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Pauli Kemi, 
chefredaktör

Nu under coronaepidemin, när vi inte kan resa och 
ha så många sociala kontakter, har vi god tid att söka 
Gud och livets mening. Varför lever jag och finns 
det ett liv efter döden?

Jag vill uppmuntra dig att söka Gud, som vill 
välsigna och ge dig goda gåvor från himlen. 

Det finns ett löfte i Guds Ord: ”Den som söker 
han finner.” (Matt 7:8) Bestäm dig för att söka Gud 
så som Bibeln uppmanar. ”Men om ni där söker 
Herren din Gud ska du finna honom, om du söker 
honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När 
du är i nöd och allt detta händer dig i kommande 
dagar ska du vända om till Herren din Gud och lyda 
hans röst, för Herren din Gud är en barmhärtig Gud. 
Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska 
inte glömma det förbund han med ed har ingått med 
dina fäder.”(5 Mos 4:29-31)

Det finns stora löften för hela landet, om man 
omvänder sig att följa Gud och Hans Ord. ”Om jag 
tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder 
gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder 
pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat 
efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt 
ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då 
vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd 
och skaffa läkedom åt deras land” (2  Krön 7:13-14).

Vi får kontakt med vår himmelske Fader genom 
Jesus. Jesus är den enda vägen till gemenskap med 
Gud, som det står skrivet i Bibeln: ”Hos ingen an-
nan finns frälsningen, och under himlen finns inget 
annat namn som människor fått genom vilket vi blir 
frälsta.” (Apg 4:12). Det namnet är Jesus. 

Du kan bli frälst genom att tro på Jesus. Paulus 
skriver: ”För om du med din mun bekänner att Jesus 
är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt 
honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat 
tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner 
man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror 
på honom ska stå där med skam.” (Rom 10:9-11)

Tron på Jesus berör livet här och nu, men den bär 
även in i evigheten. En gång dör vi alla här på jor-
den, men för den som tror på Jesus fortsätter livet i 
evighet i gemenskap med Gud. Ett  exempel på detta 
är löftet som den döende brottslingen fick av Jesus: 
”En av de två  brottslingarna som var korsfästa med 
Jesus sade till honom: ”Jesus, tänk på mig när du 
kommer till ditt rike.” Jesus svarade: ”Jag säger dig 
sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.” 
(Luk 23:39-43).

Livet fortsätter efter döden, antingen hos Gud 
eller i helvetet. Det är bra att se livet med ett evig-
hetsperspektiv, eftersom det hjälper oss att sätta 
saker i rätt prioritetsordning. 

Genom att du tar emot Jesus blir du Guds barn. 
Som hans älskade barn får du be om goda ting från 
din himmelske Far i Jesu namn: “Om ni förblir i mig 
och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni 
ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt 
och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7-8)

Som Jesustroende tillhör du Guds familj, och i 
den finns alla slags människor från olika kyrkor och 
församlingar i hela världen. De kan ha annorlunda 
sätt att uttrycka sin tro än du, men Jesus förenar 
oss alla.

De yttre ramarna är bara temporära, men Guds 
rike är evigt och där råder kärleken. Jesus sade: “Ett 
nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som 
jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni 
har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina 
lärjungar.” (Joh 13:34-35)

Jesus bad att de som trodde på Honom skulle 
vara ett, för att världen skulle tro att Fadern hade 
sänt Honom. När människor ser att de troende älska 
varandra, då tror de på Jesus.

Gud är alltings Skapare. Han skapade människan 
till sin avbild, till man och kvinna, och ville att 
människan skulle ha nära gemenskap med Honom. 
Denna gemenskap bryts av synd och människans 
felaktiga val, men Gud har en lösning på det. Jesus 
har dött för dig. Han erbjuder dig försoning och 
syndernas förlåtelse. 

Du är en viktig och värdefull person som Gud har 
skapat och du har blivit köpt med världens största lö-
sensumma, inte med silver och guld, utan med Jesu 
dyrbara blod. Ta emot Jesus så blir du Guds barn!
Pauli Kemi

Du kan stödja tidningen Kristet Liv och vårt TV-arbete genom en gåva som betyder mycket!
Vårt konto: PG 496 39 26-3  –  Swish nr 1230 339 457  Nytt Liv / Uusi Elämä

 Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42

Välkommen till Kristet Center Solna, KCS
Kristet Center Solna är en fri församling som 
känner sig hemma inom den karismatiska pingst-
familjen. Vi har en lokal i Solna och där har vi 
gudstjänster och bönemöten. Vi vill bygga en för-
samling i Stor-Stockholm till en kärlekens oas, där 
det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemen-
skap, evangelisation och ett socialt arbete. Vi vill 
att tröskeln till vår kyrka är låg. Alla är välkomna 
till våra internationella möten!

