kohtaan yllättäviltä-
kin tahoilta kysymyksiä siitä, 
mitä maailmassa on meneil-
lään ja mitä Raamattu kertoo 
tapahtuvan. Vastaan kysyjille, 
että me elämme ajassa, josta 
Jeesus puhui opetuslapsilleen 
Matteuksen evankeliumin lu-
vussa 24. Suosittelen jokaista 
lukemaan tuon luvun. Siinä 
Jeesus kertoo tapahtumista ai-
kana, joka edeltää Hänen toista 
tulemustaan. Näitä tapahtuvia 
asioita ovat esimerkiksi sodat, 
nälänhätä, maanjäristykset, 
rakkaudettomuus ja suuri luo-
pumus. Ystäväni, näitä kaikkia 
me näemme tapahtuvan. 

Mutta Jeesus sanoi myös: 
“Mutta kun nämä alkavat 
tapahtua, niin rohkaiskaa it-
senne ja nostakaa päänne, 
sillä teidän vapautuksenne on 
lähellä.”(Luuk 21:28.)   
   Me näemme, miten laitto-
muus saa valtaa hyökyaallon 
lailla ja synnin voima kasvaa. 
Jumala halutaan viedä pois 
lapsiltamme, kun kouluista 
ja päiväkodeista ollaan karsi-
massa kristillisiä asioita, ettei 

Kutsu häihin

Kari Niemi on 
Ylistaron hellun-
taiseurakunnan
pastori.

ketään niillä loukattaisi. Raa-
mattu kertoo jopa valittujen 
eksyvän, ja olemme nähneet 
monien seurakuntien ja kirk-
kojen tekevän kompromisseja 
suvaitsevaisuuden nimissä. 
Asemaa etsitään ihmisten 
edessä sen sijaan että sitä etsit-
täisiin Jumalan edessä. Monet 
seurakunnat ovat voimattomia, 
kun Pyhällä Hengellä ei ole 
enää tilaa vaan tilalle on astu-
nut ihmisviisaus. Tästä suosta 
on vaikea, jos ei mahdoton 
päästä ylös. 

Tuska ja kaipaus 
rukousalttarilla
Iloitsen kuitenkin suuresti 
siitä, että vielä löytyy heitä, 
jotka kaipaavat Jumalan to-
dellisen pyhyyden ja Pyhän 
Hengen voiman esiinmarssia. 
On syntynyt ja edelleen syntyy 
rukousryhmiä, joissa vuodate-
taan sydänten tuska ja kaipaus 
Jumalan alttarille. 

Myös oma rukoukseni ja 
odotukseni on, että vielä ennen 
Herran tuloa saamme nähdä 
voimakkaan herätyksen täällä 
pohjolassa ja saamme huoma-
ta, että silloin kun Jumalan 
voimallista sanaa julistetaan 
totuudesta tinkimättä, ihmeet 
ja merkit seuraavat julistettua 
sanaa. 

Hyvä lukijani, varmista 
omalta osaltasi, että vastaat 
myöntävästi tuohon hääkut-
suun, jonka Jeesus sinulle esit-
tää. Kun vaimoni ja minä vas-
tasimme mieleiseen hääkut-
suun Israeliin, emme niinkään 
laskeneet kaikkia kustannuksia 
vaan otimme mielihyvin kut-
sun vastaan. Kun Kristus kut-
suu meitä, ei laskelmoida mitä 
mahdamme menettää tai mitä 
ihmiset mahdollisesti sanovat. 
Emme menetä mitään sellaista, 
mitä emme saisi monin verroin 
takaisin. Ota siis sinäkin kutsu 
vastaan!

Kari Niemi    
Kuva: Ylistaron helluntai-
seurakunta
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Jeesus rukoili puolestamme 
merkittävän rukouksen, jota 
meidän ei pitäisi sivuuttaa 
kovinkaan kevyesti. ”Mutta 
minä en rukoile ainoastaan 
heidän puolestaan vaan myös 
niiden puolesta, jotka heidän 
sanansa kautta uskovat mi-
nuun, että he kaikki olisivat 
yhtä, niin kuin Isä, olet minussa 
ja minä sinussa. Rukoilen, että 
hekin olisivat yhtä meissä, jotta 
maailma uskoisi sinun lähettä-
neen minut. Sen kirkkauden, 
jonka sinä olet antanut minulle, 
minä olen antanut heille, jotta 
he olisivat yhtä - minä heissä ja 
sinä minussa - jotta he olisivat 
täydellisesti yhtä ja maailma 
tietäisi, että sinä olet lähettä-
nyt minut ja rakastanut heitä, 
niin kuin sinä olet rakastunut 
minua.” Joh. 17:20-23

