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C   Jerusalem Prayer Breakfast -matkan 
päätteeksi Peter Östman lauloi Suomen 
suurlähettiläälle serenadin Tel Avissa.

C   Juhana Lähdesmäki on vaimonsa 
kanssa laittanut elämän arvojärjestyk-
sen kuntoon.
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 KANSI
Apollo 11 vei 50 vuotta sitten ensimmäi-
set ihmiset kuuhun. © NASA
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C  Reijo Hernesniemi ei suinkaan ole  
"mies, joka tapasi Dingon" vaan mies, 
joka kätteli Lyndon B. Johnsonia.
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C   Bulgariasta Suomeen muuttanut 
Georgi Dimitrov tunnustaa rakastavan-
sa Israelia.

Älkää vaan luulko, että aloitan pääkirjoitukseni sanoilla 
"olis kirveelle töitä". Sehän voitaisiin tulkita vihapuheeksi, 
joten pois se minusta.

Kovaasti kuitenkin ärsyttää tuo pride-meininki.
Kun seuraavalla aukeamalla kuvailemani rukousaamiais-

tapahtuma päättyi Jerusalemissa, järjestettiin samana iltana 
aivan kokouspaikan naapurissa runsaan 10.000 hengen 
Jerusalemin Pride -tapahtuma. Ja kun pääsimme seuraa-
vana päivänä Tel Aviviin, siellä käynnistyi Pride -viikko, 
johon osallistui n. 250.000 ihmistä.

Benjamin Netanjahu nimitti myös matkani aikana uu-
deksi oikeusministeriksi Amir Ohanan, joka on julkihomo.

Eli maassa, jossa Raamattu tuntuu sanelevan yllättävän 
monia arkipäiväisiäkin asioita, juhlittiin homoystävällisyyt-
tä. Kuinka se on mahdollista?

Yksi syy, minkä minä keksin, on että juutalaista kansaa 
on kautta historian vainottu, joten nyt he haluavat tukea 
muita vainottuja.

Helsingin Pride -viikkoon osallistui valitettavasti myös 
luterilainen kirkko ja varsinaiseen paraatiin jopa pari piis-
paakin pääministeristä nyt puhumattakaan. 

Kovasti puhutaan Pride-paraatien tarkoituksena olevan 
ihmisten tasapuolinen kohtelu. Väittäisin kuitenkin, että 
useimmat ihmiset tulkitsevat kyseiset mielenilmaukset 
kannustamiseni luonnottomaan käyttäytymiseen.

Eihän maailmalla järjestetä kulkueita invalidien tai ke-
hitysvammaisten puolesta – ja he todella tarvitsevat tu-
keamme. Miksi yksi marginaalinen ihmisryhmä voi nostaa 
tällaista elämöintiä olemassaolonsa puolesta?

Kun minä olin lapsi, sanottiin, että sateenkaaren pääs-
sä odottaa aarre. No mikä siellä tänä päivänä odottaa 
– seksuaalivähemmistön edustajahan se siellä pönöttää. 
Me kristityt muistamme sateenkaaren merkkinä Jumalan 
tekemästä liitosta Nooan kanssa, mutta pride-ihmiset ovat 
riistäneet senkin mielikuvan meiltä.
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A

D   Presidentti Donald Trumpin terveh-
dyksen luki pastori Ramiro Pena.

Kimmo Janas

Kun sain viime 
maaliskuussa Knessetin 
leimalla varustetun 
kutsun Jerusalemin 
rukousaamiselle, tunsin 
kuinka rintakarvani 
kasvoivat vähintään 
sentin. Näytin kutsua 
vaimollenikin ja 
naureskelin, että onko 
miehesi vähän kova 
kaveri, kun saa oikein 
Knessetistä kirjeitä…

M ooseksen kirja 12:3 
Jumala sanoi Abra-
mille: ”Minä siunaan 

ne, jotka siunaavat sinua, ja 
kiroan sen, joka kiroaa sinua, 
ja sinussa tulevat siunatuiksi 
kaikki maailman sukukunnat.”

Yllättävän monet uskovatkin 
kannattavat nykyään ns. korva-
usteologiaa, jonka mukaan Ju-
mala olisi hylännyt juutalaisen 
kansan heidän tottelemattomuu-
tensa takia, ja että Raamatun lu-
paukset koskisivat nykyään seu-
rakuntaa.

Ei Jumala juutalaisia ole mi-
hinkään hylännyt, parhaana 
osoituksena siitä on Israelin it-

senäinen valtio.
Eikä mielestäni kehotus Isra-

elin siunaamiseen tarkoita, että 
he ovat aina oikeassa ja meidän 
pitää kannattaa kaikkia heidän 
tekemiään päätöksiä. Kyllä Is-
raelissa tehdään paljon huonoja 
ratkaisuja, mutta meidän tulee 
siitä huolimatta siunata kyseistä 
kansaa ja valtiota, sekä pyytää 
Jumalalta heille viisautta.

Israelin valtion 
sydän ja sielu

Daavid Ben Gurion on todennut 
tammikuussa 1937: ”Oikeutem-
me Israelin valtioon ei verso Brit-
timandaatista tai Barfourin ju-
listuksesta. Raamattu on meidän 
mandaattimme… Voin julistaa 
juutalaisen kansan nimissä: 
Raamattu on mandaattimme, 

yhteen rukoilemaan Jumalan 
suunnitelmia Israelille ja Jerusa-
lemille. JPB tuo yhteen hallituk-
sen jäseniä ja vaikutusvaltaisia 
kristillisiä johtajia eri yhteiskun-
nan osa-alueilta eri maista rukoi-
lemaan rauhaa Jerusalemille.

Rukousliikkeen alullepanija 
on neljä edellistä kautta Knes-
setin jäsenenä istunut Robert Ila-
tov. Viime kevään vaaleissa hän 
ei ollut enää ehdokkaana, mutta 
kertoi lähtevänsä taas mukaan, 
kun syyskuussa järjestetään uu-
det vaalit Israelissa.

Hänen aisaparinaan, Jerusa-
lem Prayer Breakfastin varapu-
heenjohtajana toimii U.S. Kon-
gressin edustaja Michele Bach-
mann, todella palavassa uskossa 
oleva poliitikko.

Hallinnollisena johtaja toimii 
virolaissyntyinen Albert Veksler.

Ensimmäinen rukousaamiai-
nen järjestettiin Jerusalemissa 
kesäkuussa 2017, ja siihen osal-
listui 570 osanottajaa 58 maasta. 
Toinen rukousaamiainen, jolla 
juhlistettiin myös Israelin 70. it-
senäisyysvuotta, järjestettiin vii-
me vuoden kesäkuussa. Mukana 
oli 650 edustajaa 64 maasta.

Korkea-arvoisia 
vieraita

Eli viime kesäkuun alussa järjes-
tetty Jerusalem Prayer Breakfast 
oli järjestyksessä kolmas kerta, 
ja nyt paikalla oli 800 edustajaa 
65 maasta.

Suomalaisia rukousaamiaisel-
le osallistui täysi tusina; mukana 
oli mm. kaksi kansanedustajaa; 
Peter Östman ja Sari Tanus sekä 
Päivi Räsäsen ja Antero ”Mooses” 
Laukkasen eduskunta-avustajat.

Ja tietenkin paikalla oli myös 
Israelin kunniakonsuli Fredrik 
Ekholm vaimoineen. Espoon 
Suomi-Israel yhdistyskin oli 
mukavasti edustettuna, minun 
lisäkseni oli Risto Huvila, Peter 
Fagerholm ja Peter Didrichsen 
jne.

Monista maista oli mukana 
varsin korkeatasoisia vieraita. 
Esimerkiksi Virosta oli varapää-
ministeri, Ghanasta teollisuusmi-
nisteri, Unkarista ex-ministeri ja 
monien maiden suurlähettiläitä.

Robert Ilatov totesi, että Je-
rusalem Prayer Breakfastilla 
rukoilevat rabbit ja pastorit yh-
dessä, ja kaikki tuntevat olonsa 
viihtyisäksi.

Jumala on 
turvanamme

Tapahtumahan piti sisällään 
muutakin kuin vain tuon ru-
kousaamiaisen. Oli iltajuhlaa, 
ylistyskonserttia, verkottumis-
tilaisuus, lyhyitä tietoiskuja eri 
kanavissa jne.

Ja osalle meistä järjestettiin 
myös tervetulotilaisuus Knes-
setin auditoriossa. Tilaisuus oli 
muuten 21. Knessetin ensim-
mäinen ja viimeinen virallinen 
vastaanotto!

Yllättäen myös kansanedus-
taja Östman kutsuttiin lavalle 
pitämään lyhyt tervehdys. No 
tunnettuna koiranleukana hän 
tietenkin huomautti puheenvuo-
ronsa lopuksi, että jos joku ei 
tiedä, niin Suomi on jääkiekon 
Maailmanmestari. Eikä homma 
jäänyt siihen, hän vielä kysäisi, 
oliko salissa ketään Ruotsista tai 
Venäjältä. Venäläisille hän huo-
mautti, että Venäjä ei voittanut 
meitä sodassa eikä se voittanut 
meitä jääkiekossakaan, koska 
Jumala on turvanamme.

Meillä piti olla myös pre-
sidentti Rivlinin vastaanotto, 
mutta hänen vaimonsa Necha-
ma Rivlin kuoli juuri edellisenä 
päivänä keuhkosiirron jälkeisiin 
traumoihin, joten vastaanotto 
peruttiin.

Trumpia hehkutellen
Jerusalem Prayer Breakfast on 
saanut vaikutteita Washingto-
nissa järjestettävästä Presiden-
tin rukousaamiaisesta, mutta 
mielestäni Jerusalemin tilaisuus 
oli jopa yllättävän Amerikka-
henkinen.

Presidentti Trumpia hehkutet-
tiin vähän väliä. 

Tietysti israelilaisten kannalta 
oli erittäin tärkeää USA:n suur-
lähetystön siirto Tel Avivista 
Jerusalemiin viime vuonna, ja 
kun Donald Trump tunnusti vii-
me maaliskuussa vielä Golanin 
kukkuloiden kuuluvan Israelille, 
monet aamiaiselle osallistuneet 
olivat aivan täpinöissään.

Minä olisin kuitenkin odotta-
nut hieman enemmän juutalais-
vaikutteita aamiaistapahtumaan.

Guatemala 
esimerkkinä

Guatemalahan on toistaiseksi 
ainoa valtio USA:n lisäksi, joka 
on siirtänyt suurlähetystönsä 

Raamattu, joka on kirjoitettu 
omalla hepreankielellämme täs-
sä maassa, se on mandaattim-
me. Historiallinen oikeus tähän 
maahan on syntynyt samalla 
kun juutalainen kansakin, ja 
Balfourin julistus ainoastaan 
tunnustaa tuon oikeuden.”

Israelin entinen pääministeri 
Yitzhak Rabin puolestaan sanoi 
vuonna 1995: ”Juutalaisessa 
perinteessä, Jerusalem on yhtä 
aikaa sekä taivaissa ja täällä 
maan päällä. Jerusalem on elä-
vä kaupunki, mutta myös samal-
la juutalaisen kansan ja Israelin 
valtion sydän ja sielu.”

Rukousta yhdessä
Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) 
on maailmanlaajuinen rukous-
liike, joka kokoaa kansakunnat 

Rukousaamiaisella 
Jerusalemissa

C   Mielenkiintoisista puheista huoli-
matta, some-vimma vei jotkut muka-
naan – tällä kertaa jopa neljän kännykän 
voimin...

B   ICEJ:n Jürgen Bühler rukoili arabikristi-
tyn pastori Naim Khouryn puolesta.

C D   Knessetissä pääsi kansanedustaja Peter Östman lavalle härnäämään ruot-
salaisia ja venäläisiä.

C D  Yksi rukousaamiaisen värikkäimmistä persoonista oli Angus, perunaviljelijä 
Etelä -Afrikasta.
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A

D   Suomalaisdelegaatio koko komeu-
dessaan. Kuvasta puuttuu Niilo Närhi, 
joka singahti jo seuraavaan palaveriin.

Vapautus tulee, kun käännymme 
Hänen puoleensa ja synneistäm-
me pois, hän painotti ja jatkoi: 

– Tänään profetiat toteutuvat. 
Poliittisesti tapahtui tasan 52 
vuotta sitten jotain ihmeellis-
tä, jota kukaan ei olisi osannut 
odottaa. Jumala toi tälle kaupun-
gille vapautuksen, kun IDF:n 
joukot valloittivat Jerusalemin 
6 päivän sodan lopulla. Mitään 
etukäteissuunnitelmaa heillä ei 
ollut, mutta Jumalalla oli. Jo He-
sekiel oli profetoinut sen 1500 
vuotta sitten.

Jumala toimi tarkalleen Sanan-
sa mukaisesti. Tarkalleen!

Michele Bachmann muistutti, 
että Jumalan Sana on annettu 
kaikille kansoille. Jumala antoi 
helluntaina Sanansa Mooseksel-
le, ja tuon Sanan kautta Pyhän 
Hengen voima vuotaa Hänen 
kansansa, maansa ja Jerusale-
min ylle. 

– Ja Pyhän Hengen voima sy-
tyttää meidät jokaisen juuri meil-
le tarkoitettua tehtävää varten.

Me elämme tänä päivänä sen 
ansiosta, mitä Mooses, Aabra-
ham ja entisaikojen profeetat 
ovat tehneet. Ja me astumme 
eteenpäin Jumalan suunnitelmi-
en mukaisesti, hän kannusti.

Bachmann muistutti Israelin 
valtion olevan Jumalan ihme. 
Jättömaalle on syntynyt 70 vuo-
dessa kukoistava, kehittynyt de-
mokratia – jota kukaan ei olisi 
uskonut vuonna 1947.

Ja kuten Jumala lupasi Aab-
rahamille, Israel on tuleva siu-
naukseksi koko maailmalle, 
kaikille kansoille. Meidän tulee 
tuntea Jumalan Sana ja puhua 
sitä, puhua totuutta toisillemme. 

Michele Bachmann rukoili 
Jumalaa koskettamaan Knesse-
tin jäseniä ja siunaamaan tulevia 
vaaleja, että Jumalan mieleiset 
miehet ja naiset valitaan uuteen 
Knessetiin, ja että Jumala puhal-
taisi näihin Pyhän Hengen voi-
man pyrkiä yhteistyössä raken-
tamaan rauhaa Israelin sisällä ja 
myös naapurimaiden kesken.

JPB syksyllä 
Suomessa

Jerusalem Prayer Breakfasteja 
on järjestetty eri puolilla maa-
ilmaa jo lukuisia, viimeisin taisi 
olla kesäkuun lopulla Haagissa, 
Hollannissa.

Suomessa on järjestetty viisi 

nimeä – ”kohteliaisuudesta” juu-
talaisia kohtaan.

Jos juutalaiset kutsuvat kris-
tittyjä rukoilemaan Jerusalemin 
rauhan puolesta, kyllä he tietä-
vät, kenen joukoissa me seisom-
me – turha siinä on kainostella 
Jeesuksen nimen mainitsemista.

Jumalan ihme
Mutta yksi, joka ei suinkaan 
kainostellut Jeesuksen nimeä, 
oli kongressinainen Michele 
Bachmann, joka uskoi Jumalan 
laittaneen jokaisen osanottajan 
sydämeen vahvan rakkauden 
niin Israelia, juutalaista kansaa 
kuin Jerusalemiakin kohtaan. 
Rukousaamiaiselle osallistumi-
nen on hänen mielestään mah-
tava etuoikeus, josta jokaisen 
tulisi olla ylpeä. 

– Kun nyt olemme kokoon-
tuneet kolmannelle Jerusalem 
Prayer Breakfastille, on muistet-
tava, että runsaat kaksi vuotta 
ei ollut mitään, mutta Jumalan 
avulla tapahtuu ihmeellisiä asi-
oita.

Jumala tuo vapautuksen niin 
juutalaisen kansan miehille ja 
naisille kuin Jerusalemillekin. 

kertaa Kansallinen rukousaa-
miainen aina maaliskuussa, ja 
nyt ensi syyskuussa järjestetään 
ensimmäistä kertaa Jerusalem 
Prayer Breakfast Helsingissä 
19.-20.9. Itse asiassa jopa en-
simmäistä kertaa Pohjois-Eu-
roopassa.

Kotimatka häämöttää
Vielä ennen kotiin paluuta pie-
ni ydinryhmä meitä suomalaisia 

vieraili Tel Avivissa Immanuel 
-kirkossa, jonka pastorina on 
nyt toista vuotta toiminut Suomi-
Israel Yhdistysten Liiton edelli-
nen puheenjohtaja Juha-Pekka 
Rissanen.

"Kirsikkana" matkakakun 
päällä oli vielä ennen lentom-
me lähtöä Suomen suurlähettiläs 
Kirsikka Lehto-Asikaisen tarjo-
ama iltapala virka-asunnollaan 
Tel Avivissa. Hän kertoi, että 

olisi mielellään osallistunut ru-
kousaamiaiselle, mutta tiesi ti-
laisuuden henkeen kuuluvan 
yhden valtion periaatteen ja 
Suomi EU:n jäsenenä on sitou-
tunut kannattamaan kahden val-
tion ratkaisua. Eli hän ei voinut 
osallistua valtion virkamiehenä.

Jerusalemiin. Knessetissä pitä-
mässään puheessa Guatemalan 
suurlähettiläs Mario Bucaro ker-
toi hieman lähetystön siirtoon 
liittyviä vaiheita.

Guatemala on maailman suu-
rimpia kardemumman viejiä ja 
Lähi-itä on tärkeimpiä markkina-
alueita. Kun Israelin ympäröivät 
maat kuulivat Guatemalan lähe-
tystön siirtoaikeista, ne ilmoitti-
vat lopettavansa kaupankäynnin 
Guatemalan kanssa, jos lähetys-
tö siirtyy Jerusalemiin.

No siirto toteutettiin – ja mitä 
tapahtui kardemumman viennil-
le? Se kasvoi 42 prosenttia!

Eli taas todiste siitä, että Ju-
mala siunaa Israelia siunaavia.

Israelissa noudatetaan Raama-
tun oppeja myös maanviljelyssä 
eli joka 7. vuosi pellot saavat le-
vätä. Nyt Guatemala ostaa Isra-
elista maanviljelysteknologiaa ja 
-laitteita, että pystyisi tuottamaan 
tarpeeksi viljaa yms. Israeliin 
vietäväksi, kun pellot laitetaan 
siellä lepoon. Seuraava ”shmi-
ta” on ensi vuoden syyskuusta 
vuoden 2021 syyskuuhun. Myös 
taas todiste siitä, että Jumala pi-
tää omistaan huolta.

Turhaa 
vieraskoreutta

Puheenvuoroja pitämässä tai 
rukoilemassa aamiaisella oli ru-
kousliikkeen johtokolmikon li-
säksi parikin rabbia, oli kristitty 
palestiinalaispastori Naim Khou-
ry, ICEJ:n johtaja Jürgen Bühler, 
Jerusalemin apulaispormestari 

Fleur Hasson Nahoum, Knes-
setin jäsen Orit Farkash, monia 
amerikkalaisia evankelistoja jne. 
Raamatunjakeita lukemassa oli 
mm. kansanedustaja Sari Tanus.

Mielenkiintoinen piirre oli, 
että yllättävän monet aamiaisella 
joko puheen pitäneet tai rukoil-
leet eivät maininneet Jeesuksen 

B   U.S. Congresswoman Michele Bach-
mann on tulta ja tappuraa, kun on kyse 
Jumalan Sanan levittämisestä.

C   Suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikaisen tarjoaman maittavan iltapalan jälkeen oli hyvä lähteä lentokentälle ja kohti kotia.

