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Tasoittakaa Hänelle polku
”Rehkiessäni” kesäkuumalla pihatöissä mieleeni nousivat yllättäen Raamatun sanat. 
Luukkaan ja Markuksen evankeliumeissa viitataan Jesajan kirjaan 40. lukuun ja todetaan: ”Ääni 
huutaa autiomaassa: Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut! Kaikki rotkot täytettäköön,
kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, tulkoot mutkat suoriksi, louhikot tasaisiksi teiksi!”

Ja vielähän Jesaja mainitsee luvussa 57:kin ”Herra sanoo: – Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa 
tie, työntäkää pois esteet minun kansani tieltä!”

Maailman nykymenoa seuratessa on pakko myöntää, että jotain erikoista on tulollaan. Pitäisi-
köhän nyt viimeinenkin ottaa lusikka kauniiseen käteen ja aloittaa se polun tasoittaminen – siis 
muuallakin kuin kotipihalla – ihan siellä omassa sisikunnassa?
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A

A    – Liiketoiminnassa raha on tietenkin 
tärkeä osa, mutta se ei missään nimessä 
saa merkitä kaikkea, huomauttaa Doron 
Karavani.

Kimmo Janas

Yksi tämän päivän 
kasvavimmista 
kasvisruokapainot-
teisista Fast Casual 
-ravintolakonsepteista 
maassamme on Lähi-
idän ruokaa tarjoava 
Fafa’s.

F alafeleihin ja pitaleipiin 
erikoistunut Fafa’s on 
suomalainen, vuonna 2011 

perustettu pikaruokaketju. Hel-
singin Punavuoresta liikkeelle 
lähtenyt ketju on kasvanut voi-
makkaasti niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. Tällä hetkellä ket-
julla on 52 ravintolaa Suomessa, 
Virossa, Ruotsissa ja Lontoossa. 
Suunnitelmissa on ollut myös 
Ison Omenan, New Yorkin val-
loitus, mutta maailmanlaajuinen 
koronapandemia laittoi suunni-
telmat uusiksi.

Koulu ei maistunut
Fafa’sin perustaja Doron Karava-
ni varttui 5-lapsisessa perheessä. 
Vanhemmat olivat muuttaneet 
Israeliin Jemenistä.

Ruoka tai sen puute näyttelivät 
tärkeää osaa Karavanin perheen 
jokapäiväisessä elämässä. 

– Vaikka perheellämme ei ollut 
rahaa, meillä oli kaikki tarpeelli-
nen. Vietimme varsin onnellisen 
lapsuuden neljän veljeni kanssa 
iloisessa, vapaassa ilmapiirissä.

Veljekset saivat elää varsin 
vapaasti vanhempien ollessa 
töissä. 

– Viiden pojan kaitseminen 
ei ole mikään helppo homma, 
Karavani hymähtää.

Hän kertoo huomanneensa jo 
lapsena, ettei koulu ollut häntä 
varten. 

– Vietin varsin suuren osa 
kouluajastani luokan ulkopuo-
lella. Tuntui, että aikani meni 
hukkaan koulunpenkillä.

Tämä heijastuu vielä nykypäi-
vään. Doron Karavani kertoo 
helposti peruuttavansa tapaami-
set, joista ei koe olevan mitään 

hyötyä liiketoiminnan kannalta. 
– Painotankin yritykseni joh-

tohenkilöille, että jos olette ko-
kouksessa, joissa koette aikanne 
kuluvan hukkaan, älkää jääkö 
sinne.

Hippielämä vei 
mennessään

Vilkkaalle pojalle koetettiin löy-
tää opetusohjelmia, jotka olisi-
vat helpottaneet koulunkäyntiä, 
mutta turhaan. Niinpä hän lo-
petti koulunkäyntinsä 14-vuo-
tiaana ja alkoi viettää aikaansa 
Eilatissa rastatukkaisten hippien 
joukossa.

Karavani kertoo tienneensä jo 
lapsesta alkaen mitä halusi elä-
mältään. Niinpä hän teki ratkai-
suja elämänsä suhteen jo varsin 
nuorena, hankki omat työpaikat 
ja huolehti itsestään.

Hippielämäntyylinsä takia 
Doron ei halunnut mennä ar-
meijaan kuten veljensä, vaan 
halusi lähteä hippiystäviensä 
kanssa Intiaan. Se oli kuitenkin 
mahdotonta 17-vuotiaalle nuo-
rukaiselle, jolla oli asepalvelus 

suorittamatta. 
– Kerroin kutsunnoissa psy-

kiatrin haastattelussa löytäneeni 
oman polkuni, ja että minä en 
halua armeijaan opettelemaan 
tappamista. IDF ei halunnut ris-
keerata vaan vapautti minut – ja 
yllättäen jopa terveen papereilla.

Ja heti kun hän sai kerättyä 
tarpeeksi rahaa, tie vei kohti 
Intiaa. 

– Lähdimme kahden ystäväni 
kanssa vaeltamaan Intian vuo-
ristoon 300 dollarin kuukausi-
budjetilla. Intiassa viettämäni 8 
kuukautta oli todella mahtavaa 
aikaa, opin englantia, jota en ol-
lut oppinut koulussa ja kasvoin 
mieheksi. Ja onnistuin jopa teke-
mään jonkin verran rahaa osta-
malla ja myymällä eri tavaroita.

Ja niinhän siinä kävi, että Go-
alla hän tapasi vaaleahiuksisen, 
sinisilmäisen suomalaistytön, 
johon rakastui. Yhdessä paris-
kunta matkusteli Kanadassa, 
Cayman-saarilla, Jamaikalla ja 
välillä Suomessa. Ensimmäistä 
kertaa Karavani kertoo vierail-
leensa Suomessa vuonna 1994, 

jolloin hän mm. myyskenteli 
intialaisia tavaroita Hietalahden 
kirpputorilla Helsingissä. 

– Se oli mahtavaa aikaa mat-
kustella maailmalla 0-budjetilla.

Voileivillä rahoiksi
Jossain vaiheessa pariskunnan 
tiet kuitenkin erkanivat tytön 
matkustaessa USA:han ja Do-
ronin palatessa Israeliin. Kaksi 
vuotta myöhemmin he tapasivat 
jälleen Thaimaassa ja päättivät 
jatkaa yhdessä. Varsin pian nuori 
nainen tuli raskaaksi, mutta ei 
olisi halunnut pitää lasta. Doron 
kertoo olleensa tilanteessa neu-
voton ja ottaneensa viimein yh-
teyttä äitiinsä, joka oli todennut 
jokaisen lapsen olevan siunaus. 
Ja Doronin ollessa 19-vuoti-
as syntyi Noah – tänä päivänä 
20-vuotias nuori mies työsken-
telee Fafa’sissa.

Nuori perhe vuokrasi asunnon 
Tel Avivista meren ääreltä. Tällä 
kertaa Karavani ryhtyi tekemään 
voileipiä. 

– Sain joka aamu ovelleni ison 
paketin tuoreita leipiä, joista val-
mistin aamupäivän aikana noin 
50 voileipää; tonnikalaa, kanan-
munaa, naudanlihaa jne.

Valmistamansa tuotteet hän 
jakeli skootterillaan lähistön 
toimistoihin ja jätti ylimääräiset 
voileivät myyntitiliin läheiseen 
kioskiin. Tällä tavalla mies sai 
kokoon jo ennen puolta päivää 
yli 100 dollaria. Loppupäivän 
Karavani työskenteli telavivilai-
sessa musiikkiliikkeessä myyden 
CD-levyjä, Walkmaneja, kaiutti-
mia jne. 

– Taloudellisesti pärjäsimme 
ihan mukavasti, mutta vaimol-
leni vaaleahiuksisena naisena 
oli hyvin vaikeaa asua Israelis-
sa, aina oli joku iskemässä häntä 
rannalla tai viheltelemässä hä-
nen peräänsä kadulla. Ja niinpä 
hän päätti parin vuoden jälkeen 
muuttaa takaisin Suomeen, mikä 
oli aikamoinen yllätys minulle – 
elämäni ja ystäväni olivat Isra-
elissa.

Nils Holgersson 
mielessä

Karavaneilla oli siinä vaiheessa 
myös pieni tytär, ja lapset mer-
kitsevät kaikkea Doronille, joten 
perhe muutti keväällä 2002 Suo-
meen.

Doron Karavani myöntää 
ymmärtävänsä suomea, mut-
ta puhuminen on vaikeampaa 
harjoituksen puutteen johdosta. 
Englanninkielellä on kuitenkin 
pärjännyt hyvin, jopa ihmisten 
kanssa, jotka eivät myönnä pu-
huvansa sitä.

Ensimmäinen kontakti tänne 
Pohjolaan oli, kun Doron seurasi 
lapsena televisiosta Peukaloisen 
retket -animaatiosarjaa ja Nils 

Holgerssonin matkoja Lapissa. 
– Lappi oli kuin paratiisi pie-

nen pojan mielessä, hän naurah-
taa muisteluilleen. 

Kaksikymmentä vuotta sitten 
elettiin Suomessa vielä huomat-
tavasti sulkeutuneempaa elämää 
kuin tänä päivänä. Karavani ker-
too tunteneensa itsensä ainoaksi 
ulkomaalaiseksi Helsingin ka-
duilla, vaikka täällä oli jo vanha 
juutalainen yhteisö.

Maahan tullessaan hänellä oli 
mukanaan 2000 dollaria, joita 
hän koetti lisätä paikallisella 
kasinolla siinä kuitenkaan on-
nistumatta. Seurauksena oli syvä 
masennus. 

– Kysyin suurlähetystöstämme 

apua työpaikan löytämiseen, ja 
he ohjasivat minut Kalliossa toi-
mivaan Pita Factoryyn, jonne 
kaikki israelilaiset maahanmuut-
tajat kuulemma päätyivät.

Paikan omistaja oli jemeni-
läinen, ja kun Karavanin juuret 
olivat Jemenissä, yhteinen sävel 
löytyi ja työpaikka aukesi. 

– Olin iloinen saatuani töitä, 
tein falafel-taikinaa, paistoin pi-
toja. Mutta inhosin tuota työtä, 
koska se oli todella rankkaa. Tai-
sin kestää vajaan viikon, ennen 
kuin otin lopputilin.

Siinä vaiheessa hän kertoo 
ymmärtäneensä, ettei voinut 
työskennellä toisen palveluk-
sessa. 

– Aloin ajatella jatkomahdolli-
suuksiani. Joko voisin opiskella 
suomenkieltä ja ottaa vastaan, 
mitä suomalainen yhteiskunta 
voi tarjota minulle – tai sitten 
voisin alkaa kehitellä omaa lii-
keideaa. Minua ovat aina kieh-
toneet ihmiset, jotka ovat luo-
neet omaisuuden aloittamalla 
tyhjästä.

Gastronautti
Karavani kertoo palloitelleensa 
erilaisilla ideoilla, kunnes pää-
tyi mielestään loistoideaan. Hän 
alkaisi toimittaa ruokalähetyksiä 
toimistoihin ja kotitalouksiin. 

– Siihen aikaan ei tuollaista 
palvelua ollut, ainoastaan pizzaa 
oli mahdollista tilata kotiinkul-
jetuksena.

Nyt oli hyvä liikeidea, enää 
puuttuivat alkupääoma ja mah-
dolliset yhteistyökumppanit. Ka-
ravanin perustama Gastronautti 
sai 5000 euroa starttirahaa, joka 
oli tarkoitettu palkkoihin, ei siis 

Yrittäjyyden on oltava hauskaa

B   Helsingissä, Iso Roba 2:ssa toimii en-
simmäinen Fafa's.
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A muihin kuluihin. 
– Muistan, kuinka kiertelin 

ympäri helsinkiläisiä ravintoloita 
myymässä ideaani esiteluonnok-
sen kanssa. Ja palaute oli mah-
tava, pelkällä kävelyllä sain ke-
rättyä 20 000 eurolla mainoksia 
ruokalistaani. Sitten vaan graa-
fikon pakeille ja esite painoon. 
Kilpailutin myös autokauppoja 
ja myin mainostilaa jakeluauton 
hankkimiseksi.

Näin Doron Karavani alkoi 
opiskella suomalaista liike-elä-
mää. Kun Gastronautin ensim-
mäinen ruokalista jaettiin kotita-
louksiin, kaikki päivälehdet otti-
vat yhteyttä seuraavana päivänä. 
Ja niin tieto uudesta yrityksestä 
ja varsinkin uudesta yritysmallis-
ta lähti leviämään julkisuudessa.

Gastronautti ajautui kuitenkin 
viisi vuotta myöhemmin, vuon-
na 2007 konkurssiin, koska lii-
keidea ei yksinkertaisesti ollut 
kannattava.

 – Markkinoita tänä päivänä 
hallitsevat Foodora ja Woltin 
toimivat pitkälti samalla idealla, 
enkä usko heidänkään toimin-
tansa olevan kannattavaa.

Viisi vuotta opettivat paljon 
yrityksen pyörittämisestä, ja tuo-
ta tietoa Karavani on pyrkinyt 
parhaansa mukaan hyödyntä-
mään nykyisissä toimissaan ja 
välttämään samoja erehdyksiä.

– Valitsin yrityksen konkurs-
siin vedon ajankohdaksi heinä-
kuun juuri ennen lomakautta. 
Lähetin kaikki 12-15 työntekijää-
ni kesälomalle ja kerroin ettei ta-
kaisin enää voinut tulla. Tieten-
kin hoidin heidän saatavansa eli 
he eivät joutuneet varsinaisesti 
kärsimään konkurssista.

Doron Karavani ihmettelee, 
kuinka helppoa konkurssin te-
keminen itse asiassa oli. Hän 
kävi lakimiehen kanssa proses-
sin läpi, että kaikki meni määrä-
ysten mukaan. 

– Usein ihmiset pelkäävät ja 
jopa häpeävät konkurssia, mutta 
sehän on vain bisnestä. Taval-
laan se on myös iloinen tapah-
tuma, sillä sitä edeltävät vuodet 
ovat olleet todella rankkoja ja 
uuvuttavia, joten konkurssi on 
lopulta helpotus, ahdistus hel-
pottaa.

Hesburger oli ollut kiinnostu-
nut jo aikaisemmin Gastronautin 
toiminnasta, ja niinpä se osti lii-
ketoiminnan itselleen konkurs-

sin jälkeen kesällä 2007.

Eteenpäin 
eläväisen mieli

Gastronautin aikana Karavani 
pääsi sisälle ruokamaailmaan 
ja oppi paljon logistiikasta. Hän 
kertoo tarkkaan seuranneensa 
yhteistyökumppaneitaan, ravin-
tolayrittäjiä, joista suurin osa oli 
maahanmuuttajia. 

– Ihmettelin aina, miten he 
olivat tulleet alalle ja pärjänneet 
niin hyvin minusta varsin han-
kalalla tai jopa mahdottomalta 
näyttävällä alalla.

Doron Karavani kertoo kas-
vaneensa Israelissa street foodin 
keskellä, missä ruoka valmistet-
tiin asiakkaan silmien edessä. 
Vaikka hän ei ollut työskennel-
lyt ravintola-alalla, Doron Ka-
ravani ymmärsi, kuinka hyvin 
voisi tienata, jos saisi bisneksen 
pyörimään.

Eurooppaan levinnyt street 
food genre näkyi myös Hel-
singissä, joka kadunkulmassa 
tuntui olevan turkkilaisten maa-
hanmuuttajien pitämä kebab-
paikka. 

– Mielenkiintoista oli, ettei 
kellään heistä ollut ravintoalan 
koulutusta. He olivat maahan-
muuttajia, jotka tarvitsivat töitä. 
Kaikilla oli sama menu, kaikki 
näyttivät samanlaisilta, kaikilla 
samat hinnat, kaikki kopioivat 
toisiaan.

Karavani on aina tehnyt kaup-
paa ja ideoinut uusia tuotteita. 

– Minulla oli haave, että jonain 
päivänä kehittämääni tuotetta 
jonotettaisiin, mutta minun itse 
ei välttämättä tarvitsi olla teke-

mässä sitä.
Konkurssin jälkeen Karava-

nilla oli vielä paljon yhteyksiä 
eri yrityksiin ja liike-elämän am-
mattilaisiin. – Olen positiivinen 
kaveri, enkä hanki vihollisia it-
selleni.

Konkurssin yhteydessä Kara-
vaneille tuli myös avioero, joten 
kaikki oli aloitettava puhtaalta 
pöydältä.

Uutta yritystä ei voinut perus-
taa, ellei mukana olisi vakava-
raisia rahoittajia, joten Doron 
Karavani tarjoutui ilmaiseksi 
töihin ystävänsä pienehköön 
pankkiiriliikkeeseen. 

– Ehdotin, että tulisin heidän 
markkinointitiimiinsä, ja jos sai-
sin kehiteltyä jonkun hyvän ide-
an, sitten he alkaisivat maksaa 
minulle palkkaa.

Karavani kehitti pankkiiriliik-
keen asiakkaille asiakaslehden, 
joka tarjosi erilaisia etuisuuksia 
lukijoilleen; edullisia hotelli-
yöpymisiä, alennuksia kello-
liikkeistä, räätäliliikkeistä jne. 
Lehdestä tuli varsin kannattava 
mainosmyynnin ja erilaisten 
vaihtosopimusten ansiosta. 

– Jopa minä sain lehden vä-
lityksellä itselleni räätälin teke-
män puvun, Doron Karavani 
naurahtaa. – Uusia ideoita voi 
kehitellä, kun on vain kekseliäi-
syyttä ja halua kokeilla – ”thin-
king out of the box”.

Ilmainen työ vaihtui jo toisena 
kuukautena 3000 euron kuukau-
sipalkkaan.

Falafel innosti
Doron Karavani myöntää kuiten-
kin inhonneensa työtä pankkiiri-

liikkeessä, koska joka päivä oli 
pukeuduttava pukuun. Toisaalta 
työympäristön ilmapiiri ei ollut 
kannustava, monet eivät arvos-
taneet myyntihenkilöstöä lain-
kaan. 

– En todellakaan pitänyt il-
mapiiristä. Kaikkea ohjaili raha-
markkinoiden käyttäytyminen, 
välillä oltiin iloisia ja seuraava-
na päivänä siipi maassa. Vaikka 
tein hyvää tiliä, etsin mielessäni 
ulospääsyä.

Samaan aikaan kun hän työs-
kenteli pankkiiriliikkeessä, hän 
toi maahan ekologisia ostos-
kasseja mm. Stockmannille ja 
auttoi vaimoaan käynnistämään 
Esplanadille Ben & Jerry’s -jää-
telömyymälän.

Falafel oli tuotteena tuttu Do-
ron Karavanille jo Israelin ajoilta, 
mutta Helsingissä oli jo muuta-
mia falafel-paikkoja – kuinka 
erottua kilpailijoista?

Siihen aikaan Vaasankadulla 
toimi varsinkin hippien kes-
kuudessa suosittu Vegemesta, 
kasvisruokaa tarjoileva pika-
ruokapiste. 

– Otin Vegemestan omistajaan 
yhteyttä ja kerroin haluavani 
käynnistää Vegemesta-pisteen 
franchising-periaatteella. Ja että 
tietäisin sopivan liiketilankin 
Pikku Roballa. Ehdotin myös, 
että voisin tuoda mukaan myös 
falafelit, jotka ovat myös kasvis-
ruokaa. Omistaja piti ajatukses-
ta, ja niin avasimme Helsinkiin 
toisen Vegemestan.

Siellä Karavani antoi asiak-
kaiden maistaa kehittämäänsä 
falafel-taikinaa, joka sai välittö-
mästi suuren suosion. Yhteistyö 
Vegamestan kanssa ei sujunut 
aivan suunnitelmien mukaises-
ti, ja Karavani tiesi pärjäävänsä 
paremmin omillaan.

Fafa’s näkee 
päivänvalon

Iso Roobertinkadulla toimi pieni 
puhelinkorjaamo, joka oli me-
nossa konkurssiin. Doron Kara-
vani päätti vuokrata tyhjenevän 
tilan. 

– Tiesin liiketilan olevan kes-
kellä Helsingin yöelämää, siis 
erinomainen ruokabisnekseen.

Muutaman palaverin jälkeen 
Karavani ja puhelinkorjaamon 

omistaja perustivat uuden yri-
tyksen puoliksi. Yhteistyö kui-
tenkin kariutui jo ennen ravinto-
lan avaamista, ja Karavanin myi 
osuutensa. 

– Kun kaverit saivat uuden 
pikaruokaravintolansa auki, sen 
nimi oli Pita-Pita, eli he veivät 
minulta myös liikeidean. Mutta 
kuten arvasin, he eivät saaneet 
toimintaa kannattamaan, joten 
paikka oli seitsemän kuukau-
den kuluttua myynnissä 70 000 
eurolla.

Doron Karavani keräsi ympä-
rilleen tuntemiaan liikemiehiä, 
jotka jokainen lähtivät hankkee-
seen mukaan 25 % omistusosuu-
della. Niin syntyi ensimmäinen 
Fafa’s Iso Roobertinkatu 2:een. 

– Minä en todellakaan ole mi-
kään kokki, mutta todella kekse-
liäs ja hyvin bisnesorientoitunut 
kaveri. Olen oppinut virheistäni, 
enkä aio toistaa niitä. Niinpä ra-
kensin Fafa’sin ensimmäisen me-
nun omien mieltymysteni poh-
jalta. Yksi yhtiökumppaneistani 
ehdotti tarjota myös halloumia 
pitan välissä, mikä minusta kuu-
losti oudolta.

Ja kun pikaruokapiste avasi 
ovensa, yllättäen halloumi-pi-
tasta tuli suosituin vaihtoehto. 

– Varsin pian tajusin, ettei kyse 
ollutkaan minun makutottumuk-
sistani. Niinpä aloin laatia uutta 
listaa työntekijöitteni kanssa, ja 
me uudistimme ruokalistan jo 
viikon kuluttua avajaisista.

Yksi asia, jonka Doron Kara-
vani on oppinut yrittäjäurallaan 
on, että kannattaa olla joustava 
ja mukautua uusiin tilanteisiin 
mahdollisimman nopeasti.

Helsingin Sanomat teki uu-
desta pikaruokapaikasta jutun, 
joka ilmestyi sunnuntaina, ja 
maanantaina oven ulkopuolella 
oli jo jono asiakkaita…

Viitisen kuukautta myöhem-
min Karavani osti vanhan työ-
antajansa, Pita Factoryn ja avasi 
samoihin tiloihin toisen Fafa’sin. 

– Ideani oli alussa ympäröidä 
Helsingin keskusta Fafa’s -ra-
vintoilla. Toimintaideana perus-
tui edelliseen hintaan ja pieniin 
toimipisteisiin.

Strategialla 
jatkuvuutta

Ensimmäiset neljä vuotta laajen-
tumisvauhti oli rauhallinen, yksi 
uusi paikka/vuosi. Karavani ei 

halunnut ottaa turhia riskejä 
vaan pelasi varman päälle.

Neljän vuoden kuluttua osak-
kaat tarkastelivat yrityksen tu-
loslaskelmia ja hämmästyivät, 
sillä kasvua oli joka kuukausi. 
Yrityksen jatkon kannalta tuli 
aiheelliseksi alkaa suunnitella 
kunnon strategiaa toiminnalle, 
niinpä omien ravintoloiden si-
jaan alettiin kehittää franchising-
toimintamallia. 