Vi tror  
• att det finns treenighet med Gud Fadern, Sonen 
Jesus och den Helige Ande. 
• att Jesus är den enda vägen till himlen. 
• att Bibeln är Guds felfria Ord och att den är den 
enda grunden i vårt arbete.
• att både himlen och helvetet finns och att Gud 
vill att alla människor ska bli frälsta. ”Så älskade 
Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att 
var och en som tror på honom inte ska gå förlo-
rad utan ha evigt liv.”

Möteslokal: Kristet Center Solna, KCS
Hagalundsg. 9, Pendeltåg och tvärbana till Solna, 
T-bana Solna Centrum och buss 513
Tel. 072-531 88 11 – fb.me/kristetcentersolna

Möten i Kristet Center Solna: 
Söndagar kl 16:00 Gudstjänst
Info för övriga möten finns på Facebook: 
fb.me/kristetcentersolna

TV-kyrka 
Kristet Center Solna
Vi sänder Nytt Liv TV-program från KCS 
via Öppna Kanalen Stockholm, men även i 
internätet. Du kan hitta Webb-kanal, när du 
skiver ordet: ÖK Play i nätet (Google).

Sändningstider: 
Söndag 14:40.   Måndag 20:00 Repris 
Tisdag 18:00.    Onsdag 17:00 Repris
Torsdag 19:00.   Fredag 17:00 Repris
Lördag 17:30 *) Måndag 16:30 *) Finskt

Vi har även våra videor på Facebook:
https://www.facebook.com/KristetCenterSolna/videos

Pastorspar Pauli och Ana Kemi har 
huvudansvar för Nytt Liv TV-program.
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Pauli Kemi, 
chefredaktör

I skrivande stund befinner vi oss i 
vårt land mitt uppe i en svår pandemi. 
Skaror av människor drabbas av sjuk-
dom, lidande och till och med död. 
Landet lider ekonomiskt och många 
privatpersoner får det problematiskt 
med sin försörjning.

Men faktum är att det finns en 
annan smitta och en långt värre 
pandemi som pågått allt sedan ska-
pelsens morgon. Den pandemin heter 
syndafallet.

Syndafallet drev människor bort 
från Gud, ut i en kall och av Satan 
infekterad värld. Där råder allt sedan 
dess åldrande, död och sjukdomar. 
Syndafallets konsekvens blev våld 
och mörker för enskilda människor, 
men också för folk och länder.

Det fanns inget botemedel. Men 
redan på fallets dag satte Gud in en 
radikal motåtgärd. Detta genom att 
Hans enfödde son Jesus Kristus kom 
till jorden, designad för ett kors där 
han gav sitt liv och med sitt dyrbara 
blod köpte han dig och mig och gav 
oss helt gratis det enda läkemedlet 
som finns för vår synd.

Bibeln säger så underbart: Och så 
som Mose upphöjde ormen i öknen 
måste Människosonen bli upphöjd, 
för att var och en som tror på honom 
ska ha evigt liv. Så älskade Gud värl-
den att han utgav sin enfödde Son, 
för att var och en som tror på honom 
inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Gud har inte sänt sin Son till 
världen för att döma världen, utan 
för att världen ska bli frälst genom 
honom. Den som tror på honom blir 
inte dömd. Men den som inte tror är 
redan dömd, eftersom han inte tror 
på Guds enfödde Sons namn. Joh. 
3:15-18

Från Golgata går en korsmärkt 
skugga ut över varje människa, ut 
över hela vårt land och över hela vår 
värld. I denna den svåraste av alla 
farsoter som gått över denna arma 

jord, vår synd gjorde Gud det enda 
möjliga för vår räddning. Han gav 
sitt eget blod till vår räddning. Jesu 
Kristi försoning är antikroppar mot 
syndens fruktansvärda följder. När 
du läser detta önskar jag att du vill 
be tillsammans med mig. Skriv ner 
en frälsningsbön som du kan bedja 
om du så önskar:

Käre Jesus, jag vet att jag är smit-
tad av syndens svåra pandemi, Men 

jag ber dig Jesus att du renar mig i 
ditt blod. Ber att att du tar emot mig 
sådan som jag är. Herre jag har inget 
att berömma mig av, men jag litar på 
ditt ord. Jesus tack att du blev upp-
höjt på ett kors och att du har gjort 
det möjligt att uppleva andligt och 
själsligt helande. Amen.
Birger Skoglund

I skuggan av en pandemi

Evangelisten Birger Skoglund
Välkommen till Kristet Center Solna, KCS

Kristet Liv
Kristet Liv är en allkristen väckelse-tidning 
som undervisar om Guds Ord och har ett 
tydligt budskap om frälsning samt även 
välsignar Israel. Tidningen Kristet Liv 
utkommer 6-8 gånger per år.  Tidningen har 
frivillig prenumerationsavgift på 250 kr/år.
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Att hjälpa
fattiga 
i Indien

KCS och Nytt Liv (Uusi Elämä) 
har börjat att stödja Grace 
Gospel Missions sociala arbete 
i Bangalore i Indien.
Vi har haft kontakt med Grace Gos-
pel Church i Bangalore i många år 
med besök från Indien. Nu har de 
även flera mindre församlingar som 
leds av pastor Arthur Pauls söner, 
pastorerna Starwin Paul, Jabes 
Paul och Sam Paul. De har besökt 
hos oss i Solna.