C   Peter Östman kajautti vielä Risto 
Huvilan säestämänä Kristallivirran kii-
tokseksi iltapalasta.
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Kristityn näköinen mies
Turkka Aaltonen

”Herra Jumala teki maan to-
musta ihmisen ja puhalsi hänen 
sieraimiinsa elämän hengen ja 
niin ihmisestä tuli elävä sielu. 
Ja Herra Jumala otti ihmisen ja 
pani hänet Eedenin paratiisiin 
viljelemään ja varjelemaan sitä” 
1.Moos.2:7,15. 

J umala loi luomakunnan 
johtajaksi ihmisen, mie-
hen. Mies oli täydellinen, 

virheetön ja hänellä oli luonnol-
linen yhteys Jumalaan. Hän oli 
Jumalan ystävä. Mies asui para-
tiisissa, hänellä oli parhaat eväät 
ja ilmasto. Hän oli kasvissyöjä 
– kasvit olivat hyvän makuisia 
ja ravitsevia. Miehen vaivana ei 
ollut työ ja uurastaminen. Hän 
saattoi keskittyä vain nauttimaan 
Luojan lahjoista. 

Mutta mies oli yksinäinen 
täydellisessä ympäristössäänkin. 
Jumala näki tämän ja loi 
hänelle avuksi, iloksi ja 
elämänkumppaniksi naisen. 
He elivät ikuista yhteiselämää. 
Onni oli huipussaan, kaikki oli 
täydellistä. 

Piru sotki kuviot ja vietteli ih-
miset Jumalan varoituksista huo-
limatta. Ihminen menetti para-
tiisin ja tuli kuolevaisiksi, joutui 
vaivaan, työhön, pimeyteen ja 
kuoleman alaisuuteen. Onni ka-
tosi, samoin helppous ja ilo. Se, 
mikä ennen oli itsestään selvää, 
katosi kiroukseen. Ihmisistä 
tuli rajallisia, turmeltuneita, 
pilallemenneitä. 

Nyt mies kantaa koko turme-
luksen painolastia syntymästään 
asti. Hän on heikko ruumiin, 
sielun ja hengen alueella. Hän 
kantaa sukurasitteena, kierout-
ta, itsekkyyttä, ylpeyttä, heik-
kouksia, jumalanvastaisuutta ja 
perisyntiä. 

Turmeluksen seurauksena 
mies voi tyystin kadottaa miehen 
asemansa, virkansa ja arvonsa. 
Hänestä voi tulla lapsen tai nai-
sen korvike tai eläimellinen tai 
saatanan juoksupoika. Niin alas 
hän on vajonnut. Hän ei enää 
hallitse itseään, alhaiset vietit 
sukkuloivat häntä paikasta toi-

seen. 
Läähättäen kuin ajokoira hän 

alistuu osaansa ja seuraa lihansa 
käskyjä. 

Mies on erilainen kuin nainen. 
Hänellä on miehen ääni. Hän 
on karvaisempi ja hänellä on 
pienemmät rinnat. Yleensä hän 
on pitempi kuin nainen, mutta 
elää lyhyemmän elämän. Mie-
hen yksi suuri kysymys onkin, 
miten hänen asemansa asettuu 
suhteessa naiseen. 

Mies elää yleensä pienemmällä 
tunneakulla kuin nainen. Sik-
si hänen on joskus vaikea 
ymmärtää naista. Mies ete-
nee pitkin harppauksin, eikä 
ymmärrä vaimonsa sipsutte-
lua. Mies rakentaa taloa, eikä 
ymmärrä, että vaimo voi kiintyä 
lintulautaan tai leikkimökkiin. 

Kristityllä miehellä on parem-
pi mahdollisuus selvitä elämästä. 
Hänellä on Kristus, jolle saa 
siirtää vastuun, synnit, kuormat 
ja murheet. Kristitty mies etsii 
Jumalan johdatusta ja varjelus-
ta itsensä ja perheensä osaksi. 
Hänelle eivät riitä pankin lai-
naehdot tai vakuutusyhtiön va-
kuus. 

Kristitty mies on Kristuk-
sen näköinen. Mies on saanut 
sisimpäänsä Jeesuksen. Juma-
lan salattu työ on synnyttänyt 
miehessä Kristuksen. Kuitenkin 
mies huokailee, kun hän ei usko 
lainkaan muuttuneensa parem-
maksi ja näkee virheensä liian-
kin selvästi. 

Kristus on kristityn miehen 
esikuva. Mutta tähän ei voi 
jäädä, sillä siitä seuraisi vain 
tekopyhyyttä. Kristus on kristi-
tyn miehen armo ja totuus, sovi-
tusuhri ja takuumies. Kristus on 
apu jokaisella askeleella, mies ei 
ole yksin. 

Mies on aikanaan lapsi, sitten 
hän varttuu ja vanhenee, uk-
koontuu. Mutta jotakin hänessä 
pysyy edelleen samana, hän on 
mies. Hän on syntynyt miehen 
siemenestä ja siis kasvaa mie-
heksi ja miehenä. 

Muut eivät aina arvosta miestä. 
Hänhän ei enää näytä Jumalan 
luomalta valioyksilöltä, paratiisin 
valtiaalta. Hä- nelle asetetaan 

vaatimuksia, millainen hänen 
pitäisi olla. 

Hänen vaatetuksensa, puhe-
tapansa, käyttäytymisensä, kou- 
lutuksensa ja menneisyytensä 
asettavat omat rajoituksensa. 
Nämä ovat monelle miehen mit-
ta, arvostuksen edellytys. 

Mutta kuoret eivät kestä, ku-
lissit kaatuvat, parhaimmat- kin 
kuosit kuluvat puhki, raamit 
eivät ole kuva. Tämän mieskin 
tuntee vaiheissaan. Kun mies 
menee saunaan ja riisuutuu, 
jää jäljelle vain mies – alaston 
totuus! 

ISÄ 
Etelä-Euroopassa isä merkitsee 
pappia. Suomessa hän on kuka 
tahansa lapsen maailmaan saat-
tanut mies. Raamatun Jumala on 
Isä, josta nimestä monet hänet 
tuntevat. 

Isä sanaan liittyy paljon lata-
usta. Itse kukin kuultuaan sa-
nan isä hahmottaa välittömästi 
joko kielteisiä tai lämpimiä 
tunteita kuvina. Siksi isä sanan 
käyttäminen Jumalan yhteydessä 
on joskus ongelmallista. 

Mies on aina jonkun isän poi-
ka. Jossakin on isä, joka liittyy 
miehen historiaan. Mies on osa 
häntä, hänen perintötekijöitään, 
hänen kotiaan, kotiseutu-
aan, hänen vaimoansa ja 
pankkitiliänsä. Hänestä mies on 
saanut isän mallin ja niin mies 
toimii, kuin on mallista oppinut. 

Isä ei puhunut paljon lapsille, 
on yleinen muistikuva lapsuu-
desta. Isä oli aina poissa kotoa. 
Isä huusi ja kiroili, isä oli juovuk-
sissa. Isä oksensi. Isä riiteli äidin 
kanssa, isä piti tuttavaa rouvaa 
sylissä. Isä voitti veikkaukses-
sa. Isä rakensi taloa, teki töitä 
pellolla, ajoi autoa ja traktoria. 
Isällä oli työpaikka tehtaassa ja 
firmassa. Isä oli työsiirtolassa. 
Isä oli laivassa töissä. Isä veisasi 
virsiä ja vei perheen kirkkoon 
ja seuroihin. Isä luki Raamattua, 
isä rukoili. Isä nauroi, itki, oli 
vaiti ja tuijotti ikkunasta. Isän 
hiki haisi. Isä oli vahva ja nosti 
pojan vaivatta kattoon, kantoi 
reppuselässä. Isä otti syliin ja 
halasi. 

Miehellä on monta muisti-
kuvaa isästä. Kuvat ovat kuin 
albuminlehtiä miehen tajunnas-
sa. Helposti hän avaa muistis-
taan kuvia 20, 30 jopa 50 vuo-
den takaa. Joskus miestä itkettää, 
kun hän ajattelee mennyttä aikaa 
ja isää. 

Olivatpa eväät niin tai näin, 
yleensä mies tekee samat vir-
heet kuin edeltäjänsä. Toisaalta 
aika, liikenne, liikkuvuus sekä 
hyvinvointi antavat runsaammin 
mahdollisuuksia, kuin entisajan 
isillä on ollut. Toisaalta myös 
kiusaukset ovat kovemmat. 

Nyky-isästä on tullut mark-
kinatoimisto, jolta lapset voivat 
odottaa kierrosta huvipuistos-
sa, eläintarhassa, laivaristeilyä, 
etelänmatkaa, lappiretkeä, le-
luja, pelejä, urheilukilpailuja, 
harrastevälineitä, lakritsia ja pu-
rukumia. Isälle voi esittää aina 
enenevässä määrässä uusia toi-
vomuksia. 

Matkan varrella vain usein 
lapsi unohtuu elintason altta-
rille, eikä isän suhde lapseen 
pääse korostumaan. Mukavaa ei 
enää olekaan yhdessäolo, vaan 
se, että isällä on rahaa ja valtaa 
edistää lapsen mielitekoja. 

Nyky-isä kaihtaa vaivaa, joka 
kuitenkin koituisi lapsen par-
haaksi. Hän on tottunut itsekin 
ostamaan vapautta, nautintoja 
ja valtaa. Niin hän kylvää lap-
seensa saman ajatus- mallin. 
Mieshän voisi tehdä jotakin lap-
sen kanssa, rakentaa, piirtää, 
heittää, potkaista, uida, juosta, 
keskustella, lukea, opettaa, pitää 
sylissä, silittää, taputella, kertoa 
ja kysellä lapsen mieltä. 

Isän pitäisi kuulla lapsen 
toiveet, pelot, saavutukset, 
epäonnistumiset ja kaiken sen 
jälkeen pitää lastaan yhtä rak-
kaana kuin isä tuhlaajapoikaa 
Raamatussa (Luuk.15). Isän tu-
lisi ymmärtää, että Jumala on 
antanut hänelle lapsen; ja että 
parhaiten isä tekee antamalla 
lapsensa takaisin Juma- lalle. 
Tämä merkitsee lapsen antamis-
ta Herran siunauksen, armon ja 
johdatuksen turviin. 

Kristitty mies on isänä arvok-
kaassa asemassa. Hän on Juma-

lan palvelija. Ehkä hän ei osaa 
itse paljon puhua Jeesuksesta, 
mutta lukea kylläkin ja viedä 
lapsia kuuntelemaan Jumalan 
sanan julistusta. 

Isä voi hiljaa olemalla kuul-
la kuinka Jumala puhuu lapsen 
kautta. Tämä vaatii harjaantumis-
ta. Monet pelastuvat ja tulevat 
näin tuntemaan totuuden. Lap-
sen aitous ja vilpittömyys sekä 
hengellinen etsintä ovat vieneet 
monia isiä Kristuksen luo. 

Isä, jolla on vielä kysymyksiä, 
voi löytää elämäänsä apua ja 
sisältöä. Mutta isä, joka tietää 
kaiken, on rasittava sekä Juma-
lalle että läheisilleen. 

PUOLISO 
Rakkauslaulut ovat aina olleet 
suosittuja. Ihmiset ovat runoil-
leet sydämensä tuntoja tai laulu-
jen rahoittajien toiveita. Miehen 
ja naisen suhde on keskeinen 
osa kaikkien kansojen elämää. 
Siitä kansa karttuu. 

Rakastumisesta, ihastumisesta 
ja himosta on vielä pitkä matka 
avioliittoon, joka on ainoa Raa-
matun hyväksymä yhteiselämän 
muoto miehelle ja naiselle. Avio-
liitto on Jumalan säätämä ja kris-
tityt pitävät sitä arvossa. 

Avioliittoa koskevat sananlas-
kut ovat kansan viisautta, jolla 
on ilmaistu, ettei kyse ole hel-
posta ja itsestään selvästä asiasta. 
Mutta juuri sen vaikeus tekeekin 
siitä niin kiinnostavan. 

Avioliiton suojelemiseksi Ju-
mala on säätänyt lain, jonka 
mukaan avioliiton ulkopuo-
liset suhteet, jopa himokkaat 
silmäykset ovat synti. Avioliitto 
on alunperin säädetty erotta-
mattomaksi, elämän kestäväksi 
liitoksi. Mooses teki Jumalan lu-
valla tähän myönnytyksiä, ihmis-
ten sydämen ko- vuuden tähden. 

Näin ollen kristityllä miehellä 
on muita suurempi vastuu 
puolisostaan sekä suhteestaan 
häneen. Avioero on kristitylle 
kaksinkertainen häpeä. 

Puolison löytäminen on onni, 
nimittäin sopivan puolison. Joku 
on joskus luullut löytäneensä 
sopivan ja sitten toinen sankari 
onkin vienyt hänet mukanaan. 
Tästä on poikinut todelliset 
markkinat kirjallisuuden ja elo-
kuvataiteen alueella. 

Ennen tavoiteltiin puolisoksi 
rikasta talon tytärtä, mutta rak-

kaudesta mentiin sitten köyhän 
kanssa naimisiin. Puolison so-
pivuus, ulkonäkö ja luonne 
menivät rahan vallan ohi. 

Oma koti ja siellä palveleva 
puoliso on vain entisajan unel-
ma. Näin tasa-arvon aikoina ei 
mitään kannata ihmetellä pari-
suhteessa. Kristilliset arvot eivät 
enää loista edukseen Suomessa, 
olemme pakanoitakin pahem-
pia. Tämä kaikki heijastuu rajusti 
juuri avioliitossa. 

Puoliso edustaa puolta ko-
konaisuudesta. Hänen ei pidä 
luulla olevansa enemmän kuin 
puoliso. Isottelijat häviävät 
koko homman. He eivät saa 
kauan olla puolisoita – he ovat 
vaarassa jäädä yksin. Ketä kiu-
saa kova mustasukkaisuus, on 
myös vaaravyöhykkeessä. Rak-
kautta kun ei voi kahlita, hallita 
tai komentaa ja puolisolle on 
annettava hengittämisen oikeus. 

Puolisona mies joutuu opet-
telemaan nöyryyttä ja rakkaut-
ta, juuri niin rakkautta. Kun 
tunteenomainen rakkaus alkaa 
hiipua, on aika siirtyä tahto-
rakkauteen. Siitähän se pappikin 
kirkossa muistutti. Mutta mies 
saattaa luistaa vastuustaan. Hän 
pakenee jatkuvaan työntekoon, 
matkoihin, harrastuksiin tai 
uusiutuvaan itsensä koulutta-
miseen. Näin hän korvaa tah-
to-rakkauden velvollisuuden 
kiireillään! 

Kristitty mies antaa puoliso-
na periksi riitakysymyksissä. 
Hän luovuttaa toisarvoisissa 
kysymyksissä ja haluaa olla 
tinkimätön Kristuksen asiassa. 
Kristitty mies tuntee Raamatun, 
mitä hänen asemaansa kuuluu 
puolisona. 

Mies on kristittynäkin vielä 
ihminen, mm. seksuaalinen 
olento. ”Avioliitto pidettäköön 
kunniassa kaikkien kesken ja 
aviovuode saastuttamatonna; 
sillä haureelliset ja avionrikko-
jat Jumala tuomitsee” Hebr.13:4. 
Aviovuode on aviosuhteen pri-
vate – yksityisalue. Lihanpyhi-
tyksen har- rastajat, lainalaiset ja 
uskonnolliset luulevat voivansa 
olla avioliitossa ilman seksu-
aalisuutta. Onpa joillakin kant-
tia pitää naista saastaisempana 
kuin miestä, siis synnillisempänä 
olentona. 

Toinen äärilaita on seksuaali-
suuden ylikorostaminen. Tähän 

ohjaavat tehokkaasti televisio 
ja lehdistö. Ei siis ole niinkään 
helppoa löytää tasapainoa tällä 
alueella, kun kuiskuttelijoita ja 
neuvojia riittää joka lähtöön. 

Mies ei saisi olla seksuaali-
suudessaan itsekäs puolisoonsa 
nähden. Tarvitaan hienotuntei-
suutta ja luottamuksellista kes-
kustelua. Miehen on nöyrryttävä 
kysymään vaimoltaan tämän 
mielipiteitä ja tuntemuksia, sekä 

raimoperakylaoy.fi

BETONIELEMENTIT

hyväksyttävä ne. 
Kristitty mies tietää, että Juma-

la on luonut hänet seksuaalisek-
si ja että Jumalan johdatuksessa 
tämäkin alue palvelee elämää ja 
yhteistä taivalta. Jos Jeesus on 
Herra myöskin miehen seksuaa-
lisuudessa, usko lujittuu ja hen-
gen elämä viriää. Väärä seksu-
aalisuus pensistyttää hengen ja 
tekee miehistä velttoja kristittyjä. 
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Arto Perämäki

Rauhanturvaoperaatio 
UNTSO (United Nations 
Truce Supervision 
Organisation) on 
Yhdistyneiden 
kansakuntien vanhin 
operaatio. Se on 
perustettu 1948. 
Operaatio toimii 
aseettomilla YK-
tarkkailijoilla eri Yk-
jäsenmaista.

UNTSO-tarkkailija-ope-
raatio täytti 70 vuotta 
vuonna 2018 samoin 

kuin Israelin valtio alueella. Toi-
mialue käsittää lähes koko Lähi-
idän alueen. Nykyinen Syyrian 

UNTSO-
rauhanturvaoperaatio 
Lähi-idässä

Operaation budjetti kuten 
kaikki muu taloudelliset ope-
raatiokulut päätetään YK:n pää-
majassa jäsenmaiden kesken. 
UNTSO:n budjetti 2016-2017 oli-
kin lähes 69 miljoonaa dollaria. 
Teknologia ja kaluston logistiik-
kakulut ovat merkittäviä menoe-
riä operaatioiden budjeteissa ja 
toteuttamisessa. YK korvaa ka-
lustoa lähettäneille maille rahal-
lisen summan täysimääräisesti 
jälkikäteen.

YK:ssa kulut rauhanturvaope-
raatioihin/tarkkailuoperaatioihin 
olivat 6,8 miljardia dollaria vuo-
sina 2017-2018.

Osuudet jakautuivat seuraa-
vasti v. 2017: Yhdysvallat 28,5 %, 
Kiina 10 %, Japani 9,7%, Saksa 
6,4 %, Ranska 6,3%, viisi suurinta 
nettomaksajaa.

Itsenäisyyssodan 
tulitauon ehtojen 

noudattamista
Neutraliteettin ja puolueetto-
muuden takaamiseksi YK-UNT-
SO tarkkailijoita ei ole ainutta-
kaan muslimaista, yhteistyötä 
tehdään kiinteästi eri alueen 
muslimimaiden armeijoiden 

edustajien kanssa. Tarkkailijat 
liikkuvat kaiken aikaa alueella 
ja raportoivat YK:n päämajaan 
muiden alueen YK-operaatioi-
den operatiivisten keskusten 
kanssa (UNIFIL ja UNDOF).

Tarkkailijat liikkuvat valkoi-
silla UN-tunnuksilla YK-lipuilla 
varustetuilla ajoneuvoilla alu-
eella ja sovituissa kunkin maan 
sotilaskohteissa ja armeijoiden 
tukikohdissa. Ainut eroavaisuus 
muihin alueen YK-operaatioihin 
on, että alueella liikkuvat tark-
kailijat ovat aseettomia, vaikka-
kin normaali suojavarustus ku-
ten kypärä ja sirpaleliivit sekä 
radio yhteydenpitoon kuuluu 
varustukseen.