– Toiminta työntekijöiden 
kanssa oli ehkä kaikkein haas-
teellisinta, väkeä tuli ja väkeä 
meni. Suomessa on erittäin 
vaikea saada hyvää työvoimaa. 
Franchisingilla halusin myös 
antaa toimintamallin nuorille 
maahanmuuttajille. Meillä on 
tällä hetkellä 52 toimipistettä ja 
ennen koronaepidemiaa tämän 
vuoden tavoite oli avata 10 uutta 
pistettä Suomessa. 

Hän huomauttaa, että toinen 
haasteellinen osa-alue on tie-
tenkin tarpeeksi korkean laadun 
tarjoaminen asiakkaille.

Pitää olla hauskaa
Tänä päivänä Doron Karavni 
pyrkii olemaan puuttumatta päi-
vittäiseen liikkeenjohtoon, siitä 
vastaavat palkatut ammattilaiset.

Kun ihmiset kääntyvät hänen 
puoleensa omien yritysongel-
miensa kanssa, Karavani tekee 
heille kolme kysymystä: 1. Mikä 
on liikevaihtonne? 2. Kuinka 
suuri organisaationne on? 3. 
Millä vauhdilla te laajennatte 
toimintaanne?

– Varsin monet vastaavat, ett-
eivät he laajene, jolloin kysyn 
vielä, kuka teidän toimitusjoh-
tajanne on. Jos vastaus on, että 
yrittäjä itse, huomautan juuri 
siinä olevan ongelma, Doron 
Karavani kertoo ja huomauttaa: 
– Sinun on edettävä elämässäsi, 
paikoilleen ei pidä jäädä. Jos et 
enää nauti elämästäsi, tee jotain 
asian eteen.

Hän oli 10 vuotta Fafa’sin 
toimitusjohtaja, mutta uutuu-
den viehätys alkoi kadota ja työ 
muuttua puuduttavaksi. Siksi Ka-
ravani maksaakin nyt mieluum-
min toimitusjohtajalle palkkaa ja 
toimii itse hallituksen puheen-
johtajana. 

– Hyvän bisneksen tunnus-
merkki on, että se on hauskaa! 
Raha on toki tärkeä, mutta se ei 
saa merkitä kaikkea. Voit syödä 
ravintolassa hieman kalliimpaa 
pihviä tai käyttää hieman kal-
liimpia kenkiä, mutta se ei saa 
olla elämän tarkoitus. 

Älä pelkää 
epäonnistua

Doron Karavani on tänä päivänä 
mukana kaikkiaan kahdeksassa 
eri yrityksessä, jotka kaikki si-
vuavat ravintola-alalla. Hän ha-
luaa hyödyntää niin kokemuksi-
aan kuin mainettaankin nuorien 
yrittäjien auttamisessa. Karavani 
on esimerkiksi osakkaana hil-
jattain Espooseen avatussa thai-
ravintolassa. 

– Se on mielenkiintoinen 
asia, sinun ei tarvitse tietää mi-

tään thai-ruoasta, mutta voit 
olla osakkaana thai-ravintolassa 
sijoittamatta euroakaan – kun-
han sinulla on vain innostusta 
ja halua.

Strategiamme on avata seu-
raavan viiden vuoden aikana 20 
thai-ravintolaa Suomeen. 

Doron Karavani kertoo men-
toroivansa ja kannustavansa yrit-
täjiä. Hän haluaa nähdä näiden 
kehittyvän. Yrittäjän elämässä on 
paljon vapauksia, vaikka rahaa 
ei tulisikaan ikkunoista ja ovista. 

– Puolet elämästä kuluu nuk-
kumiseen. Entäpä toinen puoli? 
Mitä järkeä on olla toisen palve-
luksessa ja tehdä 8 tuntia päiväs-
sä jotain, josta ei pidä? Haluan 
kannustaa ihmisiä ottamaan uusi 
askelia kohti unelmaansa.

Karavani avasi jokin aika sit-
ten kombucha -tehtaan kolmen 
naapurinsa kanssa. 

– En pelkää yrittää, enkä pel-
kää epäonnistua. Vaikka et aina 
onnistuisi, voit kuitenkin oppia 
virheistäsi ja pyrkiä jatkossa 
parempaan. Ja tärkeää on, että 
sinulla hauskaa, nautit yrittämi-
sestä.

Tiedonpuute 
hankaloittaa

Täytyy ymmärtää, että alku on 
aina hankalaa. Tulosta ei syn-
ny heti yrityksen alkumetreillä, 
vaan yrittäjältä vaaditaan pitkiä 
päiviä – ja pinnaa. Pitää myös 
osata päästää ajoissa irti, kun 
aika on kypsä. Löyhässä hirressä 
on turha roikkua. Yrittäjänkin on 
muistettava perheen merkitys.

Doron Karavani on istunut 
lukuisissa poliittisissa keskuste-
luissa esimerkkinä ulkomaalai-
sesta, jotka on tullut Suomeen, 
maksaa veronsa ja työllistää ih-
misiä.

Yrittäjiksi haluaville ulkomaa-
laisille tarjotun järjestelmän on-
gelmana on, ettei kukaan seuraa, 
kuin tukieurot käytetään. 

– Kolmen kuukauden kuluttua 
moni yritys menee nurin, koska 
yrittäjältä puuttuu tietoa. Pelkkä 
rahan syytäminen ei riitä, jos sa-
malla ei kerrota verojärjestelmäs-
tä ja viranomaismääräyksistä jne. 
Ja aivan liian usein järjestelmää 
käytetään väärin hyväksi, Doron 
Karavani painottaa.

B    Falafel-pitat eivät jätä ketään kyl-
mäksi, jopa lihansyöjät nauttivat niistä.

B    Punajuurifalafelit halloumiranskalai-
silla, ei kun syömään.
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Kimmo Janas

Syyskuun alussa 
vaihtuu vetovastuu 
Medialähetys 
Sanansaattajissa 
(Sansa), kun 18 vuotta 
järjestöä johtanut Juha 
Auvinen siirtyy Senior 
Advisoriksi ja uudeksi 
toiminnanjohtajaksi 
astuu Arto Antturi. 
Vuodenvaihteessa 
Auvinen aloittaa 
eläkepäivänsä 
mielenkiintoisen ja 
monipuolisen uran 
päätteeksi.

T austaltaan Juha Auvinen 
on sekä toimittaja että 
teologi ja toiminut median 

parissa jo 1980-luvun alkuvuosil-
ta alkaen. Kuusi vuotta vierähti 

A

Kristuskeskeistä 
evankeliumia mediassa

Papua-Uudessa-Guineassa kir-
jallisuus- ja viestintäkonsulttina. 

– Siellä toimin kahdessa eri 
tehtävässä, ekumeenisessa vies-
tintäkeskuksessa kouluttajana 
ja evankelisluterilaisen kirkon 
kustannusliikkeessä kustan-
nusjohtajana. Toiminta maassa, 
jossa puhutaan yli 850 eri kiel-
tä, oli erittäin mielenkiintoista, 
Auvinen muistelee. Aika tarjosi 
lähetyskokemuksen mutta myös 
paljon kansainvälisiä yhteyksiä, 
joista on ollut hyötyä myöhem-
min Sansan tehtävissä.

Ennen Papua-Uuden-Guinean 
komennusta Juha Auvinen opis-
keli sekä Englannissa että Aust-
raliassa, joten kansainvälisyys on 
miehelle tuttua. Jo 1970-luvulla 
Cantores Minores -kuoron lau-
lajana ja 1980-luvulla Kotimaa-
lehden toimittajana hän oli 
päässyt näkemään eri maita ja 
eri kulttuureita. 

– Medialähetys Sanansaat-
tajien työtä tehdään yli 20 eri 
maassa 35 kielellä. Nykyisin 
työn painopiste on Aasiassa ja 
Lähi-idässä, mikä on tietenkin 
avannut aivan uudenlaisen nä-

kökulman maailmaan.

Jumala tekee työtään
18 Sansa-vuoden aikana on Juha 
Auviselle kertynyt lukemattomia 
matkakokemuksia Kiinasta Ka-
meruniin ja Intiasta Islantiin. 
Useimmiten matkat ovat liitty-
neet kumppaneiden kohtaami-
siin yhteistyöneuvotteluiden ja 
-sopimusten valmisteluiden puit-
teissa. Sekä tietenkin käytännön 
työn näkemiseen paikan päällä.

– Kiinnostavaa on ollut se, 
etten ole ollut missään muussa 
työpaikassa näin pitkään, rovas-
ti Auvinen naurahtaa. – Uskoi-
sin, että minua on pitänyt tässä 
työssä sen näkeminen, mitä Ju-
mala tekee maailmassa median 
kautta. Olen tavannut eri maissa 
ihmisiä, jotka ovat kuunnelleet 
radiota, katsoneet televisiota tai 
käyttäneet nettiä ja somea, ja 
sitä kautta kohdanneet evanke-
liumin. On ollut hienoa nähdä, 
minkälaisen muutoksen evan-
keliumi on heidän elämässään 
saanut aikaan. Ja useimmitenhan 
se ei kosketa vain yhtä yksilöä, 
vaan muutos koskettaa koko 

hänen perhettään, joskus jopa 
laajempaa yhteisöä.

Toivoa naisille
Työn laajuuteen nähden Sansa 
työllistää hyvin pienen joukon 
palkattuja työntekijöitä. Sansan 
palkkalistoilla on tänä päivänä 
30 kokoaikaista työntekijää, jois-
ta kahdeksan on järjestön lähet-
täminä yhteistyökumppaneiden 
palveluksessa maailmalla. Lisäk-
si noin 500 vapaaehtoista tekee 
erityisesti Suomessa erityyppisiä 
töitä aina it-tehtävistä käännös-
työhön ja myös käytännönlä-
heisempiin töihin esimerkiksi 
Sansan myymälässä tai erilaisissa 
tapahtumissa.

Suomessa on myös lähes 200 
Sansan yhteydessä toimivaa 
pienryhmää, jotka tekevät ja tu-
kevat medialähetystyötä oman 
paikallisseurakuntansa piirissä. 

– Niissä toki rukoillaan työm-
me puolesta, mutta myös vaih-
detaan kuulumisia työn eri koh-
teista, joita kyseinen seurakunta 
tukee, Juha Auvinen selvittää.

Valtaosa näistä pienryhmistä 
toimii tänä päivänä Toivoa nai-

sille -piireinä, joita on syntynyt 
Suomeen satakunta. Nimensä 
mukainen naistyö on jatkunut 
täällä jo 20 vuotta, ja sen ta-
voitteena on nimenomaan vie-
dä toivoa naisille eri puolilla 
maailmaa. Se tapahtuu toisaalta 
median ja toisaalta naisten ko-
koontumisten kautta. 

– Tämä työ tavoittaa noin 
63 000 naista ympäri maailmaa. 
Me sansalaiset olemme siinä vain 
pieneltä osalta mukana, kysees-

sähän on laaja kansainvälinen 
työ. Me tuemme Toivoa naisil-
le -työtä Intiassa, Indonesiassa, 
Kambodzhassa, Keski-Aasiassa, 
Turkissa, Pohjois-Afrikassa ja 
Lähi-idässä, Auvinen luettelee.

Sydämen kielellä 
tavoittamista

Sansan periaate on pyrkiä välit-
tämään evankeliumia mahdol-
lisimman kontekstuaalisesti eli 
sillä kielellä ja siinä paikallises-
sa kulttuurissa ymmärrettävällä 
tavalla niin, että paikalliset ih-
miset tuottavat mediasisällön. Eli 
alueilla toimitaan yhteistyössä 
niin paikallisten kirkkojen kuin 
muiden mediajärjestöjen kanssa.

– Uskomme, että evankeliumi 
tavoittaa ihmiset heidän sydä-
mensä kielellä. Tekemämme 
mediatutkimus myös tukee tätä 
käsitystä. Ohjelmasisältö pyri-
tään tekemään sellaiseksi, että 
se heijastelee paikallisia oloja. 
Ohjelmien teemat nousevat siis 
paitsi kristinuskosta myös pai-
kallisesta kulttuurista.

Ohjelmatyypeittäin tarjonta 
jakaantuu evankelioiviin sekä 
sosiaalisiin ohjelmiin, raama-

tunopetukseen ja muihin ohjel-
miin. Tavoite on palvella ihmisiä 
mahdollisimman kokonaisvaltai-
sesti. Erityisesti lasten, nuorten 
ja naisten ohjelmat ovat tärkeitä, 
sillä esimerkiksi Intiassa naiset 
ovat perheissä keskeisessä ase-
massa paitsi lasten kasvattajina, 
myös perheyhteisöön vaikuttaji-
na. Lähi-idässä koulu-tv tarjoaa 
opetusta pakolaisleireillä eläville 
lapsille.

Uskoa synnyttävää 
ohjelmaa

Miehiä ei ole kuitenkaan unoh-
dettu, sillä osa Toivoa naisille 
-ohjelman kuuntelijoista on 
miehiä. 

– Monesti saattaa olla, että 
mies on perheessä ainoa luku- 
ja kirjoitustaitoinen. Kun aviopa-
ri yhdessä kuuntelee ohjelmaa, 
mies kirjoittaa palautteen, kertoo 
Auvinen.

Hän kuitenkin muistuttaa, että 
Toivoa naisille -työ on vain pieni 
osa Sansan laajaa toimintaa.

Sansan hallitus on linjannut, 
että noin 50 prosenttia ohjelma-
sisällöistä pitäisi olla kristillistä 
opetusta ja evankelioivaa eli 

uskoa synnyttävää. Tämä liittyy 
järjestön nykyiseen strategiaan, 
jossa on neljä painotusta:

1. Kristuskeskeinen evanke-
liumi sinne, missä sitä ei muuten 
kuultaisi.

2. Käytetään kulloinkin tarkoi-
tuksenmukaisinta mediaa (radio, 
tv, internet, some).

3. Kumppanuuksien vahvis-
taminen.

4. Verkostojen ja vapaaehtoi-
suuden vahvistaminen.

Yhteistyössä voimaa
Juha Auvinen kertoo Sansan ta-
voitteena olleen vuoteen 2015 
mennessä, että evankeliumi olisi 
kahden miljardin ihmisen ulot-
tuvilla median kautta. Ja tavoite 
myös ylittyi. Siinä vaiheessa työn 
painopiste oli jo siirtynyt Aasiaan 
ja Lähi-itään.

Tärkeimpiä yhteistyökumppa-
neita ovat neljä suurta kristillis-
tä kansainvälistä toimijaa; TWR 
(Trans World Radio), FEBC (Far 
East Broadcasting Company), 
SAT-7 ja Luterilainen maailman-
liitto. Eli Sansa rahoittaa suoma-
laisten kristittyjen tuella kump-
paneiden tekemää, yhteistyöso-

D   – Vaikka kristillinen media toimiikin 
poliittisesti neutraalisti, se on saanut olla 
vaikuttamassa jopa päättäjien asentei-
siin suhteessa kristillisiin vähemmistöihin 
joissakin maissa. Medialla on merkitystä.

B   Intia on noussut yhdeksi tärkeimmistä 
toiminta-alueistamme. Siellä lähetetään 
radio-ohjelmia Sansan tuella 14 kielel-
lä ja televisio-ohjelmia hindin kielellä. 
Tietenkin evankeliumia jaetaan myös 
somen ja muiden digitaalisten alusto-
jen kautta. 
– On laskettu, että Intiassa yksin on San-
san työn piirissä 550 miljoonaa ihmistä, 
kertoo Juha Auvinen. – Yhteistyökump-
panimme TWR Intia tekee mediasisältöjä 
100 kielellä. 
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A pimuksiin perustuvaa media- ja 
viestintätyötä Aasiassa, Afrikassa 
ja Euroopassa. 

– On muistettava, ettei suo-
malainen toimija yksin pystyisi 
noin laajaan toimintaan, vaan 
siihen tarvitaan kumppaneiden 
verkosto.

Nuoret 
haasteena

Suomessa ja ylipäänsä Pohjois-
maissa on perinteisesti suhtau-
duttu hyvin myönteisesti lähe-
tystyöhön. Juha Auvinen arvioi, 
että yksi selvä noste lähetystyölle 
olivat 1960-luvun herätykset  kir-
kon piirissä eri puolilla Suomea. 
Tuossa yhteydessä perustettiin 
vuonna 1973 Sanansaattajat ni-
menomaan radiotyöhön, joka oli 
siihen aikaan uutta perinteisen 
lähetystyön rinnalla.

Media tavoittaa ihmisiä siellä-
kin, missä perinteinen lähetystyö 
tai kirkkojen toiminta poliittisis-
ta, uskonnollisista, kulttuurillisis-
ta tai maantieteellisistä syistä on 
mahdotonta tai rajoitettua.

Perinteisesti lähetystyö on 
ollut vanhemman polven sydä-
mellä, mutta mediatyön kautta 
on mahdollista saada myös nuo-
rempi polvi innostumaan. Juha 
Auvinen kertookin kokeneensa 
itselleen haasteeksi, miten saa-
da nuorempia ihmisiä Sansan 
toimintaan, ja miten saada hei-
dät myös pidettyä toiminnassa 
mukana. 

Alun perin rukousapplikaati-
oksi syntynyt Domini Life -mo-
biilisovellus on yksi tuote, joka 
esimerkiksi rippikouluissa on 
herättänyt nuorissa kiinnostusta 
myös lähetystyötä kohtaan. 

– Eikä tietenkään sovi unohtaa 
yli 20 vuotta Suomessa radioi-
tua Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmaa, joka on edelleen Ra-
dio Dein kuunnelluin ohjelma – 
150 000–200 000 kuuntelijaa vii-
koittain viitenä päivänä viikossa, 
kolme kertaa vuorokaudessa. 
Sehän on nykyään myös netissä 
ja mobiilisovelluksena, joten sitä 
seuraavat myös nuoret.

Digihyppäys
Kun tarkastellaan Auvisen omaa 
18 vuoden perspektiiviä, on 
hänen mukaansa ollut selkeää 
siirtymistä perinteisestä radiosta 
ja televisiostakin digitaalisen me-
dian suuntaan.

Ollessaan vuonna 2014 juhli-
massa Sansan 40-vuotista toimin-
taa Kiinassa hän tapasi paikalli-
sia kristittyjä, joista osa oli kuun-
nellut Sansan tukemia kristillisiä 
radio-ohjelmia lähes 40 vuotta. 

– Yksi heistä totesi minul-
le, että ohjelmat ovat hyviä ja 
tarpeellisia, mutta laittakaa ne 
mobiiliin. Useimmat kiinalaiset 
olivat jo siinä vaiheessa siirty-
neet käyttämään mediaa mobii-
lialustoilla.

Käynnissä oleva koronapan-

demia on entisestään korosta-
nut medialähetyksen merkitystä 
ihmisten joutuessa olemaan ko-
tona, eivätkä ole päässeet esi-
merkiksi hengellisiin tilaisuuk-
siin. Osoituksena tästä monet 
suomalaisetkin seurakunnat ja 
järjestöt ovat lähteneet tekemään 
suoratoistojumalanpalveluksia ja 
lisänneet erilaisia mediasisältöjä. 

– Samoin me Sansassa lisäsim-
me digitaalista läsnäoloamme 
mm. Sydänääniä-nettihartaudel-
la, etäkoulutuksella ja virtuaali-
seminaareilla.

Mobiilisovellusten ja digitaa-
listen alustojen kehitystyö sitoo-
kin tänä päivänä myös Sansan 
voimavaroja. 

– Tekniikan kehityksessä on 
pysyttävä mukana, mutta toi-
saalta ei pidä lähteä haihatellen 
jokaisen uutuuden perään. Di-
gitalisaatio on tullut jäädäkseen 
toiminnan kaikille osa-alueille 
sisällöntuotannosta hallintoon 
ja varainhankintaan.

Muutosten 
vuosikymmenet

Juha Auvinen näkee muina vii-
me vuosikymmenten muutoksi-
na medialähetystyössä muutok-
set globaalissa tilanteessa.

Usein puhutaan pakolaisaal-
tojen yhteydessä Afrikasta ja 
Lähi-Idästä tulevista pakolaisis-
ta, mutta täytyy muistaa, että 
Aasiassa pakolaisten määrä on 
huomattavasti suurempi kuin 
Eurooppaan tulleet pakolaiset 
ja turvapaikanhakijat. Heidän 
tavoittamisensa ja rohkaisemi-
sensa evankeliumilla on suuri 
haaste, ja siinä juuri media voi 
olla ratkaiseva tekijä.

Myös arvomaailmassa tapah-
tuneet muutokset ovat vaikut-
taneet Sansan työhön. Toisaalta 
uskonnollisuus on moninaistu-
nut ja länsimaat ovat maallistu-
neet, toisaalta islam on saavut-
tanut entistä laajempaa jalansijaa 
maailmassa. 

– Olemme nähneet tarpeelli-
seksi vahvistaa paikallisten kris-
tillisten toimijoiden voimavaroja 
ja kristillisen todistuksen läsnä-
oloa. Tässäkin media on aivan 
avainasemassa.

Hyvä hyötysuhde
Noin puolet Sansan medialähe-
tystyön tuesta tulee luterilaisil-
ta seurakunnilta näiden kanssa 

tehtyjen yhteistyösopimusten 
perusteella ja talousarviomäärä-
rahoina. Seurakunnat sitoutuvat 
tukemaan medialähetystyötä, 
jotakin sen kohdetta tai työnte-
kijää nimikkolähettinään maa-
ilmalla tietyllä vuosittaisella ta-
voitesummalla. Sen lisäksi tulee 
kolehtituloja seurakunnista ja eri 
tapahtumista. 

Toinen puoli Sansan rahoituk-
sesta tulee yksityisiltä kristityiltä 
vaikkapa kuukausilahjoituksina 
tai testamentteina. Vuodessa 
käytetään medialähetystyöhön 
noin 3,5 miljoonaa euroa. Hyö-
tysuhde on verrattain hyvä, koh-
tuullisen pienellä panostuksella 
saadaan paljon aikaan, Auvinen 
tarkentaa.

Perinteinen lahjoittaminen on 
vaihtunut suurelta osin sähköi-
seksi. Varainhankintaa tukemaan 
on myös luotu uusia sovelluksia. 

– On kuitenkin muistettava, 
että rukous medialähetystyön 
puolesta on yhtä tärkeää kuin se, 
että ihmiset avaavat sydämensä 
ja kukkaronsa nyörit. Meillä on 
täällä toimistollakin päiväkah-
vien yhteydessä rukoushetki, 
jolloin muistamme kumppanei-

tamme maailmalla ja työmme 
tukijoita.

Evankeliumin 
muutosvoima

– Kuten jo aikaisemmin sanoin, 
on ollut kiinnostavaa nähdä, 
mitä Jumala tekee median kautta 
maailmassa. Monista haasteista 
ja jopa vastoinkäymisistä huoli-
matta luottamus Jumalan kaik-
kivoipaisuuteen huolenpitoon 
ja viisauteen on kasvanut näinä 
vuosina. Niin kuin lauletaan, että 
He’s got the whole world in His 
hands, tämä maailma kaikesta 
huolimatta on Jumalan käsissä. 
Ja Hänen johdatuksessaan. Tämä 
käsitys on vahvistunut.

