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C   Henry Hakkinen on eheytynyt lap-
suuden haavoistaan ja kunnioittaa nyt 
Jumalaa kädentaidoillaan.
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C   Museonjohtaja Peter Didrichsen puhui 
Suomen Kansallisella Rukousaamiaisella 
Helsingissä maaliskuussa.
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C   Eero Ketola sai kokeilla partisaanien 
saksalaisilta toisen maailmansodan aika-
na sieppaamaa MP-40 konepistoolia Al-
banian kriisin aikana 20 vuotta sitten.

Me kristityt länsimaalaiset ihmiset olemme uskotelleet itsel-
lemme, että meitä eivät uhkaa uutisissa kerrotut kauheudet 
maanjäristyksistä tsunameihin ja autopommeista suoranaisiin 
ihmisryhmän lahtaamisiin.

Mutta miltä uutistarjonta on näyttänyt viime aikoina, no 
ainakin terrorismi tuntuu löytäneen tiensä niin Keski-Eu-
rooppaan kuin jo naapurimaahan Ruotsiinkin.

Siinä missä me aikaisemmin kauhistelimme islamistien, hin-
dujen ym. uskontokuntien jäsenten keskinäisiä raakuuksia, 
uhka on tulossa yhä lähemmäksi meitä tänä päivänä.

Harvempi taitaa tulleen ajatelleeksi, että kristityt ovat maa-
ilman vainotuin uskonnollinen ryhmä.

Alkuvuodesta julkaistun World Watch List -raportin mukaan 
yhteensä noin 350 miljoonaa kristittyä koki vainoa vakau-
muksensa vuoksi. Noin 215 miljoonan kristityn kohdalla 
vaino on jopa vakava-asteista. Ei siis mitään nimittelyä tai 
vastaavaa.

Viime vuonna surmattiin yli 7 000 kristittyä uskonsa tähden, 
ja lähes 2 500 kirkkoon hyökättiin.

Uskonnollisperusteinen vaino on tutkimuksen mukaan li-
sääntynyt etenkin Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa uskonnollisen 
nationalismin nousun seurauksena. Vainoamisen kärkimaita 
ovat: Pohjois-Korea, Somalia, Afganistan, Pakistan, Sudan, 
Syyria, Irak, Iran, Eritrea ja Jemen.

Eli vielä ei lähimaita löydy listalta, mutta kuinka kauan kes-
tää ennen kuin vainon aallot iskevät Suomenkin rannoille?

Väittäisin, että kaikki suvaitsevaisuus-keskustelu lieveil-
miöineen on väitellen johtamassa kristittyjen vainoihin ihan 
täällä omassa kotimaassammekin.

Johan tällä hetkellä muiden uskontojen edustajat saavat 
halveerata kristittyjä mielin määrin, mutta jos joku meistä 
uskaltaa vedota Raamatun sanaan, se tulkitaan välittömästi 
vihapuheeksi. Tavoitehan on, että kristityt pysyttelisivät hiljaa 
omissa ympyröissään ja antaisivat valtavirran päsmäröidä 
suvaitsevaisuuden nimissä...

Emme elä 
lintukodossa...
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Peter Didrichsen

S uomi täyttää 100 vuotta 
itsenäisenä kansakuntana. 
Tämä ei ole itsestäänsel-

vyys, vaan se on ostettu hyvin 
kalliilla hinnalla. Siksi itsenäi-
syys merkitsee meille kaikille 
niin paljon. 

Suomea on rakennettu juuta-
lais-kristitylle arvopohjalle sekä 
Raamatun totuuksille koko ole-
massaolonsa aikana, 1100-luvul-
ta saakka. 

Tämä koskee uskontoa, ajan-
laskua, viikon päiviä, pyhäpäiviä 
sekä paljon muuta, mutta ennen 
kaikkea meidän yhteiskuntam-
me ydintä, joka on lainsäädän-
tömme. 

Kun Suomesta tuli autonomi-
nen Suurruhtinaskunta vuonna 
1809, hyväksyimme venäläisen 
tsaarin valtionpäämieheksem-
me, vastapainona autonomi-
asta ja siitä, että saimme pitää 
uskontomme ja Ruotsin aikaiset 
lakimme. 

Näin asiat jatkuivat pitkälti 
sekä 1800- ja 1900 -luvuilla. 

 
Vuonna 1940, kun itsenäisen 

Suomen armeija oli maaliskuus-
sa luhistumaisillaan ylivallan 
edessä, presidentti Kyösti Kallio 
kehotti kansaa menemään kirk-
koihin rukoilemaan Korkeim-
malle, että Hän säilyttäisi Suo-
men vapauden. Näin tapahtui 
ja siitä tuli hyvin kallis rauha, 
mutta tärkein kaikesta – maan 
vapaus säilyi. 

Kesäkuussa jatkosodassa 1944 
venäläisten suurhyökkäys alkoi. 
Venäjällä oli kaksi miljoonaa 
miestä rajoillamme Kannakselta 
Jäämerelle. Huomattava määrä 
Suomen väestöön, 3,8 miljoo-
naa, suhteutettuna. 

Presidentti Risto Rytin vaimo 
Gerda Ryti puhui kansalle ra-
diossa ja kehotti jälleen kansaa 

rukoilemaan ihmettä. Kirkot 
täyttyivät rukoilevista ihmisistä 
ja ihme tuli.  

 
Jumalamme on todellakin 

varjellut tätä kansaa ja maata, 
kun se on hädässään vedonnut 
Häneen vilpittömän rukouksen 
voimalla.  

Suomen kasvava hyvinvoin-
ti on valitettavasti 2000-luvulla 
johtanut yhä laajempaan seku-
larisaatioon ja yhä suurempaan 
määrään ihmisiä, jotka ovat 
kääntäneet Jumalalle selkänsä. 

Vastapainoksi on korotet-
tu ihmisen, hänen halunsa ja 
”älykkyytensä” maan jumalaksi 
ja otettu käyttöön rajaton su-
vaitsevaisuus ihmisen tahdolle. 
Myös lainsäädäntö poikkeaa nyt 
Raamatusta, kun siinä seurataan 
yhteiskunnan tuulia. 

 

Israel on koko historiansa 
aikana joutunut kärsimään kui-
vuudesta, katovuosista, nälästä 
ja vihollisten hyökkäyksistä, kun 
israelilaiset ovat unohtaneet Ju-
malansa ja Herransa. Seuraukse-
na myös Hän on aina kääntänyt 
heille selkänsä. 

Mutta kun Israel on seuran-
nut Hänen tahtoaan, maata on 
poikkeuksetta siunattu yltäkyl-
läisesti. 

Ei ole missään nimessä ole-
massa mitään, joka osoittaisi että 
Suomea kohdeltaisiin eri tavalla 
kuin Jumalan omaiskansaa Is-
raelia. 

 

Vanhusten sysääminen jyr-
känteeltä kuolemaansa kuuluu 
viikinkiajan pakanuuteen. Olisi 
hyvin vaarallista uskoa, että lail-
listamalla ihmisen hengen riistä-
mistä tieten tahtoen, tapahtuisi 
huomiotta. Raamatun käsky ”Älä 
tapa” on yksiselitteinen ja ikui-
nen. Tämä ei tarkoita, ettemme 
tekisi kaikkea tieteen keinoin 

lievittämään kärsivän kanssaih-
misen hätää. 

 
On todella fantastista nähdä 

näin monta Suomen yhteiskun-
nan tärkeää vaikuttajaa tänään 
täällä kunnioittamassa Luojaam-
me ja Vapahtajaamme! 

Suomen elinkeinoelämän 
puolesta kehotan teitä tänään ru-
koilemaan kansamme, maamme 

Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

Vastaavasti useimmat eivät ole koskaan kuulleet siitä 
nykyaikana saatavilla olevasta valtavasta määrästä 
todisteita, jotka tukevat Raamatun ilmoitusta luo-
misesta. Luominen-tiedelehti voi auttaa juuri tässä. 
Se on kuin vahva suoja-aine, joka kumoaa ja estää 
evoluution syövyttävän vaikutuksen jatkossakin.

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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Museonjohtaja 
Peter Didrichsenin 

puhe Suomen 
Kansallisella 

Rukousaamiaisella 
Helsingissä 

hotelli Crowne 
Plazassa torstaina 

16.03.2017.

Rukoilkaamme 
vapaan Suomen 
puolesta

ja vapautemme sekä kaikkien 
johtajiemme, sekä hengellisten 
että maallisten, puolesta. 

Ottakoot he vastuun meidän 
kaikkien hyvinvoinnista ja aset-
takoot kaikissa päätöksissään 
Jumalan ensiksi. Silloin me 
saamme jatkaa elämäämme va-
paasti ja siunatusti pitkän ajan 
eteenpäin 2017 jälkeen, vapaas-
sa maassa! 
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

C  Edessä vielä 7 tunnin kävely alas 550 
metrin korkeudesta...

C    Kiirastorstaiaamuna osallistuimme 
Länsimuurilla pidettyyn papilliseen siu-
naukseen tuhansien juutalaisten kans-
sa. 

Kirjoitan tätä kronikkaa 
maailman keskipisteestä 
eli Jerusalemista.  
Viime syksynä tein 
rohkean päätöksen. 
Ilmoittauduin 
kevään ajaksi parin 
kuukauden pituiselle 
raamattukoulukurssille 
Jerusalemiin yhdessä 
vaimoni Kerstinin 
kanssa. 

T ämä kurssi on uusi ihana 
kokemus elämässämme, 
koska yrittäjänä minulla 

on aina ollut paljon työtä. Lo-
mamatkat ovat olleet harvinaisia 
ja nekin vain noin viikon pituisia 
kerrallaan. Olen tosin paljonkin 
matkustanut muun muassa Kan-
sainvälisen Kristillisen Kauppa-
kamarin (ICCC) tehtävissä, mutta 
nämä ovat kaikki olleet lyhytai-
kaisia matkoja.

Kurssi on maaliskuun alusta 
lähtien ollut kuin uusi vaihe 
elämässämme. Koska rakastam-
me kumpikin Israelia, tuntuu 
todella hyvältä olla täällä mui-
den Pohjoismaista tulevien, eri-
ikäisten opiskelijoiden kanssa. 
Saimme valmiiksi kalustetun 
tilapäisasunnon aivan Jerusa-
lemin keskustasta. Asuntomme 
sijaitsee 12. kerroksessa, ja näkö-
ala on erinomainen. Keskustasta 
avautuvat näkymät sekä Öljymä-
elle että Temppelivuorelle, jonka 
keskellä sijaitsee kultakupolinen 
Kalliomoskeija. Joka aamu uu-
teen päivään noustuani menen 
ikkunaan ja sanon: ”Hyvää huo-
menta, Jerusalem”. On helppo 
rukoilla rauhaa Jerusalemiin: 
”Ole tervehditty, Jerusalem! Ol-
koon rauha sinulla ja ystävillä-
si. Vallitkoon rauha muureillasi 

ja hyvinvointi linnoissasi.” (Ps. 
122:6-7). Meidän on rukoiltava 
Israelin puolesta. Siihen liittyy 
lupaus: ”Minä siunaan niitä, jot-
ka sinua siunaavat” (1. Moos. 
12:3).

Olen tehnyt aktiivisesti työtä 
Israelin hyväksi eri alueilla ja jär-
jestänyt paljon kokouksia. Olen 
kuullut monia Israelia koskevia 
sanomia. Sen vuoksi olen ajatel-
lut, että tiedän aiheesta jotakin, 
mutta osallistuttuani täällä ”ISRA-
EL TOTAL” -kurssille huomaan 
joka päivä, kuinka vähän tiedän. 
Meillä on useita hyviä opettajia, 
joista moni on Israelista.  Hiljat-
tain Tri Susanna Kokkonen piti 

luentoja meille.
Opiskelemamme aiheet sy-

ventävät ymmärrystä Israelille 
annetuista lupauksista, sen kut-
susta ja tarkoituksesta Raamatus-
sa. Saamme oppia myös juutalai-
suudesta, Pyhän maan uskovista, 
Israelin yhteiskunnasta, kirkko-
historiasta ja antisemitismistä. 
Ohjelmassa on kolmisenkym-
mentä tutustumisretkeä raama-
tullisesti tärkeisiin kohteisiin, ja 
olemme käyneet myös paikois-
sa, joihin turistit eivät yleensä 
pääse. Käymme luonnollisesti 
myös Jerusalemin tärkeissä pai-
koissa. Lukiessamme Raamattua 
pyrimme ymmärtämään, mitä 

2000 vuotta sitten oikein tapah-
tui, mitä 70 vuotta sitten, jne. 
Vuokra-autoilla olemme käyneet 
Länsirannalla eli Juudeassa ja 
Samariassa, Gazan raja-alueella, 
Galileassa ja Golanilla. Olemme 
kävelleet samoja reittejä, joita 
Jeesus käveli, kerran jopa 23 ki-
lometriä yhdeksän tunnin aika-
na. Pyrimme saamaan tuntumaa 
elävään historiaan sekä fyysisesti 
että hengellisesti.

Pääsiäinen Israelissa
Vaikka olemme käyneet Israelis-
sa usein, emme ole olleet täällä 
pääsiäisenä. Tämä oli todellinen 
kokemus. Pääsiäistä aletaan val-
mistella jo toista viikkoa ennen 
h-hetkeä. Kaupoissa ei myydä 
mitään hapatettua tai käymällä 
valmistettua. Ainoa leipä, jota 
pääsiäisenä saa syödä on tietyl-
lä tavalla valmistettu matse-leipä, 
muut viljatuotteet on kielletty. 
Pääsiäisen sanomasta ja sen mer-
kityksestä juutalaisille saarnattiin 
messiaanisessa seurakunnassa jo 
edellisellä viikolla. Teksti oli 2. 
Mooseksen kirjan  alkaen 12. 

luvusta ja sen sisältö käsitteli 
lammasuhria.

Pääsiäinen eli ”Pesach” on yksi 
juutalaisten kolmesta suuresta 
juhlasta. Juutalaiset viettävät sitä 
Egyptin orjuudesta vapautumi-
sen muistoksi. Juhla alkaa Seder-
aterialla, jolloin koko kaupunki 
hiljenee. Seuraavana päivänä jul-
kinen liikenne seisoo, ja kaupat 
ovat kiinni. Viimeinen juhlapäivä 
on kahdeksantena päivänä, joka 
tänä vuonna on maanantai ja sa-
malla myös toinen pääsiäispäivä. 
Juutalaisten kunnioitus Jumalaa 
kohtaan näkyy siinä, että he pi-
tävät sapattia ja viettävät näitä 
juhlia. Siinä meillä on opittavaa. 
Olemme rukoilleet Jumalaa il-
maisemaan heille, kuka todelli-
nen lammasuhri on. Sehän on 
Jeesus, joka tuli uhriksi meidän 
puolestamme.

Ajattelen, että jos juutalaisilla 
on näin suuret Pesach-juhlat, 
kuinka paljon enemmän merki-
tystä pääsiäisellä onkaan meille. 
Mehän juhlimme sitä, että Hän 
kuoli puolestamme ja lisäksi Hän 
nousi kuolleista. Me tiedämme 
mitä tämä voitto meille tarkoit-
taa - vapautta synnin orjuudes-
ta. Iankaikkinen elämä Hänen 
sovintotyönsä kautta on voitto 
kaikille. Meillä on vapaa tahto 
joko hyväksyä tai hylätä se.  

Myös meidän ryhmämme 
vietti sederiä. Meille kristityille 
ja messiaanisille tämä merkitsee 
mielestäni enemmän, koska Uu-
desta Testamentista saamme lu-
kea sen, mitä pääsiäisen sanoma 
meille todella tarkoittaa.

Kiirastorstaiaamuna osal-
listuimme Länsimuurilla joka 
vuosi pidettävään papilliseen 
siunaukseen sinne saapuneiden 
tuhansien juutalaisten kanssa. 
Länsimuurin edusta aukioineen 
oli aivan täynnä. Kokemus oli 
mielenkiintoinen.

Via Dolorosa
Pitkäperjantaina meillä oli kuuti-
sen tuntia aikaa kävellä ja omak-
sua jotakin siitä, mitä Jeesus kävi 
läpi viimeisinä päivinä ennen 
kuolemaansa. Tämä oli todel-
linen pyhiinvaellustapahtuma. 
Kurssin johtaja luki raamatun-
kohdan tapahtuneesta. Kaikki 
yksityiskohdat olivat tuttuja. 
Rukoilimme matkan varrella. 
Lähdimme liikkeelle Öljymäel-
tä. Pysähdyimme paikkaan, jossa 

Jeesus oli katsonut Jerusalemia 
ja itkenyt sen kohtaloa: ”Kunpa 
sinäkin tänä päivänä ymmär-
täisit, missä turvasi on!” (Luuk. 
19:41-44). Jeesus tiesi, mikä 
Häntä odotti.

Seuraavaksi menimme Get-
semaneen, jossa Jeesus rukoili, 
tunsi kauhua ja ahdistusta. Hän 
oli tuskan vallassa. (Matt. 26:38). 
Tunnemme kertomuksen. Jeesus 
antoi elämänsä vapaaehtoisesti. 
Hän olisi voinut pyytää Isältä va-
pautuksen. Sen sijaan hän rukoi-
li: ”Abba, Isä. Kaikki on sinulle 
mahdollista. Ota tämä malja mi-
nulta pois. Ei kuitenkaan minun 
tahtoni mukaan, vaan sinun.” 
(Mark. 14:36). Tämä sana järisytti 
ymmärrykseni: Hän kuoli minun 
syntieni tähden, ja pelastukseeni 
kuuluu myös vapautus. Tätä on 
mahdotonta järjellä käsittää. Jee-
sus otti syntimme kantaakseen ja 
kuoli meidän sijastamme, mikä 
on historian suurin tapahtuma.

Sen jälkeen matka jatkui pitkin 
Via Dolorosaa. Kurssimme joh-
taja mainitsi ne 14 eri tapahtu-
maa tai pysähdyspaikkaa, jotka 
kuvaavat Jeesuksen kärsimys-
tien vaiheita Hänen kulkiessaan 
kohti Golgataa ristiä kantaen. 
Edellisenä yönä Jeesus oli viety 
Kidronin laakson läpi ylipappi 
Kaifaan taloon. Sieltä Hänet oli 
viety Pilatuksen eteen. Kaik-
ki tapahtui niin nopeasti, että 
kaupungissa ei tiedetty mitä oli 
tapahtumassa. Siihen aikaan oli 
pääsiäisjuhla, ja paljon ihmisiä 
oli tullut Jerusalemiin.

Samoin kuin Jeesuksen ai-

TERVEISIÄ 
JERUSALEMISTA

kaan, niin nytkin paikalla oli 
tungokseen asti väkeä. Ihmisiä 
oli kaikkialta maailmasta, kaikis-
ta uskontokunnista. Poliiseja oli 
useita satoja tällä reitillä. Ehkä 
näin oli myös Jeesuksen ristin-
tiellä, sitä emme tiedä. Väentun-
goksesta huolimatta kokemus oli 
voimakas. Tämä pitkäperjantai 
oli elämäni vaikuttavin. Lopuksi 
matka päättyi Golgatalle, Pyhän 
haudan kirkkoon. Jälkeenpäin 
koko ryhmä kokoontui rukoile-
maan ja ylistämään. Jokainen jäi 
pohtimaan kokemaansa.  

Hän on noussut ylös
Sunnuntaina juhlittiin Jeesuksen 
ylösnousemusta Puutarhahau-
dalla, jossa pidettiin ehtoollisti-
laisuus. Kokemus oli vaikuttava: 
hauta on tyhjä. Ihmisiä oli to-
della paljon. Puutarhahauta on 
suosittu vierailu- ja pyhiinvael-
luskohde.   

Seurakunnat syntyvät 
ja kasvavat

Messiaaninen seurakunta Is-
raelissa on kasvussa. Olemme 
käyneet eri messiaanisissa seu-
rakunnissa täällä Jerusalemissa, 
Tel-Avivissa ja Tiberiaksessa. Ti-
beriaksen keskustassa sijaitseva 
MorningStarFellowship -seura-
kunnan tila, joka on rakennettu 
pääosin talkoovoimin, vihittiin 
nyt käyttöön. Paikalla oli 200 ih-
mistä. Ihastelimme hienoja tiloja. 
Tunnen pastorin ja olen tukenut 
hänen seurakuntansa hanketta. 
Korjausrakentaminen ja varojen 
hankkiminen kesti melkein 10 

vuotta. Suurimpana haasteena 
oli kuitenkin lupien saaminen. 
Haasteista ja ortodoksien vastus-
tuksesta huolimatta seurakunta 
ei lakannut ylistämästä ja pal-
vomasta Jumalaa. Kiinalainen 
100 hengen ryhmä tuli 24/7 
-kokoonpanon kanssa marras-
kuussa viikoksi mukaan ylistä-
mään sillä seurauksella, että seu-
rakunta sai luvat viranomaisilta. 
Viimeinen lupa saatiin joulupäi-
vänä. Jumala teki ihmeen, ja ilo 
seurakunnassa oli suuri. 

Yhtenä päivänä meillä oli 
opettajana pastori Israel Poch-
tar, joka on perustanut ensim-
mäisen hepreankielisen messi-
aanisen seurakunnan Ashdodiin, 
joka on lopuksi lähtenyt kasva-
maan. Heillä on nykyään kaksi 
kokousta perjantaisin. Jumalan 
kutsu aloittaa työ Ashdodissa oli 
vahva, ja suuresta vastustukses-
ta huolimatta Israel Pochtar teki 
työtä sitkeästi sillä seurauksella, 
että nyt heillä on 300 jäsentä ja 
joka viikko tulee uusia uskoon. 
Pochtarilla on Herralta saatu 
erityinen strategia lähestyä ihmi-
siä. Hän on hiljattain perustanut 
myös uusia seurakuntia. 

