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Jeesus on tie, totuus ja elämä
Jeesus sanoo: Minä olen tie,
totuus ja elämä. Noissa sanoissa on suuria totuuksia.
Jeesus on ainut tie Jumalan
yhteyteen. ”Eikä ole pelastusta
kenessäkään toisessa, sillä ei
ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän pitäisi pelastua.” Ap.t. 4:12
Jumalan tie, Jeesus tie on
suora ja selkeä. Siltä tieltä ei
ole helppo eksyä, mutta usein
ihminen on valinnut oman tie
aina syntiinlankeemuksesta
lähtien, vaikka Jumalan tie on
suora. ”Katso, tämän ainoastaan olen löytänyt: että Jumala
on tehnyt ihmiset suoriksi,
mutta itse he etsivät monia
mutkia.” Saarn. 7:30 Tästä on
aiheutunut ”sakkokierroksia”,
joita monet ovat joutuneet
kulkemaan. Israelin kansan
sakkokierrokset erämaassa
kestivät 40 vuotta.
Jokainen meistä on joutunut
kulkemaan omia sakkokierroksia väärien valintojen johdosta.
Sana sanoo, että kaikki ovat

pois poikenneet. ”Ei ole ketään
vanhurskasta, ei ainoatakaan,
ei ole ketään ymmärtäväistä,
ei ketään, joka etsii Jumalaa;
kaikki ovat poikenneet pois,
kaikki tyynni kelvottomiksi
käyneet; ei ole ketään, joka
tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Room. 3:11-12
Paavali kirjoittaa: ”Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti
viisasta, ei monta mahtavaa,
ei monta jalosukuista.” 1. Kor
1:26
Ehkä sinäkin olet kulkenut
omien valintojesi sakkokierroksia. Elämä ei aina ole ollut
helppoa, koska ihminen on
usein valinnut oman tiensä niin
kuin sanotaan, että jokainen
on oman onnensa seppä. Tällä
asenteella on unohdettu, että
elämän lähde on Jeesuksessa.
Vääristä valinnoista huolimatta
Jumala on kuitenkin armollinen. Hän on täynnä armoa ja
laupeutta. Hän haluaa osoittaa
sinulle anteeksiantoa, uutta

alkua elämääsi.
Kristillisen julistuksen yksi
keskeisimmistä sanomista
kulminoituu anteeksiantoon.
Se koskettaa elämää tässä ja
nyt, mutta se koskettaa myös
iäisyyttä. Jumalan anteeksianto
Jeesuksessa Kristuksessa johtaa Jumalan yhteyteen, sovitukseen, uudestisyntymiseen,
josta Paavali kirjoittaa: ”Siis,
jos joku on Kristuksessa, niin
hän on uusi luomus; se, mikä
on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.
5:17).
Anteeksianto Kristuksessa
tekee jokaisesta uskovasta
uuden ihmisen, taivaan kansalaisen, mutta tähän sisältyy
myös yksi vaatimus: Myös
sinun on annettava toisille
anteeksi, jotta Jumalan anteeksianto on voimassa elämässäsi.
Tätä Jeesus opetti Isä meidän
rukouksessa: “Ja anna meille
meidän velkamme anteeksi,
niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme”

(Matt. 6:12).
Ilman Jumalan anteeksiantoa ei kukaan ihminen voi
päästä Jumalan yhteyteen.
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla” (Room. 3:23), mutta
Jeesuksessa avautuu uusi tie
uuteen elämään. Jeesus sanoo:
”Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Joh. 10:10
Tänään monet etsivät hyvää
elämää, mutta tästä huolimatta
monet ovat kadottaneet parhaimman. Raamattu sanoo,
että joka löytää elämän, hän
kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä Jeesuksen ja
evankeliumin tähden, hän löytää sen. Daavid sanoo: ”Minun
onneni on olla lähellä Herraa.”
Kaikki se, mitä on tässä
maailmassa, ei tuo onnellisuutta, koska todellinen elämä on
Elämän antajassa Jeesuksessa.
Hän on myös on totuus.
Totuus, pelastus on koettava
henkilökohtaisesti. Filippus sa-

noi Natanaelille: ”Me olemme
löytäneet sen, josta Mooses
laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista. Natanael sanoi
hänelle: ’Voiko Nasaretista
tulla mitään hyvää?’ Filippus
sanoi hänelle: ’Tule ja katso’.”
Joh. 1:45-46. Filippus oli löytänyt totuuden, jonka jokaisen
tulisi henkilökohtaisesti kokea.
Myös sinä voit löytää todellisen totuuden, elämän, kun otat
Jeesuksen vastaan henkilökohtaisesti Pelastajanasi. Hän on
tie, totuus ja elämä.

Pauli Kemi

Pauli Kemi, päätoimittaja

Pyhällä matkalla

Mooseksen laki velvoitti
juutalaista miestä tulemaan
kolmesti vuodessa Herran
eteen. Jerusalem oli tämä Herran valitsema paikka. Siellä,
Moorian vuorella, kimalteli
auringon valossa temppeli,
Herran läsnäolon paikka. Se
oli pyhiinvaeltajan matkan
kohde.
Jerusalemiin ei lähdetty
pakosta. Ilo ja riemu täyttivät lähtijöiden mielet: Minä
iloitsin, kun minulle sanottiin.
”Menkäämme Herran huoneeseen.” (Ps. 122:1) Matkan
päämäärään oli kaipaus!
Jerusalemin matkaa halajavia kutsuttiin onniteltaviksi:
”Autuaat ne ihmiset, joilla on
voimansa sinussa, joilla on
mielessänsä pyhät matkat.”
(Ps. 84:5) Autuas -sanahan
tarkoittaa onniteltavaa, onnellista.
Jerusalem ja sen pyhät pai-

kat olivat juutalaisilta myöhemmin pitkään tavoittamattomia. Monet sukupolvet tulivat ja menivät vailla pääsyä
Pyhään Kaupunkiin. Sitä ei
kuitenkaan koskaan unohdettu
eikä sitä saanutkaan unohtaa.
Jumala oli johdattava vielä
kansansa takaisin sille luvatulle alueelle profeetallisen
sanan mukaan. Lupaus on
pitänyt; taas kaikuu ilo ja
rukousten ääni Länsimuurilla!
Israelin rajojen ulkopuolella asuvilla Abrahamin, Iisakin
ja Jaakobin jälkeläisillä on
pyhiinvaelluspaikka, minne
mennä. Eri puolilla maapalloa koettavilla antisemitismin, juutalaisvastaisuuden
ilmiöillä voi olla merkittävä
vaikutus. Kiristyvä tilanne
voi heidän kohdallaan johtaa
alijaan, paluuseen pysyvästi
Israelin maahan.   
Monet suomalaiset ovat

tehneet matkan, ehkä useammankin, Israeliin ja nimenomaan Jerusalemiin. Kristuksen oma on oksastettu jaloon
Viinipuuhun.
Öljymäeltä avautuva näkymä auringonpaisteessa loistavaan Vanhaan kaupunkiin on
tehnyt pysyvän vaikutuksen.
Matkaan on tiivistynyt paljon
odotusta; määrättyjen Raamatusta tuttujen paikkojen näkemistä ja Jumalan kohtaamista
yhä syvemmällä tasolla.
Monelta tuo näkymä ja
matka ajalliseen Jerusalemiin
on jäänyt näkemättä ja kokematta. Jumalan läsnäolo on
kuitenkin täällä Pohjolassakin
todellinen; rukouksen kautta
on mahdollista matkata Hänen
pyhyyksiinsä!
Lopulta kaikki Kristukseen
turvautuvat ovat pyhiinvaellusmatkalla päämääränään
uusi Jerusalem. Sinne ei ku-

Pertti Kymäläinen

kaan ole vielä päässyt, sillä
se on vasta tulevaisuudessa
Ilmestyskirjan mukaan laskeutumassa.
Tie avautuu eteenpäin.
Matkarepun sisältö on armo.
Siinä on tarpeellinen. Ristille
saa jättää kaiken raskauttavan.
Israelin Pyhä on lupauksensa mukaisesti itse matka-

seuranamme pyhiinvaellustiellämme. Hän, joka itse on
Tie, auttaa monella tavalla.
Apua ja rohkaisua saamme
myös kanssavaeltajilta. Pääasia on, ettei kukaan, Heprealaiskirjeen sanoin, jää matkalle, vaan saavuttaa päämäärän.