Myös sen näkeminen roh-

C   – Medialähetys on varsinkin miesten laji, koska siihen liittyy aina tekninen ulottuvuus, toteaa Auvinen Sansan Hyvinkäällä 
sijaitsevassa studiossa. – Olemme saaneet olla lähettämässä myös monia insinöörejä kumppaneittemme palvelukseen teknisiin 
tehtäviin Afrikkaan ja Aasiaan. 

kaisee, että evankeliumissa on 
muutosvoima yksittäisten ih-
misten, perheiden ja kokonais-
ten yhteisöjen elämässä. Muu-
tos ei rajoitu vain hengelliseen 
elämään, vaan se ulottuu usein 
myös sosiaaliseen ja muuhunkin 
elämään niissä oloissa, joissa ai-
kaisemmin ei ehkä olla tunnettu 
Kristusta.

Juha Auvinen kertoo luovut-
tavansa järjestön ohjakset syys-
kuussa luottavaisin mielin Arto 
Antturille. – Luotan paitsi Juma-
lan johdatukseen, myös hänen 
valintaansa tehtävän jatkajaksi. 
Medialähetystyöllä on suuria 
mahdollisuuksia tänään ja myös 
tulevina aikoina.

C   Annaleena Pakkanen haastattelee Sansan tukeman Sydänystävä-ohjelman thai-
maalaista radiokuuntelijaa.

D  Sansan yhteistyökumppanin FEBC-
Thaimaan studio Bangkokissa.

C   Sansan yhteistyökumppani jakoi radioita maaseutukylän asukkaille.

©
 K

im
m

o 
Ja

na
s

©
 Il

kk
a 

K
as

te
po

hj
a

©
 A

nn
al

ee
na

 P
ak

ka
ne

n
©

 A
nn

al
ee

na
 P

ak
ka

ne
n



13 TOS I M I E S   4 / 202012TOS I M I E S   4 / 2020

B   Kuva työmatkalla Puolanka-Ylene. 
Aaro Mikkonen piti noin 700 km marssi-
tauot pääsääntöisesti aina UKK-torpalla 
Pielavedellä! UKK-valtiomiehen oppeja 
ja taitoja taas tarvitaan!

Iikka Löytty

Metsätalousinsinööri 
Aaro Mikkonen kertoo 
Jumalan kutsuneen 
häntä jo lapsena 
pyhäkoulussa ja 
kansakoulussa. Siihen 
aikaan koulut olivat 
kristilliseltä pohjalta ja 
opettajat uskovia. Niin 
saatiin siunaus koko 
kansalle.

A aro Mikkonen syntyi 
Puolangan Tulijärvellä 
uskovan Vappu-mum-

mon kammariin. Hänellä oli 
10 lasta, 7 poikaa, joista 4 oli 
sodissa. 

– Harras uskovainen Vappu-
mummo rukoili ja veisasi paljon. 
Hänen kirjansa menivät käytössä 
aina ”pehkuiksi”.

Nuo Pyhät kirjat ovat talletet-
tuna ja näytteillä Raatteen Maa-
ilmanrauhan vartiolla Kotirinta-
ma-museolla Suomussalmella. 
Rukoilevaa kansaa kuunneltiin, 
ja Jumala armahti Suomen kan-
san orjuudesta. Rukouksen voi-
ma ja siunaus olivat todelliset. 

Elämä uusiksi
Kun Mikkonen täyttyi Pyhällä 
Hengellä Puolangan kirkossa 
keväällä 1986, hänen koko elä-
mänsä muuttui täysin.

– En sitä ennen voinut vastus-
taa syntiä ja kiusauksia. Tiedän, 
että kaikilla ihmisillä on sama 
tilanne.

Vain Jeesuksen kautta saamme 
voiman, viisauden, pelastuksen 
ja olemme siirtyneet Jumalan 
valtakuntaan!

Jeesus on lampaiden kaitsija. 
Aaro Mikkosella on myös lam-
paita ja muita eläimiä hoidetta-
vana. 

– Lampaatkin ovat ”lauma-
sieluja”. Meidän tulisi löytää 
rakastava seurakunta, jossa 
saamme opetusta ja rakkautta. 
Lohduttakaa kansaamme. Ru-
koilemme yhdessä kaikenlaisten 
murheiden kuuntelijaa.

Kuningaskunta tulee
Mikkonen on aktiivinen mies 
monella tavalla. Hän on metsä-

neuvoja, metsuri ja ensimmäisiä 
metsäpalveluja tuottavia yrittäjiä 
Suomessa vuonna 1996. 

– Kun sain kenkää Puolangan 
Metsähoitoyhdistyksestä uskoon 
tultuani. Karjalan Kalevalassa jär-
jestin metsäkoulutuksen 1997-
1998, Mikkonen muistelee. – 
Hoitelin Turun metsäpiirissä 15 
vuotta Karjalan siirtoväen yhteis-
metsiä. Kun en tullut valituksi 
toiminnanjohtajaksi, perustimme 
Kainuuseen kaksi omaa yhteis-
metsää! Metsien laulu se soi!

Nykyisin Aaro Mikkonen on 
myös lammaspaimen ja Raatteen 
Maailmarauhan rajavartija Arska. 
Myös orpokodin ja Nooan arkin 
rakentaja Puolangalle. 

Aaro Mikkonen kertoo aloitta-
neensa työt jo lapsena. 

– Kymmenvuotiaana jo oltiin 
heinäpellolla, halkoja tekemässä 
ja karjaa hoitamassa. Kun sain 

metsästyskortin, ostin ensim-
mäisen haulikon tekemälläni 15 
-vuotiaana hankintapuukaupal-
la. Maaseutu on sellainen virik-
keiden lähde!

Hän palveli Kainuun Rajavar-
tiostossa varusmiehenä, rajavar-
tijana ja oli varattu sodan ajalle 
rajan sissikomppanian päälli-
köksi linjalla Raatteen vartio–
Kuivajärven vartio. 

– Olin myös politiikassa 
Timo Soinin Perussuomalaisten 
alkuunpanijana ja nostattaja-
na Jytkyyn asti. Mutta siinäkin 
puolueessa uskoville annettiin 
kenkää. Kävi sitten samoin Ti-
mo-veljellekin.

Hän kertoo olevansa pettynyt 
politiikan kanaviin vaikuttami-
sessa. Ihmiset kun ovat niin ke-
hittymättömiä henkisesti.  

– Uskon pian tulevaan kunin-
gaskuntaan. Silloin asiat saadaan 

Periaatteen mies
Lainaan tähän elokuussa 2008 kirjoittamaani kolumnia. Se 
tuntuu yhä ajankohtaiselta. Miksiköhän?

Kuuntelin kesällä 2008 (nyt jo edesmenneen) tunnetun Raa-
matun opettajan David Pawsonin kiihkotonta ja juurevasti 
Sanaan pohjautuvaa opetusta. Hämmästelin sitä suorasel-
käisyyttä ja periaatteellisuutta, jota hän edustaa kaiken li-
beralismin, 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 
rakkausautomaattina, 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. Myö-
täkarvaista silittelyä ja korvasyyhyyn julistamista vibralla tai 
ilman pullamössökristityt kyllä sietävät, mutta synnin ja saas-
tan paljastava Sanan valo halutaan työntää sivuun. Näinhän 
se Paavali kirjoitti puhuessaan lopun ajoista.

Vaatii todellista rohkeutta seistä Raamattuun kirjoitettujen 
jumalallisten periaatteiden takana näinä sairaina aikoina. 
Kuinka paljon helpompaa olisi sulkea silmät aviorikoksilta, 
vinoutuneelta seksuaalisuudelta, epäpyhyydeltä, katkeruudel-
ta, ahneudelta, kovuudelta, ja heittää kaiken päälle hempeän 
armon silaus. Mutta Jumalan armo ei ole halpaa, vaan se 
perustuu Jeesuksen käsittämättömään kärsimykseen ristillä 
ja hänen verensä voimaan. 

Minussa heräsi halu tutkia omaa elämääni, kun harmaa-
tukkainen Jumalan palvelija avasi Jumalan Sanan salaisuuk-
sia. Kuinka paljon tämän maailman henki ja virtaukset ovat 
pystyneet romuttamaan 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 mak-
saa paljon. Niin kauan kuin kristittyjä on maailmassa ollut, 
niin kauan on ollut myös vainoja. Marttyyrien veri on vuota-
nut ja vuotaa tänäkin päivänä jossakin päin maailmaa. Kun 
paine kasvaa ja vainot tulevat, ulkokohtainen kristillisyys ja 
uskonnollisuus menettävät merkityksensä. Roolikristityt jou-
tuvat niissä olosuhteissa valinnan eteen, eikä se ole helppo. 
Suomessa ei vainoa ole, ja kristityllä ei ole juurikaan paineita 
elää vakaumuksensa mukaan. Viihteelliseen ja elämykselli-
seen kristillisyyteen tottunut kristitty joutuukin toisenlaisten 
kysymysten eteen: miten elää Raamatun perisaatteiden mu-
kaan kaiken sallivan ja hyväksyvän yhteiskunnan keskellä?

OPINTOLA

Tervetuloa!

R TIK I E E
Ö N

B&B
Norintie 1048, 61840 Norinkylä

puh 050 5910489
www.opintola.com
info@opintola.com

KIINTEISTÖKEHITYKSEN  ASIANTUNTIJA

KIRSIKIINTEISTÖT

ELÄMÄ ON IHME

hoidettua ja ilman äänestyslip-
pua. Herra itse valitsee valtakun-
tansa hoitajat.

Aikakausi päättyy
Kun valtiomies ja presidentti 
Kekkoselta kysyttiin jaksami-
sesta aikanaan, Urkki katsoi 
kameraan ja hetken mietittyään 
sanoi: ”Ruisleivästä!” Tarkoittiko-
han Jumalan sanaa? 

– Sylvi-rouva oli uskovainen, 
ja Urkkikin antoi elämänsä lo-
pulta Jeesukselle! muistelee 
Mikkonen, joka on elämässään 
tavannut myös Jumalan ihmeitä. 

– Elämä on itsessään suuri 
ihme. Tavattomien vaikeuksien 
voittaminen kohdallani on ihme.

Kun tulin herätykseen jouduin 
vainon kohteeksi monella taval-
la: Mutta Herra on ollut hyvä!

Varjeltu on liikenteessä ja ta-
paturmilta täpäristä tilanteista! 
Vaikeissa talousasioissa on vain 
Herran kautta tullut apu ja siu-
naus. Kiitos siitä Jumalalle! 

– Tämän hetken rukoukseni 
on: Herätys omaisille, ystäville 
Suomeen, ja että koko maail-
maan julistetaan Herran hää-
kutsu. Yhdistäisimme viimamme 
Suurelle elonkorjuu savotalle. 
Omalta kohdaltani saisin tehdä 
VAIN Hyvän Jumalan tahdon! 
Veteraanien kutsu soi. Aikakausi 
päättyy. Uusi alkaa!

Raatteen Rauhanvartio.
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Vesa Liljamo

”Sillä jos heidän 
hylkäämisensä on 
maailmalla sovitukseksi, 
mitä heidän armoihin-
ottamisensa on muuta 
kuin elämä kuolleista?” 
Room. 11:15

O lemme eläneet vuoden 
2020 erikoista ajan-
jaksoa, joka aiheuttaa 

ajatuksia; mitä oikein on tapah-
tumassa? Korona-aika muutti 
täysin koko maailman, elämän 
kulku seisahtui ja seuraukset 
ovat mittavat, kaikista emme 
edes vielä tiedä. Monilla ihmi-
sillä tulevaisuuden näkymät 
ovat hämärän peitossa, tällaista 
ei ole meidän aikanamme ennen 
ollut. Raamatusta voimme toki 
lukea maapalloomme kohdis-
tuvista kriittisistä hetkistä, niin 
menneisyyden kuin tulevaisuu-
den kannalta. Mutta Raamattu 
ei pelkästään kerro, vaan myös 
opastaa meitä, se antaa hyviä 
ohjeita tähänkin hetkeen ja vas-
tauksen siitä, minne menemme. 
Sen mukaan on hyvä elää. Py-

hän Kirjan keskushenkilö, Jee-
sus, puhui toisesta tulemisestaan 
maan päälle, tätä Hänen opetus-
lapsetkin kyselivät. Raamatusta 
voimme lukea millaisessa ajassa 
maailmassa eletään juuri ennen 
kuin Hän palaa, jotain tämän 
tyyppistä näyttää nyt olevankin 

menossa. Jumalan on ajamassa 
pelastussuunnitelmaansa kohti 
lopullista huipennusta. Tässä 
muutamia ajatuksia Tosimies 
-lukijoille siitä mihin me kris-
tityt voisimme loppumetreillä 
sitoutua, vallankin Raamatun 
sisältöön tukeutuen. 

Seurakunnan toiminta 
juurtuneena Sanan 

totuuksiin 
Edellä esitettyyn Roomalaiskir-
jeen (11:15) jakeeseen kiteytyy 
monia Jumalan pelastussuun-
nitelman tarkoitukseen liittyviä 
elementtejä. Vaikkei tekstissä 

suoraan ole esillä kohderyhmi-
en nimiä, niin voimme tehdä 
johtopäätökset Raamattua tut-
kiessamme. Jakeesta löytyy juu-
talaiset (heidän), löytyy sovitus, 
Jumalan armo meille pakanoille 
sekä koko maailmaa koskettava 
Jumalan lopullinen rauhansuun-
nitelma ”heidän” kauttaan. On 
syytä arvostaa jakeen sisältöä ja 
palata alkulähteille – siihen mi-
hin meidän uskomme perusjuu-
ret ovat ankkuroituneet, ja mistä 
kaikesta saamme olla kiitollisia. 
Sen mukaan myös toimia. Ky-
seistä Roomalaiskirjeen jakeen 
sanomaa on läntisissä seurakun-
nissa (myös Suomi) mielestäni 
”aliarvostettu”, kuitenkin tähän 
sisältyy kaikkien Jeesukseen us-
kovien monet hengellisen pää-
oman lähtökohdat. Jumalan tar-
koitus valita omaisuuskansansa 
– juutalaiset – antaa pohjan koko 
maailmalle, ja tämä perustus 
kuuluu myös meille uudestisyn-
tyneille pakanoille, tulla mukaan 
Hänen suureen suunnitelmansa. 
Samaisessa roomalaiskirjeen lu-
vussa (jae 17) puhutaan öljy-
puun mehevästä juuresta. Mikäs 
se oikein on? Itse ymmärrän, että 
siihen vastataan myös samai-
sessa Roomalaiskirjeessä... luku 
9:4-5 sanoo: ”lapseus, kirkka-
us, liitot, laki, jumalanpalvelus, 
lupaukset, isät (ja profeetat) ja 
Kristus lihan puolesta”. Siinäpä 
mehevyyttä kerrakseen. Näistä 
voisi kirjoittaa monetkin artik-
kelit perustellen, mistä onkaan 
juutalaiskristillisissä juurissamme 
kyse. Juuret kannattelevat puuta, 
juurten kautta imetään elämään 
perusteita, juurru tietoisesti siu-
natun öljypuun perusteisiin.

Paljon puhuvasta Roomalais-
kirjeen kohdasta (luku 11) löytyy 
ajatus nöyryydestä ja pelosta. On 
syytä olla oikealla tavalla Juma-
laa pelkäävä. Jos Jumala kurit-
taa omaisuuskansaansa (öljy-
puun aidot oksat), niin meidän 
pakanoiden on sitä lujemmin 
oltava lähellä Häntä, ettemme 
(metsäöljypuun oksat) joudu 
samaan osaan kuin jakeessa mai-
nitut ”hyljätyt”. Ja eipä vähiten 
myös sen vuoksi, kun odotam-
me Hänen paluutaan hetkenä 
minä hyvänsä. Varaudu Jumalan 
Sanan mukaiseen ”yljän saapu-
miseen”, lampun palaminen on 
olennaista, ole valmiina. Öljyas-
tia täytettynä takaa lampun pa- A

lamisen, on hyvä valmistautua 
Herran paluun aaltopituudelle. 
Rukous on tässä avainasia. Toi-
saalta Matteus 23:39 haastaa mei-
dät aktiiviseen toimintaan; ”Sillä 
minä sanon teille: tästedes te ette 
näe minua, ennen kuin sanotte; 
Siunattu olkoon hän, joka tulee 
Herran nimeen.” Nämä itsensä 
Jeesuksen lausumat sanat juu-
talaisille omaavat tärkeän lähtö-
kohdan Hänen tulemukselleen. 
Häntä mekin pakanauskovat 
odotamme. Mutta miten me tu-
emme juutalaisia tässä asiassa, 
Jumalan suunnitelman loppu-
huipennuksessa? Mikä on asen-
teemme ja toiminnan tilamme?

Historian vaiheet tukevat 
Raamatun ilmoitusta 

Niin vanhan kuin Uuden testa-
mentin sisältö kertoo tapahtu-
mista, jossa israelilaiset (juuta-
laiset) ovat keskeisesti ”läsnä”. 
Tässä mielessä uudestisyntynei-
den pakanoiden ja sitä kautta 
kristillisen seurakunnan suhde 
lähetystyön alkulähteille pitäisi 
olla vahvasti näkyvissä aktiivi-
sessa toiminnassa, seurakunnan 
sydämen on syytä sykkiä vah-
vasti ”juutalaisille ensin” teemal-
la. Jumala valtuutti 2000 vuotta 
sitten Jerusalemin yläsalissa ol-
leet opetuslapset Pyhän Hengen 
voimassa lähtemään liikkeelle, ja 
tämän kautta (sanoma ensin is-
raelilaisille) saimme uuden liiton 
seurakuntana osaksemme siu-
natun tulevaisuuden. Kun mm. 
tutkimme Vanhan testamentin 
Joosefin kertomusta, näemme 
siinä useita yhtymäkohtia liit-
tyen nykyiseen tilanteeseen 
Israelissa ja juutalaisen kansan 
kannalta maailman laajuisesti. 
Jumala salatulla tavalla tänään 
kohtaa ”ensirakkauttaan”, aivan 

kuin Joosef veljiään Egyptissä, 
ja Israelin Pyhä tulee vielä teke-
mään ihmeen valitun kansansa 
keskuudessa. Raamatun pro-
fetiat on tarkoitettu toteumaan 
ja niin tämäkin (vastaanottavat 
Messiaansa eli Jeesuksen), kuin 
Jumalan sille asettama aika 
koittaa. Onko ”ei juutalaisilla” 
halua olla mukana tämän asian 
toteutumiseen? Koen vahvasti, 
että yhteytemme pakanaseu-
rakunnista Jeesuksen uskoviin 
juutalaisiin olisi syytä tiivistyä. 
Siitäkin syystä, että olemme 
menossa aikaan, joka näyttää 
huolestuttavalta. Juutalaisviha 
ja kristittyjen vainot lisääntyvät, 
myös länsimaissa tämä kehitys 
näkyy. Raamatullista sanomaa 
vieroksutaan monin paikoin, 
mutta ei ole aika luovuttaa. 
Meidän on hyvä tukea toinen 
toisiamme yhdessä ja yhteistyön 
tiivistämisessä on varmasti Juma-
lan tahto. Efesolaiskirje 2. luku 
kertoo tästä hyvin valaisevasti, 
ottaessaan esille ns. ”yksi uusi 
ihminen” ajatuksen. Apostolien 
tekojen aikana Jeesukseen usko-
vat juutalaiset ja pakanat tekivät 
yhdessä ”työtä”, evankeliumin 
aalto levisi ja otollisia sanoman 
vastaanottajia oli runsaasti. Koitti 
kuitenkin aika (historia sen ker-
too), jolloin yhteys näiden ryh-
mittymien välillä katkesi.  Lähes 
2000 vuotta kestänyt ”katkos” 
alkoi elpyä, kun Juutalaisvaltio 
-kirjan kirjoittaja Theoder Hertz 
ilmaantui historian näyttämölle. 
Syntyi monenlaista liikehdintää 
”hengenmaailmoissa”, myös 
messiaanisten juutalaisten mää-
rä alkoi eri kansoissa vähitellen 
lisääntymään. Historian vaihei-
den edetessä Israelin valtio sai 
syntynsä v. 1948, jolloin maas-
sa vaikutti kourallinen Jeesuk-
seen uskovia juutalaisia. Kaarlo 
Syväntö perheineen asettautui 
tuolloin Israeliin ja hänen sano-
taan tunteneen maassa kaikki 
Jeesukseen uskovat juutalaiset, 
heitä oli vain kourallinen. Ame-
rikan hippiherätys 1970 -luvulla 
ja 1980-90 luvuilla esiinnoussut 
maailmanlaajuinen herätysaal-
to lisäsi messiaanisten määrää. 
Näiden tapahtuminen kautta 
nykyisten messiaanisten seura-
kuntien tulevat johtavat löytyivät 
ja monet seurakunnat Israelissa 
saivat alkunsa. Nykyisin 2020 
-luvulle tultaessa messiaanisia 

juutalaisia lasketaan olevan Is-
raelissa noin 30000, ja monin 
paikoin on pakanaseurakunnis-
sa ilmaantumassa ymmärrystä 
siitä, mistä Luvatussa maassa 
onkaan tapahtumassa. Pakana-
uskovat, joita vuosisatojen aika-
na on koko ajan ollut, alkavat 
näinä aikoina syvemmin kiin-
nostumaan juutalaiskristillisten 
juurien sisällöstä ja suhteestaan 
messiaanisiin. Olemme jonkin 
merkittävän ajan kynnyksellä, 
uskon että ”yksi uusi ihminen” 
ajatus monessa tasossa elpyy. 
Odotamme samalla Lähi-idän 
hengellisen heräämisen hyöky-
aaltoa, Jesajan kirjan 19 luvun 
loppuosan mukaisesti (Jes. 19-
23-25), johon keskeisesti Israel 
linkittyy.

”Uusi ihminen”, tavoita 
ystäväsi mukaan 

Miten meistä (juutalaisista tai pa-
kanoista) tulee ”uusi ihminen”? 
Se onkin keskeinen asia Raa-
matun sisällössä, löytää Jeesus 
ja sitä kautta isä-Jumala. Löy-
dön tai lahjan saamisen jälkeen 
”lähteä ulos” sanoman kanssa, 
siinä on ykköstehtävää. Evan-
keliumin julistaminen, tavoittaa 
uskosta osattomia, tähän meidät 
on kutsuttu. Mutta kuinka tämä 
nykyään seurakunnista käsin to-
teutuu? Sain olla mukana Juha 
Ketolan ”Vapauden Tuuli Ris-
tiltä” -kiertueella heinäkuussa 
2020, kiersin hänen kanssaan 
Pohjois-Pohjanmaalla. Koillis-
maalle saakka edennyt kiertue 
on osa kampanjaa, jota Juha to-
teuttaa kesän 2020 aikana (jatku-
en kesällä 2021) kotimaassamme 
Nuorgamista Hankoon -periaat-
teella. Kohdatessamme ihmisiä 
kaduilla, toreille, kauppakes-
kuksissa saimme todeta kuin-
ka ihmiset ”oudoksuvat” ristin 
merkityksen. Juhan perusajatus 
on tuoda risti keskelle ihmisten 
arkea ja näin haastaa kansalaisia 
miettimään suhdettaan ristiin. Se 
vielä hyväksytään, kun se näkyy 
kirkon katolla, roikkuu kaulassa 
tai on esillä hautajaisten yhtey-
dessä. Mutta sen konkreettisesti 
kadulla näkyminen tai siitä pu-
huminen onkin jo iso kynnys, ei 
osata mieltää sen kaikkinaista si-
sältöä jokapäiväisessä elämässä. 
Miksi näin kristillisessä maassa? 
Onko sanoma niin etäinen, että 
siitä ei enää saada otetta ihmis-

Jumalan loppuhuipennus lähestyy Jumalan loppuhuipennus lähestyy

– sitoudu sinäkin mukaan
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ten arjessa ja normaali elämäs-
sä? Onko kirkollisten toimijoiden 
aktiivinen rooli tällä saralla niin 
laimeaa, että se johtaa juuri edel-
lä mainittuun puhumattomuu-
teen? Onko valtamedian kautta 
tuotettu uutisvyöry niin voima-
kas, ettei sieltä mitenkään erotu 
ajatus ”sana rististä”?