UNTSO tarkkailijoita toimii 
Israelin, Libanonin, Syyrian ja 
Egyptin alueella. Samalla UNT-
SO välittää tarkkailijoita tarvitta-
essa alueen muille YK-rauhan-
turvaoperaatioille.

Päätehtävänä oli valvoa Isra-
elin itsenäisyyssodan tulitauon 
ehtojen noudattamista Lähi-idäs-
sä. Tällä hetkellä Syyrian sodan 
leviäminen vaikutuksineen naa-
purimaihinkin, on tuonut esiin 
miljoonien ihmisten liikkuvan 

D  UN-ajoneuvo Golanilta.

B  UNTSOn päämaja Jerusalemista. 

sota on asettanut lisääntyneitä 
turvallisuusriskejä alueen YK-
tarkkailijoille.

USA suurin maksaja
Osallistujamaita ovat mm. Venä-
jä, Ruotsi, Uusi Seelanti, Tanska, 
Irlanti, Australia, Norja, Sveitsi ja 
Suomi. Eniten tarkkailijoita oli 

toukokuussa 2018 Suomesta,19 
tarkkailijaa.

UNTSO:lla on toimistot Bei-
rutissa, Damaskoksessa ja pää-
toimipaikka sijaitsee Israelissa 
Jerusalemissa. Alueella toimii 
tällä hetkellä (maaliskuu 2018) 
yhteensä 109 tarkkailijaa eri 
toimipisteistä käsin. Siviilejä ja 

asiantuntijoita UNTSO:lla on 
palveluksessaan yhteensä 374. 
Henkilöstö sisältää toimistohen-
kilöstöä, tulkkeja ja yhteyshen-
kilöitä alueelle.

Toivon festivaali  to – su 12. – 15.9.2019

 - kristityt yhdessä Turun Ruissalossa
Paikka: 
Turun Ruissalon kansanpuistossa
Ruissalon kansanpuisto sijaitsee noin viiden kilometrin 
päässä Turun keskustasta. Ruissaloon pääsee kätevästi 
polkupyörällä, bussilla nro 8 tai omalla autolla. Navigaat-
toriin osoitteeksi Kansanpuistontie 76, 20100 Turku

Tilaisuudet to - su 12. - 15.9.2019: 
Tilaisuudet alkavat joka päivä klo 10 
ja jatkuvat myöhään iltaan.
Päivän aikana on mahdollisuus myös sielunhoitoon ja 
hengellisiin keskusteluihin. 

Väliajoilla on kahvit, lounas on päivällä, illalla grillataan 
makkaraa ja paistetaan räiskäleitä. Kaikki talkoohintaan.
 
Puhujat ja muusikot: 
Oiva Salli, Heikki Hilvo, Rauno Helppi, Asko Tynjälä, Jor-
ma Finnilä, Matti Wendelin, Kalle Vihonen ja Matti Lahti-
nen. Renee Laulajainen sekä Maarit ja Harri Verkkoperä.

Mukana tapahtumassa:
Agapesydän, Evankeliointi ja vankilalähetys, Evanke-
liumintalo, Full Gospel for All Nations, Home Fellowship, 
Ilpoistenpiiri, Kansojen Kunnia, Kevätsateenkoti, Prayer 
Warriors, Sana Sydän Seurakunta, Turun Katulähetys

Lisätietoja tapahtuman aikataulusta: 
www.toivonseurakunta.fi  –  Puh. 0400 965 37 03

Kalle Vihonen ja Matti Lahtinen, kaksi tapahtuman veturia 

pakolaisongelman. Samoin ää-
ri-islamistinen ISIS-järjestö on 
muuttanut toiminnallaan alueen 
geografiaa.

Nykyään Israelilla on rauhan-
sopimus kahden Lähi-idän val-
tion kanssa, Egyptin ja Jordanian. 
Rauha muiden naapurimaiden 
kanssa ei ole ihan lähiaikoina 
näköpiirissä. Palestiinalaisalu-
eiden levottomuudet näkyvät 
nykyään enemmän UNTSO:kin 
toiminnassa.

Ei ilman 
miehistötappioita

UNTSO-rauhanturvaoperaatio 
on sikäli vakiinnuttanut ase-
mansa alueella, että sen ei tar-
vitse enää uusia mandaattiaan 
(valtuutusta) YK:n kautta mää-
räajoin esim. puolivuosittain, ku-
ten operaatiot UNDOF ja UNIFIL 
joutuvat jatkuvasti tekemään.

YK-tarkkailijaoperaatiot, ku-
ten myös rauhanturvaoperaatiot 
ovat vuosien varrella kokeneet 
menetyksiä ja miehistötappioita. 
Suomi on ollut mukana UNTSO-
organisaatiossa tarkkailijoita lä-
hettäen vuodesta 1967 alkaen.

Suomalainen aseeton tarkkai-

lija joutui YK-tarkkailuasemal-
laan Libanonissa 2006 harha-
iskun kohteeksi, menehtyen. 
Myös Libanonissa on menehty-
nyt sotilastarkkailijoita 1990-lu-
vulla, mm. ajettuaan ajoneu-
vonsa miinoitteeseen ajouralla. 
Kaikkiaan on UNTSO:n histori-
an aikana (2018) menehtynyt 51 
YK-tarkkailijaa työtehtävissään.

                                                     
Lähteet:  
• UNTSO/ Wikipedia
• Kansainvälinen kriisinhallinta-
UNTSO-Lähi-itä
• Un Peacekeeping:”How much 
does peacekeeping cost”?
• Omat YK-arkistot/kuvat
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Teksti ja kuvat: Eero Ketola

Lehtikuva: Suomen Kuvalehti

Kisa presidenttiehdok-
kuuksista on taas 
kovassa vauhdissa 
Yhdysvalloissa. 
Lappajärveläinen 
Reijo Hernesniemi 
kätteli 13 -vuotiaana 
Yhdysvaltojen 
varapresidenttiä, josta 
kahden kuukauden 
päästä tuli presidenttiä 
järkyttävän salamurhan 
seurauksena.

R eijo Hernesniemen olles-
sa viisitoistavuotias hän 
aloitti opinnot Lappajär-

ven ammattikoulussa. 
– Kerroin kavereille, että olen 

kätellyt USA:n varapresidenttiä. 
Pojat eivät uskoneet vaan vitsai-
livat, että ”Kekkonen on käynyt 
heillä kahvilla”, muistelee Her-
nesniemi. 

Loppukesällä vuonna 2014 
Reijo Hernesniemi kierteli Uu-
dessakaarlepyyssä kirpputorien 
tuotteita katsomassa. Eräästä 
kirpputorista hän löysi 14. syys-
kuuta 1963 julkaistun Suomen 
Kuvalehden. Lehdessä oli laaja 
artikkeli "Trio Johnsonin" vierai-
lusta Suomessa. Varapresidentin 
lisäksi mukana oli hänen puoli-
sonsa, Lady Bird Johnson ja tytär, 
Lynda Bird Johnson. 

Lehtikuvassa Yhdysvaltojen 

varapresidentti Lyndon B. John-
son kävelee hyväryhtisenä kätte-
lemään rovaniemeläisiä poikia. 
Kuvan oikeassa laidassa seisoo 
13 -vuotias Reijo Hernesniemi. 
Suomen Kuvalehden teksti ker-
too: ”Rovaniemen tiellä. Eivät 
pojat turhaan ole kerääntyneet 
varapresidentti kulkureitin var-
relle lämmintä kättä tässä anne-
taan jokaiselle, joka näköpiiriin 
ennättää". 

– Vanhempani olivat lappa-
järveläisiä, mutta he muuttivat 
sodan jälkeen Rovaniemelle. 
Synnyin siellä. Muut perheen 
viisi lasta ehtivät syntyä Lappa-
järvellä. 

Nelimoottorinen 
lentokone kiinnosti

Pojat eivät kuitenkaan olleet 
kiinnostuneita varapresidentistä 

vaan aivan muusta. 
– Asuimme Korkalovaarassa. 

Kotimme yli lensi nelimoottori-
nen lentokone. Päätin naapurin 
poikien kanssa, että lähdemme 
lentokentälle katsomaan kome-
aa ja Rovaniemellä harvinais-
ta konetta. Poliisi oli sulkenut 
autosaattueen takia liikenteen 
Ounasjoen sillalta. Jouduimme 
odottelemaan tien vieressä. 

Varapresidentin autosaattue 
ei ajanutkaan poikien ohi vaan 
pysähtyi. 

– Autosta käveli ulos itse 
Lyndon B. Johnson kohti meitä. 
Hän kätteli ensin kaveriani Pentti 
Sandholmia ja sitten minua. Pe-
rässä tuli hänen tyttärensä Lynda 
Bird Johnson. Hän antoi minulle 
kukkapäisen lyijykynän. Se on  
tallella olohuoneen vitriinikaa-
pissa. Näytän kohta sen sinulle. 

C   Kuva Suomen Kuvalehdessä 14. syys-
kuuta 1963.
”Entiset nuoret” muistavat hyvin tämän 
miehen sivukuvan ja vaatetustyylin. Hän 
oli Yhdysvaltojen varapresidentti, myö-
hemmin presidentti Lyndon B. Johnson. 
Tässä hän on painokkaasti astelemassa 
tervehtimään rovaniemeläisiä pikku-
poikia.

Nelimoottorinen 
lentokone unohtui 
LBJ:n kävellessä kohti

C Reijo Hernesniemi pitää olohuoneen 
vitriinissä Lyndon B. Johnsonin tyttären 
hänelle antamaa, kukkapäistä lyijyky-
nää, jossa lukee ”Lyndon Bird Johnson”.   

Kourallinen 
puolukoita

Sillan luokse oli pysäköity myös 
kuorma-auto. LBJ tervehti kuljet-
tajaa. Kuljettajan  penkin takana 
oli ämpärillinen puolukoita. Va-
rapresidentti kysyi lupaa maistaa 
niitä. Luvan saatuaan hän otti 
kourallisen puolukoita ja nak-
kasi ne suuhunsa. 

– Lentokonetta emme men-
neet enää katsomaan. Kaikkea 
muuta ehti tapahtua paljon ja 
lyhyessä ajassa. 

Vuonna 1984 Hernesnimi 
muutti Lappajärvelle työsken-
neltyään eri puolilla Suomea ja 
yhdeksän vuotta Ruotsissa.  

– Kotimme oli Tukholmassa. 
En ollut erityisen kiinnostunut 
hengellisistä asioista. Tiesin, 
että vaimoni Hilkan isän veli oli 
uskova. Hän kuuluu Tukholman 
Filadelfia -seurakuntaan.  Silloin 
tällöin keskustelimme Raamatun 
tapahtumista. Kerroin hänelle, 
että Jehovan todistajat tulevat 
usein kotiimme keskustelemaan. 
Hän sanoi minulle: ”Pyydä ko-
tiisi saarnaajamme Pauli Karp-
pisen. Hän kyllä kykenee kes-
kustelemaan Jehovan todistajien 
kanssa”. Pienen ajatustauon hän 
sanoi minulle: ”No, pyydänkö 
Karppisen teille vai ei?” Vastasin 
myöntävästi.

Jehovan todistajat tulivat jäl-
leen kerran Hernesniemien ovel-
le ja päästin heidät sisään. Pauli 
Karppinen oli tullut meille hie-
man aikaisemmin. Jehovan to-
distajat yrittivät parhaansa, mutta 
he eivät pärjänneet Karppiselle.  
Miehet sanoivat poistuessaan: 
”Tulemme uudelleen ja otam-
me mukaan parempia miehiä, 
jotka kykenevät keskustelemaan 
Karppisen kanssa”. Heti miesten 
heidän lähdettyään polvistuin 
olohuoneessani ja annoin elä-
mäni Jeesukselle. Uskoontuloni 
tapahtui vuonna 1975. Jehovan 
todistajat eivät enää tulleet asun-
toomme.

Reijo Hernesniemi oli kuorma-
auton kuljettajana Tukholmassa. 

– Jätteiden keräysautossa oli 
aina kaksi miestä. Työpäivä alkoi 
viideltä aamulla. Työ oli raskasta 
ja kello 11 tuli olla valmista. Jä-
tehuoneet laskeutuivat katutasoa 
alemmas. Yleensä kohteissa ei 
ollut kunnon valoja. Koskaan ei 
tiennyt kuka on pimeässä syven-
nyksessä vastassa. Toisinaan ros-

kisten saranat olivat jumittuneet 
kiinni ja niitä piti väännellä auki 
ruuvimeisselillä.

Lappajärvellä Hernesniemi pe-
rusti ”Siivouspalvelu Herneen”. 
Hän toimii muun muassa Lap-
pajärven helluntaiseurakunnan 
vanhimmistossa ja rahastonhoi-
tajana.

Traagisen tapahtuman 
kautta presidentiksi

Lyndon B. Johnson  (1908 – 
1973) oli päässyt varapresiden-
tiksi, kun Johan F. Kennedy 
(1917 – 1963) valittiin presiden-
tiksi kaudelle 1961- 1965. He 

edustivat demokraattista puolu-
etta. Johanson vieraili Suomes-
sa 6. – 10. syykuuta 1963. Pari 
kuukautta vierailun jälkeen, 22. 
marraskuuta Kennedy ammuttiin 
ja Johansson siirtyi presidentik-
si loppukauden ajaksi. Vuoden 
kuluttua, syksyllä 1964 vaaleis-
sa hänet valittiin presidentiksi 
kaudelle 1965 – 1969. Johnsonin 
kaudella Yhdysvallat sekaantui 
yhä syvemmin Vietnamin so-
taan. LBJ ei ollut enää ehdokkaa-
na seuraavissa presidentinvaalis-
sa. Hänen seuraajakseen valittiin 
republikaani Richard Nixon
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Periaatteen mies
Lainaan kirjoittamaani kolumnia vuodelta 2008. Muuten osui nap-
piin, mutta en arvannut, että todelliset uskovaiset joutuvat ahtaalle 
myös Suomessa. Jos ei hyväksy muitta mutkitta aidon avioliiton 
romuttamista tai usko Jumalan luoneen ihmisen mieheksi ja nai-
seksi, joutuu vaikeuksiin. Raamattu-uskollinen, yhden naisen he-
teromies ja -nainen ajetaan marginaaliin. Yksikään profaani media 
ei ota vastaan mielipidettä, ei edes tieteellisesti perusteltua, kuten 
professori Tapio Puolimatkalle on käynyt. Ja näyttää siltä, että vai-
noaminen lisääntyy. Monet eivät yksinkertaisesti uskalla avoimesti 
kertoa periaatteitaan, sillä suvaitsevaisuuden nimiin vannovat ei 
suvaitse muita kuin samalla tavoin ajattelevia. 

”Kuuntelin kesällä tunnetun Raamatun opettajan David Paw-
sonin kiihkotonta ja juurevasti Sanaan pohjautuvaa opetusta. 
Hämmästelin sitä suoraselkäisyyttä ja periaatteellisuutta, jota hän 
edustaa kaiken liberalismin, Raamatun ilmoituksen vesittämisen 
ja likaisten kompromissien maailmassa. On täysin ymmärrettävää, 
että uskosta vieraantunut ja syvästi maallistunut nimikristillinen 
Suomi viittaa kintaalla Raamatulle ja sen sanomalla, mutta kun 
kristilliset johtajat ja kokonaiset kirkkokunnat tekevät samoin, se 
on jo hälyttävää. Monet kristityt pitävät Jumalaa rakkausautomaat-
tina, joka toimi ihmisten kaikenkarvaisten oikkujen ja mielitekojen 
mukaan tahdottomana höperönä. Ainakin jos katselee ja kuuntelee 
reaktioita, joita terve Sanan opetus saa aikaan meidän Herramme 
seurakunnissa. Myötäkarvaista silittelyä ja korvasyyhyyn julista-
mista vibralla tai ilman pullamössökristityt sietävät, mutta synnin 
ja saastan paljastava Sanan valo halutaan työntää sivuun. Näinhän 
se Paavali kirjoitti puhuessaan lopun ajoista.

Vaatii todellista rohkeutta seistä Raamattuun kirjoitettujen ju-
malallisten periaatteiden takana näinä sairaina aikoina. Kuinka 
paljon helpompaa olisi sulkea silmät aviorikoksilta, vinoutuneelta 
seksuaalisuudelta, epäpyhyydeltä, katkeruudelta, ahneudelta, ko-
vuudelta, ja heittää kaiken päälle hempeän armon silaus. Mutta 
Jumalan armo ei ole halpaa, vaan se perustuu Jeesuksen käsittä-
mättömään kärsimykseen ristillä ja hänen verensä voimaan. 

Minussa heräsi halu tutkia omaa elämääni, kun harmaatukkai-
nen Jumalan palvelija avasi Jumalan Sanan salaisuuksia. Kuinka 
paljon tämän maailman henki ja virtaukset ovat pystyneet romut-
tamaan omia periaatteitani? Uskallanko olla periaatteen mies ja 
pitää kiinni Jumalan Sanasta? Ymmärränkö todella, että Jumala on 
rakkaus, mutta myös samanaikaisesti vanhurskas ja pyhä tuomari? 
Uskonko, että Raamatun sanoma on oikeasti tarkoitettu myös 
tämän ajan ihmisille? 

Jeesuksen seuraaminen ei ole helppo nakki, vaan se maksaa 
paljon. Niin kauan kuin kristittyjä on maailmassa ollut, niin kauan 
on ollut myös vainoja. Marttyyrien veri on vuotanut ja vuotaa tä-
näkin päivänä jossakin päin maailmaa. Kun paine kasvaa ja vainot 
tulevat, ulkokohtainen kristillisyys ja uskonnollisuus menettävät 
merkityksensä. Roolikristityt joutuvat niissä olosuhteissa valinnan 
eteen, eikä se ole helppo. Suomessa ei vainoa ole, ja kristityllä ei 
ole juurikaan paineita elää vakaumuksensa mukaan. Viihteelliseen 
ja elämykselliseen kristillisyyteen tottunut kristitty joutuukin toi-
senlaisten kysymysten eteen: miten elää Raamatun perisaatteiden 
mukaan kaiken sallivan ja hyväksyvän yhteiskunnan keskellä?

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

Keskustori 1, 33100 Tampere
puh.03-2730145, fax. 03-2730140,

E-mail: hytti@jarihytti.fi, Web: www.jarihytti.fi

JARI HYTTI

Veli-Matti Kesti

M inä olen tämmöisen 
kuusihenkisen per-
heen pahnan pohjim-

mainen. Kummatkin isovanhem-
mat ovat olleet hartaita kristittyjä. 
Meillä kotonakin kyllä puhuttiin 
Jumalasta ja Jeesuksesta, mutta 
se ei kuitenkaan ollut niin totis-
ta. Koko sen ajan, kun olen lap-
suudessani ja elänyt nuoruuteni, 
olen tietänyt, että on olemassa 
Jumala, ja on olemassa Jeesus. 
Se ei kuitenkaan merkinnyt mi-
nulle paljon mitään. 

Kunnes sitten ollessani 20- 
vuotias hyvä ystäväni tuli us-
koon. Hän alkoi pyytää minua 
hengelliseen kokoukseen. Minä 
ihmettelin, että tällainen tilanne 
oli käynyt kaverille. Toisaalta 
iloinenkin hänen puolestaan. 
Minulla ei ollut mitään hengelli-
siä asioita vastaan, mutta en ol-
lut niissä kuitenkaan sisällä. Kun 
hän innokkaasti pyysi, niin ajat-
telin, että voisin minäkin men-
nä sinne. Ja vaikka jälkeenpäin 
nauraa koko asialle. Jos näin tuli 
tehtyä, ei sillä ole väliä. Ystävä 
pyysi hartaasti, niin mennään 
vaan.