Pertti Kymäläinen,
pastori, Pori
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Maksa 35 € ja

uudistat Uusi Elämä -lehden tilauksesi v. 2020!
Uusi Elämä -lehti sisältää luettavaa kaikille hengellisistä asioista
kiinnostuneille. Jokainen numero
sisältää pelastussanoman sekä innostavia ja keskustelua herättäviä
kirjoituksia erilaisista ajankohtaisista aiheista. Lehdessä on myös
seurakuntien kuulumisia ja mielenkiintoisia henkilötarinoita sekä
välähdyksiä Israelista ja muualta.

Vunna 2020 Uusi Elämä -lehden
tilausmaksu on 35 €. Maksa lehden mukana tulevalla laskulla tai
verkkopankissa.
Lehti lähetetään vain tilausmaksun
maksaneille! Uusi Elämä -lehden
tilaus on aina kestotilaus.

Mikäli et halua enää Uusi Elämä
-lehteä, tilauksen voi perua. Muis-

tathan ilmoittaa myös osoitteenmuutoksesi.
Puh. 0400-422 777, 0400-90 88 40
E-mail: pauli.kemi@gmail.com
Tilaamalla Uusi Elämä -lehden
1. Olet taloudellisesti tukemassa
Suomen evankeliointia ja
2. saat monipuolisen hengellisen
lehden kotiisi noin 8-10 kertaa
vuonna 2020.

Uudista tilauksesi heti maksamalla tilausmaksu 35 €.

Lehden tilausmaksun maksat
Uusi Elämä -lehden tilille:
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Lehden mukana sinulle tulee
myös lasku.
www.uusielama.net

Kannanotto uskonnon- ja
sananvapauden puolesta
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen
kirjoituksesta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät
loi”. Kirjoitus on Suomen Luther-säätiön vuonna
2004 julkaisema kirkkoja yhteiskuntapoliittinen
kannanotto, joka koskee seksuaalisuutta, avioliittoa ja Raamatun tulkintaa.
Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että Räsänen on syyllistynyt kirjoituksellaan
kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan
loukkaavalla tavalla. Räsänen itse näkee asian
uskonnonvapautta ja vakaumusta koskevana
kysymyksenä. Poliisi on päättänyt aiemmin, ettei
esitutkintaa kyseisestä Räsäsen kirjoituksesta ole
syytä aloittaa. Nyt valtakunnansyyttäjä on kuitenkin päätynyt toiseen ratkaisuun punnitsemalla
sananvapautta, uskonnonvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia perus- ja ihmisoikeuksia toisin
kuin poliisi.
Suomen vapaakristilliseen neuvostoon (SVKN)
kuuluvien jäsenkirkkojen johtajina olemme syvästi huolestuneita valtakunnansyyttäjän päätöksestä, joka on juridisesti kyseenalainen ja
joka osoittaa vaarallisella tavalla kaventunutta
sanan- ja uskonnonvapauden tulkintaa. Tähän
liittyen haluamme tuoda esille seuraavaa:
Päivi Räsänen on kirjoituksessaan ilmaissut omaan kristilliseen uskoonsa ja Raamatun
tulkintaan perustuvan vakaumuksensa, mihin
jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslain

Uusi Elämä

suoma oikeus.
Kun poliisi on jo aiemmin päättänyt olla aloittamatta asiassa esitutkintaa, on vaikea nähdä,
mikä olisi sellainen uusi syy tai painava yhteiskunnallinen peruste, jonka oikeuttaisi esitutkinnan aloittamiseen.
Räsäsen tapauksessa on kyse perus- ja ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle.
Uskonnonvapaus on perusoikeuksista kaikkein
vanhimpia. Se on myös yksi demokraattisen
yhteiskunnan perusvaatimus. Nykyinen perustuslaki (11 §) turvaa uskonnon- ja omantunnon
vapauden. Tämä vapaus on turvattu ihmisoikeutena myös useissa kansainvälisissä sopimuksissa,
kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa
yleissopimuksessa.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2
kohdassa säädetään uskonnonvapauden rajoittamisesta: ”Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia
rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat
välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa
yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai
muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien
turvaamiseksi.”
Edellä olevaan viitaten vetoamme, että uskonnon- ja sananvapaus säilytetään Suomessa
myös käytännössä siinä asemassa, jota maamme
hyväksymät ihmisoikeussopimukset ja perus-

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com

Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
evankelioiva, Israelia siunaava,
opettava ja profeetallinen herätysUusi Elämä
lehti, joka ilmestyy lähes kerran
c/o Kalle Vihonen
kuukaudessa, noin 8-10 kertaa
Paljaspää 2 A
vuodessa. Lehden tilausmaksu
vuodelle 2020 on 35 euroa.
20610 Turku

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

tuslaki edellyttävät. Toivomme myös, etteivät
erilaiset ideologiset ja poliittiset pyrkimykset
kavenna tai rajoita kansalaisten vapautta ilmaista
mielipiteitään ja noudattaa omaa vakaumustaan.
Vain silloin maamme voi säilyä oikeusvaltiona ja
demokraattisena, erilaisia näkemyksiä suvaitsevana vapaana kansalaisyhteiskuntana.
Helsingissä 11. marraskuuta 2019
Suomen Vapaakristillisen Neuvoston hallitus

Jori Brander, piirikunnanjohtaja,
Suomen Metodistikirkko
Aimo Helminen, johtaja,
Suomen Adventtikirkko
Saga Lippo, ylisihteeri,
Suomen Pelastusarmeija
Jari Portaankorva, johtaja,
Suomen Baptistikirkko
Mika Yrjölä, johtaja,
Suomen Helluntaikirkko
Esko Matikainen, toiminnanjohtaja,
Suomen Helluntaikirkko
Hannu Vuorinen, kirkkokunnanjohtaja,
Suomen Vapaakirkko
Arto Kortemaa, pastori,
Suomen Vapaakirkko

FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH

Tilaukset,
osoitemuutokset,
lehtiä jakeluun:

Tili Ruotsissa:
Pg 496 39 26-3
Swish: 1230 339 457
Box 135, S-125 23 Älvsjö
Puh. 072 531 88 11

Kalle Vihonen,
Puh. 0400 90 88 40
kalle.vihonen@gmail.com

Uusi Elämä -lehti
netissä
www.kristetliv.net
www.uusielama.net
Netissä on myös meidän
YouTube-kanava

pauli.kemi@gmail.com
Puh. 0400 422 777

Paino: Suomalainen
Lehtipaino, Kajaani 2019
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Useita kristittyjen vaikuttajien vetoomuksia
sanan- ja uskonnonvapauden puolesta

Kristittyjen ihmisoikeusryhmä Krio,
joka toimii Suomen Evankelisen Allianssin yhteydessä, vetosi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiseen, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssoniin
ja sisäministeri Maria Ohisaloon sekä
sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka
Salmeen, jotta sanan- ja uskonnonvapautta ei kavennettaisi Suomessa.
Tämän lisäksi marraskuussa kautensa
päättävän kirkolliskokouksen 32 edustajaa otti kantaa Räsäsen puolesta ja
kristityt pastorit ja vaikuttajat eri seurakunnista vetosivat sananvapauden
puolesta omassa vetoomuksessaan.
Myös Suomen Vapaakristillinen Neuvosto on ottanut kantaa painottaakseen
perusvapauksia. Kaikissa vetoomuksissa ydinviesti on huoli sanan- ja
uskonnonvapauden kaventumisesta
Suomessa.
Krion vetoomuksessa, joka julkaistiin paljon keskustelua herättäneen,
20.11. Helsingin Sanomissa julkaistun
valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen
haastattelun jälkeen, todetaan painokkaasti, että uskonnonvapaus voi
Suomessa kaventua, ”mikäli uskonnollisesta vakaumuksesta kumpuavia
moraalisia arvostelmia tai Raamatun
tulkintaa koskevia näkemyksiä ryhdytään arvioimaan viranomaistasolla.”