Jotta voimme puhua rististä, 
niin sen on syytä nousta sille 
jalustalle, jolle se kuuluu. Gol-
gatalla tapahtunut ihme on syy-
tä olla niin arvostettu, että siitä 
voisimme puhua vaikka unis-
samme. Ihmeellisen sanoman 
arvostus nousee vain, kun sitä 
esillä pidämme, ja sen vuoksi 
”seurakunnan” on lähdettävä 
ulos poteroistaan. Oman kyl-
jen lämmittely rukoushuoneen 
penkissä naapuria vasten ei 
tuota sitä tulosta, mille työm-
me toiminnan on syytä ”palaa”. 
Sielujen voittamiseen on tehtä-
vä uhrauksia niin, että ne myös 
tuntuvat sisimmässämme. Välil-
lä vaikka kipeääkin. Liha pyrkii 
mukavuuteen, mutta tätä Herra 
kaihtaa. Laodikealaisuudesta on 
päästävä irti. Taivaallisen sano-
man esillä pitäminen tarkoittaa 
tavoittamista, kohden niitä, jotka 
ovat sanomalle otollisia. Jumala 
toki pelastaa, mutta me voim-
me olla pelastusta odottavien 
ihmisten ”kätilöitä tai lähihoita-
jia”. Kuinka voimme uudestisyn-
tyneinä pakanoina olla aktiivisia 
Jumalan suunnitelman suhteen 
koskettaen Israelia, messiaanisia 
juutalaisia? Mikä on seurakun-
nan aktiivinen rooli tavoittaessa 
evankeliumilla ihmisiä? Näillä 
kahdella kysymyksellä on paljon 
yhteistä. Meillä on syytä ”hyvällä 
tavalla olla velassa”, olemmehan 
ottaneet Jeesuksen sydämeen ja 
sanoma on kiirinyt meille asti 

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.
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petri.aalto@aida-energy.com
  www.aida-energy.com
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juutalaisen kansan kautta. Ei-
kös silloin ole syytä laittaa hyvä 
kiertämään? Sanoma on kiirinyt 
Jerusalemista lähtemällä länteen, 
ja on nyt palaamassa samaan 
paikkaan... miltä suunnalta; 
idästä. ”Takaisin Jerusalemiin”, 

aasialaisten evankeliumin vie-
misen palo on liikkeellä kohti 
Jerusalemia, olkaamme mekin. 
Ympyrä sulkeutuu, sanoma Jee-
suksesta on menossa kohti juu-
talaisia, Messiaan jalkojen äänet 
jo kuuluvat.

Johtajat, vastuunkantajat  
–  toiminnan moottoreina 

Yhteisöidemme vastuunkanta-
jien antamalla esimerkillä on 
olennainen vaikutus. Pastorit, 
vanhimmisto ja muut vastuun-
kantajat ovat seurakuntien esi-

merkkejä ja näin myös vastaa-
vat toiminnasta. Heidän tuellaan 
seurakuntalaiset aktivoituvat, 
raamatullinen opastus ja opetus 
sekä ulkopuolelta tuleva täyden-
tävä tuki (vierailijat) on oltava 
opetuslapseuttamiseen tähtää-
vää.  Päämääränä on, että seu-
rakunnan jäsenistön on saatava 
kaikki mahdollinen tuki, jotta 
jokainen löytää paikkansa täy-
dentävänä ja hyväksyttynä koko 
yhteisöä ajatellen.  On hyvä huo-
mioida kaikki seurakunnan si-
sällä olevat työmuodot; julistus, 
lapsityö, varkkityö, nuorisotyö, 
lähetystyö, parisuhdetyö, maa-
hanmuuttajatyö, diakoniatyö. 
Seurakunnan menestys on riip-
puvainen siitä, kuinka ”asioim-
me” eri työmuodoissa, myös 
tässä artikkelissa esille otetuissa 
asioissa.  Siellä missä on artee-
si, siellä on myös sydämesi, sa-
noo Raamattu. Jos nämä kaksi 
aluetta (sielujen voittaminen 
ja oikea asenne Israel-työhön) 
ovat tasapainossa eri seurakun-
nan sidosryhmissä, niin uskon, 
että olemme oikealla suunnalla 
– seurakuntien menestyksessä.  
Jo useita vuosia vallalla ollut 
seurakuntien jäsenkato saadaan 
torjuttua, nuorten mukana py-
symiselle nyt jos koskaan on 
”kriittinen hetki”. On syytä luoda 

myös asennetta, jolla isot tukevat 
pienempiä. Pieniä maaseudun 
seurakuntia auttamalla tulemme 
kantamaan yhteistä hedelmää 
taivaalliseen aarreaittaan.

Seurakunnan etsikkoaika
– SE ON NYT

Koronan jälkeinen aika on tarjo-
amassa seurakunnille etsikkoai-
kaa. Vaikutetaan kukin niin, että 
käyttäisimme esiin nousevan et-
sikkoajan viisaasti – Herramme 
edessä rukoillen ja myös aktii-
visesti toimien. Hän on tulossa, 
näin ajan merkit meille osoitta-
vat. Jeesuksen toinen tulemus 
on meille tottakai täyttymys, 
jollaiseen varmasti haluamme 
monen ulkopuolella olevan ys-
tävän pääsevän osalliseksi. Ulos 
seurakunta seinien sisäpuolelta 
ja aktiivinen lähetystyön koh-
dennus (yhteistyö messiaaniseen 
liikkeen kanssa), näillä täsmätoi-
milla näen odottamamme Roo-
malaiskirjeen 11:15 jakeen täyt-
tymyksen lähestyvän. Jumalan 
strateginen täytäntöönpano on 
viittä vaille valmis – sinäkin voit 
aktivoitua loppuhuipennuksen 
edeltäville viimeisille minuu-
teille. Toimi raamatullisesti, tule 
mukaan yhdessä seurakuntasi 
vastuunkantajan kanssa.
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Beautiful Day in the 
Neighborhood

Tom Hanks tekee sen jälleen, 
ylittää itsensä tässä uudessa roo-
lissa Mister Rogersina. 

”Beautiful Day in the Neigh-
borhood” on tosielämän ystä-
vyydestä kertova, varsin ajan-
kohtainen elokuva, jossa kiltteys 
vie voiton kyynisyydestä. Kaiken 
nykypäivänä tulvivan vihapu-
heen ja negatiivisen viestinnän 
keskellä, on yllättävän rauhoit-
tavaa katsoa tämä elokuva.

Fred McFeely Rogers (20.3.1928 
– 27.2.2003) oli yhdysvaltalainen 
juontaja ja säveltäjä. Hänet tun-
netaan parhaiten juontamastaan 
lasten televisio-ohjelmasta Mister 
Roger’s (esitettiin televisioverk-
ko PBS:llä vuosina 1968–2000). 
Rogers oli USA:n oma Markus-
setä, joskaan ei kehunut kaura-
puuroa yhtä ponnekkaasti kuin 
suomalainen kollegansa…

Ohjelmassa Rogers opetti lap-
sia ja painotti sitä, että jokainen 
on hyvä juuri sellaisena kuin on. 

Rogersista on sanottu, että hän 
antoi yhdysvaltalaisille lapsille 
”lempeän moraalisen esimerkin” 
yli 30 vuoden ajan. Hän opetti 
lapsille – ja miksei aikuisillekin 
– myönteistä tapaa käsitellä ne-
gatiivisia tunteitaan. Ohjelmassa 
käsiteltiin varsin rankkoja aihei-
ta, kuten kuolemaa, eroa, sotaa 
jne. eli ei siis mitään Pikku Kak-
kosen postia.

Rogersille on myönnetty useita 
tunnustuksia, kuten Yhdysvalto-
jen korkein siviilikunniamerkki 
Presidential Medal of Freedom ja 
neljä Emmy-palkintoa. Vuonna 
1998 hän sai oman tähden Hol-
lywood Walk of Famelle.

Elokuva on saanut innoituk-
sensa toimittaja Lloyd Vogelin 
Esquire-lehteen kirjoittamasta 
artikkelista ”Can you say, hero?”, 
joka piirtää Mister Rogersin hen-
kilökuvan, mutta kertoo samal-
la myös Vogelin oman isä-poika 
-suhteen eheytymisestä Fred Ro-
gersin avulla.

A Beautiful Day in the Neigh-
borhood sai ensi-iltansa USA:ssa 
viime syksynä, mutta ei koskaan 

päässyt teatterilevitykseen Suo-
messa, vaikka pääosassa näyt-
teleekin Tom Hanks. Valkokan-
kaiden sijaan se julkaistiin Blu-
ray- ja dvd-versiona.

Hanks piirtää kuvan hieman 
höppänältä tuntuvasta, ystäväl-
lisestä miehestä, joka on käynyt 
omat kamppailunsa kahden 
teini-ikäisen poikansa kanssa. 
Rogers lukee päivittäin Raamat-
tua ja myös rukoilee häneen 
yhteydessä olleiden aikuisten ja 
lasten puolesta.

Elokuva on varsin hidastem-
poinen, mutta siinä saattaa olla 
juuri yksi sen vahvoista puolis-
ta – katsojalla on aikaa sulatella 
Fred Rogersin elämänohjeita.

Kimmo Janas

Beautiful Day in the 
Neighborhood

Käsikirjoitus: Micah Fitzerman-Blue & 
Noah Harpster
Ohjaus: Marielle Heller
Näyttelijät: Tom Hanks, Matthew Rhys, 
Susan Kelechi Watson, Chris Cooper
Kesto: 109 min
Valmistumisvuosi: 2019
Lisäosat: yli 15 min ylimääräistä mate-
riaalia, ohjaajan kommentit, Making 
of jne.

The Lighthouse
Käsikirjoitus: Robert Eggers & Max Eg-
gers
Ohjaus: Robert Eggers
Näyttelijät: Robert Pattinson, Willem 
Dafoe
Kesto: 109 min
Valmistumisvuosi: 2019
Lisäosat: leikattuja kohtauksia, ohjaajan 
kommentit ym.

The Lighthouse
Kulttimainetta nauttivan kau-
huelokuvan The Witch tekijän 
Robert Eggerin uusi ohjaustyö, 
hypnoottinen The Lighthouse 
kertoo kahdesta majakanvarti-
jasta, vanhempi Thomas Wake 
ja nuori, salaperäinen Ephraim 
Winslow, jotka lähetetään syr-
jäiselle ja mystiselle Uuden-Eng-
lannin saarelle neljäksi viikoksi 
1890-luvulla. Kun myrsky uhkaa 
pyyhkäistä heidät mukaansa, ja 
sumusta ilmestyy outoja näkyjä, 
molemmat miehet alkavat epäil-
lä toisen ajautuneen hulluuteen.

The Ligthouse on varmaankin 
yksi vuoden kuumimpia eloku-
vatapauksia ja kaiken odotuksen 
arvoinen. Vaikea on kuitenkaan 
sijoittaa sitä mihinkään määrät-
tyyn genreen, sen verran persoo-
nallinen sekahedelmäsoppa on 
kyseessä.

Nuorta Winslowta näyttele-
vä Robert Pattinson on monille 
edelleen Twilight-elokuvien tei-
ni-idoli, mutta kaveri on kunnos-
tautunut vakavamminkin otetta-
vana näyttelijänä, ja siitä tämä 
elokuva on hyvä esimerkki.

Pattinsonin vastanäyttelijänä 
kapteeni Wakena nähdään Wil-
lem Dafoe, joka on tietenkin 
vanha tekijä näissä kuvioissa. 
Kapteeni Wake on tiivistelmä 
vanhoja merimieskliseitä ja 
paljon muuta. Vanha merimies-
kielikin taipuu Dafoen suussa 

luontevasti.
Pattinson ja Dafoe pitävät elo-

kuvan kiinnostavana ja katsotta-
vana, vaikka Eggers heittääkin 
kapuloita rattaisiin ja elokuva 
saa aina vain oudompia sävyjä.

Yksi mielenkiintoinen puo-
li on, että elokuva on kuvattu 
mustavalkoisena 35 mm:n fil-

mille. Siinä käytetään Movieto-
ne-kuvasuhdetta (1,19:1) ja sen 
ääniraita on monofoninen.

Robert Eggersin edellinen 
elokuva The Witch oli piinaava 
kauhutarina, jossa kauhu löy-
tyi yllättäen elokuvan perheen 
sisäisestä dynamiikasta noidan 
sijaan. The Lighthouse on taas 
hypnoottinen, outo, väkivaltai-
nen ja shokeeraava.

Elokuva jättää paljon varaa eri 
tulkinnoille – tietenkin katsojasta 
riippuen.

Jos siis pitää kauhuelokuvis-
ta, tämä on must. Mutta parempi 
katsoa kuitenkin päiväsaikaan 
kuin yksin yön hämyssä…

Kimmo Janas
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Kari O. Niemi

Monen muun 
suomalaisen tavoin 
suunnistimme 
heinäkuun loppupuolella 
Norjaan, joka häikäisi 
meidät kauneudellaan. 
Aiemmin kyseisestä 
maasta näkemäni 
kuvat eivät olleet 
pystyneet välittämään 
todellisuutta, joka 
sai meidät useaan 
otteeseen haukkomaan 
henkeä; Luojan käden 
jälki näkyi upeana 
ja monitahoisena 
matkamme 
suuntautuessa 
Rovaniemeltä Pohjois-
Norjaan.

Karigasniemi
Karigasniemi yllätti pienuu-
dellaan, mutta löytyihän tuos-
ta muutaman sadan asukkaan 
taajamasta kuitenkin yksi hy-
vätasoinen hotelli. Yövyimme 
Guossi-hotellin huoneistossa 
100 euron vuorokausihintaan ja 
hintaan sisältyvä aamiainen oli 
sekä riittävä että maittava. Ho-
tellista jäi kokonaisuudessaan 
miellyttävä vaikutelma, joskin 
Karigasniemi tarjosi myös pa-
rin tunnin mittaisen ikävämmän 
kokemuksen; onneksi hiekkaan 
juuttunut automme saatiin kui-
tenkin irti paikallisen traktorin 
voimalla. Kaivaessamme autoa 
esiin huomasin sääskien huo-
mattavan määrän, vaikka niitä 
paikallisten mukaan olikin tänä 
vuonna kenties normaalia vä-
hemmän.

Sateessa 
kohden pohjoista

Karigasniemeltä matkamme jat-
kui kohden Hammerfestia. Alku-
matkasta tien heikko kunto teki 
ajamisesta hieman rasittavaa; lä-
hinnä sen johdosta, että sateen 
aikaansaamista vesilammikoista 
johtuen vesiliirtoon joutuminen 
oli todellinen uhka. Ennen pit-
kää tien kunto kuitenkin parani 
selkeästi, ja koko loppumatkan 
aina kotiinpaluuseen saakka 
nautimmekin hyvin päällystetyis-
tä teistä. Todettakoon, että reitti 
Karigasniemeltä Hammerfestiin 
ei ollut läheskään yhtä henkeä 
salpaava kuin reitti Norjan ran-
nikolla muutamaa päivää myö-
hemmin. Tähän saattoi osaltaan 
vaikuttaa se, että alkumatkasta 
tuulilasia piiskannut vesisade ei 
ollut riesana laskeutuessamme 
pitkin Norjan rannikoa kohden 
etelää.

Hammerfest
Hammerfestin yleiset majoitus-
palvelut jäivät aika lailla selvit-
tämättä, sillä ystävämme välityk-
sellä meille järjestyi kotimajoitus, 
joka oli jälleen kerran muistutus 
siitä, että eri puolilla maailmaa 
asuvat Jeesuksen opetuslap-
set ovat yhtä suurta perhettä. 
Hammerfest näyttäytyi meille 
kauniina pikkukaupunkina, 
joka kylpi rauhallisen oloisena 
pohjoisen auringon kirkkaassa 
valossa. Kohtaamamme ihmi-
set olivat ystävällisiä ja selvi-

NORJA – 
liian kaunis maa

K oska matkan alkuvai-
heessa pysähdyimme 
Suomen Pellossa ja pää-

tettyämme viettää ensimmäisen 
matkayön Karigasniemellä, valit-
simme ajoreitiksi tien, joka oh-

jasi meidät valittuun yöpymis-
kohteeseen Norjassa sijaitsevan 
Kautokeinon kautta. Samainen 
reitti lienee erinomaisen luon-
teva myös Etelä-Suomesta kohti 
pohjoista pyrkiville turisteille. 

Suomen ja Norjan väliset raja-
muodollisuudet olivat palanneet 
aikaan ennen koronaa, joten 
kahden Norjan ja Suomen väli-
sen rajan ylittäminen saman päi-
vän aikana oli varsin jouhevaa.

simme hyvin englanninkielellä 
niin kaupassa kuin kaupungin 
infopisteessä. Kaupassa ja piz-
zeriassa asioidessamme huoma-
simme konkreettisesti aiemmin 
kuullun tosiseikan, että Norja 
on kallis maa. Yllättävintä kau-
pungissa oli varmaan maahan-
muuttajien kohtuullisen runsas 
lukumäärä ja islaminuskoisten 
oma kokoontumispaikka, johon 
näimme ihmisten kokoontuvan 

perjantain rukoushetkeä varten. 
Emme löytäneet Hammerfestista 
katseltavaa kovinkaan pitkäksi 
aikaa, joten päätimme jatkaa 
matkaa hieman suunniteltua ai-
emmin.

Helluntaikonferenssissa
Jo ennen Norjaan lähtöä olim-
me kuulleet helluntaiuskovien 
konferenssista, joka järjestettiin 
paikassa, johon pääsi vain lautal-

la. Kyseessä ei ollut saari, mutta 
muuta autolla kuljettavaa reittiä 
ei kohteeseen Korsfjorden ollut. 
Konferenssipaikka osui sopivasti 
reitillemme Hammerfestista Al-
taan, joten päätimme poiketa 
tapahtumapaikalla. Matkalla 
lauttasatamaan pysähdyimme 
Kvibyn kylässä sijaitsevassa 
pienessä kaupassa, mikä olikin 
hyvä ratkaisu, sillä tämä oli vii-
meinen mahdollisuus täydentää 
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ravitsemusvarastojamme ennen 
konferenssiruokailua. Lukuun-
ottamatta konferenssissa puhu-
nutta kongolaista julistajaa sekä 
muutamia upeita maisemava-
lokuvia tämä osa matkasta ei 
ollut erityisen sykähdyttävä. Ja 
todettakoon, että pienemmille 
reiteille lähtiessään kannattaa 
varustautua ennemmin täydellä 
kuin tyhjällä polttoainetankilla, 
aivan kuten muuallakin päin 
maailmaa. Huoltoasemaa voi 
olla vaikea löytää.

Alta
Lauttoja kulki lauantaipäivänä 
huomattavan harvoin, jonka joh-
dosta visiittimme konferenssissa 
jäi lyhyeksi, mutta tämä toisaalta 
mahdollisti sen, että saavuimme 
hyvissä ajoin Altaan majoittuak-
semme siellä paikalliseen Scan-
dicin hotelliin. Muutoin hotellis-
ta ei liene sen ihmeellisempää 
kerrottavaa, mutta lohilajikkeita 
oli aamupalalla normaalia enem-
män. Tämä johtunee siitä, että 
aamupalaa nautittiin lohivaltio 
Norjassa. Eipä ollut Altankaan 
keskusta suuren suuri, mutta sen 
erikoisuutena oli ainakin ulos-
päin varsin taiteellisen vaikutel-
man antanut kirkko, nimeltään 
Revontulikatedraali (Cathedral 
of the Northern Lights). 

Yksityispihalta 
putouksille

Hyvin nukutun yön jälkeen 
ajoimme tankkaamaan autoa 
huoltoasemalle, josta saimme 
polttoaineen ohella myös hy-
vän vinkin paikallisesta näh-
tävyydestä. Innostuimme tästä 

senkin tähden, että otaksuim-
me tämän olevan kohde, johon 
turisteja ei yleensä ohjata. Ys-
tävällinen huoltoaseman myyjä 
ohjeisti meidät Google Mapsin 
avulla voimakkaana virtaavan 
joen äärelle, mutta valitettavasti 
osoite ei kuitenkaan ollut riittä-
vän tarkka, sillä päädyimme yk-
sityispihaan, jossa kohtasimme 
norjalaisen viikingin, joka oli 
todennäköisesti nimenomaisen 
talon isäntä. Vaikka hänellä oli 
heikko englanninkielen taito ja 
meillä vielä heikompi norjan-
kielen osaaminen, ymmärsim-
me toisiamme sen verran, että 
huomasimme olevamme vääräs-
sä paikassa. Emme kuitenkaan 
luovuttaneet, vaan jatkoimme 
etsimistä ja johdatuimmekin 
paikkaan, joka tietyllä taval-
la vesiputouksineen kruunasi 
Norjan matkamme. Ja todella-
kin, lumihuippuisten vuorten, 
auringossa kimaltelevan meren 
ja ihan parhaan matkaseuran 

ohella matkan kirkas helmi oli-
vat lukuisat vesiputoukset, jotka 
erimuotoisina roiskuivat matkai-
lijan sieluun jättäen sinne lähte-
mättömän jäljen.

Rannikkoa 
pitkin etelään

Kotimatkaa silmällä pitäen 
meillä oli kaksi vaihtoehtoista 
reittiä. Toinen olisi kulkenut Al-
tasta Kautokeinon kautta osit-
tain samaa reittiä, jota olimme 
matkaan lähtiessämme käyt-
täneet, joten varmasti osittain 
tämän tähden päätimme palata 
Suomeen Kilpisjärven kautta, 
joka avasi meille mahdollisuu-
den ihastella pohjoisen Norjan 
rannikkomaisemia, joiden kau-
neutta on vaikea sanoin kuvailla. 
Upeiden vuorten ja matalan kas-
vuston lomassa mutkitteleva tie, 
joka merenrantaa pitkin kuljetti 
meitä ylös, alas ja useasti myös 
usean kilometrin mittaisiin tun-
neleihin jätti pysyvän kaipuun 

nimenomaisiin maisemiin. En 
ihmettele kuullessani, että on 
ihmisiä, jotka uudestaan ja uu-
destaan matkustavat Norjaan. 
Vertaansa vailla olevien upei-
den maisemien ohella ehdimme 
kiinnittää huomiota myös siihen, 
että kahviloita ja huoltoasemia 
olisi voinut olla enemmän, mutta 
ehkä niiden vähyys johtuu ihmis-
ten tavasta pysähtyä nauttimaan 
omia eväitä luonnonkauniisiin 
maisemiin. Niihin maisemiin, 
joista tekisi mieli sanoa, että ne 
olivat liian kauniita.