Kun hieman avaamme näitä 
Jeesuksen rukouksessa ilmen-
neitä elementtejä, voimme 
löytää erään merkittävän tekijä 
liittyen herätykseen. Lienee 
sanomattakin selvää, että herä-
tystä tähän maahan on rukoiltu 
jo vuosien ajan ilman suurem-
pia tuloksia. Voisi siis ajatella, 
että herätyksen pitäisi jo olla 
täällä. Vai olemmeko kenties 
pyytäneet väärin? Vai lienevät-
kö motiivimme väärät? 

Valitettavan usein olen teh-
nyt havainnon, mikä on pal-
jastanut Suomessa vallitsevan 
harhan, joka todella erottaa 
meitä ja laittaa motiivimme 
vähintäänkin kyseenalaiseen 
valoon. 

Itsekkäitä rukouksia
Jotkut sanovat sen rukoilles-
saan jopa ääneen: Herra anna 
meidän seurakuntaamme herä-
tys ja anna noiden muiden vää-
räoppisten kuihtua pois! Mitä 
luulet, mitä Herramme vastaa 
tuonkaltaiseen rukoukseen, jos 
käytät vertailupohjana Jeesuk-
sen omaa rukousta? 

   Ensinnäkin tuonkaltaisen 
rukouksen esittäjät korottavat 

   Aivan oikein, et mitään! 
Olisi eri asia, jos kyseessä olisi 
ihminen, joka ei kehotuksista 
huolimatta tee parannusta 
selkeästä synnistä, jossa hän 
ennemmin elää, kuin että edes 
pyrkisi tekemään parannusta. 
Ymmärrämme, että tällainen 
esimerkki on vain jäävuoren 
huippu, mutta korjattavaa asen-
teissamme on silti roimasti.

Herätyksen avain
Katsotaan nyt tarkemmin sitä 
avainkohtaa, josta jo aiemmin 
mainitsin Jeesuksen rukouk-
sesta. ”Rukoilen, että hekin 
olisivat yhtä meissä, jotta 
maailma uskoisi sinun lähet-
täneen minut.” Väitän, että 
tässä on yksi merkittävä avain 
herätykseen! 

Meidän Herramme Jeesus 
Kristus, korkein auktoriteet-
timme, rukoili, että olisim-
me yhtä, aivan kuten Hän ja 
Isä ovat yhtä! Jeesuksen ja 
Isän väliin ei ole tullut koko 
maailman kaikkeuden aikana 
mitään, pientä hetkeä lukuun 
ottamatta, jolloin Jeesuksen oli 
maistettava hylkäämistä koko 
ihmiskunnan tähden riippues-
saan ruoskittuna ja häväistynä 
ristillä meidän synnit ja häpeä 
päällään. 

Jeesus puhuu todellisesta 
yhteydestä, ei vain sanoissa, 
vaan myös teoissa. Nyt katso, 
miksi se yhteys on niin tärkeä! 
”...jotta maailma uskoisi sinun 
lähettäneen minut”. Jotta maa-
ilma voisi uskoa Jeesuksen ole-
van Jumalan Poika, maailman 
lunastaja!! Näin suuri merkitys 
on uskovien yhteydellä!! Ym-
märrämmekö todella sen?!  

Yhteyden hajottaja
No arvaatko, kuka haluaa pitää 
uskovat kaukana toisistaan ja 
miksi? Tietysti saatana, jotta 
ihmiset eivät näkisi todistusta 
Kristuksesta ja ettei herätystä 
tulisi, vaan pysyisimme eri-
seuroissa ja hajallaan syytellen 

itsensä muita paremmaksi. 
Tämä taas paljastaa yhden 
pahimman synnin juuri heidän 
elämässään, vaikka he löytäisi-
vät mitä hirvittävimpiä virheitä 
muiden joukosta. Tämä synti 
on tietysti ylpeys!