Israelissa ollessamme olem-
me tavanneet myös arabipasto-
reita, jotka rakastavat Israelia ja 
juutalaisia. Yhteys on hyvää ja 
syvenee koko ajan juutalais- ja 
arabipastoreiden välillä. Jumala 
toimii tässä maassa.

B    Näköala hotellimme ikkunasta 12. 
kerroksesta.
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Jukka Neejärvi

Elävä legenda, 
Elia-Instituutin isä, 
Papa Cerullo, oli 
kuolinvuoteella vielä 
puoli vuotta sitten. 
Tunnelma oli kuin 
Raamatussa, kun Elisa 
sairasti kuolintautiansa 
(2 Kun.13:14). Mutta 
eläkkeelle tai lepoon 
ei 85 -vuotias veli vielä 
joutanut, sillä Elävä 
Jumala kohtasi lapsensa 
kodissa ja lähetti 
takaisin missiokentälle, 
Meksikoon – ei 
muurintekoon vaan 
purkupuuhiin.

J o 70 vuoden ajan maailmalla 
julistanut Apostoli-Profeetta 
Morris Cerullo, joka on lu-

kuisten Raamattujen, rukouksi-
en, maanosien, kaupunkien ja 
miljoonien sielujen mies, tun-
netaan Afrikassa ’household’-
nimenä. Veli tunnistetaan myös 
Suomessa, samoin kuin USA:ssa. 
Hiljan julki-fanittajien joukkoon 
on liittynyt eräs Mr. Donald John, 
New Yorkista.

Ihmeparantumiset 
Ilman aitoa parantumisihmet-
tä ei Cerullo enää olisi elossa, 
sillä jalan vasculatis-sairaus vei 
hänet 8 kuukaudessa vuonna 
2016  kuolinvuoteelle. Petissä, 

tuskissaan hän huusi Herralle, 
että ”ota minut pois”! Uskoa 
omaan parantumiseen ei enää 
ollut. Mutta tosimiehen takana 
oli vaimo, Theresa, joka ei pääs-
tänyt miehestään irti - eivätkä ne 
Afrikan pastorit, jotka paastosi-
vat 40 päivää profeetan puolesta. 
Ja Herra kohtasi MC:n kotona, 
paransi jalan täysin, ja lähetti 
takaisin kansakuntiin.

Aikanaan, Bible Collegessa ol-
lessaan, Morris sai pelissä soft-

pallon suuhun, rikkoen leuka-
luun. Mutta hänelle oli sovittu 
puhe nuorten iltaan, eikä Jumala 
halunnut Morriksen peruuttavan 
sitä. Niinpä kun se hetki tuli, 
hän marssi puhujapönttöä kohti 
leuka paketissa miettien, mitä 
seuraavaksi tapahtuisi. Ja ihme 
tapahtui, leuka loksahti paikal-
leen, ja parani siinä paikassa. 
Paikalla ollut täysi helluntai-srk 
oli mykistynyt  ja ihmeissään - 
mikä ei ole ihme. (Kts. Son, s. 
70)

Jo lapsena, orpokodissa New 
Jerseyssä, Jumala oli nähnyt tu-
levan legendan jo pienessä juu-
talaispojassa, kun laittoi hänet 
rabbien oppiin. Juopon italiaa-
noisän jätettyä perheen, ja ve-
näjän-juutalaisen äidin kuoltua 
Morrisin ollessa 2-vuotias, hän 
kasvoi vihaan ja kapinaan. Juma-
lan varjelus tuli ilmi 8-vuotiaan 
itsemurhayrityksessä, ja hyppy 
kuolemaan estyi enkelin väliin-
tuloon. (Kts. Son, s.18)

Bar Mitzvan jälkeen edessä oli 
jumalallinen kohtaaminen kris-
tityn tosiuskovan Ethel-hoitajan 
kanssa, ja Morris koki ihmiselle 
suurimman ihmeen, sielun pe-
lastumisen. Viha suli ja sijaan tuli 
rakkaus sieluihin. Stoorin jatko 

onkin sitten yhtä legendaa.

ISRAEL – Jewish World 
Outreach 

Israel, Cerullon ’Land of My 
People’ ja juutalaiset, ovat olleet 
MC:n kartalla jo vuodesta 1955. 
Vuonna 1967, kuuden päivän so-
dan edellä, Jumala käski kään-
tämään katse Lähi-itään. Näkyä 
seurasi matkoja, saarnoja, kirjo-
ja, elokuvia, konferensseja – ja 
paljon polemiikkia Knessetissä, 
Israelin parlamentissa. 

Kirja ’Two Men from Eden’ 
(Hebrew -89, Russian -91) sai 
aikaan melkoisen kohun kansa-
kunnassa. Siksi Jumala johdatti 
painattamaan ko. kirjan Venä-
jällä 1997 PEACE -nimellä, ja 
postittamaan sen 1 miljoonaan 
kotiin Israelissa.

Koko maailma kohisi siihen 
aikaan RAUHAsta Lähi-idässä, 
joten tulli antoi aluksi kirjan 
mennä maahan ilman sen suu-
rempaa tutkimista.

Rabbien opettaman juuta-
laispojan Yom Kippur, Pesah ja 
Pentecost -opetukset ovat silmiä 
avaavia. Ja numerot Raamatussa 
ovat tärkeitä; esim. nro 12 mer-
kitsee Jumalan kansaa!  Vanhassa 
Israelissa Jumalalla oli 12 suku-
kuntaa, ja vastaavasti Jeesuksella 
oli 12 opetuslasta. Lopunaikana 
Jumalalla on suuri 12 x 12.000 
= 144.000 (juutalais)todistajan 
armeija.  (Kts. Ilm.21:9-14)

Mission to London (MTL)
Euroopassa, Englanti on ollut jo 
50 vuotta MC:lle rakas missio-
kohde. Jo 1980-luvulla Lontoon 
Royal Albert Hallissa Cerullo 
profetoi NL:n rautaesiripun kaa-
tumista. Niinpä ko. romahdus ei 
siten yllättänyt tosiuskovia – toi-
mittajia kylläkin!

Vuonna 2014 Lontoossa 
(Earls Court) MC profetoi, että 
”finanssikriisi ei ole ohi maail-
malta, mutta opetuslapsilta ’it is 
over’!”

Kuitenkin, aika on kriittinen 
omata henkien erottelun (dis-
cernment) armolahja ja hen-
gellinen näkökyky, spiritual 
eyesight. (Kts. YouTube: Morris 
Cerullo MTL 2014). Näe Jumala 
sellaisena kuin Hän on, niin me-
nestyt – ja sielusikin paranee!

Kirjassaan ’Supernatural Eye-
sight - Seeing through the Eyes 
of the Holy Spirit’, (MCWE, 

2017 – 
Raamatun, rukouksen 
ja Trumpin 
peukuttaman, 
elävän legendan, 
Morris Cerullon vuosi    

A

2001, s.176) profeet-
ta Cerullo kiteyttää 
yliluonnollisen nä-
kökyvyn näin: se 
on simppelisti ym-
märtämistä, kuka 
Jumala on, ja sen 
ymmärtämistä, että 
luonnollisen maail-
man (lakien) täytyy 
totella, noudattaa 
(obey) yliluonnollis-
ta Jumalaa. 

’Totuuden-
jälkeinen-aika’

Viime aikoina, USA:n 
Trump-muutosten 
pyörteissä, on alet-
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Markus Stüber

K un lähdin kahdenkym-
menen vuoden ikäisenä 
lapsuudenkodistani maa-

ilmalle, jätti äitini minulle matka-
evääksi Psalmin 91:4 sanat: "Su-
lillansa Hän sinua suojaa ja sinä 
saat turvan Hänen siipiensä alla, 
Hänen uskollisuutensa on kilpi 
ja suojus." Vielä viisikymmentä 
vuotta myöhemminkin voin to-
deta, että olen saanut elää näiden 
suojaavien siipien suojassa.

Sain syntyä kristittyyn kotiin, 
jossa palveltiin Jumalaa. Opin 
tietämään jo lapsena, että ilman 
henkilökohtaista suhdetta Juma-
laan en tule perimään iankaik-
kista elämää. Kahdeksanvuotiaa-
na näin myös merkityksellisen 
unen, jossa minulle näytettiin 
taivas ja helvetti, joista minun 
piti valita, kumpi on minun 
määränpääni. Aamulla kerroin 
äidilleni, mitä olin yöllä nähnyt. 
Sain kokea päätöksessäni, että 
minun vähäiset syntini tulivat 
anteeksiannetuiksi.

Elämä kuljetti eteenpäin ja 
sain kokea useasti Jumalan joh-
datusta. Sain rukousvastauksena 
ihanan vaimon, kolme tytärtä 
puolisoineen ja seitsemän las-
tenlasta. Jo nuorena löysin oman 
tehtäväni kotiseurakunnassani 
Tampereen Helluntaiseurakun-
nassa. Olen saanut palvella lau-
lullani Jumalaa ja seurakuntaa 
kolmessakin eri kuorossa vii-
meisen 45 vuoden aikana. Myös 
vapaaehtoistyö seurakunnan 
lastenleireillä tuli minulle hyvin 
rakkaaksi omien lasteni ollessa 
leiri-ikäisiä. Kaksikymmentäviisi 
vuotta kestänyt työ kesäleirien 
keittiötöissä jatkuu nykyään 
viikoittaisena vapaaehtoistyönä 
seurakunnan keittiöllä yhdessä 
vaimoni Leenan kanssa. 

Suomen ajautuessa lamaan 
80-90 -lukujen taitteessa mene-
tin minäkin työpaikkani työn-
antajan konkurssin takia. Se oli 
vaikea paikka, olihan minulla 
kotona vaimo ja vielä kaksi lasta 
elätettävänä. Käännyin rukouk-
sissani monesti Jumalan puoleen 

ja lopulta sain rohkeuden oman 
yrityksen perustamiseen ja yrittä-
jätoiminnan aloittamiseen. 

Seitsemäntoista yrittäjävuoden 
jälkeen olin taas uuden pulman 
edessä. Eläkeikä läheni, miten 
saisin yritykseni myytyä? Ru-
koilin asian puolesta noin kuu-
kauden ajan ja eräänä päivänä 
koinkin sisimmässäni Jumalan 
äänen, joka sanoi mihin yrityk-
seen minun pitäisi ottaa yhteyt-
tä myydäkseni yritykseni. Aloin 
kuitenkin epäröidä ja keksin 
itselleni monia verukkeita jättää 
soittamatta: ”Enhän minä voi 
soittaa sinne noin vain, kun en 
edes tunnekaan sieltä ketään.” 
Noin kahden viikon kuluttua 
tunsin kuitenkin uudestaan tuon 
saman kehotuksen. Olin silloin 

valmis toimimaan kehotuksen 
mukaisesti. Kun soitin ja esitin 
asiani, niin yrityksen edustaja 
kertoikin heidän etsineensä jo 
jonkin aikaa mahdollisuutta os-
taa omistamani kaltaista yritystä 
oman liiketoimintansa laajenta-
miseksi. Hypin tasajalkaa het-
ken aikaa riemusta, kun Jumala 
oli vastannut rukoukseeni näin 
konkreettisesti. 

Nyt olen ollut eläkkeellä jo 
kahdeksan vuotta. Saan myös 
edelleen palvella laulullani Ju-
malaa, nykyään ikämiesten Vies-
tiveljet kuorossa.

Uskovaisen elämä ei ole kui-
tenkaan aina yhtä päivänpaistet-
ta, vaikka kertomastani voisi sel-
laisen käsityksen saadakin. Sie-

Hänen siipiensä suojassa
lunvihollinen virittää verkkojaan 
meidän kaikkien elämänpoluille 
ja yrittää saada tyhjäksi Jumalan 
teot elämässämme. Omalla koh-
dallani olen halunnut turvautua 
tuttuun Jumalan Sanaan: ”saan 
olla Hänen suojaavien siipien-
sä suojassa”. Silloin olen myös 
halunnut palauttaa mieleeni sen, 
mitä olen kokenut erityisesti äiti-
ni kohdalla, kuinka todellinen ja 
ihmeitä tekevä Vapahtaja meillä 
on. 

Äitini sairastui 60-luvulla va-
kavasti syöpään, jonka seurauk-
sena hänelle tehtiin erittäin iso 
leikkausoperaatio. Äitini siitä 
selvittyä syöpä kuitenkin uusiu-
tui parin vuoden kuluttua ja tu-
hosi suurelta osin äitini keuhkot. 
Eräänä päivänä isäni soitti Mei-
lahden sairaalasta Helsingistä, ja 
että minun pitäisi tulla kiireesti 
äidin luokse, jos haluan nähdä 
hänet vielä elossa. Lääkärin en-
nusteen mukaan elinaika-arvio 
äidilleni oli enää noin kahdesta 
tunnista kahteen päivään. Kii-
rehdin välittömästi työpäivän 
jälkeen Helsinkiin. Äitini hyväs-
teltyäni palasin aamuyön tuntei-
na takaisin kotiin Tampereelle. 
Seuraavana päivänä kaksi usko-
vaa miestä oli saanut toisistaan 
tietämättä kehotuksen Jumalalta 
mennä sairaalaan rukoilemaan 
äitini puolesta. Toisilleen muu-
ten tutut miehet Keravan hel-
luntaiseurakunnasta olivat pää-
tyneet samaan junaan matkalla 
sairaalaan. Miehet ihmettelivät-
kin yhdessä toisilleen Jumalalta 
saamansa tehtävää. Äitini luona 
pidetyn rukoushetken jälkeen ei 
vielä tapahtunut mitään, mutta 
seuraavana aamuna hoitaja luuli 
näkevänsä jo näkyjä, kun äitini 
käveli itse aamupesulle ilman 
avustajaansa. Edellisen kaksi 
viikkoa äitini oli vain maannut 
sängyssä letkujen ja lisähapen 
varassa. Lääkäritutkimusten jäl-
keen lääkärilausunnossa todet-
tiin, että äitini keuhkoihin oli 
kasvanut uutta ja tervettä so-
lukkoa. Totesimme, että tällai-
sia tekoja saa vain Jumalamme 
aikaan. 

Tällaiseen Jumalaan minäkin 
saan turvautua päivittäin. Toivot-
tavasti sinäkin. 

tu puhua ’totuuden-jälkeisestä-
ajasta’, joka on kuitenkin ’misno-
mer’, harhaanjohtava nimitys! 
Hän, Totuus, on aina ollut ja on 
aina oleva. Siksi, ns. vaihtoeh-
toisille faktoille voidaan usein 
käyttää vanhaa mutta varmaa 
valehtelu-termiä.

Elia-Instituutin opetuksista ar-
vokkain helmi on: ”Totuus on 
tärkein asia elämässäsi. Rakkaus 
ei ole kriteeri hengellisyydelle-
si; rakkaus totuuteen on.” (Kts. 
ELIJAH, s.48)

Ja vaikka Saarnaajan sanoin 
raha kaiken hankkiikin (S.10:19), 
niin rakkaus rahaan on ansa, 
”sillä rahan himo on kaiken 
pahan juuri; sitä haluten monet 
ovat eksyneet pois uskosta.” (1 
Tim.6:10)

Tarpeen on myös Cerullon 
(Chicago 9/2013) tosiprofeetta 
-testi: se, mitä aito profeetta sa-
noo, myös tapahtuu! Eli englan-
niksi: ”The true test of a Prophet 
is that what he speaks come to 
pass!” Jos sinä ajattelet sydämes-
säsi: ’Mistä me tiedämme, mikä 
sana ei ole Herran puhetta?’, niin 
huomaa: Jos ei tapahdu eikä käy 
toteen, mitä profeetta puhuu 
Herran nimessä, niin älä pelkää 
häntä, kts. 5 Moos.18:21.

Suomessa, viime aikoina, 
sanotaan juosseen profeettaa 
toisensa jälkeen. Ja ’Kenian toi-
vo’, Dr. David Owuor on pian 
taas Hesassa. Profeetta Owuor 
on profetoinut iskusta Iranin 
ydinvoimalaan. Toivoa sopii, 
ja uskoa täytyy, että armolah-
jat srk:ssa virittyvät erottamaan, 
discern, aidon Herran profetian 
’liha’-profetiasta!

Raamatusta nähdään, että van-
ha Profeettakin – ihminen kun 
on - voi valhetella Jumalan mie-
helle, 1Kun.13:18.

Vielä pelottavampi on se paik-
ka, jossa Herra sanoi: 'Kuka vie-
koittelisi Ahabin lähtemään so-
taan, että hän kaatuisi Gileadin 
Raamotissa?' Silloin henki sanoi: 
'Minä viekoittelen hänet'. 'Minä 
menen valheen hengeksi kaikki-
en hänen profeettainsa suuhun'. 
Ja Herra pani valheen hengen 
kaikkien näiden profeettain 
suuhun, sillä Herra oli päättänyt 
näiden osaksi onnettomuuden. 
(1Kun.22:20-23).

Tosi vakava on myös varoi-
tus ’tuosta laittomasta’, jonka 
tulemus tapahtuu saatanan vai-

kutuksesta valheen kaikella voi-
malla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 
…niille, jotka … eivät ottaneet 
vastaan rakkautta totuuteen, 
voidaksensa pelastua. ”Ja sen-
tähden Jumala lähettää heille 
väkevän eksytyksen (delusion), 
niin että he uskovat valheen, että 
kaikki ne tuomittaisiin, jotka ei-
vät ole uskoneet totuutta, vaan 
mielistyneet vääryyteen.” (Kts. 
2Tess.2:6-12)

Legacy-perintö
Veli Cerullon legacy-perintö voi-
daan tiivistää sekä maallisen että 
hengellisen perinnön osalta pa-
riin keskeiseen tekijään: 

Maallisesti, kaikkien tosiuskol-
listen, ympäri maailmaa olevien 
GVA-partnereiden sekä kirjojen 
ja videoiden ohella, silmiin nä-
kyvin monumentti on pian San 
Diegoon valmistuva 150-mil-
lion-$ Morris Cerullo Legacy 
Center.

Alkuperäinen, Jumalan MC:lle 
antama Legacy-näky oli Rotun-
da-pyörömuotoinen (kts. Tosi-
mies 1/2012), mutta lopulliseksi 
muotomäärittelyksi kuitenkin 
tuli enemmän ajaton ja kansain-
välinen, ‘Peace, Love, and For-
giveness’ -henkinen – ja Culture-
tyylinen – Legacy Center. Näin 
ollen, usean vuoden aikaisempi 
suunnittelutyö jouduttiin heit-
tämään pois. (Kts. 247victory.
com:  Vision Defined: The Mor-
ris Cerullo Legacy International 
Center)

Tällä hetkellä partnereita pal-
velee vielä vanha kunnon ’va-
rasto- ja lähetyskeskus’, Mission 
Control Center, jossa sijaitsee 
myös WPC-rukouskeskus. Se 
on täydessä 24/7 -toiminnassa 
postitus- ja puhelinkeskuksi-
neen sekä e-opetuksineen ja 
satelliitti-lähetyksineen.

Hengellisestä perinnöstä ko-
vin ydin on tietysti Raamatun, 
Jumalan Sanan, osuus ja luo-
tettavuus. Cerullon tosi opetus 
on, että Jumalaa ei voi erottaa 
Sanastaan - ”you cannot separa-
te God from His Word!” Lisäksi, 
Herra ei tee mitään näyttämättä 
sitä etukäteen palvelijalleen - 
valmistaakseen srk:aa, ei pelot-
taakseen! (kts. Ams.3:7) 

Herra on näyttänyt palvelijan-
sa kautta viisi (5) kriisi-aaltoa; 
talous-, muutos- ja perhe-kriisit 
ovat edelleen tosi ajankohtaisia.  

Lisäksi srk:n kriisiytyminen jat-
kuu ja konfrontaatiot pimeiden 
voimien kanssa kasvavat.  

Herra  näytti myös viisi (5) Py-
hän Hengen aaltoa, joista nyt on 
tosi tarve todelliselle pyhyydelle 
ja yhteydelle, jotta tunnusmerkit 
ja ihmeet alkavat manifestoitu-
maan. Lisäksi tarvitaan viisauden 
ja henkien erottamisen (discern-
ment) lahjoja sekä restoraation, 
ennalleen saattamisen, aaltoa. 

Veli Yun Kiinasta kiinnitti 
äsken Hesassa huomiota luke-
mattomiin kiinalais-uskoviin, 
jotka voittavat sieluja kaikkialla 
maailmassa. Muureja ei ole – ei 
edes Lähi-idässä, kun raha, val-
ta ja Pandat avaavat ahkerille,  
koulutetuille kiinalaisille ovet 
ulkomaille. Amerikan ovet, sen 
sijaan, ovat sulkeutumassa useil-
ta mailta.

Ei tarvitse olla profeetta näh-
däkseen, että Amerikan tähti on 
laskemassa, ja Kiinan 200-mil-
joonan-miehen armeija, talou-
den ohella, nousemassa. Kiinan 
smartin-fiksut Panda(karhu) 
-diilit – esim. Suomi-maa mak-
saa miljoonat lainakarhuista ja 
ruokkii bambut, saanee Art-of-
the-Deal-Trumpinkin näkemään 
punaista.