Sanoma 
juuri minulle

Minä menin ja istuin sinne kirk-
kosaliin ja siellä oli alkusere-
moniat, ja sitten nousi puhuja 
puhua. Kuinka ollakaan hän 
puhui ainoastaan minulle. Aina-
kin 200 tai 300 ihmistä oli siellä. 
Minä tunsin sydämessäni, että 
hän puhuu minulle. Ainoastaan 
minulle. Kun tuli alttarikutsu, 
menin niin lujaa, kun vain voi 

avioero tuli siihen mukaan ja 
huomasin pian, että olen yksin 
kolmen lapsen kanssa kotona. 
Tulin hyvin murheelliseksi ja 
masennuin. Minulla on sellaisia 
pätkiä elämässäni, etten muista 
oikein kaikkia asioita. Kun jäin 
yksin, en muista kuka meillä tis-
kasi, kuka pesi pyykin ja kuka 
valmisti ruuan. Ei ole sellaista 
muistikuvaa lainkaan. Tämä pa-
hin hetki kesti noin kaksi kuu-
kautta. Olin ihan pimeydessä. 
Yhden illan muistan tosi hyvin. 
Lapset olivat harrastuksissa. Olin 
kotona yksin, Raamatun lukukin 
oli vaikeata. Pystyin lukemaan 
hyvin vähän Raamattua. Rukoi-
leminen oli vaikeata. Isä meidän 
-rukous oli sellainen, jota pystyin 
rukoilemaan pätkittäin. 

Pimeydestä valoon
Silloin menin sohvan viereen 
polvilleni ja sanoin Isälle, ta-
pahtukoon sinun tahtosi. Sillä 
hetkellä huoneeseen tuli joku. 
Nyt minä sanon joku. Tällä het-
kellä tiedän, että Hän oli Jeesus, 
sama Jeesus kuin siellä alttarilla. 
En tohtinut nostaa päätäni ylös. 

Olin pää painuneena sohvaan, 
silmät kiinni ja rukoilin. Tunsin, 
miten käsi laskettiin pääni pääl-
le. Käsi alkoi mennä selkääni pit-
kin alas. Tunsin senkin, kuinka 
tuska ja ahdistus hävisi sitä mu-
kaa, kuin käsi liikkui alaspäin. 
Kaikki tuska ja ahdistus poistui-
vat kokonaan. 

Ajatelkaa sitä tunnetta. Aivan 
kuin kala kuivalla maalla. Täy-
dellisestä pimeydestä täydelli-
seen valoon. Ihan muutamassa 
sekunnissa. Se oli aivan ihmeel-
linen hetki. Sitten vielä tunsin 
sydämessäni, kuinka Jumala sa-
noi minulle: ”Sinun anteeksian-
tamattomuutesi takia olet tässä 
tilassa”. Se sattui, sattui. Ajattelin, 
että minuthan on jätetty. Jumala 
ei ole syyttäjä. Hän kertoi vain 
tosiasiat. Olin tullut katkeruutta 
ja vihaa täyteen enkä pystynyt 
antamaan anteeksi vaimolle.

Kuivettunut 
käsi

Raamattu näyttää, kun Hän tu-
lee ja näyttää synnin, tuomion 
ja myös sen vanhurskauden. 
Hän on kantanut sinunkin syn-
tisi. Jumala kun näyttää synnin, 
Hän antaa myös voiman vapau-
tua siitä, jos me vaan otetaan se 
voima vastaan. Siinä hetkessä 
sain voiman vapautua synnistä.

Tuli mieleeni, että sydäme-
ni oli kuivettunut ennen kuin 
kohtasin Jeesuksen. Raamatus-
sa Jeesus sanoi miehelle, jolla 
oli kuivettunut käsi: ”Nouse ja 
astu esiin.” Ainoa tie on Jeesuk-
sen Golgatan ristin kautta. Mie-
hen kuivettunut käsi parani ja 
minäkin paranin, kun kohtasin 
Jeesuksen.

mennä. Meinasin töniäkin ihmi-
siä. Olin ihan peränurkassa ja 
yritin päästä nopeasti eteen.

Minulla oli sillä kertaa sellai-
nen etuoikeus, että sain ottaa 
vastaan Jeesuksen elämääni. 
Oppia tunteen, kuka minun Va-
pahtajani on.

Mutta kaikille, jotka ottivat Hä-
net vastaan, Hän antoi voiman 
tulla Jumalan lapseksi. Niille, 
jotka uskovat  Hänen nimeen-
sä, jotka eivät ole syntyneet 
verestä,  lihan tahdosta eivätkä 
miehen tahdosta vaan Jumalasta. 
Minä sain todella uudestisyntyä 
silloin Jumalan tahdosta. Jumala 
oli varannut sen hetken minulle. 
Kaikki ne puheet, mitä ystäväni 
oli puhunut minulle. Kaikki oli-
vat vain minua varten.

Murhe 
ja masennus

Elämäni jatkui siitä. Tuli perhe 
kuvaan. Menin naimisiin ja saa-
tiin kolme lasta. Siinä vierähti 
18 vuotta etten käynyt hengelli-
sissä kokouksissa. Se pikkuisen 
sammui ja hiipui. Se ensirakka-
us. Sitten kävi vielä niin, että 

Vapauduin 
anteeksiantamattomuuden synnistä
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C  Neil Armstrong

50 VUOTTA APOLLO 11:N 
LENNOSTA

Apollo 11 -lento oli NASA:n en-
simmäinen miehitetty avaruus-
lento, joka laskeutui kuuhun. 
Kuulennosta kertovassa doku-
mentissa on ennennäkemättö-
miä kuvia ja ääniä ja se juhlistaa 
historiallista tapahtumaa, josta 
tuli tänä kesänä kuluneeksi 50 
vuotta. 

Dokumentti näyttää ensim-
mäisen kuukävelyn, sen valmis-
telut ja paluun maan kamaralle. 
Näemme raketin lähdön, itse 
kuumatkan ja sitä edeltäneet 
päivät sekä astronauttien että 
sitä maasta seuraavien näkökul-
mista.

Ohjaaja Todd Douglas Mil-
ler on tehnyt elokuvan äskettäin 
löytyneistä 65mm filmiaarteista 
sekä yli 11 000 tunnista äänit-
teitä. Katsoja pääsee mukaan 
NASA:n kuuluisimmalle missi-
olle, joka vei ihmisen kuukäve-
lylle ja teki Neil Armstrongista 
ja Buzz Aldrinista kaikille tuttuja 
nimiä. Neil Armstronghan lausui 
nuo kuolemattomat sanat: ”One 
small step for man, but, one 
giant step for mankind.”

Todd Douglas Miller on to-
dennut: 

– What started out as a simple 
editing exercise, turned into a 
cooperative effort by an interna-
tional team of experts. The re-
markable discovery of a cache of 
untouched large format film and 
audio recordings added another 
dimension to the project: it was 
an opportunity to curate and 
preserve this priceless historical 
material.

Kolmihenkinen miehistö lau-
kaistiin lennolle 16.8.1969, ja 
astronautit Neil Armstrong ja 
Buzz Aldrin laskeutuivat kuu-
hun 20.7. ja tekivät ihmiskunnan 
ensimmäisen kuukävelyn. Pilotti 
Michael Collins jäi komentomo-
duuliin kuun kiertoradalle.

Apollo 11 -dokumentti sai 
maailman ensiesityksensä Sun-
dancen elokuvafestivaalilla tänä 
vuonna, jossa se voitti parhaan 
leikkauksen palkinnon ja oli 

ehdolla Grand Jury -palkinnon 
saajaksi. Elokuva sai ylistävää 
kritiikkiä medialta, eikä ihme, 
sen verran mukaansa tempaava 
Millerin dokumentti on.

Muistan, kuinka seurasin jän-
nittyneenä vanhempieni kanssa 
Pertti Jotunin isännöimää kuu-
studiota mustavalkotelevisiosta. 
Mielenkiintoista on, että pari-
kymmentä vuotta myöhemmin 
ystävystyin Pertin kanssa Espoon 
STELKin toiminnan puitteissa.

Nyt dokumenttia katsoessa 
pystyy eläytymään 50 vuoden 
takaisiin tapahtumiin – lähes 
haikeudenkyynelten keskellä… 

Silloin aikoinaan televisiosta 
pystyi katsomaan ainoastaan 
mustavalkoista kuvaa, mutta 
nyt oli mukana runsaasti ennen 
julkaisematonta värimateriaalia.

Dokumentti paljastaa myös 
monia mielenkiintoisia yksityis-
kohtia. Esimerkiksi vain pari 
tuntia ennen raketin laukaisua 
ja miehistön jo siirtyessä pai-
koilleen, ryhmä teknikkoja vie-
lä ruuvaili kiivaasti kantoraketin 
typpivuotoa kiinni. 

Toinen kiinnostava asia olivat 
astronauttien sykelukemat; kun 
raketti laukaistiin matkaan, Neil 
Armstrongin syke oli 100, kun 
taas Buzz Aldrinin ”vain” 88. 
Kuumodulin laskeutuessa kuun 
pinnalle Armstrongilla syketti jo 
156 – taisi olla jännät paikat.

Julkisuudessa on hehkutettu 
Armstrongin ja Aldrin kuukäve-
lyä, mutta Collins on jäänyt vä-
hemmälle huomiolle – hänhän 
"vain" kiersi kuuta toisten teh-
dessä historiaa  kuun pinnalla. 

Totuushan on kuitenkin, että 
ilman häntä nuo historian teki-
jät olisivat jääneetkin sinne kuun 
pinnalle. Michael Collinsin vas-
tuulla oli mm. huolehtia, että 
kuumoduli Eagle saatiin turval-
lisesti kiinnitettyä rakettiin, mikä 
ei dokumentin perusteella ollut 
mikään vasemmalla kädellä hoi-
dettu tehtävä.  Jokuhan totesi, 
että Collins oli kuuta kiertäes-
sään yhtä yksin kuin Aatami 
aikoinaan.

Kimmo Janas

C  Michael Collins

C  Buzz Aldrin
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M aailma, jonka näem-
me on luotu sanoilla. 
Eikä tietenkään millä 

tahansa sanoilla, vaan sanoilla, 
jotka lähtivät kaikkivaltiaan Ju-
malan huulilta. Kuten muistam-
me, ”Jumala sanoi” ja erinäisiä 
asioita alkoi tapahtua. Jumalan 
sanat, tarkoittaen siis myös kir-
joitettua Jumalan Sanaa Raamat-
tua, ovat luovia sanoja. Näiden 
sanojen luova voima ei rajoittu-
nut Raamatun alkulehdillä ker-
rottavaan luomishetkeen, vaan 
luomakuntaa seuratessamme 
havaitsemme Hänen luomis-
työnsä edelleen jatkuvan. Hä-
nen lausumansa sanat eivät ole 
menettäneet voimaansa, vaan 
esimerkiksi juuri luomistyössä 
alkuun saatetut prosessit tois-
tuvat luomakunnassa edelleen. 

Luomme oman 
maailmamme

Myös me, Jumalan luomat ihmi-
set, ikään kuin luomme omaa 
maailmaamme -se on elämämme 
suuntaviivoja- pitkälti omilla sa-
noillamme ja vaikutamme niil-
lä myös läheistemme elämään. 
Sanamme synnyttävät mielikuvia 
sekä meissä että niissä, jotka 
meitä kuulevat. Jokainen tie-
tää, kuinka puheen välityksellä 
vaikkapa pelko tai negatiivisuus 
tarttuu. Pelko on kuitenkin us-
kon vastakohta, eikä näin ollen 
lähtökohtaisesti kuuluisi osaksi 
uskovan puhetta. Toisten pu-
heita on vaikeampi säädellä, 
mutta omasta puheestaan 
voi päättää ihan itse. Omalla 
puheellaan myös asemoi itsen-
sä toisten seurassa. Jos ilmaisee 
olevansa huono matematiikassa, 
jää ihmisten mieliin henkilönä, 
joka ei osaa laskea. Ei tietenkään 
ole hyvä, että on jatkuvasti itse-
ään kehumassa -tästä Raamattu 
itse asiassa varoittaakin- mutta 
ei myöskään ole mitään tarvetta 
perinteiseen suomalaiseen tyy-

liin aliarvioida itseään ääneen 
toisten, eikä itsensä, kuullen.

Sana tuli 
lihaksi

Ymmärrämme Jumalan Sanan 
arvon ja merkityksen entistä 
paremmin, kun perehdymme 
siihen, mitä Johannes kirjoitti 
evankeliuminsa ensimmäisessä 
luvussa: ”Alussa oli Sana, ja Sana 
oli Jumalan tykönä ja Sana oli Ju-
mala”. Johannes jatkaa myöhem-
min, että tämä ”Sana tuli lihaksi 
ja asui meidän keskellämme…” 
Jeesus Kristus on Jumalan 
lihaksi tullut Sana. Raamattua 
lukiessamme emme vain lue 
meille talletettuja Jumalan Sa-
noja, vaan olemme tekemisissä 
Jeesuksen kanssa. Jumalan Sana 
on kokonansa totuus ja Jeesus 
sanoi itsestään, että Hän on tie, 
totuus ja elämä. Eipä ole siis yl-
lättävää, että Mooses kirjoittaa, 
ettei Jumalan Sana ole turha, 
joka ei koskisi meitä, vaan että 
siinä on meidän elämämme. 
Heprealaiskirjeen kirjoittaja 
puolestaan osoittaa, että Juma-
lan Sana on elävä ja voimallinen. 
Jumalan Sana vaikuttaa meissä, 
jotka uskomme. 

Usko tulee 
kuulemisesta

Paavali kirjoittaa, että usko tulee 
kuulemisesta, mutta kuuleminen 
Kristuksen Sanan kautta. Juma-
lan Sana synnyttää siis uskoa, 
joka on meidän yhtymäkohtam-
me Jumalaan. Raamattu sanoo, 
että ilman uskoa on mahdoton 
olla otollinen Jumalalle. Uskon 
syntyprosessi on onneksi hyvin 
yksinkertainen; kuten juuri luim-
me, usko saa alkunsa Juma-
lan Sanan kuulemisesta. Tämä 
tarkoittaa sekä pelastavaa uskoa 
että ihmeitä tekevää uskoa. Kun 
Jumalan Sanaa julistetaan synti-
sille, heissä syntyy uskon kuuli-
aisuus ja he pelastuvat iankaik-

kisesti. Ja kun tarvitaan uskon 
kättä, joka ojentautuu Jumalan 
puoleen vastaanottaakseen Hä-
nen hyvyyttään, vahvistuu tuo 
käsi juuri Jumalan Sanan lupaus-
ten kuulemisesta. On erinomai-
sen tärkeää käydä säännöllises-
ti jumalanpalveluksessa, mutta 
kasvaakseen uskossa ei tarvitse 
mennä mihinkään; riittää, kun 
alkaa lukemaan itselleen Raa-
mattua. 

Uskoa sydämessä 
ja suussa

Uskovaisen ei tulisi siis puhua 
pelkoa, vaan uskoa. Uskovaisen 
ei tulisi ennen kaikkea puhua 
tämän hetken tilanteesta, vaan 
ennemminkin lopputuloksesta. 
Uskovaisen ei tulisi puhua sie-
lunvihollisen teoista, vaan mie-
tiskellä ääneen Jumalan Sanan 
lupauksia. Mitä ikinä puhum-
me, sen me kuulemme ja se 
muokkaa sydäntämme. Ja mitä 
olemme sydämeemme va-
rastoineet, tulee se puheena 
ulos, sillä Jeesuksen opetuksen 
mukaisesti sydämen kyllyydestä 
suu puhuu. Kiitän Heikki-enoa 
siitä, että hän rohkaisi minua 
nuoruudessani opettelemaan 
raamatunjakeita ulkoa. On hie-
noa, kun erinäisissä elämän-
tilanteissa ajatuksiin nousee 
Jumalan Sanan lupauksia, eikä 
ihmispoloisen masentuneita 
mietteitä. Ja kuten seuraavasta 
huomaamme, Jeesus opetti, että 
meillä tulisi olla uskoa sekä sy-
dämessä että suussa: ”Totisesti 
minä sanon teille: jos joku sa-
noisi tälle vuorelle: ´Kohoa ja 
heittäydy mereen´, eikä epäilisi 
sydämessään, vaan uskoisi sen 
tapahtuvan, minkä hän sanoo, 
niin se hänelle tapahtuisi.” Kun 
Jerikoa valloitettiin Joosuan joh-
dolla, kukaan ei saanut sanoa 
sanaakaan, ettei pelonsekainen 
puhe olisi saanut israelilaisten 
sydämiä raukemaan. 

Puhe ohjaa 
elämääsi

Jaakobin kirjeessä todetaan, että 
kielellä -se on puheella- ihmi-
nen ohjaa omaa elämäänsä; ai-
van samoin, kuin laivaa ohjataan 
peräsimellä. Vaikka laivat ovat 
tuimain tuulten kuljetettavia, 
tuuli ei kuitenkaan ohjaa lai-
vaa; sen tekee perämies pe-
räsimellä. Siis vaikka elämässä 
puhaltaisivat tuimat tuulet, lop-
pujen lopuksi ihminen ohjaa 
omaa elämäänsä puheellaan. 
Kun meitä kohdellaan väärin, 
voimme valita, kuinka puhum-
me tuossa tilanteessa. Voimme 
itseämme säälien valittaa ja 
puhua asianosaisista henkilöis-
tä pahaa katkeraan sävyyn tai 
vastaavasti päättää siunata nii-
tä, joiden koemme kohdelleen 
meitä väärin. Se, kuinka näissä 
tilanteissa puhumme, vaikuttaa 
ratkaisevasti tuleviin päiviimme.

Puhu elämää
Keiritin puron kuivuttua Ju-
mala käski leskivaimon elättää 
profeetta Eliaa. Kun Elia pyysi 
leskeltä leipää, hän vastasi Elial-
le: ”Niin totta kuin Herra, sinun 
Jumalasi, elää, minulla ei ole lei-
päkakkuakaan, vaan ainoastaan 
kourallinen jauhoja ruukussa, ja 
vähän öljyä astiassa. Ja katso, ke-
rättyäni pari puuta minä menen 
leipomaan itselleni ja pojalleni, 
syödäksemme ja sitten kuollak-
semme.” Elia vastasi: ”Älä pel-
kää; mene ja tee, niinkuin olet 
sanonut. Mutta leivo minulle 
ensin pieni kaltiainen ja tuo se 
minulle. Leivo sitten itsellesi ja 
pojallesi, sillä näin sanoo Herra, 
Israelin Jumala: jauhot eivät lopu 
ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva 
astiasta…” Profeetan viesti les-
kivaimolle saavuttaa meidätkin 
vielä tuhansia vuosia myöhem-
min: ”Älä sano, minulla ei ole. 
Sen sijaan asioitse sillä, mitä 
sinulla on.” 

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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A   Brittien Adrian Hodgsonin ja Owen 
Turnerin Austin A90 Westminster vuosi-
mallia 1955 ei ole ehkä kaikkein ympä-
ristöystävällisin menopeli...

A

Peking to Paris -ralli
B   36 vuoro-
kautta kestä-
nyt ralli kulki 
13694 km pi-
tuisen matkan 
Pekingistä Hy-
vinkään kautta 
Pariisiin kesä-
kuun lopulla.

C   Kosketus venäläisen maatuskan kans-
sa korjattiin tyylikkäästi Jeesus-teipillä.

B   Australialaisten Gerry Crownin (vas.)  
ja Matt Brysonin ajokkina oli Leyland P76 
vuodelta 1974.

C   Belgialainen Anton Sr Gonnissen huristeli 700 kuutioisella Contal Mototri Tri-
cyclellä. 