Uskonnonvapaus
demokratian kulmakiviä

Krion vetoomuksessa viitataan uskonnon- ja sananvapautta puolustettaessa
mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jonka mukaan ”sananvapaus
suojaa myönteiseksi koettujen ilmaisujen ohella myös sellaisia, jotka joku
voi kokea jopa häiritsevinä.” ’Erilaiset
näkemykset ovat osa demokraattista
yhteiskuntaa’, vetoomuksessa todetaan, ja painotetaan kristittyjen oikeutta siteerata ja tulkita Raamattua julkisesti. Vetoomuksessa otetaan esiin
myös YK:n ihmisoikeuksien julistus

ja sen uskonnon- ja sananvapausjulistukset, ja todetaan, että ”missä näitä
vapauksia kavennetaan, syyllistytään
usein myös erilaisten vähemmistöjen
syrjimiseen tai jopa vainoon”. Ryhmä,
jonka jäseninä on mm. kansanedustajia ja kirkollisia vaikuttajia, painottaa
sanan-ja uskonnonvapauden olevan
’demokratiamme kulmakiviä’. ”Sananvapaus, raamattu ja Räsänen”vetoomuksessa, jonka allekirjoittajina
on mm. vapaiden seurakuntien sekä
luterilaisten herätysliikkeiden vaikuttajia, mm. TV 7:n toimitusjohtaja
Martti Ojares, Uusi Elämä-lehden
päätoimittaja Pauli Kemi ja Helsingin
ruotsinkielisen metodistikirkon pastori Tuula Sahlin, seurakuntien johtajat
ja hengelliset vaikuttajat painottavat,
että he ovat yhteisesti Räsäsen tukena.
”Me kuulumme eri kirkkokuntiin,
mutta olemme silti samaa perhettä”.

Kirkolliskokousedustajat
Räsäsen tukena

Nelivuotiskautensa päättäneen kirkolliskokouksen viimeisessä kokoustapahtumassa Turussa 32 kirkolliskokousedustajaa, heidän joukossaan
mm. Riku Rinne, Sammeli Juntunen
ja Paula Lehmuskallio, toi esille yhteisen kannanottonsa Päivi Räsäsen ja
sanan- ja uskonnonvapauden puolesta.
Kannanotossa kysytään, ovat sananja uskonnonvapaus vielä ’voimassa
maassamme’.
Kirkolliskokousedustajat toteavat,
että heidän mielestään kansanedustaja
Päivi Räsänen ei ole kyseenalaistanut
homoseksuaalien ihmisarvoa tai solvannut heitä, vaan hän on esittänyt
’kristinuskon perinteisen näkemyksen
seksuaalisuudesta’. ”Jos kansalaiset
eivät voi ilmaista toisistaan poikkeavia
mielipiteitä esimerkiksi eettisistä ja
elämäntyyliä koskevista kysymyksistä pelkäämättä rikkovansa lakia tai
syyllistyvänsä vihapuheeseen, se on

Kansanedustaja Päivi
Räsänen
omiaan tukahduttamaan demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvaa vapaata
keskustelua”, kannanotossa todetaan.
Vetoomuksessa todetaan myös, että poliisi ja oikeuslaitos eivät voi ratkaista
sentyyppisiä asioita kuin raamatuntulkinnan oikeellisuus. Suomen vapaakristillisen neuvoston kannanotossa
puolestaan todetaan ’valtakunnansyyttäjän päätöksen olevan juridisesti kyseenlalaisen ja osoittavan vaarallisella
tavalla kaventunutta sanan- ja uskonnonvapauden tulkintaa’. Kannanotossa
vedotaan sanan- ja uskonnonvapauden
säilyttämiseen siinä laajuudessa, mitä
Suomen perustuslaki ja kansainväliset
ihmisoikeussopimukset edellyttävät,

ja toivotaan, etteivät ideologiset tai
poliittiset pyrkimykset olisi kaventamassa sananvapautta.”Vain silloin
maamme voi säilyä oikeusvaltiona ja
demokraattisena, erilaisia näkemyksiä
suvaitsevana vapaana kansalaisyhteiskuntana”. Kannanoton on allekirjoittanut Suomen Vapaakristillisen Neuvoston hallitus, heidän joukossaan mm.
Suomen Helluntaikirkon johtaja Mika
Yrjölä, Suomen Vapaakirkon johtaja
Hannu Vuorinen ja Pelastusarmeijan
ylisihteeri Saga Lippo.

Teksti ja kuva:
Heljä Ahjovaara-Steck

181 Johtajien rukouspäivä 24.1.2020
Toivon saavani kuulla, että te pysytte
lujasti samanhenkisinä ja taistelette
yksimielisesti evankeliumin ja uskon
puolesta antamatta vastustajien säikyttää itseänne.” (Fil. 1:27-28)
Kutsumme kristityt johtajat, pastorit
ja vaikuttajat eri kirkkokunnista ja yhteiskunnan osa-alueilta ympäri Suomen
yhteiseen rukoukseen. 181-rukouspäivässä olemme avoimina ja tarvitsevina
Jumalan edessä, rakennamme sydänten
ykseyttä johtajien kesken ja rukoilemme evankeliumin jalkautumista arkeen
kauttamme.

Pe 24.1.2020 klo 10–17
Suhe Seurakunta
Pengerkuja 6, 00530 Helsinki

Tarvitsemme syvempää yhteyttä eri
sukupolvien kesken. Ota mukaasi joku
nuorempi (tulevaisuuden) johtaja ja
ilmoittautukaa tästä: https://forms.gle/
e1Zy1EtGRVWdAeKS8
"Maailman Evankelisen Allianssin
suuressa tapahtumassa Jakartassa
nyt marraskuussa teemana oli Tulkoon valtakuntasi - kokonaisvaltainen
opetuslasten tekeminen seuraavalla

vuosikymmenellä (Your Kingdom
Come - A Decade of Holistic Disciple
Making). Erityisesti seuraavan sukupolven huomioiminen seurakunnissa
ja järjestöissä tämän päivän johtajina
on haaste, joka kuului monen puhujan
suusta. Haluamme Suomen Evankelisessa Allianssissa rohkaista Suomen
kristikuntaa tämän haasteen keskellä,
ja kutsumme eri sukupolvien johtajat
yhteiseen rukoukseen 181-rukouspäivään. Kuka on se tulevaisuuden johtaja,
jonka kanssa sinä tulet?"
Nimi 181 tulee kristittyjen ykseyden

rukouspäivästä, joka on aina 18.1. ja
aloittaa ekumeenisen rukousviikon.
Suomen Evankelisen Allianssin (SEA)
järjestämä 181-rukouspäivä on aina
tällä rukousviikolla, lähtökohtaisesti
perjantaisin, ja vuonna 2020 se on 24.1.
Hinta 25 € sisältää yhteisen lounaan
ja kahvit.
Jari Sippola, tiedotussihteeri
Suomen Evankelinen Allianssi
jari.sippola@suomenea.fi
041 537 5580
www.SuomenEA.fi
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”Yksi hallitsija”- dokumentti
kertoo vainotusta seurakunnasta
Hurttimurtin uusi, joulukuussa valmistuva dokumentti käsittelee vainottua
seurakuntaa toivon näkökulmasta.
Mika ja Ruut Ahosen Hurttimurttituotantoryhmältä on tulossa joulukuuksi uusi dokumenttielokuva, joka
käsittelee vainottua seurakuntaa, ja
sitä, miten kristityt ovat kestäneet
vaikeissa vaiheissa ja mikä on vainotun seurakunnan menestyksen salaisuus.  Dokumentissa kysytään, miten
vainoissa elävä seurakunta on voinut
kasvaa ja vahvistua.
Kiinan kristilliseen seurakuntaan
liittyen Ahoset ovat haastatelleet
ChinaAid-järjestön johtajaa, tohtori
Bob Fu:ta, joka on kokenut itsekin
vainoa nuoruudessaan. Muslimimaailmaa Hurttimurtin dokumentissa
edustaa tohtori Yassir Eric, joka on
kasvanut radikaalin islamilaisen suvun keskellä.
Tohtori Susanna Kokkonen, joka
on dokumentin kolmas haastateltava,
tunnetaan erityisesti perehtymisestään
juutalaisvainoihin. Kokkonen toimii
tätä nykyä perustamansa ”Toivoa vainotuille kansoille”-järjestön johdossa.

Dokumentin
aikataulusta

Mika ja Ruut Ahosen uuden dokumentin piti valmistua jo v. 2018,
mutta dokumentin tekemisessä oli
ongelmia haastateltavien ja yhteistyökumppaneiden löytämisen suhteen,
ja niin Ahoset päättivät tehdä ensin

Kirkkoja on tuhottu monissa maissa.