Bangalore är en miljonstad med 
många slumområden och just där 
arbetar Grace Gospel Mission. De 
nya församlingarna arbetar med fat-
tiga människor som behöver mycket 
hjälp. De distribuerar mat och spri-
der evangelium i slumområden. 

I deras möten har många blivit 
frälsta och även helade. De predikar 
evangelium om Jesus med tecken 
och under.  

Pastorerna Starwin och Jabes har 
ingen bil att åka med utan de kör 
moped. Deras önskan är att skaffa 
senare en ”tuktuk” för att hämta 
människor till möten, därför att fat-
tiga människor har inte råd att åka 
till någon kyrka. 

Vi har känt att det är Guds vilja 
att KCS och Nytt Liv (UE) tillsam-
mas stödjer Grace Gospel Missions  
sociala arbete i Bangalore i Indiden. 
Vi kommer att berätta mer om Grace 
Gospel Missions arbete i kommande 
nummer av Kristet Liv. Du kan vara 
delaktig i deras arbete med dina 
gåvor. Här nedan finns kontonummer 
för att stödja deras arbete i Indien via 
Nytt Liv, Uusi Elämä och KCS:

PG 496 39 26-3  Nytt Liv, UE
Swish nr 1230 339 457
Skriv meddelande: Indien. Tack!
PS. Läs även en skrivelse på sida 8. 
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En av de brinnande önskningarna i mitt hjärta är 
att nå ut till onådda stamgrupper som bor på Filip-
pinerna. Att komma fram till Mindoro och finna 
Mangyan-stammen på bergen var svar på min bön. 
Under senaste åren har vi tillsammans med Hosea-
missionens medarbetare kunnat nå ut i området till 
många stam-städer med Kristi evangelium och fått 
visa på Guds kärlek genom att ge dem mat, kläder 
och medicinsk hjälp. 

Missionsarbete är aldrig lätt
Trots allt så verkar det som att alla inte är välvilligt 
inställda till detta. När vi läser Bibeln ser vi tydligt 
att Jesus och de första troende var föremål för hårda 
förföljelser för sin tro. Ibland riskerade de allt för 
att försöka nå de förlorade och trasiga. Vi är kallade 
att göra det samma idag. Äkta missionsarbete är 
aldrig enkelt, tryggt eller bekvämt. Ibland betyder 
det att ge allt man kan för att se en enda själ räddad, 
upprättad och förändrad. 

Under det senaste halvåret har jag upplevt något 
som jag inte hade förväntat mig. På Filippinerna 
finns en terroristgrupp som kallas NPA och som är 
extremt våldsam. En av taktikerna för att finansiera 
sina operationer och terrorism är att kidnappa och 
begära lösensumma. I augusti förra året berättade 
man för mig att i de områden jag planerade åka till 
förelåg det en stor risk att bli kidnappad och utsatt 

för våld.
Hoseas arbete har vuxit och blivit välkänt på 

ön genom de kyrkor och skolor som planterats av 
missionär Anne Miettinen, vilka har hjälpt och 
förvandlat samhällen i byar och städer. På grund av 
resultaten av detta arbete tror terroristgruppen att 
missionärer och missionsorganisationerna bakom 
oss är rika och villiga att betala lösensummor. De 
är inte heller glada för missionsarbetet. 

Kallelsen kan inte stoppas
De nationella specialstyrkorna bad om förbön för 
sig själva och böjde ödmjukt sina huvud i vetskapen 
om att deras liv vilade i större händer och Mindoros 
lokala politikers uppmuntran har välsignat oss. De 
stöder vårt arbete och deltar ofta i våra aktiviteter 
och program. Självklart irriterar detta terroristgrup-
pen som vill bli av med oss. Den filippinska reger-
ingen är fiendens nummer ett för dem och de visar 
verkligen ingen barmhärtighet när de konfronteras 
med polis eller soldater. Missionärer är deras mest 
attraktiva mål för kidnappning.

Därför har jag varit tvungen att arbeta nära både 
nationella polisen och arméns specialstyrkor. Jag 
har personligen fått höra att mitt liv är i fara och 
det finns en hög risk att en terroristgrupp kommer 
att kidnappa mig så fort möjlighet uppstår. Men jag 
låter inte någon eller något hindra mig från att göra 

det som är lagt i mitt hjärta. Jag säger alltid till folk 
att jag antingen predikar evangeliet och överlever 
eller så går jag till himmelen och kommer att vara 
där med Jesus. Detta är en vinn-vinn-situation. 