Vapaaksi ylpeydestä
Raamattu itse sanoo, että Ju-
mala itse on ylpeitä vastaan, 
mutta nöyrille Hän antaa ar-
mon! Pitäisikö meidän vihdoin 
nöyrtyä ylpeydestämme? Mitä 
jos pitäisimmekin muita itse-
ämme parempina? Jumala ei 
ole vielä kertaakaan antanut 
herätystä täydellisten ihmisten 
tai seurakuntien kautta?! Hän 
on vuodattanut Henkensä sin-
ne, missä ihmiset ovat repineet 
sydämensä palasiksi Hänen 
edessään, että saisivat edes 
pisaran taivaasta. 

Rukous murtuneella ja rik-
kirevityllä sydämellä saa ih-
misen huutamaan epätoivosta 
Jumalan puoleen, jotta tämä 
armahtaisi synnissä rypeviä 
kaupunkeja ja kansoja. Tätä 
epätoivoa en valitettavasti ole 
vielä Suomessa nähnyt kuin 
ani harvan rukoushetken aika-
na. Sen sijaan edellä kuvattua 
ylpeyttä ja itekeskeisyyttä löy-
tyy vielä valitettavan paljon.

Miten tällainen ylpeys räi-
keimmillään näkyy maas-
samme? Karkein esimerkki 
on erään profeettana itseään 
pitävän opetus siitä, että jos 
joku on epäonnistunut elämäs-
sään ja langennut esimerkiksi 
syntiin, ei tällaisen kanssa pidä 
seurustella, yhteistyön tekemi-
sestä puhumattakaan. Kaikki 
yhteydet tällaiseen ihmiseen 
on katkaistava tai muuten ”via-
ton” ihminen tulee osalliseksi 
tämän synnistä. 

Usko tai älä, en puhu nyt 
jehovalaisista, vaan vapaiden 
suuntien kristittyjen ”auktori-
teetista”. Haluan kysyä sinulta, 
mitä yhteistä löydät tällaises-
ta opetuksesta ja Jeesuksen 
sanoista?    

Jeesus yhteyden keskiössä

toisiamme, milloin mistäkin 
typeryydestä! 

Jos siis näet seurakunnan 
keskellä ihmisiä, jotka juonivat 
ja hajottavat, voinet helposti 
päätellä, kuka tällaisen toimin-
nan takana on - tietysti saatana.

Sinulla on vastuu
myös yhteydestä
Kenellä on vastuu yhteydestä? 
Sinulla! Raamattu sanoo, että 
pyrkikää rauhaan keskenänne 
mikäli se teistä riippuu! Eli jos 
sinulla on mahdollisuus valita 
yhteys ja rauha, niin Jumalan 
Sanan mukaan sinä olet vel-
vollinen tekemään niin! Lopeta 
syyttely, lopeta virheiden etsi-
minen ja lopeta oikeaoppisuu-
tesi puolustaminen! 

Kyllä, luit oikein, lopeta 
oikeaoppisuuden puolusta-
minen ja sitä kautta eripuran 
synnyttäminen ja lietsominen. 
Täällä ei ole ainuttakaan täysin 
oikeaoppista, saatikka synni-
töntä ja virheetöntä ihmistä. 
Mitä jos alkaisimme sietämään 
toistemme vajavaisuuksia? 
Jeesus sieti tulla saastuneeseen 
maailmaan täydellisen pyhyy-
den ja puhtauden keskeltä ja 
vieläpä kantaa viattomana 
toisten saastat kärsien hirvit-
tävän rangaistuksen meidän 
puolestamme! 

Siedä toisia
Emmekö siis me kestäisi tois-
temme vajavaisuutta edes vä-
hän?! Jos uskomme keskiössä 
on Jeesus Kristus ristiinnau-
littuna ihmiskunnan syntien 
tähden, kuoleman voittaneena 
ja ylösnousseena Kuninkaana, 
joka eräänä päivänä noutaa 
seurakuntansa iankaikkiseen 
iloon, niin eikö siinä ole jo 
riittävästi yhdistäviä asioita?!
 
Murtuneen 
sydämen rukous
Palataan vielä epätoivoiseen 
rukoukseen. Mitä me halu-

amme nähdä? Haluammeko 
sielujen pelastuvan? Ja jos 
haluamme, niin mitä asetamme 
ehdoiksi? Anna Jeesus herätys 
edustamaani herätysliikkee-
seen? Siunaa samaa mieltä 
kanssani olevia? Meidän seu-
rakunnassammekin rukoillaan 
herätystä, mutta miten? 