Mika ja Ruut
Ahonen
Turvapaikkapeliä-dokumentin, joka
kuvaa mm. kristityiksi kääntyneiden
turvapaikanhakijoiden haasteita.
Turvapaikkapeliä-dokumentissa on
haastateltu esim. muslimityöhän perehtynyttä pastoria, Timo Keskitaloa. Kun Yksi hallitsija -dokumentti
valmistuu joulukuussa, se osuu keskelle kotimaista sanan- ja uskonnonvapauskeskustelua.
– Jälkikäteen ajateltuna tämä viivästys ei olisi voinut osua parempaan
ajankohtaan, koska juuri nyt monien
kristittyjen mielessä pyörivät kysymykset uskonnonvapaudesta ja
sananvapaudesta, ja nämä asiat ovat

nousseet selvemmin puheenaiheiksi
aivan viime aikoina, Mika Ahonen
toteaa.
Hurttimurtin dokumentissa asioita
tarkastellaan niiden vinkkelistä, jotka
tuntevat vainon lainalaisuuksia.
– Euroopassa ja Suomessa uskonnonvapauden ja sananvapauden tilanne on se, mikä on, ja dokumenttimme
ei lähde pohtimaan syitä siihen. Ennemminkin kysymme, mitä voimme
oppia niiltä kristityiltä ja seurakunnilta, jotka ovat joutuneet erilaisten
vainojen kohteeksi. Tämä näkökulma
onkin todella mielenkiintoinen, eikä
sitä ole vainoista puhuttaessa juuri

nostettu esiin, Ahonen huomauttaa.
Hurttimurtti-tuotantoryhmän uusiin
projekteihin viitaten Ahonen muistuttaa rukouksen ja tuen merkityksestä.
Ahoset haluavat olla tuomassa raamatullista näkökulmaa tämän päivän
aiheisiin.
– Se, mitä seuraavaksi tapahtuu,
on Jumalan käsissä. Tarvitsemme
ympärillemme lisää ihmisiä, jotka
muistavat dokumenttiprojekteja rukouksin, koska rukouksen avulla ovet
avautuvat eri paikkoihin.

Heljä Ahjovaara-Steck
Kuvat: Hurttimurtti

Vainoista huolimatta seurakunta kasvaa.
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Laulaja-evankelista Eija Merilä:

Kukaan ei voi palvella kahta
Eija Merilän laulajantaival on
kestänyt yli 50 vuotta. Eija oli
teini-ikäinen osallistuessaan
Jyväskylässä laulukilpailuun.
Äiti patisti takaisin kouluun,
mutta levy-yhtiö halusi ensimmäisen levyn ilmestyvän
1964. Alkuvuodet menivät iskelmämusiikin puolella, jolloin
mm. Eijan suomeksi levyttämä
Ruusutarha (Rose Garden) oli
hyvin suosittu. Sitten alkoi mediakohu: Eija on tullut uskoon!
Keikkalavat jäivät, ja Eija siirtyi ylistämään laulunlahjallaan
Häntä, joka lahjan oli antanut.

– Ensimmäinen julkinen esiintymiseni
tapahtui jo 3-vuotiaana. Laulaminen
oli minulle luontainen asia. Julkisuus
ja lehtien palstoille joutuminen ei
tuntunut siltä, että tässä nyt jotain oltaisiin. Äitini on musiikkisukua. Viola
Turpeinen, Amerikan hanuriprinsessa,
oli aikanaan ensimmäinen USA:ssa
syntynyt ja siellä levyttänyt suomalainen. Hänestä on USA:ssa tehty paljon
dokumentteja. Koska äitini ja Viola
olivat serkuksia, on minuunkin otettu
asiassa yhteyttä useammalta taholta,
Eija kertoo.

Ihmeellinen maailma

Eija tuli uskoon vuonna 1975 Teheranissa, jossa oltiin Eino-puolison
työn merkeissä. Eijalla oli Raamattu
mukana ja valtava tiedonhalu. Samaan
aikaan Teheranissa asuneen ja Eijan
uskoontuloon vaikuttaneen ystäväperheen kirjahyllystä löytyi hengellistä
kirjallisuutta.
– Luin ihmisistä, jotka olivat tehneet uskonratkaisun ja tulleet tekemisiin nimenomaan Persoonan, Jeesuksen Kristuksen kanssa, ei jonkun
opin, ismin tai aatteen kanssa. Joka
kerta näiden ihmisten elämä oli muuttunut. Monet kuolemansairaat olivat
parantuneet, kun heidän puolestaan
oli rukoiltu. Ajattelin, että eiväthän he
pötyä voineet puhua, kun heidän tarinansa oli kirjoihin tallennettu. Minulle
avautui aivan uusi, ihmeellinen maailma. Tuli valtava tarve tutkia Jumalan
Sanaa, ja tämä tarve on säilynyt tänne
asti, Eija toteaa.

Hyppy nollapisteeseen

Kysyntää keikkalavoille oli paljon. Alussa Eija ajatteli, että voisi ehkä
jatkaa entisessä ammatissaan, mutta se

alkoi tuntua vastenmieliseltä.
– Se oli terve reaktio uudestisyntyneessä, uskoon tulleessa ihmisessä.
Vaikka laulut olisivat ok - enhän minä
mitään rumaa laulanut - ne olivat johdattamassa ihmisiä Raamatun arvojen
vastaiseen suuntaan. Kun tein hengellisen ratkaisuni, tein nimenomaan sen
päätöksen, että nämä entiset keikat jäävät. Se oli kova paikka siinä mielessä,
ettei ollut mitään tietoa, tulenko enää
koskaan laulamaan. Aviomies Eikka ei
silloin vielä ollut uskossa. Miten tässä
käy, lähteekö Eikka toiseen suuntaan?
Meillä oli kaksi lasta siinä vaiheessa,
eikä minulla ollut muuta ammattia,
koska olin niin nuorena aloittanut
laulamisen, Eija kertaa uskonelämänsä
alkuvaiheita.
Siinä vaiheessa, kun Eija teki viimeisen keikan Kellokosken lavalla,
oli Eikka jo uskontiellä.
– Juhannusyönä puolenyön aikaan
sanoin yleisölle: ”Hyvät naiset ja herrat, on tullut jäähyväisten aika. Kun

annoin elämäni Jeesukselle Kristukselle, annoin myös lauluääneni Hänelle. Laulan tästä lähtien ainoastaan
Hänen kunniakseen, jos jotain laulan.”
Tuli aivan hiirenhiljaista. Yleisö ja
orkesteri katsoivat ihmeissään. Toiset
alkoivat itkeä, sitten sain valtavat aplodit. Keräilin takahuoneesta nuottini
ja lähdin ajelemaan hiljaa kotia kohti.
Oli sellainen vapaa ja onnellinen
suvisunnuntain tunne, Eija muistelee
historiallista hetkeä.

Kulta- ja timanttilevyt

Eijan siirtyminen hengelliseen musiikkiin oli luontevaa. Laulun lahja
oli jo valmiina, ja nyt hengelliset asiatkin tuntuivat omilta. Konsta Jylhän
Hengellisiä lauluja -levystä tuli kautta
aikojen ensimmäinen hengellisen musiikin kultalevy (1979), puoli vuotta
myöhemmin timanttilevy (1980). Eija
kertoo, että silloin levyjen myyntirajat
olivat 30 000 ja 50 000. Kaikkiaan levyä myytiin lähes 100 000 kappaletta.

– Konsta Jylhä tuli hyvin iäkkäänä
uskoon. Hän sairastui ja pyysi sairasvuoteella: ”Tule Jeesus minun elämääni.” Sen jälkeen häneltä alkoi syntyä
hengellisiä lauluja. Konsta ja hänen
rukouspiirinsä olivat saaneet viestin
Taivaan Isältä, että minä olisin näiden
laulujen tulkitsija. He ottivat yhteyttä
minuun, ja Konsta kysyi: ”Kiinnostaisivatko sinua tällaiset laulut, ottaisitko näitä ohjelmistoosi?” Sitten
aloimme musiikkitoimittaja Seppo J.
Järvisen kanssa hommiin. Silloin oli
herätyksen aikaa Suomessa, ja äänite
levisi yli kirkkokuntarajojen. Olin
iloinen siitä, ettei minua karsinoitu.
Vaikka oma hengellinen kotini löytyi
helluntaiseurakunnasta, ovat muutkin
seurakunnat kutsuneet esiintymään,
Eija avaa levyn taustaa.
– Olen aina tykännyt laulaa monenlaista musiikkia ja mielellään
vahvoja lauluja kuten Via Dolorosa,
jossa sanoma itsessään on jo saarna.
Kuulijoiden toivomuksissa on laaja
kirjo. Esimerkiksi Kiitokseni, Via Do-
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Laulajaevankelista
Eija Merilä
lorosa sekä reipas, Jeesuksen paluusta
kertova Kuninkaan askeleet ovat hyvin
suosittuja. Konstan lauluja ihmiset
toivovat edelleen.

