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Lentomatkailuun ovat jo pitkään kuu-
luneet sähköiset matkaliput. Mutta yksi 
on, joka pysyy: passi. Sen joutuu esittä-
mään niin lähdön yhteydessä kuin myös 
saavuttuaan matkan päätepisteeseen.  
Passi on tärkeä asiakirja. Sitä ei saa 
hukata. Sellaisessa tapauksessa tulee 
vaikeuksia matkalle.

 Jos matka on Israeliin, siellä on 
passintarkastukseen, kuten muualla-
kin, muodostunut jonoa. Oman vuoron 
tullessa passi ojennetaan virkailijalle, 
joka tekee lyhyen mutta tarkan katseen 
passin ojentajaan. Sen jälkeen virkai-
lija työntää passin katselulaitteeseen. 
Se tarkistaa, ettei henkilö ole ns. ei 
toivottu maahan pyrkijä. Leima pas-
siin ja baru haba. Se lukee seinällä: 
”siunattua tervetuloa”. Näin nuo sanat 
voitaisiin kääntää.

 Passi tarvitaan pääsääntöisesti 
matkustettaessa valtakunnan rajan 
ulkopuolelle. Kuva ja sitä esittävä 
kasvo muuttuu. Niinpä kamera kutsuu 
asiakirjaa uusittaessa! Kuvasta tulee 
tunnistaa asiakirjan omistaja.

 Mutta kuka lopulta kätkeytyy tuon 
vuosien varrella ulkonäöltään muut-
tuvan henkilön taakse? Hän kysyy 

itseltään: ”Kuka minä olen ja mihin 
yhteyteen minä kuulun?” Identiteetti, 
minuus voi olla omistajalta kateissa. 
Aivan kuin se olisi varastettu.

 Passi ja sen tiedot eivät vastaa 
näihin kysymyksiin. Sieltä löytyvät 
vain nimet, syntymäaika, sosiaali-
turvatunnus ja syntymäpaikka sekä 
kansalaisuus.  Vastausta on etsittävä 
toisaalta. Siinä suhteessa löytyy tar-
vittava dokumentti, Raamattu.

 Mitä siellä sanotaan? Sinä kuulut 
Jumalalle. Hän on ostanut sinut omak-
seen. Se on kerran tapahtunut ristillä. 
Jeesus on kantanut ristille syntikuor-
masi ja kaiken, mikä on erottanut sinut 
Jumalasta.

 Kun otat tämän valmiin työn vas-
taan, Jumala antaa Pyhän Henkensä 
sydämeesi! Hän todistaa, että olet 
Jumalan lapsi. Jumalan rakkaus on 
vuodatettu sydämeesi.

 Tässä on sinun todellinen minuute-
si, identiteettisi. Se on todella huikea 
asia! Pyhän Hengen todistus on sydä-
mesi passi. Se avaa oven hyvään osaan 
viimeisellä rajalla.  

 Kun ajallinen matka on päättynyt, 
siirrymme viimeiselle rajalle. Siellä 

ei tarvita ajallisia passeja eikä Pieta-
rikaan ole tarkastamassa edellytyksiä 
päästä taivaan portista sisään.

 Siellä on Kristus, joka tuntee oman-
sa, vaikka ulkoinen olemus olisikin 
muuttunut. Baru haba! Sinä hyvä ja 

Onko taivaallinen passisi kunnossa?
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uskollinen palvelija. Tule Herrasi 
iloon! Tämä on tärkein tervetulotoi-
votus - sillä sen saa kuulla se, joka saa 
tulla Isän kotiin.
Pertti Kymäläinen,  
pastori, Pori 

Pauli Kemi 
Uusi Elämä 
-lehden 
päätoimittaja

Pertti Kymäläinen

Tänään joissakin piireissä on keskus-
telua siitä, mikä on hyvää teologiaa 
ja mikä on huonoa. Tässä lyhyesti ja 
pinnallisesti aiheesta. Jos herätys tuli-
si hyvän opetuksen ja hyvän teologian 
avulla, niin meillähän pitäisi olla suuri 
herätys maassamme. Meillä on paljon 
hyvää tietoa, mutta herätyksen syn-
tymiseen tarvitaan paljon muutakin. 

Huono teologia on joidenkin mie-
lestä sellaista, joka saa ihmiset voi-
maan huonosti ja seurakunnat hajaan-
tuvat. On aina surullista, jos uskovat 
voivat huonosti seurakunnassa.

Tämä ei aina johdu teologiasta, 
vaan usein meistä julistajista. Meidän 
on hyvä myöntää, että olemme usein 
epäonnistuneet luomaan turvallista 
seurakuntakulttuuria, joka tarjoaa 
kaikille turvallisen ympäristön. Siihen 
tulisi kuitenkin pyrkiä.     

On hyvä, että meillä on erilaisia 
seurakuntia, jolloin on suurempi mah-
dollisuus löytää jokaiselle seurakunta, 

Hyvä vai huono teologia
joka sopii juuri Matille tai Maijalle.

On olemassa todella huonoa teo-
logiaa, joka hajottaa seurakuntia, 
mutta eiköhän se kuitenkin ole niin, 
että johtajat itse ovat olleet suurimpia 
herätyksen sammuttajia ja hajaannuk-
sen aiheuttajia. Ruotsissa Maranata-
herätys oli aikoinaan voimakas he-
rätysliike. Eräiden tietojen mukaan 
Maranata-liikkeen piirissä kastettiin 
muutamassa vuodessa lähes 50 000 
henkilöä. Se oli herätystä, mutta tämä 
herätys haihtui ja kutistui johtajien 
riitoihin. Tällaisia esimerkkejä löytyy 
useita.

Huono teologia voi kyllä hajottaa 
seurakuntia. Näin kävi Ruotsissa 
eräälle helluntaiseurakunnalle, joka 
hajosi sen takia, että pastori lähti 
vetämään seurakuntaa katolilaisuu-
teen. Mutta meidän juuremme eivät 
ole Roomassa, vaan Jerusalemissa ja 
taivaallisessa Jerusalemissa!

Katolisessa kirkossa on myös 
uudestisyntyneitä uskovia, joiden 
kanssa koemme yhteyttä hengessä, 
mutta emme uskonnollisen katolisen 
kirkkolaitoksen kanssa. Nämä ovat 
kaksi eri asiaa, jotka on osattava pitää 
erillään, sillä muuten olemme mukana 
kaiken hyväksyvässä luopiokirkon 
teologiassa.      

Tuskinpa kenelläkään täällä ajassa 
on täydellistä teologiaa. Näemme ja 
ymmärrämme suurta totuutta, Jee-
susta, vajavaisesti, koska katselemme 
totuutta ja kirkkautta usein oman hen-

gellisen kulttuurimme suodattimien 
lävitse.

Puutteistamme huolimatta meidän 
tulee pyrkiä kohti hyvää teologiaa, 
kohti totuutta. Apostolien teoista 
voimme löytää hyvän teologian ja 
seurakunnan tärkeimmät ”tukijalat” 
(Ap.t. 2:41–47).

Tässä otan esille vain yhden osa-
alueen, ja se on: apostolien opetus. 
”He pysyivät apostolien opetukses-
sa.” Apostolien opetusta voimme 
kutsua hyväksi teologiaksi, mutta 
mitä se on?

Apostolien opetus ei ole kuivaa, 
teoreettista teologiaa, vaan sitä, että 
opetamme uskovia pitämään kaiken, 
mitä Jeesus sanoi ja tekemään samoja 
tekoja, joita Jeesus teki. 

Hyvä teologia johtaa toimintaan. 
Julistakaa evankeliumia! Parantakaa 
sairaat! Pitäkää huolta heikoista! 
Herättäkää kuolleita! Säilyttäkää 
hengen yhteys! Jeesus sanoo edel-
leen: ”Totisesti, totisesti Minä sanon 
teille: joka uskoo Minuun, myös hän 
on tekevä niitä tekoja, joita Minä 
teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, 
hän on tekevä; sillä Minä menen Isän 
tykö.” Joh. 14:12

Me emme opeta uskontotiedettä, 
vaan arjessa toimivaa käytännöllistä 
uskonelämää. Hyvä teologia on sitä, 
että opetamme uskovat tekemään 
samoja tekoja kuin Jeesus.

Teologia ilman uskon tekoja on 
kuollutta, eikä se synnytä herätystä. 

Jeesus sanoi: ”Te eksytte. koska te 
ettet tunne Kirjoituksia, ettekä Juma-
lan voimaa.” Hyvä teologia johtaa 
Jumalan voiman kokemiseen.

Jeesus lähetti opetuslapset julista-
maan evankeliumia Jumalan voimas-
sa. He palasivat riemuiten. ”Niin ne 
seitsemänkymmentä palasivat iloiten 
ja sanoivat: Herra, riivaajatkin ovat 
meille alamaiset Sinun nimesi tähden. 
Silloin Hän sanoi heille: Minä näin 
saatanan lankeavan taivaasta niin 
kuin salaman. Katso, Minä olen an-
tanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voi-
maa, eikä mikään ole teitä vahingoit-
tava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, 
että henget ovat teille alamaiset, vaan 
iloitkaa siitä, että teidän nimenne 
ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 
10:17-20

Lopun aikana esiityy julistusta, 
joka kiistää Jumalan voiman. Sitä 
markkinoidaan kaiken hyväksyvän 
humanismin ja ”rakkauden teologian” 
valepuvussa. Siinä kyseenalaistetaan 
Jumalan luomistyö tuomalla esiin uu-
sia ”perhemalleja”. Tällaista julistusta 
tulee karttaa. 