Arbetet fortsätter i trygga händer
Vissa kan kalla det galet men med bibliska ögon 
skulle jag kalla det normalt. Lyckligtvis får jag 
gratis livvakter från polisen och armén alltid när det 
behövs, vilket jag ofta gör när jag åker upp i bergen 
bland stamfolket. Terroristerna uppehåller sig ofta 
på samma platser eftersom dessa avlägsna områden 
inte har någon polisstation eller något militärläger. 
Dessa avlägsna platser erbjuder dem också en plats 
att vila på efter strider och attacker. 

Detta har varit farligt och som ett vilt äventyr 
men jag är fortfarande vid liv. Under de senaste 
månaderna har hundratals människsor från byarna 
valt att följa Jesus och vi har fått välsigna många 
med mat och andra viktiga saker som de behöver. 

Arbetet fortsätter tillsammans med Herren och 
specialstyrkorna i vetskapen om att jag är i trygga 
händer här på jorden liksom på evighetens andra 
sida när Herren kallar mig hem. 
Text och foton:  Natham Osnes, 
missionär, Hosea Ministry International

Norsk evangelist Nathan Osnes har en dröm:

Evangeliet till Filippinernas
onådda bergstammar

Filippinska arméns tungt beväpnade specialtrupp mot terrorism bevakade evangelisten Nathan Osnes resa till onådda bergstammar.
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Den finländske läkaren Pekka Den 
finländske läkaren Pekka Rei-
nikainen berättar i sin artikel om 
hur själva livet hos människor och 
däggdjur visar på att det finns en 
Skapare, och att funktionerna hos 
vitaminer, bakterier, proteiner, vi-
rus och enzymer vittnar om att det 
finns en Intelligent Designer bakom 
skapelsen, som planerat både pro-
duktionslinjer och ekosystem.

Människan behöver ungefär 50 olika 
vitaminer och spårämnen för att kunna 
leva. Allt detta och samtidigt! Det går 
inte att vänta på att evolutionen under 
miljoner år skulle utveckla ett system 
åt gången.

Vitaminer och spårämnen är nöd-
vändiga för livet. Man måste t ex 
få 2-3 mikrogram B12-vitamin med 
födan dagligen. Detta vitamin behövs 
för att framställa röda blodkroppar, 
för nervernas funktion samt för bar-
nens uppväxt och utveckling. Endast 
bakterier kan framställa B12-vitamin. 
Detta understryker att hela skapelsen 
har blivit skapad samtidigt. Livet för-
utsätter att virus, bakterier, svampar, 
växter och djur dyker upp samtidigt. 
Visserligen känns inte virus alltid 
behagliga, men ekosystemet kan inte 
fungera utan dem.

Kroppen upptar B12-vitamin med 
näringen på ett mycket specifikt sätt, 
som berättar om genial planering. Hos 
däggdjuren kräver upptagningen fyra 
proteiners funktion efter varandra: HC 
(haptocorrin), IF (intrinsic factorin), 
IF-receptor och TC (transcobalamin).

Upptagandet sker på följande sätt: 
salivens HC skyddar B12-vitaminet 
från magsyrorna. Enzymerna spjäl-
kar HC och frigör B12-vitaminet 
i tolvfingertarmen. Därefter binds 
IF till B12-vitaminet av celler som 
magsäcken framställer. När den gått 
till slutet av tunntarmen tar ileumtar-
men vara på B12-IF kombinationen 
med hjälp av en speciellt konstruerad 
proteinreceptor.

Efter att B12-IF kombinationen 
kommit in i cellen spjälkas den isär 
och B12-vitaminet förenas med TC 
protein som transporterar vitaminet i 
blodet. Om B12 inte blivit kopplad till 
IF så skulle den inte absorberas, därför 
att ileumcellerna kan bara identifiera 
den kombinationen, de upptar inte 
endast B12-vitamin!

Upptagningen av B12-vitaminet 
från födan förutsätter -förutom dessa 
specifika proteiner- en fungerande 
salivavsöndringsfunktion, en fung-

erande magsäck, en fungerande 
bukspottkörtel och en fungerande 
tunntarm.

Varje protein som hör samman med 
upptagandet av B12-vitaminet är yt-
terst invecklat konstruerad och utför 
en precisionsfunktion. Sir Fred Hoyle 
har bedömt sannolikheten för ett sådan 
proteins uppkomst vara i klass med 
att hela solsystemet skulle vara fullt 
av blinda som vrider Rubiks kub och 
lyckas med uppgiften i samma stund!