D D   Taukotuokiot hyödynnettiin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: KP Juurikkala

T ammikuun 31. päivänä 
1907 julkaisi ranskalai-
nen sanomalehti ”le Ma-

tin” haasteen lukijoilleen: ”onko 
joku halukas ajamaan tulevana 
kesänä automobiililla Pekingis-
tä Pariisiin?” Tarkoitus oli ajaa 
16.000 km paikoin jopa tiettömiä 
taipaleita pitkin Kiinasta Rans-
kaan. 25 halukkaasta joukku-
eesta kisaan selvisi lopulta viisi 
joukkuetta. Kestävyysajon voitti 
prinssi Scipione Borghese 40-he-
vosvoimaisella, 4 -sylinterisellä 
Italalla.

Kallista 
lystiä

Tänä vuonna kesäkuun 2. päi-
vänä, 112 vuotta myöhemmin, 
starttasi alkuperäistä kestä-
vyysajoa kunnioittava Peking to 
Paris Rally 2019. 105 autokuntaa 
edustaen 18 eri kansallisuutta 
lähti 13.694 km pituiselle reitille 
läpi Gobin helteisen aavikon, 
Mongolian karujen tasankojen 
kautta Kazakstanin korpitaipa-
leille – ja kesäkuu lopulla myös 
pariksi päiväksi Hyvinkäälle, jos-

ta matka jatkui Tallinnan kautta 
Pariisiin.

36 päivän (2.6. – 7.7.) aikana 
joukkueet ylittivät 8 aikavyöhy-
kettä ja 12 maan rajat. Päivittäiset 
ajomatkat olivat keskimäärin 400 
km paikkeilla, mutta saattoivat 
olla jopa 650 km.

Kisaan sai osallistua 2-henki-
set joukkueet autolla, joka oli 
tehty ennen vuotta 1976. Paitsi 
että ralli oli varmasti voimille 
käyvä monessakin mielessä, lysti 
ei ollut halpaa, pelkkä osanot-
tomaksu on jo useampia kym-
meniä tuhansia euroja – jostain 
syystä kukaan ei halunnut kertoa 
summaa…

Ensimmäistä 
kertaa Suomessa

Hyvinkään Sveitsiin autot saa-
puivat Pietarista perjantai-
iltapäivällä 28.6. Seuraavan 
päivän aamuna rallissa vielä 

ajokunnossa olevat autokunnat 
pyörähtivät näytille Hyvinkään 
Vauhtipuistossa järjestettävissä 
jokamiesluokan yleisissä SM-
kilpailuissa. Sieltä matka jatkui 

Lopelle Saukkolan EK:lle, yhdel-
le matkan aikana kellotettavista 
erikoistaipaleista, jonka jälkeen 
siirryttiin Tallinnan lautalle.

Nyt seitsemättä kertaa järjes-

tetty nykymuotoinen Peking to 
Paris -ralli vieraili ensimmäistä 
kertaa Suomessa. Tähän vie-
railuun oli ”syyllinen” kisan 
ainoa suomalainen autokunta, 
vuoden 1962 Volvo PV 544:llä 
ajaneet hyvinkääläiset Martti ja 
Petri Kiikka. Isä-Martti on osal-
listunut aikaisemminkin kisaan, 
mutta poika-Petrille kerta oli 
ensimmäinen. Välin Peking – 
Hyvinkää tappioihin laskettiin 
jo neljä pakoputkea, mutta se 
ei tuntunut haittaavan kumpaa-
kaan. Ralli oli jo kokemuksena 
ainutlaatuinen, puhumattakaan 
isä-poika -suhteen hoitamisesta.

Lopputuloksissa Kiikat olivat 
luokkansa 4. sijalla ja kokonais-
kisan 18. sijalla.

Ikä on 
vain numero

Varsinainen veteraani oli aust-
ralialainen, 86-vuotias Gerry 
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A

D   Ja mitkäs kinkerit ne olisivat, jos ei Kympin uutisten kevennys olisi paikalla...

Israelilainen kuvausmenetelmä voi auttaa 
sairauksien todentamisessa

Lääkärien on ehkä pian mahdollista vertailla samasta henkilös-
tä pidemmällä aikavälillä otettuja aivokuvia, ja erottaa terveet ja 
sairastuneet aivokudokset toisistaan ilman vaarallista toimen-
pidettä. Tämä on mahdollista Jerusalemissa sijaitsevan Hep-
realaisen yliopiston tutkijoiden tekemän tutkimuksen ansiosta.

Tri Aviv Mezer ja hänen tiiminsä löysivät onnistuneesti uu-
den magneettikuvausmenetelmän, joka voi tallentaa muutok-
sia aivokudoksemme biologisessa rakenteessa, joita ilmenee 
esimerkiksi Alzheimerin taudin ja syövän yhteydessä. Tämä 
uusi magneettikuvausmenetelmä voi auttaa lääkäreitä löytä-
mään sairaudet aikaisemmin ja aloittamaan tarvittavat hoidot 
nopeammin. Mezer vertaa tätä uutta magneettikuvan tulkitse-
mistapaa verikokeen ottamiseen. ”Kun otamme verikokeen, 
näemme siitä valkosolujen tarkan lukumäärän elimistössämme 
ja tiedämme, että jos lukumäärä on korkea, se johtuu sai-
raudesta.” Tämä uusi analyysi antaa samankaltaisen tiedon 
aivoista.

Arkeologit löysivät 
raamatunaikaisen värjäyspaikan

Tel Shikmonan kaivauksilla Haifan eteläpuolella työskentele-
vät arkeologit ilmoittivat hiljattain, että he ovat nyt tunnistaneet 
jäännökset, jotka alun perin löydettiin jo 1960-luvulla. Arkeo-
logit uskovat, että jäännökset ovat peräisin raamatunaikaisesta 
värjäystyöpajasta. Työpajassa värjättiin vaatteita entsyymeillä, 
joita saatiin alueen vesistöissä elävistä merietanoista, joita 
oli tuohon aikaan runsaasti. ”Tähän mennessä ei koskaan 
aikaisemmin ole löydetty foinikialaista rautakauden aikaista 
värjäyspaikkaa, jossa on värjätty violetilla värillä”, sanoivat 
arkeologit. Väriä on luultavasti käytetty ylipappien vaatteisiin 
ja muihin koristeisiin, joita käytettiin temppelissä.

Israel sai kiitosta tuotteiden laadusta
FutureBrand Indexin tänä vuonna tekemä tutkimus paljastaa, 
että yhä useammat ihmiset ostavat Israelissa valmistettuja tuot-
teita. Israelin sijoitus nousi sadan maan listalla neljä pykälää 
ylöspäin ollen tällä hetkellä sijalla 22.

Kun mitattiin tuotteiden laatua, Israel oli tänä vuonna listan 
kärjessä. Hyvälaatuiset tuotteet kertovat hyvästä infrastruktuu-
rista, kehittyneestä teknologiasta, hyvistä terveyspalveluista, 
hyvistä koulutusmahdollisuuksista ja elämänlaadusta.

Turismi on kautta historian ollut yksi Israelin tärkeimmistä 
tulonlähteistä, mutta viime vuosien aikana maa on entises-
tään kohentanut mainettaan start-up yritysten ja uraauurtavan 
tutkimus- ja kehitystyön ansiosta. Teknologiayritykset, kuten 
Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Intel ja Samsung 
tekevät tutkimustyötä Israelissa.

Tällä erää viimeinen 
Etiopian juutalaisten lento laskeutui Israeliin

Vain 14 Etiopian juutalaista saapui Israelin lentokentälle tiistai-
na. Etiopiassa on edelleen noin 7 500 juutalaista, jotka odot-
tavat pääsyä Israeliin Gondarissa ja Addis Abebassa. Israelin 
hallitus ei kuitenkaan aio tehdä mitään päätöstä Etiopian juuta-
laisten muutosta ennen syyskuun vaaleja ja uuden hallituksen 
muodostumista. 

C   Jamie Turnerin ja Julian Rileyn (GB) hellyttävän näköinen Morris Minor vm. 1959.

C   Vähän tuppasi joulupukin deodorantti pettämään kesähelteellä...

D   Vuoden 1974 Porsche 911:ta ohjastivat tanskalaiset Lars ja Annette Rolner. 
D   European Cupin Classis-ryhmän toiseksi lopputuloksissa ajoi vuosimallia 1971 
olevalla Datsun 240 Z:lla belgialainen Filip Engelen kartturinaan Ann Gillis.

C   Kiikkaa olivat vastaanottamassa ikiomat go-go -tytöt. C   Myös Matti Vanhanen ja Simo Lampinen kiirehtivät onnittelemaan Kiikkaa.

B   Niin on muodollisuudet selvitetty Ve-
näjän rajalla, ja Hyvinkään oma poika 
Martti Kiikka kurvaa Hyvinkään Sveitsin 
pihaan Volvollaan.

Crown, jonka navigaattorina ja 
mekaanikkona oli Matt Bryson. 
Ajokkina heillä oli perimätiedon 
mukaan huonoin ikinä Austra-
liassa ikinä valmistettu auto, 
nykyään kulttiasemassa oleva 
Leyland P76 vuodelta 1973.

Crown oli mukana Peking to 
Paris -rallissa nyt jo kuudetta 
kertaa. Ensimmäisen kerran hän 
kertoo osallistuneensa ralliin 
tämänvuotisen navigaattorinsa 
Matt Brysonin isän, John Bryso-

nin kanssa vuonna 1997, jolloin 
ralli uudestisyntyi. 

– Voittojakin on tullut vuonna 
2010 ja tällä Leylandilla vuonna 

2013. 2016 meillä oli auton kans-
sa ongelmia, mutta tänä vuonna 
yritämme taas, Gerry Crown ker-
too ja lisää naurahtaen: – Meillä 

Australiassa muuten kaikki mie-
het ovat tosimiehiä!

Eikä yrittäminen mennyt 
hukkaan, sillä lopputuloksissa 

Crown/Bryson -kaksikko oli 
Classic -kategoriassa tänä vuon-
na jälleen hienosti ensimmäise-
nä.
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ARMON SAANUT 
SYNTINEN

Muhkean parran kasvattanut Mika Karola on 
saanut markkinoille uuden äänitteen, jota 
tehdessään hän kertoo kasvaneensa levyllä 
kuultavien laulujen kautta.

Levyn kappaleet ovat vanhoja ylistyshen-
kisiä lauluja, joihin Karola on tutustunut ko-
tiseuroissa ja muissa kokoontumisissa. 

Jari ja Tommi Levyn, Pauli Uusikylän ja 
Karolan sovitukset tuovat kappaleet hienosti 
tähän päivään. Eli kyse ei ole mistään vali-
tusvirren veisuusta vaan paikoitellen varsin 
räväkästä menosta, jossa matalaprofiilisen 
luterilaispojankin töppönen alkaa vispata 
musiikin tahtiin.

Vauhdikkaimpia kappaleita ovat "Ei Gali-
lean mies sinun ohi käy" ja "Lähde Jumalan", 
unohtamatta tietenkään aina yhtä tehoavaa 
"Meillä ompi voitto" -ylistystä.

Mika Karolan voimakas ja herkän ilmai-
suvoimainen ääni tuo hyvin esille laulujen 
tekstien sanoman vahvasta uskosta.

Herkimmillään Karola on äänitteen kap-
paleessa "Tässä nyt oon".

"Tässä nyt oon, Herrani mun, oottaen 
kastetta Hengen. Tässä nyt oon, ootan mä 
sua, täytä mut Hengelläs."

Voisiko sen paremmin sanoa.

KOLMAS
Maksetut Viulut yhtyeen uusin äänite "Kol-
mas" on mielenkiintoinen kokonaisuus, 
joka sisältää yhtyeen jäseneten sovittamia 
hengellisiä klassikoita sekä itse kirjoitettuja 
uusi lauluja.

Viisihenkinen folk pop -yhtye tunnetaan 
omaleimaisesta soinnistaan ja pitelemättö-
mästä lavaenergiastaan. 

Yhtyeen jäsenet ovat ennakkoluulotto-
mia hengellisten klassikoiden tulkitsijoita. 
Keikat ovatkin poikkeuksellisen mukaan-
satempaavia.

Maksetut Viulut on tänä päivänä yksi 
maamme suosituimmista hengellisistä yh-
tyeistä. Keväällä julkaistu äänite on jo sen 
kolmas studioalbumi.

Omiksi suosikeikseni tällä CD:llä nousi-
vat aina yhtä koskettava "Amazing Grace" 
sekä tietenkin Lasse Heikkilän säveltämä ja 
sanoittama "Rauhanruhtinas". Eikä vauhdik-
kaan sovituksen saanut "Kanteleenikaan" jää 
jälkeen.

Yhtyeen musisointi on iloista ja nuorekas-
ta. Mandoliinilla ja harmoonilla saadaan val-
tavirrasta poikkeavaa soundia kappaleisiin.

Hyvä Maksetut Viulut, lisää tätä!

KESKIYÖN 
AURINGON MAA

Kittilästä kotoisin oleva Saila Ruotsala jul-
kaisi keväällä kolmannen sooloäänitteensä 
"Keskiyön auringon maa", jonka hän on 
tehnyt yhteistyössä Lasse Heikkilän kanssa.

Ruotsala-Heikkilä -akselilla syntyivät 
myös hänen aikaisemmat levynsä.

Sailan musiikissa ja teksteissä ovat vah-
vasti esillä Lapin luonto sekä ihmisen elo 
iloineen ja suruineen.

Oman kertomansa mukaan hän kokee 
erityisesti mummon rukosten kantaneen 
häntä tähän päivään. Pakko myöntää, etä 
hyvää työtä on mummo tehnyt.

Saila kertoo saaneensa palautetta lauluis-
taan mm. masennuksen häivyttämisessä. 
Tähän on helppo yhtyä, sen verran  iloista 
ja koskettavaa hänen musisointinsa on. Uu-
tuuslevyllä varsinkin kappale "Näkkäläjär-
ven jäällä" saa suupielet kohoamaan.

Koskettavaa pintaa löytyy puolestaan 
Lasse Heikkilän säveltämästä ja Jarmo Jo-
kisen sanoittamasta kappaleesta "Tuli kulje 
kanssani":

"Armosi on avara, suuri hyvyytesi. Tuulen 
tulen vetesi, annat ajallasi. Tahdon käydä 
eteesi, elää lahjoistasi."

Kimmo Janas

KÄSIALAA JUMALAN
Riku Långström asuu Pirkanmaalla, vaikka 
osa juurista löytyykin Etelä-Pohjanmaalta. 
Esikoisalbumillaan komeaääninen nuori 
mies julistaa ja näyttää suuren Jumlan sy-
lin, jonne kuka tahansa voi juosta Häntä 
kohtaamaan, Jumalan armon ja rakkauden 
Jeesuksessa Kristuksessa.

Kesällä julkaistun levyn kaikki 12 kappa-
letta ovat syntyneet Allan L. Mäntyniemen 
kynästä varmalla otteella.

Rikun äänite viestii armollista sanomaa 
johdattaen kuulijan sille paikalle, jossa 
armahdus julistetaan todeksi ja synnit an-
teeksi.

"Kaikkeen maailmaan" -kappaleessa ki-
teytyy sanoma:

"Minä sinut lähetän, keskelle pauhun 
maailman, keskelle ihmismerien, vie viesti 
armon rakkauden. Se kerro suloisesti niin, 
se kylvä suoraan sydämiin."

Riku Långström ottanee paikkansa maam-
me suosittujen romanilaulajien kärjessä – 
toivoa vain sopii, ettei vaikkapa Tango-
markkinat vie nuorta miestä mennessään, 
vaan hengellinen musiikki säilyy etusijalla 
jatkossakin.
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Kari O. Niemi

Pitkä talvi ja ainainen 
epävarmuus Suomen 
kesän lämmöstä 
houkuttelee suomalaisia 
myös kesäkuukausina 
Välimeren 
rannalle ja yksi 
kestosuosikkikohteista 
on tietenkin Espanjan 
Aurinkorannikko. 

M ekin valitsimme koh-
teeksi juuri Aurinko-
rannikolla sijaitsevan 

Fuengirolan, joskin vuokraa-
mamme yksityisasunto sijaitsi 
El Farossa, kävelymatkan pääs-
sä Fuengirolan keskustasta. On 

lentokentälle, josta useaan ha-
luamaansa kohteeseen pääsee 
sujuvasti ja erinomaisen edulli-
sesti junalla. Lentoja löytyy sekä 
suoria että yhden tai useamman 
pysähdyksen taktiikalla. Itse 
vaihdoimme konetta menomat-
kalla Amsterdamissa ja palates-
sa Tukholmassa. Lentoaikataulu 
kannattaa valita niin, että saapuu 
kohteeseen valoisaan aikaan, 
jolloin kaupatkin mahdollista 
ilta- ja aamupalan hankkimista 
varten ovat paremmin avoinna. 
Tietenkin on eri asia, jos ma-
joittuu hotellissa, jolloin ruoka-
kauppoja ei tarvitse etsiä.  

Aika lailla omituista oli se, että 
pyrkiessämme ensimmäisenä il-
tana muutamaa minuuttia ennen 
kaupan sulkemisaikaa ostoksille, 
vartija eväsi meiltä pääsyn Mira-
mar-nimisessä ostoskeskuksessa 
sijaitsevaan sekatavarakaup-
paan. Yleensähän kauppaan pi-
täisi päästä sen aukioloaikoina, 
eikö totta? No, onneksi ystäväm-
me löysi Fuengirolasta Minimar-
ketin, josta saatoimme hankkia 
peruselintarvikkeita.

Vaihtelevat hinnat
Kun lopulta seuraavana päivänä 
pääsimme sisään edellä maini-
tun ostoskeskuksen sekatava-
rakauppaan teimme huomion, 
että peruselintarvikkeet ovat 
edullisempia kuin Suomessa; 
niiden hinta tosin saattaa hyvin-
kin vaihdella ostopaikasta riip-
puen. Esimerkiksi puolentoista 
litran vesipullo maksoi El Faron 
Minimarketissa 55 senttiä, aasia-
laisten pyörittämässä kaupassa 
Fuengirolassa euron, eräällä 
huoltoasemalla puolitoista eu-
roa, malagalaisessa kebab-ra-
vintolassa kaksi euroa ja lopulta 
Malagan vanhassakaupungissa 
kaksi ja puoli euroa. Mirama-
rin ostoskeskuksesta ajelimme 
taksilla asunnolle. Taksilla liik-
kuminen on edullisempaa kuin 
Suomessa, muttei yhtä halpaa 
kuin vaikkapa Israelissa. 

Ei pelkkää aurinkoa
Jo nimensäkin perusteella Au-
rinkorannikko on auringonotta-

dä vapaana laiduntavia hevosia. 

Auringonlasku 
kukkulan laella

Fuengirolassa on helppoa liik-
kua kävellen. Tasainen rantakatu 
on useiden kilometrien mittai-
nen. Ruokapaikkoja ja kahviloi-
ta riittää. Yleensä ottaen ravin-
toloissa syö edullisemmin kuin 
Suomessa. Mainittakoon myös, 
että miesten hiustenleikkuu ja 
parranajo maksoi vain 10 eu-
roa. Edellä mainittu on tieten-
kin tuttua kaikille Fuengirolassa 
käyneille, mutta harvempi lienee 
kiivennyt läheiselle kukkulalle 
katsomaan laskevaa aurinkoa. 
Kukkulan tuntumassa on lenk-
keilyyn innostavia reittejä, mutta 
myös erikoinen, aivan tasainen 
ja kohtuullisen laaja-alainen 
kukkulan huippu, josta voi ihail-
la joko auringonlaskua tai toises-
sa suunnassa aaltoilevaa merta. 
Jäi epäselväksi, oliko tämä El Fa-
ron ja Fuengirolan keskustojen 
välimaastossa sijaitseva kukkula 
Luojan vai ihmisen muokkaama.