Rukoilemme, että jos mei-
dän seurakuntamme saa armon 
voittaa sata sielua, niin pyy-
dämme, että naapuri seurakun-
ta saa kaksisataa sielua! Oma 
henkilökohtainen rukoukseni 
on ollut, että herätys tulisi tä-
hän maahan ja saisin olla siinä 
jotenkin mukana. 

Nyt olen kuitenkin korjan-
nut rukoustani, olen niin epä-
toivoinen näkemään Jumalan 
liikehdinnän Suomessa, että 
pyydän herätyksen tulevan ja 
että saisin edes armon seurata 
vierestä, mitä tapahtuu, kunhan 
se vain tapahtuu. Ei minulla ole 
väliä muusta, kuin että sielut 
tulisivat pelastetuksi ja Jeesus 
Kristus tulisi kirkastetuksi 
tässä maassa tavalla ja toisella.

Rukoillaan yhdessä
Herra Jeesus, armahda meitä. 
Poista meistä kaikki ylpeys 
ja ylimielisyys. Anna aidon 
nöyryyden hengen vallata seu-
rakuntasi tässä maassa. Anna 
rukouksesi tulla meille konk-
reettiseksi, niin sanoissa kuin 
teoissa. Jeesus, me haluamme 
olla yhtä, jotta kirkkautesi 
voisi ilmetä tässä maassa ja 
yhteytemme olisi todistus, Jee-
sus sinun Herruudestasi! Herra 
Jeesus, anna meille anteeksi, 
että emme ole olleet yhtä, niin 
kuin sinä sen haluaisit ole-
van. Teemme parannuksen ja 
jatkamme eteenpäin yhdessä, 
Jeesuksen nimessä. Näin ta-
pahtukoon!
Jarno Piipponen
Kuva: Elävät virrat -seurakunta

Jarno 
Piipponen
on Elävät 
virrat -seura-
kunnan pastori.

Profetisk nyårskonferens med temat:
Se och hör vad är Guds vilja!
Kristet Center Solna 6.-8.1.2023
Birger Skoglund  
Nomie & Craig Mills
Pauli & Ana Kemi
Vesa Kemi
Fred 6/1 kl 15 och 18
Lörd 7/1 kl 15 och 18
Sönd 8/1 kl 14 och 16
Plats: Kristet Center Solna 
Hagalundsgatan 9 B, Solna
Pendeltåg & Tvärbana till Sona 

B Skoglund    Fam. Mills, USA
(Fred & Sönd)    (Lörd-Sönd)

   

Ana & Pauli Kemi        Vesa Kemi

www.kristetliv.net  – 072 531 8811
info.nyttliv@gmail.com – Välkommen!
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Paavali sanoo Jeesuksen 
’syntymästä’ Betlehemissä: 
”Hän, joka on ilmestynyt 
lihassa” eli ilmestynyt ih-
misyydessä – ilmestynyt ih-
mismuotoon pukeutuneena. 
1.Tim.3:16 Tämä sana ilmai-
see selvästi, ettei Messiaan 
syntymä Betlehemissä ollut 
oikeastaan ’syntymä’ elämän 
alkuna, kuten se yleisesti kä-
sitetään, vaan kysymyksessä 
oli Yliluonnollisen Jumalan 
Pojan ’ilmestymisestä’ ih-
misyyteen. 

Raamattu selittää tätä laajem-
maltikin eri puolilla Pyhää 
Kirjaa. Fil. 2:6–7 Ilmaisee sen 
näin: ”Joka ei vaikka Hänellä 
olikin Jumalan muoto, katso-
nut saaliksensa olla Jumalan 
kaltainen, vaan tyhjensi itsen-
sä…tuli ihmisten kaltaiseksi, 
ja Hänet havaittiin olennaltaan 
sellaiseksi kuin ihminen.”  

Kuka siis Jeesus Kristus 
oikeastaan on? Mitä Hän oli 
ennen ihmisyydessä ilmesty-
mistä? Ja kun Jumala antoi 
Poikansa, niin antoiko Hän 
Poikansa myös sellaisena, kuin 
Jeesus oli ennen ihmisyyteen 
tuloa?