Inställningen att alla dessa pro-
teiner skulle utvecklats från den 
darwinistiska mutation- och urvals-
mekanismen är inte trovärdig. Hela 
systemet från bakterien som framställt 
B12-vitaminet till TC:s transport i 

blodet är nödvändigt för livet. Livet 
kan inte med det här systemet vänta 
på någon “steg-för-steg-evolution”.

Utöver detta, när endast bakterier 
har förmåga att framställa B12-vita-
min, varför har ”högre” organismer 
förlorat denna livsviktiga funktion 
och ”ersatt” den med ett så kompli-
cerat återvinningssystem?

Och inte nog med det. Bakteriers 
framställning av B12-vitamin förut-
sätter samarbete mellan 30 enzymer 
(!) och kelation av kobolt med hjälp 
av kobolt-kelatas enzym. Det här 
betyder en produktionslinje där det 
finns maskiner (protein-enzymer) som 
planerats för 31 bestämda uppgifter.

Gud har skapat detta utomordent-

Vitaminer vittnar om Skaparen
 

Pekka 
Reinikainen

liga ekosystem, där det samtidigt 
behövs både virus och bakterier, 
svampars nedbrytning för jordmånens 
humus och assimilering, så att även 
vi kan leva. Han har även byggt ett 
fullkomligt återanvändningssystem. 
Det är inte på något sätt möjligt att 
systemet skulle uppstått så små-
ningom under miljontals år, därför 
att systemets alla delar är nödvändiga 
för livet.

En blind ateist vill inte se detta. Den 
berömde matematikern Blaise Pascal 
konstaterade: ”Här finns tillräckligt 
med ljus för dem som vill se, men här 
finns också tillräckligt med mörker för 
dem som inte vill.”
Pekka Reinikainen, läkare
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Det finns olika sätt att bekämpa olika 
typer av omständigheter i livet som 
försöker röva bort vår frid och vårt 
fokus på Jesus.

Jag vill med denna text upplysa 
alla troende och icke troende om kung 
Josafats attityd när han blev hotad av 
fiendens armé. Hans agerande base-
rat på tro, räddade honom och hela 
kungariket, och detta kan hjälpa oss 
i vår tro under denna tids prövningar 
och svårigheter.

Kung Josafat behöll sin tro, även 
om han var rädd, så valde han att lita 
på Herren, 2 Krön 20:3. Vi måste välja 
att lita på Herren under tiden av oro 
och rädsla. I Psaltaren 103:14 läser vi 
att Gud känner till vår karaktär. Han 
vet att vi är svaga, och i bön kan vi 
bekänna för Honom vår rädsla och 
fruktan och att vi behöver Hans hjälp. 
Då kommer Gud att agera!

Uppmuntra andra 
i tron på Gud! 
I  2 Krön 20:3-4 befallde Kung Jo-

safat folket att söka Herrens ansikte, 
han utlyste en fasta över hela Juda. 
Josafat visste att all hjälp kommer från 
Gud och han uppmuntrade folket att 
söka Gud i bön. Under denna tid med 
epidemier och virushot, måste vi lita 
på den mäktige och barmhärtige Gu-
den! Trots dåliga nyheter omkring oss 
måste vi hålla vårt fokus på Guds löfte 
genom Jesus Kristus. När vi omvänder 
oss från våra synder och börjar lita på 
Jesus, som det står i Fil 4:7 upplever 
vi en frid och säkerhet som övergår 
allt förstånd och när vi upplever 
denna frid, då fyller den Helige Ande 
oss med hopp och visar oss att ingen 
ondska varar för evigt och att Jesus 
är större än allt som kommer mot oss. 

Tro på Guds löften! 
I 2 Krön 20:5-12 läser vi om den bön 
som kung Josafat bad inför det hot 
som fiendens armé utgjorde.

”Om något ont kommer över oss, 
svärd, straffdom eller pest eller hung-
ersnöd, så vill vi träda fram inför detta 
hus och inför ditt ansikte, ty ditt namn 

är i detta hus, och vi vill ropa till dig 
ur djupet av vår bedrövelse, och du 
skall då höra och hjälpa”. 2 Krön 20:9

Kungen Josafat kom ihåg att Gud 
hade räddat och givit seger många 
gånger tidigare och han var säker på 
att Gud skulle rädda även dem från 
fiendearmén. Likaså måste vi komma 
ihåg att lita på löftena i Bibeln att 
ingen pest, virus eller epidemier ska 
drabba oss. I slutet av bönen talade 
Josafat till Gud och i 2 Krön 20:12 
säger han att deras ögon var vända 
mot Gud.