Arvokas muisto
Lähdimme matkaan keskiviik-
koaamuna ja palasimme kotiin 
sunnuntain ja maanantain väli-
senä yönä. Viiden päivän aikana 
ajoimme lähes 1900 kilometriä 
ja ehdimme nähdä paljon kaik-
kea kaunista. Tietenkin jokainen 
turisti rakentaa omanlaisensa lo-
man, mutta kokemamme viiden 
päivän mittainen lomamatka 

mahdollisti rauhallisen ja kii-
rettömän kokemuksen, joka ei 
ollut ylettömän kallis, mutta jäi 
kuitenkin elämään arvokkaana 

muistona ja muistutuksena Luo-
jan käsittämättömästä kyvystä 
luoda henkeä salpaavia asioita 
ihmislasten iloksi.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

H yvä Tosimiehen lukija, 
olet varmasti huoman-
nut, että olen kahdessa 

edellisessä lehdessä puhunut Je-
rusalemista. Se on niin ainutlaa-
tuinen kaupunki, ja sitä koskee 
niin moni profetaalinen lupaus 
tuleville päiville, että tahdon sik-
si käsitellä aihetta vielä kerran.

Vaatimukset 
Jerusalemille

Ei ole ihme, että niin moni aset-
taa vaatimuksia Jerusalemille. 
Olemme jo käsitelleet maail-
man politiikkaa, YK:ta, Unes-
coa ja EU:ta, joilla on maalliset 
ja humanistiset mielipiteet Jeru-
salemista. Lisäksi on suosittua 
käydä Israelia vastaan, vaikka 
se on Lähi-idän ainoa demokra-
tia, ja seistä muslimien puolella, 
riippumatta siitä, mitä rikoksia 
he tekevät ihmisoikeuksia vas-
taan. He rahoittavat niitä, jotka 
tappavat juutalaisia, niitä jotka 
kaivavat tunneleita rahoilla, joita 
kansa tarvitsisi, ja kaikki tämä 
maailmanyhteisön rahoituksella. 
Miten voi olla niin vääristynyttä 
ja erikoista, että valheet hyväk-
sytään tänä päivänä. Tämä ei ole 
mitään muuta kuin hengellinen 
taistelu, jossa johtajat, jotka eivät 
tunne Jumalaa tai tahdo tietää 
Jumalasta, toimivat vihollisen 
asialla. Siksi heidän näkönsä pi-

menee totuudelta. Siksi käydään 
juutalaisia vastaan, jotka muistut-
tavat heitä Jumalasta.

Ennen vuotta 1967, kun Itä-
Jerusalem vielä kuului Jorda-
nialle, ei yksikään juutalainen 
saanut tulla lähelle Itkumuuria 
(länsimuuria). Päinvastoin, sy-
nagogia räjäytettiin ja purettiin, 
ja juutalaiset karkotettiin Vanhan 
kaupungin juutalaiskortteleis-
ta. Tänään Israelin valtio takaa 
mahdollisuuden ja turvallisuu-
den muslimeille rukoilla temp-
pelivuoren moskeijoissa, missä 
juutalainen temppeli kerran 
sijaitsi. Muslimit eivät puoles-
taan salli juutalaisten ja kistit-
tyjen rukoilla siellä. On myös 
mielenkiintoista huomata, että 
Koraani ei mainitse Jerusalemia 
nimeltä yhteydessä Muhamme-
diin. Mainitaan, että hän lensi 
hevosellaan Al Qudsiin nous-
takseen sieltä taivaaseen, mutta 
missään ei lue, että kyseessä oli-
si Jerusalem. Tämän muslimien 
perinne on lisätty myöhemmin, 
todennäköisesti oikeuttaakseen 
vaatimukset Jerusalemista. Jeru-
salemilla ei koskaan ollut isla-
minuskossa sitä näkyvää paik-
kaa, jota myöhemmin on väi-
tetty. Mitä enemmän juutalaiset 
ovat halunneet palata sinne, sitä 
enemmän muslimit ovat vartioi-
neet kaupunkia. Tänä päivänä 

koko muslimimaailma vaatii 
saada sen takaisin. Länsimaiden 
poliitikot, jotka tuskin näkevät 
eroa eri uskontojen välillä, eivät 
ymmärrä Jerusalemin merkitystä 
juutalaisille, eivätkä näe musli-
mien propagandaa yrityksissä 
uudelleen valloittaa kaupun-
ki. Siksi tarjotaan inhimillisiä 
kompromissiratkaisuja, jotka ei-
vät tyydytä ketään. Miksi? Koska 
totuuskysymys joutuu varjoon ja 
siitä tehdään kulttuurikysymys. 
Toisin sanoen, hyväksytään kult-
tuuriset erot laittamatta arvoa 
sille, mikä on oikein ja väärin, 
totuutta ja valetta. Muslimit tah-
tovat ehdottomasti kontrolloida 
Jerusalemia poliittisesti ja hen-
gellisesti, koska sillä on tärkeä 
tehtävä täytettävänä tulevaisuu-
dessa.

Messiaan kaupunki
Kun roomalaiset tuhosivat juu-
talaisten temppelin vuonna 70 
jKr, näytti siltä, että kaikki on 
ohi. Sen jälkeen pakanakansa 
toisensa jälkeen hallitsi kau-
punkia. Jeesus profetoi tästä, 
kun hän puhui Jerusalemista 
Luukkaan evankeliumissa 21:24: 
”Monet surmataan miekan te-
rällä, toiset viedään vangiksi 
kaikkien kansojen sekaan, ja 
vieraat kansat polkevat Jerusale-
mia, kunnes niille annettu aika 

täyttyy.” Aivan kuten Jeesuksen 
profetia juutalaisten karkottami-
sesta toteutui, niin myös heidän 
paluunsa on alkanut toteutua. 
Se aika tulisi, jolloin Jerusalem 
ei enää olisi vieraiden kansojen 
poljettavana, vaan jälleen juuta-
laisten ja Israelin pääkaupunki. 
Kun Israelista, Jumalan ihmeen 
kautta, jälleen tuli valtio, oli Je-
rusalem jaettu. Itä-Jerusalem oli 
jordanialaisten ja muslimien hal-
linnassa ja juutalaisilta oli kiellet-
ty Länsimuurilla käyminen. Vasta 
19 vuotta myöhemmin, vuonna 
1967, Jerusalem yhdistyi kuuden 
päivän sodan aikana ja siitä tuli 
yksi kaupunki. Tänään Jerusa-
lem on Israelin pääkaupunki ja 
muslimimaailman uhkauksista 
huolimatta, israelilaiset eivät 
tule koskaan suostumaan vaati-
muksiin kaupungin jakamisesta, 
saamme toivoa.     

Jerusalem on se kaupunki, 
jonne Messias palaa ja josta 
Hän tulee hallitsemaan. Ilman 
Messiasta Jerusalemilla ei ole 
mitään erityistä merkitystä, vaan 
se on kuin mikä tahansa muu 
kaupunki. Silloin Jerusalem on 
vain mielenkiintoinen museo 
kolmelle uskonnolle. Kun ih-
miset katsovat Jerusalemia tällä 
inhimillisellä tavalla, he tahtovat 
tehdä siitä kansainvälisen, YK:n 
hallinnon alla, ja siten tyydyttää 

eri uskontojen vaatimukset py-
histä paikoista. Mutta tämä ei ole 
Jerusalemin tarkoitus eikä kohta-
lo. Jerusalem on ”suuren kunin-
kaan kaupunki”. Jerusalem on 
paikka, jossa tämä ajanjakso tu-
lee päätökseen ja seuraava, mes-
siaaninen aika alkaa. Jerusalem 
on maailman hengellisen toi-
minnan keskus. Rooma, Lontoo, 
New York, Helsinki tai Bryssel 
eivät ole sen keskus, vaan Jeru-
salem. Mitä lähemmäs tulemme 
lopun aikoja, sitä enemmän Jeru-
salem joutuu ihmisten tietoisuu-
den keskelle. Jo nyt puhutaan 
enemmän Lähi-idästä ja Jerusa-
lemista kuin mistään muusta ul-
kopoliittisesta aiheesta. Kaikilla 
mailla ja lähes kaikilla ihmisillä 
on mielipiteitä Jerusalemista ja 
yhä useamman katseet kääntyvät 
sitä kohti. Eräänä päivänä kaikki 
katseet on käännetty sinne.

Kohtalokas kaupunki
Mitä Jerusalemille tulee tulevai-
suudessa tapahtumaan? Raamat-
tu puhuu monesta eri asiasta. 
Tulee aika, jolloin pakanakansat 
tulevat ottamaan yhä enemmän 
etäisyyttä Israelista ja eristämään 
maan, hyökätäkseen lopulta yh-
dessä Israeliin ja Jerusalemiin. Se 
mitä tapahtui Persianlahden so-
dassa 1991 oli vain eräänlainen 
kenraaliharjoitus. Olisiko mah-
dollista yhdistää monta maa-
ta ja hyökätä yhtä vastaan? Se 
onnistui. Irak voitettiin entisten 
vihollismaiden, kuten USA:n ja 
Syyrian koalition kautta. Miten 
heistä tuli yhtäkkiä ystävät? Mitä 
sopimuksia he olivat tehneet? 
Silloinen USA:n presidentti Bush 
ja hänen ulkoministerinsä Baker 
alkoivat painostaa Israelia, joka 
ei suostunut heidän vaatimuk-
siinsa. USA toimitti arabien asiaa 
ja siitä seurasi USA:lle taantumaa 
ja ongelmia.

Mikään suurvalta, joka on hy-
lännyt Israelin, ei ole säilynyt. 
Iso-Britannialla oli historiallinen 
mahdollisuus siunata juutalaista 
kansaa toisen maailmansodan 
jälkeen. Sen sijaan vastustettiin 
juutalaisia maahanmuuttajia 
ja ne juutalaiset, jotka olivat 
selvinneet keskitysleireistä, in-
ternoitiin pakolaisleireille Kyp-
rokselle tai raahattiin vastoin 
tahtoaan takaisin Saksaan. Kun 
YK lopulta päätti jakaa Pales-
tiinan brittiläisen mandaatin, 

seisoivat britit arabien puolella, 
juutalaisia vastaan. He yrittivät 
estää Israelin valtion synnyn, ja 
sen seurauksena he menettivät 
koko oman imperiuminsa ja 
lakkasivat olemasta suurvalta. 
Näin voi käydä kaikille, jotka 
käyvät Israelia vastaan. Esimer-
kiksi Donald Trumpin positiivi-
nen Israel-politiikka on johtanut 
siunauksiin USA:lle. Mutta tämä 
siunauksen virta on tyrehtynyt 
tämän vuoden 2020 aikana mm. 
koronapandemian aikana. Mutta 
onko jotain muuta, joka ei miel-
lytä Jumalaa ja joka on Sanan 
vastaista – esimerkiksi rauhan-
sopimuksessa, joka esitettiin 28. 
tammikuuta Valkoisessa talossa?

”Minä teen Jerusalemista juo-
vuttavan maljan kaikille ym-
pärillä asuville kansoille. Myös 
Juuda joutuu ahdinkoon, kun 
Jerusalemia piiritetään. Sinä 
päivänä minä teen Jerusalemis-
ta raskaan kiven kaikkien kan-
sojen tielle. Ne kokoontuvat Jeru-
salemia vastaan, mutta kaikki, 
jotka käyvät siihen kiveen käsik-
si, satuttavat itsensä.” (Sakarja 
12:2-3)

Varjeltu kaupunki
Tässä näemme, että tulee aika, 
jolloin kaikki kansat käyvät Je-
rusalemia vastaan, mutta hei-
dän suunnitelmansa eivät tule 
onnistumaan. Jumala varjelee 
ja puolustaa Jerusalemia, jotta 
Hänen suunnitelmansa kävisi-
vät toteen. Kun vihamielinen 
asenne vahvistuu, se johtaa sekä 
lisääntyvään antisemitismiin että 
lisääntyvään kylmyyteen ja eris-
tämiseen Israelia ja Jerusalemia 

kohtaan. Israel ei tule sopimaan 
inhimillisiin poliittisiin ohjelmiin 
ja tavoitteisiin, ja se tulee vihas-
tuttamaan monia pakanamaita. 
Samaan aikaan on maita, kuten 
Syyria ja Iran, jotka tahtovat 
tuhota Israelin, mutta joilla ei 
aikaisemmin ole ollut poliittista 
kykyä tehdä sitä. Monet eri mo-
tiivit tulevat sulautumaan yhteen 
ja yhdistymään Israelia vastaan. 
Mutta Jumalan kannalta asiat 
ovat aivan eri lailla:

”Katsokaa, mitä tulee tapah-
tumaan! Tuohon aikaan minä 
käännän Juudan ja Jerusalemin 
kohtalon. Minä kokoan kaik-
ki kansat Josafatinlaaksoon ja 
käyn siellä oikeutta niitä vas-
taan oman maani ja kansani 
Israelin tähden. Ne hajottivat Is-
raelin muiden kansojen sekaan 
ja jakoivat minun maani.”
(Joel 4:1-2) Lue myös Sakarja 
14:4 ja 8-9.

Koko maailman 
pääkaupunki

Tulee aika, jolloin Jumala hal-
litsee koko maailmaa Jerusa-
lem keskipisteenä. Juutalaiselle 
kansalle se on messiaaninen 
aikakausi, turvallisuuden ja vir-
voituksen aika: ”Mikään ei enää 
uhkaa Jerusalemia. Siellä saa-
daan elää turvassa” (Sak 14:11).

Mutta mitä pakanakansoille 
tapahtuu? ”Kaikki jäljellä olevat 
niistä kansoista, jotka ovat hyö-
känneet Jerusalemia vastaan, 
tulevat nyt sinne vuosi vuodelta 
kumartaen rukoilemaan Ku-
ningasta, Herraa Sebaotia, ja 
viettämään lehtimajanjuhlaa” 
(Sak 14:16).

JERUSALEM 
– pyhä kaupunki, osa 3

Mikä tulevaisuus Jerusalemil-
le! Millään muulla kaupungilla 
ei ole sellaisia lupauksia tai sel-
laista tulevaisuutta. Ilmestyskir-
jasta tiedämme myös, että tuhat-
vuotisen messiaanisen valtakun-
nan jälkeen odottaa lopullinen 
muutos. Silloin toteutuu Jumalan 
ennalleenasettamissuunnitelma, 
ja kaikki mitä Jumala oli luvan-
nut Abrahamista eteenpäin, käy 
toteen (Ilm 21:1-2).

Pyhä kaupunki
Tämä on taivaallinen toivo ikui-
suudesta. Se ei ole vain toivo 
messiaanisesta ajanjaksosta, 
vaan ikuisuuden olotilasta. Sil-
loin, kun synti, kuolema, rajoi-
tukset ja vajavuudet ovat loppu-
neet ja koko vanha maailma sen 
valtakuntineen ja kaupunkei-
neen on poissa, niin Jerusalem 
on jäljellä, mutta uudessa muo-
dossa (Ilm 21:10-12). Millainen 
tämä taivaallinen kaupunki tulee 
olemaan? Aivan upea ja käsittä-
mätön ihmismielelle! Se joka 
luulee, että juutalaisen kansan 
aika on ohi, tulee hämmästy-
mään. Puhutaan taivaallisesta Je-
rusalemista. Jumalan luonne on 
ikuinen, Hänen suunnitelmansa 
ovat ikuisia, Hänen kaupunkinsa 
on ikuinen ja Hänen kansansa 
on ikuinen. ”Minä olen sinua 
aina rakastanut, Israel, siksi ve-
dän sinua luokseni uskollisesti” 
(Jer 31:3).

Jerusalemilla ja juutalaisella 
kansalla on siis ikuisesti keskei-
nen paikka Jumalan pelastus-
suunnitelmassa kaikille kansoille 
ja valtioille. Heidän kauttaan tu-
livat ilmestykset ja he ylläpitivät 
temppelipalvelusta. He hoitivat 
maata ja Jerusalem oli heidän 
kaupunkinsa. Juutalaisista tulee 
messias, Daavidin poika, suuri 
kuningas ja heidän kaupungis-
taan, Jerusalemista, hän tulee 
hallitsemaan rauhassa ja van-
hurskaudessa koko maailmaa.

Hesekielin profetaalinen kirja 
päättyy näihin sanoihin: ”Tästä 
lähtien on kaupungin nimenä 
oleva ’Herra on täällä’” (Hes 
48:35).

Jumala, Hänen pelastuksensa, 
Hänen suunnitelmansa ja kirkka-
utensa ovat ikuisesti sidoksissa 
Jerusalemiin.

B   Knessetin edessä Färsaarelta tulleiden 
edustajien kanssa.
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UPSEERI JA VAKOOJA
Vuonna 1895 kapteeni Alfred 
Dreyfus, nuori lupaava upseeri, 
joutuu syytteeseen vakoilusta 
saksalaisille ja hänet tuomitaan 
elinkautiseen vankeuteen Pirun-
saarelle. 

Elokuva ”Upseeri ja vakooja” 
perustuu tositapahtumiin ja Ro-
bert Harrisin kirjaan An Officer 
and a Spy (suom. Upseeri ja va-
kooja, Otava 2014). 

Elokuva palkittiin Venetsian 
elokuvajuhlien Hopeisella leijo-
nalla vuonna 2019. Vuoden 2020 
César-gaalassa ohjaaja Roman 
Polanski voitti parhaan ohjaajan 
palkinnon ja lisäksi Upseeri ja 
vakooja palkittiin parhaasta so-
vitetusta käsikirjoituksesta (Po-
lanski, Harris) sekä parhaasta 
puvustuksesta (Pascaline Cha-
vanne). 

Vuonna 1894 saksalaisen ar-
meijan edustajan toimiston jäte-
korista löydetyt paperit todista-
vat, että joku toimittaa Ranskan 
armeijan salaisia   tietoja Saksan 
hallitukselle. Alfred Dreyfu-
sia epäillään siksi, että hän on 
juutalainen ja myös siksi, että 
hänellä on pääsy saksalaiselle 
edustajalle toimitettuihin tietoi-
hin. Armeijan asiantuntijat to-
distavat, että Dreyfusin käsiala 
on samanlainen kuin paperissa. 
Huolimatta syyttömyyslausun-
noistaan   hänet todetaan syylli-
seksi maanpetokseen salaisessa 
sotilastuomioistuimessa, jonka 
aikana häneltä evätään oikeus 
tutkia häntä vastaan   esitettyjä 
todisteita. Armeija riistää hänel-
tä sotilasarvon   nöyryyttävässä 
seremoniassa ja lähettää hänet 
elinkautiseen vankeuteen Pirun-
saarelle. Seremoniaa seurannut 
vanhempi upseeri toteaa Dreyfu-
sin kyynelehtivän kuin juutalais-
räätäli tyttöystävänsä perään…

Poliittinen oikeisto, jonka 
vaikutusvalta kasvoi tasaisesti, 
mainitsee Dreyfusin väitetyn va-
koilun lisätodisteena tasavallan 
epäonnistumisesta. Oikeistolai-
nen sanomalehti La Libre Parole 
tehostaa hyökkäyksiä juutalaisia   

taan ja tuomittiin vankeuteen. 
Hän pakeni Englantiin, missä 
hän pysyi siihen asti, kunnes 
hänelle myönnettiin armahdus. 

Poliittinen oikeisto ja katolisen 
kirkon johto julistivat Dreyfusin 
tapauksen olevan juutalaisten ja 
vapaamuurarien salaliitto, jonka 
tarkoituksena on vahingoittaa 
armeijan arvovaltaa ja tuhota 

siten Ranska.
Dreyfusin nöyryytystä seuraa 

myös everstiluutnantti Georges 
Picquart, joka oli ylennetty joh-
tamaan vastavakoiluyksikköä. 
Kun Picquart saa selville, että 
Dreyfusin tuomiosta huolimatta 
tietoja vuodetaan yhä saksalai-
sille, hän joutuu vaaralliseen pe-
toksen ja lahjonnan labyrinttiin. 

Tutkittuaan todisteita ja asiaa 
yksityiskohtaisemmin, Picquart 
päättelee, että syyllinen upseeri 
on majuri nimeltä Walsin Ester-
hazy. Georges Picquart ei pidä 
juutalaisista enempää kuin hä-
nen upseeritoverinsakaan, mutta 
ei kuitenkaan suvaitse syyttömä-
nä tuomitsemista.

Picquart kuitenkin huomaa 
pian, että armeija on enemmän 
huolissaan kuvansa säilyttä-
misestä kuin virheen oikaise-
misesta. Kun mies kuitenkin 
jatkaa tapauksen uudelleen 
avaamisyrityksiä, armeija siirtää 
hänet ensin Ranskan itärajalle 
ja viimein Tunisiaan. Sillä aikaa 
armeijan tuomioistuin vapauttaa 
Esterhazyn ilman vakuuttavia to-
disteita syyllisyydestä.

Palattuaan Afrikasta Picquart 
pidätetään ja tuomitaan joksikin 
aikaa vankilaan. 

Myöhemmin toinen sotilas-
henkilö havaitsee, että Drey-
fus-tiedostoon oli lisätty lisä-
asiakirjoja. Hän päättelee, että 
vastavakoiluyksikössä toimiva 
everstiluutnantti Hubert Henry 
oli väärentänyt asiakirjat vahvis-

UPSEERI JA VAKOOJA
Käsikirjoitus: Robert Harris & Roman 
Polanski
Ohjaus: Roman Polanski
Näyttelijät: Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner

vastaan   esittämällä tätä tapausta 
lisätodisteena juutalaisten pe-
toksista.

Tuomio herätti aikoinaan 
suurta huomiota ja jakoi Rans-
kan kansan kahteen leiriin. 
Dreyfusia puolusti esimerkik-
si ranskalainen kirjailija Émile 
Zola sanomalehdessä julkaistul-
la avoimella kirjeellään J’accuse 

(minä syytän). Polanskin eloku-
van alkuperäinen nimikin on 
juuri tuo J’accuse. 

Dreyfusin tapauksen merkittä-
vyyttä lisäsi se, että tapaus herätti 
sionismin perustajiin kuuluneen 
Theodor Herzlin pohtimaan juu-
talaisasiaa. 

Zola todettiin syylliseksi kun-
nianloukkaukseen armeijaa koh-

tamaan syytteitä Dreyfusia vas-
taan. Heti kuulustelun jälkeen 
everstiluutnantti tekee kuitenkin 
itsemurhan. 

Armeija toteuttaa vuonna 1899 
uuden oikeudenkäynnin, joka 
tuomitsee Dreyfuksen syyllisek-
si, mutta elinkautinen vaihtuu 10 
vuoden vankeuteen ”lieventävi-
en olosuhteiden” ansiosta.

Syyskuussa 1899 Ranskan 
presidentti armahtaa Dreyfusin, 
mikä antaa hänelle mahdollisuu-
den palata Pariisiin, mutta hänen 
oli odotettava vuoteen 1906 – eli 
kaksitoista vuotta tapauksen al-
kamisen jälkeen – vapautusta 
syytöksistä, minkä jälkeen hä-
nelle palautettiin entinen soti-
lasarvonsa. 

Ministeriksi nimitetty Picquart 
ja Dreyfus tapaavat vielä kerran, 
jolloin Dreyfus tiedustelee, miksi 
hänen vankilavuosiaan ei ollut 
huomioitu samalla tavalla kuin 
Picquartin kohdalla, joka oli 
ylennetty kenraaliksi.