Herätyksen keskellä

Nuorena uskovana Eija sai olla mukana Yli-Vainion aikaisessa herätyksessä, joka ravisteli kaikkia kansankerroksia.
– Olihan se valtavaa päästä nuorena
uskovana näkemään Jumalan toimintaa. Olimme mieheni Eikan kanssa
rukoustilanteissa mukana. Luulisi,
että niiden jälkeen olisi väsynyt, mutta
olikin valtavan ihana ja siunattu olo.
Monet parantuivat, mutta ei se - kuten
ei uskoontulokaan - ole koskaan ihmisen työ. Ne ovat aina Jumalan teko
ja on Jumalan asia, mitä Hän tekee.
Yli-Vainiolle, kuten meille muillekin
evankeliumin työssä oleville, ihmisen
uskoontulo on kaikkein suurin ihme
ja numero yksi. Jos ihminen ei ota
Jeesusta vastaan, niin ei se pelkkä
parantuminen taivaaseen vie. Voi vain
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toivoa, jos se Jumalan suunnitelmiin
sopii, että Suomessa vielä tulisi heräämisen aika, Eija toteaa.

Ruusutarhasta
ohdakepolulle

Sitten alkoi Kymäläisen perheessä
monien koettelemusten aika. 1990-luvun alun myllerryksissä perhe menetti
suuren omaisuuden. Oli mm. upea
arkkitehdin suunnittelema hirsitalo,
valkoinen rantahiekka ja savusauna.
Sitten yhtäkkiä oltiinkin kodittomia.
– Oli kysymys: mitä nyt? Otetaanko
käteen kerjäläisen keppi ja lähdetään
eteenpäin? Siinä vaiheessa Eikka lähti
Dominikaaniseen Tasavaltaan pyörittämään pienempää lentoyhtiötä, mutta
ulkomaalaisena siinä oli hankaluutensa. Asuimme 15 vuotta Floridassa,
osan siitä ajasta Dominikaanisessa Tasavallassa, mutta aina kesäisin kävin
Suomessa evankelioimassa. Olihan se
vaikeaa ja nämä koettelemukset kovia.
Kun olet uskossa ja tällaista tapahtuu,
monet saattavat kysyä, että missäs se
sinun Jumalasi oikein on?
Oli selvää, että nämä asiat nousevat
esiin lehdistössä, joten Eija piti parempana kertoa itse totuuden.
– Sain hyvin paljon palautetta ihmisiltä, jotka olivat olleet vastaavissa
tilanteissa. Monet ajattelivat, että kun
Eijakin kokee samaa ja kuitenkin
elää ja menee eteenpäin, niin ehkä
mekin selviämme. Joukossa oli myös
dramaattisia tapahtumia, itsemurhia
ja jopa kokonaisia perheitä menehtyi. Olemme joskus pohtineet Eikan
kanssa, että onko tässä maassa koskaan tutkittu 1990-luvun alkupuolen
tapahtumien aiheuttamia psyykkisiä
vaikutuksia niillä ihmisillä, jotka kokivat elämässään totaalisen katastrofin.
Kun Eikalle joskus hiipi epäilys
siitä, onko Jumalaa olemassakaan
tämän järkyttävyyden keskellä, silloin
Eija rohkaisi lukemaan Psalmeista,
mitä kaikkea Jumalan ihmiset ovat
käyneet läpi. Osien vaihtuessa Eikka
puolestaan rohkaisi Eijaa.

ja rukoilimme. Henkilökunta seisoi
kunnioittavasti takana. Surutyö on
erityisen raskasta, kun kyseessä on
lapsi, mutta suru pitää surra ja itkut
pitää itkeä, Eija kertaa kulkemaansa
syvintä murheen polkua.

Kivijärvellä on ihana rauha

Sekä Eijan isän että äidin puoleisen
suvun juuret ulottuvat Keski-Suomeen
aina 1600-luvulle saakka. Kun Juliatyttönen kuoli, Eija päätti, ettei hän
jää loppuiäkseen Amerikkaan. Julia
haudattiin Kivijärvelle sukuhautaan.
– Onhan minulta kysytty, että
miten voi 20 miljoonaiselta Floridan niemimaalta tulla noin pienelle
paikkakunnalle. Olen vastannut, että
juuri sen takia. Kivijärvellä on ihana
rauha, upea maisema ja ihmiset, jotka
tuntevat minut lapsuudesta, onhan
Kivijärvi syntymäpaikkani. Rakastan
Kivijärveä, ja Eikka on onnellinen,
kun lähimmät liikennevalot ovat 100
kilometrin päässä.
Entä millaista oli asettua Suomeen
ja oliko maa muuttunut pitkän ulkomailla vierähtäneen jakson aikana?
– Olin aika järkyttynyt kielenkäytöstä. Siihen aikaan, kun olin mukana
viihdemaailmassa, ei tullut kuuloonkaan esim. Kalastajatorpan show’ssa
tai teatterissa kiroilla. On tapahtunut
järkyttävä moraalinen ja eettinen
vajoaminen. Tämä muutos, mm.
televisio-ohjelmissa, on tapahtunut
lyhyessä ajassa. USA:n kansallisessa
televisiossa ei suvaita kirosanoja,
jos sellainen tulee, se peitetään. On
yhteiskunnallisesti järkyttävää, että
rahaa nipistetään vanhuksilta ja myös
lapsilta, joille olisi tärkeää satsata tulevaisuuteen. Ylenmääräinen itselle
kahmiminen ja oman kukkaron lihottaminen puhuttelee; se on ahneutta ja
Raamatun mukaan syntiä, Eija linjaa.
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Ketä herraa sinä palvelet?

Eija painottaa Raamatun historiallista
paikkansapitävyyttä. Raamattu kertoo jo toteutuneita profetioita, miksi
vielä toteutumattomat eivät myös
toteutuisi?
– Kristillisistä arvoista käydään nyt
jonkinlaista rajanvetoa, esimerkkinä
Päivi Räsänen. Kirkon johtajat ovat
olleet aika hiljaa. Herää kysymys:
onko Suomesta tulossa ateistinen valtio? Nykyinen paavi haluaa muodostaa
krislamin, kristinuskon ja islamin
yhdistelmän. Tämä sekasoppa petaa
tietä antikristukselle, joka haluaa
jumalallista palvontaa. Käykö niin,
että hyväksytään kaikki muu, paitsi
Raamattu ja elävä usko Kristukseen?
On selvää, että todellisia Kristuksen
seuraajia tullaan vainoamaan, mutta
meille on selkeästi kirjoitettu Raamatussa, ettei meidän tarvitse pelätä, Eija
muistuttaa.
– Kukaan ei voi palvella kahta herraa, se on Raamatussa sanottu ihan
selkeästi. Toinen heistä ottaa ykköspaikan. Selkeä uskonratkaisuni oli
nollapisteeseen hyppäämistä Jumalan
edessä. En olisi voinut kuvitella Jumalan suunnitelmaa kohdallani, että
minusta tulee laulaja-evankelista.
Jumala on avannut ovet evankeliumin
julistamiseen kuuteen eri maanosaan,
moniin hyvin erikoisiin tilanteisiin.
Jos Jumala ei olisi ollut mukana kaikissa meidän elämämme vaikeissa
asioissa, niin me emme olisi niistä
selvinneet. Jumala on totisesti voimallinen auttamaan kaiken, myös totaalisen katastrofin ylitse, Eija vakuuttaa.

Kuvat: Martti Kortelainen
ja Eija Merilän kotialbumi
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen

Mummon silmänterä

Mutta se raskain murhe olikin vasta
oven takana. Eija toteaa, että surun
edessä me kaikki ihmiset olemme
samojen fysiikan ja psyyken lakien
alaisia.
– Meidän ensimmäinen lapsenlapsemme, USA:ssa syntynyt 7-vuotias
Julia, aina kysyi: ”Mummo, olenhan
minä sinun silmänteräsi?” Kun Julialle
aloitettiin diabeteslääkitys, hän meni
koomaan, josta ei koskaan herännyt.
Lääkäri totesi, että ehkä genetiikka antaa tulevaisuudessa vastauksen, miksi
näin kävi. Tulimme kiireen vilkkaa
Floridasta Seinäjoen sairaalaan. Kaksi
yötä valvoimme Julian vuoteen vierellä. Siinä me lauloimme lähtölaulut

Olen aina tykännyt laulaa monenlaista musiikkia ja mielellään vahvoja
lauluja, Eija kertoo.
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Pekka Reinikainen:

Lapsella
on aikuisen
aivot vasta
24 vuoden
ikäisenä
Emme ole 99 -prosenttisia simpansseja, sillä aivojemme tilavuus on 250%
suurempi.
Aivojen kasvattaminen kuluttaa
vastasyntyneen energian tarpeesta jopa
50%. Kahden ensimmäisen elinvuoden aikana uusia hermosoluja syntyy
joka päivä miljoonittain ja hermoverkkoa muokataan. Tämän vuoksi lapsen
hoitaminen kotona on aivojen kannalta
hyvä asia, koska päiväkodissa alle kolmevuotias altistuu lasta kuormittaville
tulehdussairauksille jopa kuusinkertaisesti kotihoitoon verrattuna.