Fortsätt med ditt
fokus på Jesus 
Du kanske är rädd för vad som kan 
hända, men jag uppmanar dig att fort-
sätta med ditt fokus på Jesus eftersom 
Jesus själv sade i Joh 16:33 att i värl-
den kommer vi att ha lidanden, men vi 
måste vara vid gott mod, eftersom han 
övervann världen.  I 2 Krön 20:17 står 
att Gud svarade på Josafats och Judas 
rop genom att sända en profet för att 

påminna dem om att den striden inte 
var deras utan Herrens. Detta Guds 
Ord är också till oss alla! Inte bara i 
förhållande till epidemier, utan i alla 
lägen i våra liv! Det enda Gud ber oss 
om är att lita på Hans makt, för Han 
kommer att göra allt Han behöver 
för att rädda oss! Josafat litade på 
Gud och uppmuntrade folket att göra 
samma sak. 

Prisa Herren!
Förutom att be, prisade och tackade 
Josafat Herren redan innan segern, 
som står i 2 Krön 20:22.

Halleluja! När vi slutar fokusera på 
problemen och börjar prisa och ära 
Herrens namn, då besegrar vi fienden 
och/eller problemen som hotar oss. 
Min önskan är att alla ska ta emot 
Jesus som Herre och Frälsare, ty Jesus 
är den enda som kan hjälpa oss nu och 
för evigt!
Ana Kemi

Lita på Gud och Hans löften

Ana Kemi är sjuksköter-
ska, men hon är även ak-
tiv i Kristet Center Solnas 
arbete som pastor med 
sin man Pauli. Hon vill 
uppmuntra troende att 
lita på Guds löften i varje 
situation i livet så som 
det står i Ordet: ”Alla 
Guds löften har i honom 
(Jesus) fått sitt ja. Där-
för får de också genom 
honom sitt Amen, för att 
Gud ska bli ärad genom 
oss.” 2 Kor 1:20 
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Du kan 
bli frälst 
- troende
När du ber 
syndarens bön.
Det är viktigt att tänka på vad 
livets mening är. Varför lever 
jag? Finns det liv efter detta?
Tron på Jesus ger den riktiga identi-
teten. Du finner kontakten med din 
Skapare. Tron på Gud leder långt 
- ända till livet efter döden.

Det finns bara en grund till fräls-
ning och bara en väg till att bli frälst 
och den är Jesus. ”Hos ingen an-
nan finns frälsning, och ingenstans 
bland människor under himlen 
finns något annat namn som kan 
rädda oss.” Apg. 4:12. Det namnet 
är Jesus.

Från Guds sida är allt färdigt. ”Så 
älskade Gud världen att Han gav 
sin ende Son för att de som tror på 
Honom inte skall gå under, utan ha 
evigt liv”.

Att bli frälst är lätt och enkelt 
för alla. I Bibeln står det: ”Ty om 
du med din mun bekänner att Jesus 
är Herre och i ditt hjärta tror att 
Gud har uppväckt Honom från de 
döda, skall du bli räddad. Hjärtats 
tro leder till rättfärdighet och mun-
nens bekännelse till räddning.” 
Rom. 10:9-10. Att bli frälst är det 
viktigaste i livet!

Du kan be syndarens bön med 
mig, om du vill bli Guds barn: 
”Jesus, jag bekänner min synd och 
skuld inför Dig. Jag tror att Du 
dog för mina synder och att Du är 
uppstånden från de döda, för att 
jag skulle ha evigt liv. Tack för att 
du förlåter alla mina synder och 
kommer in i mitt liv. Tack för att 
Ditt blod renar mig och tar bort alla 
mina synder och att jag får bli född 
på nytt och bli Ditt barn genom Jesu 
blod. Amen.”

Du kan kontakta oss på Kristet 
Center Solna eller tidningens redak-
tion om du vill veta mer om tro på 
Jesus. Vi vill hjälpa dig att nå vägen 
till frälsningen, till Gud som är din 
Skapare. Han älskar dig!

Jag önskar dig Guds rika välsig-
nelser och Hans ledning i ditt liv!
Pauli Kemi, pastor
pauli.kemi@gmail.com

Lita på Gud och Hans löften

Grunden där en kristen står 
är Jesus Kristus! Det inrym-
mer att jag är älskad som jag 
är, som en svag, ofullkomlig 
människa. Jag får utgjuta 
mitt hjärta till Gud.

I praktiken betyder det att 
jag berättar allting för Gud, 
på samma sätt som man pra-
tar med en levande person. 
Ibland gråtandes.... Gud 
manar oss att  ständigt be. 
Bön är en relation mellan 
Gud och mig, inte monolog 
utan dialog! När Gud talar 
lyssnar jag och när jag talar 
lyssnar Gud. Vi ber till Gud 
i Sonens Jesu namn. Gud är 
vår far!

Om vi är riktigt 
ångestfulla orkar 
vi inte ens be.
För många år sedan när 
min storasyster låg på sin 
dödsbedd, upplevde jag till 
min fasa att jag inte kunde 
koncentrera mig på att be 
för henne. Det var hemskt 
att inte kunna be till Gud i 
denna nöd! En dag sade en 
gammal Herrens tjänarinna 
till mig: “Tuula, hela du är 
ett bönerop inför Herren. 
Gud ser dig. Han som har 
skapat dig känner dig. Inte 
behöver han dina ord att 
tolka din nöd. Han som kan 
tolka även dina suckar”. 
Jag har aldrig glömt den 
lättnaden hennes visa ord 
gav mig.