Veli Cerullon – ja myös 70-vuo-
tiaan Mr. Trumpin – legacyn rat-
kaisee, kumpi saa voiton  sielus-
ta ja sydämestä: mani vai souls? 
Kumpikin on uhrannut pitkän 
elämänsä kiinnostuksensa altta-
rille; Trump diileille ja Cerullo 
sieluille! Taiteelle ja totuudelle! 
Mutta nyt on kummallakin heis-
tä totuuden hetki käsillä: saako 
Mammona ratkaista palvelun 
alttarin – vai Jumala?

Vuonna 2017 Suomi ja muu 
maailma tarvitsevat Tosimies-
kristittyjä, jotka palvelevat Her-
raa – ei rahasta, vaan rakkau-
desta totuuteen - ja sielujen 
pelastukseen. 

Nähtäväksi jää, käykö jatkossa 
Tosimies-esimerkistä  Twitter-P.
ot.U.S. Donald John Trump, joka 
ainakin virkavalansa vannoi oi-
kea käsi äidin-perintö-Biblen 
päällä.  

MC-Legacy -kirjoja 
(Englanti):

• KJV-commentary-BIBLES by 
Morris Cerullo: God’s Victorio-
us Army (2), Healing, Prophecy, 
Financial (3) and Prayer (2).

• Son, Build Me an Army - My 
Life Story by Morris Cerullo. 
MCWE 1999.
• The Legend of Morris Cerullo 
- How God Used an Orphan to 
Change the World by Dr. Morris 
Cerullo. Creation House 2016.
• Journey into the Promised 
Land by Morris Cerullo. MCWE 
1999 ja 2006.
• LORD, Teach Us to Pray. A 
Prayer Classic by Morris Cerullo.  
MCWE 2004, 2005 ja 2007.
• ELIJAH Institute: Knowing the 
Voice of God by Morris Cerullo, 
2008.

Internet-linkkejä
 (Googlaa):

• 247victory.com:  A New Level 
of Strategic Warfare Prayer  
  MCWE Spiritual Warfare SOM, 
Chicago, 1996. (Huom! Cerullo-
classic; e.g. Haiti-visit in 1961)
• Youtube, 11.7.2016 Charisma 
Magazine: Morris Cerullo's mi-
racle 
  MC almost died due vasculatis 
sickness, but God’s PRECENSE 
came and a true MIRACLE fol-
lowed.
• Youtube, 1.11.2016: No unans-
wered Prayer – Victory Today 
(2017 = Prayer and Intercessi-
on) 
  MC shares a powerful revelati-
on on prayer - now with a fresh 
anointing of the power of God 
upon his life …

A
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Kimmo Janas

100 -vuotiaan Suomen 
juhlavuonna nousee 
saunakin taas arvoon 
arvaamattomaan. 
Kastee Relax Oy:n 
tuoteinnovaation avulla 
saadaan sähkösaunaan 
perinnesaunan 
luonnollinen 
ilmankosteus.

T osimiehet pitävät kipa-
koista löylyistä, kun taas 
valtaosa naisista suosii 

helliviä, lempeitä löylyjä – spa-
henkisyyttä. Kuinka yhdistää 
nämä ääripäät? Nykyaikaisis-
sa sähkösaunoissa löylyt ovat 
useimmiten kuivat ja suhteelli-
nen kosteus vähäinen. Kun kiu-
kaalle heitetään vettä, kosteus 
tulee kuumina piikkeinä, mikä 
ei suinkaan tunnu miellyttävältä 
iholla ja helposti tuntuu, että il-
makin loppuu saunasta.

Kiukaisiin asennettava ilman-
kosteutusjärjestelmä Kastee puo-
lestaan muodostaa miellyttävän 
ja tasaisen ilmankosteuden.

Kosteus tasaisena
Kastee -järjestelmässä on kiu-
kaan kivitilaan sijoitettava suo-
jakehikolla varustettu vesisuutin, 
joka sumuttaa kosteutta kivitilan 
sisälle. Vesisuutin on kiinni pai-
neelliseen vesiliitäntään kytke-
tyssä vesiputkessa, jonka virta-
usta ohjataan. Saunan seinällä 
on kosteus/lämpötilan anturi, 
joka mittaa jatkuvasti saunatilan 
kosteutta ja lämpöä. Löylyhuo-
neen ulkopuolella olevasta sää-
töyksiköstä puolestaan voidaan 
säätää saunan ilmankosteutta. 
Järjestelmä pitää suhteellisen 
ilmankosteuden saunatilassa ta-
saisena. Löyly on todella miellyt-
tävä, eikä iske suoraan kasvoihin 
kuin piiskan sivallus.

– Laitetta ei ole suunnitel-
tu löylynheittolaitteeksi, vaan 
miellyttävän ja terveellisemmän 
saunakokemuksen aikaansaami-

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

Suomalainen pesty ruokaperuna

Tuottaja: Lilja Farms Oy / Rami Lilja
Saatavuus: K-ryhmän ja S-ryhmän kaupat, 
Halpa-Halli ja Minimani     www.superpottu.fi

RAVINNER
IKAS

C  – Sähkö on turvallista heikkovirtaa, 24 Volttia, joten sähkömiestä ei tarvita asen-
nukseen. Vesi puolestaan yhdistetään hanalliseen vesiliittymään, esim. pesukone-
liittymään eli ei välttämättä tarvita LVI-urakoitsijaa, Mertalehto selvittää. Useassa 
tapauksessa laite asennetaan myös kiinteästi vesiputkistoon.

seksi, painottaa Dan Mertalehto. 
– Eli korkeammalla valvotulla il-
mankosteudella ja miedommalla 
lämpötilalla.

Kehitystyö jatkuu
Dan Mertalehto lähti kehittele-
mään Kastee -ilmankosteusjär-
jestelmää viitisen vuotta sitten. 
Yhteistyökumppanien avulla en-
simmäiset testisarjan järjestelmät 
ovat olleet käytössä jo yli kaksi 
vuotta. Vaikka Kastee -järjestel-
mä on nyt käytännössä valmis, 
hän kertoo kehitystyön jatkuvan 
edelleen.

– Jossain vaiheessa järjestel-
mään tulee esimerkiksi mobiili- 
ja tietokoneohjaus.

Suomessa järjestelmiä ollaan 
asentamassa mm. Finlandia 
Hotels -ketjun hotellisaunoihin 
eri puolille maata. Helsingissä 
Park Hotellissa voi käydä lai-

tetta myös testaamassa. Kunhan 
kotimaan markkinat saadaan 
pyörimään mukavasti, yrityk-
sen on tarkoitus suunnata myös 
vientiin Suomen lippu korkealla. 
Kansainvälinen patentti on jo ve-
tämässä ja kotimaassa on myös 
viime syyskuussa myönnetty 
hyödyllisyysmalli.

Hyötyä myös 
saunarakenteille

Turkkilaisessa saunassa lämpö-
tila on noin 40-50 astetta ja suo-
malaisessa saunassa puolestaan 
80-100 astetta. Kastee-saunassa 
lämpötila pidetään 50-70 astees-
sa, mikä on miellyttävä lämpö 
pitempäänkin oleskeluun. Eli 
samoissa lukemissa on myös 
savusauna.

– Järjestelmämme ansiosta 
hyvälaatuisten ionien määrä li-
sääntyy löylyhuoneen ilmassa. 

Toisaalta oikea ilmankosteus 
lisää myös saunan seinäpanee-
lien elinikää, kun ne eivät kui-
vu liikaa. Sähköä myös säästyy, 
kun käytetään saunassa alempaa 
lämpötilaa, Mertalehto tarkentaa. 
Kastee -järjestelmää ei myöskään 
voi suoraan verrata mihinkään 
markkinoilla oleviin höyrysti-
miin tai vesisäiliöihin.

Kastee -järjestelmän ohut ve-
sisumutus sekoittuu kuumaan il-
maan, jolloin syntyvä runsaampi 
ilmankosteus on täyteläinen ja 
happirikkaampi. 

Kannustavia 
kokemuksia

Kastee Relax Oy tekee jatkuvaa 
yhteistyötä Laurea Ammattikor-
keakoulun ja terveysalan liittojen 
kanssa. Eri tahot tutkivat järjestel-

män terveyshyötyjä. Jo saatujen 
käyttäjäkokemusten perusteella 
Kastee -saunassa on todettu hen-
gittämisen olevan huomattavasti 
helpompaa ionien lisääntymisen 
ansiosta. 

Myös painonhallintaa edistävä 
energiankulutus on suuri ja ulot-
tuu syvimpiinkin lihaksiin ja ku-
doksiin. Saunojat ovat kertoneet 
viihtyvänsä löylyissä pidempään 
kuin koskaan aikaisemmin.

Myös kokemuksien mukaan 
kostean lempeillä löylyillä on 
positiivisia vaikutuksia veren-

A  – Jos kotisaunaan asennetaan Kastee 
-järjestelmä, säästyy perheeltä pitkä pen-
ni, kun ei tarvitse lähteä kylpylöihin nau-
tiskelemaan, Mertalehto naurahtaa.

C   Mertalehdon omassa saunassa Kastee 
-järjestelmä on asennettu sekä puu- että 
sähkökiukaaseen. Säätöyksikkö sijaitsee 
löylyhuoneen ulkopuolella.

D   Kastee -järjestelmä kulkee kätevästi postissa asiakkaalle yksinkertaisilla ja ha-
vainnollisilla asennusohjeilla varustettuna. 

C   Järjestelmä sisältää putkisto-osat, suuttimen, ohjausmikropiirin sekä kosteus- ja 
lämpötila-anturit.

paineeseen ja ääreisverenkierto 
paranee. Löylyjen voidaan to-
deta olevan sydänystävällisiä ja 
estävän verisuonten kalkkeutu-
miseen johtavaa prosessia.

– Kosteassa ja matalassa läm-
pötilassa saunominen rentouttaa 
myös keuhkoputkea ja helpottaa 
siten monien astmapotilaiden 
hengitystä, lisää Dan Mertaleh-
to.

Kastee slogan: tunne kasteen 
kosketus, kuvastaa hyvin yrityk-
sen ideologiaa.

Vointia parantavat 
löylyt
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BETONIELEMENTIT

Iikka Löytty

Aserin parantumiskeskus 
on tarkoitettu 
alkoholista, huumeista 
ja muista päihteistä irti 
pääsemiseksi. Täällä on 
hoidossa noin 20 miestä. 
Keskuksen johtajana 
toimii Maksim.

H aastattelussamme on 
keskuksen käytäväl-
lä tapaamamme Taivo 

Kore.

Koska tulit  tänne?
– Tulin tänne Eestin Halastusma-
jaan10 kk sitten. Täällä oloaikana 
olen oppinut paljon elämästäni 
ja Raamatusta.

Millainen päiväohjelma 
sinulla on?

– Aamulla noustaan puoli 7 ja 
ennen aamupalaa keskustellaan 
hengellisistä asioista. Se on sel-
lainen aamuhartaus. Päivän 
toimintaan kuuluu paikkojen 
siivoukset, puiden pilkkominen 

Joko sinä olet 
tilannut pojallesi 

Tosimies -lehden?

www.tosimies-lehti.fi

6 numeroa 

vuodessa VAIN 

35 euroa!

Parantumiskeskus 
Aserissa, Eestissä 

ja rakennusten remontit. Klo 13 
aikaan luemme Raamattua 15-20 
minuuttia ja se on sellainen Raa-
matun tutkimistilaisuus. Sitten 
työt jatkuvat klo14:een jolloin 
on päivällinen. Työt jatkuvat ja 
Raamatun tutkistelua on klo 17 
ja 19.

Minkälaista 
avustustyötä teette 
tässä ympäristössä?

– Jaamme apua Aserin alueen 
vähävaraisille ihmisille. Varsinas-
ta ruokailua heille ei ole vaan 
tehdään jaettavaksi ruokapaket-
teja kotiin vietäväksi ja ruuan 
valmistusta varten.

Hengellinen työ?
– Me ollaan ryhmässä ja esim. 
minä luen Raamattua ja kerron 
näkemykseni ko. kohdasta ja 
keskustellaan kaikkien kanssa 
siitä asiasta. Kuukausittain on 
kolme rukous- ja paastopäivää. 
Silloin ollaan Sanan tutkimisessa, 
rukouksessa, ja niinä päivinä ei 
työtä tehdä.

Miten teidän 
hengellinen työ 

kaupungilla toimii?
– Täällä käy paljon vieraita, Tal-
linnastakin asti. Heidän kans-
saan on hengellisiä tilaisuuksia. 
Muuten keskitymme omissa ryh-
missä tapahtuvaan rukoukseen 
ja Raamatun tutkimiseen.

Teillä on täällä kaksi 
rakennusta, uudempana 

musiikkitalo.
– Se oli hyvä, että saimme ostaa 
sen käyttöömme ja kunnostetta-
vaksi. Hyvä senkin takia, kun sil-
le olisi muutoin käynyt niin kuin 

täällä yleensä käy. Pikku hiljaa 
asumattomat ja käyttämättömät 
rakennukset tuhotaan, ikkunat 
rikotaan ja ne muuttuvat korja-
uskelvottomiksi. Musiikkitalossa 
remontin ja huoneiden ja esiin-
tymissalin tekemisen jälkeen on 
tarkoitus järjestää hengellisiä ti-
laisuuksia ja leirejä yms.

Kuinka tärkeää 
teille on 

Suomesta tuotu apu?
– Se on erittäin tärkeää, kun 
saamme vaatteita, ruokaa ja mui-
takin tarvittavia asioita ja välinei-
tä. On myös tärkeää tuntea ja 
kokea toisten, teidän uskovien 
yhteyden.

Musiikkikoulun kunnostuk-
seen ja sisustukseen tarvitsemme 
sänkyjä, kaappeja, huonekaluja, 
varusteita, keittiökalusteita.

Täällä toimii ja tuntuu Jumalan 
siunaus joka hetki. Taivo kiittää 
kaikkia suomalaisia rukoilijoita 
ja avunlähettäjiä. 

C   Taivo on kiitollinen suomalaisille esi-
rukouksista ja avustuksista.

A   Pertti (vas.), Taivo ja Jorma keskustele-
massa tulevista avustusmatkoista.
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Kaikkia jotka ovat seuranneet 
rauhanprosessia Israelin ja pa-
lestiinalaisten välillä, mielessä 
on käynyt jaetaanko Jerusalem? 
Suostuuko Israel jakamaan Jeru-
salemia, joka on oleellinen osa 
Israelia ja juutalaishistoriaa?

Oslon sopimuksissa  I ja II:ssa 
tämä asia on loppuvaiheen haas-
teita, kun saadaan turvalliset 
rajat mihin palestiinalaisvaltio-
ta on suunniteltu. Valitettavasti 
tämä rauhantila ns. turvallisista 
rajoista etääntyy palestiinalais-
osapuolen kannustaessa vt. 
presidentti Mahmoud Abbasin 
johdolla marttyyriyttä ihailevaan 
väkivaltaan.

Nyt väkivaltaan israelilaisia 
kohtaan osallistuneet palkitaan 
terroristin menehtyessä, omaisil-
le tai pidätetylle vankeustuomion 
saaneelle terroristille suoraan ra-
hallisena tukena vankilaan.

Huolimatta siitä vaikka pales-
tiinalaisosapuoli rikkoo Oslon 
sopimusten henkeä viholli-
suuksilla toista osapuolta koh-

taan, länsimaat ja EU ajaa asiaa 
eteenpäin.

Oslon sopimukset tuovat sel-
västi esille, että riidan osapuolet, 
palestiinalaiset ja Israel sopivat 
kahdenkeskisissä neuvotteluis-
sa, milloin rajat ovat turvalliset 
siirtymään 

eteenpäin sopimuksen vai-
heen mukaisesti. Tällaista tilaa 
kun sopimusneuvotteluissa ei 
ole vielä saavutettu. Palestiina-
laisosapuoli, jos saapuu neuvot-
telupöytään, taskussa on nippu 
ennakkoehtoja mitä on saatava 
ennen neuvottelujen aloittamis-
ta.

Outoa on länsimaiden ja EU:n 
halu sekaantua prosessiin ja 
painostamaan Israelia asiassa, 
ja antaen myönnytyksiä pales-
tiinalaisille. EU on antanut tukea 
palestiinalaishallinnolle reipas 
300 miljoonaa euroa viimeisinä 
vuosina, vaatimatta mitään läpi-
näkyvyyttä ja evaluointia raha-
summien käytöstä kansan olojen 
parantamiseksi.

Asiat menee kiintyvällä tah-
dilla yhä mielenkintoisemmalle 
tasolla. Israel on ilmoittanut, että 
Jerusalem tulee pysymään sen 
jakamattomana pääkaupunkina, 
ja Israelin parlamentti Knesset on 
asian takavuosina vahvistanut.

Länsimaat höveliäisyydessään 
ovat jo osa tunnustaneet Pales-
tiinan valtioksi, vaikka raja-asiat 
ja alueen turvallisuus on haave 
tällä hetkellä. Länsimaat EU,YK 
ovat kävelleet itse sopimansa 
Oslo I ja II:n yli, kun EU mm. 
rakentaa/rahoittaa palestiina-
laisille humanitääriasumuksia 
Israelin hallitsemalle C-alueelle, 
ilman Israelin valtion lupaa.

Jopa YK:ssa palestiinalaiset 
ovat saaneet tarkkailijavaltion 
aseman, joka on uusi ”valtio-
muoto”. Tämän ns. tarkkailija-
valtion statuksen osalta, myös 
YK:n alajärjestö UNESCO valitsi 
palestiinalaiset jäsenekseen, täy-
sin poikkeavasti, ilman valtios-
tatusta.

Tästä UNESCO-statuksesta 
on muodostunut keppihevonen 
palestiinalaisille, jolla pyritään 
saamaan kaikki alueen historial-
liset ja juutalaisille raamatullisesti 
tärkeät kohteet hallintaan. On-
han UNESCO: kasvatustiede- ja 
kulttuurijärjestö joka vaalii histo-
riallisesti tärkeitä kohteita jälki-
polville, kuten kerrotaan tämän 
erityisjärjestön YK:ssa, erääksi 
tehtäväksi.

Saatuaan UNESCON jäsenyy-
den, palestiinalaishallinto laittoi 
tuulemaan. Yhdessä Jordanian 
kanssa laadittiin lauselma että Je-
rusalemin alueen Temppelivuori 
tulee saada ns. YK:n kansanpe-
rintökohteeksi ja tärkeäksi us-
konnolle nimeltä islam. Esitettiin 
valheellisia väittämiä juutalaisten 
haitallisista arkeologisista kaiva-
uksista Temppelivuoren alla.

Tämä onnistui YK:ssa runsaan 
muslimitaustaisten jäsenmaiden 
myötävaikutuksella, ja astinalau-
tana käytettiin UNESCO:a. Syk-
syn 2016 päätöksessään tämä 
YK:n alajärjestö äänesti Temp-
pelivuoren muslimikohteeksi, 
samalla kiellettiin juutalaisten 
kahden temppelin olemassaolo 
alueella. Näin silmänkääntötem-
puin länsimaiden ns. kristittyjen 
valtioiden edustajat äänestivät 
suuressa suvaitsevaisuudessaan 
tyhjää, tässä uskonnollis-

poliittisessa sodassa. Näin 
alueen Raamatullinen historia, 
arkelogia ja historiakin tuli uu-
delleenkirjoitetuksi.

Kaikella tällä pohjustettiin 
Jordanian aloitteesta palestiina-
laisille ns.”historiaa” ja osuutta 
Jerusalemiin, jota voi esim. vaa-
tia pääkaupungikseen alueen 
itä-osalta.

Nyt näyttää että länsimaat on 
talutettu tämän saman ratkai-
sun takuumiehiksi. Jordanialla 
on kiire saada ratkaisu tähän 
ns. palestiinalaiskysymykseen, 
koska tämä hasemiittivaltio on 
asukkailtaan n. 70% palestii-
nalaistaustaisia. Palestiinalai-
set ovat suurelta osin Israelin 
itsenäisyyssotaa 1948 maahan 
paenneita arabeja, joita alettiin 
myöhemmin kutsua palestiina-
laisiksi, vaikka sellaista kansaa 
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Jerusalemin 
jakaminen 
rauhanprosessissa?

historia eikä dna-tutkimukset 
tunne. Jordania pelkäsi joutu-
vansa palestiinalaisten vaihto-
ehtoiseksi kotimaaksi, siksi vä-
estönlaskennassa pyritään saada 
näyttämään heidän osuutensa 
pienemmältä. Samalla on heille 
passien myöntämistä rajoitettu 
Jordanian hallinnosta.

Tämän Jerusalemin jakami-
sidea saa yhä mielenkiintoisem-
pia piirteitä, kun Venäjä yllättäen 
tunnusti länsi-Jerusalemin Israe-
lin pääkaupungiksi. Oliko tämä 
seurausta Tomahawk-ohjus-
hyökkäyksestä Syyrian lentotu-
kikohtaa USA:n taholta 7.4.2017, 
josta Syyrian epäillyt kaasuisku-
lennot Syyrian siviilejä kohtaan 
tiedettiin suoritetun? Vai oliko 
asia petaamista palestiinalaisille 
itä-Jerusalem pääkaupunkinaan, 
kun Israelin pää-

miniteri Benjamin Naetanyahu 
tuki USA:n presidentti Donald 
Trumpia iskussa? Herää myös 
spekulaatio, mitä itänaapurin 
tsaari Putin haki asialla, näpäyt-
tää kenties pääministeri Netany-
ahua samalla?