Jeesus lähettää myös sinut julista-
maan Jumalan hyviä uutisia kaikkialle 
Pyhän Hengen voimassa. Jeesus pe-
lastaa, parantaa, eheyttää ja vapauttaa 
meitä elämään Jumalan luomistyötä 
kunnioittavina miehinä ja naisina.
Pauli Kemi?
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Silloin Herra kysyi Kainilta: »Missä 
on veljesi Abel?» Kain vastasi: »En 
tiedä. Olenko minä veljeni varti-
ja?»   Herra sanoi: »Mitä oletkaan 
tehnyt! Etkö kuule, kuinka veljesi 
veri huutaa minulle maasta?” 1. Moos 
4:9,10 

 Monet sanovat, että rakkaasta 
Ruotsistamme on tullut maailman 
maallistunein maa. Maa, jossa indi-
vidualismia ja humanismia saarnaavat 
jatkuvasti ne, jotka eivät halua muuta 
kuin nähdä Jumalan syrjäyttämistä. 
Mikään ei ole vaarallisempaa yhteis-
kunnalle kuin se, että näiden voimien 
annetaan levitä. Nämä törmäävät 
siihen ihmeelliseen sanomaan, jon-
ka Raamattu, Jumalan Sana meille 
antaa ja mikä voidaan tiivistää näillä 
sanoilla: ”Rakasta Jumalaa ja rakasta 
ihmisiä.” Tätä Jeesus ja apostolit 
opettivat ja opettavat meille. 

 
Tämä tapahtuu, jos ja kun 
hylkäämme Jumalan! 
Raamattu esittää hyvin tärkeän kysy-
myksen Psalmissa 8:5:”Mikä on ih-
minen! Kuitenkin sinä häntä muistat. 
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät 
hänestä huolen.”

 Muistolause, jonka August Strind-
berg antoi kaiverruttaa hautakiveensä, 
kuuluu: ”Ole tervehditty risti, ainoa 
toivoni.” Liiallinen individualistinen 
elämäntapa, joka tekee meistä riippu-
mattomia sekä Jumalasta että lähim-
mäisistä, on syöksemässä meidät kult-
tuurin rotkonpohjaan. Tarvitsemme 
todella hengellisen vallankumouksen. 
Paluun Raamattuun. Vakavaa on, että 
kun olemme hylänneet Jumalan ohja-
uksen, niin olemme todella menettä-
neet suuntautumisemme emmekä enää 
tunne tarvetta Jumalan johdatukselle. 
Koko elämästämme tulee elämää 
kuin labyrintissa. Löysimme sisään-
käynnin, mutta emme uloskäyntiä. 
Biologiset realiteetit ja Luojan anta-
mat järjestykset korvataan sillä, mikä 
on ajankohtaista. Ei todellakaan ole 
ihme, että nuori sukupolvi kamppailee 
mielenterveysongelmien, rikosten ja 
huumeiden kanssa. Olemme jollain 
kauhealla tavalla ottaneet heiltä pois 
ohjekirjan, Raamatun, meidän op-
paamme. 

 
Loukattu ihmisarvo  
Juuri tätä ihmisarvon loukkaamista 

Abel joutui kokemaan veljensä Kainin 
kautta. Kain ei halunnut olla missään 
tekemisissä Jumalan kanssa, ja Herra 
kysyy häneltä: Miksi katseesi on 
niin synkkä? Ilman Jumalaa Kainin 
oli välttämätöntä tappaa Abel. Siksi 
Abelin veri huusi. Kuuntele ystäväni: 
Jumala on perimmäinen ja paras tae 
jokaisen yksilölliselle arvolle. Ilman 
Jumalaa ihmisen arvo laskee siihen, 
mitä hän voi saavuttaa työpaikalla, 
perheessä tai suvussansa. Sotilashal-
litsijoille hänestä tulee pelinappula 
yhdessä suuressa shakkipelissä, jossa 
yksi nappula toisensa jälkeen uhra-
taan. Rikollismaailmassa ihminen on 
vielä vähemmän arvokas. Mutta voi-
sin myös korostaa syntymätöntä lasta 
tai vanhuksia, joita usein lasketaan 
pois. Haluan korostaa vielä kerran 
Jumalan Sanan ihmisestä - Jumalan 
kuva. 

Jumala sanoi: »Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme, 
kaltaiseksemme ja hallitkoon hän 
meren kaloja, taivaan lintuja, karja-
eläimiä, maata ja kaikkia pikkueläi-
miä, joita maan päällä liikkuu.» Ja 
Jumala loi ihmisen kuvakseen, Juma-
lan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi 
ja naiseksi hän loi heidät. (1. Moos 
1:26–27).  Jos emme halua olla mis-
sään tekemisissä Jumalan kanssa, ei 
ole enää vakaata perustaa, joka suo-
jelisi heikoimpia ihmisiä. 

 
Pitääkö minun pitää 
huolta veljestäni? 
Elämme aikaa, jolloin sosiaalinen 

turvaverkosto hajoaa yhä enemmän. 
Ihmisistä tulee väliinputoajia. Kun 
elämme yhä enemmän Kainin ky-
symyksen kanssa sydämissämme: 
Pitäisikö minun huolehtia veljestäni, 
niin ahdistusta ja köyhyyttä syntyy 
aivan liian monille. Olemme useiden 
vuosien ajan luottaneet sosialisti-
siin opetuksiin, jotka sanovat, että 
voimme pärjätä ilman Jumalaa. Olen 
sitä mieltä, että jo riittää tämä aivan 
kauhea tilanne, joka vallitsee aivan 
liian monessa paikassa maassamme. 
Asuinalueilla, joissa erottelu on suuri, 
on syrjäytymisongelmia, missä lapset 
ja nuoret vedetään kaikkein hirveim-
piin olosuhteisiin, joissa jengit hallit-
sevat. Meidän on kysyttävä itseltäm-
me. Mitä Jumala sanoo vastuustamme 
lähimmäistämme kohtaan? 

 Salli minun viedä sinut yhteen 
selventävimmistä Raamatun sanoista, 
joita Raamatussamme on, kun on kyse 
lähimmäisestä huolehtimisesta.  

 Muuan lainopettaja halusi panna 
Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: 
»Opettaja, mitä minun pitää tehdä, 
jotta saisin omakseni iankaikkisen 
elämän?» Jeesus sanoi hänelle: »Mitä 
laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä 
luet?»  Mies vastasi: »Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko 
sielustasi, koko voimallasi ja koko 
ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi.» Jeesus sanoi: »Oi-
kein vastasit. Tee näin, niin saat elää.» 

 Mies tahtoi osoittaa, että hän nou-
datti lakia, ja jatkoi: »Kuka sitten on 
minun lähimmäiseni?» Jeesus vastasi 

hänelle näin:» Eräs mies oli matkalla 
Jerusalemista Jerikoon, kun rosvo-
joukko yllätti hänet. Rosvot veivät 
häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät 
hänet verille. Sitten he lähtivät tie-
hensä ja jättivät hänet henkihieveriin.  

 Samaa tietä sattui tulemaan pappi, 
mutta miehen nähdessään hän väisti ja 
meni ohi. Samoin teki paikalle osunut 
leeviläinen: kun hän näki miehen, 
hänkin väisti ja meni ohi.  

 Mutta sitten tuli samaa tietä muuan 
samarialainen. Kun hän saapui pai-
kalle ja näki miehen, hänen tuli tätä 
sääli. Hän meni miehen luo, valeli 
tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi 
ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa 
selkään, vei hänet majataloon ja piti 
hänestä huolta. Seuraavana aamuna 
hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, 
antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 
’Hoida häntä. Jos sinulle koituu enem-
män kuluja, minä korvaan ne, kun 
tulen takaisin.’ Kuka näistä kolmesta 
sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen 
lähimmäinen?» 

Lainopettaja vastasi: »Se, joka 
osoitti hänelle laupeutta.» Jeesus sa-
noi: »Mene ja tee sinä samoin.» 

 Tämä on Raamatun äärimmäisen 
selkeä ohje, kuinka meidän pitää 
toimia, jotta toimisimme oikein tänä 
aikana. Toivon, että luet tämän suurel-
la harkinnalla.
Birger Skoglund
Käännös: Mauri Leván
Kuva: Pauli Kemi

Kuuletko kaiun?

Birger Skoglund 
on palava hellu-
taiherätykseen 
kuuluva evankelis-
ta, joka on tullut 
tutuksi monille 
suomalaisille. Hä-
nen sanomansa on 
rohkaissut uskovia 
eri suuntien seura-
kunnissa.
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Luin Raamatusta Roomalaiskirjeen 
kahdeksannesta luvusta, miten Jumalan 
rakkaus Kristuksessa on vuodatettu 
meidän sydämiimme. Jakeessa 35 on 
kysymys: Mikä voi erottaa meidät 
Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai 
ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, 
vaara vai miekka? Ja Sana itse vastaa, 
että näissä kaikissa me kuitenkin saam-
me täydellisen voiton Hänen kauttaan, 
joka on meitä rakastanut.

Keskustelin Anja-ystävän kanssa 
hänen oman elämänsä kovimmista ti-
lanteistaan, kun hän menetti kahdessa 
eri onnettomuudessa kaksi poikaansa. 
Tällaisissa tilanteissa ainoastaan Juma-
lan lohdutus ja rohkaisu ovat riittäviä.

Hänen vanhin poikansa kuoli auto-
onnettomuudessa 18-vuotiaana. Ensin, 
kun Anja kulki onnettomuuspaikan ohi, 
hän kuuli sanat: ”Oli Jeesus auttaja par-
hain.” Se toi suuren lohdun ja rauhan.