Lintuperspektiiviä
Aurinkorannikon harrastusmah-
dollisuudet ovat moninaiset. 
Peruskuvioiden ohella pääsee 
halutessaan kokeilemaan hie-

Omatoimimatkalla 
Aurinkorannikolla

A

muuten huomionarvoista, että 
rakennusbuumista päätellen 
taantuma näyttäisi Aurinkoran-
nikolla helpottaneen.

Edullisin 
lentovaihtoehto

Edullisimman lentovaihtoehdon 
löytäminen on nykypäivänä erit-

täin helppoa vertaa.fi -sivuston 
välityksellä. Jos kohteena on 
Fuengirolan seutu, on kätevintä 
lentää Malagan kansainväliselle 

C A   Mijas on rannikkokaupunki Etelä-
EspanjassaAndalusian autonomisella 
alueella. Mijasin historia ulottuu tuhan-
sien vuosien taakse aikaan ennen 
Rooman valtakuntaa. (Lähde Wikipedia)

jan paratiisi. Merenrantaa riittää 
silmänkantamattomiin ja kesä-
kuussa näytti rannoilla olevan 
mukavasti tilaakin. Aurinkotuo-
lit auringonvarjon suojassa mak-
soivat meidän valitsemassamme 
paikassa viisi euroa päivältä. Itse 
rannalle oli vapaa pääsy. Mutta 
Aurinkorannikko ei ole vain 
merta ja aurinkoa, vaan se on 
myös korkeita kukkuloita ja 
kuvankauniita kyliä niiden rin-
teillä. Yksi näistä taajamista on 

Mijas, josta lähtee vaellusreittejä 
seuduille, joissa jo antiikin ajan 
roomalaiset ovat astelleet. Näil-
tä korkealla sijaitsevilta rinteil-
tä avautuvat huikeat näkymät 
alas rannan tuntumaan ja Mijas 
itsessäänkin on erittäin kaunis 
paikka ja todellakin kokemisen 
arvoinen. Halutessaan siellä saa 
kyytiä hevosella tai aasilla ja sit-
ten autolla alas laskeutuessaan 
voi valita ns. maaseutureitin, jon-
ka varrella saattaa hyvinkin näh-

C  Aasiparkki Mijasissa, lähellä Fuen-
girolaa.

A  Kohteen käyttötarkoitus ei ihan avau-
du, mutta oikeassa laidassa oleva mer-
kintä on varsin mielenkiintoinen.
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pääteasema sijaitsee vieläkin 
lähempänä, mutta matkatava-
roiden säilytys onnistuu tietääk-
semme vain keskusasemalla. 
Koettuamme tarpeeksi Malagan 
vanhaakaupunkia palasimme 
noutamaan laukkujamme, kii-
pesimme junaan, joka kuljetti 
meidät lentokentälle hintaan 
1,80 per henkilö. Junalippu os-
tetaan joko käteisellä tai kortilla 
asemalla sijaitsevasta automaa-
tista. Lippu kannattaa säilyttää, 
sillä osalla asemista on ulosme-
noportit, jotka aukeavat matkai-
lijalle ainoastaan matkalipulla.

Takaisin kotiin
Pieni miinus reissulla oli len-
toasemalla ennen paluulentoa 
vietetty yö. Mutta nyt tuo pieni 
tuska on jo mukava muisto. Ja 
yö olisi mennyt pipariksi joka 
tapauksessa, sillä kentälle olisi 
täytynyt paikallisten ohjeistuk-
sen mukaisesti hipsiä jo aamu-
viiden aikaan, koneen lähtiessä 
kello seitsemän.

Lämmöllä suosittelemme lo-
mamatkaa Espanjan Aurinko-
rannikolle. Kokemuksemme 
mukaan matkustaminen kysei-
sellä suunnalla on turvallista 
sekä vaivatonta ja ihmiset ovat 
ystävällisiä.

man poikkeuksellisempiakin 
lajeja. Näistä yksi on roikkumi-
nen valjaissa lähes 200 metrin 
korkeudessa meren yläpuolella. 
Liitovarjo lienee oikea nimitys 
keinumaiselle viritelmälle, jota 
hinataan veneen perässä. Lin-
tuperspektiiviin pääsee muuta-
malla kympillä. Näköalat olivat 
upeat, mutta omaa kokemusta 
varjosti valjaat, jotka painoivat 
reisiä varsin ikävästi.

Matkalla Malagaan
Mitä ilmeisimmin jokainen loma 
päättyy joskus. Meilläkin oli lo-
pulta edessä vuokraamamme 
asunnon siivous ja pakkaami-
nen. Ystävämme kyydillä pää-
simme junalle, joka kulkee ak-
selilla Malaga-Fuengirola 20 mi-
nuutin välein; pois lukien muu-
tama hiljainen tunti yöllä. Junalla 
matkustaminen ei tosiaan vaadi 
suuria summia ja ehkä juuri sen 
tähden vapaata istumapaikkaa 
joutuu toisinaan hieman etsi-
mään. Viimeisenä varsinaisena 
lomapäivänä ajoimme siis junal-
la Malagaan. Matka Fuengirolan 
suunnalta Malagaan maksoi 3,60 
euroa. Jätimme matkalaukkum-
me säilöön Malagan keskusase-
malle. Isokokoisesta lokeros-
ta maksoimme päivävuokraa 

A

Jussi Kosola

Puukenkien herättäjäjuhulista (siis Power Truck Showsta Alahärmäs) Iltasanomat julukaasi hyvän jutun 
rainan kera. Siinä rekka-conwoy jyristeli uliahasti kohoren miittiä.

Tykkäsin kovasti koostehesta, mutta leheren kommenttikenttähän ilimestyy pääsääntöösesti toisel-
laasta tuatosta...

On se ny kumma, ku likipitään kaikki ammattikunnat kokoontuuvat about kerran vuares yhtehen 
jakamahan/vastahanottamahan/pönkittämähän alansa yhtälöötä, mutta mistään muusta kokoontumi-
sesta ei oo tälläästä miälensäpahoottajien koostetta syntyny. Möykättihi mm. hiilijalaanjäliestä ja joku 
siälä olis kaivannu Griinpiissiäki tontille, jatkuen siitä kuinka rekkojen koristelu on överiä jne jne...

Jo on markkinat... Olisivat eres esiintynehet omalla nimellänsä, mutta ku piilourutahan nimimimerkin 
taa, jolloon mulla heitti sen vaihteen päälle, että omalla nimelläni kommentoon esittäen näkemyksiäni 
toisesta perspektiivistä: Nämä Tosimiähet ja -naiset hualehtii siitä, että meirän jääkaapiista löytyy pur-
tavaa ja joku sen jääkaapinkin on raharannu... (Oli muuten koko rekkajuttu poistettu päivänmittaha).

Osa näistä ammatinharioottajista likipitään asuu tyäpaikallansa, ja kukapa ei haluaasi em. olevan 
maharollisimman viihtyysän?

Miätitähämpä viälä, kuinka palio tyällistävää vaikutusta tällä rekkojen gustomoonnilla/tuunaamisella 
on: Kariapuskurit, lisävarustet johon ruattis antaavat vakuutusyhtiöt alennusta liikennevakuutuksis, ku 
törmäystilantehes ko. lisävarustet ehkääsöö rekan vaurioota... Montako suuta tämäkin kariapuskuri 
ruakkii? Ylihärmäs niitäkin teherähä! Maalaamot tyällistyy ja listaa sais jatkettua vaikka kuinka, mutta 
täs oli esimerkkiä.

Rekkafirmat paineestetahan muallaki ku Iltasanomien kommenttikentäs. Firmat kilipaaluttaavat ta-
saasin väliaijoon halavimman tariouksen myätä tuatteettensa logistiikan, ja siinä kyllä rahtifirman 
omistajilla piisaakin laskelmaa.

Hyvältä näköalapaikalta saan itte seurata näitä ammattilaasia.  Kaverini esimerkkitapauksella maus-
tan tätä rekkaromantiikan kääntöpualta: miltä tuntuu herätä aamulla rekan makuutilasta ja kömpiä 
aamupesuulle polokaasemalla jään rikki vesiojasta ja siältäkäsin pestä naamansa. Käykö kateheksi? 
Näillä evähillä komppaan heirän oikeuttansa jokavuatisehen kokoontumisehensa.

Hiilijalaanjäliestä kun kommentootihin, niin millään muatua sitä väheksymätä on kuitenkin niin, että 
pahemmat saastuttajat löytyy jostakin mualtapäin ku Suamesta.

Toki me jokahinen voimma vaikuttaa piänilläkin teoolla tähän yhtälöhön, mutta siitäkin voi seu-
rauksena olla fanaattisuus ts. se voi muarostua suarastansa uskonnoksi, joka täyttää pään niin ettei 
kovalevylle maharu muuta...

Uskua ku on joka lähtöhö: luantouskovaasta, julukimolle fanittamisesta voi sellaanen muarostua, tai 
vaikkapa kommunismi, joka viää paikan Jumalalta, kun se on ateistinen vakaumus.

Sellaasis mais kristittyjä on kautta aikaan vainottu ja siinä voi henkikin olla löysäs. Maanalaasis 
seurakunnis sitte kokoontuuvat, koko aijan uhkapäällä viranomaasten taholta.

Urbaanilegenraa vai tositapaus Kiinasta, vastuu jää ny kuulialle/lukijalle: Ryhymä kristittyjä oli koolla, 
ja poliisit tulivat kesken kinkerien ja ilimoottivat, että joka kiältää Jeesuksen Herrauren, niin saa lähtiä 
tästä tilasta vapaana. Osa oli lähteny ja ne jokka erelleenkin tunnustuksessansa pysyyvät, kokivakki 
melekoosen yllärin: poliisit oli sanonu, että ny jatketaha, mekin oomma Jeesuksehen uskovia. 

Kiinasta kyllä ei näin heleppoja tapauksia yleensä kuule, vaan ankarat vainot siälä jylttää heitä 
kohtahan, jokka ovat Jeesuksen Kristuksen Herraksensa vastahanottanehet.

Täälä rakkahas Suames me jokka Jeesuksen Herraksemma  tunnustamma, on helepompaa...
Hurahtanehiksi, hihhuliiksi jne. saatetahan kyllä määriitellä, mutta ainakaan viälä ei vainoja koeta.

Puukenkien 
herättäjäjuhulat

vajaat neljä euroa; laukut oli 
noudettava kello 23 mennessä. 
Maksuvälineenä laukkujen säily-
tyspaikassa toiminee ainoastaan 
kolikot.

Upea Malagan 
vanhakaupunki

Olimme kuulleet kehuttavan 
Malagan vanhaakaupunkia ja 
alue todellakin vastasi odotuk-
sia; kauniita rakennuksia, upei-
ta puistoja, huikeita näköaloja, 
vanha linnoitus ja mukavaa 
tunnelmaa katuravintoloissa. 
Sekä espanjalaiset että turistit 
haluavat selkeästi ravita itse-

ään ulkoilmassa. Lounastimme 
La Plaza Malaga -ravintolassa, 
jossa ihastelimme ja kehuimme 
nuoren miestarjoilijan toimintaa 
ja maistoimme ehkä maailman 
parasta juustokakkua. Lounas, 
sisältäen salaatin, pääruoan, jäl-
kiruoan ja ruokajuoman, maksoi 
10 euroa ja 50 senttiä.

Tutustuimme vanhaankau-
punkiin ensin hevosrattailla 
ajellen. Tämän jälkeen oli hel-
pompaa päättää, mihin suuntaan 
kannatti kävellen suunnistaa. 
Vanhakaupunki ja sen laella 
sijaitseva linnoitus ovat vain ly-
hyen kävelymatkan päässä Mala-
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OHJEITA JUMALAN 
MIELLYTTÄMISEEN

Lukiessani Messiologia kirjaa en 
voinut välttyä ajatukselta, kuinka 
yksi kenraaleista Jumalan valta-
kunnassa antaa ohjeita nuorem-
milleen työssä evankeliumin 
saralla. Kirjan sanoma mahdol-
lisesti auttaa välttämään joitakin 
eteentulevia sudenkuoppia.

Joitakin nimiä mainitaan Ope-
raatio Mobilisaatio järjestöstä, 
jonka Verwer perusti yli puoli 
vuosisataa sitten.Viime aikoina 
hän on usein vieraillut Intiassa ja 
nostaa daliti-ihmisten hädän tie-
toisuuteen (kastien ulkopuolella 
olevat n 250 miljoonaa köyhää, 
usein vailla opiskelumahdolli-
suuksia).

Kirja antaa hyviä ohjeita ja 
tavoitteita Jumalaa miellyttävän 
johtajuuden kentässä sekä ”yl-
lyttää” näkemään Jumalan vai-
kutusta sielläkin, jonka moni 
saattaisi ensi näkemältä tuomita 
”väärennökseksi”.

Luvun Jos et halua loukkaan-
tua, älä pelaa rugbyä sanoma 
on niille, jotka ovat lähdössä 
hengelliseen työhön, iskuja on 
luvassa sekä oikealta että va-
semmalta parhaissakin seura-
kunnissa.

Verwerin elämässä kirjalli-
suustyö on ollut suuressa roo-
lissa ja hänelle merkittävää on 
ollut mm. Sananlaskujen kirjan 
sanoma. Kirjassa kuuluu koke-
muksen ääni ja toivottavasti se 
”eksyy” moniin käsiin luettavak-
si ja elämää rikastuttamaan.

Samuel Saresvirta

George Verwer
Messiologia – Sekasotkun siunaus
Aikamedia, 2019

ELÄMÄÄ KARUSSA 
POHJOLASSA

Kirjassaan Punainen Myssy kir-
jailija Kangas vie lukijansa karul-
le jäämeren rannalle, Finnmar-
kiin. Siellä puuttomalla seudulla 
elelee kirjan päähenkilö Eilif yh-
dessä vaimonsa Gudridin kanssa 
pienessä mökissään. Aikanaan 
kylässä on ollut kovasti elämää 
kalatehtaan tarjotessa työtä mo-

tavaa, mutta kirjassa on edessä 
vielä jännittäviä episodeja ja pai-
nostavien tunnelmien sijaan on 
nousemassa myös ”kirkkaampia 
näköaloja.

Samuel Saresvirta

Kirsi-Klaudia Kangas               
Punainen Myssy                    
Väyläkirjat, 2018

77 vuotiaalla Verwerillä on 57 
vuoden taival Kutsujansa pal-
veluksessa. Sekasotkun siuna-
us saattaa yllättää lukijan, jolle 
tavoite on että asiat ovat aina 
järjestyksessä. Verwerin ajatel-
ma: Missä kaksi tai kolme ovat 
koolla Jeesuksen nimessä, siellä 
seuraa ennemmin tai myöhem-
min hankaluuksia antaa viittauk-
sen Messiologian ”maailmaan”. 
Kirjassaan Verwer viittaa monien 
kristillisten kirjailijoiden teok-
siin, joista hän on saanut apua 
elämänsä murrosvaiheissa.

Ahonen, Hyttinen, Kettunen, 
Pokka & Veikkola
Toim. Outi Rajala
Idän uskonnollisuuden kohtaaminen
Lähetysyhdistys Kylväjä, 2019

Juho Sankamo
Alkukirkon salaisuus
Perussanoma, 2018

SYNTYJÄ SYVIÄ
Juho Sankamo tutkailee uudessa 
kirjassaan kirkon parin tuhannen 
vuoden aikahaitaria ja selvittää 
Raamatun, kirkkoisien ja jopa ar-
keologian valossa, millainen on 
se kirkko, jonka Kristus rakensi 
kalliolle. Millaista jumalanpalve-
lusta siellä vietettiin, ja kuinka al-
kuseurakuntaa johdettiin. Mitkä 
ovat kirkon jo syntymässä saadut 
tunnuspiirteet? Vahva historia 
avaa toivon näköaloja tulevai-
suuteen. Tässä syy, miksi tämä 
kirkon alkuhistoriaan keskittyvä 

kirja on erittäin ajankohtainen.
Kirjan ydinviestinä on, ettei 

Kristusta voida erottaa kirkos-
taan sen paremmin kuin hyvää 
paimenta laumastaan tai sulhasta 
morsiamestaan.

Åbo Akademista teologian 
tohtoriksi valmistunut Juho 
Sankamo toteaa kirkosta kirjoit-
taessaan kirjoittavansa Jumalan 
perheväestä, jonka poika on, 
kansasta, johon kuuluu, hän 
kirjoittaa ruumiista, jossa on jä-
senenä, kirjoittaa laumasta, jossa 
tuntee olevansa lampaana. ”En 
kirjoita ulkopuolisena tarkkai-
lijana vaan sisäpiiriläisenä, jol-
le tämä näkyvä ja näkymätön, 
yksi, pyhä, apostolinen ja yhtei-
nen kirkko, Kristuksen kirkko, 
on valtava rakas ja välttämätön 
tärkeä.”

Alkukirkon salaisuutta sel-
vittäessään Sankamo lähtee 
liikkeelle vahvasta herätys-
kristillisestä taustastaan. Hän 
on ollut mukana seurakunnan 
toiminnassa lapsesta lähtien, ja 
toiminut pappina yli kymmenen 
vuotta eri seurakunnissa. Eli kirja 
on syntynyt pastoriaalisen ope-
tustyön keskellä.

Helposti voisi pelätä, että toh-
torismies kirjoittaa näinkin vai-
keasta aiheesta kuivasti, ja litur-
giaa tulisi enemmän kuin lukija 
jaksaa sulattaa. Mutta onneksi 
pelko osoittautuu vääräksi heti 
kirjan alkulehdillä – Sankamo 
hallitsee asiansa, kuuluuhan hä-
nen taustoihinsa vahvasti myös 
raamatuntutkimus.

Kirjoittaja myöntää, että kirk-

ko on erittäin salaperäinen ja sii-
tä on vaikea saada otetta. Kirkko 
on yhtä aikaa taivaassa ja maan 
päällä, se on yhtä aikaa näkyvä 
ja näkymätön jne.

Tutkiessaan Apostolien tekoja 
Sankamo ottaa tarkasteltavaksi 
erityisesti Jerusalemin paikal-
lisseurakunnan. Pyhän Hengen 
vuodatuksen jälkeenhän ky-
seinen seurakunta oli monessa 
mielessä kirkollisen kehityksen 
ja mission eturintamassa.

Alkukirkon salaisuus päättyy 
ylistykseen. Kirjan kahdessa vii-
meisessä luvussa Sankamo sel-
vittääkin, millaista jumalanpalve-
lusta alkukirkossa vietettiin.

Ehdottomasti lukemisen arvoi-
nen opus, joka avaa silmiä mo-
nista kirkkoon liittyvistä asioista.

Kimmo Janas

nille. Tehtaan hiljennyttyä ja 
nuorison muutettua etelään jo 
aikaa sitten on elämä kylässä 
hiljaista ja rauhallista.Turistit 
joista monet ovat lintuharrasta-
jia tuovat väriä paikkakunnalle, 
mutta Eilifin mielestä he ovat 
haittaamssa hänen toimiaan ja 
elämäänsä.