Kyllä nimenomaan ja siksi 
me uskovat koemme Jeesuksen 
Kristuksen ’Henkiolemuksen’ 

läsnäoloa tässä ja nyt. Siksi 
myös Hänen yliluonnollinen 
olemuksensa on Jumalan anta-
ma ratkaisu, apu ja vastaus ai-
van kaikkeen. ”Kristus meissä 
kirkkauden toivo!” Kol. 1:27 
Kristuksen jumaluudesta pu-
huen Paavali sanoo: ”Herra on 
Henki!” 2.Kor. 3:17 Ja vielä: 
”Sillä Hänessä luotiin kaikki, 
mikä taivaissa ja maan päällä 
on, näkyväiset ja näkymättö-
mät…. Ja Hänessä pysyy kaik-
ki voimassa.!” Kol. 1:16–17 
Kun Jeesuksen ’pikkukäsi’ 
kosketteli äitinsä rintaa maitoa 
imien, niin samanaikaisesti 

Hän Henkiolemuksensa puo-
lesta ylläpiti kaikkea elämää 
maailmankaikkeudessa. Kun 
sotilaat löivät naulat Hänen 
käsiensä läpi ristillä, niin sa-
manaikaisesti Hän ylläpiti 
ristiin naulitsijoiden elämää 
kaiken elämän lähteenä.

Siis Jeesus Kristus on kai-
ken, koko maailman kaikkeu-
den Luoja! ”Kaikki on saanut 
syntynsä Hänen kauttaan ja 
ilman Häntä ei ole syntynyt 
mitään, mikä syntynyt on.” 
Joh. 1:3 Raamattu puhuu laa-
jalti siitä, miten voimallinen 
Kaikkivaltias Jumala Hän 

on. Jeesuksen vastaanottami-
nen omaan elämään mullistaa 
kaikki elämän alueet Juma-
lan Hengen uudesti luovalla 
voimalla. Hän oli se, joka il-
mestyi Moosekselle palavassa 
pensaassa ja laskeutui Siinain 
vuorelle tulipatsaassa. Hän 
oli se ’Kallio’, josta kansa sai 
juoda vettä erämaassa! 1. Kor. 
10:1–4 Tätä voimaista elämää 
saamme mekin juoda Hänestä! 

Jumalan siunaamaa ja Jee-
susta korottavaa joulua teille 
kaikille toivottaen.
Rauno ja Selme Helppi
 

Betlehemin tapahtuma
Jeesus Kristus ilmestyi ihmisyyteen

Rauno ja Salme
Helppi tekevät 
yhdessä evankeliu-
min julistustyötä.
Tässä Rauno jakaa
elämän kokemusta
Jeesus-uskosta.

Auta meitä 
auttamaan!
Ei unohdeta apua tarvit-
sevia Intiassa, Brasilias-
sa ja Israelissa!

Uusi Elämä on välittänyt jo 
usean vuoden aikana apua 
Intiaan, Brasiliaan ja Is-
raeliin. Me jatkamme tätä 
avustustyötä, koska tarpeet 
ovat todella suuria. Jeesus 
sanoi, että se, mitä olette 
tehneet yhdelle näistä Minun 
vähimmistä veljistä, sen te 
olette tehneet Minulle.

Myös meidän maassamme 
on monia avuntarvitsijoita, 
mutta sitä ei voi verrata sii-
hen hätään, mikä on Intiasta 
ja muualta.

Me annamme avustus-
ta ainoastaan seurakuntien 
kautta. Silloin tiedämme, että 
avustus menee perille.

Apua Intia, Brasilia ja 
Israel! 
Uusi Elämän Ry:n tili: 
FI09 8000 1301 9610 83 
Viite 1096 tai kohdemaa
Lahjoita soittamalla: 
0600 15525 (10.01 € + pvm )
0600 14400 (20,23€ + pvm )  
UUSI ELÄMÄ ry:llä on 
Poliisihallituksen rahan-
keräyslupa: RA/2021/685

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

YhteYden u usivuosi 2023YhteYden u usivuosi 2023

30.12.-1.1.30.12.-1.1.