Tällaisessa tilanteessa Anja pyysi 
seurakunnassa rukousta puolestaan. 
Yksi henkilö rukoili ja pyysi: ”Jumala, 
näytä tälle ystävälle uni.” Ja niin Anja 
näki seuraavan unen:

Oli virta, jonka yli kulki köydestä 
tehdyt pitkospuut. Anja kulki pitkos-
puilla. Hän tiesi, että Jeesus kulki rin-
nalla vetten päällä ja talutti tätä Anjaa 
kädestä pitäen, ja siinä sitä matkaa 
tehtiin yhdessä.

Tuli kohta, jossa köydestä tehdyt 
pitkospuut olivat poikki. Pieni pala 
oli poissa. Hän pääsi yli rikkoutu-
neen paikan ja asteli eteenpäin, missä 
pitkospuut taas jatkuivat. Hän katsoi 
taakseen, ja sieltä tuli ihmisiä yksin 
kävellen kohti tuota paikkaa. Hän kuuli 
äänen sanovan: ”Tätä ei ylitetä yksin, 
vaan Jeesuksen kanssa.” Sitten hän 
kuuli sanat: ”Johannes 3:16 Sillä niin 
on Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” 

Ensin oli rauha, mutta sitten sie-
lunvihollinen alkoi kiusaamaan, ja 
se väitti, että poika on kadotuksessa. 
Anja uskoi vihollisen valheen ja oli 
ihan tukehtua lohduttomaan itkuun. 
Joka yö vihollinen kiusasi nukkumaan 

mennessä. 
Sitten tuli seurakuntakokous, jossa 

puhuja heti puheensa alussa sanoi, 
että täällä on ystäviä, jotka ovat me-
nettäneet omaisensa – he ovat saaneet 
ryövärin armon ja ovat perillä Taivaan 
kirkkaudessa. Tämä vapautti Anjan 
rauhaan ja iloon! Sydämestä vieri ras-
kas kivi pois. Poika oli päässyt perille. 
Siitä tuli syvä varmuus.

Myöhemmin kävi selville, että poika 
oli uskovalta kummiltaan saanut kir-
jeen, jutellut hänen kanssaan ja ottanut 
Jeesuksen vastaan. Tämä tapahtui juuri 
ennen onnettomuutta. Tämän kummin 
kirjeen Anja löysi vasta poikansa kuo-
leman jälkeen. Se oli valtava lohdutus 
hänelle. 

Huomaathan, miten tärkeää on ker-
toa ihmisille Jeesuksesta, kun Jumala 
siihen kehottaa. Monesti ihminen ottaa 
vieraammalta paremmin vastaan sano-
man Jeesuksesta kuin omalta väeltään.

Jumala on ihmeellinen aikataulujen 
mestari kaikessa. Häneen saamme 
luottaa. Hän hallitsee tilanteet sekunnin 
– tai atomivärähdyksen – tarkkuudella.

1. Joh. 4:10 vakuuttaa: Siinä on rak-
kaus - ei siinä, että me rakastimme Ju-
malaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä 
ja lähetti Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi. 

Paavali sanoo Room. 5:8: Mutta 
Jumala osoittaa rakkautensa meitä 
kohtaan siinä, että Kristus, kun me 
vielä olimme syntisiä, kuoli meidän 
edestämme. 

Jumalan Sanassa on lukuisia kohtia, 
jotka tuovat lohdutusta ja rohkaisua 
elämän kaikenlaisissa tilanteissa.

Toinen poika
Nuorempi poika eli tosi hyvää elämää. 
Hän suoritti armeijan lennostossa ja 
pääsi sieltä alikersanttina siviiliin. Hän 
opiskeli ja löysi ihanan tyttöystävän, 
elämä hymyili hänelle, ja kaikki näytti 
menevän hyvin. Sitten yhtäkkiä hän 
lopetti opinnot, tyttöystävästä tuli ero 
ja poika ajautui huonojen kavereiden 
joukkoon. Kuvioon tulivat alkoholi ja 
huumeet. Hän varasteli autoja ja päätyi 

vankilaan.
Äidille pojan elämän muuttuminen 

toi valtavan ahdistuksen, ja hän miet-
ti, että pitääkö tämäkin vielä kestää. 
Monesti tuli Jumalalta kysyttyä: miksi.

Poika oli herkkä ja hyväsydäminen 
ja huusi Jeesusta auttamaan joka aamu 
- ja silti meni juomaan. Hän oli heikko.
Anja pyysi rukousta rukouspiirissäkin, 
kun tuntui, ettei itse osaa edes rukoilla. 
Hän huokaili vain. Sitten tuli rukous-
ilta, jolloin hän jäi penkkiin istumaan, 
kun muut tekivät lähtöä. Yhtäkkiä 
Anjan valtasi voima, joka lähti juok-
suttamaan häntä ulos yhden ystävän 
perään, joka oli jo tarttumassa auton 
kahvaan. Mies ihmetteli, että mikä 
sinun on. Anja sai sanottua, että mene 
käymään pojan luona. Mies tuumasi, 
että hän onkin huomenna menossa 
juuri tuolle paikkakunnalle. Jumala 
tiesi, että tuo uskovainen mies oli juuri 
oikeana päivänä menossa juuri oikealle 

paikkakunnalle.
Tämä uskova mies ja poika kohtasi-

vat. Heillä oli hyvä keskustelu. Poika 
oli painanut pään alas ja katunut teko-
jaan. Hän teki parannuksen, ja hänen 
elämänsä sai uuden suunnan.

Sitten tuli kohtalokas ilta. Poika 
soitti äidilleen vahingossa. Hän tuu-
masi, että ei minulla ollut tarkoitusta 
sinulle soittaa. Ja hän jatkoi, että oli 
lähdössä järvelle kalaan. Ilman tätä 
soittoa, kukaan ei olisi tiennyt, minne 
poika oli mennyt.

Aamulla äiti soitti pojan kavereille, 
että voisiko ystävä käydä tarkastamas-
sa, että oliko poika tullut kotiin, kun hä-
neen ei saanut yhteyttä. Ei ollut kotona. 
Hälytyskeskukseen tehtiin hälytys, ja 
helikopteri etsi häntä pitkään. 

Sitten Anja näki poliisin pihassa, 
jotka tulivat kertomaan, että poika oli 
hukkunut. Hän oli kuollut. Samalla 
äidin suusta tulivat sanat: Jumalan 
haltuun. Anja sai valtavan rauhan ja 
voiman ylhäältä ja alkoi poliiseillekin 
puhumaan uskosta. Poliisit lähtivät 
vasta sitten, kun ystävä tuli Anjan 
tueksi. Anja kertoi, että ihmeellinen 
rauha täytti hänet ja hän sai nukuttua 
yönkin hyvin. 

Jumala on ihmeellinen. Hän suoje-
lee, jotta kestämme ylipääsemättömät 
asiat. Anja kertoi, että hän rukoili 
ensimmäisen pojan menehtymisen 
jälkeen, että Herra armahtaisi, eikä 
tarvitsisi koskaan olla epätietoinen 
omaisen siirtyessä ikuisuuteen, että 
onko hän Jeesuksen oma ja pelastunut.

Kun Anja on myöhemmin lukenut 
lehdistä onnettomuuksissa menehty-
neistä ihmisistä, hän on pyytänyt, ettei 
kenenkään tarvitsisi surra epätietoisuu-
dessa, onko omainen pelastunut. Sie-
lunvihollisen syyttely on niin raskasta.

     

Jumala yltää mahdottomiin tilanteisiin

        Jatkuu sivulla 5

Anja Hakkaraisen sydämen ilo on maalata tauluja.  Alla on Anjan kaksi Jeesus-
aiheista maalausta.
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   Jumalalle ihmissielun pelastus on 
niin arvokas, että Jumala on saatta-
nut laittaa kenen vaan rukoilemaan 
kuolevan puolesta tai käymään hänen 
luonaan tai soittamaan hänelle. Jeesus 
saapuu ja pelastaa. 

On äärettömän tärkeätä kertoa Pe-
lastajasta, Jeesuksesta, jos Herra siihen 
johtaa ja kehottaa. Se voi olla viimei-
nen kerta, kun tuo ihminen kuulee 
pelastussanoman. Jumala on rakkaus. 

     Room. 8:32 vakuuttaa: Hän, joka ei 
säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan 
antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän 
edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi 
meille kaikkea muutakin hänen kans-
sansa? 

Jumala kutsuu, varustaa ja lähettää. 
Mennään rohkeasti eteenpäin vieden 
ilosanomaa, kun vielä aikaa on. 
Teksti ja kuvat: Soile Inkari

Charles Ndifon on vieraillut 2000-lu-
vun alkuvuosina useita kertoja 
Suomessa, jolloin hän puhui useissa 
tapahtumissa. Niissä kokouksissa 
tapahtui paljon todellisia parantu-
misia. Vielä vuosia vierailun jälkeen 
ovat monet tulleet kertomaan paran-
tumisesta. 

Charles Ndifon on alkujaan  Nigeri-
asta. Hän opiskeli siellä insinööriksi, 
mutta uskoon tultuaan, Jumala kut-
sui hänet julistamaan evankeliumia. 

- Pidin kampanjoita ja perustin 
seurakuntia. Näin ihmisten pelastuvan 
ja parantuvan. Muutin USA:han 32 
vuotta sitten. Ihmiset sanovat usein, 
että ihmeitä tapahtuu vain Afrikassa, 
mutta samoja Jumalan yliluonnollisia 
parantumisihmeitä tapahtuu jatkuvasti 
Amerikassa ja muualla, myös Suo-
messa. 