Kahdentoista ensimmäisen
elinvuoden aikana lapselle
rakentuu aikuisen
puhekyky,

kun puolet kielestä laskeutuu vähitellen kurkkuun. Puheen ja laulun
tuottamiseen tarvittava akustinen tila
rakentuu. Simpansseilla ei ole yhtä
hienoa instrumenttia, eivätkä ne voi
puhua tai laulaa kuten Pavarotti!
Imeväinen ei tukehdu maitoon, sillä
sen nielu on erityisellä tavalla suunniteltu, mutta aikuinen voi tukehtua

Pekka Reinikainen

pullaan. Aikuisen ihmisen ”tukehtumisvaaran” vuoksi uusdarvinistit
väittävät kurkkua sattuman ”huonosti” suunnittelemaksi ja se todistaisi,
että Jumalaa ei ole, mutta he eivät
ymmärrä, että heidän suuriääninen
jumalanpilkkansa ei onnistuisi, ellei
Jumala olisi suunnitellut nielua tällä
tavoin puhumista varten!
Nielu ei tietenkään ole huonosti
suunniteltu, koska sitä voi käyttää
puhumisen ohella laulamiseen, syömiseen ja hengittämiseen. Hengittäminen
on suunniteltu nenän kautta tapahtuvaksi, koska sisään hengitetty ilma
esilämmitetään ja kosteutetaan nenän
rakenteissa ja suurimmat epäpuhtaudet sinkoavat pyörteisen virtauksen
ansiosta nenän limakalvoille, josta ne
voidaan niistämällä poistaa.

Ihmisen pitkä lapsuus
osoittaa, että emme
ole eläimiä.

Pitkä lapsuus on tarpeen, jotta
meistä tulisi aikuisia, jotka osaavat käyttää kaikkia ihmiselle suun-

niteltuja erityisominaisuuksia.

Aikuisen aivot voittvat kaikki maailman tietokoneet.

Yhden aikuisen aivoissa on enemmän
tietojenkäsittelyvoimaa kuin kaikissa
maailman tietokoneissa ja tietoverkoissa yhteensä. Aivoissasi on sata
miljardia hermosolua, joita yhdistää
miljoona miljardia synapsia. Synapsia voi verrata mikroprosessoriin.
Hermokaapelia on aivoissasi 750
000 kilometriä. Jokainen synapsi on
yhdistettävä oikeaan hermosoluun.
Asian tekee vieläkin monimutkaisemmaksi se, että tieto synapsista välittyy
kymmenien erilaisten välittäjäaineiden
avulla, ja vain muutamassa tapau sessa
suoraan sähköisesti.

Aivojen rakenne
tunnetaan melko hyvin,

mutta kukaan ei tiedä, miten ne toimivat! Jos aivojesi synapsit olisivat
muistitikun kokoisia ja toimisivat
tietokoneen tavoin, ne kuluttaisivat
usean ydinvoimalan verran sähköä.
Nyt ne toimivat kaurapuurolla, jonka

elimistön sata miljoonaa miljardia
solujen mitokondrioissa pyörivää
dynamoa muuttaa aivoillesi käyttökelpoiseksi polttoaineeksi, jonka avulla
pienet pumput ylläpitävät solukalvojen
minimaalisia sähköisiä potentiaaleja.

Aivojen kytkentään
kuluisi asentajalta yli
30 vuosimiljoonaa.

Jos sähkömies asentaisi aivosi, yksi
kytkentä sekunnissa, aivojesi kytkentään kuluisi yli 30 miljoonaa vuotta!

Missä kykentäkaavio on?

Se on hedelmöittyneessä munasolussa, joka kerran olit. Kuka tai miten
kytkennät tehtiin, on kysymys, johon
kaikkitietävien uusdarvinistien tulee pystyä vastaamaan, jotta heidän
”kaikkivaltias” sattumansa säilyttää
”uskottavuutensa”.

Kuinka saimme
tällaiset aivot?

Uusdarvinistit väittävät, että aivojen
tilavuus kasvoi 250% muutamassa
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vuosimiljoonassa! Syy olisi lihan
kypsentämisen oppiminen (ja ”eläinproteiinin saanti”) tai vaihtoehtoisesti
sukupuolivalinta. Tämä tarkoittaa,
että naaraat olisivat ihastuneet yhä
suureneviin urosten aivoihin samaan
tapaan kuin riikinkanat suureneviin
riikinkukon pyrstöihin. Tämä selitys
ei vakuuta, mutta ihmiset uskovat
mielellään valheita aina, kun uusdarvinismi on uhattuna. Todellisuudessa
suurille aivoillemme ei ole uskottavaa
uusdarvinistista selitystä, vaan kyseessä on pelkkä ateistien aivovoimistelu.

Ihminen tyhmenee
kiihtyvällä vauhdilla.

Ihmiskunta typertyy tasaisen tappavalla tahdilla. Älykkyyteen vaikuttavat tuhannet geenit rappeutuvat
sukupolvesta toiseen. Lapsilla on aina
100—300 perimän kopiointivirhettä,
lastenlapsilla edelleen saman verran
lisää. Ihmiskunnan perimään on kertynyt viimeksi kuluneen 6000 vuoden
aikana jo yli 250 000 kopiointivirhettä
ja mutaatiota, joita kaikkia luonnonvalinta ei pysty poistamaan, koska ne
ovat piileviä. Ihmiskunnan sukupuutto
voi tästä syystä tapahtua jo 6 sukupolven kuluttua. Nykyihmisen tyhmyys

Sinä voit
pelastua

– uudestisyntyä
Jumalan lapseksi
On hyvä pysähtyä miettimään
elämän tarkoitusta ennen kuin se
on liian myöhäistä. Voit asettaa
itsellesi muutamia kysymyksiä:
Miksi elän? Mikä on elämäni
tarkoitus? Onko elämää ajallisen
elämän jälkeen? Onko Jumala
todella kaiken Luoja?

Lauantaisin klo 18:30-19:00.
Maanantaisin klo 17:30-18:00

Ruotsink. TV-ohjelmat
netti-TV:ssä joka viikko:
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on ilmeistä, sillä hän ei enää pystyisi
rakentamaan esimerkiksi pyramideja
lähes ”paljain käsin”.

vasemmistoliitto kannattavat! Tyhmiä
on helpompi hallita viihteen ja päihteiden avulla.

Kirjoitustaito on peräisin
5000 vuoden takaa.

Kannabiksen käyttö teininä on yhteydessä huonompaan muistiin, itsesäätelyyn ja päättelykykyyn.

Miten uusdarvinistit selittävät, että
kirjoittamaan ryhdyttiin vasta 5000
vuotta sitten, jos olemme olleet täällä
jo 300 000 vuotta? Eikö kyniä keksitty
295 000 vuoteen?
Toisaalta ihminen olisi tietysti tuona
aikana kuollut kertyneiden piilevien
mutaatioiden takia kymmeniä kertoja
sukupuuttoon, kuten jo peruskoululainenkin voi hyvin ymmärtää, jos hänelle opetettaisiin tosiasiat rappeutumisesta. Lisätietoja kirjassa Eliömaailma
rappeutuu (Datakirjat).

Ihminen kiihdyttää itse
tyhmentymistään monin
eri tavoin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että älypuhelimen käyttö tyhmentää. Latvaa
lahotetaan lisäksi kannabiksella ja
teinijuopottelulla. Monet tahot kautta
maailman ajavat kannabiksen viihdekäytön laillistamista. Suomessakin on
vireillä kansalaisaloite, jota vihreät ja

Näin otsikoi suurimman päivälehtemme tiedesivu (29.9) ja jatkaa: ”Murrosikä on aivojen kypsymisen kannalta
kriittistä aikaa’.

Jumala luonut meille aivot ja antikristilliset puolueet haluavat tuhota ne!

Jumala on luonut meidät kuvakseen
antamalla meille tietoisuuden ja iankaikkisuuden kaipuun. Hän teki meistä
eläviä sieluja puhaltamalla henkeään
ihmiseen (1.Moos.2:7). Tietoisuuden
olemassaolo on tällä hetkellä tieteen
suurin ratkaisematon arvoitus, mutta
Raamattu kertoo, mistä se meihin
tuli. Jeesus, joka loi kaiken, syntyi
vaatimattomissa oloissa ja kapaloitiin
eläinten syöttökaukaloon. Ylipapit
ja kirjanoppineet naulitsivat Hänet
ristille. Mikään ei ole muuttunut,
sillä he ovat teologisissa tiedekunnissaan tappaneet myös Jumalan Sanan,
Raamatun. Meille sana rististä ei ole
hullutus, vaan portti paratiisiin.

