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C   Tosimiehen koeajossa tällä kertaa 
uusi Renault Clio TCe 100 Intens.

Lyhyestä 
virsi kaunis...
Samaan aikaan, kun on jopa huvittuneena saanut seurata 
monien maiden hallituskriisejä, on täällä turvallisessa 
koto-Suomessamme muhinut varsinainen emäkriisi.

No, pääministeri Rinteen johtaman hallituksen taival 
tyssäsi jo 25 viikon toiminnan jälkeen. Eikä mikään ihme, 
sen verran sekavaa ja epäluotettavaa monien ministeri-
en toiminta on ollut mm. Posti-sotkujen aikana. Mutta 
vaikka hallitus pannaan uusiksi, se ei muuta jo tehtyjä 
päätöksiä.

Surullisen kuuluisaa on ollut Suomen äänestystapa 
viime vuosina YK:ssa ja UNESCOssa varsinkin, jos asiat 
ovat liittyneet Israeliin ja israelilaisiin tuotteisiin.

Viimeisimpänä osoituksena täydellisestä perspektiivin 
puutteesta tuli 29.11. ulkoministeriön tiedote (englan-
ninkielinen).

Siinä kerrottiin Suomen – EU:n puheenjohtajamaana 
– liittyneen Tanskan, Norjan, Ruotsin, Belgian ja Alanko-
maiden kanssa Yhdysvaltojen Iran-pakotteita kiertävään 
Instex-mekanismiin, jonka perustivat viime tammikuussa 
Saksa, Ranska ja Britannia. 

Kun olen juuri palannut Israelista kongressimatkalta, 
jonka aikana sain kuulla niin pääministeri Netanjahun, 
presidentti Rivlinin kuin mm. Israelin armeijan IDF:n 
edustajien kertovan Iranin ja sen rahoittamien militant-
tijoukkojen aiheuttamasta uhkasta koko Lähi-idälle – ei 
siis pelkästään Israelille, en voi kuin ihmetellä Suomen 
ulkoministeriön toimia.

Yhdysvallat irtautui Iran-sopimuksesta viime vuonna 
ja on uhannut pakotteilla niitä maita, jotka jatkavat kau-
pankäyntiä Iranin kanssa. Iran ei ole vielä irtautunut ky-
seisestä vuonna 2015 aikaansaadusta ydinsopimuksesta, 
mutta on jo alkanut rikkoa sopimusehtoja. Marraskuun 
alussa maa käynnisti toimia, jotka viittaavat kiellettyyn 
uraanin rikastamiseen.

Toisaalta bensiinin hinnan korotusilmoituksista alka-
neissa mielenosoituksissa Iranissa on Amnestyn mukaan 
saanut surmansa 161 mielenosoittajaa.

Mutta kyllähän Iranin kanssa täytyy kauppaa käydä...

Lyhyestä 
virsi kaunis...
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A

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Kimmo Janas ja GPO

Marraskuun 
alussa kutsui 
Israelin hallituksen 
lehdistötoimisto (GPO) 
150 kristillistä media-
alan ammattilaista 30 eri 
maasta marinoitavaksi 
oikealla Israel-
tietoudella.  Tosimies 
oli ainoa Summitiin 
kutsuttu suomalainen 
lehti. 

K ongressin aikana kuultiin 
monia asiantuntijaluen-
toja eri aloilta ja panee-

likeskusteluita, joihin osallistui 
niin juutalaisia, beduiini-musli-
mi, palestiinalaisia kuin kristit-
tyjäkin jne. Ongelmana oli, että 
tieto tuli sellaisella tykityksellä, 
ettei sen sulattaminen, saati sit-
ten omaksuminen, onnistu ihan 
käden käänteessä.

FOZ
Heti ensimmäisenä päivänä 
osallistuimme Friends of Zion 
Museumin eli Siionin ystävien 
museon uuden mediakeskuksen 
avajaisiin. Siellä museon johtaja 
Mike Evans muistutti meille Si-
mon Peresin sanat: ”Jos haluat 
olla suuri, palvele suurta pää-
määrää. Mikään ei ole suurem-
pi tavoite kuin ihmisten välinen 
ystävyys.”

Paikalla oli myös silmin näh-
den väsyneen oloinen pääminis-
teri Benjamin Netanyahu. 

– On hienoa seisoa täällä Fri-
ends of Zion -museon media-
keskuksen avajaisissa, vain pari 
sataa metriä Daavidin kaupun-
gista. Barbara W. Tuchman tote-
aa kirjassaan ”Bible and Sword” 
(Raamattu ja miekka, 1956), että 
juutalaiset ovat ainoita ihmisiä 
maailmassa, jotka ovat eläneet 
samassa maassa, puhuneet sa-
maa kieltä, heillä on on sama 

C    –  Meillä ei ole maailmassa parempia 
ystäviä kuin kristityt ystävämme, totesi 
pääministeri Benjamin Netanjahu FOZin 
mediakeskuksen avajaisissa.