  
Muata ajatteluasi
Evankeliumi on Jumalan voima, ja ai-
nut, mitä sinun parantuakseen tarvitsee 
tehdä, on muuttaa ajatteluasi, opetti 
Charles Ndifon viitaten Hes. 10:31-
32: ”Heittäkää pois päältänne kaikki 
syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja 
tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi 
henki. Ja minkätähden te kuolisitte, 
Israelin heimo? Sillä ei ole minulle 
mieleen kuolevan kuolema, sanoo 
Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te 

saatte elää.”
Kun  me käännymme Jumalan puo-

leen, Hän kääntyy meidän puoleemme.  
Hän haluaa, että teemme parannuksen 
ja luotamme Hänen Sanaansa.

Pastori Ndifon kertoi, kuinka monet 
valittavat, että heillä ei ole usko ja sen 
vuoksi he eivät voi parantua.

- Usko ei kuitenkaan tule omilla 
teoilla. Se ei tule paastoamalla eikä 
rukoilemalla. Se tulee kuulemalla Ju-
malan Sanaa. Snl. 4:22 sanoo, että Sana 

 
 

 

on lääke koko meidän ruumillemme.
- Jumalan Sana on elävä ja aktiivi-

nen. Kun otat sen vastaan,  se toimii. 
Kuinka moni teistä on joskus otta-
nut  lääkettä,  Tiedusteli Charles? 
       Käsittele Jumalan Sanaa 
lääkkeenä, sillä se on lääke! Kun otat 
lääkkeen. sinä uskot, että se vaikuttaa. 
Lääkkeen nieltyä sinä et koko ajan 
hätäile ja mieti, vaikuttaako se pilleri 
siellä vatsassa vai ei. Näin on myös 
Jumalan lääke. Sinä luotat, että se 
toimii ja sinä paranet. Sinä ojentaudut 
sen mukaisesti ja tulet terveeksi. Se on 
yksinkertaista, vakuutti saarnaaja.

Parantuminen on helppoa! 
Charles Ndifon painottaa, että parantu-
minen ei suinkaan ole mysteerio.

- Päinvastoin se on helppoa. Kun 
uskossa otat vastaan Sanan ja toimit 
sen mukaisesti, niin parannut. Sinä et 
voi olla parantumatta, sillä Jumalan Sa-
nassa on Jumalan voima! Sinä paranet 
ottaessasi sen vastaan, tunsit parantu-
misen itse tai et. Meidän tunteemme 
eivät meitä paranna, vaan Sana.

Ndifon opetti myös, kuinka paran-
tuminen tapahtuu myös silloin, kun 
emme näe sitä heti.

Parantuminen on prosessi, tapah-
tuipa se millä aikavälillä hyvänsä. 
Mutta monesti, jos tuloksia ei näy 
heti, ihmiset ajattelevat, etteivät he ole 
parantuneet. Jos sinulla on ihottuma ja 
lää-käri määrää siihen voidetta, sairaus 
ei välttämättä häviä sillä hetkellä, kun 
voide levitetään. Silti sinä uskot, että 
voide  auttaa ja siksi sivelet sitä lääkä-
rin ohjeiden mukaisesti kerta toisensa 
jälkeen. Samoin sinun tulee toimia 
Jumalan Sanan kanssa. Usko Sana, ota 
se uskossa vastaan  ja toimi juuri niin 
kuin Sana kehottaa, opetti Ndifon.

Jos kaikki ei parane 
Entä ne, jotka eivät tule terveeksi? 
Monet kiinnittävät usein huomiota 
niihin, jotka eivät parane, sen sijaan, 

että näkisivät todellisia parantumisia. 
Pettymys ja katkeruus parantumatto-
muudesta on tavallista ja monet teke-
vät sen johtopäätöksen, että tulee olla 
varovainen parantumisjulistuksessa ja 
jättää Jumalalle valinta siitä, milloin 
Hän haluaa parantaa. Tämä voi synnyt-
tää vastustusta koskien parantumisen 
palvelutehtävää.
- Vakaumukseni on, että meidän tulee 
kunnioittaa Jumalan Sanaa ja meidän 
on otettava vakavasti Jeesuksen keho-
tus parantaa sairaat.
- Minua on rohkaissut palvelutyössä 
se, että olen saanut nähdä monia konk-
reettisia parantumisihmeitä. Ne vetävät 
ihmisiä Jumalan luokse, ja Jeesus saa 
kaiken kunnian. Halleluja!

Kuin Jeesuksen aikana!
Suomen vierailuissa Ndifon opetti päi-
visin ja illalla oli parantumiskokoukset.  
Suurella kärsivällisyydellä Charles  
rukoili hymyillen  yömyöhään saakka.

- Seuraan Jeesuksen esimerkkiä. En 
aijo ainoastaan rukoilla puolestanne, 
vaan aijon myös parantaa sairaat niin 
kuin Jeesus on käskenyt. Ja hän teki 
sen. Toinen toistaan hätkähdyttäväm-
piä ihmeitä tapahtui Jeesuksen nimen 
väkevässä voitelussa.

Me saimme omin silmin nähdä 
kuinka kuuromykkä sai äänensä ja kuu-
lonsa, kuinka sokeat silmät avautuivat  
ja kuinka lukuisat liikunta-, sisäelin-. 
sydän-, ja verisuonitautia sairastaneet 
kertoivat parantuneensa, Näimme 
kuinka toivonsa menettäneiden ihmis-
ten silmiin syttyi toivo ja kuinka heidän 
sydämensä alkoivat uskoa Jumalaan.

Ja me ylistimme Jumala kaikesta 
sydämestämme. Kuinka jännittävää ai-
kaa elämmekään ja kuinka äärettömän 
Hyvä Hän onkaan meille. 
Koottu aikaisemmista Uusi Elämä 
-lehdessä julkaistuista kirjoituksista.

Parantuminen on helppoa 
– Jeesuson Parantajasi!

Jatkoa sivulta 4

Ndifon rohkaisee näkemää todellisia 
parantumisia.

Uusi Elämä -lehti sisältää luetta- 
vaa kaikille hengellisistä asioista 
kiinnostuneille. Jokainen numero 
sisältää pelastussanoman sekä in- 
nostavia ja keskustelua herättäviä 
kirjoituksia erilaisista ajankohtai-
sista aiheista. Lehdessä on myös 
seurakuntien kuulumisia ja mie- 
lenkiintoisia henkilötarinoita sekä 
välähdyksiä Israelista ja muualta. 
     

Vunna 2023 Uusi Elämä -lehden 
tilausmaksu on 35 €.  Maksa leh-
den mukana tulevalla laskulla tai 
verkkopankissa.

Lehti lähetetään  tilausmaksun mak-
saneille! Uusi Elämä -lehden tilaus 
on aina kestotilaus.
Mikäli et halua enää Uusi Elämä 
-lehteä,  niin peru tilauksesi. 

Älä unohda myöskään tehdä osoi-
temuutostasi: Puh. 0400-422 777,
E-mail: info.uusi@gmail.com

Tilaamalla Uusi Elämä -lehden
1. Olet taloudellisesti tukemassa 
Suomen evankeliointia ja
2. saat monipuolisen hengellisen 
lehden kotiisi noin 8 kertaa vuonna 
2023.

Uudista tilauksesi heti maksamal-
la tilausmaksu 35 €.
Lehden tilausmaksun maksat 
Uusi Elämä -lehden tilille: 
FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3  
www.uusielama.net

Uudistat Uusi Elämä -lehden tilauksesi v. 2023!



  6                               Rakkauden ja toivon sanomaa                        Uusi Elämä Nro 6/2022

Hengen uudistus kirkossamme KesäSpirit-tapahtumassa:

Sanoma rististä on kaiken ydin
Lempäälän Ideaparkissa elo-
kuussa 2022 järjestetyssä Hen-
gen uudistus kirkossamme -yh-
distyksen KesäSpirit-tapahtu-
massa puhujavieraina olivat 
mm. pastori Seppo Juntunen ja 
amerikkalainen pastoriparis-
kunta Branden ja Jenn Petersen. 

Seppo Juntunen kertoi rukoustyös-
tään, oivalluksistaan ja kohtaamistaan 
ihmisistä Hengen uudistus kirkossam-
me -tapahtumassa Lempäälän Ideapar-
kissa elokuussa. Petersenit ovat toi-
mineet newyorkilaisen Resurrection 
Life-seurakunnan pastoreina vuodesta 
2015. Muusikkotaustan omaava pasto-
ripariskunta toimi aiemmin Dallasissa 
seurakuntatyössä.

Seppo Juntunen tuli uskoon nuore-
na miehenä pastori David Wilkersonin 
kokouksessa Helsingin Johanneksen 
kirkossa. Kehotus rukoilla sairaiden 
puolesta tuli profeetallisesti toisen 
papin kautta.

- Sinulla on parantamisen lahja, ala 
toimia, kuului kehotus. Juntunen aloit-
ti rukoustyön Alppilan seurakunnassa 
ja toimi myöhemmin rukoustyössä 
päätoimisesti Rukouspalvelu ry -yh-
distyksen kautta.

Risti keskiössä
Seppo Juntusen kohdalla esirukous-
työ alkoi nuorena pappina Alppilan 
seurakunnassa.

- Olin Alppilan seurakunnassa hie-
nossa virassa nimeltä ylimääräinen 
apulainen, Juntunen nauratti kuuli-
joita.

- Yhtenä iltana seurakuntakodille 
ei tullut ketään eikä kanttori halunnut 
kuulla saarnaa. Aloin sitten rukoilla 
ihmisten puolesta.