Ensimmäisen maailmansodan 
aikana Dreyfus kutsuttiin vielä 
takaisin palvelukseen, ja hän 
komensi everstiluutnantin ar-
voisena ammusvarikkoa. Sodan 
jälkeen hän vietti hiljaista elämää 
ja kuoli vuonna 1935. Dreyfu-
sin muistelmat on suomennettu 
vuonna 1919 (Väkivaltaa ja vää-
ryyttä).

Yksityiselämänsä skandaa-
leissa ryvettynyt Roman Polans-
ki osaa asiansa ja on ohjannut 
sulavasti etenevän elokuvan, 
jossa ei nykymenosta poiketen 
hyödynnetä uusinta digitaalitek-
niikka, vaan luotetaan vanhaan, 
hyvään elokuvakerrontaan. Po-
lanskin ja Harrisin kolmas yhteis-
työelokuva nostaa selvästi esille 
Ranskan tuolloista yhteiskuntaa 
ja politiikkaa ravistelleen an-
tisemitismin. Yhtymäkohdat ny-
kypäivän maailmaan ovat jopa 
yllättävän ilmiselvät.

Kimmo Janas
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A jat ovat muuttuneet. Ai-
nakin Euroopassa. On 
osuvasti todettu, että 

kun aikanaan tarvittiin vain yksi 
mies – apostoli Pietari – saarnaa-
maan kolme tuhatta ihmistä us-
koon, nykyään tarvitaan kolme 
tuhatta pastoria saarnaamaan, 
jotta edes yksi ihminen tulisi 
uskoon. Kun samainen Pietari 
oli aikanaan matkalla apostoli-
ystävänsä Johanneksen kanssa 
rukouskokoukseen, nähtiin ja 
koettiin Jumalan voiman ilme-
nevän tavalla, joka on meidän 
aikanamme varsin poikkeuk-
sellista. Liian harvoin näemme 
uskovien käyttävän Pietarin ja 
Johanneksen tavoin valtaa, joka 
Jeesuksen opetuslapsille on an-
nettu. (Apt 3)

Pietarilla 
oli valtaa

Liikuntakyvyttömän miehen 
pyytäessä näiltä rukoushetkeen 
menossa olevilta apostoleilta 
rahaa, reagoivat Jumalan mie-
het tyylillä, joka osoittaa heidän 
toimineen valta-asemasta käsin. 
Pietari sanoi rammalle miehelle: 
“Mitä minulla on sitä minä sinul-
le annan.” Pietari tiesi, mitä hä-
nelle oli annettu. Hän tiesi, että 
hän olisi kykenevä asioimaan 
sillä, mitä hän Jumalan lapsena 
omisti. Hänelle oli annettu valtaa 
ja hän päätti käyttää sitä. Hän 
tiesi asemansa Kristuksessa ja eli 
sen todeksi.

Hänen puheessaan 
oli voima

Jeesus Nasaretilainen opetti 
aikalaisiansa ja tähän liittyen 
kirjoitetaan Raamatussa, että 
”he olivat hämmästyksissään 
hänen opetuksestansa, sillä hä-
nen puheessansa oli voima.” 
Jewish New Testament korvaa 
”voima”-sanan ilmaisulla ”val-
lan sormus”. Jeesus sanoikin, 
että Hänelle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä ja 
siksi myös Hänen omillaan on 

valtaa. (Matt 28; Luuk 4)

Valtaa 
vallanalaisena

Tultuaan järkiinsä Luukkaan 
evankeliumissa esitelty tuhlaa-
japoika palasi takaisin kotiin, 
nöyrtyi isän auktoriteetin 
alle ja tuli samalla asetetuksi 
itsekin auktoriteettiasemaan, 
jonka merkiksi hän sai “vallan” 
sormuksen. 

Otaksun, että hänen sormuk-
sensa oli sinettisormus, johon 
oli kaiverrettu tieto siitä, kenen 
poika hän oli tai mihin perhee-
seen hän kuului. Kun siis hänen 
asioidessaan ihmiset näkivät 
sormuksen hänen sormessaan, 
tiesivät he, että tällä henkilöllä 
oli valtaa. 

Ja nähdessään sormuksesta si-
nettiin jääneen merkinnän, tiesi-
vät he, kuinka mittava oli hänen 
vaikutusvaltansa nimenomaises-
sa yhteiskunnassa. (Luuk 15)

Valtaa tulee käyttää
Valta-asemasta ei ole hyötyä, 
ellei sitä käytetä. Jos esimies 
ei käytä hänelle annettua val-
taa, valtatyhjiö täyttyy varmasti 
jonkun alaisista alkaessa johtaa 
asioita työpaikalla. Jos armeijan 
ylin upseeristo ei anna käskyjä 
sotatantereella, hävitään taistelu 
vääjäämättä. Jos Pietari ja Johan-
nes olisivat vain tyytyneet valitta-
maan vallitsevaa tilannetta – eikä 
käyttämään heille annettua val-
taa – liikuntakyvytön mies olisi 
jatkanut kerjäämistään. Jos ny-
kyajan uskova ei tiedosta valta-
asemaansa Kristuksessa, on hän 
kuin se entinen laivamatkustaja, 
joka varasti ruokaa kapteenin 
pöydästä, koska ei tiennyt, että 
ruoka kuului lipun hintaan.

Osalliseksi 
toisen vallasta

Kun mies ja nainen kihlautu-
vat, antavat he merkkinä tästä 

riivaajia vastaan ja voiman pa-
rantaa tauteja.” (Matt 1, Luuk 9)

Vallan merkki
Apostoli Paavali kirjoittaa kir-
jeessään korinttolaisille, että 
Jeesukseen uskovat on kihlattu 
Jeesukselle: ”Sillä minä kiivai-
len teidän puolestanne Jumalan 
kiivaudella; minähän olen kih-
lannut teidät miehelle, yhdelle 
ainoalle, asettaakseni Kristuksen 
eteen puhtaan neitsyen.” Jeesuk-
sen seuraajat eivät ole saaneet 
Häneltä fyysistä sormusta, mutta 
kuitenkin merkin siitä, että he 
kuuluvat Hänelle. Tuo merk-
ki – Pyhä Henki meissä – on 
ikäänkuin sinettisormus sormes-
samme. Tämä “sormus” antaa 
meille valtuudet toimia Jeesuk-
sen Nimessä Jumalan valtakun-
nan – ei oman valtakuntamme 
– parhaaksi. Pyhä Henki on 
tuo “sormus” meissä ja tästä 
meidät tunnistetaan Jumalan 
omaisuudeksi ja Hänen huo-
neensa haltijoiksi. Raamat-
tu osoittaa: ”Älkääkä saattako 
murheelliseksi Jumalan Pyhää 
Henkeä, joka on teille annettu 
sinetiksi lunastuksen päivään 
saakka.” Amplified-käännöksen 
mukaan Pyhän Hengen vaiku-
tuksesta Jeesuksen omat on lei-
mattu Jumalan omiksi. (2 Kor 11; 
Ef 4; 1 Piet 4:10)

Valta tallata
Jeesus on antanut omilleen val-
lan näkymättömässä maailmassa 
tapahtuvaan taisteluun. Hän sa-
noi: ”Katso, minä olen antanut 
teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen 
voimaa, eikä mikään ole teitä 
vahingoittava.” Ketään ei aseteta 
tällaiseen auktoriteettiasemaan, 
ellei hän ensin itse taivu taivaal-
lisen auktoriteetin alle: ”Olkaa 
siis Jumalalle alamaiset; mutta 
vastustakaa perkelettä, niin se 
teistä pakenee.” Nosta kätesi, 
näe sormuksesi ja käytä valtaasi. 
(Luuk 10; Jaak 4)

Pekka ja Sirpa Mustajärvi

Olemme saaneet 
kokea ihmeellistä 
Jumalan johdatusta 
ja huolenpitoa, joista 
kiitos ja kunnia yksin 
Hänelle! Tosimies-
lehden numerossa 
4/18 kerroimme, miten 
Jumala yllätti ja saattoi 
meidät yhteen. 

A suimme naimisiin men-
tyämme kumpikin omis-
sa asunnoissamme lähes 

kaksi vuotta. Viime syksynä Sir-
palle tuli kuitenkin ajatus, että 
pitäisi laittaa kodista pois kaik-
kea tarpeetonta. Alkoi tuntua, 
että jotain uutta on tulossa. 

Tuumailimme yhdessä rukoil-
len, olisiko meidän aika muut-
taa saman katon alle. Pekka oli 
ehdottanut muuttamista hänen 
asuntoonsa, mutta Sirpasta ajatus 
tuntui mahdottomalta. Sehän oli 

ollut Pekan perheen koti, jossa 
hän oli asunut jo 50 vuotta.  

Aloimme etsiä uutta, yhteistä 
kotia. Yksi asunto vaikuttikin en-
sin johdatetulta, mutta onneksi 
Herra sulki tämän oven.

Vihdoinkin 
yhteinen koti

Joulukuussa Sirpa alkoi tuskas-
tua ja rukoili, että asuntoasia 
vihdoin selviäisi.

Herra vastasi, mutta odotta-
mattomalla tavalla! Hän vaikutti 
yllättävän muutoksen Sirpan aja-
tuksissa; Pekan asunto alkoikin 
tuntua parhaalta, taloudellisim-
malta ja käytännöllisimmältä 
ratkaisulta, kunhan siellä ensin 
tehtäisiin remontti. 

Rukousvastauksena saimme 
urakkaan tutut miehet. Heiltä 
hoituivat hommat hyvin ja nope-
asti, ja Sirpa pääsi muuttamaan 
uuteen, viihtyisään kotiin jo 
helmikuun alussa.  Kummankin 
lapset ja lastenlapset olivat aut-
tamassa muuttopuuhissa.

Aikaa levätä
Olimme varanneet raamattu- ja 
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Katso, 
minä olen antanut 

teille vallan

Valta-asemaan 
asetettu

Kun Joosef sai faaraon sinetti-
sormuksen sormeensa, tiesivät 
kaikki, että Joosefilla oli valta 
yli koko Egyptin maan. ”Ja fa-
rao sanoi Joosefille: ’Katso, minä 
asetan sinut koko Egyptin maan 
hallitusmieheksi.’ Ja farao otti 
sinettisormuksensa kädestään 
ja pani sen Joosefin käteen ja 
puetti hänen ylleen hienot pel-
lavavaatteet ja ripusti kultakää-
dyt hänen kaulaansa.” Joosef ei 
ottanut tätä asemaa itselleen, 
vaan hänet asetettiin siihen. 
Mutta sitten, kun hänet oli ase-
tettu valtaan, käytti hän sitä mää-
rätietoisesti. (1 Moos 41)

sormukset toisilleen. Sormukset 
ovat sekä hieman myöhemmin 
solmittavan avioliiton merkki, 
mutta myös osoitus miehen 
asemasta perheen päänä, jon-
ka tehtävänä on huolehtia sekä 
aviopuolisonsa että perheen las-
ten hyvinvoinnista. Kun Maria 
aikanaan kihlattiin Joosefille 
– eikä siis toisin päin – Maria 
asettui Joosefin auktoriteetin alle 
ja tuli samalla osalliseksi siitä, 
mitä Joosef edusti. Jeesuksen 
omat ovat puolestaan osallisia 
siihen auktoriteettiasemaan, joka 
Jeesuksella on. Lääkäri Luukas 
kirjoittaa: “Niin hän kutsui ko-
koon ne kaksitoista ja antoi 
heille voiman ja vallan kaikkia 

kylpylämatkan Pärnuun maalis-
kuun ensimmäiseksi viikoksi. 
Tuohon mennessä olimme eh-
tineet asua yhdessä vain kolme 
viikkoa, mutta oli hienoa päästä 
remonttiruljanssin ja muuttomyl-
läkän jälkeen saamaan ruumiin-, 
sielun- ja hengenravintoa. Viikon 
kuluttua paluustamme Suomeen 
rajat suljettiin. Alkoi korona-ka-
ranteeni. Nyt meillä meneväisil-
lä oli aikaa levätä, rauhoittua ja 
opetella yhdessä asumista.

Jumalan ylistäminen laulaen ja 
soittaen on meille sydämen asia. 
Kun emme voineet koronan ta-
kia kokoontua meille rakkaiden 
Viestiveljien ja Tampereen Lähe-
tyskodin Housebandin kanssa, 
rukoilimme ja ylistimme kaksin 
kotona.

Yhteinen usko auttaa
Sanotaan, että vastakohdat täy-
dentävät toisiaan. Näinköhän 
meidän Taivaallinen Isämmekin 
on ajatellut meidät yhteen johta-
essaan, Sirpa kun on pikkutark-
ka ja alavireisyyteen taipuvainen 
ja Pekka taas suurpiirteinen ja 
optimistinen. Jo siitä johtuen, 

että toinen on mies ja toinen 
nainen, voi ajoittain olla vaikea 
ymmärtää toista. Pekka onkin 
kuullut sanottavan, että miehellä 
on putkiaivot ja naisella tippalei-
päaivot. Yhteensovittamista vä-
lillä kyllä on, mutta kaiken kes-
kellä auttaa yhteinen usko ja se, 
että voimme aina keskustella ja 
viedä asiat rukouksessa Herralle. 
Hän kuulee ja auttaa.

Miten mahtava asia onkaan 
anteeksiantamus!  Kun Jumala 
Jeesuksen tähden antaa  syn-
timme anteeksi, tulee meidänkin 
antaa toisillemme anteeksi. 

Kestorukouksemme onkin, 
että saamme jatkuvasti enene-
vää ensirakkautta Jumalaan ja 
toisiimme ! 

Kiitos Jumalalle kaikesta avus-
taan ja armostaan!

Toivotamme kaikille lukijoille 
siunausta Room. 15:13 sanoin:

”Toivon Jumala täyttäköön 
teidät kaikella ilolla ja rauhalla 
uskossa, niin että teillä olisi run-
sas toivo Pyhän Hengen voiman 
kautta”

Jumalan 
täydelliset ajoitukset
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Jussi Kosola

V oihan valtajakunnansyyttäjä sua... Onnittelut ekana, ettoot ainakin huhkinu palakkas etehen töitä!
Tuata vauhtisokeutta kun on ny niin liikkeellä, ettei peräs taharo pysyä, niin taitaa sinne 

tyäpöyrälle tulla jos jonkullaasta syytettä käsiteltäväksi vastereskin.
Esim. sukupualineutraaliyhtälö senku paisuu ja sitä viliellähän tätä menua niin, että en yllättyysi, jos 

maatiloollakaan ei saisi enää käyttää sonni- ja lehemä-määritelmää vaan yksinomahan nautakariasta 
sallittaas puhuminen.

Jos niin tuloo käymähän, en kyllä karehri sellaasta maatalouslomittajaa, joka menöö aamulypsylle 
ja nautaeläämestä ei löyrykkään utarehia.

Monet tunnetut tuatteet on suurennuslasin alla ja nimenmuutoksien myätä pyriitähän siihen, ettei 
vaan loukkaasi mitään ihimisryhymää.

Listaa piisaa ja värit ny sitte on oma lukunsa. Mm. Coca-Colankin ympärillä kuahuu.

Henry Ford, tunnettu autotehtaalija, joka nyt sais vapautuksen siitä lausehesta, jonka hänen väitettihin 
ilimoottanehen: ”Voit saara auton minkä tahansa värisenä, kunhan se vaan on musta”. Näin sanoo Fordin 
perustaja Henry Ford hänen vuonna 1922 kiriootetun omaelämäkertansa mukahan. Jopa silloon, kun ki-
ria julukaastihin, oli kyseenen lainaus vanhentunu ja päivätty vuarelle 1908, kun autojen tuotanto alakoo 
Detroitis. Totuus on pikemminkin se, että monet T-Fordit maalattihin mustiksi, mutta kaikki ei ollehet 
sen värisiä. Jo varhaases vaihees autua sai yhtälailla punaasena, sinisenä, harmaana ja vihiriänä. Joinakin 
aikoina mustaa T-Fordia ei ollut edes saatavilla. Näinollen eresmenny tehtaalia saanee olla värisyytös-
ten ulukopualella, kun taas toisahalta hän oli aikanansa tunnetuumpia antisemitistiä Yhyrysvalloos. 
Elikkä rasismivapaa miäs ei valitettavasti ollu.

Jostakin syystä juutalaaset oli hänen(kin) vihapuheensa kohteena, mitä ny tiätty maailman sivu on 
nähty ja kuultu esim. poliittisesti mittarootuna molemmista äärilairoosta yhtälailla Hitlerin Saksas ku 
Stalinin Neuvostoliitos.

Kovia kokenu on Jumalan omaasuuskansa koko historiansa aijan.
1948 uurestansa perustettu Israelin valtio on saanu likipitään koko olemasoloaikansa hyäkkäyksiä mil-

loon naapurimaistansa, ja palestiinalaaset, jokka olivat aikanansa ympäröövien arabimairen kehootukses-
ta poistunehet maasta sellaasten evähien kans, että me ajamma juutalaaset merehen, niin palakkaa sitte. 
Juutalaasia ei sitte onnistuttukaan tuhuamahan, ja palestiinalaaset jäi poliittiseksi pelinappulaksi lei-
rihinsä, ja sitä vääntyä piisaa, kun jatkuvaa vihanpitua Israelia kohtahan siältä sitte seuraa ittemur-
hapommittajien, EU:nkin sponssaamilla avustusilla, jokka on tarkootettu kotien ym. kiinteistöjen 
rakentamisehen. Niillä rahoolla teherähänkin salaasia betoonitunnelia Israelin pualelle päämäärä-
nä lähinnä tappaminen ja yleesesti Hamasin ja muitten terroristijäriestöjen aseellisten iskujen my-
ätä tuhota israelilaasia, kun sitte valtameria uutisoottoo: Israel on syyllinen ku ampuuvat takaasi. 
Rasismikortilla pelatahan suurehen äänehen mutta tuntuu että juutalaaset joutuuvat vas-
tahanottamahan ryäpytykset iliman, että niihin puuttuus minkään valtakunnan syyttäjät. 

Tämä seuraava teksti on KD-leherestä ja luvan haastattelus näkyvältä henkilöltä itteltänsä sain. 
Peter Östman tyrmistyi käytöksestä Israelin vastaisessa mielenosoituksessa: ”Hyväk-
syvätkö hallituspuolueet nuorisojärjestöjensä räikeät Israel-vastaiset iskulauseet?” 
Israel sijaitsee Välimeren itäisessä pohjukassa. ”Palestiina vapaak-
si Jordan-joesta Välimereen” -iskulause tarkoittaisi Israelin pyyhkiytymistä pois kartalta. 
”Israelin vastaisessa mielenosoituksessa Helsingissä tiistaina 30. kesäkuuta kuultiin toistuvasti isku-
lause Palestiina vapaaksi joesta mereen saakka. Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohta-
ja Peter Östman tyrmistyi siitä, että hallituspuolueiden nuorisojärjestöt olivat järjestämässä mielen-
osoitusta, jossa huudettiin näin. – Seisovatko hallituspuolueet näiden räikeiden huutojen takana?” 
Rankkoja juttuja taas, mutta kuka välittää?

On yx nimi ylitte muiren ja ainut, joka rakastaa jokaasta, olimma sitte minkävärisiä tai maalaa-
sia hyvänsä niin palio, että antoo henkensä jokahitten pualesta Golgatan keskimmääsellä ristillä. 
Jeesus Kristus, Jumalan lihaksi tullu Poika rakenti Aatamin ja Eevan rikkoman Jumala-yhteyren uures-
tansa ja karotettu täyrellisyys on meille jokahittelle tariolla Hänehen ja Hänen lunastustyähön uskomalla.

Mitään korkialentoosta teoloogiaa se ei oo. Jeesus Kristus, minoon syntinen ihiminen ja ansaannu 
karotustuamion. 
Pyyrän: Anna mun syntini anteeksi ja tuu mun syrämmeni Herraksi ja Vapahtajaksi.

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

niin Kuin yleishappo
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MORMONIT
Moni tietää mormoneista jotain, 
mutta harva tuntee uskonnosta 
muuta kuin pareittain liikkuvat 
nuoret lähetyssaarnaajat tai jou-
kon populaarikulttuurissa esiin-
tyneitä viittauksia. 

Mormonismi on kuitenkin 
monimuotoinen uskonto. Se on 
laajentunut vain parissa sadassa 
vuodessa 1800-luvun Yhdysval-
loista nykyiseksi maailmanlaa-
juiseksi yhteisöksi, joka elää ja 
muuttuu maailman mukana.

Kim Östmanin teos ”Mormo-
nit” tarkastelee Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen Kirkon historiaa, pyhiä 
kirjoituksia, keskeisiä uskonkä-
sityksiä ja uskonnon näkymistä 
käytännön elämässä ensimmäis-
tä kertaa suomeksi. 

Kim Östman, FT, TkT, tekee 
yhteistyötä Åbo Akademin us-
kontotieteen oppiaineen kans-
sa. Östman varttui mormoniyh-
teisössä, minkä ansiosta uutta 
teosta pohjustaa sekä vankka 
tutkimustyö kuin myös oma-
kohtainen ymmärrys mormoni-
kulttuurista.

Teos selvittää mormonismin 
vastauksia uskontojen suuriin 
kysymyksiin: mistä ihminen on 
tullut, miksi ihminen on maail-
massa ja mihin hän menee kuo-
leman jälkeen. Samalla se kuvaa 

mormonien arkista elämää sään-
töineen ja käytäntöineen.

”Mormonit” tarjoaa neutraalia 
tietoa paitsi koko uskonnosta, 
myös erityisesti mormoneista 
Suomessa. Sen tavoitteena on-
kin edistää vähemmistöuskon-
tojen tuntemusta ja sitä myötä 
asiallista kohtelua suomalaisessa 
yhteiskunnassa.

”Mormonien maailmankatso-
mus perustuu – – käsitykseen 
Jumalan määrittelemästä ’pelas-
tussuunnitelmasta’, joka kattaa 
kaikki olemassaolon vaiheet – 
taipaleen taivaan kodista tähän 
koetusaikana toimivaan elämään 
ja sitä seuraavaan ikuisuuteen. 
Suunnitelma tähtää häpeilemät-
tä siihen, että ihmisestä tulisi Ju-
malan kaltainen olento, vaikka 
mormonien fokus yleensä onkin 
tästä elämästä kunnialla selviä-
misessä.”

”Käytännössä kaikkein keskei-
simmäksi – jopa pyhien kirjoitus-
ten yläpuolelle – nousee kirkon 
presidentin asema. – – Käytäntö 
on mormonien mielestä radikaa-
liudestaan huolimatta looginen: 
pyhät kirjoitukset ovat kuollei-
den profeettojen kirjoituksia 
menneiltä ajoilta, kun taas elävä 
profeetta – kirkon presidentti – 
on Jumalan työkalu nykyihmi-
sen opastamiseksi nykyolosuh-
teissa.”

”Lähetystyö opettaa uskonnol-
lisen sisältönsä ohella elämän-
taitoja, kuten tulemista toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa, vie-
raassa kulttuurissa selviämistä 
ja ihmisten monimutkaisten elä-
mäntilanteiden ymmärtämistä.”