Kirjan alkuosa keskittyy viik-
koon, jonka Eilifin vaimo Gud-
rud viettää pois kotoa ensimmäi-
sellä ”aurinkolomallaan” Krei-
kassa. Matkaseuralaisena hänellä 
on eteläisessä Norjassa asuste-
leva sisarensa. Gudridin poissa 
ollessa on Eilifillä aikaa ajatella 
ja menneisyyden ”haamut” alka-
vat ahdistaa miestä toden teolla.
Suurin trauma hänen elämässään 
oli 15 vuotta sitten tapahtunut 
nuoremman veljen, Arvidin, 
kuolema jäämeren aaltoihin.
Yhteinen kalastusalus Arvidin 
kanssa oli hommattu tuomaan 
elantoa pöytään, mutta se koi-
tuukin pikkuveljen kuolemaksi 
ja vuosia Arvidin muisto on ollut 
syyttävänä Eilifin tajunnassa.

Saksalaisturistin ilmestyminen 
Eilifin elämänpiiriin kameroi-
densa kanssa saa muistot myös 
sodan ajalta aktivoitumaan jol-
loin komentaja Falck piti Eilifin 
ja Gudrudin kotia ”asemapaikka-
naan” ja sodan loputtua seudun 
jättäessään vei mukanaan Eilifin 
kihlatun vaalean kaunottaren 
Ashildin.

Kaikki nämä muistot pitävät 
Eilifiä raudanlujassa otteessaan 
ja vasta Gudridin paluu Krei-
kasta tuo miehelle muuta ajatel-

KOHTAAMISIA 
USKONKENTILLÄ

Lähetysjärjestö kylväjän uusi 
opaskirja paneutuu itäisten us-
kontojen kohtaamiseen.

Matkailu Suomen ja Aasian vä-
lillä on lisääntynyt voimakkaas-
ti viimevuosina – kiitos suorien 
lentoyhteyksien. Onhan tänäkin 
vuonna jo kaksi kiinalaista yhtiö-
tä aloittanut operoinnin Suomen 

ja Kiinan välillä ja kolmaskin liit-
tyy pian joukkoon.

Pelkkä lyhyt turistimatka ei 
vielä pysty avaamaan idän us-
konnollisuuden saloja, ja monet 
piilossa olevat uskonnollisuuden 
muodot viesteineen tulevatkin 
esille vasta, kun vietetään pi-
dempään aikaa toisessa kult-
tuurissa. Uuden asuinmaansa 
elämänmenoa tulkitessaan lähe-
tystyöntekijöistä muovautuu vie-
raiden uskontojen erityisosaajia.

Heillä on edellytykset hahmot-
taa ympärillä olevaa kulttuuria 
ja sen uskonnollisia elementtejä 
syvemmin kuin oppikirjoja lu-
kemalla.

"Idän uskonnolisuuden koh-
taaminen" tarjoaa läpileikkauk-
sen Aasian uskontojen pääpiir-
teistä. Paljon jätetään kuitenkin 
lukijan itsensä selvitettäväksi ja 
pureskeltavaksi – hyvä niin, jos 
asia kiinnostaa, varmaan löytyy 
intoa myös hankkia lisätietoa.

Siinä missä yksittäistä uskon-
toa tarkastellaan teologisena tai 
pragmaattisena ilmiönä, voitai-
siin jokainen uskonnon ilmene-
mismuoto jakaa vielä useaan ala-
kategoriaan. Esimerkiksi, miten 
kyseiseen uskontoon suhtautu-
vat papit riitteineen, paikalliset 
viranomaiset ja poliitikot lakeja 
säätäessään, yhteisöjen johtajat 
päätöksiä tehdessään, perheen-
äidit ja -isät kasvatuksessaan, 
lapset mallintaessaan vanhem-
piaan, koululaitos opetukses-
saan tai kerjäläiset ja syrjäyty-
neet omassa roolissaan? Eli jotta 
kaikkiin kysymyksiin saataisiin 
vastaus, edessä olisi kokonaisen 
kirjasarjan tekeminen.

Kirjasessa on otettu joukko 

katkelmia Kylväjän lähettien 
ystäväkirjeistä, joissa lähetit ku-
vaavat paikallisen uskonnolli-
suuden kohtaamista. 

Katkelmat ovat varsin mie-
lenkiintoista luettavaa ja niissä 
näyttäytyy uskontojen pirstalei-
suus ja moniulotteisuus läpitun-
kevana ihmisten elämässä.

Kimmo Janas
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K antatie 67 halkoo pitkin 
Pohjanmaata ja Ilmajoen 
kohdassa tien varressa 

katse kiinnittyy vaikuttavan nä-
köiseen rakennuskompleksiin, 
joka on Lähdesmäen huoneka-
luliike.

Perheyritys on Juhana Läh-
desmäen, niin monessa muka-
na olevan miehen, ”pääelin-
keino”. Toisen yrityksen kautta 
perhe hoitaa kiinteistöjen raken-
tamista ja vuokrausta, sekä huo-
nekalujen maahantuontia.

Juhana Lähdesmäki on yrittäjä, 
perheenisä, Kristillisdemokraat-
ti-aktiivi ja jenkkiautoharrastaja.

Kerrohan mistä saat 
ajan riittämään kaikkeen 
kulloiseenkin tehtävään, 

kun vielä toteutat 
hankkeesi tunnollisena 

miehenä  huolella 
paneutuen, eli ”et mene 
aidan yli matalimmasta 

kohdasta”?
Täytyy tunnustaa, että tehtävien 
priorisoinnissa on kyllä haastei-
ta. Pakkohan se on päivittäin 
laittaa hoidettavia tehtäviä tär-
keysjärjestykseen ja siirtää niitä 

vähemmän kiireisiä asioita myö-
hemmäksi. 

Luokittelen itseni jonkinlaisek-
si perfektionistiksi, jonka vuoksi 
välillä kyllä stressaan aikalailla 
keskeneräisistä ja aloittamatto-
mista tehtävistä. Unelmoin sellai-
sesta tilanteesta, että pöytä olisi 
töistä lähtiessä täysin puhdas.

Lasten ollessa pieniä syyllistyin 
ajan varastamiseen perheeltä ja 
jatkoin työpäiviä usein myöhäi-
seen iltaan. Siitä on jälkeenpäin 
katsoen aiheutunut paljon mieli-
pahaa niin itselle kuin puolisol-
lekin, lapsista puhumattakaan. 

Viitisentoista vuotta sitten tuo 
työlle omistautuminen meinasi 
hajottaa koko perheen, mut-
ta silloin lähdimme tietoisesti 
korjaamaan parisuhdettamme 
kristillisen avioparityön avulla. 

Useita avioliittoleirejä on tullut 
vuosien mittaan käytyä ja ne 
ovatkin todella hyvä ”vuosihuol-
to” avioliitolle. Olemme myös 
saaneet olla tarjoamassa leireillä 
opittuja parisuhdetaitoja toisten 
avioparien avuksi. 

Meille miehille on niin tyypil-
listä työlle omistautuminen, mut-
ta sen neuvon antaisin kaikille, 
että arvojärjestyksessä puoliso ja 
perhe täytyy laittaa kärkeen heti 
Jumala-suhteen jälkeen, ennen 
työtä, seurakuntaa ja harrastuk-
sia.

 
Miten business on 
muuttunut vuosien 

mittaan?
Kyllä liike-elämä on muuttunut 
paljon hektisemmäksi. Vaikka 
sähköposti on suunnattomasti 

helpottanut ja nopeuttanut yh-
teydenpitoa, siitä on kyllä tullut 
itselleni ja melkeinpä kaikille 
yritystoiminnassa toimiville tu-
tuilleni melkoinen lisätyöllistäjä. 

Jos asiakkaan sähköpostiin ei 
ehdi vastaamaan heti, niin mo-
net jo soittavat vihaisena tun-
nin kuluttua, että miksi ei ole 
vastattu. Itselläni tahtoo kulua 
jopa yli puolet työajasta sähkö-
postien käsittelyyn. Internetin 
myötä hintakilpailu on muuttu-
nut sairaalloisen kovaksi, kun 
tuotteiden hintataso on jokaisen 
helposti tarkastettavissa netistä. 

Mielestäni lisäksi asiakkaat 
tekevät nykyään reklamaatioi-
ta tuotteista aikaisempaa her-
kemmin, usein aiheettomasti-
kin. Muutenkin monilla tuntuu 
olevan ”informaatio-ähkyä”, 
kun niin asiallista tietoa kuin 
disinformaatiotakin syötetään 
niin monia eri medioita hyväk-
sikäyttäen. 

Omalla alallamme, huone-
kalukaupassa, tapa toimia on 
muuttunut yleisesti sellaiseksi, 
että tuotteita ei enää pidetä liik-
keen varastoissa niin kuin taka-
vuosina oli tapana, vaan tuotteet 

tilataan vasta, kun asiakas on 
tehnyt kaupat. Samaa käytäntöä 
toteuttavat myös monet alan 
verkkokaupat. 

Omassa yrityksessämme 
olemme päätyneet toimimaan 
täysin päinvastaisesti, sillä olem-
me kokoajan määrätietoisesti 
kasvattaneet varastojamme, täh-
täimenämme, että meiltä asiakas 
saa suuren osan tuotteista heti 
mukaan varastosta, tai verkko-
kauppojemme tuotteet voidaan 
lähettää parhaimmillaan jopa 
samana päivänä kun asiakas on 
tehnyt tilauksen. Tästä toimin-
tatavastamme olemme saaneet 
merkittävää kilpailuetua kilpai-
lijoihimme verrattuna.

 
Suomalainen 

huonekalu vs ulkomainen 
kaluste?

Mielestäni on hyvin surullista, 
että vuosittain Suomesta hävi-
ää muutamia huonekalutehtaita 
joko konkurssin tai eläköitymi-
sen kautta. Työvoimavaltaisten 
laadukkaiden tuotteiden val-
mistaminen Suomessa on yk-
sinkertaisesti muodostunut liian 
kalliiksi. 

Laadukkaita kotimaisia tuot-
teita kyllä myydään, mutta aivan 
liian suuri osa kuluttajista kiin-
nittää ostokäyttäytymisessään 
huomiota lähinnä hintaan, joten 
kotimaisten tuotteiden myynti-
määrät jäävät sen verran pienik-
si, etteivät tehtaat niillä määrillä 
pysty toimimaan. Onneksi maas-
samme kuitenkin vielä on jäljellä 
jonkin verran laatuvalmistajia, 
joiden tuotteita kyllä pidämme 
esillä myymälässämme. 

Julkisessa keskustelussa usein 
syyllistetään yrityksiä siitä, että 
myyntiin otetaan paljon ulko-
maisia tuotteita, mutta kyllä mi-
nun mielestäni koko ongelman 
ydin on siinä, millaisia tuotteita 
kuluttajat valitsevat, kun ovat 
huonekaluja ostamassa. Niin 
mukavaa kun olisikin tarjota 
vain suomalaisia huonekaluja, 
niin se ei ole mahdollista, sillä 
siinä tapauksessa menettäisim-
me suurimman osan asiakkais-
tamme toisille liikkeille. 

Tuomme itse maahan merkit-
tävän osan myynnissä olevista 
ulkomailla valmistetuista tuot-
teista. Näin toimien voimme pa-
remmin valita luotettavia valmis-
tajia ja meille sopivia mallistoja. 

Lisäksi oma suora tuonti ilman 
välikäsiä mahdollistaa tuotteiden 
myymisen kilpailukykyiseen 
hintaan. 

Ulkomaisten tuotteiden laatu 
taas riippuu täysin siitä, millaista 
laatua sisäänostaja valitsee, sillä 
vaihtoehtoja maailmalta kyllä 
löytyy. Oma maahantuontimme 
on pääosin keskittynyt keskita-
son laatuun, sillä kaikkein hal-
vin laatu vain tuo ongelmia niin 
ostajalle kuin myyjällekin, kun 
taas kaikkein korkeatasoisimmat 
tuotteet maksavat kuljetuskus-
tannuksineen saman verran tai 
jopa enemmän kuin kotimaiset.

 
Miten usko näkyy 

elämässä ja 
yritystoiminnassa?

Omassa toiminnassani se näkyy 
siinä, että pyrin olemaan kai-
kessa mahdollisimman avoin 
ja rehellinen. Usko myös mää-
rittelee arvojani ja ihmiskuvaa-
ni politiikassa, jossa pyrin aina 
miettimään kantojani Raamatun 
arvomaailmasta käsin ja ihmisen 
arvoa kunnioittaen. 

Enemmän toivoisin arjessa tu-
levan keskusteluja hengellisistä 
asioista, mutta valitettavasti ih-
miset ovat nykyään hyvin varau-
tuneita tai sitten itseltäni puuttuu 
rohkeutta.

 
Yhteiskunnan 

ongelmakohdat nykyään?

Kaikkein suurimmaksi ongel-
maksi koen ihmisten maallis-
tumisen ja kristillisten arvojen 
hylkäämisen niin yksilöihmisten 
kuin koko kansankin kohdalla. 
Siitä aiheutuu erityisesti moraa-
liarvojen murenemista ja vähitel-
len sillä on vaikutusta myös ihan 
lainsäädäntötasolle saakka. 

Valtionvelan kääntyminen 
kasvuun muutaman paremman 
vuoden jälkeen on mielestäni 
huolestuttavaa, sillä en tahtoisi, 
että jätämme jälkipolville koh-
tuutonta velkataakkaa makset-
tavaksi. Mielestäni nyt olisi kii-
reesti kiinnitettävä huomiota niin 
valtion kuin kuntienkin tarpeet-
toman suurien organisaatioiden 
keventämiseen. 

Paljon on tarpeetonta byro-
kratiaa vuosikymmenten varrel-
la kertynyt ja siitä tulisi päästä 
kiireesti eroon. Hallitusohjel-
maan kirjattu maakuntamalli on 
mielestäni hyvin huolestuttava 
kehityssuunta, sillä pelkään että 
siinä luodaan taas yksi hallinnon 
väliporras lisää ja sille annetaan 
vieläpä verotusoikeus. 

Kokonaisveroastetta olisi vä-
hitellen pystyttävä keventämään. 
Sosiaaliturvauudistus on välttä-
mättä saatava aikaan pikaisesti, 
työn tekemisen on aina oltava 
houkuttelevampi vaihtoehto 
kuin tukien varaan jääminen.

 
Olet autoharrastaja, mikä 

on  hyvä vastapaino 
puurtamisellesi. 

Sinulla on varmasti hyvät 
perustelut, miksi juuri USA-
autot ovat sinun valintasi?

En ole täysin sitoutunut vain 
USA-autoihin, vaikkakin niiden 
kanssa on viime vuodet tullut 
touhuiltua. Viimeiset 10 vuotta 
olen harrastanut Corvette -mal-
leja, joita minulla on kaksi, 1971 
mallinen, sekä uudempi 1997 
mallinen. Aikaisemmin ajoin 
Opel Mantalla rallia ja sprintejä, 
mutta se harrastus on nyt ollut 
tauolla jo 15 vuotta, suurimmaksi 
osaksi työkiireiden vuoksi, mut-
ta myös aktiivisen tiimin puuttu-
misen johdosta. 

USA-autojen harrastaminen on 
sikäli helppoa, että niiden har-
rastajia on paljon ja sitä kautta 
neuvoja ja ohjeita on hyvin saa-
tavana. Lisäksi vara- ja custom-
osien saatavuus USA-autoihin 
on todella hyvää. Jostain syystä 
omaan makuuni ovat eniten juu-
ri muskeliautot, kuten Corvette, 
Camaro ja Mustang. 

Tässä vaiheessa nykyiset pro-
jektit ovat riittäviä omaan har-
rastustarpeeseen, mutta näillä 
on taipumusta lisääntyä ajan 
mittaan. Vähän samoin kuin sa-
notaan koirarodusta, Beaucen 
paimenkoirista, joita myös har-
rastamme: Et voi ottaa vain yhtä. 
Niinpä Beauceroneja löytyy per-
heestämme nykyään kaksi.

Elämän 
arvojärjestys 

kuntoon
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Georgi Dimitrov

Olen 43-vuotias 
bulgarialainen kristitty 
mies.
Elin lapsuuteni 
kommunisminalaisessa 
ajassa ja 
perheeni arvosti 
vaatimattomuuden 
ja ahkeruuden 
elämänmallia. 

V artuin elämäntapaan 
ja järjestelmään, jossa 
marxilais-leninistisen lo-

jaalisuuden ideologiaa pidettiin 
koko kansan kannalta yliver-
taisena järjestelmänä. Ajattelin 
myös, että uskonto oli mennei-
syyden jäänne, ja Jumalan ni-
men tiedostin turhana ilmaisu-
na ja ikään kuin huulenheittona  
seikkailuromaaneista, joita luin 
säännöllisesti. Kirkko oli minul-
le kuolleiden paikka ja tarkoi-

tettu puoli-idioottisten ihmisten 
seikkailuun kasteineen. Kirkko 
edusti minulle takapajuista ja 
vääristynyttä taaksepäin katselua 
ja ajattelua.

Jumalan valittu kansa
Jo lapsena olin kiinnostunut 
maailman tapahtumista, ja seura-
sin uutisia hyvin usein television 
välityksellä. Siellä jostain syystä 
alkoi maa nimeltään Israel kiin-
nostaa minua, silloin uutisissa 
puhuttiin siitä lähes päivittäin. 
Kyseinen maa oli saanut mer-
kittävää mainetta aggressiivisella 
käytöksellään, ja se usein liitet-
tiin viattomien arabien murhiin 
ja kidutukseen, näin koin uutis-
ten viestin. Tämä sai minut kui-
tenkin kiinnostumaan maasta, 
ja kysyin isältä, mitä Israel on. 
”Se on pieni ja erikoinen maa, 
jota kukaan ei voi voittaa. Monet 
naapurimaat ovat monta kertaa 
hyökänneet sinne, mutta Israel 
on onnistunut aina voittamaan 
heidät. Israel on ’nauranut’ hei-
dän yrityksilleen” isäni vastasi. 
Tämä vastaus vaikutti minuun ja 

muistin sen.
Kun olin 14-vuotias, kotimaani 

kommunistinen hallinto romahti.
Seuraavana vuonna aloin 

käydä kirkossa ja ymmärsin Jee-
suksen Kristuksen merkityksen. 
Silloin otin Hänet vastaan sydä-
meeni. Tieni vastasyntyneenä 
kristittynä oli alkanut. Tällöin 
kuulin jälleen nimen ”Israel”. 
Olin yllättynyt, että kyseessä on 
Jumalan valittu kansa, ja peräti 
se, että Herra on sieltä syntynyt. 
Näin oivalsin myös, miksi Isra-
el on ikään kuin voittamaton 
– Jumalan siunaus ja lupaukset 
lepäävät Hänen Sanansa kautta 
tämän maan olemassaolossa!

Kuuliainen rabbi
Jumalan erityinen suojelus lepää 
juutalaisen kansan yllä – vaikka 
he ovat toisinaan liiankin ylpeitä. 
Toisen maailmansodan aikana, 
bulgarialaiset eivät tunteneet 
erityistä rakkautta Jaakobin jäl-
keläisiä kohtaan. Ortodoksinen 
kirkko piti heitä Kristuksen mur-
haajina ja vihollisina, ja maassa 
vaikuttaneet ateistit ajattelivat 

heitä osana maailman vapaa-
muurarien salaliittoa, jonka 
tarkoitus oli tuhota kansojen 
identiteetti ja elintärkeät ihmis-
oikeudet .

Muistan, kun kommunistinen 
diktaattori Todor Živkov kukis-
tettiin. Hän sanoi johtaneensa 
maata oikeaan suuntaan, mutta 
”juutalainen jengi” oli harhaan-
johtanut häntä ja aiheuttanut tu-
hoa sekä maan konkurssin.