Kun ihmisiä alkoi parantua ru-
kouspalvelussa, seurakuntakoti kävi 
pian pieneksi ja kirkko saatiin ottaa 
käyttöön.

- Ihmisiä alkoi virrata Alppilan 
kirkkoon. 

Juntunen on nyt eläkeiässä, mutta 
rukoilee edelleen ihmisten puolesta 
eri puolilla Suomea toteutettavissa 
tilaisuuksissa.

Seppo Juntunen teki selväksi omaa 
rukouspalvelijan uraa luodatessaan, 
mikä on tärkeintä myös karismaatti-
sessa työkentässä. 

- Sana rististä on kaiken ydin. 
Karismaattisuus, joka ohittaa ristin, 
on vaarallisilla vesillä. Risti on ydin: 
Jumala sovittaa minun syntini, Juntu-
nen painotti.

Juntunen korosti, että Pyhän Hen-
gen lahjatkin ovat armolahjoja, eikä 

ole haitaksi, jos niitä haluava on 
ymmärtänyt oman heikkoutensa ja 
tarvitsevuutensa Jumalan suuruuden 
edessä.

- Missä risti tulee esille, siellä 
Jumalan Pyhä Henki tekee työtä. Me 
olemme armahdettuja ristillä ja saam-

me elää armosta.
- Lahjatkin ovat armolahjoja. Voim-

me siunata toisillemme lahjoja, mutta 
Pyhä Henki jakaa lahjoja kuten tahtoo.

Kutsu vaikuttamaan
Jenn ja Branden Petersen New 

Yorkin Resurrection Life -seurakun-
nasta olivat tapahtuman kansainväli-
siä puhujavieraita. Jenn toimii myös 
mm. modernin orjakaupan uhreja 
auttamaan pyrkimässä järjestössä. 
Kuinka harjoittaa muutokseen johta-
vaa oikeudenmukaisuuden asennetta 

Iloista ylistystä KesäSpirit-tapahtumassa. Kuva: Hengen uudistus kirkossamme
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ja toimia sen hyväksi? Jenn Petersen 
kehotti tarkastelemaan, mitä ovat ne 
asiat tai teemat, jotka puhuttelevat 
meitä, jotka särkevät sydämemme. 
Ehkä juuri niissä piilee meidän vaikut-
tamisalueemme ja kutsumme.

- Mikä on se asia, joka särkee sy-
dämesi? Jollekulle se on yksinäisyys, 
toiselle pakolaiset tai ihmiskaupan uh-
rit, vankilauudistus tms. Kaikki nämä 
ovat osa Jumalan lunastavaa suunni-
telmaa. Se paikka, johon Jumala sinua 
kutsuu, on se, missä ilosi ja maailman 
nälkä kohtaavat, Petersen kuvaili.

- Jos sinulla on ajatus, että tälle asi-
alle jonkun pitäisi tehdä jotain, ehkä se 
joku olet sinä, Petersen haastoi.

-  Emme voi muuttaa kaikkea, mutta 
voimme tehdä Jumalan armosta oman 
osamme ja osoittaa myötätuntoa.

Kuninkaallinen voitelu
Miten toimia kristittynä erityisessä 
kutsussa niin, ettei täysin uuvu ja että 
kykenee tekemään sen, mihin Jumala 
johdattaa?

- International Justice Missionis-
sa, missä työskentelen, sanomme 
seuraavasti: ihmeelliset muutokset 
tapahtuvat ihmeellisesti muuttuneiden 
ihmisten kautta, Jenn Petersen totesi.

- Kyse ei ole vain siitä, mitä me 
teemme, vaan miten sen teemme. Täs-
säkin kyse on siitä, että me katsomme 
Jeesukseen.

Petersen korosti, että saadakseen 
voitelun kuninkaiden Kuninkaalta, on 

oltava Hänen läheisyydessään.
- Jotta voit tulla Kuninkaan voi-

telemaksi, sinun on oltava tarpeeksi 
lähellä, että Hän voi kaataa öljyn 
päähäsi. Meillä tulee olla jokin paik-
ka, jokin tapa, jolla tulemme Jumalan 
läheisyyteen.

Jeesuksen läheisyyden lisäksi 
Petersen kehotti harjoittelemaan 
läheisyyttä myös toisten ihmisten 
kautta sekä toimimaan yhdessä ja 
yhteisöllisesti.

- Me olemme rohkeampia, vahvem-
pia ja luovempia, kun teemme asioita 
yhdessä, Petersen korosti.

- Me olemme osa suurempaa kerto-
musta. Nuoret, kuunnelkaa niiden ta-
rinoita, jotka ovat eläneet teitä ennen, 
ja vanhemmat kristityt: tämä on aika, 
jolloin voitte vapauttaa ja vahvistaa 
nuorempaa sukupolvea.

- Kaikki tämä palautuu itsensä 
uhraavaan rakkauteen, joka meidän 
tulee vastaanottaa, jotta tulemme 
voidelluiksi tehtäviin. 

- Enemmän kuin mitään muuta 
Hän haluaa olla kanssasi. Kaikki muu 
seuraa siitä.
Teksti: Heljä Ahjovaara-Steck 
Kuvat: Senja Luoma, Anders 
Steck ja Hengen uusistus      
kirkossamme

    

Hengen uudistus kirkossamme ry järjesti KesäSpirit-tapahtuman Lempäälän Ideaparkissa elokuussa 2022. Tilaisuuksien keskeinen sanoma liittyi 
ristiin ja että elämme lähellä Jeesusta. Kuva: Anders Steck

Jenn Petersen yhdessä miehensä Branden 
kanssa olivat tapahtuman ulkomaiset puhu-
javieraat USA:sta  Kuva: Senja Luoma

Tapahtuman kotimaisena puhujana oli pastori Seppo Juntunen.  
Kuva: Hengen uudistus kirkossamme
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Kaikki alkoi siitä, kun lukiolaiset Tiina 
(16 v) ja Sami (17 v) ihastuivat toisiinsa 
rajusti, ja se olikin menoa se! Tänään 
pariskunnalla on takanaan jo 27 vuotta 
avioliittoa ja neljä lasta, joista yksi on jo 
Taivaan kodissa. Puolisot ovat siis ko-
vat kokeneita kokemusasiantuntijoita.   

Heistä Tiina tuli uskoon ensin ja 
alkoi tietysti heti rukoilla, että Pyhä 
Henki vetäisi Saminkin uskon tielle.

- Rukouksissani oli avainasia tajuta, 
että Jumala haluaa kaikkien ihmisten 
pelastuvan… Mutta vasta kun aloin 
kiitellä Jeesusta, että Sami pelastuu 
tänään, rukousvastaus tuli nopeasti. 
”Tänään on pelastuksenpäivä!”, sanoo 
Raamattu. Tänään, halleluja!

 
Suuren luokan muutos
Uskoontulon jälkeen jokainen ihminen 
muuttuu, ja Sami on hyvä esimerkki 
suuren luokan muutoksesta. 

- Olin ennen uskoontuloani syr-
jään vetäytyvä, en juuri halunnut olla 
ihmisten kanssa tekemisissä enkä 
missään tapauksessa esiintyä. Ja niin 
kuin monilla uskosta osattomilla, 
minullakin oli esim. kuoleman pelko, 
Sami muistelee.

- Kärsin lapsena puheviasta ja kävin 
puheterapeutilla kuusi vuotta, ja sen 
lisäksi minulla oli lukihäiriö... 

- Jos joku olisi silloin sanonut, että 
hänestä tulee joskus pastori, kukaan ei 
olisi uskonut, Tiina iloitsee. 

Mutta Jeesus on Voittaja! Hän va-
pautti Samin peloista ja häiriöistä. 

- Pelothan ovat synnin seurausta, 
mutta Jumala haluaa vapauttaa ihmi-
sen. Ja niin kävi minullekin, halleluja!

Tiinalla ei ole yhtä raflaavaa todis-
tusta omasta muutoksestaan. 

- Olin ainoa lapsi, joten minun ei 
tarvinnut ottaa muita huomioon… 
mutta luultavasti ainakin itsekkyyteni 
on tässä ollut vähenemään päin, hän 
nauraa.

 
Jumalan ihmeellinen armo
Millä tavalla Jeesuksen omien aviolii-
tot eroavat muista liitoista, Sami? 

     

Sami ja Tiina Hartikainen:
Jumalan Sanan perustalle asetettu 
avioliitto kestää myrskyt

  - Jos uskovan suhde Jumalaan on 
kunnossa, avioliittoa hallitsee luot-
tamus, ei pelko. Esim. minulla on 
täysi varmuus vaimoni uskollisuuteen. 
Sanahan sanoo, että me vapaudumme 
Jeesuksen kautta peloista, joka pitivät 
meitä orjinaan. 

- Niinpä luotan niin puolisooni kuin 
Jumalaankin täydellisesti, sillä Jumala, 

joka on täydellinen rakkaus, karkottaa 
kaiken pelon.

Mutta mitä se tarkoittaa, kun sano-
taan, että uskovien avioliitoissa toimii 
Jumalan armo? 

- Se tarkoittaa, että avioliiton on-
nistuminen ei riipu pelkästään meistä 
itsestämme, luonteidemme vahvuuk-
sista tms, vaan Jumalan armon ansiosta 

kykenemme parempaan kuin ilman 
Häntä. Voimme hyväksyä toisemme 
vajavaisuuksistamme huolimatta, 
puolisot selittävät.    
      Miksi niin monet avioliitot kuitenkin 
kaatuvat?                                                 

- Ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta 
joko ollenkaan tai tuntevat Häntä vain 
pinnallisesti, eivät osaa tukeutua ja 

Rakkaus on antamista ja vastuun kantamista, eikä läheskään aina helppoa. Hartikaiset rukoilevat Isältä apua yhdessä 
joka aamu. 