Gud prövar ibland sina 
barn. I sin kärlek fostrar han 
oss. Han hjälper oss igenom 
prövningen, inte förbi den. 
När vi har gått igenom pröv-
ningen kommer vi närmare 
Herren. Vi behöver Herrens 
fostran för att lita och för-
trösta mera på Honom.

Fruktan kan kännas för-
lamande när vi är i svårig-
heterna, men Herren är med 
oss hela tiden och hjälper 

oss igenom prövningen.
En tid, när jag var ung 

troende, var jag väldigt  
sjuk. Jag låg på sjukhuset 
i sju veckors tid. Jag såg 
upp till mina troende vän-
ner, som ofta berättade hur 
de hjälpte alla behövande. 
Speciellt alla troende.

Ingen av dem hälsade 
på mig den långa tiden jag 
låg sjuk! 

Närvaro mecd tyst-
nad hjälpte mig.
En dag kom en gammal 
kvinna och hälsade på mig 
på sjukhuset. Hon var med-
lem i samma församling 
som jag. Jag kände inte 
henne så väl, mina vänner 
var ju unga. Kvinnan tog 
fram en stol och satte sig vid 
min säng. Därefter tog hon 

fram en grå strumpstick-
ning och började sticka. Vi 
pratade inte mycket med 
varandra. Jag orkade inte 
prata. Min gäst förstod att 
hennes närvaro var det jag 
då behövde. Hon stannade 
länge. Det kändes så tryggt 
att vila utan krav på att be-
höva prata! Kvinnan med 
den gråa strumpstickningen 
vågade vara närvarande. 
Vågade vara tyst. Guds 
kärlek förmedlades till mig 
genom henne på ett prak-
tiskt sätt!

Min lärdom av denna 
upplevelse var att om män-
niskans ord och hennes 
praktiska liv talar olika 
språk, är hon inte trovärdig. 
Hennes ord är tomma! Om 
den förändringen inte märks 
i våra liv som vi talar om i 

livet som Herres lärjungar, 
är våra ord onödiga.

Vi troende behöver 
varandra! 
Vi behöver själavårda var-
andra! En bra själavårdare 
lyfter upp dig. Hon får dig 
att må bättre. Jag har själv 
själavårdat många män-
niskor och andra har sjä-
lavårdat mig. Vi behöver 
alla en människa som vi får 
utgjuta vårt hjärta för. En 
människa utan själavård är 
“stängd och taggig”. Hon 
har skyddsmurar omkring 
sig. Hon är rädd att andra 
avslöjar hennes innersta.

Vi behöver inte vara 
ledsna för att vi ofta miss-
lyckas i vår strävan att vara 
kärleksfulla medmännis-
kor. Jesus bar också våra 
misslyckanden på korset, 
på samma sätt som han bar 
våra synder och sjukdomar. 
Herren är god! Ett värn i 
nödens tid, och han låter 
sig vårda om dem som för-
tröstar på honom.    
Nahum 1:7

Lova Herren, min själ, 
och glöm inte vad gott han 
har gjort, han som förlåter 
dig alla dina missgärningar 
och helar alla dina sjukdo-
mar. Psaltaren 103:2-3

Om du känner dig övergi-
ven och ensam, ropa: Jesus 
hjälp mig! Vi Håller fast 
vid Jesus genom att vi tror 
på honom och att vi tror på 
Guds ord. Du kan också be 
till Herren genom att viska. 
Han hör dig ändå!

Frukta inte, ty jag är med 
dig, var inte modfälld, ty jag 
är din Gud!

Jag styrker dig och jag 
hjälper dig, jag håller dig 
uppe med min högra hand. 
Jesaja 41:10
Tuula Johansson

Fatta mod!

Tuula Johansson är förebedjare och själavårdare i Kristet 
Center Solna.
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Pastor Starwin Paul: 
Guds kärlek vinner allt!
Pastor Starwin Paul besökte 
både Sverige och Finland 
i början av året 2020. Han  
gav uppmuntrande budskap 
från den kristna församling-
en i Indien. Trots motstånd 
och förföljelse går försam-
lingen framåt. De troende 
har betalat ett högt pris för 
att följa Jesus, men de har 
beslutat sig att frimodigt 
förkunna Guds Ord, därfor 
att de har mött den stora 
Kärleken, Jesus.

I slutet av februari hölls en 
profetisk konferens vid Kristet 
Center Solna. Som talare var 
evangelist Birger Skoglund 
och tre unga indiska pastorer, 
bröderna Starwin Paul och Ja-
bes Paul samt den sistnämndes 
hustru Preeti. 