Kim Östmanin uutuuskirja 
paljastaa monimuotoisen us-
konnon, joka muuttuu maailman 
mukana. 428-sivuinen kirja on 
tiukkaa asiaa, joten sitä ei vain 
”lukaista”, mutta hiljaa hyvä tu-
lee, sanotaan. Eli varaamalla tar-
peeksi aikaa lukemiseen, avau-
tuu kirjasta monia mielenkiin-
toisia asiakokonaisuuksia, joita 
ei ole välttämättä edes osannut 
yhdistää mormonismiin.

Kimmo Janas

SEKATYÖMIES 
MIETTINEN

Jälleen uusi elämäkertakirja 
Suomen kristilliseen kenttään. 
Viialan Lallinmäestä maailmaan 
ponnistanut Aki Miettinen, jonka 
lapsuus ja nuoruusaika sujuivat 
jotakuinkin normaaleissa uo-
missa työläisperheen nuorim-
maisena (synt. 1950). Vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita oli mukana 
matkassa, kun nuoruusiässä 
oli opittu käyttämään alkoho-
lipitoisia juomia. Opiskeluajan 
ja muutaman työrupeaman jäl-
keen mies ohjautui armeijaan ja 
RUK:n kurssin jälkeen muuta-
man mutkan kautta Rajavartio-
laitoksen palvelukseen Suomen 
itärajalle, Kainuuseen Karttimon 
raja-asemalle. Juhannuksena 
1976 Aki ikkunasta katsoessaan 
näkee sievän tumman neidon 
koiraa taluttamassa. Miehen 
kiinnostus heräsi ja ajan kulut-
tua tästä Marjaana -nimisestä 
neidosta tuli rouva Miettinen. 
Se vaati kyllä ensin rajamiehen 
uskoontuloa, sillä Marjaana oli 
kasvatettu tiukkojen opinkappa-
leiden ”puristuksessa”.

Täällä Kainuun korvessa Miet-
tinen oppii pitämään luonnosta 
ja siitä rauhasta, mitä se kulki-
jalle tarjoaa.

Vuoden 1979 tammikuussa 
on edessä opiskelua Katinalan 
raamattuopistossa Hämeenlin-
nan kupeessa, ja pian tämän 
jälkeen tie johtaa Santahaminaan 
kapteenikurssille. Uskovana esi-
miehenä olo Kainuussa toi esiin 
myös haasteita, kun toimintaan 
oli pesiytynyt käytäntöjä, mitä 
Aki ei voinut hyväksyä.

Vuonna 1984 mies sanoutuu 
irti rajavartiolaitoksen palveluk-
sesta ja siirtyy seurakuntatyöhön 
Heinolan helluntaiseurakuntaan. 
Aki oli kuvitellut seurakuntatyön 
hyvin rauhalliseksi, mutta kädet 
olivatkin täynnä työtä ja toimin-
taa. Kuuluisuutta saivat suositut 
nuorisoaktiot Heinolan Heinä-
saaressa, joihin nuoria saapui 
vuosittain Helsinkiä myöten. 
Heinolan kauden jälkeen Aki 
valitaan Hyvän Sanoman Radion 

toiminnanjohtajaksi – 1990 on 
lähtö Ugandaan ensimmäiselle 
työkaudelle ja vuonna 1993 al-
koi raamattukoulutyö samassa 
maassa.

Vuonna 1996 teologisia opin-
toja Kanadan Vancouverissa – 
Tikkurilan Helluntaiseurakun-
nan työntekijäksi vuonna 1999.

Vuonna 2003 alkaa miehen 
elämässä kausi, joka koettelee 
kestävyyttä. Jaloissa ilmennei-
den ongelmien jälkeen kirjoi-
tetaan diagnoosi –  MS-tauti, 
joka laittaa energisen miehen 
hidastamaan tahtia, mutta saira-
us ei nujerra miestä, vaan hän 
palvelee hengellisessä kentässä 
vielä laajalti ja myös tuo toivoa 
vammaisten avuksi yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Samuel Saresvirta

Mikael Juntunen    
Santahaminasta saarnaajaksi  
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POJAT ON POIKIA
Pitäisikö poikia kasvattaa kars-
kin poikamaisesti, sillä yhteis-
kunnassa tuntuu edelleen mo-
nilta osin vallitsevan opittu, jä-
mähtänyt sukupuolisidonnainen 
ilmapiiri? Teenkö hallaa poikieni 
tulevaisuudelle olemalla liian läl-
ly äiti?

Muun muassa tällaisia kysy-
myksiä pyöri helsinkiläisen toi-
mittajan Henna Helneen mieles-
sä, kun hän alkoi kirjoittaa esi-
koiskirjaansa Pojat, pojat, pojat 

– Kirja poikien äideille. Koska 
useimmilla äideillä on kokemus-
ta vain omasta tyttöydestään, 
pojan saaminen saattaa olla hä-
nen mielestään sukellus uuteen 
maailmaan. 

Helne toteaa kirjan esipuhees-
sa, että poikavauvan ja äidin suh-
de on haavoittuvampi kuin tytön 
ja äidin suhde, ja pojilla diag-
nosoidaan enemmän käytös- ja 
tunne-elämän häiriöitä. Poika-
vauvojen äidit myös sairastuvat 
tyttöjen äitejä herkemmin syn-
nytyksen jälkeiseen masennuk-
seen. 

Kirja valmistui Helnen kuopuk-
sen äitiysloman aikana syksyllä 
2019 ja talvella 2020. Hän ei löy-
tänyt kattavaa tietokirjaa poikien 
äitiydestä, joten päätti kirjoittaa 
sellaisen. Viestintäalalla ja toimit-
tajana pitkään työskennelleenä 
tuntui luontevalta koota kirja, 
joka tarjoaisi vastauksia lukuisiin 
kysymyksiin, joita Helne uskoo 

olevan monella muulla poikien 
vanhemmalla tai kasvattajalla. 

Kirjaansa hän on saanut mu-
kaan toistakymmentä Suomen 
parasta kasvatuksen, vanhem-
muuden ja poikuuden asiantun-
tijaa. Äitien omakohtaisia kerto-
muksia äiti–poika-suhteestaan 
valottavat kuusi poikien äitiä; 
Marja Hintikka, Marja Sannikka, 
Päivi Erkkilä, Anna Kurkela-
Vilén, Johanna Latvala ja minis-
teri Aino-Kaisa Pekonen. Muka-
na on myös 16-vuotiaan Espoon 
nuorisovaltuutettu Oscar Smithin 
tärkeä puheenvuoro.

Helne kertoo kirjassaan Plan 
Internationl Suomen teettämäs-

tä, johon haastateltiin vuonna 
2018 runsaat 500 suomalaista 
aikuista. Plan International Suo-
men asiantuntija Mari Luosujär-
ven mukaan oli mielenkiintoista 
todeta, että miehistä 80 prosent-
tia olisi voinut ajatella ostavan-
sa tytölle leluauton, samalla 
kun 85 prosenttia ei olisi voinut 
kuvitellakaan ostavansa pojalle 
prinsessa-asua.

Helne kertoo myös tekeil-
lä olevasta väitöskirjasta, jossa 
tutkitaan lasten leikkimistä. Yli 
800 helsinkiläis- ja virolaislapsen 
tutkimuksessa muun muassa ha-
vaittiin, että kun pojat harvoin 
pääsivät tyttöjen kotileikkeihin 
mukaan, tytöt laittoivat pojat 
töihin kodin ulkopuolelle. 

Henna Helne muistuttaa, että 
poikien kanssa tulisi toimia sa-
moin kuin tyttöjenkin kanssa, 
ja heille pitäisi sallia samat asi-
at kuin tytöillekin. Pojille pitää 
esimerkiksi yhtä lailla lukea 
vauvasta saakka, tarjota lämpöä 
ja lohdutusta sekä kannustaa 
osoittamaan tunteitaan.

Suomalaisten poikien 
elämästä kertovat viime vuosi-
en otsikot näyttävät melko loh-
duttomilta. Raflaavilla otsikoilla 
metsästetään lukijoita, mutta voi-
vatko pojat todellisuudessa näin 
huonosti, ja mistä tämä kertoo? 
Poikiin liittyvässä uutisoinnissa 
pojat usein myös rinnastetaan 
paremmin pärjäävien tyttöjen 
kanssa, jolloin heidän ahdinkon-
sa näyttäytyy entistä syvempänä. 
Haastattelujensa perusteella Hel-
ne kuitenkin toteaa, että moni 
poika voi Suomessa hyvin ja 
tuntee itsensä onnelliseksi. 

Tutkimusten ja tilastojen anta-
ma kylmä fakta kuitenkin on, että 
poikien asema on yhteiskunnas-
samme tyttöjä haavoittuvampi, ja 
haavoittuvuus tuntuu seuraavan 
poikia vauvasta eläkevuosiin. 
Tilastokeskuksen vuoden 2018 
luvut miesten elämästä kerto-
vat muun muassa, että miesten 
työttömyysaste on korkeampi 
kuin naisten. Suurin osa rikok-
sista syylliseksi epäillyistä on 
miehiä, ja vankiloissa miehet 
ovat yliedustettuina. 

Henna Helne on kirjoittanut 
kirjansa äidin näkökulmasta ja 
äideille, mutta en usko, että isil-
lekään olisi haittaa lukea tämä 
kirja.

Kimmo Janas
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Juudan leijona vartioi

C   Kevättalvella kuusen kanto oli ehtinyt 
kuivua tarpeeksi, joten ei kun töihin...

C   Ja vielä hieman hienosäätöä turkkiin.C   Kesän korvalla Niko viimeistelee työtään puhalluslampulla.C   Kevättalven työstön jälkeen leijona saa levätä jonkin aikaa.C   Kun pääpiirteet ovat valmiit, alkaa moottorisaha laulaa tosissaan.C   Ensiksi Niko lähtee hahmottelemaan leijonaa.

A   Vielä leijonan silmien viimeistelyä 
Dremelillä.

B   Nyt on hyvä huokaista, kun työ on 
saatu valmiiksi.

D   Ja pitäähän taideteos signeerata.

Kimmo Janas

Takapihamme alkoi 
uhkaavasti metsittyä, 
joten päätimme kaataa 
yhdeksän puuta, 
koivuja ja kuusia. 
Yksi kaadettavaksi 
suunniteltu puu oli 
mahtava, vanha 
kuusi, joka työnsi 
pitkiä juuriaan talon 
sokkelirakenteisiin ja 
varjosti häiritsevästi 
oleskelupihaa.
Voisiko sen kantoa 
hyödyntää?

O limme nähneet Kauni-
aisissa lukuisia puun-
runkoihin tehtyjä veis-

toksia, oli lintuja, ihmishahmoja 
yms., joten ei kun veistäjää et-
simään.

Veistosten takaa löytyi Kau-
niaisten kunnossapidossa vuo-
desta 2005 lähtien työskennellyt 
Niko Nordström, omien sanojen-
sa mukaan itseoppinut veistäjä.

Työssään hän on oppinut eri-

laisia sahaustekniikoita ja päätti 
lähteä kehittämään kaupungille 
jotain lisäarvoa. Idea lähti kuu-
lemma kunnolla liikkeelle vuon-
na 2010 ja ensimmäiset veis-
tokset syntyivät design-vuonna 
2012.

Niko kertoo veistosten ideoi-

den tulevan useista lähteistä, ja 
varsinainen sijoituspaikka sane-
lee loput, esimerkiksi Gallträskin 
lammen ympärillä on lintuja ja 
Thurmaninpuistossa tatteja.

Kauniaislaiset ovat antaneet 
positiivista palautetta kaupun-
kinsa elävöittämisestä, ja vuonna 

2014 Niko Nordströmille myön-
nettiin jopa Vuoden ympäristö-
teko -palkinto.

Pienen taivuttelun jälkeen 
teimme kaupat, ja Niko suostui 
tulemaan naapurikaupunkiin 
työstämään uutta veistosta vii-
konloppuisin.

Vaimoni olisi halunnut siivet 
levällään olevan enkelin, mutta 
siihen ei kannon muoto antanut 
mahdollisuuksia. Joten mikä olisi 
sopiva aihe veistokselle? Koska 
olemme suuria Israelin ystäviä 
ja toisaalta emme halua piilottaa 
arvomaailmaammekaan, ratkai-
su oli helppo – Juudan leijona. 
Juudan leijonahan on symboli, 
jolla viitataan juutalaisuudessa 
Juudan heimoon ja kristinus-
kossa Jeesukseen.

Vielä kun saimme sovittua 
leijonan asennon, pääsi Niko 
suunnittelemaan työtä. Yllätys 
oli, kun selvisi, ettei mies suin-
kaan tehnyt mitään luonnoksia 
paperille, vaan hahmotteli veis-
toksen mielessään.

Nyt kun Juudan leijona on var-
tioinut takapihaamme jo tovin, 
on ollut hauska seurata olohuo-
neen ikkunasta, kuinka kadulla 
kulkevat ihmiset pysähtynyt kat-
selemaan ja jopa ihastelemaan 
veistosta. Ja kuten tänä kännyk-
käaikana kuuluu, myös kuvia 
otetaan runsaasti muistoksi.
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– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Pauli Mörsky

Seinäjoen kehitys 
kurakauppalasta 
avaruuden 
pääkaupungiksi on oma 
tarina, johon liittyy 
kiinteästi 60 vuotta 
täyttävä Lakeuden Risti.

K urakauppala, Lakeuden 
keskus ja Avaruuden 
pääkaupunki, tässä ni-

mityksiä, jotka seinäjokisten 
keskuudessa tunnetaan.  Kura-
kauppala juontaa aikaan, jolloin 
Seinäjoen kirkonkylä oli jaettu 
kauppalaksi ja maalaiskunnak-
si, elettiin 1930-luvulla, tuolloin 
ei kauppalassa kuljettu pikitei-
tä, vaan sateen pehmentämiä 
kärrypolkuja. Kaupungin arvon 
Seinäjoki sai 1960, eli kaupunki 
viettää 60-vuotisjuhliaan. Lake-
uden keskus on seinäjokisten 
oma tunnuslause, kun todetaan 
Seinäjoen ulkopuolisille, että 
ollaan kotimatkalla. Avaruuden 

pääkaupunki on tuorein mai-
nosgurujen työstämä toteutus 
matkailuun ja kaupunkikuvan 
edistämiseen. Ulkosuomalaiset 
ja muut tunnistavat Seinäjoen 
ilmeisesti parhaiten Lakeuden 
Ristin kellotornista ja Aalto -kes-
kuksesta. 

Meidän suomalaisten, niin 
kotimaassa kuin ulkomailla on 
ollut tapana rakentaa kirkko 
keskelle kylää, kun on johon-
kin vakituisesti asetuttu. Seinä-
jokiset järjestivät 50-luvun alussa 
suunnitteluhankeen silloiseen 
kauppalaan. Mietinnässä oli 
pieni kokonaisuus, mutta näh-
tyään akateemikko ja professo-
ri Alvar Aallon suunnitelman, 

ihastui palkintolautakunta ns. 
Katedraalikirkon näyttävyyteen. 
Rakennushanke toteutettiin vuo-
sien 1957 – 1959 aikana.

Pohjanmaalla kaikki 
on suurta

Lakeuden Ristin valkoinen kello-
torni kohoaa yli 60 metrin kor-
keuteen lakeuden ylle. Perin-
teisten kirkonkellojen, joita on 
kolme, lisäksi sijaitsee tornissa 
näköalatasanne, jonne pääsee 
hissillä melkein perille. Vielä 
jää toki nelisenkymmentä por-
rasta kavuttavaksi, ennen kuin 
saa nauttia maisemista ulkotilas-
sa. Yksi kelloista painaa lähes 
2 tonnia. Niin ja löytyy tornin 

B   Kirkon kuparisen katon muodon ark-
kitehti Alvar Aallon kerrotaan laatineen 
ruumisarkun muodosta.Risti 

laakeella 
aakeella

sivuilta myös valaistut, maallista 
aikaa näyttävät ”aseman” kello-
taulut. Kirkon katto ulkopuolelta 
katsottuna madaltuu myös kohti 
alttaria, jonka kerrotaan olevan 
malli ruumisarkusta, Aallon aja-
tusten mukaan. 

Kirkon värin piti alun perin 
olla musta. Aalto suunnitteli 
mustan graniitin käyttöä. Lauta-
kunta pudisteli päätään ja totesi 
hankeen olevan liian kallis ja 
päädyttiin tiileen ja valkoiseen 
kalkkirappaukseen. Urbaani 
legenda kertoo, että kaupun-
kiin ei annettu lupaa rakentaa 
kerrostaloja, jotka ”peittäisivät” 
kellotornin. 

Suunnittelijan kädenjäljet 
myös sisustuksessa

Akateemikko Aalto suunitteli 
myös kirkon sisätilojen kalus-
teita. Kirkkosalin valaisimet, 
ehtoolliset välineet, alttarivaat-
teet, toimituskappelin lasimaa-
laukset sekä kellotornin juurelle 
sijoitettu ”lintujen” suihkulähde 
ovat hänen käsialaansa. Kirkko-
salissa on 1200 istumapaikkaa ja 
urkuparvelle mahtuu lisäksi 124 
kuulijaa. Itse urut ovat Kanga-
salan urkutehtaan valmistamat. 
Niissä on 53 itsenäistä äänikertaa 
sekä kellot. Suurin osa urkupil-
leistä on nähtävissä ilman mitään 

seinärakennelmia.
Kirkkosalin käytävä on noin 

47 metriä pitkä ja viettää alaspäin 
niin, että kyllä kävellessä ja kat-
sottaessa sen huomaa. Korkeus 
eroa on noin 60 senttiä pääovelta 
alttarille.  Siunausta hakevat parit 
kuulemma menevät vihkipapin 
eteen vauhdilla, kun lattia viet-
tää alaspäin. Avioliittoon siuna-
uksen jälkeen noustaan kuvain-
nollisesti ”vastamäkeen” ja kohti 
onnen kukkuloita. Kirkon pinta-
ala on 1600 neliötä ja kuutioita 
on 17000. Kirkon edustalla on 
”laakee aakee” viherpiha, jossa 
voi järjestää tilaisuuksia ja laittaa 
lisäpenkkejä kirkon tilaisuuksiin.

On monta tarinaa..
Kirkon rakentamiseen liittyy 
useita legendoja ja kertomuk-
sia Alvar Aallon toimista. Hä-
nen kerrotaan maalanneen itse 
urkuparven julkisivurakennet-
ta omakätisesti siniseksi, jotta 
alttarilta näkyisi sininen taivas. 
Itse alttari on puhtaan valkoinen 
taustaltaan ja kookkaalla puuris-
tillä varustettu. Aallon ajatuksissa 
tämä symbolisoi ylös nousutta 
Kristusta.

Erään kerran arkkitehti tuli 
tarkastamaan pitkälle venyneen 
palaverin jälkeen töitä raken-
nuksessa ja määräsi jonkin koh-
teen muutettavaksi. Rakentajat 
jatkoivat omia töitään ja seuraa-
vana aamuna Aalto tuli jälleen 
paikalle ja totesi ”nyt on hyvä”.

Lakeuden Ristin ensimmäinen 
naispuolinen suntio Maarit Ilo-
nen aloitti työnsä vuonna 1975. 
Hän eläköityi tänä vuonna ja 
muistelee kirkkorakennusta ja 
työtään haikeudella. Kertoo 

pitäneensä työstään ja koke-
neensa olevan asiakaspalvelus-
sa. Mieleen painuneita muista 
ovat muun muassa kansalliset 
veteraanipäivät aikoinaan, kun 
paikalla oli juhlijoita reilusti yli 
istumapaikkojen määrän. 

– Päätyovet auki ja penkke-
jä pihalle, joita kerättiin muista 
kirkoista, kertoo Maarit Ilonen. 
Hän herkistyy vielä mahtavas-
ta kokemuksesta, kun yli tuhat 
veteraania lauloi yhdessä kirkon 
edessä ja sisällä. Hän muistaa 
myös erään hauskan sattuman, 
kun kirkon katossa olevia pinta-
valaisimia vaihdettiin välikaton 
kautta. Talonmies oli ylhäällä 
vaihtamassa lamppuja ja suntio 
oli alhaalla vahtimassa, että mi-
tään ei tipu alas. Miesten keskus-
tellessa keskenään äänekkäästi, 
saapui kirkkoon tutustumaan 
kaksi turistineitoa. Suntio tote-
si ihmetteleville neidoille, että 
meillä on täällä suora yhteys 
”ylös”, jolloin neidot pelästyivät, 
poistuen kiireesti kirkosta.

Lakeuden Ristiä kohtasi vuon-
na 1985 tuhopoltto, joka onneksi 
ei levinnyt koko rakennukseen. 
Palo saatiin sammutettua lähes 
alkuunsa, mutta tuli ehti vauri-
oittaa muun muassa kirkkoteks-
tiilejä, sakastia ja koko kirkko-
sali jouduttiin maalaamaan ja 
tekniikka uusittiin. Myös urut 
jouduttiin puhdistamaan savun 
vuoksi perusteellisesti.

A   Kirkon pääkäytävä on lähes 50 metriä 
pitkä viettää alaspäin niin, että korkeus-
eroa syntyy 60 senttiä ovelta alttarille 
päin.

B   Aallon suunnittelema suihkulähde tai 
lintujen juoma-allas, sai paikan kellotor-
nin kupeesta.

C   Maarit Ilonen eläköityi juhlavuoden 
aikana ja oli ensimmäinen naispuolinen 
suntio Seinäjoen seurakunnassa. Työt 
hän aloitti 1975.



39 TOS I M I E S   4 / 202038TOS I M I E S   4 / 2020

Jukka Neejärvi  

Veli Cerullon 
muistona avaan 
20/20-näöntarkkuutta 
ja yliluonnollista 
näkökykyä Raamatun 
ikitotuuksiin 
profeettojen mielijakeen 
pohjalta: ’believe 
prophet, so prosper’ 
(2.Aik.20:20)!  
Viimehetken MC-teema 
oli Messiaan paluu – 
TV-Classic (COVID-19 
–updated): ”THE RETURN 
OF JESUS CHRIST”! 

A luksi, Papalla ei ollut 
tapana pitää väkeä jän-
nityksessä viikkoa vaan 

jo avauksessa valottaa tulevaa. 
Eikä ottaa kunniaa itselleen, 

sillä MC:n sanoin: ”only One is 
worthy – and His Name is not 
Morris! What is His Name? JESUS 
– the Son of the living God! Hen-
kilöpalvontaa, niin ujo ja pro-
feetta kun MC olikin, ei tahtonut. 
Seuraajat, toisaalta, tekevät mitä 
tahtovat!

20/20
Morris Cerullo (MC), Papa, veli 
C., elämänkokemuksensa ja il-
mestystietonsa kautta, osasi ki-
teyttää ’helmiä’ seuraajilleen.  

Maallisesta menestyksestä MC-
helmi on: kohtele henkilöä sel-
laisena, kun hän todellisuudessa 
on - ”as (s)he truly is, not as You 
would like him to be” – tai hän 
haluaisi itseään pidettävän! (Eli 
jos vaikka varas, niin älä anna 
avaintasi.)

Toinen helmi on: Jumala ope-
roi sykleissä, “cycles, as nature, 
too”! Joten, aloita/lopeta (esim. 
kylvö) oikeaan aikaan! 

Elia-opetuksen helmi on: ”To-
tuus on tärkein asia elämässäsi. 
Rakkaus ei ole kriteeri hengel-
lisyydellesi; rakkaus totuuteen 
on.”    