Turussa on vauhdikas seurakunta 
nimeltä Elämän Sana, joka erot-
tuu muista paitsi nuoremman 
ikärakenteensa myös iloisen mu-
siikin ja uskonhenkisen opetuk-
sensa perusteella. Seurakuntaa 
johtavat pastorit Tiina ja Sami 
Hartikainen, jotka johtavat myös 
Jämsän Elämän Sanan seura-
kuntaa. Turun seurakunnassa on 
muun ohella raamattukoulu, jota 
voidaan seurata myös Jämsän 
ES-seurakunnassa.  



Uusi Elämä Nro 6/2022                              Rakkauden ja toivon sanomaa                                               9 

luottaa Hänen Sanaansa, armoonsa ja 
rakkauteensa. Ne tulevat avuksi uskovi-
en avioliittoihin, Sami selostaa.  

- Koska Jumala on uskollinen, 
kasvaessaan Herrassa ihminen itsekin 
muuttuu uskollisemmaksi. Meille siis 
tulee Kristuksen mieli, ja kun Kris-
tus pääsee vaikuttamaan syvemmälle 
ajatteluumme, luottamus toisiimme 
lisääntyy.

 
Mätää luissa? 
Snl. 14:30 sanoo, että mustasukkai-
suus on kuin mätä luissa. Siis oletteko 
toisistanne mustasukkaisia? Seura-
kunnassannehan on paljon yksinäisiä 
ihmisiä ja mm. paljon kauniita naisia…

- Kyllä me olemme mustasukkaisia, 
mutta terveellä tavalla. Meillä ei siis 
ole lähtökohtaisesti huolta siitä, että 
puoliso ihastuisi toiseen. 

- Mutta tietenkin meillä naisilla on 
hiukan eri juttu, kun on tiettyjä ikään 
liittyviä elämän vaiheita… Varmaan 
kaikille naisille tulee vanhetessa joskus 
kaikenlaisia ajatuksia ja niin minulle, 
tunnustaa Tiina.

- Mutta kiitos Jumalalle hyvästä 
puolisosta! Se tasoittaa elämää paljon. 
Myös Jumalan Sana auttaa, joka sanoo 
esim. näin: ”Pettävä on sulous, kauneus 
katoavainen; ylistetty se vaimo, joka 
Herraa pelkää!”

- Yhdessähän me vanhenemme, 
sanoo Sami. 

- Ei meillä varsinaisia mustasuk-
kaisuuteen liittyviä riitoja ole tullut. 
Mustasukkaisuushan syntyy epävar-
muudesta, että kelpaanko? Riitänkö? 
Terve mustasukkaisuus on eri asia, ja 
Jumala näyttää puolisoille, mikä on 
tervettä ja mikä sairaaloista. 

 
Saman sängyn periaate
Entä kuinka teidän oma avioliittonne 
on kestänyt noin kauan? Millaisten 
periaatteiden varassa liittonne lepää?

- Kaikkia liittoja tietysti koetellaan 
ja totta kai meidänkin. Monissa per-
heissä mennään riidan jälkeen olo-
huoneen sohvalle nukkumaan, mutta 
meillä se ei käy. 

- Eräs periaatteemme on, että me 
nukutaan aina samassa sängyssä, olipa 
erimielisyys mikä tahansa. Jos toinen 
muuttaa olohuoneen sohvalle nukku-
maan, niin siitä tulee helposti tapa ja 
seuraavaksi mennäänkin jo äidin luo 
jne. Mutta Sana sanoo: ”Älkää antako 
auringon laskea vihanne ylle.”

Onko sovinnon tekeminen teille 
helppoa?

- Ei se tietysti ole sen helpompaa 
meille kuin muillekaan, mutta me 
valvotaan vaikka kuinka myöhään, 
että riitaan tulee ratkaisu, puolisot 
selittävät. 

 
Elämäntapavalinnat’
- Meillä on myös sellainen periaate, 
että emme käytä alkoholia lainkaan. 
Ennen uskoon tuloa otimme toki olut-
ta niin kuin muutkin, mutta ei enää 
uskossa. 

- Täysraittius on yhteinen päätök-
semme, eihän meitä kukaan siihen 

pakota. Mutta elämäntapaan ja ilma-
piiriin asia vaikuttaa paljon. Elämän-
tapavalinnoilla vaikutetaan avioliittoon 
paljon, sillä pienillä asioilla on suuria 
seurauksia. 

- Esim. päätös, lähdetäänkö jonkun 
ystävän kanssa kosteisiin illan istujai-
siin vai ei… Sitä voi tietysti perustella 
itselleen esim., että siellä voi kertoa 
ihmisille Jeesuksesta. Mutta siellä voi 
tulla myös kaikenlaisia lipsahduksia…

- Siis millaisista asioista ilomme 
löytyvät? Millaisessa seurassa viih-
dymme? Raittius on todella hyvä pe-
riaate avioliitossa, toteaa Sami.

 
Kaikki yhteistä
Raha ja seksi aiheuttanevat yleensä 
riitoja puolisoiden välille kaikkein 
eniten.

- Mutta jos kaikki on yhteistä, ei 
tarvitse riidellä. Meillä ei ole minun 
päätöksiäni ja minun rahojani, vaan 
kaikki on yhteistä: rahamme, pankki-
tilimme ja ihan kaikki. Meillä on liitto! 

- Liitto! Siis kaikki asiat hoidetaan 
yhdessä ja kaikki on yhteistä, kertoo 
Sami ja nauraa: siis minun kalastus-
välineenikin ovat yhteisiä! 

- Kun on keskinäinen luottamus, 
voin luottaa vaikka kaiken Samille. 
Mutta luottamus ei tietenkään ole 
missään valmiina, se tulee vähitellen.

Mutta miksi uskovatkin sitten ero-
avat? 

- Jos suhde Jumalaan ei ole kun-
nossa, se vaikuttaa kaikilla elämän 
alueilla. Suhde Jumalaan on kuitenkin 
ykkönen, ja se on se kaikkein tärkein. 
Siksi sitä pitää vaalia ja hoitaa, sillä 

se ei missään tapauksessa ole itsestään 
selvyys.

 
Seksi, avioliiton ydin
Avioliittoa tiiviimpää liittoa ei ihmis-
ten välillä tässä elämässä ole, joten 
siitä puhuttaessa ei voida jättää käsit-
telemättä kysymystä seksistä.

- Jumala on tarkoittanut ihmisten 
seksuaalisen läheisyyden vain avio-
puolisoiden välille, ja Hän sanoo: 
”Avioliitto pidettäköön keskuudessan-
ne kunniassa.” Jumalan paras olisi, että 
ihmisellä ei olisi useita sänkypartnerei-
ta elämänsä aikana. 

- Usein aviopareilla on se ongelma, 
että he eivät ensihuuman jälkeen hoida 
aviollisia velvollisuuksiaan. Sana ”vel-
vollisuus” kuulostaa tässä yhteydessä 
kamalalta, mutta seksiinkin pitää avio-
liitossa panostaa ihan konkreettisesti, 
sanoo Tiina.

- Jos haluaa pitää avioliittonsa 
kunniassa, seksi pitää ottaa huomioon 
jo kalenterissa! Asiaa ei voi jättää ns. 
sattuman varaan, sillä seksi on eräs 
elämän perusjuttu. 

- Vaikka puolisoilla olisi vaikeuksia, 
niin seksistä ei pitäisi luopua. Raa-
mattu sanoo, että aviopuolisot ovat 
yksi liha, eli heidän pitää olla yhtä. 
On pidettävä huolta, että tämä kiinteä 
yhteys säilyy.

- Avioliitto on erilainen suhde, se 
ei ole pelkästään hengellinen asia. 
Jos toinen osapuoli suhtautuu seksiin 
kielteisesti, se aiheuttaa kärsimystä 
molemmille. Jumala on tarkoittanut 
seksin avioliiton ytimeen; me olemme 
yksi liha. 

 

Vain Jumalan rakkaus saa puolisoissa aikaan tervettä alamaisuutta. Kummallakaan ei ole oikeutta pomottaa toistaan, 
sanovat Sami ja Tiina Hartikainen, jotka ovat Elämän Sana -seurakunnan pastoripari.

Kristus ja seurakunta
Raamattu vertaa aviopuolisoiden 
välistä suhdetta seurakuntaan ja Kris-
tukseen: ”Miehet, rakastakaa vai-
mojanne…. niin kuin Kristus rakasti 
seurakuntaa.” 

- Se on käsky, se ei siis ole riippu-
vainen vaimon kauneudesta tai siitä, 
kuinka kiva hän on. Se tarkoittaa, että 
olen miehenä valmis antamaan kaik-
keni vaimoni ja perheeni puolesta…  
Se on siis tekoja eikä pelkkää tunnetta. 

Mutta kuinka mies voi rakastaa vai-
moaan niin kuin Kristus seurakuntaa? 
Mitä se tarkoittaa?

- Jeesus kuoli meidän puolestamme, 
ja se antaa meille miehille aika taakan: 
miehen on oltava valmis jopa kuole-
maan perheensä puolesta!

- Mies on perheen pää, ei despootti. 
Jeesus ei komennellut, tuominnut eikä 
syytellyt, vaan kärsi ja rakasti. Ja ra-
kastavalle miehelle on tietysti helppo 
olla kuuliainen, Tiina vakuuttaa.