De indiska pastorerna kom 
från Bangalore. Brödernas 
far Arthur Paul har grundat 
en stor och växande försam-
ling. Dessutom har de flera 
församlingar i flera av stadens 
förorter, där Starwin och Jabes 
Paul har ansvar. De har även 

husförsamlingar i fattiga män-
niskors områden. Totalt har de 
10.000 medlemmar. Den för-
samling som deras far leder är 
den största megaförsamlingen 
i Bangalore.

Församlingarna växer, trots 
att man försökt mörda dem. 
De lyckades fly från en bil, 
som satts i brand. Genom 
Guds nåd fortsätter arbetet. 
Trots motståndet har de be-
slutat att fortsätta predika 

evangeliet pga Guds kärlek!
Starwin Paul besökte den 

lutherska Martinskyrkan i 
Åbo och delade sitt vittnes-
börd i en gudstjänst där. Här 
återges hans tal:

Jag har annan hudfärg än 
ni, men den Gud som vi tjänar 
är samma för oss alla. Hans 
namn är Jesus. Han ser inte på 
vårt utseende, men våra hjär-
tan. Han vill ha människans 
hjärta, och inget annat.

Jag kommer från ett land 
där man tror på 13 miljoner 
gudar. För dem är katter, 
hundar, kor, månen, solen och 
stjärnorna gudar. Är det inte 
ganska galet! Vi som tror på 
Jesus är hans händer och föt-
ter, och vi går ut och berättar 
om den ende sanne Guden och 
hans son Jesus Kristus, som 
har skapat hela universum och 
allt annat.

Själv har jag ingen kristen 
bakgrund, utan en hinduisk, 
liksom mina föräldrar. Mis-

sionärerna kom till mitt land 
för länge sedan och berättade 
om Guds kärlek och om Jesus. 
Nu är jag här och berättar för 
er om en Gud som älskar och 
om Jesus. Jesus älskar var och 
en av oss!

Min far är pastor och leder 
en stor församling. På sönda-
garna har den sex gudstjänster. 
Den första börjar klockan sju 
på morgonen. Alla sex guds-
tjänsterna samlar tusentals 
människor, som kommer från 
olika livssituationer. De är 
buddister, hinduer, muslimer 
och ateister. Vi sitter inte i en 
vacker kyrka som ni har, utan 
vi sitter på golvet.

För ett och ett halvt år sedan 
grundade jag min egen för-
samling. Skälet till det var att 
det bor miljontals människor 
i min hemstad, och jag ville 
berätta för dem vem Jesus 
är. Alla måste vi berätta om 
Jesus. Det är inte lätt, utan 
svårt. Men vi kan inte gå och 

lägga oss, och tänka att någon 
annan gör jobbet. Vi bör gå 
ut och berätta att Jesus lever. 
Gud har bara gett oss ett liv. 
Vi vill tjäna Herren med detta 
enda liv vi fått.

Jag är utbildad elektronik-
ingenjör och skulle kunnat få 
ett bra och enkelt liv, men det 
är inte vad min far lärde mig. 
Han uppmanade mig älska 
Jesus och berätta om honom 
för människorna. Människor 
blir helade från alla slags 
sjukdomar i församlingar och 
överallt dit vi går. Vi väljer 
själva om vi lämnar våra liv 
till Jesus, eller något annat.

Alla behöver Guds kärlek, 
både hinduer, buddister och 
ateister. Vi kan visa kärlek till 
dem och bedja för dem.

Starwin ber att troende i 
Norden bär honom, hela fa-
milj, församling och hans land 
i förböner.”
Text: Soile Inkari
Översättning: Georg Ahonen

Pastor Starwin Paul (vänster), Jabes Paul (höger.) och hans 
fru Preeti gjorde två Nytt Liv TV-program i Solna.

Indiska pastorer hade även stark lovsång då de ledde Guds 
folk till tillbedjan.

Pastor Starwin Paul (höger) sade att han har lärt sig att be 
hjälp från Gud. Tolk Vesa Kemi

 Prenumerera på Kristet Liv för året 2020!
Du kan prenumerera på 
tidningen Kristet Liv genom: 
•  att ringa: tel. 072 531 88 11
•  att maila: pauli.kemi@gmail.com 
• att betala prenumeration 250 kr
  till konto: PG 496 39 26-3 eller
Swish nr 1230 339 457
- att posta beställning:
  Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö 
www. kristetliv.net

Tidningen Kristet Liv behöver 
ditt stöd för evangelisation

Konto, PG: 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457 
Tack för en gåva, 
som betyder mycket!  
Var med och dela ut
tidningen Kristet Liv!

The last call Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse

Birger Skoglund:
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Skörden är Stor
 men arbetarna få

Låt dig älskas! 

Barbro Erling