Pe 30.12. klo 18.00.Pe 30.12. klo 18.00.
lA 31.12. klo 16.00.lA 31.12. klo 16.00.
                                    klo 19.00.klo 19.00.
                                    klo 22.00.klo 22.00.
su 1.1.     klo 12.00.su 1.1.     klo 12.00.

suorAt lähetYkset:suorAt lähetYkset:

PAikkA: veturitori 2. PAikkA: veturitori 2. 
helsinkihelsinki
www.elAvAtvirrAt.fiwww.elAvAtvirrAt.fi

YlistYksessä:YlistYksessä:
new wAY worshiPnew wAY worshiP
sound of heAvensound of heAven
elävät virrAt elävät virrAt 
worshiPworshiP
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Toivon Seurakunta  

Kalle Vihonen
pastori 

Erikink. 4, Turku – www.toivonseurakunta.fi

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

Suomi 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
Swift-Bic: DABAFIHH     
Viite 1025  
Anna lahja soittamalla:
0600 15525  (10.01 € + pvm )  
0600 14400  (20,23 € + pvm

Uusi Elämä ry:llä on 
Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/685

Tili Ruotsissa: Swish nr 123 033 94 57  –  PG 496 39 26-3
Uusi Elämä, Nytt Liv förening 
Kiitos tuestasi! Pauli Kemi, pastori ja päätoimittaja
www.uusielama.net  –  info.uusi@gmail.com  –  +358 400 422 777

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

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

www.kaantopiiri.org!  

 ILPOISTENPIIRI
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat

Turun Martinkirkossa 
joka tiistai klo 19.

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

 

Uusi Elämä Keskus
Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere, p. 040 141 20 57

Sunnuntai klo 16:00 
Viikkojuhla
Keskiviikko klo 11:00 
Päivärukouskokous
Vesa & Sirkka Kemi

Tuli palaa 28.-29/1.
Miko Puustelli  
Vesa & Sirkka Kemi
La 28/1 klo 16:00 ja 18:00
Su 29/1 klo 14:00 ja 16:00  
Tammikuun lopun tilaisuudessa myös Vesa Kemin CD:n 
julkaisutilaisuus. Lisää infoa myöhemmin.
Ajo-ohjeet: vesa.kemi@gmail.com – www.uusielama.net
Puh. 040 141 20 57  –   Ilmaiset pysäköintipaikat! 
Tue Uusi Elämä Keskuksen uutta työtä lahjallasi. 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83  – Kiitos!

On hyvä pysähtyä mietti-
mään elämän tarkoitusta. 
Voit asettaa itsellesi muu-
tamia kysymyksiä: Mik-
si elän? Mikä on elämäni 
tarkoitus? Onko elämää 
ajallisen elämän jälkeen? 
Onko Jumala todella kaiken 
Luoja?

 
Usko Jeesukseen antaa todelli-
sen identiteetin. Löydät yhtey-
den Luojaasi. Usko Jumalaan 
luotaa pitkälle - elämään kuo-
leman jälkeen.

On olemassa vain yksi pe-
lastuksen perusta ja vain yksi 
tie taivaaseen, ja se on Jeesus. 
“Eikä ole pelastusta yhdes-
säkään toisessa; sillä ei ole 
taivaan alla muuta nimeä 
ihmisille annettu, jossa mei-
dän pitäisi pelastuman” (Apt. 
4:12). Tuo nimi on Jeesus.

Jumalan puolelta kaikki 
on valmista. Sinun tulee vain 
ottaa vastaan taivaan lahja. 
“Sillä niin on Jumala maail-
maa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä” (Joh. 
3:16).

    

Pelastuminen on yksinkertaista 
ja helppoa jokaiselle. Raama-
tussa sanotaan: “Sillä jos sinä 
tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksesi ja uskot sydämes-
säsi, että Jumala on Hänet 
kuolleista herättänyt, niin sinä 
pelastut, sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan” 
(Room. 10:9-10).

Ehkä ajattelet, että en kelpaa 
Jumalalle. Olen niin huono 
ihminen ja olen tehnyt paljon 
pahaa. Minulla on sinulle 
lohdullinen sanoma. Niin sinä 
kuin minä olemme syntiä teh-
neet, ja se erottaas Jumalasta, 
mutta Jumala ottaa vastaan 
jokaisen joka Hän puoleensäa 
kääntyy. Tule sellaisena kuin 
ole, Jeesus ottaa sinut avosylin 
vastaan..