 Avioliitto on oikeasti liitto. Ja mikä 
ihaninta, se on rakkausliitto, niin kuin 
liittomme Jumalankin kanssa. Ja rakka-
us on elämämme ihanin ja vaikein asia.

Tiinalla ja Samilla on liitto, ja se on 
jotain aivan muuta kuin avoliitto! Tun-
nustan, että kuunnellessani pariskuntaa 
tulin hiukan kateelliseksi - mutta se oli 
vilpitöntä kateutta! Herra Jeesus kaik-
kia avioliittoja valtavalla voimallaan 
siunatkoon. Halleluja! 
Seija Pajatie
Kuvat: Anna Hartikainen 
ja Seija Pajatie
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Toivon Seurakunta  

Kalle 
Vihonen
pastori 

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

                TERVETULOA!

LAHDEN KÄÄNTÖPIIRI -SEURAKUNTA
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti

www.kaantopiiri.org!  

 

Apua Intia, Brasilia ja Israel! 
Uusi Elämän Ry:n tili: 
FI09 8000 1301 9610 83 
Viite 1096 Avustustyö tai kohde

Lahjoita soittamalla: 
0600 15525 (10.01 € + pvm )
0600 14400 (20,23€ + pvm )  
UUSI ELÄMÄ ry:llä on Poliisihallituksen 
rahankeräyslupa: RA/2021/685

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

Auta meitä 
auttamaan!
Ei unohdeta apua tarvit-
sevia Intiassa. Brasilias-
sa ja Israelissa!
Uusi Elämä on välittänyt jo usean 
vuoden aikana apua Intiaan, Bra-
siliaan ja Israeliin. 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 siihen hätään, mikä 
on Intiasta ja muualta.
Me annamme avustusta ainoastaan 
seurakuntien kautta. Silloin tiedäm-
me, että avustus menee perille. MATKA

ISRAELIIN 
        HINTA  1095,-

 
LENNOT FINNAIRILLA

 
MAJOITUS TIBERIAASSA
PUOLIHOIDOLLA

 
TOIVIOMATKAT TEKNISENÄ

JÄRJESTÄJÄNÄ 
 

VARAA PAIKKASI  
ELÄMÄN SANA
SEURAKUNTA
JÄRJESTÄÄ: 

0505392507

WWW.ELAMANSANA.FI

5.-12.JOULUKUUTA 2022

LISÄTIEDOT & ILMOITTAUTUMISET

Nyt on 
Suomen 
aika! 
Jumala antaa herätyksen maahamme 
ja siksi haluamme levittää Jumalan 
hyviä uutisia Suomen koteihin Uusi 
Elämä -lehden avulla. Lehti on hyvä 
väline evankelioinnissa. 

Tule sinäkin mukaan levittämään 
Uusi Elämä -lehteä paikkakunnal-
lasi. Voit tilata tätä Uusi Elämä 
-lehteä tai tulevia lehtiä edullisesti 
jakeluun: 100 kpl maksaa vain 19 € 
+ pienet Matkahuollon lähetyskulut. 

Tilaa lehtiä etukäteen, koska me 
lähetämme lehdet suoraan painolta. 
Heti kun uusi lehti ilmestyy, niin 
saat lehtiä kotiisi. Meillä oli aikai-
semmin lehtivarasto myös Turussa, 
mutta ei enää, koska Uusi Elämä 
-lehti on siirtynyt Tampereelle:

Tilaukset:
Puh. 0400 422 777 Pauli Kemi 
Puh. 040 141 20 57 Vesa Kemi
Seuraava UE -lehti nro 7/2022 
ilmestyy noin 30.11.- 3/12.2022

Uusi Elämä -lehti
Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere
uusielama.net – nfo.uusi@gmail.com
 

Löydä yhteys Jumalaan!
Raamattu osoittaa selvästi sen, 
että jokainen ihminen tarvitsee 
pelastusta, koska kaikki ovat 
rikkoneet Jumalaa vastaan. 
”Sillä kaikki ovat syntiä teh-
neet ja ovat Jumalan kirkka-
utta vailla.” Room. 3:23 Synti 
erottaa  ihmisen Jumalasta.

Jumalan tahto on, että kaik-
ki ihmiset pelastuvat. Tämä 
koskee myös sinua. Jumala 
haluaa, että löydät pelastuk-
sen, joka on Jeesuksessa. ”Si 
llä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että Hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka Häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä. Sillä ei 
Jumala lähettänyt Poikaansa 
maailmaan tuomitsemaan 
maailmaa, vaan sitä varten, 
että maailma hänen kauttansa 
pelastuisi. ” Joh. 3:16-17

    

  Sinä voit pelastua ja löy-
tää iankaikkisen elämääsi 
ottamalla Jeesuksen vastaan 
henkilökohtaisena Pelastaja-
nasi. ”Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi 
ja uskot sydämessäsi, että 
Jumala on Hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut, 
sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnus-
tuksella pelastutaan.” Room. 
10:9-10

Jumalan puolelta kaikki on 
valmista. Sinun tulee vain ot-
taa vastaan, mitä Hän tarjoaa. 
Jos haluat ottaa Jesuksen vas-
taan, voit rukoilla näin: 
”Jeesus, minä uskon, että 
olet kuollut syntieni johdosta 
ja että Sinä olet ylösnoussut 
kuolleista, jotta minulla olisi 
iankaikkinen elämä. Kiitos, 
että annat anteeksi kaikki syn-

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!

tini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että Jeesuksen veri on 
puhdistanut kaikki syntini 
ja että olen uudestisynty-
nyt Pyhän Hengen kautta 
Jumalan lapseksi. Tahdon 
tunnustaa Jeesuksen Her-
rakseni ja Vapahtajakse-
ni myös ihmisten edessä. 
Amen.”      

    Yksi asia vielä. On tärke-
ää, että löydät uskovien 
yhteyden ja siksi etsi itsel-
lesi paikallinen seurakunta, 
jossa voit kasvaa Jumalan 
tuntemisessa ja Sanassa 
yhdessä toisten uskovien 
kanssa. 
Pauli ja Ana Kemi

Ana ja Pauli ovat profeetallinen pastoripari, joilla on 
näkynä vierailla seurakunnissa rohkaisemassa uskovia 
Pyhän Hengen herätykseen. Kuvassa he ovat kesällä 
2022 Ilpoistenpiirin tilaisuudessa Martinkirkossa 

Uusi Elämä Keskus
Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere, p. 040 141 20 57
Sunnuntai klo 16:00 Viikkojuhla
Kesk. klo 11:00 Päivärukouskokous
Mukana Vesa & Sirkka Kemi ym.
Elämä Jumalan ihmeissä 5.- 6/11
Aili Ester Heinonen
La 5/11 klo 16:00 ja 18:00
Su 6/11 klo 16:00
Jumala luo uutta 12.-13/11
Pauli & Ana Kemi 
La 12/11 klo 16:00 ja 18:00.  Su 13.11 klo 16:00
Ajo-ohjeet: vesa.kemi@gmail.com – www.uusielama.net
facebook.com/pauli.kemi – ilmaiset pysäköintipaikat!
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Toivon Seurakunta  

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!

 

Suomi Jeesukselle!
Auta meitä viemään Jumalan Sanaa TV:n
ja Uusi Elämä -lehden avulla koteihin.
Lahjasi merkitsee paljon!
Anna lahja tilille: 
FI09 8000 1301 9610 83 
Viite 1025 
Lahjoita soittamalla:
0600 15525 (10.01 € + pvm)  
0600 14400 (20,23 € + pvm)

Uusi Elämä ry:llä on
Poliisihallituksen rahan-
keräyslupa: RA/2021/685
koko Suomen aluella, 
paitsi ei Ahvenanmaalla.

Tili Ruotsissa: Swish: 123 033 94 57  
PG: 496 39 26-3 Uusi Elämä, Nytt Liv förening

Kiitos tuestasi! Pauli Kemi  +358 400 422 777
Suomenk. TV-ohjelmien 
lähetysajat joka viikko:
Ma klo 17:30 – To klo 18:00 (U)
Lai klo 18:30 – Sun klo 13.00 (U)
Ruotsink. TV-ohjelmien
lähetysajat joka viikko:
Ma klo 09:30 – Ti klo 18:00 (U) 
Ke klo 22:30 –To klo 20:00 (U)
Pe klo 10:00 – Pe klo 18:00 (U)
La klo 22:00 – Su klo 21:30 (U)
Tue Uusi Elämän TV-työtä! 
Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Lahjoituspuhelin: 
Puh. 0600 15525 (10.01 € + pvm )  
Puh.0600 14400 (20,23 € + pvm)
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Swish ntro 123 033 94 57

Profetisk nyårskonferens med temat:
Se och hör vad är Guds vilja! 
Kristet Center Solna 6.- 8/1.2023
Talare, Lovsång:
Birger Skoglund (fr-lö)
Nomie & Craig Mills 
från USA (lö-sö)
Pauli & Ana Kemi
Vesa Kemi

Mötestider: 
Fred 6/1 kl 15 & 18
Lörd 7/1 kl 15 & 18
Sönd 8/1 kl 14 & 16

Plats: Kristet Center Solna (KCS), 
Hagalundsgatan 9, Solna
Pendeltåg & tvärbana till Sona, 
T-Solna C, Buss 513 

www.kristetliv.net – info.nyttliv@gmail.com – 072 53188 11 
Swish 123 432 79 04 La Vita – Swish 123 033 94 57 Nytt Liv

     Du är härtligt Välkommen!