Miten länsimaat reagoivat Ve-
näjän lausuntoon että Israelin 
pääkaupunkina olisi länsi-Jeru-
salem. Onko Lähi-idän peluri 
Venäjä tehnyt siirtonsa, samalla 
toimien presidentti Bashar al-
Assadin takuumiehenä? Samalla 
Venäjä toimii osapuolena Syyrian 
jo kuudetta vuotta jatkuvassa si-
sällissodassa yhteistyössä Iranin 
ja terroristijärjestö Hizbollahin 
kanssa, joiden tiedetään unel-
moivan Israelin tuhoamisesta. 
Tasoitteleeko Venäjä palestii-
nalaisvaltion perustamista Isra-
elin naapuriin? Abbasillahan on 
tunnetusti hyvät suhteet Mosko-
vaan, hänelle tuttuun takavuosi-
en opiskelijakaupunkiin.

Jerusalemin asemasta tullaan 
käymään lähitulevaisuudessa 
vielä kovaa peliä, kun kaikki 
pelurit lyövät korttinsa pöytään. 
Arabimaiden intressit viimekä-
dessä on saada koko juutalais-
valtio Israel työnnettyä pois alu-
eelta, mutta haasteena on Israelin 
Lähi-idän vahvimmat asevoimat, 
joita ei niin vaan yllätetä.

Arto Perämäki
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L ähes päivittäin on päämi-
nisteri joutunut poliisikuu-
lusteluihin sitten kuukau-

den päivät. Tutkimukset liittyvät 
joihinkin korruptioepäilyihin, 
mutta ennen kaikkea liioiteltuun 
yleisten varojen tuhlaavaan kayt-
töön sekä mediaskandaaleihin. 
Israelin painettu joukkotiedotus 
on kaiken kaikkeaan sotajalal-
la maan pääministeriä vastaan, 
joka kuittaa kaiken jo klassikoksi 
muodostuneella julistuksellaan: 
"Ei seuraa mitään, koska ei ole 
mitään."  

Kaksisuuntainen 
tie

Tällä hetkellä maan koaliitiohal-
litus kostuu 67:sta kansanedus-
tajasta, kun koko eduskunnassa 
(Knesset) heitä on 120, ja vaikkei 
puolueita ole montaa, niin aina-
kin mielipiteitä.

Niinkuin tässä ei vielä olisi tar-
peeksi huolenaiheita sisältäpäin, 
niin kaiken lisäksi "omat koirat 
ovat puremaisillaan" kun halli-
tuksen uskonnollinen äärioikeis-
topuolue "Habait Hajehudi" on 
peräti tyytymätön Netanjahun ai-
keisiin – heidän näkemyksensä 
mukaan olla kunnioittamatta so-
pimusta tämän puolueen kanssa 
koskien Amonan Länsirannan 
israelilaissiirtokunnan hiljattai-
sesta evakuoinnista seurannutta 
päätösta jälleenrakentaa siirto-
kunta lähistön kukkulalle.  

Juuri äskettäin tämän puo-
lueen yksi ministeri, Uri Ariel 
muistutti julkisesti päämisteriä, 
että tämä tie on kaksisuuntainen 
eli joko molemmat osapuolet 
pitävät kiinni lupauksensa tai 
sitten ei kumpikaan – vihje oli 
täysin selvä.

Poliittisen selviytymisen 
mestari

Yleisön silmissä Netanjahu on 
edelleen suosituin pääministe-
riehdokas, vaikka hänen kan-
natuksensa onkin viime aikoina 
ollut lievässä laskussa kuten 
myös hänen Likud puolueensa. 
Mielipidetutkimusten perusteella 
Jair Lapidin johtama "Jesh Atid" 
oppositiopuolue on noussut 
hänen vakanssinsa suurimmak-
si uhaksi.

Seuraavat aikataulun mukaiset 
eduskuntavaalit olisivat parin 
vuoden kuluttua, mikäli hallitus 
ei kaadu sitä ennen, ja näillä 
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Onko Israel 
jäämässä yksin?

Dave Hasenson

Elämme mielenkiintoisia aikoja tällä 
Israelissa. Hallitukseen ja eritoten sen 
pääministeri Netanjahuun kohdistuu 
kovia paineita sekä ulkoa että sisältä. 

näkymin tällaista uhkaa ei aina-
kaan toistaiseksi ole ilmassa.

Benjamin Netanjahu nähdään 
"poliittisen selviytymisen" mes-
tarina, joka aina löytää jonkun 
ulosmenotien tukalasta tilantees-

ta ja osaa varsin häikäilemättö-
mästi nostaa esiin jonkin toisen 
ongelmatilanteen, yleensä ulko-
poliittiseen, ja tätä kautta siirtää 
Israelin armottoman median 
sekä yleisön huomion kauas 

omista helteistään. 

Asenteet 
muuttuvat

Ulkopoliittisesti Israelin tilan-
ne on huomattavasti kohtalok-

kaampi. Maa on luisumassa, 
varsinkin Euroopassa,  suuren 
yleisön sekä sen median ham-
paisiin. Tosin kristillinen väestö 
on enemmistöltään yhä Israelin 
rinnalla.

Juutalaisvastaiset operaatiot 
ovat hälyyttävästi lisääntyneet 
viime aikoina jopa Israelin pe-
rinteellisesti  suurimpana ystä-
vänä pidetyssä Yhdysvalloissa 
mm. juutalaisiin hautausmaihin 
kohdistuneitten vandaalitekojen 
muodossa ja mainittava on myös 
ne lukemattomat pommiuh-
kausilmoitukset, joita on satanut 
USA:n juutalaisiin seurakunta-
keskuksiin sekä kouluihin.

Tämän uuden tilanteen maail-
malla on aiheuttanut se vääjää-
mätön tosiasia, että Lähi-Idän 
kriisin pääpaino Israelin suhteen 
ei enää ole maailman silmissä 
Israelin sekä sen naapurimaitten 
välinen perinteellinen konflikti  
vaan ennenkaikkea palestiina-
laiskysymys, josta lähes kukaan 
maailmalla ei oikeastaan välittä-
nyt tai edes puhunut runsaat 30 
– 40 vuotta sitten.  Aseenteen 
yllättäva muuttuminen  on var-
sin otollista maaperää eteenkin 
"kaksinaismoraalin kaikkein py-
himmassä" eli  Euroopassa. Jopa 
Israelin omalta taholta löytyy 
huomattavan suuri osa kansalai-
sia, joilla on hyvinkin kriittiset 
mielipiteet nykyisen hallituksen 
tavasta käsitellä Länsirannan ky-
symystä sekä sen kohtaloa. Mut-
ta samanaikaisesti ovat peräti 
pettyneitä siitä epäoikeudellises-
ta tavasta, millä juuri tämä asia 
on esim. YK:ssa suurin piirtein 
ykköskysymys. Samanaikaisesti 
koko Lähi-Itä kiehuu ja raa'at 
murhenäytelmät seuraavat toisi-
aan jopa Israelin naapurimaissa, 
kun taas Israelissa itsessään sekä 
israelilaiset että myös palestiina-
laiset saavat yhä edelleen naut-
tia turvallisuudesta seka myös 
ihmisoikeuksista/oikeusturvasta 
enemmän kuin missään muualla 
sen ymparistössä. Joitenkin mie-
lestä, historiaan vedoten, kysy-
myksessä onkin ennenkaikkea 
juutalaivastaisuus eikä pelkäs-
tään israelvastaisuus nyt, kun 
uudet sukupolvet maailmalla al-
kavat irrottautua omatunnonvai-
voistaan, jotka he perivat isiltään 
toisen maailmansodan seurauk-
sena (silloinhan antisemitismi ei 
ollut ns. "politically correct").

Kansainvälinen 
painostus

Yhdysvaltojen vallanvaihto ai-
heutti suurta optimismia Israelin 
nykyisessä hallituksessa. Donald 
Trump vakuutteli järkkymätön-
tä Israelin ystävyyttä verattuna 
omasta mielestään edelliseen 
hallintoon. Hän ilmoitti siirtä-
vänsä maansa suurlähetystön 
Jerusalemiin, jossa tänä päivänä, 
maailman ainoana pääkaupun-
kina, ei ole yhdenkään maan lä-
hetystöä sen jälkeen, kun El Sal-
vador viimeisenä noin 10 vuotta 
sitten siirsi omansa Tel Avivin 
lähistölle. Trumpin julistukset 
nk. Obaman  Iran-dealia vas-
taan aiheuttivat suurta mielihy-
vää ennen kaikkea Netanjahulle 
henkilökohtaisesti eli paljon oli 
pöydällä, mutta jo nyt on alka-
nut näkyä merkkejä siitä, ettei 
ainakaan kaikkia lupauksia tulla 
niinkään ylitsevuotavan suurella 
tarmolla tayttämään.

Netanjahu on todella pahassa 
ruuvissa:  kansainvälinen painos-
tus alkaa käydä sietämättömäk-
si ja Israel on jäämässä yksin.  
Jokin aika sitten Australian pä-
ministeri Netanjahun siellä vie-
raillessa, ehkä yhtenä kaikkein 
viimeaikojen oikeamielisimmällä 
lausunnolla sanoi kannattavansa 
nk. "kahden valtion ratkaisua", 
mutta samanaikaisesti ei katso 
olevan oikeutettua  painostaa 
Israel mihinkään sellaiseen, joka 
uhkaisi ja vaarantaisi sen turval-
lisuutta. Jopa ne israelilaiset oi-
keistofanaatikot, jotka tietenkin 
vastustavat em. ratkaisumallia, 
olivat sitä mieltä, että vihdoin tuli 
vieraan valtion johtajalta raken-
tava sekä reilu kannanotto.

Ken suo?
Tulevaisuus näyttää, mitä se 
tuo tullessaan ja voimme par-
haimmiltaan  yhtyä rukouksin 
profeetta Jesajan 2:4 sanoihin: 
”Niin taotaan miekat auran terik-
si ja keihäät vesuriksi. Yksikään 
kansa ei enää kohota miekkaa 
toista vastaan eikä harjoittele 
sotataitoja” sekä ken suo, että 
Lähi-Idän kansat jälleen saavat 
luotseikseen Menahem Beginin, 
Anwar Sadatin, Yitzhak Rabinin, 
kuningas Husseisin sekä Shimon 
Pereksen kaltaiset johtajat sillä: 
”Autuaita rauhantekijät: he saa-
vat nähdä Jumalan.” (Matt. 5:9)
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Iikka Löytty

Tämä on tosikertomus 
siitä, miten Henry 
Tapani Hakkisesta 
kehittyi sorvari Jumalan 
Armosta.

H enry Hakkinen syntyi 
Ruotsissa vuonna 1968. 
Synnyin maailmaan jalat 

edellä, josta seurasi happivaje. 
Todennäköisesti silläkin on ollut 
jokin haittatekijä miehen oppi-
misvaikeuteen. 

– Olen kuitenkin elänyt hyvän 
elämän lapsuudessa muutamaa 
asiaa lukuunottamatta. Ne muu-
tamat asiat ovat myös vaikutta-
neet elämääni aika paljon, Hak-
kinen toteaa.

Henkien taistelu
Kun poika oli 4 -vuotias, perhe 
asui Flemmingsbergissä. Silloin 
oli paljon suomalaisia lähtenyt 
työn perässä Ruotsiin, niin Hak-
kisenkin vanhemmat. 

– Oli maaliskuu, leikimme ka-
verini Jarin kanssa ulkona. Talk-
kari hiekoitti kerrostalon pihaa ja 
me juoksimme traktorin perässä. 
Yhtäkkiä jostain kuului laukaus. 
Totta kai me pikkupojat olim-
me sitä kiinnostuneita. Menim-
me rappukäytävään katsomaan, 
mitä siellä oikein tapahtui? Hen-
ry Hakkinen muistelee.

Porraskäytävässä oli kaksi juu-
ri vankilasta karannutta ammatti-
rikollista, jotka olivat hakemassa 
velkarahoja kaveriltaan. Tämä 
ei kuitenkaan avannut oveaan. 
Miehet olivat alkaneet murtaa 
lukkoa pistoolilla ja olivat ampu-
neet oveen jo muutaman kerran. 
Paikalla käväissyt isännöitsijä 
soitti paikalle poliisit. Huomat-
tuaan Henryn ja vuotta vanhem-
man Jarin miehet kidnappasivat 
heidät. 

Koko tilanne kesti kolme 
tuntia ja sen aikana ammuttiin 
viisitoista laukausta. Tapaus on 
vaikuttanut Henryn elämään tä-
hän päivään asti, ja hän onkin 
käynyt asiaa läpi sielunhoitajan 
kanssa.

Sen aikaiset psykologit sa-
noivat, että tapaus on pojille 
kuin seikkailu, ei siihen tarvit-
se puuttua sen enempää. Mutta 
siinä he tekivät suuren virheen. 

Sorvari 
Jumalan Armosta

A

Tapahtuma olisi pitänyt purkaa 
ja käsitellä silloin. 

– Tottakai vanhempamme us-
koivat auktoriteetteja, psykolo-
geja ja tekivät kuten he sanoivat. 
Olen elänyt koko lapsuuteni ja 
nuoruuteni tämän kauheuden 
kanssa. Öisin näin painajaisia, 
minulla oli pakkoliikkeitä, ali-

suoriuduin kaikesta, vatsa on 
ollut sekaisin ja kipeä. Lapsuu-
teni on jäänyt elämättä. Tapaus 
on aina välillä ollut unohduk-
sissa, mutta ollut selkäytimessä, 
muistissa. 

Myöhemmässä elämänvai-
heessa Henry joutui seksuaali-
sesti hyväksikäytetyksi, mutta 

ei uskaltanut puhua siitä kenel-
lekään. Hän syyllisti itseänsä ja 
oireili monin tavoin.  

Muutto Suomeen
Kun Henry oli kuusivuotias, per-
he muutti Pirkkalaan. Suomessa 
hän meni konepajakouluun ja 
valmistui ammattiinsa. Samoi-

hin aikoihin hän tapasi nykyisen 
vaimonsa Tampereella. Perheel-
lä on tänä päivänä neljä lasta: 
14-vuotias tyttö, sekä 16-, 21- ja 
23-vuotiaat pojat. 

– Vuonna 2000 muutimme Sei-
näjoelle, josta ostimme omako-
titalon ja teimme siihen pienen 
pintaremontin. Vaimo sanoi, että 
nyt voisi vaikka huoahtaa. 

Tuosta lauseesta ei mennyt 
kauaakaan, kun Henryn äiti kuo-
li kammiovärinään. Muutaman 
kuukauden kuluttua appiukko 
kuoli leukemiaan. Myös vaimon 
siskon ex-mies kuoli äkkiä yllät-
täen. Se oli vaikeaa aikaa, elettiin 
vuotta 2002. Hakkisten nuorim-
mainen syntyi siihen kaaokseen, 
ja hänellä oli koliikki. 

– Hän huusi yötä päivää ja 
tunsimme jääneemme totaalises-
ti yksin. Oma äiti ja appiukko 
kävivät usein ja auttoivat mei-
tä eläessään. Nyt ei ollut kum-
paakaan. Anoppi ja isä tekivät 
surutyötä, kun puolisot olivat 
kuolleet, heistä ei ollut apua. 
Olimme niin yksin koko perhe. 
Pikkuhiljaa menin syvemmälle 
ja syvemmälle. En heti itsekään 
huomannut tilaani, Henry Hak-
kinen kertoo.

Hänellä on ollut pienestä 
saakka rytmihäiriöitä. Yhtenä 
yönä Henrylle tulivat taas ko-
vat rytmihäiriöt, jotka kestivät 
aamuun saakka. Lääkäri sanoi, 
että on vakavammasta asiasta 
kysymys. Nuorella ihmisellä ei 
saa olla vastaavia rytmihäiriöitä. 
Kyseessä oli ns. vanhempien 
miesten rytmi. Hakkinen laitet-
tiin saman tien leikkausjonoon, 
ja muutaman piinaavan kuukau-
den kuluttua hän pääsi vihdoin 
Tampereelle tähystysleikkauk-
seen. 

Leikkaus kuitenkin epäon-
nistui. Henry Hakkinen kertoo 
pettyneensä niin kovasti, ettei 
saanut sitä sanotuksi vaimolle-
kaan. Pikkuhiljaa mies kuiten-
kin uupui ja väsyi. Itse hän ei 
tilaansa huomannut. Vaimo vä-
hän katseli, mikähän tuolla mie-
hellä oikein on? Kaikki ei ole nyt 
kohdallaan. 

– Nukahtelin istualleni, kaksi 
vanhempaa poikaani läpsi mi-
nua ohimennen. En jaksanut 
pitää rajoja. Oli ollut niin monta 
kuolemaa lyhyen ajan sisällä. 
Minulle oli itsellänikin hirveä 
kuolemanpelko ja sekä tunne, 

että olen ihan varmasti seuraava 
uhri. Rytmihäiriöt vain lisääntyi-
vät. Yhtenä päivänä ollessani 
aivan loppu, sanoin vaimolle 
että: ”Nyt lähdetään viimeiselle 
reissulle, sillä reissulla ei tarvita 
turvavöitä.” Vaimo pelästyi ja 
itsekin pelästyin omia sanoja-
ni, jotenkin havahduin ja mie-
tin, että sisälläni joku puhui.  
Oliko se sielunvihollinen, jolla 
oli oma suunnitelmansa tuhota 
minut ja perheeni? Henry arvuut-
telee.

Naapuriapua
Mutta Jeesus tuli kreivin aikaan! 
Naapurit kuulivat tilanteesta ja 
pyysivät seurakuntaan. Se muutti 
Hakkisen perheen elämän täy-
sin.

Henry muistelee rohkaisseen-
sa mielensä, kun ensimmäisellä 
seurakuntavierailulla tuli alttari-
kutsu eteen. Hän kertoi lyhyesti 
rukouspalvelijalle mitä oli tapah-
tunut, rytmihäiriöt, kuolemat, 
muutto sekä oma jaksaminen. 

Hänen puolestaan rukoiltiin, 
mutta hän ei kokenut siinä tilan-
teessa mitään ihmeellistä. 

– Yhtäkkiä seuraavana yötä 
havahduin, kun minut valtasi 
hyvä olo. Ihmettelin mitä tapah-
tuu? Sitä kesti koko  päivän. Seu-
raavana yönä tapahtui samoin. 
Koin, että minulle laitettiin kuin 
putki päähän, josta tuli kirkasta 
valoa, Henry muistelee.

Naapurit kertoivat hänen täyt-
tyneen Pyhällä Hengellä. Samal-
la parantuivat rytmihäiriöt, myös 

tupakka ja alkoholi jäivät siihen 
paikkaan kertaheitolla.

Tuli kolmas yö, joka ei ollut-
kaan niin mukava. 

– En tiennyt hengellisistä asi-
oista mitään, joten en tiennyt 
myöskään, että on olemassa 
hyvän ja pahan hengen taistelu 
ihmissieluista. Olin elänyt saata-
nan puolella tietämättäni. Saata-
na yritti tulla takaisin asuntoonsa 
eli minuun. Yöllä tunsin raskaan 
painon rintani päällä, enkä tien-
nyt mitä tehdä. Vaimokin heräsi 
ja tunsi, että huoneessa on kuin 
kolmaskin henkilö. Oli painos-
tava tunne.

Hakkiset kertoivat naapurille, 
että heillä tapahtuu ihmeelli-
siä pelottavia asioita. Naapurit 
kertoivat heti, että kyseessä on 
sielunvihollinen. He neuvoivat 
Hakkisia siunaamaan talonsa ja 
soittivat paikalliselle evankelis-
talle, jolla on henkien erottami-
sen armolahja . Pyhä Henki ke-
hotti hänen kauttaan polttamaan 
takassa kaikki roskakirjallisuus 
mitä talosta löytyi: astrologikir-
jat, Pokemon -kortit, unikirjat, 
tarotkortit jne. 

Paholainen yritti tulla taas seu-
raavana yönä. Tuntui, että peitto 
painoi 100 kg. 

– En meinannut saada sanaa 
suustani, mutta sitten sain sanot-
tua: ”Jeesuksen  nimessä häivy 
täältä”. Meillä oli tuuletusikkuna 
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A auki. Tunsin oikein miten paha-
henki lähti pois ja ilmavirta kävi 
läpi huoneen. Ulkoa kuului ha-
rakan pelästynyt rääkäisy. Sitten 
tuli rauha taloon eikä ole sen jäl-
keen yrittänyt tulla meille. Nämä 
ovat ihmeellisiä  asioita, tajusin 
myös sen, että jos olisin kuollut 
rytmihäiriöihin, olisin todennä-
köisesti joutunut helvettiin. Kyllä 
helvetti on totta! Henry Hakki-
nen painottaa.

Eheytymisen ihme
Henry Hakkinen kertoo leiju-
neensa monta päivää näiden 
ihmeellisten tapahtumien seu-
rauksesta. Vaimokin oli kateelli-
nen, kun mies täyttyi jatkuvasti 
Pyhällä Hengellä ja sai kielet 
siinä melkein samantien. Jeesus 
oli tullut ykköseksi Henryn elä-
mässä. 

–  Kerroin kaikille Jeesuksesta, 
siitä ei voinut olla hiljaa. Olihan 
tämä ollut täydellinen vallan-
kaappaus ja suuri ensirakkaute-
ni. Olin niin innoissani, sanoin 
Jeesukselle, että Hän saa tehdä 
minulle ja minun kauttani mitä 
haluaa, kunhan vain ei anna li-
sää häpeää eikä sairautta. Läh-
din eheytymään ja annoin luvan 
näille asioille nousta pintaan: 
kidnappaus, seksuaaliset hyväk-
sikäytöt, hylkäämisen kokemuk-
set ja lapsuuden epäonnistumi-
set, kömpelyys jne.