Usko Jeesukseen antaa todellisen
identiteetin. Löydät yhteyden Luojaasi. Usko Jumalaan luotaa pitkälle
– elämään kuoleman jälkeen.
On olemassa vain yksi pelastuksen
perusta ja vain yksi tie taivaaseen,
ja se on Jeesus. “Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän 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
maailmaa 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. Raamatussa sanotaan: “Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksesi 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).
Voit rukoilla kanssani syntisen
rukouksen, jos haluat tulla uskoon:
“Jeesus, tunnen kurjuuteni ja syntisyyteni Sinun edessäsi. Uskon, että
olet kuollut minun syntieni tähden ja
että sinä olet ylösnoussut kuolleista,
jotta miulla olisi iankaikkinen elämä.
Kiitos, että annat anteeksi kaikki syntini ja tulet elämääni. Kiitos siitä, että
veresi puhdistaa kaikki syntini ja että
saan uudestisyntyä Pyhän Hengen
kautta Jumalan lapseksi. Amen.”
Ota yhteyttä paikkakunnallasi
toimivaan elävään seurakuntaan. Se
on tärkeää, jotta voit kasvaa uskossa
yhdessä toisten uskovien kanssa.
Voit ottaa yhteyttä myös lehtemme
toimitukseen. Haluamme auttaa sinua
uskon tiellä eteenpääin.
Pauli Kemi
www.uusielama.net
pauli.kemi@gmail.com
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Elämän leipää ja hengellisiä helmiä

Suomessa toimii useita kristillisiä kirjakauppoja ja myös seurakuntien yhteydessä olevia kirjamyyntejä. Kokkolan
Yhteiskristillisen lähetyskeskuksen ja
kirjakaupan historia ulottuu vuoteen
1971, jolloin perustettiin Ebeneser
Voluntary Service ry. Yhdistyksen perustana oli halu auttaa nuoria lähtemään
lähetystyöhön. Aluksi varoja kerättiin
kirpputoritoiminnalla, jonka rinnalle
tuli pikku hiljaa kirjoja. Lokakuusta
1975 lähtien kirjakauppa on toiminut
yli 100-vuotiaassa, idyllisessä hirsitalossa Kokkolan vanhassa kaupungissa.
Kiinteistössä on kirjamyynnin lisäksi
kahvila, kirpputori ja vuokra-asuntoja.
Yhdistys on yhteiskristillinen, jonka
taustalla on yksittäisiä kristittyjä. Myöskään kirjat eivät ole minkään tietyn
tunnustuskunnan.

Kivijalkakaupat sinnittelevät

– Koetamme olla tarkkaavaisia siinä,
miten voimme toteuttaa alkuperäistä
visiota ja miltä se näyttää tänä päivänä.
Nykyään on useita isompia organisaatioita, joiden kautta voi saada tietoa
lähetystyöstä, eikä tällainen pieni järjestö voi välttämättä olla auttamassa. Viimeisinä vuosina on ollut suurin haaste
taloudessa. Eivät ainoastaan kristilliset
kirjakaupat, myös kustantajat tekevät
tappiota ja erikoiskivijalkakaupat häviävät. Esimerkiksi Kokkolassa lopetettiin
3 vuotta sitten Mäntysaaren Kirjakauppa, joka oli perustettu 1920-luvulla.
Kristillisten kirjakauppojen ostajat ovat
pääasiassa kristittyjä, joten asiakaskunta
on aika pieni osa kokonaisväestöstä, toiminnanjohtaja Janne Häivälä kertoo.

Talouden tasapainottamista

Monen vuoden tappiollisen toiminnan
takia yhdistys on lopettanut kirjakaupan

vuonna 2014 Vaasassa ja toisen 2019
Pietarsaaressa. Vuosi sitten Kokkolan
liikkeessä tehtiin muutoksia joiden
kautta voidaan muunnella kirjakauppaa
menekin mukaan. Varastoa on pienennetty ja henkilökuntaa vähennetty.
– Kun kirjoja menee vähemmän, silloin voimme enemmän antaa pinta-alaa
kirpputorille ja sen kautta paikata kirjamyynnin tekemää tappiota. Tarkoitus
on vuokra- ja kirpputorituloilla saada
paikattua taloutta niin, että voidaan
pitää kristillistä kirjakauppaa, vaikka se
tekisikin tappiota. Meillä käy 50–60 asiakasta päivässä, joista 5-10 ostaa jotain
kirjakaupasta. Yleensä hyvä elämänkerta myy määrällisesti eniten, mutta
niitä ei kovin usein tule. Eniten tulee
kristillistä elämää käsitteleviä teoksia.
Jos kysyttyä kirjaa ei liikkeessä ole, me
voimme sen tilata. Myös Raamattuja
menee yllättävän paljon. Meille lahjoitetaan paljon kirjoja ja parhaimpina
kuukausina myydään jopa 400 käytettyä
kirjaa, jotka maksavat vain euron kappale, Häivälä toteaa.

Poikkea peremmälle

Häivälä kertoo, että lopettaessaan
Pietarsaaren myymälän he kohtasivat
asiakkaita, jotka olivat kuin nolona siitä,
että liike joudutaan sulkemaan. Häivälä
muistuttaakin, ettei yksittäinen henkilö
voi pitää kirjakauppaa pystyssä. Useat
tekijät ovat vaikuttamassa myynnin
hiipumiseen.
– Maailma muuttuu ja aikaa käytetään eri tavalla. Viime vuosien aikana
lahjatavaroita on ostettu vähemmän.
Kirjaa ei haluta antaa lahjaksi jos on
tiedossa, ettei vastaanottaja lue. Monet
nuoret haluavat mieluummin rahaa
kuin tavaraa. Kun sodanjälkeinen sukupolvi oli työelämässä, heillä oli rahaa

Janne Häivälä toivattaa tervetulleeksi kirjakauppaan.
enemmän ostamiseen kuin eläkkeellä
ollessaan. Seuraava sukupolvi, heidän
lapsensa ja lastenlapsensa, lukevat vähemmän. Tämä on yksi ilmiö, joka on
myös vähentänyt meidän myyntiämme,
Häivälä näkee.
Kristillisiin kirjakauppoihin kannattaa poiketa uteliaalla mielellä. Kokkolan
myymälässä on tarjolla laaja valikoima

JOULU-EDUT
KIVIOJALTA!

Nyt on Suomen aika!

Vain UE lehden lukijoille!
1-os. Joulukortit, folio
kiiltop. lajitelma tai aihe
Uskonto, Kynttilä, maisema,
maisema heng. teksti ym.
100 kpl 20 €, 500 kpl 75 €

Tili: FI09 8000 1301 9610 83

**********************************
Merlin C.: Kiitoskirjat, nid, 224 s. 5 €
Viksten Mauri:Terveen opin
pääpiirteitä sid, 489 s. 5 €
Klimenko Viki: Sinetti, nid,
109 s. 1,50 €’
***********************************
Osta Divarista alle 8 €:n kirjoja
50 €:lla. Saat -50 % alennuksen!
5 eril. heng. uutta kirjaa yht.10 €
4 eril. heng.uutta laulu cd:t yht. 10 €
Suruadressit 10 kpl ja yli a 3,50 €

www.postimyynti-kivioja.net
Puh. 050-400 7142
Myyn yli 50 v. postimyynninasiakkaat on!

uusia ja käytettyjä kirjoja kaikenikäisille, kortteja, äänitteitä, lahjatavaroita ja
monenlaista mielenkiintoista pikkutavaraa. Kirpputorilta saattaa löytää sen
kauan kaipaamansa esineen ja kahviossa
voi nauttia kupposen kuumaa itse leivotun pullan kera.
Kuva: Martti Kortelainen
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

Auta meitä viemään pelastuksen sanoma
lehden ja TV:n avulla Suomen koteihin!
Viite: Lehtityö 1025, TV-työ 1038, Israel-työ 1041

Anna lahja soittamalla:
Puh. 0600 15525 (10,01 € + pvm)
Puh 0600 14400 (20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: RA/2018/927, koko Suomen
alueella ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020 paitsi ei Ahvenanmaalla

Tili Ruotsissa, PG: 496 39 26-3
Swish numero: 1230 339 457

www.uusielama.net – pauli.kemi@gmail.com – puh. 0400 422 777
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Toivon Seurakunta

Kristet Center Solna (KCS)

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

Hagalundsg. 9, Solna, Tukholma, P-tåg Solna, T-Solna C, Buss 513

www.kristetliv.net – www.uusielama.net – Tel. 072 531 88 11

Möteshelger medverkar även

Pauli & Ana Kemi,
Roger & Anci Tistam,
Vesa & Sirkka Kemi
Söndagar kl 16:00
Ana & Pauli Kemi
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U U D E N S U K U P O LV E N S E U R A K U N TA

Anci & Roger Tistam

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

Profetisk nyårskonferens 4.- 6/1.2020
Owe Carlsson och Mattias Lekardal
Lördag 4/1 kl 16:00 och 18:00
Söndag 5/1 kl 14:00 och 16:00
Måndag 6/1 kl 14:00 och 16:00

Hör Herrens röst 21.-23/2 Birger Skoglund,
Starwin Paul, Jabes Paul & Preeti, Indien
Fredag 21/2 kl 18:00. Lördag 22/2 kl 16 & 18
Söndag 23/2 kl 14:00 och 16:00

Owe Carlsson

Mattias Lekardal

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

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

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

Birger Skoglund Starwin, Jabes & Preeti

Ilpoistenpiiri Turussa on toiminut jo yli
30 vuotta ja työ jatkuu.