Ehkä sanot, että minulla 
ei ole voimaa eikä rohkeutta 
tulla uskoon. Juuri sinule Ju-
malan Sana lupaa, että Jumala 
antaa siihen voiman. Johannes 
kirjoittaa:”Mutta kaikille, jot-
ka ottivat Hänet vastaan, Hän 
antoi voiman (oikeuden) tulla 
Jumalan lapseksi, niille,  jotka 
uskovat Hänen (Jeesuksen) 
nimeensä. Myös sinä saat 

oikeuden ja voiman tulla Ju-
malan lapseksi. 

Voit rukoilla kanssani syn-
tisen rukouksen, jos haluat 
tulla uskoon: “Jeesus, tunnen 
kurjuuteni ja syntisyyteni Si-
nun edessäsi. Uskon, että olet 
kuollut minun syntieni tähden 
ja että sinä olet ylösnoussut 
kuolleista, jotta minulla olisi 
iankaikkinen elämä. Kiitos, 
että annat anteeksi kaikki syn-
tini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että veresi puhdistaa 
kaikki syntini ja että saan 
uudestisyntyä Pyhän Hen-
gen kautta Jumalan lapseksi. 
Amen.”

Yksi asia vielä. Ota yhteyttä 
paikkakunnallasi toimivaan 
elävään seurakuntaan, jossa 
voit kasvaa uskossa yhdessä 
toisten uskovien kanssa. Seu-
rakunnassa saat myös hengel-
lisstä ravinto, Jumalan Sanaa, 
mikä auttaa sinua kasvmaan 
uskossa.

Voit ottaa yhteyttä myös 
lehtemme toimitukseen. Au-
tamme sinua löytämään asuin-
alueeltasi sinulle sopivan usko-
vien yhteyden.
Pauli Kemi

Löydä tarkoitus elämääsi
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Elämässä on erilaisia tapoja torjua 
erityyppisiä olosuhteita, jotka yrittävät 
viedä pois rauhan ja keskittymisen 
Jeesukseen. Haluan rohkaista kaikkia 
uskovia ja ei-uskovia kuningas Joosa-
fatin asenteella, kun vihollisen armeija 
uhkasi häntä. Hänen uskonsa pelasti 
hänet ja koko valtakunnan. Hänen 
esimerkkinsä voi auttaa meitä uskossa 
koettelemusten ja ahdinkojen aikana.

Kuningas Joosafat säilytti uskonsa, 
vaikka hän pelkäsi. Hän päätti luottaa 
Herraan (2. Aik. 20:3). Meidän on 
valittava luottaa Herran huolenpitoon 
pelon aikoina. Psalmissa 103:14 sa-
notaan, että Jumala tuntee sen, mitä 
tekoa olemme. Hän tietää, että olemme 
heikkoja, ja siksi rukouksessa voim-
me tunnustaa Hänelle pelkomme ja 
että tarvitsemme Hänen apuaan, niin 
Jumala toimii.

Rohkaise toisia 
uskomaan Jumalaan
Kannusta muita uskomaan Jumalan 
(2. Aik. 20:3–4). Kuningas Joosafat 
käski ihmisiä etsimään Herran kasvoja. 
Hän julisti paaston koko Juudan yli. 
Joosafat tiesi, että kaikki apu tulee 
Jumalalta, ja hän rohkaisi ihmisiä et-
simään Jumalaa rukouksessa.

Tänä aikana meidän on luotettava 
mahtavaan ja armolliseen Jumalaan 
huolimatta ympärillämme olevista 
huonoista uutisista, oli sitten kyse 
sairauksista, sodasta tai taloudesta. 
Meidän on keskityttävä Jumalan 
lupauksiin Jeesuksen kautta. Kun 
teemme parannuksen synneistämme ja 
alamme luottaa Jeesukseen, kuten Fil. 
4:7:ssä todetaan, me koemme rauhan 
ja turvallisuuden, joka ylittää kaiken 
ymmärryksen. Pyhä Henki täyttää 
meidät toivolla ja osoittaa meille, ettei 
mikään paha kestää ikuisesti ja että 
Jeesus on suurempi kuin se, mikä on 
meitä vastaan.