Pitkä prosessi
Henry Hakkinen löysi hyvän 
sielunhoitajan, jonka kanssa 
kävi läpi elämänsä tapahtumia. 
Asiat nousivat esiin kuin ilmapal-
lot vedestä. Niitä ei voinut enää 
painaa alas, ne vaan nousivat 
ylös. Se oli kova prässi, mutta 
se kannatti. 

Hän kertoo vapautuneensa 
katkeruudesta psykologeille, 
kahdelle kidnappaajalle sekä 
hyväksikäyttäjille. Katkeruus on 
kuin elimistön syöpä, se syntyy 
anteeksiantamattomuudesta. 

– Sain antaa heille anteeksi sy-
dämestäni. Herra on opettanut 
minulle kantapään kautta miten 
anteeksianto vapauttaa taakoista. 
Se ei ole helppoa se on proses-
si, mutta yksin ei tarvitse tehdä 
mitään, kun Herra on meidän 
kanssa, annetaan vaan lupa sii-
hen, niin pääsemme pikkuhiljaa 
eheämmäksi, irti primitiivireakti-
oista, siksi ihmiseksi millaiseksi 

Jumala on meidät luonut. 

Viha
Jokelan ja Kauhajoen koulusur-
mat on tehty suuressa vihassa. 
Henryllakin on ollut niin paljon 
patoutunutta vihaa, että hän olisi 
voinut tappaa jonkun. Hän oli 
nuorena niin äkkipikainen, ettei 
vanhemmatkaan antaneet hänel-
le pienoiskivääriä. 

– Kehotan ihmisiä rohkeas-
ti purkamaan vihaansa ja ha-
kemaan apua. Seurakunnassa 
tällainen kehotus voi tulla esi-
merkiksi tiedonsanoina rukous-
tilanteessa.  Se voi hämmentää 
uskovaa, kuitenkin asian käsit-
tely olisi sellaiselle henkilölle 

hänen parhaakseen. Viha voi 
olla tunnistamaton möykky ih-
misen sisimmässä, joka ilmenee 
epämääräisenä pahanaolona. 
Vapautuminen tuo iloa ja antaa 
uutta energiaa kun Pyhä Henki 
saa täyttää ihmisen, Henry Hak-
kinen kannustaa.

Sorvari 
Jumalan Armosta

Henry on tehnyt puutöitä vasta 
muutaman vuoden. Ala-asteelta 
lähtien hänellä oli kipinä tehdä 
puutöitä, ja hän koki onnistu-
mista. Valitettavasti Henry ei 
kuitenkaan päässyt niitä enem-
pää toteuttamaan.  Nuorempa-
na ei ollut välineitä, ja sitten tuli 
perhe sekä lasten harrastukset. 
Tavallaan hän hylkäsi omat har-
rastuksensa, mutta tiesi niiden-
kin ajan tulevan, kunhan lapset 
kasvavat. 

– Minulla on valtava intohimo 
puutöitä kohtaan. Olen oikein 
joutunut pidättelemään itseäni, 
että ei vielä eikä vielä. Sain pro-
fetian, että töitäni tullaan vie-
mään ulkomaille saakka. Sitä 
ihmetellen epäilin. Nyt niitä on 
kuitenkin jo Amerikassa, Afrikas-
sa ja Euroopassa.

Vuonna 2008 Suomela-lehti 
järjesti Tee-se-itse-kilpailun, 
suunnitellun esineen piti olla 
monikäyttöinen esine, joka on 
toteutettavissa helposti tavallisilla 
työkaluilla Sen tuli olla toimiva, 
hyödyllinen ja käyttökelpoinen. 
Valmistusmateriaalien tuli olla 
kenen tahansa saatavissa, eikä 
esine saanut olla plagiaatti.

Henry Hakkinen kiinnostui 
kilpailusta, meni rukoukseen ja 
sai näyn liitoksista. 

– Tein siitä ensin paperiver-
sion ja kuin ihmeen kautta osat 
sopivat toisiinsa: oli kaksi ka-
peaa laatikkoa sisäkkäin, kun 
päällimmäisen laatikon nosti 
pois ja käänsi 90astetta ja lait-
toi sen takaisin toisen laatikon 
sisään, se jäikin korkeammalle, 
kuin kukkapöydäksi tai mihin 
tarkoitukseen sitä halusikaan 
käyttää. Kiitin Herraa ja toteutin 
näyn.  

Hän osallistui kisaan ja Her-
ran kunniaksi voitti sen! Henry 
sai todistaa näystään lehtihaas-
tattelussa. Palkinnoksi hän sai 
työkalupakin, jossa oli yli 1000 
euron arvosta työkaluja. Näin 
Herra järjesti työkaluja.
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Tosimiehiä etsimässä

Jorma Wilponen

Jumalan kutsuma avustustyö on alkanut 
vuonna1991. Pääasiassa matkat ovat 
suuntautuneet Suomeen, Baltiaan, 

Venäjälle, Valko-Venäjälle, Slovakiaan, 
Tsekkiin,  Unkariin, Romaniaan, Moldoviaan 

ja viimeisin kutsu Israeliin.
Olemme vieneet Raamattuja, ruokaa, 

vaatteita, talous, yms. tavaroita.
Evankeliumia olemme myös saaneet 

viedä seurakuntiin, myös teille ja aitovierille 
sanoin ja sävelin.

Efraim ry puhelin 0400 213 710
www.efraim-ry.com

efraimry@meiliboxi.fi

Avustustilimme on  FI52 1144 3500 0334 01 

24.03.2017 Venäjän 
matkalle lähtö nopein 
valmisteluin. Tarkoitus 
on tutustua veljen, 
uuden tuttavuuden ja 
ystävän esittelemään 
suureen haasteeseen, 
ja monitahoisen 
investoinnin 
suunnitteluun Venäjän 
läntisellä alueella, 
Porhovin piirikunnassa.

T ämä uusi ystävä ja veli on 
nimeltään Dimitri, ja se 
vaikutelma, minkä sain 

ensi tapaamisessa, oli laadultaan 
harvinainen.

Ehkä lukija kysyy, millä ta-
valla harvinainen, kerron vähän 
lisää. 

Aikaisemmin olen tavannut 
muutaman kerran ulkomailla 
henkilöitä, joiden kasvot, ilme 
ja koko olemus heti todistavat, 
että kysymyksessä on ”Jumalan 
mies ”. Panen tuon nimityksen 
tässä vaiheessa lainausmerkkei-
hin, jotka voidaan poistaa, kun 
olen ehtinyt kirjoittaa heistä ja 
hänestä vähän enemmän.

Ensitapaamisessa Dimitrin 
kanssa tuo todistus oli ilminähtä-
vänä hänen kasvoissaan, emme 
ymmärrä toistemme kieltä, mutta 
tuo kasvoista näkyvä todistus on 
pätevä – sitä on vaikea sanoin 
kuvailla, mutta tiedän ja tunnen 
henkilöitä, joille tuollainen kas-
voiltaluettava todistus puhuu 
enemmän, kuin ymmärrettävällä 

kielellä puhutut pitkät selitykset, 
sellaisia selityksiä ei tarvita.

Dimitri on tehnyt pitkän työn, 
alkaen siitä kun Neuvostoliitto 
romahti. Emme ehkä kovin pal-
joa tiedä tuolta ajasta tavallisten 
ihmisten elämästä, uutisointi on 
edelleen ”suodatettua” ja esi-
merkiksi lukuisista lento-onnet-
tomuuksista ei uutisia  kerrota. 
”Eihän sellaista tapahdu Neuvos-
toliitossa.” 

Dimitri alkoi ajaa noille köy-
hille maaseutukylille ruokaa, 
vaatteita ja välttämättömiä ta-
loustarpeita. Tuo avustustyö 
vei hänet kokonaan, niin että 
hän jätti hyvän työpaikkansa ja 
keskittyi viemään apua hädässä 
oleville ihmisille.

Tuolla alueella, mikä käsittää 
Porhovin, Velikie Lukin ja Pih-
kovan piirikunnat, asui 1,9 mil-
joonaa ihmistä.

Kun Neuvostoliitto romahti, 
kaikki kolhoosit joutuivat suora-
naisen ryöstön kohteeksi, esim. 
Borovichissä oli juuri saatu val-
miiksi suuri maitoa tuottava kol-
hoosi, 5000 lypsylehmää. Kaikki 
lehmät menivät teuraaksi, ihmi-
siltä loppuivat työt, palkkoja ei 
maksettu 9 kk aikaan niillekään, 
joilla oli työtä.

Alkoi eräänlainen eloonjää-
miskamppailu. Väkivalta, vihan-
pito, murhat, varkaudet, ryöstöt 
jatkuivat. Ihmiset  pakenivat, 
mihin kykenevät.

Kun palasimme Pihkovan 
alueelta Porhoviin päin päiväs-
aikaan, minut suorastaan järkytti 
mitä minä näimme.

Koin hengen maailmassa niin 

valtavan voimakkaan murheen, 
että en voinut puhua mitään, 
vain itkeä nähdessäni kylän 
toisensa jälkeen, missä suurelta 
osalta vuosisadan alkupuoliskol-
la ja myös aikaisemmin rakenne-
tut ihmisasumukset suurelta osin 
olivat autioita, katot pudonneet 
sisään, seinät kallistuneet sinne  
tänne, entiset puutarhat ja kasvi-
maat villiintyneinä kasvavat nyt 
puita ja pensaita, kylien tiet ja 
pihat pensaita täynnä, vain siel-
lä täällä joku mökki, jossa näytti 
olevan ihminen tai siis asukas tai 
asukkaista. Niin valtava murhe 
valtasi minut, etten voinut pu-
hua mitään, voin vain itkeä tuon 
kaiken nähdessäni noin 100 km 
matkalla.

Kun lopulta saavuimme Por-
hoviin, oli asutus jo vähän toi-
senlaista. Heräsi kysymys, mitä 
me voisimme tehdä?

Ainoa vastaus minkä saimme 
oli: rukoilla sopimusrukous sekä 
maan, kansan ja eläinten ja ih-
misten puolesta. Kun saavuim-
me Bodovichiin, en voinut olla 
kertomatta tuota valtavan voima-
kasta murhetta, jonka koimme 
tuolla matkalla ajaessamme noit-
ten autioituneiden kylien läpi.

Silloin alkoi myös Dimitri ker-
toa tuosta ajasta, jonka jo mai-
nitsin, kuinka hirvittävä oli tuo 
aikajakso, jolloin ihmiset kävi-
vät tuota eloonjäämiskamppai-
lua, kaikki mitä tapahtui, mistä 
jo mainitsin, ihmiset tappoivat 
toisiaan, nuo piirikunnat, jotka 
mainitsin elättivät 1,9 miljoonaa 
ihmistä. Nyt tuolla alueella on 
vuoden 2017 tietojen mukaan 
420.000 ihmistä.

Dimitri kunnosti hajoamaisil-
laan olevan pikkutalon ja rukoili 
ja paastosi. Hän kuuli ihmisveren 
huudon maasta. Aivan niin kuin 
Herra sanoi Kainille: ”Mitä olet 
tehnyt, kuule veljesi veri huutaa 
minulle maasta” (1 Moos.4:10-
14).

Se valtava mittaamaton murha 
ja tappaminen on tuonut kirouk-
sen ja sen seurauksena on ihmi-
siä tullut karkotetuksi, niin kuin 
kävi Kainin ja Aabelin aikana, 
ja maa saastui verenvuodatuksen 
tähden, tuli kirouksen alle.

Ei ole kysymys saastumises-
ta siinä mielessä, kuin nykyisin 
useimmiten puhutaan.

Noin 8 vuotta Dimitri teki 
työtä auttaakseen ihmisiä ja 
saadakseen uuden mahdolli-
suuden aloittaa maanviljelys ja 
karjankasvatus, saadakseen jäl-
jelle jääneille ihmisille työtä ja 
ruokaa.

Viime vuoden lopulla he sai-
vat lailliset oikeudet entiseen 
kolhoosiin ja voivat nyt aloittaa 
metsittyneiden peltojen raivauk-
sen jälkeen viljeltäviksi.

Ensimmäinen tavoite nyt on 
ottaa jälleen viljelykseen 1000 
ha entistä peltoa.

Kun näitä asioita kuuntelim-
me, päätimme sopimusruko-
uksessa seuraavat asiat; ensiksi 
teimme Danielin esimerkin mu-
kaan, ja tunnustimme synnit ja 
rikkomukset yhtyen Dan. 9:3-20 
synnintunnukseen ja armon ja 
anteeksiantamisen anomiseen. 
Sitten yhdyimme  2 Kor.5:17-21, 
jossa sanotaan: ”Hän on sovitta-

nut meidät itsensä kanssa ja an-
tanut meille sovituksen viran”.

Hän uskoi meille sovituksen  
sanan… antakaa sovittaa itsen-
ne Jumalan kanssa ja vielä 2 Ai-
kak.7:13-15 Salomon rukous ”Jos 
minä suljen taivaan niin, ettei 
tule sadetta, jos minä käsken hei-
näsirkkojen syödä maan tai jos 
minä lähetän ruton kansaani, 
mutta minun kansani joka on 
otettu minun nimiini nöyrtyy ja 
he rukoilevat ja etsivät Minun 
kasvojani ja palaavat pahoilta 
teiltänsä, niin Minä kuulen tai-
vaasta ja annan anteeksi heidän 
syntinsä ja teen heidän maan-
sa jälleen terveeksi. Nyt Minun 
silmäni ovat avoinna ja minun 
korvani tarkkaavat rukouksia 

t
Kristillinen 
lehti naisen 
parhaaksi!
www.christina-lehti.com
puh. 019 668 135

tässä paikassa.”

Me odotamme nyt uusien asi-
oiden alkamista tuolla tuhoutu-
neella alueella, missä ihmiset 
menettivät elämisen mahdolli-
suudet, kirous kalvoi maata niin 
kuin sanotaan, mutta me saimme 
uskossa luottamuksessa Jumalan 
Sanan lupauksiin, julistaa maal-
le, ihmisille, kasveille ja eläimille 
sovituksen Jeesuksen veren so-
vituksen kautta, Hänen verensä 
”joka puhuu parempaa kuin Aa-
belin; se huutaa kostoa, mutta 
Jeesuksen veri puhuu sovitusta 
ja anteeksiantamista.”
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Arto Perämäki

Osallistuin 10-17.3.2017 
Israeliin suuntautuvaan 
ohjattuun lomamatkaan. 
Meitä oli ryhmässä 29 
henkilön kokoonpano. 

E rinäisten kommervenk-
kien ja ilmailualan unio-
nin (IAU) työnseisauksen 

johdosta saavuimme maahan 
kymmenen tuntia myöhässä ai-
kataulusta.

Saavuimme Jerusalemiin, jossa 
vietettiin viimeisiä päiviä Purim-
juhlasta, jota vietetään muistellen 
Persian juutalaisten pelastumista 
juonesta, jolla Kserkses-kunin-
kaan neuvonantaja Haman yrit-
ti oveluudella tuhota juutalaiset. 
Tapahtumat kuvataan Vanhan 
testamentin Esterin kirjassa.

Purin -juhlan aikana lapset ja 
nuoret pukeutuvat naamiaisasui-
hin. Koko Purim-juhlan ajan oli 
Israelin poliisi kohottanut valmi-
ustasoaan terrori-iskujen varalta 
koko maassa.

Me kiersimme alkuretkiohjel-
man mukaan Jerusalemin Van-
haa kaupunkia, Via Dolorosan 
ja Öljymäellä, sekä Puutarhahau-
dalla, jossa lopuksi oli ehtoolli-
nen. Sotilaiden ja poliisien 

runsas läsnäolo katukuvassa 
oli silmiin pistävää.

Jo toisena yönä saapumisem-
me jälkeen Jerusalemiin ja Purin 
juhlan viimeisenä yönä, pales-
tiinalaisterroristi puukotti kahta 
Israelin armeijan 20-kymmenissä 
olevaa miesrajapoliisia vaaralli-
sesti ylävartaloon ns. Leijona-
portilla. Tässä varhaisena maa-
nantaiaamun tunteina klo 04:00 
lihaleikkausveitsellä varustettu 
hyökkääjä pysäytettiin ja elimi-
noitiin muiden poliisien toimes-
ta. Loukkaantuneet rajapoliisit 
toimitettiin hoitoon Hadassah 
Hospital Ein Keremiin.

Hyökkäjä tunnistettiin Itä-
Jerusalemissa arabiksi, joka oli 
iältään 25-vuotias. Palestiinan 
sosiaalisessa mediassa liikkuu 
kuvallinen viesti jossa ”anato-
misesti” esitetään parhaat puu-
kotuspaikat, iskiessä juutalaisten 
kimppuun. Tällä mm. yllytetään 
väkivaltaan, jossa ihaillaan mart-
tyyriutta.

Koko tämä ”puukko- ja auto-
intifada”, josta ei vielä käytetä 
nimitystä kolmas intifada, alkoi 
kiihtyä syksyllä 2015. Iskut ta-
pahtuivat juutalaisia vastaan 
puukoin, autoin ja tyypillinen 
tapa on ajaa autolla väkijouk-
koon ja viimeistellä työ puukol-
la. Iskuissa on kuollut nelisen-
kymmentä israelilaista, muutama 

miten heidän Etelä-Libanonista 
ampumansa raketit lentävät ”vain 
7 minuutin matkan” tuhotak-
seen suurkaupunki Tel Avivin. 
Tel Avivin ja Jaffan ympäristössä 
asuu miljoonia asukkaita, joten 
riski on täysin todellinen.

Saavuimme Golanille jonka 
läheisyydessä Tiberias sijaitsee, 
ja ajoimme ohi merkittyjen mii-
nakenttien Syyrian rajan lähei-
syyteen Mt. Bentalille, josta oli 
näköyhteys YK:n alueen rau-
hanturvaoperaation UNDOF:n 
komentopaikkaan Zamp Ziou-
aniin. Vieressä sijaitsi  Israelin 
armeijan valvonta-asema, jota 
kutsutaan ”Spy Hill:ksi”. Alueella 
oli myös YK:n Lähi-Idän sotilas-
tarkkailija organisaatio UNTSO:n 
tarkkailu-asema. Tilanne Gola-
nilla on hyvin tulenarka, koska 
Syyrian jo kohta seitsemättä 
vuotta jatkuvan sisällissodan 
taistelut leviävät ajoittain esim. 
kranaattien lentäessä Israelin 
puolelle rajaa.

Yöpyessämme hotellissa Tibe-
riaksessa osa meistä herää yöllä 
02:30 perjantain vastaisena yönä, 
ylilentävien hävittäjien ääniin. 
Israelin  armeija (IDF) suoritti 
vastaiskun Syyrian rajan taakse, 
havaittuaan Hizbollahin siirtävän 
ohjus- ja rakettiarsenaalia kohti 
Libanonia. Syyria ampui raketteja 
Israelin ilmatilaan, jotka Arrow-
torjuntaohjukset ampuivat alas 
Jerusalemin pohjoispuolella.

Syyrialaiset ampuivat Haifasta 
itään, Ramat Davidin tukikoh-
dasta ilmaan nousseita Israelin 
koneita, F-16 Sufa-hävittäjiä S-5 
ohjuksilla, joissa oli 200 kg rä-
jähdekärki.

Golanin alueella kävimme 30 
000 asukkaan Safedin kaupun-
gissa, joka sijaitsee n. 1000 m:n 

korkeudessa. Safed on kabba-
la-juutalaisuuden ydinaluetta. 
Matkalla Safediin ohitimme Ziv 
Medical centerin, alueen suurim-
man sairaalan, jossa on hoidettu 
jo satoja Syyrian sodan uhreja. 
Asia josta länsimedia vaikenee 
puhuttaessa Israelin humanitää-
rityöstä, samoin kuin Israelista 
kansainvälisenä auttajana ka-
tastrofeista maailmalla mm. Is-
raelin MDA, joka vastaa Punaista 
ristiä.

Matkaan sisältyi Nazaretissa 
käynti ja Jeesuksen aikaises-
sa kylässä vierailu, Kaanaassa 
käynti ja paljon monia muita 
historiallisia paikkoja.

Matka avasi silmät todellisuu-
teen, jossa Israel elää päivittäin, 
koska uskonnolliset jännitteet 
Jerusalemissa ja Länsirannan 
palestiinalaisalueilla eskaloitu-
vat viikottain yhteenottoihin. 
Turvallisuus on asia, josta Israel 
ei voi tehdä kompromisseja.

Matkan johtaja Pekka Sartola 
ja opas Ariel Sella loivat selkeän 
ja asiantuntevan kuvan asioista, 
mitä tänään tapahtuu Israelissa, 
ja myös kertaus Raamatun es-
katologiaan selventyi huomat-
tavasti.

Tapa millä Suomi-media ja 
yleensä länsimedia kuvaa tapah-
tumia, mikäli ne yrittävät uutis-
kynnyksen, luovat järjstelmälli-
sesti negatiivista Israel-kuvaa. 
On meidän median kuluttajien 
tehtävä ottaa asioista selvää, eikä 
jäädä ”makaamaan”, sillä aikaa 
kun media muokkaa mielipitei-
tämme.