Profetiska möten 20.- 21/3
Femi & Remi Ogunrinde från Kanada

Fredag 20/3 kl 18:00. Lördag 21/3 kl 18:00
Lördag 21/3 kl 13:00-17:00 Kvinnodag med Remi

MARTINKIRKKO
Remi & Femi Ogunrinde

Eldsmöten, väckelsemöten 9.-10/5
Eija Merilä och Miko Puustelli
Lördag 9/5 kl 16:00 och 18:00
Söndag 10/5 kl 14:00 och 16:00

R

Sirkka & Vesa Kemi

Eija Merilä

Miko Puustelli

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Martinkirkossa Turussa joka tiistai klo 19:00
Puhujina: Soile Inkari ja Lassi Erpiö sekä
vierailevia julistajia eri piireistä. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Infoa tilaisuuksista: www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Ainutlaatuinen teos Suomessa ja maailmalla!
Kartasto-liite
304 sivua

Joululahjatarjous
Aitonahkainen (vuota), musta, 79 €/kpl
Rouhenahkainen, viininpunainen, 69 €/kpl

Kirkkoraamattu
1933/1938

Korostuksia Genesis Raamatun sisällöstä

• Esittelyteksti, kustakin Raamatun 66 kirjasta
• 2-värinen, 304-sivuinen Kartasto-liite
• Liitteessä yli 300 karttaa, piirrosta, kaaviota ja taulukkoa
• 170 lähdeteosta kartastojen pohjana (siksi todella luotettavat kartat)
• Raamattu-uskollinen, teksti Kirkkoraamattu 1933/1938
• Nopea haku sivupalkkien avulla
• Isot marginaalit

Hae tai tilaa:

Koko: 230 x 153 x 39 mm

Kristilliset kirjakaupat, booky.fi, adlibris.fi, nettikirjakauppa.com

Li sä tie to a:

www. genes i s k i r j at.f i
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Jumalan armo kantaa meitä tänäkin päivänä
Armo on sitä, että olemme ansaitsemattomasti saaneet pääsyn Jumalan yhteyteen. Jumalan mielisuosio lepää meidän
yllämme. Jos olemme oikeassa suhteessa Jumalaan ja Jeesukseen eli meillä on
toimiva suhde Jeesuksen kanssa, niin
Jumalan armo kantaa meitä.
Armo on sitä, että on saanut ilman
omia ansioita, ilman omia yrittämisiä antautumisen kautta, antautua
Jumalalle ja Jeesukselle, Jeesuksen
sovitustyön vastaanottamiseen. Ja on
saanut vapauden tämän kautta uuteen
elämään. On saanut uudestisyntyä
ylhäältä ja saa pysyä siinä ilman lain
tekoja, ilman omavanhurskautta, omaa
ymmärrystä tai omaa viisautta. Siinä
elämä on lahjaa.
Armosta me olemme pelastetut,
emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Emme voi kerskata mistään, vaan
olemme sellaisenaan saaneet omistaa
Jumalan yhteyden ja palata siihen alkuperäiseen hyvään suunnitelmaan, johon
Jumala on meidät kutsunut ja valinnut.
Silloin armo kantaa eli saamme omistaa
armon itsellemme.
Eräässä laulussa sanotaan, että mä
joka päivä ihmeen nähdä saan, mua
armollisin käsin kannetaan. Armo tulee
syvästä tietoisuudesta, että Jeesus on
meidän Hyvä Paimenemme ja saamme omistaa Hänen kaikki lupaukset
Sanasta.
Armo kantaa kaikkien elämän huolien ja elämän vaikeuksien ja tuskan ja

Juhani Rajala palvelee ilolla niin Jumalaa kuin lähimmäisiä. Hänellä on aina
rohkaisun sana, joka tulee Raamatusta.
yläpuolelle. Mehän emme pääse elämän vaikeuksista ja elämän tilanteista
helpolla uskovaisinakaan. Silloin armo
kantaa niissä vaikeissa ja pimeissä hetkissä, jotka ulkonaisesti ovat pimeitä.
Meillä voi olla sellaisia asioita, jotka
eivät miellytä meitä itseämmekään,
mutta me kuitenkin koemme Jumalan
armosta, että meillä on Jumalan Henki,
joka meitä vahvistaa silloinkin, kun asiat menevät niin kuin emme itse halua.
Armon kantamisen huomaa kaikkein parhaiten silloin, kun on oikein
epäonnistunut. On yrittänyt kilvoitella
ja huomaakin yhtäkkiä, että kerta

kaikkiaan en ole tullut hullua hurskaammaksi, mutta kuitenkaan Jumala
ei ole hyljännyt. Armo kantaa parhaiten
silloin, kun olemme hyvin epäonnistuneet ja elämän vaikeuksien keskellä.
Todellakaan Herra ei ole jättänyt eikä
hyljännyt. Saamme omistaa Jumalan
Sanan lupaukset ja Hän, joka antoi
lupauksen, on uskollinen. Hän pitää
meistä huolen.
Ainoastaan Jumalan armo kantaa
meitä loppuun asti. Toiset pääsevät
pidemmälle, toiset lyhyemmälle, mutta iankaikkisuuteen mennään täysin
armosta, ilman mitään omia ansioita.

Jos olemme saaneet olla jotakin täällä
ajassa Jumalan valtakunnan työssä,
sekin on vain armoa. Olemme olleet ansiottomat palvelijat ja tehneet vain sen,
minkä Jumala on kehottanut ja mitä
olemme Jumalan Sanasta ymmärtäneet.
Kuitenkaan meidän tekomme eivät
vie meitä perille, vaan ainoastaan
Jumalan armo Kristuksessa. Suurin
armo on se, että olemme saaneet ottaa
vastaan Jeesuksen sovitustyön omalle
kohdallemme. Olemme saaneet omistaa lahjavanhurskauden eli meidät
on julistettu syyttömäksi, oikeutettu
Jumalan lapsen asemaan tällaisenaan.
Rukoilemme, että Herra, ota minun elämäni ja luovutamme koko sydämemme
Hänelle täysin kokonaan, niin Kristus
on silloin meissä kirkkauden toivo. Se
on vain Jumalan työtä. Ei meidän työtämme. Me ymmärrämme, että armosta
olemme pelastetut.
Se, joka on armosta pelastettu, tulee
Kristus-keskeiseksi. Tästäkin erottaa
uskon kasvun. Armosta käsin me
voimme ainoastaan toimia. Jos Jumalan
armo saa vallata meidät, me olemme armahtavaisia myös lähimmäisillemme.
Me välitämme heistä oikeasti.
Haluamme viedä hyvää evankeliumin sanomaa vapaaehtoisesti, koska
olemme itsekin tulleet siitä osallisiksi.
Saamme jakaa Jumalan hyvyyttä toisille. Näin armo kantaa sinua ja minua.

Juhani Rajala

Tilaa ajankohtainen, profeetallinen ja yhteiskristillinen

Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2020!
Tilausmaksu v. 2020 on 35 €
Tilaa Uusi Elämä -lehti maksamalla
tilausmaksu lehden tilille:

FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!

Voit tilata lehden myös:
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com
Tilaa Uusi Elämä -lehtiä jakeluun
edullisesti: 100 kpl maksaa 19 € + pk
Tulossa kiinnostavia haastatteluja!

UE-lehti evankeliointiin

www.uusielama.net
Fb. Uusi Elämä