A

D   Harvest Time’ -Elder-kello, 1997 Palm 
Springs.

A   Prophecy Conference, Jerusalem 2000.A   MC, Connie ja Jukka, San Diego 2002!

C   WPC-avajaiset, HQ, San Diego 2002.

B   2009 Nashville ja Saalem (Hki) -pro-
fetia.

Apostoli/profeetta Morris Cer ullo in Memoriam (1931-2020)

Lisäksi, Cerullo ymmärsi Sa-
nasta, että kaikki totuus on rin-
nakkaista, paralleelia (all truth is 
parallel), näkyvässä ja näkymät-
tömässä maailmassa! 

Ko. totuus näkyy selkeästi 
KJ-version ’As …, so ...’-vastin-
pareista, esim. 

“As an eagle stirreth up her 
nest, … So the Lord alone did 
lead him, …” (Deut.32:11-12).

Luonnollisesti, ilmaus ”20/20” 
viittaa näöntarkkuuteen, jota 
käytetään USA:ssa, usein julis-
tajien suussa.

Yliluonnollinen, supernatu-
ral näkökyky on ilmaus hen-
gelliseen erotuskykyyn, näky-
mättömään maailmaan. Nyt on 
kriittinen aika henkien erottelun 
armolahjalle (discernment) ja 
hengelliselle näkökyvylle (spi-
ritual eyesight).  

Hengellisesti, Morris Cerullo 
tuli tunnetuksi ‘voima ja aukto-
riteetti’ -lauseesta: “ With power 
and authority, Jesus commanded 
….”, jonka hän myös avasi kuu-
lijoille: power; dynamis (miracle-
working power of God) ja aut-
hority; exousia (right to exerci-
se), (kts. Luuk.9:1).

Nurja sukupolvi
Jumalan tahdon tietäminen, Her-
ran äänen kuulemisen ohella, 
on joskus vaikeaa. Ja kriittistä 
on oikea ajoitus, timing. Herran 
hiljaisen äänen (still small voice, 
KJV) tai ’tuulen hyminän’ kuule-
minen vaatii hiljentymistä. (kts. 
1.Kun.19:12, KR-38) 

Eräänä aamuyönä, kuulin 
hiljaisen: ’Per Vers’. Ja näin LP-
kannen. Synnyin Tampereella ja 
kuljin Lamminpään katua, jolle 
joku Juankosken Juice aikanaan 
muutti. Match! 

Sana-taiteilija Leskinen hallitsi 
hyvin englantia, vaikka englan-
ninkielen kääntäjän opinnot jäi-
vät kesken, kun ’reksin kaa’, tuli 
eripuraa;  Juicen ’akateeminen’ 
vapaus vs. rehtorin ’luento-läs-
näolo’ –-aatimus. (kts. Kotiliesi 
27/2018) 

LP-nimi ’Per Vers’, tullee 
Perverse’stä, joka merkitsee, 
mm. 1) väärä, takaperoinen, 
kieroutunut, turmeltunut, paha; 
2) uppiniskainen, itsepintainen, 
pahankurinen,  uhmaileva; 

faithless and perverse generati-
on (raam) epäuskoinen ja nurja 
sukukunta 3) häijy, ilkeä, pahan-
sisuinen 4) perverssi, harhaviet-
tinen 5) (lak) perverse verdict 
todistusaineiston (eli evidenssin) 
t. tuomarin mielipiteet sivuuttava 
valamiehistön päätös. 

Koska nyt on, Jeesuksen sa-
noin (Mat.17:17), perverse (KJV), 
nurja sukupolvi, niin ei siis ole 
ylen yllättävää, että ’äiditkin puu-
haavat pornoa’ jo kansan-TV:ssä, 
vieläpä, valoisaan aikaan!

Apostoli/profeetta 
Vuosi 1995 oli minulle tosimuu-
tosten vuosi; Herran ja rouvan 
1. tuleminen. Ja Englannista 
Suomeen palasi Cerullon GVA-
partneri, joka sai lähtemään 
Chicagoon, MC:n suureen, ’no 
kindergarten’ SWF-kokoukseen, 
1996. 

Papa tuli lisää tutuksi: Palm 
Springs, Jerusalem, Lontoo, San 
Diego, Washington, Amsterdam, 
Helsinki, Orlando ja Tampere 
(2011), missä MC tuli ihan ’ihol-
le’! Muutoin olin kirjapöydän 
takana.

Veli Cerullon lähipiiri: vai-
mo, David, Susan, CEO-Lynn, 
Security-Ken, Elijah-Don, juon-
taja-Greg ja MC:n ’oikea käsi’, 
editor ja Prayer Leader, Rev. 
Connie Broome on myös tullut 
tavatuksi, osa jopa tutuksi.

Apostoli on lähetetty (sent) 
ulos, pakanoiden joukkoon, kan-
sakuntiin – ei sisään, SRK:aan. 
Niinpä, veli Cerullon sydäntä 
lähellä oli ’SIELUT – SOULS’, 
kiertäessään ympäri maailmaa 
yli 70 vuotta.  

Jo nuorena, veli Cerullo pääsi 
valloittamaan maata ’Healing-
Revival’ -johtotähden, profeetta 
Branham’in (WMB) matkaan. 
Silloin silmät, korvat ja ram-
mat vapautuivat, paranivat (kts. 
Mat.11:5).

Maailmaa taas, MC kiersi Dr. 
Lester Sumrall’in (Indiana) kans-
sa – opetuslapsena! Sumrall puo-
lestaan, oli kiertänyt maailman 
Dr. Howard Carter’in (UK) ope-
tuslapsena.  Carter oli joutunut 
kerran vankilaan, jossa hän oli 
kokenut väkevän Pyhän Hengen 

kohtaamisen – Raamatun avau-
tuen yhdeksästä (9) armolahjas-
ta, (1.Kor.12). 

Suomeen, Cerullo tuli kol-
masti; Seinäjoki 1968, Helsinki 
2009 ja Tampere 2011. Saale-
missa (8/2009) ja aikaisemmin 
Nashvillessä (1/2009), kuultiin 
profeetallinen sana: 

“Väkevää hengellistä voimaa 
ollaan vapauttamassa Kristuksen 
ruumiin sisältä, joka tuo esiin Ju-
malan voiman suurimman mani-
festoitumisen, mitä maailma on 
koskaan nähnyt.”      

Sydäntä lähellä oli myös KJV-
Bible, kun tytär kuolinhetkellä, 
isän toiveesta, toi hänelle Raa-

matun! Sana, ja sen totuudelli-
suus, oli kantanut kaikki nämä 
vuodet – vapauttanut vankilasta 
ja parantanut vaimonkin, kah-
desti, joten siihen Cerullo saattoi 
turvautua nytkin!

Son, Army!
THE CRY OF MY HEART and 
the driving force of my life and 
ministry has been, “GOD GIVE 
ME THE ABILITY to take the 
anointing you have placed on 
my life and TRANSFER IT TO 
OTHERS.” Morris Cerullo

Sydämeni huuto ja elämäni ja 
’ministryni’ käyttövoima on ol-
lut: ”JUMALA ANNA MINULLE 

KYKY OTTAA se voitelu, jonka 
sinä olet asettanut elämäni ylle 
ja SIIRTÄÄ SE TOISILLE.”

Veli Cerullo sai v. 1962 Bra-
siliassa (Porto Alegre) näyn: 
”Son, build Me an army!” Ja 
MC kielsi itsensä, otti ristinsä ja 
totteli. Lukuisat kirjat todistavat 
kuvin, nimin ja sanoin, että kan-
sakunnataukesivat Kristukselle, 
mm. Kreikka 1955, Israel, Intia, 
Indonesia, Filippiinit, Brasilia, 
Meksiko, E-Korea, Kiina, laajas-
ti Afrikka ja myös Neuvostoliitto 
(Moskova 1965 ja 1990) eli en-
nen ja jälkeen hajoamisen 1990!

Neuvostoliiton hajoamiseen ei 
uskottu 1980-luvulla, mutta MC 
profetoi sitä monena vuonna 
Lontoossa, Royal Albert Hallissa!

Finanssi-kriisiin ei uskottu 
2000-luvulla, mutta MC kirjoitti 
Financial Biblen liitteeseen tu-
levasta tuhosta jo 1996.

Sri Lankassa (ent. Ceylon) oli 
verinen sisällissota ollut lähes 20 
vuotta, kun Cerullo, tsunamin 
jälkeen, sai Sanan ilmavoimien 
komentajalle – kun vaimo oli 
ensin livahtanut MC:n kokouk-
seen, sodan päättymisestä strate-
giseen, viimeiseen operaatioon.
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A

A   Veli Cerullon kädenjälkeä, 2006

A  Morris Cerullo Bibles (KJV).

Profeetoista 
Happotesti  (acid-test) profee-
talle on: jos se mitä hän sanoo, 
tapahtuu, niin hän on ok, ja jos 
se ei tule toteen, niin ei ole pro-
feetta! 

Kirjassa ‘True Test of a 
PROPHET’ premissi on: “prophet 
is mouthpiece (‘edustaja’) of God 
- or office (virka) of the prophet 
(holy calling, pyhä kutsu).”

Profeetan virassa tehtävänä 
on: 1. ilmoittaa Jumalan ’purpo-
se and plan’ - tarkoitus ja suun-
nitelma SRK:lle, 2. paljastaa synti 
ja kutsua SRK:aa parannuksen-
tekoon, repentance, 3. varoittaa 
Jumalan tulevista tuomioista 
(judgments), 4. julistaa, kuulut-
taa (proclaim) Jumalan siunauk-
sia (blessings) ja 5. foretell future 
events – edeltä-kertoa tulevista 
tapahtumista.

Profeettojen mielipaikka Raa-
matussa on usein loppuosa ja-
keessa (2 Aik. 20:20): ’believe his 
prophets, so prosper’ - uskokaa 
Herran profeettoja niin menes-
tytte’! Päälause, kuitenkin, ko. 
jakeessa on: ”Uskokaa Herraan, 
Jumalaanne, niin te olette hyväs-
sä turvassa”, (KJV: established = 
vakiintunut, perustunut).

Väärä profeetta alkaa: ”älkää 
arvostelko”, mutta Herra, ylin 
auktoriteetti käskee: ”Profee-
toista saakoon kaksi tai kolme 
puhua, ja muut arvostelkoot;” 
(1.Kor.14:29) .

Siksi, srk:lla on vastuu arvos-
tella profeetan sanomaa hengel-
lisesti, Raamatun kokonaisilmoi-
tusta vasten!

MC: ”Herra ei tee mitään näyt-
tämättä sitä etukäteen palvelijal-
leen’ – valmistaakseen SRK:aa, 
ei pelottaakseen” (kts. Ams.3:7). 

Herra on näyttänyt palvelijan-
sa profeetan (MC) kautta sekä 
viisi (5) kriisiaaltoa että viisi (5) 
Pyhän Hengen aaltoa; kriisit: 
talous-, muutos- ja perhekriisit 
sekä SRK:n kriisiytyminen ja 
konfrontaatiot pimeiden voimi-
en kanssa. Silti, Cerullon sanoin: 
”God is in control”! 

Vastavoimana, Pyhän Hengen 
aallot ovat: todellinen pyhyys ja 
todellinen yhteys (Hengessä, 
Unity in the Spirit), jotta tun-
nusmerkit ja ihmeet -aalto voisi 

manifestoitua. Viisauden ja hen-
kien erottamisen (discernment) 
aallon jälkeen viimeisenä on 
restoraation, ennalleen saatta-
misen aalto, saattaen siten Ju-
malan suunnitelman voittoisaan 
finaaliin.

MC kertoo: “God spoke (1975) 
in audible voice … everything 
that can be shaken will be sha-
ken (Jumala puhui  korvin-kuul-
tavalla äänellä … kaikki ravis-

tellaan). Fix faith, kiinnitä usko, 
that which is infallible (erehty-
mätön, ’ei sijaa virheelle’), and 
impregnable (valloittamaton, 
järkkymätön).”

Profeetta tietää 
Jumalan motiivit

Varovaisuus on paikallaan, kun 
profeetta on paikalla: Vaimo Eli-
alle: “Mitä minulla on tekemistä 
sinun kanssasi, Jumalan mies?” 

olet Jumalan mies ja että Her-
ran sana sinun suussasi on tosi.” 
(1.Kun.17:24)

“Now by this I know that thou 
art a man of God, and that the 
word of the Lord in thy mouth 
is truth.” (1 Kings 17:24, KJV)  
HUOM!  TRUTH !

Herran pelko on myös pai-
kallaan, kun ollaan profeettojen 
kanssa, (kts. Tosimies 2/17):

VT:ssa, Ahab viekoiteltiin 
sotaan-lähtöön Gileadin Raa-
motiin: kun Herra laittoi… val-
heen hengen profeettain suu-
hun – lying spirit …mouth …
his prophets, KJV, (1Kun.22:20). 

Vakava on myös varoitus: 
”Jumala lähettää… väkevän 
eksytyksen (delusion), niin että 
he uskovat valheen, että kaikki 
ne tuomittaisiin, jotka eivät ole 
uskoneet totuutta, vaan mielis-
tyneet vääryyteen.” (Kts. 2Tess
.2:11)                                   

Jumalan Sana, Pyhä Raamattu 
(Holy Bible, esim. KJV; UT2020 
ei sitä ole) on tärkein profeetan 
varusteista. Siitä löytyy mm. ru-
kousopetusta, finanssiviisautta 
sekä terveys- ja tulevaisuusfak-
toja.  

Profeetta tietää Jumalan motii-
vit ja metodit, ja ’näkee’ Jeesuk-
sen strategiat; esim. 1. oli valmis, 
2. tunsi Saatanan luonteenpiir-
teet, ominaisuudet (characteris-
tics) ja 3. nuhteli, rebuked Saa-
tanaa!

MC:n klassikoissa paljastetaan 
Saatanan strategioita, mm.: 1. 
valheen kylvö (lies), 2. pettää 
(deception), 3. ei-totella (diso-
bedience), 4. kapina (rebellion), 
5. apatia, 6. kiusaus (temptati-
on), 7. stressi, 8. worry-huoli ja 
9. sydämen kovetus.

Taistelukenttänä, battlefield, 
on mieli-mind! Sielunvihollisen 
aseita ovat mm.: fear (pelko), 
possession (hallinta), obsession 
(pakkomielle), delusion, temp-
tation, oppression (sorto, ahdis-
tus), depression (masennus)!

 
Legacy – perintö

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

Maallisesta perinnöstä, nä-
kyvin on uusi Legacy Center, 
San Diegossa. Alkuperäinen, 
itämainen Legacy-näky muut-
tui nyky-CULTURE-tyyliseksi 

KJV: “art thou come unto me to 
call my sin to remembrance, and 
to slay my son?” (1.Kun.17:18, 
KR-33: Sinä olet tullut minun 
luokseni saattamaan minun 
pahat tekoni muistoon ja tuot-
tamaan kuoleman minun pojal-
leni)

Vaimo sai tietää, että Herra 
kuuli Eliaa, kun poika virkosi 
eloon!  Niin vaimo sanoi Elialle: 

“Nyt minä tiedän, että sinä 

(kts. Tosimies 1/2012). Keskus 
valmistui viimein kesäksi 2020, 
mutta jäi ’koronan vuoksi’ vielä 
vihkimättä. 

Kirjallisesta perinnöstä voi-
daan mainita lukuisat kirjat, 
Bibles (KJV), CD:t ja videot, sekä 
SOM-kurssit (School of Ministry) 
ja Elijah Institute -opetukset. 

Hengellisestä perinnöstä kes-
keisin on Raamatun, Jumalan 
Sanan asema, osuus ja luotetta-
vuus. Tosimies tietää, että Juma-
laa ei voi erottaa Sanastaan, MC: 
”you cannot separate God from 
His Word!” 

Tärkeä hengellinen perintö 
on myös investoituna miljooniin 
GVA-partnereihin (God’s Victo-
rious Army) ympäri maailmaa, 
Amerikkaa – ja Suomeakin, ’elä-
vinä kivinä’ eri seurakunnissa.

Nähtäväksi jää, mitä SRK on 
lopulta ymmärtänyt, sisäistänyt 
Jumalan Sanasta, Taivaasta ja 
Helvetistä, pyhyydestä (Holi-
ness), vanhurskaudesta (Righ-
teous), synnistä, parannuksente-
osta (Repentance), lopun-ajoista 
(End Times) ja viimeisestä tuo-
miosta.

COVID-19 – SYKSY 2020
Lopuksi, ilmestys-tietoon CO-
VID-19 -(korona)kurituksen’, 
vitsauksen (Mat.24:7; KJV: pes-
tilence;  Biblia (1776): ruttotauti; 
KR-38: --- ) juurisyystä (cause) 
sekä syksyn 2020 uudesta an-
karasta, vakavasta (severe) 2. 
aallosta!

Herra ilmoitti Aasian disease-
taudista palvelijalleen jo v. 2015  
(Dr. Owuor 1.12.2015). Se on 
osa Raamatun SYNNYTYSTUS-
KIA; Herran VAROITUS tulevista 
tuomioista, (Mat.24:7)!

Myös MC:n opetuslapsi Nigeri-
assa, Medical Doctor, Senior Pas-
tor Paul Enenche, on puhunut  
korona-aiheesta koko kevään. 
(Youtube: SUNDAY SERVICE 
BROADCAST . 29.03.2020)

Varoitus vakavasta 2. aallosta 
on kuulutettu, koska ’STOP-
TUTKI (teitäsi) - KÄÄNNY (pois 
pahasta) -TOTTELE (neuvoja) ’ 
-puhetta ei ole kuultu, ei toteltu!

A.D. 2020 Suomi tarvitsee, 
armon ohella, tosimiehiä, jot-
ka Cerullon sanoin: “(not only 
listen but) hear the Lord, and 
obey Him!” (kuulevat, kuunte-
lun lisäksi, Herraa ja tottelevat 
Häntä!).
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D   Latauspiste löytyy auton nokalta 
Renault-logon takaa.

C   e-shifter lähettää kuljettajan toiveet 
sähköisesti eteenpäin ja säästää yhdes-
sä automaattisen käsijarrun kanssa tilaa 
keskikonsolissa.

B   Uusimpien Renault-mallien tapaan 
myös ZOE:ssa on nyt edessä ledivalot, 
joissa on tunnusmerkkinä päiväajova-
loissa C-kuvio. Etusäleikössä sekä uudel-
leen muotoiltuun puskuriin upotettujen 
sumuvalojen kehyksissä on kromia ker-
tomassa aiempaa paremmasta laadusta.

A   Miellyttävää ilmapiiriä sisätiloihin 
luodaan korkeatasoisilla materiaaleilla. 
Mukavuutta lisää erinomaisen ergono-
mian lisäksi myös aiempaakin alhaisempi 
melutaso.

A  Kojelaudan keskellä on joko 7- tai 
9,3-tuumainen kosketusnäyttö.

C   Kuljettajan edessä on perusmallista 
alkaen suuri 10-tuumainen digitaalinen 
mittaristo, jossa eco- mittari ohjaa kuljet-
tajaa taloudelliseen ajotapaan.

D  Uuden ZOE:n huippumallissa on tehokkaampi R135-moottori.

Kimmo Janas

Kymmenen vuotta 
sitten Frankfurtin 
autonäyttelyssä 
Renault esitteli lähes 
tuotantovalmiin ZOE 
Conceptin, ja nyt on 
vuorossa jo kolmas 
sukupolvi.

R enault ZOE oli viime vuo-
sikymmenellä Euroopan 
eniten myyty sähköauto, 

Sähköä ilmassa

joten eiköhän oteta menopeli 
koeajoon.

Saamamme Renault on mus-
tikanvärinen ZOE Z.E. 50 R1 35 
Intens, hintalapussa seisoo 35 
270 euroa, jossa on autoveroa 
vajaa 900 euroa.

Riittääkö sähkö?
Suomen sähköverkon kapasitee-
tin riittävyys on yksi sähköauto-
keskustelun kestoaiheita. Riittää-
kö kapasiteetti, jos suomalaiset 

hurahtaisivat oikein kunnolla 
sähköautoihin? Tuoreen tut-
kimuksen mukaan suurin osa 
täyssähköautolla ajavista ei la-
taa autoaan joka päivä, eli ei ole 
pelkoa, että kaikki olisivat yhtä 
aikaa yhdistämässä autoaan säh-
köverkkoon. Toisaalta valtaosa 
latauksista tapahtuu yöaikaan, 
jolloin valtakuntamme sähkön-
kulutus on vähäisempää. 

Toisin sanoen ei syytä huo-
leen vielä pitkään aikaan. Joten 

ei kun menoksi…

Entistä pidemmälle
Uuden kolmannen sukupolven 
ZOE:n mallimerkinnässä Z.E. 
50 viittaa ajoakuston energiasi-
sältöön, joka on tarkkaan ottaen 
52 kWh eli neljänneksen enem-
män kuin edellisen sukupolven 

ZOE:ssa. Vaikka energiasisältö 
on lisääntynyt, akun koko on 
ennallaan – paino ainoastaan 
noussut parikymmentä kiloa. 
Nyt ZOE:n toimintamatka on 
395 km (WLTP) eli sekin on 
kasvanut neljänneksen edelli-
seen verrattuna.

Energiankulutusta on saatu 
alaspäin mm. käyttämällä lämmi-
tyksessä ja viilennyksessä ilma-
lämpöpumppua sekä ottamalla 
jarrutusenergiaa talteen. Toisaal-

ta myös kuskia opastetaan talou-
dellisempaan ajotapaan.

Latausaika täyteen on kotona 
7 kW Wallboxia käytettäessä 9 t 
25 min. Lisävarusteena saatavalla 
pikalaturilla saa 50 kW:n teholla 
ladattua 150 km ajoon tarvitta-
van energian puolessa tunnissa.

Ei jää jalkoihin
Renault ZOE on mukava pikku-
auto, jota on kätevä pyöritellä 
kaupungin vilskeessä. Ajetta-

vuus on tarkkaa uusien takais-
kareiden ja alustaan tehtyjen 
säätöjen ansiosta.

ZOE käynnistyy napin painal-
luksella, ja nyt on perinteisen 
vaihteenvalitsimen tilalla kevy-
esti toimiva e-shifter.

Etenkin kaupungissa on iloa 
uudesta ajotilasta, B-modesta, 
joka tehostaa jarrutusta, kun 
jalka nostetaan kaasupolkimel-
ta. Sen ansiosta ZOE:a voi ajaa 
lähes koko ajan yhdellä polki-

mella siirtämättä jalkaa jarrulle. 
Valinta tavallisen ajon (D-mo-
de) ja uuden B-moden välillä 
tehdään e- shifterillä. Ensialkuun 
jopa yllättyy, kuinka reippaasti 
B-mode jarruttaa.

Uudella R135-moottorilla va-
rustettuna ZOE kiihtyy nollasta 
sataan 9,5 sekunnissa. Ei nyt 
ehkä ihan lähde kuin hauki kais-
likosta, mutta iloisesti kuitenkin, 
eikä jää isompiensa jalkoihin 
maantiellä.

Renault ZOE

D  Tavaratilaa löytyy hattuhyllyn alta 338 litraa eli sopivasti pienelle perheelle.

D   MY Renault -appilla voi mm. seurata 
varauksen ja latauksen tilaa.
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