Israelin nykytodellisuus 
ja rauhantila

Pitäessäni vapaapäivän ret-
kistä, kävin tutustumassa Länsi-
muuriin (Itkumuuri), juutalaisten 
pyhimpään paikkaan. Silmiin-
pistävää ennen muurialueelle 
pääsyä olivat massiiviset turva-
toimet: turvatarkastus ja läpiva-
laisu ettei alueelle tuoda esim. 
aseita ja räjähteitä. Alueella oli 
kymmenkunta poliisiautoa ja 
kymmeniä poliiseja, sotilai-
den lisäksi. Huolestuttavaa oli 
YK:n alaisen  kasvatus-, tiede 
ja kulttuurijärjestön täysin väärä 
ja järjenvastainen päätös. Pää-
töksessä YK:n alainen Unesco 
päätti Temppelivuoren ja Län-
simuurin kuuluvan uskonnol-
le nimeltä islam. Tässä syksyn 
2016 päätöksessä järjestön kris-
tityt edustajat äänestivät tyhjää, 
suvaitsevaisuudessaan. Päätök-
sessä kielletään juutalaisten yh-
teys Temppelivuoren kahteen 
temppeliin. Samalla kirjoitetaan 
uusiksi juutalaisten ja kristittyjen 
tuhansien vuosien raamatulliset, 
historialliset ja arkeologiset suh-
teet alueeseen. Surullisinta tässä 
uskonnollispoliittisessa Unesco-
päätöksessä on se, että mediaa 
asia ei kiinnosta ja kirkolliset 
johtajatkin suhtautuvat asiaan, 
kuin olisi yhdentekevää kenel-
le Temppelivuori ja Länsimuuri 
kuuluvat.

Jerusalemin kaupunki valmis-
tautui myös 17.3 tapahtuvaan 
maratoniin, jossa oli yli 30 000 
osanottajaa. Mukana oli tälläkin 
kertaa n. 20 suomalaista. Tuhan-
sia poliiseja oli siirretty turvaa-
maan reittiä.

Neljäntenä päivänä siirryimme 
käytyämme tutustumassa Israe-
lin suurkaupunkiin Tel Aviviin, 
Kuolleen meren kautta Tiberiak-
seen. Muistamme vain viikkoja 
aiemmin Iranin tukeman terro-
ristijärjestö Hizbollahin johtajan 
Hassan Nasrallahin uhittelun, 

Yhdysvaltojen kansalainen ja 
palestiinalaisia runsas 200 (2017 
maaliskuu).

Koko tällä itsemurhaisku-
toiminnalla on palestiinan (PA) 
hallituksen johdon tuki. Vt-pre-
sidentti Abbas jonka toimikausi 
loppui 2009, koska uusia vaaleja 
ei ole alueella toimitettu, kuvaa 
tekoja ”kansalaistottelematto-
muudeksi”. PA-hallinto ylistää 
iskun tekijöitä ja palkitsee hei-
dät, joko rahallisesti maksamalla 
vankilaan tai vainajan perhettä 
kansainvälisillä avustusrahoilla 
tukien. Länsimaat ja EU ei juu-
rikaan ota kantaa hyökkäyksiin, 
saati sitten tuomitsisi väkivallan 
tekoja.

B   Temppelivuori ja Länsimuurin alue.

D   YK:n autoja Golanilla.

C   Danny Danon esittelee Palestiinan 
sosiaalisessa mediassa liikkuvaa viestiä 
jossa ”anatomisesti” esitetään parhaat 
puukotuspaikat iskettäessä juutalaisten 
kimppuun.

Pääsiäinen tuo 
juutalaiset ja arabit yhteen

Jerusalemin lähistöllä sijaitseva arabikylä Abu Gosh on 
pääsiäisviikolla kaksi kertaa kiireisempi verrattuna nor-
maaliviikkoon. Kylässä asuu 7 000 ihmistä ja suurin osa 
heistä tienaa elantonsa ravintolabisneksestä. Ravintoloiden 
omistajat valmistautuvat pääsiäiseen yhtä kuumeisesti kuin 
juutalaisetkin. Juutalaiset tulevat sankoin joukoin syömään 
arabiravintoloihin, koska juutalaisten pitämät ravintolat ovat 
kiinni juhlapyhien ajan.
Abu Goshin ravintoloitsijat pitävät huolen siitä, että ruo-
kaa riittää varastossa pääsiäisen aikaan. Koska juutalaiset 
syövät juhlapyhien aikana vain happamatonta ruokaa, on 
ravintoloissa tarjolla happamatonta matsa-leipää, jos asiakas 
niin haluaa. Tarjolla on myös lammasta, sillä se tekee hyvin 
kauppansa juutalaisille pääsiäisen aikaan. Ravintoloitsijat 
haluavat kunnioittaa asiakkaitaan, vaikka he eläisivätkin 
eri tavalla kuin he itse.

Voimme vaikuttaa Israelin hyväksi
Kristityn maailman tulisi rohkeasti asettua juutalaisen kan-
san ja Israelin rinnalle, ei pelkästään rukoilemalla, vaan 
tarttumalla toimeen, sanoi European Coalition for Israel 
(ECI) suomalainen johtaja Tomas Sandell. ”Kun teemme 
kotiläksymme, eli tunnemme historian ja argumentit, ihmiset 
kuuntelevat meitä ja voimme vaikuttaa asioihin.”
ECI:n motto on: rukoile, kouluta, puolusta. Järjestö perustet-
tiin Brysselissä vuonna 2003 ja sen päätehtävänä on luoda 
läheisempiä suhteita ja ymmärrystä Israelin ja EU:n välille, 
taistella antisemitismiä vastaan Euroopassa ja tukea Israelin 
oikeutta olemassaoloonsa juutalaisena valtiona. 
”Jos perustasi ei ole oikeanlainen, etkä tunne historialli-
sia totuuksia tai laillisia argumentteja, päädyt aina väärälle 
puolelle”, Sandell sanoi. ”Herra voi antaa voiton monien 
kautta, mutta hän voi antaa sen aivan samalla tavalla myös 
muutaman ihmisen kautta. Ei ole kyse siitä, että tanssimme 
ympäriinsä ja heilutamme lippua. Voimme saada aikaan 
muutosta ainoastaan silloin, kun sitoudumme ja uskallamme 
astua leijonan luolaan.”
Lähde: The Jerusalem Post 15.3.2017

Israel on yhä halutumpi matkakohde
Turistiministeriön tekemän tilaston mukaan Israeliin saa-
pui alkuvuoden aikana ennätysmäärä turisteja. Ministeriön 
tekemässä selvityksessä turistien määrä nousi tammi-hel-
mikuussa 25 % vuoteen 2016 verrattuna.
Turistiministeri Yariv Levin sanoi, että luvut kertovat Israelin 
vahvasta turismista. ”Tilastot osoittavat, että ne vahvat mark-
kinointikampanjat, joita olemme viime kuukausina luoneet 
turistiministeriössä, ovat vaikuttaneet merkittävästi turismin 
kasvuun”, hän sanoi.
Useat lentoyhtiöt ovat myös osoittaneet lisäkiinnostusta Is-
raelia kohtaan. Halpalentoyhtiö Ryanair on ilmoittanut li-
säävänsä suoria reittilentoja useista Euroopan kaupungeista 
Tel Aviviin ja Eilatin uudelle Ovdan lentokentälle.
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Kuuntelin taannoin kristillistä radioasemaa, jossa kovin juon-
taja esitteli omaa näkemystään Raamatun sanomasta. Hän oli 
kovasti sitä mieltä, että monet uskovaiset tulkitsevat Raamattua 
tiukkapipoisesti, ja että hän ei löydä Jumalan Sanasta tukea sille, 
etteikö homo- ja lesbopareja voisi vihkiä kirkollisin menoin. 
Kuulosti siltä, että juontaja oli hyvin ylpeä löydöstään. Ja tietysti 
siitä, että oli oikeassa.

Kun hän sitten malttoi antaa haastateltavalleen puheenvuo-
ron ja suurella ylpeydellä kysyi, etteikö arkkipiispa osoittanut 
harvinaislaatuista rohkeutta, kun kertoi omana mielipiteenään, 
että kirkon tulisi vihkiä myös homo- ja lesboparit. Haastateltava, 
Suomen raamattuopiston entinen rehtori Timo Junkkaala, ei 
häkeltynyt johdattelevasta kysymyksestä, vaan totesi, ettei ark-
kipiispa osoittanut lainkaan rohkeutta sanoessaan näin. Jos hän 
olisi vastannut, että Raamatun mukaan vain mies ja nainen voivat 
solmia avioliiton, se vasta olisi ollut rohkeaa. Juontajalla tuntui 
menevän jauhot suuhun ja hän yritti vängätä kestämättömillä 
perusteluilla omaa näkemystään oikeaksi. Mutta Timo Junkkaala 
pitäytyi kiihkottomasti Raamatun selkeässä ja yksinkertaisessa 
ilmoituksessa. Junkkaalan mielestä arkkipiispa mukautui ylei-
seen mielipiteeseen, ei Jumalan ilmoitukseen. Sellainen ei vaadi 
minkäänlaista rohkeutta.

Pitkästä aikaa iloitsin, että joku sanoo asiat suoraan eikä ryömi 
rähmällään yleisen mielipiteen edessä. Arkkipiispan, joidenkin 
piispojen ja monien pappien muka rohkeat esiintulot saavat 
tuntemaan myötähäpeää. Niin kestämättömiä ja läpinäkyviä 
heidän perustelunsa ovat. Tulee pakostakin mieleen kuningas, 
joka turhamaisuudessaan keikisteli ilkosillaan ihmisten edessä, 
kun kuvitteli pukeutuneensa hienoihin vaatteisiin. Vain viaton 
lapsi näki, ettei kuninkaalla ollut vaatteita lainkaan. 

Paavali, oppinut ja fiksu mies, kirjoittaa roomalaisille kristityil-
le selkeää ja ymmärrettävää tekstiä. Hän kiteyttää ajatuksensa 
erittäin merkittävään havaintoon: ihmiset ovat muuttaneet ka-
toamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen, lintujen, 
nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. (Room 1:23). 
Sitten Paavali jatkaa: ”Sen tähden Jumala on jättänyt heidät hä-
peällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet 
luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuo-
liset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiih-
kossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta 
miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen 
palkan, mikä pitikin saada.” (Room 1:26-27, Raamattu kansalle 
mukaan).

Miten tätä pitäisi tulkita? Aika selkeää tekstiä, kuten koko 
Roomalaiskirje. Kannattaa lukea huolellisesti ja ajatella omilla 
aivoilla. Paavali näki pitkälle ja kirjoitti oppipojalleen Timote-
ukselle merkilliset sanat: ”Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät 
kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat 
itselleen opettajia korvasyyhyynsä. He kääntävät korvansa pois 
totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen.” (2. Tim 4:3-4). Joko 
tämä aika on tullut?

Rohkeuden mitta

PATEN RENGAS

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
p. 02 641 1960 Myös rengas-

hotelli!

HANKOOKIT 
TARJOUSHINNOIN

Hankook Ventus Prime 3

Hesburger-koulu kasvaa kuudetta vuotta peräkkäin
Oppilasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti Hesburgerin Bangladesh-
kouluprojektissa. Vuonna 2005 Hesburger aloitti yhteistyön Fida 
Internationalin slummiyhteisön kehityshankkeen kanssa rakennut-
tamalla koulun Dhakan slummiin.

Vuonna 2011 koulun aloitti 160 innokasta oppilasta. Tänä vuonna 
koulussa on jo 430 oppilasta ja seitsemän oppilasta on saanut Bang-
ladeshin valtion myöntämän stipendin, joiden avulla heidän on mah-
dollista opiskella valtion tukemana aina kahdeksanteen luokkaan 
asti. Hesburger-koulussa voi opiskella kuudenteen luokkaan asti.

– Koulun korkeasta tasosta kertoo se, että jopa seitsemän oppi-
lasta sai stipendin. Yleensä Bangladeshin yksityiskoulujen keskiarvo 
valtion stipendeissä on kahdesta kolmeen. Tämä on loistava todis-
tus työn tuloksellisuudesta slummilasten kanssa, Fidan Etelä-Aasian 
aluepäällikkö Jukka Tasanen kertoo.

– On hienoa nähdä, kuinka Bangladesh kehittyy koko ajan. Op-
pilaat ymmärtävät, että opiskelu kannattaa ja olen iloinen siitä, 
että voimme kouluhankkeen kautta antaa lapsille mahdollisuuden 
tulevaisuuden unelma-ammattiin, Hesburgerin kansainvälisten toi-
mintojen kehitys- ja markkinointijohtaja Ieva Salmela kertoo.

Koulussa lapsille tarjotaan Bangladeshin virallisen opetussuunni-
telman lisäksi myös erilaisia luovia harrastuksia. Koulun puolesta 
tarjotaan myös koulukirjat, aamupala sekä päivittäinen lounas. Ter-
veydenhoitaja on koululla joka päivä ja lapsille järjestetään lääkä-
rintarkastus kerran vuodessa.

Koulun yläkerrassa on ompelimo, joka työllistää paikallisia asuk-
kaita ja valmistaa muun muassa Hesburgerin ravintolatyöntekijöiden 
käytössä olevia t-paitoja. Dhakalaiset eivät yhdistä Hesburgeria ham-
purilaisiin, vaan he tuntevat sen kouluna ja vastuullisena ompelimo-
na, joka tarjoaa työntekijöilleen siistit ja turvalliset työolot.

Pysy liikkeessä – 
ennaltaehkäise 
osteoporoosi

Suomessa on arviolta 400 000 ih-
mistä, jotka sairastavat osteopo-
roosia – suuri osa tietämättään. 
Liikunta, estrogeeni, kalkki, D-
vitamiini ja tupakoinnin välttä-
minen ovat toimiva resepti os-
teoporoosin ennaltaehkäisyyn.

Osteoporoosi on yleisin luus-
ton aineenvaihdunnan sairaus, 

yhdistää juoksupyrähdyksiä ja 
harrastaa monipuolisesti pallo- 
ja mailapelejä. 

joka havaitaan usein vasta mur-
tuman yhteydessä. 

– Luustontiheysmittaus on 
hyvä keino havaita osteoporoo-
si ennen murtumaa. Luuntihe-
ysmittauksella selvitetään luun 
haurastuminen ja luukato. Mit-
taus tehdään matalaenergiseen 
röntgensäteilyyn perustuvalla 
DEXA-laitteella. Luuntiheysmit-
tausta suositellaan erityisesti 
henkilöille, joilla on osteopo-
roosin vaaraa lisääviä sairauksia, 
kuten suoliston imeytymishäiriö, 
tulehduksellinen reumasairaus, 
diabetes, munuaissairaus tai 
mikäli röntgenkuva antaa syyn 
epäillä osteoporoosia, Lääkäri-
keskus Aavan naistentautien eri-
koislääkäri Sirpa Eviö kertoo. 

Käytännössä osteoporoosin 
ennaltaehkäisy lähtee jo lap-
suudesta. 

– Lapsuuden luuston kehitys 
on avainasemassa, sillä 30-vuo-
den jälkeen luuston tiheys väis-
tämättä laskee. Riskiryhmässä 
ovat laihduttajat ja anorektikot. 
Tupakointi ja kalsiumin riittä-
mätön saanti altistavat myös 
osteoporoosille, samoin aurin-
gonvalon vähyydestä johtuva 
D-vitamiinivaje, Eviö kertoo. 

Estrogeenihoidon lisäksi kalsi-
um ja D-vitamiini ovatkin hyvä 
keino ylläpitää luuston vahvuut-
ta. D-vitamiinin päivittäinen ta-
voitetaso on 70-120 nmol per 
litra, mutta Eviön mukaan D-
vitamiinitaso kannattaisi mitata 
ja määrittää näin sopiva annos. 
Kalsiumin lähteeksi suositellaan 
tänä päivänä ravintoa tablettien 
sijaan, mutta mikäli käyttää vain 
vähän maitotuotteita, voi ravin-
toa täydentää kalsiumtabletilla. 

Eviö korostaa liikunnan mer-
kitystä. 

– Se on luuston vahvistumi-
sen kannalta olennainen asia 
kaikenikäisille. Suosittelen yl-
läpitämään myös tasapainoa, 
sillä sekin heikkenee iän myö-
tä ja altistaa näin kaatumisille 
ja murtumille. Tasapainoa on 
helppo treenata vaikka yhdellä 
jalalla seisten. Luusto puolestaan 
tarvitsee mekaanista rasitusta, 
johon auttaa tömähtävä liikun-
ta. Kävelylenkkiin kannattaakin 

Dubaissa kävi 
ennätysmäärä suomalaisia

Yhä useamman suomalaisen sy-
dän sykkii nyt Dubaille. Sinne 
matkusti viime vuonna yhteensä 
50 747 suomalaista, kun vuoden 
2015 vastaava luku oli 40 799. 
Tämän aurinkoisen aavikkoval-
tion vetovoima kasvoi siten 24,4 
prosenttia vuodessa.

Suomalaisten Dubai-kiinnos-
tuksen kasvu selittyy Apollomat-
kojen operatiivisen johtajan Tuo-
mas Luukkosen mukaan sillä, että 
kohteen tarjonta vastaa juuri nyt 
suomalaisten kysyntää: – Suo-
malaiset matkustavat ylipäätään 
koko ajan enemmän, ja aurin-
kotakuuta tarjoavien kohteiden 
kysyntä on kasvussa. Matkailijat 
kaipaavat myös laadukkaita ho-
telleja, runsasta aktiviteettitarjon-
taa sekä hyviä ruokailuelämyksiä 
ja ostosmahdollisuuksia. Dubai 
tarjoaa kaikkea tätä vain kuu-
den tunnin lentomatkan päässä 
Helsingistä, Luukkonen kertoo. 
Hän pitää myös lyhyttä aikaeroa 
suomalaisten tärkeänä valintape-
rusteena:

– Koska aikaero on vain yksi 
tunti ja talvikaudella kaksi, en-
simmäisiä lomapäiviä ei tarvitse 
käyttää jetlagista toipumiseen. Se 
on monelle lapsiperheelle tärkeä 
perustelu, koska perillä voi hy-

vin olla vain viikon – esimerkiksi 
koulujen hiihtoloma-aikaan.

Dubain kansainvälisistä kä-
vijämääristä voi päätellä, että 
rantojen, suurkaupunkiloman 
ja aurinkotakuun yhdistelmä 
houkuttelee muitakin kuin vain 
suomalaisia. Vuoden 2016 kä-
vijämäärä löi nimittäin kaikki 
aiemmat ennätykset ja oli 14,9 
miljoonaa. Dubai on siten hy-
vää vauhtia matkalla kohti maan 
matkailuneuvoston asettamaa 
kunnianhimoista tavoitetta: 20 
miljoonaa ulkomaista kävijää 
vuodessa.

Uusien kävijöiden houkutte-
lussa auttavat Dubain monet lap-
siperheisiin vetoavat huvitukset 
ja elämykset. Viime syksynä Du-
baihin avautui Lähi-idän suurin 
teemapuistokokonaisuus, jonka 
vetonauloja ovat LEGOLAND® 
Dubai sekä maailman suurin 
sisäteemapuisto IMG Worlds of 
Adventure. 

verkkokoulutuksen, jonka ai-
heena on huumeet ja sosiaalinen 
media. Koulutuksen tavoitteena 
on lisätä nuorten kriittistä medi-
alukutaitoa sosiaalisen median 
päihde- ja huumesisältöjen suh-
teen sekä antaa valmiuksia ja 
osallistaa vertaisvaikuttamiseen 
verkossa. Koulutuksessa nuori 
tarkastelee myös omaa suhtau-
tumistaan huumeisiin sekä sosi-
aaliseen mediaan. 

Kamaa somessa -koulutus on 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittaman "Mutku netissä luki 
– Päihdekriittinen mediakasva-
tuskokonaisuus verkkovapaaeh-
toistyöhön" -hankkeen osakoko-
naisuus. Lajissaan ensimmäinen 
koulutus koostuu noin kymme-
nestä monipuolisesta tehtävästä, 
joita tekemällä nuori etenee kou-
lutuspolkua tasolta toiselle. Kou-
lutuksen pääkohderyhmää ovat 
13–17-vuotiaat nuoret. Tehtävä-
pankin tehtävät soveltuvat myös 
nuorten parissa työskentelevien 
hyödynnettäviksi, osana ryhmi-
en tai yksilöiden kanssa tehtä-
vää päihde- ja mediakasvatusta. 
Kamaa somessa -koulutus nivou-
tuu osaksi tänä vuonna 10 vuotta 
täyttävää YAD Street Team -verk-
kovapaaehtoistyötä. 

Uusi verkkokoulutus lisää 
nuorten medialukutaitoa 
huumeilmiöiden suhteen

YAD Youth Against Drugs ry 
julkaisi Mediataitoviikolla hel-
mikuussa "Kamaa somessa” 
-nimisen nuorille suunnatun 
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TEHTÄVÄ SAHALINILLA
Pitkän kirjailijan uran kulkenut 
Tapani Sopanen tutustuttaa lu-
kijan Sahalinin ”ihmeeseen” ja 
mieheen sen takana, Reijo Blom-
mendahliin.

kaukana kotoa. Kieliopinnot 
Englannissa jo 18 -vuotiaana laa-
jensivat jälleen maailmankuvaa 
ja mahdollisuuksia nuorukaisen 
elämässä. Armeijassakin Reijo 
sai tuoda ”värinsä” esille mm. 
iltahartauksia pitämällä. Armeija-
ajan jälkeen mies kiersi Suomea 
evankeliumia julistaen sekä tel-
toissa että nuorten kesäleireillä 
eri puolilla Suomea. 60-luvun 
lopussa rinnalle löytyi Helena, 
jonka kanssa ”tuttavuutta” oli 
tehty jo pitkään, mutta kiireisen 
miehen ajatukset olivat pysyneet 
kovasti evankelioimisen saralla. 
Yhteinen koti perustettiin Borå-
siin, missä Reijo alotti työt siir-
tolaisten parissa myöhemmin 
kuuluisuutta niittäneen Niilo 
Yli-Vainion rinnalla. Vuonna 
1974 jouluaattona perhe-Blom-
mendahl kotiutui nousevan au-
ringon maahan Japaniin, missä 
työ alkoi pienestä ja vaati Reijol-
ta paljon luovuutta ja rohkeutta, 
mutta johdatusta oli mukana eri 
käänteissä. 