Minun sydämessäni oli ta-
pahtumassa muuta. Sinne alkoi 
juurtua poikkeuksellisen syvä 
rakkaus Israelia ja sen kansaa 
kohtaan. Aloin tutkia lisää ai-
hetta ja löysin kertomuksen 
rabbista Daniel ben-Tsion, jol-
le Jeesus ilmestyi 1930-luvulla. 
Ben Tsion lähestyi kirjeellä Bul-
garian silloista maan johtoa, ja 
rabbin kuuliaisuuden ansiosta 
Bulgarian hallitus ei sallinut sen 
juutalaisten lähettämistä natsien 
kuolemanleireille.

Molemminpuolista 
rakkautta

Vuonna 2000 äitini meni töihin 

Israeliin. Alussa hänellä oli epä-
luuloa ja vihaakin juutalaisia 
kohtaan, mutta vähitellen hän 
tutustui heihin paremmin. Hän 
oppi kaikki juutalaiset tavat ja 
juhlapäivät ja on nyt 18 vuotta 
työskennellyt vain juutalaisille, 
ensin Israelissa ja sitten myö-
hemmin Belgiassa. Tänään hän 
rakastaa heitä niin paljon, että 
hän ei voi olla kauan ilman juu-
talaisten läsnäoloa, ja toki rakka-
us on molemminpuolista.

Urheilutiimien tukena
Vuonna 2008 aloitin työskente-
lyn poliisissa. Eräänä päivänä 
pomoni kutsui minut luokseen 
ja antoi minulle tehtävän toimia 
israelilaisen koripallojoukkueen 
vartijana, joka oli tulossa turna-
ukseen. Yksikään poliiseista ei 
halunnut ottaa tätä tehtävää, 
joten minulle se oli siunaus! 
Tulin välittömästi kosketuksiin 
joukkueen aseistettujen varti-
joiden kanssa, ja halusin antaa 
heille täyden tuen yhteistyön 
kautta, jopa työajan jälkeenkin. 
Yksi heistä, Jonathan Schneider 
Jerusalemista, huomasi minun 
innostukseni ja kysyi minulta: 
”Miksi sinulla on niin hyvä asen-
ne vieraaseen maahan”? Vastasin 
hänelle, että luen Raamattua ja 
uskon kaiken kirjoitetun siinä 
olevan erityisesti Jumalan kan-
saa, Israelia varten. Sitten hän 
kysyi: ”Olet uskova, eikö niin?” 
Kaksi päivää myöhemmin hän 
kutsui minut käymään luonaan 
ja antoi minulle yllätyslahjan, 
olin tietysti onnellinen ja hala-
sin häntä. Sen jälkeen vuosittain 
autoin ja palvelin Israelin urhei-
lutiimejä – joukkueiden henki-
vartijat eivät halunneet muuta 
poliisia kuin minut.

Olin saanut haaveen, että jos-
kus pääsisin käymään Israelissa, 
mutta oli yksi ongelma: nimittäin 
lentopelko. Koko ikäni olin pe-
lännyt lentämisestä.

Lentopelko 
painajaisena

Vuonna 2017 oli monia talou-
dellisia vaikeuksia Bulgariassa, 
ja juuri silloin ystäväni soitti mi-
nulle ja kysyi, että haluaisinko 
työskennellä Suomessa. Vastasin 
pian myöntävästi, ja viikon ku-
luttua olinkin jo työskentelemäs-
sä Olkiluotto-3 ydinvoimalassa 
Rauman lähellä. Ensimmäisestä 
päivästäni alkaen Suomessa ta-
jusin, että pysyn täällä pitkään. 
Pidin kulttuurista, ilmastosta ja 
luonnon puhtaudesta. Uneksin 
pienestä puumajasta jossain 
pohjoisessa metsässä. 

Samana vuonna äitini jäi eläk-
keelle Belgiassa ja päätti viedä 
koko perheen Israeliin matkal-
le. Olin tietenkin iloinen, mutta 
samalla sydämessäni myllersi, 
koska tiesin, että se matka olisi 
minulle painajainen lentopelko-
ni vuoksi. Äidin varaama lento 
oli Brysselistä Tel Aviviin, joten 
minun piti ensin matkustaa Hel-
singistä Kööpenhaminan kautta 
Belgiaan. 

Saavuin Kööpenhaminaan ja 
ensimmäinen lento, aivan kuten 
odotin, oli minulle painajainen. 
Tanskassa minulla oli noin nel-
jän tunnin odotus. Alkoi odotus 
ja rukoilu lentoasemalla Köö-
penhaminassa: ”Herra Jumala, 
poista tämä pelkotilani minul-
ta, se estää minua menemästä 

Israeliin. Ja tulevaisuudessa se 
olisi ongelma monille muille 
matkoille minne lähtisin! Sitten 
seurasi ihme, pääsin Brysselin 
koneeseen enkä tuntenut mitään 
pelkoa, loppujen lopuksi lento 
oli kuin kevyt kävely puistossa! 
Lentokone oli peräti myöhässä ja 
kierteli noin 20 minuuttia ennen 
laskeutumista. Ja minä samalla 
olin vain hyvin huvittunut sisäl-
lä koneessa! Tietysti olin kiitolli-
nen, Jumala vapautti minut tästä 
luonnottomasta pelosta kerran ja 
lopullisesti.

Raamatun paikat 
omin silmin

Lokakuussa 2017 saavuimme Is-
raeliin ja vuokrasimme suuren 
huoneiston Tel Avivin keskus-
tasta. Matkustimme autolla yh-
deksän päivän ajan, ajaen ym-
päri maata. Se oli epätodellista, 
kuin unessa, niin monta ihmettä 
kerralla, eli saada nähdä monet 
Raamatun paikat omin silmin!

Jerusalemissa näin monia 
juutalaisten hautoja aivan Siio-
nin kukkulan tuntumassa, ikään 
kuin toivottamassa Messiaan 
tuloa Jerusalemiin kuolleiden 
ylösnousemuksessa. Koskettaes-
sa itkumuuria sain samalla olla 
mukana aikamatkalla, muuri jol-
la on erityinen historia. Vanhas-
sa kaupungissa katselin pieniä 
juutalaisia lapsia, jotka leikkivät 

Israel sydämessäni

A   Goergi (vas.) perheensä kanssa Nasa-
retin pääaukiolla. 

kaduilla kotiensa edessä ilman 
pelkoa, lähikortteleiden arabit 
ja turistit samassa joukossa. Oi 
mikä todellinen tunne ja näky 
kokea Jerusalem, tämä on Suu-
ren Kuninkaan kaupunki!

Kuolleenmeren läheisyydes-
sä pääsin ”maistelemaan” Ein 
Gedin ainutlaatuisuutta, sekä 
Salomonin laulujen ilmapiiriä. 
Ein Bokek sijaitsee Kuolleen 
meren rannalla, kuivien vuorten 
juurella. Täällä tuntui kuin olisi 
suljetussa huoneessa, lämpötila 
oli 36 astetta, mutta kosteuden 
puutteen johdosta olotila oli mi-
nulle kuin taivaassa.

Eilatissa näin Punaisen meren, 
siis saman meren, jonka Moo-
ses oli halkaissut sauvallaan. 
Matkustimme laivalla ja näimme 
uskomattoman hienot korallit 
merenpohjassa.

Tunne kuin kotona
Akkossa olimme lounaalla pai-
kallisten ”vanhojen” arabien 
kanssa, ja meistä tuli nopeasti 
ystäviä. Kaupungissa on selkeitä 
muistoja ristiretkistä ja ottomaa-
nien aikakaudesta. Valtavat tykit 
nukkuivat paksuilla kivimuureil-
la, joiden juurella meren aallot 
sitten törmäsivät.

Tel Aviv teki vaikutuksen ny-
kyaikaisen elämän vuoksi – New 
Yorkin kaltaisella ilmapiirillä. 
Usein nuoret ottivat kitaran ka- A
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HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA JA
RAHAA?

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, nestekaasua, 
öljyä ja käyttövettä kiinteistöissä.

Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat järjestelmät 
toteuttavat n. 10-30 % säästöjä 
nopeassa takaisinmaksuajassa.

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

petri.aalto@aida-energy.com
  www.aida-energy.com

Kaikki Rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

• Tilamuutokset, saneeraukset 
ja uudet tilat

• Teollisuuden rakenteet, 
toimitilat

• Uudisrakentaminen jne.

P. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

Vesa Liljamo

”Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin 
maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, 
sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, 
teidän Jumalanne.” 3. Moos. 19:34

Meillä Suomessa seurakunnissa on tapana tilaisuuden jälkeen 
rupatella ystävien kanssa kahvikupposen äärellä ja näin rakentaa 
lujittuvia kontakteja. Pöytien äärellä hyvin usein valitsemme 
paikan, jossa on tuttu kasvo, on ”turvallista” olla siinä missä 
ajatus kulkee samoilla ”koordinaateilla” ja muutenkin koemme 
yhteyttä.

Mutta entäs henkilö, joka istuu yksin, et tunne tai henkilöllä 
on peräti erilaisia ajatuksia kuin sinulla? Istutko hänen vierelle, 
lähestytkö häntä? Mitä uudesta tuttavuudesta voi seurata?

Itselleni tämä näkökanta avautui joitakin aikoja sitten, kun is-
tuin henkilön viereen, jota en ollut ennen seurakunnassa nähnyt, 
ja hän todellakin istui hiljaa yksin kahvikupponen edessään. Esit-
telin itseni ja keskustelu alkoikin soljua, yhteisellä englanninkie-
lellä. Ja kuinkas ollakaan, kaveri (bulgarialainen) oli Jeesukseen 
uskova sekä Israel-ystävä, ellei jo peräti jonkinlainen Israel-fani. 
Vaihdoimme toki ajatuksia asiasta jos toisestakin, ja hän kertoi 
myös miksi oli Oulussa. Jututin häntä taas seuraavalla kerralla, 
kun seurakunnan kahviossa tapasimme ja tuli mieleeni ajatus, 
että mitäs jos kirjoittaisit Israel-rakkaudestasi. Jos vaikka muutkin 
saisivat sen lukea. Näin eteni ajatus käytäntöön ja Tosimies-
lehti otti juttuehdotukseni ”tosissaan”. Oulu – Bulgaria – Israel 
-yhteys; kansojen välistä ystävyyden siltaa rakentamassa asialla, 
jota Raamattu valaisee monin paikoin – Israel valona kansoille.

Oulu – Bulgaria – Israel -yhteys

- Evankelioiva
- Profeetallinen
- Siunaa Israelia

Tilaa yhteiskri   illinen

Tilaa maksamalla tilille
FI27 8000 1670 8458 42 tai
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com

Tilausmaksu 35 €/v,
nyt tarjouksena 15 €
v. 2019 loppuun asti

Uusi Elämä TV-ohjelmia netissä joka viikko 
kirjoita Googlessa sana: ÖK Play, niin löydät nettikanavan

Suomenk. TV-ohjelmat:
Lauantai klo 18:30-19:00
Maanantai klo 17:30-18:00

Ruotsink. TV-ohjelmat:
Ti klo 19. Ke klo 18
To klo 20. Pe klo 18

TV-ohjelmat ovat myös kotisivulla 
ja YouTube-kanavalla.

Ana ja Pauli Kemi TV-studiossa

Puh. 0400 422 777 | pauli.kemi@gmail.com | www.uusielama.net

st
dulla, soittivat ja tanssivat ym-
päriinsä vapaasti, kun taas iltai-
sin perheet lähtivät puistoihin 
ja nauttivat piknikistä viileässä 
säässä. Ajattelin että juutalaiset 
olivat maailman huolettomin 
kansanryhmä, yliluonnollinen 
luottamus Korkeimman suoje-
luun oli todella konkreettista!

Mutta ensimmäisen Israel-mat-
kani uskomattomin kokemus oli 
Nasaretissa. Täällä rauhallisella, 
lähes ajattomalla vanhankau-
pungin kukkuloilla tunne oli 
kuin olisin kotona, voisin pysyä 
ja elää siellä ikuisesti! Kaupun-
gin kahvilassa istuessani kodin 
tunne edelleen vahvistui. Silloin 
ymmärsin, että juutalaiset kuo-
levat mieluummin täällä kuin 
jättävät maansa jälleen kerran.

Yardenit kastepaikalla, Jor-
dan-joella, tunsin jälleen juuta-
laisten ilon läheisyyden ja hei-
dän paluunsa ihanuuden liittyen 
luvattuun maahan. Täällä mat-
kallamme mukana ollut serk-
kuni pyysi yllättäen kastamaan 
hänet joessa! Tulimme veteen, 
jota ympäröivät sadat uskovat 
Latinalaisesta Amerikasta, Filip-
piineiltä ja eri puolilta maailmaa. 
Pyysin serkkuani tunnustamaan 

omalla suullaan uskonsa Her-
raan Jeesukseen Kristukseen ja 
sitten sain kastaa hänet. Vedestä 
ylösnoustessa hän sanoi: ”Tämä 
on uskomattomin tapahtuma 
elämässäni!”

Rukousta Israelin 
pelastumisen puolesta

Suomeen palattuani, koin että 
Israel on lähtemättömästi nyt 
sydämessäni. Haluaisin palvel-
la kaikin tavoin Jumalaa hänen 
valitun kansansa hyväksi. Kun 
asetuin Ouluun ja etsin seura-
kuntaa, tapasin pastorin, jol-
la oli hieno asenne Israelia ja 
juutalaisia kohtaan. Seurakun-
nan pastori ohjasi minua tässä 
asiassa viisaasti eteenpäin ja 
myöhemmin löysin helluntai-
seurakunnan. Siellä käyn edel-
leen. Uskon, että Jumalalla on 
minulle tehtävä, ja haluan löytää 
paikan, johon Jumala on minun 
viemässä. Olen valmis tekemään 
kaikkeni auttaakseni juutalaisia, 
varsinkin tänä aikana, jolloin 
vainot ja kärsimykset juutalais-
vastaisuuden (= antisemitismi) 
lisääntymisen myötä nousevat. 
Haluan rukoilla koko Israelin 
pelastamisen puolesta.

A

Arabikristittyjä lapsia matkalla 
ortodoksikirkkoon opettajiensa 
seurassa Nasaretin pääaukiolla. 



39 TOS I M I E S   4 / 201938TOS I M I E S   4 / 2019

D  Camryn sisätilat ovat varsin tyylikkäät 
elleivät jopa ylelliset.

Toyota Camry
C D  Sähkö- ja polttomoottorien toimintaa ja energiavirtoja voi seurata sekä mit-
taristosta että keskusnäytöstä.

D D  Takatilan käsinojasta matkustajat voivat säädellä niin ilmastointia ja musiikkia kuin takapenkkien kallistuksia ja takaikkunan 
sähköisen aurinkoverhon liikuttelua ylös ja alas.

D Älypuhelimen lataus onnistuu kätevästi ilman 
turhia piuhoja.

D Ajomoodin valinta onnistuu vaihdekepin juuressa 
olevilla näppäimillä.

D Puisissa yksityiskohdissa lepää väsyneimmänkin kuljetta-
jan silmä.

B  Konepellin alla on 2,5 -litrainen poltto-
moottori, joka yhdessä sähkömoottorin 
kanssa tuottaa tehoa 218 hevosvoimaa.

Kimmo Janas

I son veden takana, Ameri-
kassa Camry on ollut aina 
yksi Toyotan suosituimpia 

malleja, mutta meitä eurooppa-
laisia on pidetty paitsiossa viime 
vuodet.

Uudistunut Camry tulee mark-
kinoille ainoastaan hybrid-ver-
siona. Itse asiassa konepellin alta 
löytyy sama vapaasti hengittävä 
2,5-litrainen bensakone yhdis-
tettynä 88 kW sähkömoottoriin 
kuin uudessa Toyota RAV4:ssä.

Edustusluokka kutsuu
Meillä kokeiltavana on pre-
mium-varustetason Camry, mikä 

tarkoittaa, että lähes 46.000 eu-
ron hintaan sisältyy mm. JBL Pre-
mium audio yhdeksällä kaiutti-
mella (sis. subwoofer-bassokai-
utin), automaattinen kolmialuei-
nen ilmastointi, tuulilasinäyttö, 
sähkökäyttöinen aurinkoverho 
takalasissa ja takapenkin kes-
kikäsinojassa hallintapaneeli 
audiolle, aurinkoverhoille, il-
mastoinnille ja takapenkin sel-
känojan kallistukselle.

Toyota Camry tulleekin kilpai-
lemaan monien edustussedanei-
ta käyttävien huomiosta.

Ei letkusta ladattava
Toisaalta hybridinsä ansiosta 
Camry yleistynee myös taksilii-
kenteessä.

Hybridin NiMH-akku on sijoi-
tettu takapenkin alle, joten 500 
litran tavaratila on säilynyt.

Takaistuimilla on runsaasti 
tilaa, mikä tulee varmasti lisää-
mään suosiota myös taksien 
parissa.

Camryhän on perinteinen hy-
bridi, eli sähkömoottori ottaa 
tarvitsemansa virran talteen ajon 
aikana generaattorin avulla ak-
kuihin sekä myös jarrutusener-
giasta. Eli piuhaa ei tarvitse kiin-
nittää seinään latauksen ajaksi.

Jämäkkää menoa...
Camryn uusi TNGA-alustaraken-
ne mahdollistaa entistä parem-
man ajokokemuksen ja tarkem-
man ohjauksen. Alustarakenteen 
ansiosta Camryn painopiste on 
madaltunut, kori on entistä jäy-
kempi ja jousitus kehittyneem-
pi. Toisaalta on pakko myön-
tää, että napakasta jousituksesta 
huolimatta terävimmät töyssyt 
tiellä tuntuvat kuitenkin kuskin 
takalistossa.

Mutta itse ajokokemus on 
sangen miellyttävä. Pehmeää 

menoa 218 hevosvoiman vauh-
dittamana.

Yllättävää oli ajelun edulli-
suus. Hybriditekniikan ansiosta 
saimme viikon koeajossa kulu-
maan bensiiniä vain runsaat 10 
litraa... Ei paha.

CVT-vaihteisto hoitaa hom-
mansa pääsääntöisesti hyvin.

Vaikka Camry onkin varsin 
hiljainen ajettava, aika ajoin 
moottorin mylvähdys yllättää. 
Myös rengasmelu häiritsee vä-
lillä muuten sulavaa ja leppoisaa 
menoa.

...ja tyylikästä
Miellyttävät nahkaistuimet anta-
vat heti kätelyssä luksusvaiku-
telman. Ja kun sähkösäätö takaa 
vielä parhaan mahdollisen ajo-
asennon löytymisen, ei muuta 
kuin menoksi.

Sisätiloissa on monia tyylikkäi-
tä yksityiskohtia, jotka lisäävät 
ylellistä vaikutelmaa. Mielleyhty-
mät sisarmalli Lexus ES:ään eivät 
ole kaukaa haettuja.

Ja onhan 4,89 metrinen, sula-
valinjainen auto myös kaunista 
katseltavaa.

Onko Avensiksen 
korvaajaksi?

Kun tänä päivänä jokainen au-
tovalmistaja tunkee markkinoille 
erikokoisia versioita katumaas-
tureista, on mielenkiintoista seu-
rata, miten tällaisen porrasperäi-
sen sedanin käy kisassa. Voisiko 
Camry olla nostamassa sedaneita 
takaisin entiseen suosioonsa?

Toisaalta herää kysymys, 
pystyykö Camry paikkaamaan 
myynnistä poistuneen Avensik-
sen jättämän aukon?

Toyota Camry palasi Eurooppaan 
ja Suomen markkinoille 15 vuoden 

tauon jälkeen. Ensivaikutelman 
perusteella hyvää kannatti 

kuitenkin odottaa.

C Toyota Camryn muotoilu on hiottu 
viimeisen päälle silmää hiveleväksi.
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