Usko Jumalan lupauksiin
Usko Jumalan lupauksiin (2. Aik. 
20:5–12). Kuningas Joosafat oli ru-
kouksessa, kun vihollisen armeijan 
uhkasi häntä. ”Jos meitä kohtaa joku 
onnettomuus, miekka, rangaistus-
tuomio, rutto tai nälänhätä, niin me 
astumme tämän temppelin eteen ja 
sinun eteesi, sillä sinun nimesi on tässä 
temppelissä; ja me huudamme sinua 
hädässämme, ja sinä kuulet ja autat.” 
2. Aik. 20:9

Kuningas Joosafat muisti, että 
Jumala oli pelastanut ja voittanut 
monia valtakuntia aiemmin. Hän oli 
varma, että Jumala pelastaa heidät 
myös vihollisen armeijasta. Samoin 
meidän on muistettava ja luotettava 
Raamatun lupauksiin, ettei mikään 
rutto, virus tai epidemia saa vaikuttaa 

meihin. Rukouksen lopussa Joosafat 
puhui Jumalalle ja sanoi, että heidän 
silmänsä on kiinnitetty Jumalaan.

Pidä keskipiste Jeesuksessa
Saatat pelätä sitä, mitä voi tapahtua, 
mutta kehotan sinua jatkamaan kes-
kittymistäsi Jeesukseen, koska Jeesus 
itse sanoi, että maailmassa teillä on 
kärsimystä, mutta olkaa rohkealla 
mielellä, koska Hän voitti maailman 
(Joh. 16:33).

Jumala vastasi Joosafatin ja Juu-
dan kutsuun lähettämällä profeetan 
muistuttamaan heitä siitä, että taistelu 
ei ollut heidän vaan Herran (2. Aik. 
20:17). Tämä Jumalan Sana on meille 
kaikille, ei vain sairauksia tai muiden 
vaikeuksien suhteen, vaan kaikissa 

tilanteissa elämässämme. Jumala odot-
taa, että me luotamme Hänen voimaan-
sa, koska Hän tekee kaiken tarvittavan 
pelastaakseen meidät.

Kiitä Herraa
Joosafat luotti Jumalaan ja rohkaisi 
ihmisiä tekemään samoin. Rukouksen 
lisäksi Joosafat ylisti ja kiitti Herraa 
jo ennen voittoa (2. Aik. 20:22). Hal-
leluja. Voitamme vihollisen tai meitä 
uhkaavat ongelmat, kun lopetamme 
keskittymisen ongelmiin ja sen sijaan 
ylistämme ja kunnioitamme Herran 
nimeä. Toivon, että jokainen henkilö 
ottaa Jeesuksen vastaan Herrana ja 
Vapahtajana, sillä Jeesus on ainut, joka 
voi auttaa meitä.  
Ana Kemi

Luota Jumalaan ja Hänen Sanaansa

Ana Kemi on brasilialainen, 
joka sairaanhoitajan työnsä 
ohessa palvelee julistajana 
miehensä Paulin kanssa 
Ruotsissa, Suomessa ja 
Brasiliassa, jonne he ovat 
tehneet useita kokousmat-
koja. Ana haluaa rohkaista 
uskovia profeetallisesti 
näkemään Jumalan 
mahdollisuuksia tässä ja nyt.

* Evankelioiva  
* Siunaa Israelia
* Profeetallinen 
* Yhteiskristillinen 
Tilausmaksu 35 €/vuosi  
Uudista tilauksesi 
maksamalla tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
E-mail: info.uusi@gmail.com 
Huom! Tämän lehden mukana tulee lasku tilausmaksusta. Jos olet jo maksanut tilauksesi, niin se on kunnossa. 
Uusi Elämä -lehden tilaus on aina kestotilaus, jonka voit halutessasi lopettaa koska tahansa!

Tilaa Uusi Elämä -lehti v. 2023!
Uusi Elämä 

Uusi Elämä, c/o Kalle Vihonen, Raivionkuja 4 A 19, 20540 Turku  –  www.uusielama.net 
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Reino Malinen  
Koki suuren ihmeen

- nousi pyörätuolista

             Sivut 4-5

Kanadalainen pastoripari 

Femi ja Remi Ogunrinde:

Mihin maailma on 

menossa? Sivu 12

Nro 8/2021

Hannu Grönroos 

Jumalan 
kansan 
trubaduuri
     Sivut 6-7

Pastoripari Juha ja Kati Ketola:

Rakennamme seurakuntaa, jossa

ihmiset ovat tärkeitä – ei rakennus

Sivu 6
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Itella Green

Nro 5/2022

Pastoripari Femi ja Remi 

Ogunrinde Kanadasta:

Nouse ja loista
Sivu 12

Femi ja Remi Ogunrinde vierailevat Suomessa.
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