Sahalinin saari Japanin lähei-
syydessä oli piirtynyt miehen 
mieleen ja ensimmäinen käynti 
saarella tempaisi miehen seikkai-
luun, mikä oli vertaansa vailla.

Tärkeä palanen tässä alka-
neessa Sahalinin valloituksessa 
oli eestiläissyntyinen venäjää pu-
huva veli Aare, johon Reijo oli 
tutustunut Tallinnassa pian Aa-
ren uskoontulon jälkeen. Evan-
keliumin julistuksen ohessa Rei-
jo tarttui myös ihmisten fyysisten 
tarpeiden tasolla olevaan autta-
miseen vieden suuren määrän 
Japanissa aikansa palvelleita au-
toja laivayhtiöiden suosiollisella 
avulla Sahalinille. Myös muuta 
humanitaarista avustustavaraa 
saarelle kuljetettiin.

Työ Sahalinilla kasvoi ja evan-
keliumin julistus kantoi hedel-
mää ja uskovien määrä lisääntyi 
saaren eri puolilla. Kirkkoja ra-
kennettiin. Niin Suomessa, Ruot-
sissa kuin Japanissakin löytyi 
ihmisiä, jotka ymmärsivät työn 
taloudellisia haasteita ja vastasi-
vat niihin.

90-luvun puolenvälin paik-

keilla, keskellä menestyksellistä 
kautta evankeliumin saralla, tuli 
eteen pelottava uhkakuva Hele-
na -vaimon imusolmukesyövän 
muodossa. Asian kanssa painies-
saan oli normaali toimintakyky 
ja rohkeus Reijolta kadonnut, ja 
Jumalan puoleen hälytettiin ystä-
viä kääntymään eri puolilla maa-
ilmaa rukouksen tietä. Uusi juuri 
testattavaksi tullut lääke toi avun 
Helenalle, ja niin oli tumma varjo 
väistynyt elämän taivaalta.

Kanadalainen Toronton yli-
opisto oli huomioinut Reijo 
Blommendahlin pitkäaikaisen 
menestyksellisen työn Sahali-
nin pahamaineisella saarella, ja 
Reijo vastaanotti kunniatohtorin 
arvonimen Torontossa hienossa 
tilaisuudessa vuonna 1996.

Vuonna 2010 tuli Reijo eläke-
ikään, mutta kuten useimmat ou-
nastelivatkin, toi elämä miehelle 
jälleen uusia haasteita. Sendain 
suuren maanjäristyksen ja siitä 
aiheutuneen tsunamin aikoihin 
istui Reijo luotijunassa välillä 
Osaka-Tokio, mutta perille pää-
sy viivästyi, kun juna pysäytettiin 
kesken matkan pitkään tunne-
liin, koska pelättiin kiskojan va-
hingoittuneen järistyksessä.

Fukushiman ja lähiseudun 
tuhot ”poikivat” Reijolle jälleen 
haasteita lähimmäisen hädän 
lievittämiseksi. Hän sai toimia 
myöhemmin jopa joulupukin 
hahmossa unohtamatta silloin-
kaan evankeliumin ”salaisuut-
ta” koetellun Japanin kansan 
parissa.

Samuel Saresvirta

Tapani Sopanen
Reijo Blommendahl – 
Tehtävä Sahalinilla
Aikamedia, 2017

Noin puolet kirjan alkuosasta 
kertoo kirjan päähenkilön, 1944 
syntyneen Reijo Blommendahlin 
perhetaustasta ja kehityksestä 
uskoa tunnustavaksi nuorukai-
seksi maailmassa, missä poiki-
en kesken haettiin hyväksyntää 
ja kunnioitusta pääosin muilla 
keinoin. Reijon äiti omasi hen-
kilökohtaisen uskon elämässään 
ja halusi olla välittämässä tätä 
myös kaikille seitsemälle lap-
selleen. Reijo toiseksi vanhim-
pana lapsijoukossa oli joutua 
kouluaikoina Helsingin Pitäjän-
mäessä ohjautumaan tielle, jolla 
kaikki toimet eivät kestäneet 
päivänvaloa. Helsingin päärau-
tatieasemalla 50-luvulla melkoi-
nen joukko ”lankkipoikia” piti 
huolta herrasmiesten kenkien 
kunnosta. Työ oli osa NMKY:n 
Pojat pois kadulta –ohjelmaa, 
ja Reijo kunnostautui virassa ja 
sai NMKY:n kautta sisimpäänsä 
myös ryhtiä ja sisältöä tulevien 
päivien varalle.

Siion seurakunta ja Helluntai-
herätyksen järjestämät nuoriso-
leirit olivat myös ”askelmia” koh-
ti kutsumusta lähetyssaarnaajana 

Emeran Mayer
Viisas vatsa  – kuinka suolisto 
ja aivot toimivat yhdessä
Atena, 2017

Carl-Erik Sahlberg
Kasvava seurakunta
Vapaa Evankeliumisäätiö, 2015

Carl-Erik Sahlberg
Sankta Claran ihme
Vapaa Evankeliumisäätiö, 2016

Carl-Erik Sahlberg
Vaikuttava rukous
Vapaa Evankeliumisäätiö, 2016

OPPIA RUOTSISTA
Bergvikin kartanon toiminnasta 
tuttu Vapaa Evankeliumisäätiö 
on tehnyt varsin mittavan, voi-
siko sanoa jopa kulttuuriteon 
suomentamalla ja julkaisemal-
la Tukholmassa Sankta Claran 
seurakunnan pastorina lähes 25 
vuotta toimineen Carl-Erik Sahl-
bergin kirjasarjan.

Sahlberg on teologian tohtori 
ja Upsalan yliopiston kirkkohis-

torian dosentti, julistaja ja kirjaili-
ja. Eläkkeelle jäätyään hän siirtyi 
vaimonsa kanssa Tansaniaan Ki-
limanjaron rinteelle, jossa toimi-
vat teologian opettajina ja ylläpi-
tävät useita orvoille ja muille hä-
dänalaisille lapsille tarkoitettuja 
perhekoteja Itä-Afrikassa.

Aloittaessaan Sankta Claran 
pastorina hän saarnasi ensim-
mäisessä viikkomessussaan 
kolmelle kuulijalle. Tänä päivä-
nä jumalanpalveluksessa kävijät 
täyttävät kirkon joka sunnuntai 
– itse asiassa kirkko ei ole tyhjil-
lään yhtenäkään päivänä. 

Seurakunnan ympäristö kes-
kusrautatieaseman lähellä on-
vaikeaa huumealuetta. Kirkko 
onkin tullut tunnetuksi siitä, että 
siellä kohdataan syrjäytyneet ih-
miset.

"Kasvava seurakunta" kirja-
sessa (105 s) Carl-Erik Sahlberg 
esittelee tärkeimmät kristillisen 
seurakunnan kasvutekijät raa-
matullisesta, historiallisesta ja 
pastoraalisesta näkökulmasta.

Pastori Yrjö Rossi huomauttaa 
kaikille jäsenkadon kanssa tus-
kaileville seurakunnan työnteki-
jöille, että voivottelu on turhaa. 
Hyökkäys on paras puolustus. 
Eli ulospäin suuntautuminen, 
jota pohjustaa laajamittainen 
rukoustyö ja seurakuntalaisten 
mobilisoiminen Jumalan kan-
salle uskotun mission toteutta-
miseen.

Sahlbergin teksti soljuu muka-
vasti, eikä pastorimme unohda 
huumoriakaan oppia jakaes-
saan.

"Sankta Claran ihme" liikkuu 
hyvin pitkälti samoilla linjoilla, 
mutta keskittyy konkreettisesti, 

kuinka Sankta Claran seurakun-
nan väkimäärä lähti moiseen 
kasvuun. 

Tässä kirjasessa (68 s) Sahl-
berg käy läpi yhdeksän kohdan 
ohjelman, jonka löysi lähetys-
työn historiasta.

Kolmas kirjanen "Vaikuttava 
rukous" on vain 34-sivuinen, 
mutta täyttä asiaa kannesta kan-
teen.

Carl-Erik Sahlberg kertoo heti 
kirjasen alkulehdillä tärkeän oh-
jeen ennen rukoilemista.

"Kun alan rukoilla, en kos-
kaan ajattele Jumalaa vastus-
tajana, jota pitäisi taivutella tai 
suostutella. Sen sijaan Jumala on 
selustassani hyökätessäni ongel-
mavuoren kimppuun rukouksen 
avulla. Jumala ei ole minua vas-
taan, Hän on minun puolellani. 
Jumala on läpeensä hyvä, mut-
ta vihollinen on läpeensä paha. 
Vihollinen haluaa ottaa, Jumala 
haluaa antaa."

Jos rukouselämästä alkaa tulla 
rutiinin ja totunnaisuuden tunne, 
hän kehottaa rukoilemaan eri 
tavoilla. Esimerkkeinä Sahlberg 
mainitsee kiukun kohdistamisen 
ongelmaan tai ongelman alku-
juuren selvittämisen.

Osavoitoista kannattaa myös-
pitää kirjaa, ei pelkästään saa-
duista rukousvastauksista.

Jos jotain parannettavaa pi-
täisi löytää kirjasarjasta, niin se 
on niiden ulkoasu. Kannet eivät 
aivan vastaa 2000 -luvun tyyliä, 
pikemminkin mieleen tulevat 
1960 -luvun kirjat. 

Eli hieman ankeahko ulkoasu 
saattaa karkottaa monta potenti-
aalia lukijaa. Harmi.

KUUNTELE 
SUOLISTOASI

Muistan oman kouluaikana, 
jolloin ajattelin kaikkea ensin 
vatsahermoillani ja vasta sit-
ten aivoillani. Jokaisen uuden 
haasteen edessä väänsi vatsaa 
ja muutenkin olo oli varsin hu-
tera.

Lääketieteen tohtori Eme-
ran Mayer on tutkinut aivojen 
ja kehon yhteistyötä jo neljä-
kymmentä vuotta. Hän toteaa 
uutuuskirjassaan "Viisas vatsa", 
että suolisto mielletään usein 
vain ruoan käsittelylaitoksek-
si, mutta viisas vatsa vaikuttaa 
ratkaisevasti myös mielialaan, 
päätöksiin ja toimintaan.

Aivojen ja suoliston välisellä 
valtatiellä kulkee joka hetki val-
tavasti tietoa ja toimintaohjeita. 
Ja jos tiedonkulku tökkii, seu-
rauksena voi olla yllättäviä vat-
sakipuja - joista kärsii kuulemma 

joka kymmenes. Vatsavaivojen 
syynä voi olla liian herkäksi 
muokkaantunut aivojen stressi-
järjestelmä, ja vatsan ja aivojen 
yhteistyön ongelmista voi seura-
ta myös ruoka-allergiaa, masen-
nusta, ahdistu ja väsymystä. Jopa 
Parkinsonin tauti tai Alzheimer 
saattaa puhjeta.

Mayer kokoaa kirjassaan yh-
teen uusinta tietoa suoliston ja 
aivojen vuorovaikutuksesta ja 
neuvoo, kuinka yksinkertaisilla 
ruokavalion ja elintapojen muu-
toksilla on mahdollista kohentaa 
mielialaa, voimistaa immuuni-
puolustusta, vähentää tautiriskiä 
ja jopa pudottaa painoa.

Monihan kertoo syövänsä 
murheeseen, mutta tohtori Mayer 
toppuuttelee stressaantuneena 
syömistä, sen paremmin kuin 
vihaisena tai surullisenakaan. 
Kielteinen emootiotila häiritsee 
hänen mukaansa aivo-suoli-mik-
robistoakselin toimintaa useam-
mallakin tavalla.

Tiesittekö muuten, että auki le-
vitettynä suoliston pinta-ala olisi 
koripallokentän suuruinen, ja se 
on täpötäynnä aistinsoluja?

Tai että suolistolla on oma 
hermojärjestelmä, ns. toiset ai-
vot, joissa on yhtä paljon hermo-
soluja kuin selkäytimessä?

Aika yllättävää tietoa.
Emeran Mayerin hieman yli 

300-sivuista opusta ei lue yhdellä 
istumalla, sen verran tanakkaa 
tekstiä se sisältää, mutta ajan 
kanssa lukemalla eteen avautuu 
aivan uusi ja mielenkiintoinen 
maailma suolistomme syöve-
reistä.

Kimmo Janas
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Sydänääniä osa 2

Esko Tienhaara 

Monet kaipaavat ja 
etsivät syvällisyyttä 
elämäänsä. 
Viihteenomainen 
pinnallisuus ei tarjoa 
sellaista sydämen 
syyvyyksiä luotaavaa 
sisäisen olemuksen 
kosketusta, mikä 
ravitsisi henkeä 
ja sielua. Niinpä 
myös hengellisten 
lehtien ja kirjojen 
maailmasta etsitään 
aineksia uskonelämän 
perusrakenteisiin. 
Vaatimus on täysin 
oikeutettua sille, joka 
tuntee tarvitsevansa 
henkensä uudistumista 
ja muutosta elämäänsä. 

O n hyvä hiukan selittää 
mitä tarkoitan syvälli-
syydellä hengellisessä 

mielessä. Joskus se voi olla muu-
ta, kuin miltä se tuntuu. Olemme 
taipuvaisia pitämään henkeäm-
me ravitsevina sellaisia puheita 
ja kirjoituksia, jotka sisältävät 
runsaasti otteita Raamatusta. Ne 
ovat kyseessä olevaan yhteyteen 
sopivia ja vastaavat omaa käsi-
tystämme uskonelämästä. Sielu 
lepää niissä, koska ne eivät vaa-
di meiltä oikeastaan muuta kuin 
sen, että oma ajatuksemme voi 
kritiikittömästi yhtyä niihin. Se-
kin on kyllä tarpeellista, koska 
sielu virvoittuu Jumalan sanan 

ylläpitämästä uskonlevosta. 
Jumalan sanan runsaudesta 

huolimatta sellainen saattaa olla 
vain sielua hivelevää viihdettä, 
josta jälkeen päin muistamme 
vain, että oli hyvä puhe, mutta 
mitään ei jäänyt mieleen. Se ei 
antanut sellaista ravintoa, joka 
olisi ravistellut liikkeelle ja tyy-
dyttänyt sisäistä janoa.

Jeesus puhui toisella tavalla; 
hänen sanansa jättivät pysyvän 
jäljen. Kuulijat eivät aina huu-
taneet hallelujaa, mutta eivät 
myöskään menneet kotiinsa 
muistamatta, mistä Jeesus pu-
hui. Vaikka hänen sanansa ja 
tekonsa koskivat joka päiväisen 
elämän asioita, niiden hengelli-
nen syvyys oli niiden muutta-
vassa voimassa. Voima oli siinä, 
että sanat koskettivat sisintä ja 
muuttivat ihmisen. Jumalan val-
takunta on voimassa ei sanoissa, 
huomasi Paavali. 

Toisin kuin useimmiten me; 
Jeesus sanoi epäröimättä kuuli-
joilleen totuuden. Kun hän sanoi 
rikkaalle nuorukaiselle, että jaa 
omaisuutesi köyhille ja seuraa 
minua, niin pääset Taivaaseen, 
vaikka se oli musertavaa kuul-
la, kaveri ei varmaan koskaan 
unohtanut sitä saarnaa. Ja ehkä 
se aikanaan sai hänet käänty-
mään Taivastielle.

Luukkaan evankeliumin kah-
deksannessa luvussa, kerrottu-
aan kylväjävertauksen, (Luuk. 
8:5-15) Jeesus sanoi, että sille 
jolla on, annetaan; mutta siltä 
jolla ei ole, otetaan pois se-
kin minkä hän luulee itsellään 
olevan. Tässä on suora viittaus 
siihen, tuottaako meihin kylvet-
ty Jumalan sana hedelmää. Jos 
olemme hedelmällisiä, Jumala 
lisää sitä yltäkylläisesti, mutta 

hedelmättömästä maasta kerä-
tään siemenetkin pois. 

Evankeliumista on nykyaikana 
tehty miellyttävä pehmoevanke-
liumi, joka pelastaa ihmisen kas-
teessa, antaa kuolemattomuuden 
ehtoollisessa ja päästää hänet 
Taivaaseen hautaan siunattaes-
sa. Sallikaa minun sanoa: Ellei 
Pyhä Henki näytä kuulijalle to-
deksi syntiä, vanhurskautta ja 
tuomiota (Joh. 16:8), tällainen 
evankeliumi on tyhjiä sanoja. 

Pastori Terho Pursiainen kir-
joitti Kotimaa-lehdessä 23.4.2009 
viitaten Jes. 55:11, että sana, joka 
palaa tyhjänä, ei ole Jumalan sa-
naa: ”Kun katsoo kirkosta eroa-
mislukuja, näyttää siltä, että Suo-
messa sana palaa tyhjänä. Tässä 
maassa ei useinkaan kuulla, mitä 
sana sanoo, vaan kumisemme 
jotakin sellaista, joka on osittain 
tyhjää.” 

Raamattu sanoo, että usko 
tulee kuulemisesta ja kuulemi-
nen Kristuksen sanan kautta. Se 
syntyy Pyhän Hengen puhutte-
lussa ei koskaan ulkopuolises-
ta vakuuttelusta, vaikka miten 
vedottaisiin kasteeseen. Se vain 
jättää hengen tyhjäksi ja sielun 
kuivaksi, eikä sanansiemen idä, 
jolloin ihminen jää sisäisesti 
muuttumattomaksi. Pelastuak-
seen jokaisen on kohdattava 
totuus Jumalasta ja itsestään ja 
otettava uskoen vastaan Gol-
gatan uhri. 

Roomalaiskirje sanoo, että nyt 
Jumalan vanhurskaus on ilmoi-
tettu ilman lakia (Room. 3:21). 
Miten se on mahdollista, koska 
Jumala ilmoittaa vanhurskau-
tensa nimenomaan lain kautta?  
Siten, että Jeesus täytti puoles-
tamme lain vanhurskauden Gol-
gatan ristillä. Koska laki oli nyt 
täytetty, sitä ei tarvinnut enää 

vaatia täytettäväksi, vaan Juma-
la voi ilmoittaa vanhurskautensa 
ilman lakia. Nyt jokainen, joka 
ottaa vastaan Jeesuksen, tulee 
hänessä vanhurskaaksi. "Ja he 
ovat voittaneet hänet (syyttäjän) 
Karitsan veren kautta ja todistuk-
sensa sanan kautta". Ilm. 12:11. 
Pakanauskonnot ovat syntyneet 
humanismista, ihmisen kuvitel-
masta tulla hyväksi, mutta  muut-
tuneet sitten raaoiksi ja väkival-
taisiksi. Kristinusko on syntynyt 
raa’an väkivaltaisella ja verisel-
lä tavalla, koska ihmiskunnan 
synti on käsitelty siinä, mutta 
se antaa seuraajilleen vanhurs-
kauden, rauhan ja levon. Vaikka 
meidän ei ehkä tarvitse kokea 
ristiä Jeesuksen tavalla fyysisesti, 
on meidän suostuttava vanhan 
ihmisemme kuolemaan. Risti 
on uudestisyntymisen paikka, 
elämän portti uudelle luomuk-
selle, jolla on eri luonto kuin 
vanhalla.  

Jumalan sana on kokonansa 
totuus, joka on niin paljon ih-
mistä suurempi asia, että emme 
voi valita mitä otamme ja mitä jä-
tämme. Kysymys on siitä, että oi-
keastaan me emme tutki Sanaa, 
vaan sana tutkii meitä. Sellaisen, 
joka tahtoo juurtua Kristukseen, 
tulee olla valmis siihen, että Raa-
mattu ottaa hänet käsittelyynsä. 
Kohti tuleva Jumalan sana ei 
aina ole miellyttävää kuultavaa 
mutta se on välttämätöntä, että 
meistä tulisi iankaikkisen elämän 
perillisiä. 

”Sillä Jumalan sana on elävä 
ja voimallinen ja terävämpi kuin 
mikään kaksiteräinen miekka ja 
tunkee lävitse, kunnes se erot-
taa sielun ja hengen, nivelet sekä 
ytimet, ja on sydämen ajatusten 
ja aivoitusten tuomitsija.” Hepr. 
4:12.
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Jussi Kosola

Piräättää ihaalemaha; 
kohtaa meirät 
Pohojalaasekki 
lakeuksien kansan.
Laskeutuessansa 
laumana Lapua & 
Kyröönjoen laajaatte 
levinnehille rannoolle.

K uinka miältä koskettavaa 
on siinä vaihees, ku ka-
veriemma kans keväällä 

Lähäresmäellä ajamma talavi-
teloolta vinkkelikasia, venestä, 
asuntovaunua ja motukoota 
kevään aurinkooses näyttämös, 
minkä nämä joutsenten ylilennot 
kruunaa ylilennoollansa niinä 
hetkinä.

Sitä näkyä aina on siivittäny 
hiliaanen huakaukseni... Ter-
vettulua kotia... Taivahan Isän 
linnut...

Siinä linnus on ulukonäkön-
sä lisäksi muutakin ihaaltavaa, 
esim. ns. yxavioonen, kun pa-
riskummasta toinen kualoo, 
niin lopunelämää toinen elää 
yksin...