Birger Skoglund  N omie & Craig Mills  

Ana & Pauli Kemi         Vesa Kemi

Birger Skoglund
Uusi Elämä Keskuksen
avajaisissa Tampereella
Syyskuunssa vietimme ilojuhlaa, kun 
pitkän odotuksen jälkeen saimme avata 
Uusi Elämä Keskuksen Tampereella. Ta-
pahtuman pääpuhujana oli ruotsalainen 
evankelista ja profeetta Birger Skog-
lund. Hän vihki Uusi Elämä Keskuksen 
Jumalan valtakunnan työhön. Samalla 
hän toi väkevän profetallisen sanoman 
ja Vesa ja Sirkka Kemille, jotka erottiin 
palvelemaan Jumalaa tässä keskuksessa 
ja muualla.

Iloisimme myös siitä, että helluntai-
pastorit Juha Kotisaari ja Timo Pentti-
lä toivat siunaavat terveiset. Avajaisissa 
puheenvuoron käyttivät myös Palatsi-
seurakunnan johtaja Jukka Hammarén 
sekä evankelistat  Martti Falck ja Simo 
Rautio.

Uusi Elämä Keskus on meidän lehti-
työtä ja TV-työtä varten. Tämän lisäksi 
keskuksessa järjestetään tilaisuuksia, 
jotka ovat avoimia kaikille. Meillä on 
näkynä mennä ulos kertomaan ihmisille 
Jumalan hyviä uutisia. 

Uusi Elämä Keskus on uudistumisen, 
eheytymisen ja yhteyden paikka. Kris-
tittyjen yhteys on meille tärkeää, koska 
olemme yksi osa siitä, mitä Jumala tekee 
Tamperella.

Uusi Elämä Keskus on rukouksen ja 
ylityksen paikka, jossa koroitetaan Jee-
susta yli muiden nimien. Työmme perus-
tana meilllä on Raamattu, Jumalan Sana. 
Lisäksi koemme tärkeänä siunata Isra-
elia, joka on Jumalan omaisuuskansa.

     

    Rukouksemme on, että tämä Keskus saisi olla heräy-
tyksen keskus, jossa Pyhä Henki vaikuttaa voimallisesti 
pelastaen ja parantaen. Uskomme, että Uusi Elämä Kes-
kus voi olla siunauksesi muille seurakunnille. Jumala 
tarvitsee jokaisen uskovan ja jokaisen seurakuntaa. Työ 
on yhteinen, siunataan siis toinen toistaan!
 

Birger Skoglund siunasi Uusi Elämä Keskuksen Juma-
lan valtakunnan työhön. Tulkkina Markus Kemi. Birger 
oli myös mukana siunaamassa Vesa ja Sirkka Kemiä 
palveluksen työhön.

Vierailu Kanadasta
Femi ja Remi Ogunrinde vierailivat syyskuun 
lopulla Turun Toivossa, Ilpoistenpiirin tilaisuu-
dessa Martinkirkossa ja Ylistaron helluntai-
seurakunnassa sekä Uusi Elämä Keskuksessa 
Tampereella. Femi tuli muutamia kertoja pastori 
Ndifonin mukana avustajana Suomeen 2000-lu-
vun alkuvuosia, ja sitä kautta hän on vieraillut 
Uusi Elämän tilaisuuksissa Suomessa.

Femillä ja Remillä oli uskonhenkinen rohkai-
sun sana uskoville ja seurakunnille.

Uusi Elämä TV-ohjelmia Öppna Kanalen kautta
Näin löydät TV-lähetykset
Öppna Kanalen kautta lähetettäviä TV-ohjelmia voit katsoa 
Netti-TV:n kautta kaikkialla. Löydät Öppna Kanalin netti 
TV:n, kun netissä (Google) kirjoitat sanan: ÖK Play.

Ruotsissa voit katsoa Uusi Elämä TV-ohjelmia, joita lähe-
tetään myös kaapeliverkon kautta noin  2 milj. talouteen: 
Tukholma, Uppsala, Södertälje, Örebro, Göteborg, Norrkö-
ping ja monilla muilla paikkakunnilla sekä netissä kaikkialla.

Öppna Kanalen nettikanavan löydät Ruotsissa seuraavista 
kanavapaikoista: Tele2 450, Telia 500, Canal Digital 299, 
Sappa 20 ja Telenor 299.  TV-ohjelmat ova noin 30 min. 
Lähetysajat ovat Suomen aikaan, Ruotsissa: - 1 tunti
Lisää tietoa TV-työstä: info.uusi@gmail.com  
Puh.  040 141 20 57  –  facebook.com/pauli.kemi

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

Uusi Elämä Ry, Alasniitynkatu 30, 33560 Tampere, puh. 040 141 20 57, puh. 0400 422 777
uusielama.net – vesa.kemi@gmai.com – info.uusi@gmail.com - Tili: Tili: FI09 8000 1301 9610 83  

Kuvassa oik. Femi puhumassa Ylistaraon 
helluntaiseurakunnassa. Tulkkina Vesa Kemi.
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Tuhlaajapoika-vertaus on pu-
hutteleva kertomus kahdes-
ta veljestä ja isästä (Luuk. 
15:11–32)..Oikeasti siinä on 
kaksi hukassa olevaa veljestä; 
nuorempi “itseään toteuttava” 
ja holtittoman nautinnonhakui-
nen ja vanhempi velvollisuu-
dentuntoinen ja omahyväinen, 
omaa etuaan tavoitteleva ns. 
”kunnollinen” veli. 

Nuorempi veli vaatii, että 
saa osuutensa perinnöstä en-
nakkoon, ja jostain syystä isä 
suostuu pyyntöön. Tämä veli 
muuttaa kaukaiseen maahan 
ja elää siellä rietasta elämää. 
Jossain vaiheessa kuitenkin 
rahat loppuvat, ja poika ajau-
tuu tekemään orjatöitä sikolä-
tissä. Hänelle ei tarjottu edes 
sikojen ruokaa. Siinä tilassa 
hän menee itseensä ja muistaa, 
että hänen isänsä palvelijoilla 
oli asiat paremmin kuin hä-
nellä nyt. 

Takaisin kotiin
Hän päättää palata kotiin ja 
pyytää isäänsä antamaan hä-
nelle anteeksi ja että isä ottaa 
hänet palkkalaiseksi. 

Isä kuitenkin rientää häntä 
vastaan, syleilee häntä ja pa-
lauttaa hänet pojan asemaan. 
Hänen kotiinpaluunsa joh-
dosta järjestetään isot pidot 
ja syöttövasikka teuraste-

taan.  Vanhempi veljeksistä 
ei kuitenkaan ilahdu asiasta. 
Hän alkaa nurisemaan eikä 
osallistu juhliin. Nämä vel-
jekset muistuttavat enemmän 
toisiaan kuin mitä päällepäin 
näyttää. 

Kadonnuta etsimään
Jeesus kertoo tuhlaaja poika 
vertauksen samassa yhtey-
dessä kuin Hänen vertauk-
sensa kadonneesta lampaas-
ta ja kadonneesta hopeara-
hasta. Joku lähtee etsimään 
sitä, mikä on kadoksissa. 

Kun kyseessä oli nuorem-
pi veli, ei kukaan lähtenyt 
etsimään häntä. Olisiko van-
hemman veljen ehkä pitänyt 
tehdä asialle jotain? Raamatun 
ensimmäinen isoveli Kain ky-
syi, että “olenko minä veljeni 
vartija” tapettuaan nuorem-
man veljensä Aabelin.  
Hyvä Isoveli
Onneksi meillä on aivan toi-
senlainen isoveli, Jeesus, josta 
Luukas kirjoittaa: “sillä Ihmi-
sen Poika on tullut etsimään 
ja pelastamaan sitä, mikä 
kadonnut on”. (Luuk. 19:10)

Jeesus etsii tänäkin päivä-
nä sekä elämänsä totaalisesti 
solmuun saanutta nuorempaa 
veljeä että vanhempaa veljeä, 
jolla ulkoisesti näyttää mene-

vän hyvin, mutta jonka sielu 
on solmussa. Evankeliumi on 
Jumalan voima pelastukseksi 
jokaiselle ihmiselle tänäänkin, 
sillä Raamattu sanoo, että 
kaikki ovat syntiä tehneet 
ja ovat Jumalan kirkkautta 
vailla. Tänään on pelastuksen 
päivä! Raamattu sanoo myös, 
että sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnus-
tuksella pelastutaan.
Taivaassa on suuri ilo joka 
kerta, kun joko julkisynti-

nen tai siivosyntinen tekee 
parannuksen! Voit antaa elä-
mäsi Jeesukselle joko en-
simmäistä kertaa tai voit 
tulla takaisin rakastavan 
ja armahtavan Isän kotiin.  

Rukoile kanssani
Voit rukoilla tämän rukouk-
sen: ”Rakas Herra Jeesus, tule 
minun sydämeeni. Anna an-
teeksi minun syntini, puhdista 
minut ja vapauta minut. Kiitos 
Jeesus, että kuolit minun puo-

Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta 
antaa toivoa uudesta elämästä

lestani. Uskon, että nousit ylös 
kuolleista ja tulet jälleen takai-
sin myös minua varten. Olen 
nyt pelastunut, uudestisynty-
nyt ja matkalla taivaaseen!” 

Jos rukoilit tuon rukouk-
sen, niin ota yhteyttä leh-
dessä annettuun puhelinnu-
meroon. Tahdomme mie-
lellämme kuulla sinusta, 
siunata sinua ja auttaa si-
nua eteenpäin uskon tiellä. 
Vesa Kemi

Vesa Kemi on 
ylistyksen johtaja
ja pastori, joka 
haluaa mennä 
ihmisten luo 
kertomaan heille 
Jumalan Hyviä 
uutisia jokaiselle.