Miälehenpainuvaa oli kuulla, 
ku tästä juteltihi kerran naisen 
kans aiheesta, joka totes, että 
hän tapaa aina syksyllä niiren 
lähties laskia onko niitä parilli-
nen määrä ja jos ei niin tuloo 
haikia miäli, mutta samalla hili-

aanen toivomus herää, että jos-
pa paritoon luku tarkoottaakin 
poikasta...

Viimevuaren pualella rouhaasi 
syväätte, ku tänne talavehtima-
ha jääny joutsenpariskunta oli 
kohorannu ihimisen sairahan 
raakuuren, ku toisen niistä oli 
jousipyssyn nuali läpäässy!!!

Otsikkoohin/uutisihin tämä 
sairahan raarollinen teko oli 
päätyny niillä lisämausteella, 
että siälä oli eläänrakkahat ihi-
miset muitakin ansoja poistane-
het, ja hyvä uutinen oli se, että 
tämä haavoottunu joutsen oli 
toipunu ja "pualisonsa" oli ollu 
vastahanottamas tätä toipunutta 
kumppaniansa.

Nyt alueella on kameravala-
vonta ja toivottavasti se auttaa 
turvaamaha näiren lintujen tala-
vehtimista.

Hiano asia että löytyy näitä 
inhimillisiä/lämminsyrämisiä 
ihimisiä, jokka eivät laske se-
nenempää tuntia ku vaivannä-
kyänsä auttaesnansa luantokap-
palehia pyyteettömästi.

Siunakkohon teitä Hän, joka 
joutsenekki on luanu!

Joutsenlaulu... niin se  legen-
raarinen määritelmä, joka ku-
vaa sitä hetkiä, minkä joutsen 
laulaa viimehetkinänsä, ennen 
kualemaansa: kaunehimman 
laulunsa!

Niin... on joskus listattu kuu-
luusia viimmeesiä sanoja; ei 
ehkä joutsenlauluotsikonalle 
sovi mutta täs muutamia:

Evankeliumin terä

Joutsen – tua komia 
Suamen kansallislintu

– Ei tämä käärmes oo myrkyl-
linen.

– Äijä tuloo yämyähä jurris ko-
tia ja kysyy akaltansa, joka on 
hariankans eteeses vastooksilla: 
”Ookko siivuamista aloottamas 
vai lähärös luurallas lentelemä-
hä?”

– Ei Täs kaapelis oo virtaa.
– Annas ku pappa näyttää, 

kuinka mopolla ajetaha.
– Nössöt käyttää kypärää
– Täshän on tulilankaa vaikka 

kuinka pitkäätte sanoo panosta-
ja tyämaalla ja lähtöhän siitä tuli 
jolloon tyäkaverit meni tuaresta 
leskiä lohoruttamaha. Sureva 
nainen huakaasi: ”Voi pääsikö-
hän se eres taivahasehe”. Siihen 
yx lohoruttajista tuumas: ”Aina-
kin sinneppäin se lähti”.

Nii... ei sinne toki rynamiitin 
voimalla perille asti pääse!

Kaikkiin kuuluusimmat/tär-
kiimmät viimeeset sanat lausuu 
Jeesus Kristus ristillä: ”Se on 
täytetty!”

Tämän lauseen myätä jokahi-
nen, joka haluaa elää iankaikki-
sesti taivahas ja kyselöö, kuinkas 
sinne tälläänen syntinen ihimi-
nen pääsöö, niin nuatten sano-
jen myätä se on maharollista.

Ristinkualemallansa Jumalan 
ainosyntyynen lihaksi tullu Poika 
sen teki maharolliseksi jokahit-
telle, joka vaan Jeesuksen kans 
lähtöö kimppaha vaikka sano-
malla: ”Jeesus anna mun syntini 
anteeksi ja tuu mun syrämeni 
Herraksi ja Vapahtajaksi”.
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Teksti: Eero Ketola

Kuvat: Eero Ketola ja Tauno Toukola

Eteen avautuu 
käsittämätön näkymä. 
Kaikkialla hyörii ihmisiä 
kuin kevätauringon 
sulattamassa 
muurahaiskeossa. 
Ihmiset kantavat puisia 
ammuslaatikoita, toisilla 
riippuu olalta kaksi tai 
kolme rynnäkkökivääriä. 
Naiset työntävät 
kottikärryjä. Ne ovat 
täynnä räjähdysaineita, 
miinoja ja kranaatteja.. 
Ohitse astelee aasi, 
joka on kuormattu 
viljasäkeillä, joihin 
on köydellä kiedottu 
kevyt, vyösyöttöinen 
konekivääri. 
Hevoskärryihin 
nostetaan armeijan 
naamiointiverkkoja, 
sotilaiden käyttämiä 
asetakkeja ja 
nahkasaappaita.

R ahapyramidiyhtiöiden 
sortuivat Albaniassa tam-
mikuussa kaksikymmen-

tä vuotta sitten. Samalla sortuivat 
kansalaisten unelmat nopeasta 
rikastumisesta. Albanialaiset 
olivat köyhiä. Omaisuus oli 
kansallistettu. Yksipuoluejärjes-
telmä oli jatkunut vuodesta 1945. 
Pankkitoiminta ei ollut vakiintu-
nut. Useat tuhannet albanialaiset 
olivat 1990 -luvun alusta saakka 
sijoittaneet säästönsä sijoitus- eli 
pyramidiyhtiöihin. Rahaa liikkui 
jopa miljardin dollarin verran. 
Kansa halusi rikastua nopeasti 
ja kunnolla. Yhtiöiden toimin-
taperiaate on yksinkertainen. 
Ihmiset ostavat osakkeita. Yhtiö 
lunastaa korkeammalla hinnalla 

osakkeiden myynnistä saamil-
laan rahoilla. Järjestelmä toimii 
niin kauan kun on uusia osak-
kaita. Rahojen loppuessa myös 
takaisinostot loppuvat. 

Kansa aseisiin
Albanian kansalliskokous kielsi 
pyramidirahastot 23. tammikuu-
ta 1997. Useimmat pyramidiyhti-
öt olivat jo konkurssissa. Sijoit-
tajat menettivät kaikki rahansa. 
Oikeistolainen Demokraattinen 
puolue komensi sotilaat turvaa-
maan järjestystä. Kaikki tapahtui 
liian myöhään. Vihaiset ja kat-
keroituneet ihmiset ryntäsivät 
valtion virastotaloja vastaan. 
Pyramidiyhtiöiden hulppeat lii-
ketilat muuttuivat luurangoiksi. 
Kaikki aseet kelpasivat. Vloran 
satamakaupungista varastettiin 
jopa radioaktiivista materiaalia. 

Lyhyt ilo
Enver Hoxhan aikana kansallis-
tettua omaisuutta alettiin palautta 

oikeille omistajille vuoden 1991 
jälkeen. Viiden vuoden kuluttua 
omaisuutta ryhdyttiin myymään 
ja rahat talletettiin pyramidiyhti-
öihin. Muutaman vuoden jälkeen 
yhtiö toisensa jälkeen ilmoitti, 
että heillä ei ole varaa maksaa 
talletuksia takaisin. 

 – Isä myi peltonsa, talonsa ja 
kotieläimensä. Hän laittoi kaik-
ki rahansa pyramidirahastoihin. 
Perheemme menetti kaiken. Nyt 
minulla on kuitenkin hyvä työ-
paikka öljykentällä. Kotiin per-
heen luo on matkaa vain viisi 
kilometriä, kertoi Fierissä asuva 
Alfred Profka.

Pyramidikaaoksen tuoksinas-
sa suomalaisten lähettien perus-
taman seurakunnasta Fiersistä 
lähes sadasta jäsenestä runsaat 
kaksikymmentä muutti Kreik-
kaan ja Italiaan.

Pois ja takaisin
Albania avautui vuonna 1991. Ri-
peästi kymmenet lähetysjärjestöt 

raimoperakylaoy.fi

20 vuotta Albanian 
kaaoksesta

D   Kaksi Albanian hallituksen lähettämää Mig –konetta lähetettiin pommittamaan 
Fierin kaupunkia. Ohjaajat eivät kuitenkaan totelleet vaan lensivät Italiaan ja saivat 
poliittisen turvapaikan. © Piirros: Sergei Soukhovei

C  Vyösyöttöinen, kevyt konekivääri 
Tiranassa, hotellin yläkerran asunnossa 
elokuussa 1997.

C  Kansalaiset puolustivat aseellisen kansalaistottelemattomuuden aikana talojaan 
ja perheitään. Lähetyksen Kehitysavun (LKA, nyk. Fida International) hallinnoiman 
Koulutuskeskuksen vartija oli myös aseistettu lähes koko vuoden 1997. Samalla alu-
eella on myös Surrelin kylän peruskoulu.

saapuivat maahan. Suomen Va-
paa Ulkolähetyksen (nyk. Fida 
International) helluntailähetit 
olivat ensimmäisten joukossa, 
jotka saapuivat köyhään ja epä-
vakaiseen maahan. 

Pioneerityö eteni hyvin, mut-
ta pyramidikaaoksen alkaessa 
käytännössä kaikki lähetystyön-
tekijät evakuoituivat tai heidät 
evakuoitiin maasta. Ilmassa oli 
mielialaa, että tähänkö kaikki nyt 
loppuu? Kuitenkin jo elokuus-
sa 1997 lähetit aloittivat paluun 
Albaniaan. Ihmisten mieliala oli 
raskas, mutta työ pääsi kuitenkin 
uudelleen liikkeelle. 

Elokuussa 1998 maa oli ajau-
tumassa uudelleen sekasortoon, 
mutta maan hallitus sai tilanteen 
nopeasti hallintaan. 

Keväällä 1999 alkoi Kosovon 
sota, joka toi Albaniaan runsaasti 
pakolaisia. Lähetysjärjestöt olivat 
mukana laajassa avustustyössä ja 
sen seurauksena avautui uusia 
mahdollisuuksia evankeliumin 

julistamiselle.

Kirjoittaja oli silminnäkijänä 

kaaoksen aikana Etelä-Albani-
assa kolmen muun suomalaisen 
kanssa. 
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Samuel Saresvirta

Maaliskuun 16. päivä 
Helsingin Ruoholahdessa 
vakuutusyhtiö 
Varman auditorioon 
kokoontunut joukko 
lehtimiehiä (-naisia) 
odotti innolla 
mielenkiintoisten 
luennoitsijoiden 
antia hetkeä aiemmin 
nautitun aamiaisen 
jälkeen.

T ilaisuuden avaaja totesi 
väen reilusti lisääntyneen 
SBC:n (Sports Bussiness 

Club) vastaavasta seminaarista 
syksyllä 2016. SBC:n jäsenyrityk-
set (12) kustansivat seminaarin 
eli Varman lisäksi mm. Suunto 
Oy, Elixia, Golden Rainbow, 
Unikulma, Masajo Oy, Diacor, 
Kiskallio  jne.

Ravitsemusalan ammattilai-
nen, Hanna Partanen, antoi hy-
viä vinkkejä tämän päivän ”va-
lintojen viidakossa” tarpoville. 
Hän käsitteli puheenvuorossaan 
syömisen hallintaa/painon hal-
lintaa/ravitsemustiedettä.

Partanen on kirjoittanut useita 
ravitsemusalan kirjoja viimeisim-
pänä vuonna 2016 kirjan nimel-
tä: "Puurot ja vellit sekaisin".

Partasen poimintoja:
• Geenit säätelevät mihin ke-
honosaan rasva varastoituu.
• Nykyisin tunnetaan jo satoja 
geenej,ä jotka vaikuttavat liha-
vuuteen.
• Ihminen tekee noin 200 ruo-
kailuun liittyvää päätöstä vuoro-
kaudessa.
• Yli 40 -vuotiailla liikunta ei 
vaikuta yhtä voimakkaasti kuin 
nuoremmilla.

Los Angeles Lakersin hieronta-
terapeutti Marko Yrjövuori käsit-
teli palautumista ja toi laaja-alai-
sesti esille monia tekijöitä, mitkä 
huippu-urheilijoillakin lisäävät 
”kuormaa” sekä fyysisellä että 
henkisellä tasolla. Tavallinen 
kadun tallaajakin saa samoista 
oivalluksista ymmärrystä ihmi-
sen kokonaisrasitukseen ja sen 
keventämiseen elintavoissa teh-
tävien muutosten kautta.

Tämän luennon jälkeen oli 
tarjolla auditorion viereisessä sa-
lissa nautittu terveellinen lounas 
ja lounaan jälkeen oli vapaata 
aikaa ja mahdollisuus tutustua 
seminaarin kustantaneiden yri-
tysten toimintaan esittelijöiden 
kanssa keskustellen.

Yrjövuori kertoi millainen 
ihminen (urheilija) on palautu-
nut:
• Virkeä herätessään.
• Jaksaa läpi päivän ilman pi-
risteitä.
• Kivuton ja vaivaton liikunta.
• Motivaatio harjoitteluun.

Aamupäivän kestäneessä se-
minaarissa viimeisenä astui est-
radille Susijengin pitkäaikainen 
valmentaja Henrik Dettmann, 
jonka luento sisälsi vauhdikkai-
ta ja mukaansatempaavia otoksi 
screenillä Susijengin matkalta 
”menestykseen”. 

Katsoja pääsi aistimaan hur-
mosta, mikä välittyi valtavan 
fanijoukon innostuksesta eri tur-
nauksissa. Koripallovalmentajan 
esityksessä oli paljon sisältöä, 
mikä antaa ajattelemisen aihetta 
jokaiselle, ei vaan kilpaurhei-
luun vihkiytyneelle huippu-
urheilijalle. 

EKSAKTI-RAKENNE OY
Patomäentie 48, 15610 Lahti

	 •	Rakennamme	omakoti-	ja	rivitalot
	 •	Avaimet	käteen	palvelu
	 •	Remontit	ja	saneeraukset
	 •	Rakennuspuusepän	työt
	 •	Kalusteasennukset
	 •	Märkätila	rakentaminen
Teemme	kaikki	rakennustyöt	laadukkaasti,	hyväl-
lä	viimeistelyllä.	Tavoitteenamme	on	tyytyväinen	
asiakas.

 
KYSY TARJOUSTAMME
kari@eksaktirakenne.fi

HYVINVOINTIA 
AMMENTAMASSA

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

0400 887 331, kari.kankkunen@er.inet.fi

Musiikki- ja tanssiryhmä Valkia esittää

25.3. Tampere
2.4. Miehikkälä

8.4. Pielavesi
9.4. Pihtipudas

20.4. Kankaanpää
1.5. Rauma

19.5. Turku
21.5. Sastamala

24.5. Valkeakoski
4.6. Ilmajoki

17.6. Levi
23.6. Keuruu

28.6. Alajärvi
2.7. Tampere

29.7. Heinävesi
6.8. Ylöjärvi

12.8. Seinäjoki
13.8. Joensuu

19.8. Turku
2.9. Jämijärvi

3.9. Laihia

Oulu 16.9.
Kokkola 17.9. 
Lapinlahti 23.9. 
Kuopio 24.9. 
Virrat 30.9.
Lempäälä 1.10.
Jyväskylä 28.10.
Toholampi 29.10.
Helsinki 3.11.
Juva 5.11.
Asikkala 10.11.
Hämeenlinna 11.11.
Korso 12.11.
Mietoinen 18.11.
Nokia 22.11.
Kouvola 24.11.
Mikkeli 25.11.
Hamina 26.11.
Tyrvää 29.11.
Huittinen 2.12.
Pori 3.12.
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Audi A3 g-tron
Kimmo Janas

Vaihtoehtoisissa 
polttoaineissa olemme 
edenneet kaasuun. 
Viime numerossa 
ajelimme täyssähköauto 
Teslalla, ja nyt 
tutustumme kaasulla 
kulkevaan Audi A3:een.

U uteen Audi A3:een on 
tarjolla kompaktin koko-
luokan laajin valikoima 

käyttövoimia, sillä perinteisten 
bensa- ja dieselmoottoreiden li-
säksi Audi A3 Sportback -malliin 
on tarjolla myös pistokehybridi 
e-tron sekä tämä meillä kokeil-
tavana oleva kaasukäyttöinen 
g-tron.

Muistan, kuinka vierailin 
2000-luvun alussa Leppävirral-
la tutustumassa Erkki Kalmarin 
sikalansa nurkalle rakentamaan 

biokaasutankkauspaikkaan. Erk-
ki oli silloin selvästi aikaansa 
edellä, mutta tänä päivänä jo rei-
lut 100 autoa käy tankkaamassa 
hänen valmistamaansa kaasua.

Kaasusäiliöt 
vievät tavaratilaa

Ulkoa A3 ei ole pahemmin muut-
tunut edelliseen sukupolveen 
verrattuna. Singleframe –etusä-
leikkö on entistä suurempi ja 
terävälinjaisempi. Ajovalot ovat 
aiempaan litteämmät – ja erottu-
vammat. Kaasukäytöstä kielivät 
ainoastaan g-tron –logot.

Tavaratila g-tronissa on vain 
280 litraa eli sata litraa pienem-
pi kuin perus A3 Sportbackis-
sa. Syy löytyy tavaratilan lattian 
alta, jossa on kaksi 7,2 kilon 
kaasusäiliötä. Autossa on lisäk-
si normaalinkokoinen 50 litran 
bensiinitankki.

Vaikka tavaratila on pienehkö, 
se on onneksi hyvän muotoinen 
ja helposti lastattavissa.

Pirteät 
moottorit

Moottori tässä kaasu-A3:ssa pe-
rustuu Audin uuteen 1,4 -litrai-
seen TFSI -bensiinimoottoriin. 
Tärkeimmät muutokset on teh-
ty sylinterikanteen, turboahtami-
seen, suihkutusjärjestelmään ja 
katalysaattoriin. 

Moottorista irtoaa tehoja 110 
hevosvoimaa ja vääntöä 200 
Nm. CO2-päästöt ovat 92 g/km. 
Vastaavassa bensakäyttöisessä 
moottorissa hevosvoimia on 122 
eli hieman enemmän.

Puhtaalla kaasulla toiminta-
matka on noin 400 km ja kun 
mukaan lasketaan bensakoneen 
tarjoamat 900 km, yhteismatkaksi 
kertyy suurin piirtein 1300 km.

Mittaristo 
poikkeaa

Perus-Audiin verrattuna oikeas-
taan ainoa ero sisällä on mitta-
ristossa. Eli tässä g-tronissa on 
kaksi polttoainemittaria;

Kierroslukumittarin alareunas-
sa on kaasumittari ja nopeusmit-
tarin alareunassa bensamittari. 
Mittaristosta on siis jätetty pois 
jäähdytysveden lämpömittari, 
mitä voi pitää pienenä miinuk-
sena.

Niin ekohenkistä, että...
Tämä pitäisi olla nyt varsin ym-
päristöystävällistä ajamista.

Maa- ja biokaasuhan ovat 
luonnonkaasua. Maakaasu tu-
lee tuolta itärajan takaa, mutta 
biokaasu on kotimaista tuotetta, 
jota voidaan valmistaa lannasta, 
elintarvikejätteistä ja yhdyskun-
tajätteistä. Biokaasun hiilidiok-
sidipäästöt ovat jopa 90 % pie-
nemmät kuin bensiinillä.

Äänetöntä 
menoa

A3 Sportback g-tron on varsin 
mukava auto ajaa.

Meno on pehmeää ja tasaista 
– ja yllättävän äänetöntä.

Hieman nopeammissa kiih-
dytyksissä kaasumylly hieman 
miettii, ennen kuin pääsee kun-
nolla vauhtiin.

Kaasulta bensalle
 ja takaisin

G-tronissa on elektroninen kaa-
supaineen säädin, eli hitaam-
massa ajossa kaasunpaine on al-
haisempi ja taas korkeampi, kun 
kuski tarvitsee hieman enemmän 
potkua konehuoneesta.

Kun kaasun paine säiliössä 
laskee alle 10 barin, järjestelmä 
vaihtaa automaattisesti bensiini-
käytölle.

Kuski ei huomaa tätä muuten 
kuin, että kulutusmittarissa muut-
tuvat kilogrammat litroiksi.

Tankkaus ilman 
insinöörikoulutusta

Tankkaus pitäisi olla yhtä help-
poa olipa sitten kyseessä kaasu 
tai bensiini. Bensatankin korkin 
vieressä on kaasun täyttöaukko. 
Oikeastaan vaikeampaa kuin 
tankkaus onkin tankkausase-
man löytäminen. Gasumin net-
tisivulla on kuitenkin jatkuvasti 
päivittyvä lista ja kartta maamme 
tankkausasemista. Tällä hetkel-
lä Suomesta löytyy 21 maa- ja 
biokaasun jakeluasemaa. Etelä-
Suomi ja suuremmat kaupungit 
ovat jo mukavasti hanskassa ja 
Gasumin on tarkoitus rakentaa 
35 uutta asemaa lähivuosina.

Tavoitteita 
riittää

Valtiovalta on hehkuttanut suo-
sivansa ympäristöystävällistä 
autoilua, mutta kuitenkin kaa-
suautoilijan on maksettava käyt-
tövoimaveroa. Tällä Audilla sitä 
kertyy 215 euroa vuodessa eli 
3,1 senttiä päivältä/auton koko-
naismassan 100 kg.

Hallituksen energia- ja ilmas-
tostrategian yhtenä tavoitteena 
on kuitenkin, että vuonna 2030 
Suomessa olisi 50 000 kaasukäyt-
töistä autoa. Tänä päivänähän 
meillä on vain reilut 2000 kaa-
suautoa käytössä. Koko maail-
massa niitä on jo yli 22 miljoonaa 
– esimerkiksi Italiassa lähes 900 
000 ja Iranissa – yli 4 miljoonaa 
kaasuautoa.
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