Christian Media Summit 
Jerusalemissa

pääkaupunki ja sama uskonto 
ja sama nimi, kuin heillä oli 
3000 vuotta sitten, hän totesi.  
– Kuuden päivän sodan aikana 
saimme yhdistetty Jerusalemin, 
ja niin kauan kuin minulla on 
vaikutusmahdollisuutta, sitä ei 
koskaan tulla jakamaan – ei 
koskaan.

Netanjahu kertoi, että sen pa-
remmin USA:n lähetystön siirto 
Jerusalemiin kuin presidentti 
Trumpin Golanin kukkuloiden 
tunnustaminen Israelille kuulu-
vaksi alueeksi eivät herättäneet 
suuria mielenosoituksia tai vä-
kivaltaisuuksia, koska nyt on 
tapahtumassa muutos suhteessa 

Israeliin monien ajatuksissa Lä-
hi-idässä. Israelia ei enää pidetä 
vihollisena vaan tärkeänä yhteis-
työkumppanina yhteistä vihol-
lista, militantti-islamia vastaan. 
Monet arabimaat ymmärtävät 
Iranin tukeman militantti-islamin 
olevan vaaraksi koko alueelle. 
Yhteistyö Israelin kanssa ei ole 
pelkästään pahan karkottamista 
vaan myös yhteisen hyvän ta-
voittelua mm. talouden ja tek-
nologian puolella.

Tämä on tärkeää rauhan kan-
nalta, näin rauha lopulta saavu-
tetaan.

– Yhteiset päämäärät eivät 
tarkoita, että meillä olisi naapu-

reidemme kanssa myös yhteiset 
arvot. Mutta kristittyjen kanssa 
me jaamme samat arvot. Eikä 
ole sattumaa, että Israel on ai-
noa maa Lähi-idässä, jossa kris-
tityt saavat vapaasti harjoittaa 
uskontoaan niin kuin juutalai-
set ja muslimitkin, pääministeri 
huomautti.

Golanin kukkuloille
Ehdottomasti mielenkiintoisin 
oli kolmas kongressipäivä, jol-

loin lähdimme hotellilta kohti 
Golanin kukkuloita. Ensimmäi-
nen kohteemme oli Jeesuksen 
Vuorisaarnan pitopaikka Au-
tuuksien vuorella Gennesaretin-
järven rannalla, jossa isä Eamon 
Kellyn johdolla pidimme aamu-
rukoushetken.

Vuonna 1973 Jom Kippur 
-sodan aikana käytiin koko 
pohjoisrintaman ratkaiseva tais-
telu Kyynelten laaksossa, jossa 
pieni joukko israelilaisia sotilai-
ta pystyi pitämään rintamalinjan 
moninkertaisia syyrialaisjouk-
koja vastaan. Syyrialaiset tankit 
olivat päässeet murtautumaan 
Etelä-Golanilla aivan Gennesa-
retinjärven rannikolle ampumae-
täisyydelle mm. Tiberiaksesta.

Pääsimme tutustumaan kah-
teen israelilaiseen Merkava 4 
-tankkiin, todellisiin älytankkei-
hin. 

Kun ampuja havaitsee pake-
nevan kohteen, hän lukitsee sen 
tankin näytölle ja asejärjestelmän 
tietokone laskee murtosekunnis-
sa parametrit kohteen tavoitta-
miseksi.

Nykyään kaikki IDF:n tankit 
on linkitetty toisiinsa netin vä-
lityksellä ja tankit pystyvät kes-
kustelemaan keskenään. Näyt-
tökartalla näkyy myös havaitut 
terroristit, ja kun joku tankki 
tulittaa vihollista, tieto kulkee 
automaattisesti myös muille 
tankeille.

Kolmas asia, joka tekee Mer-
kavasta maailman edistykselli-
simmän tankin, on sen ohjus-
tentorjuntajärjestelmä Trophy, 
jonka USA on ostamassa myös 
omiin tankkeihinsa.

Tankit sijaitsivat muuten pai-
kalla, jossa IDF:n sotasairaala 
hoiti vuosien ajan haavoittu-
neita syyrialaisia syyskuussa 
2018 lopetetun operaatio Good 
Neighborin (Hyvä naapuri) ai-
kana. Kaiken kaikkiaan yli 5000 
syyrialaista (muslimia ja sunnia) 
hoidettiin Israelissa, mutta siitä-
hän ei tietenkään kerrota kan-
sainvälisessä mediassa. 

A    Merkavassa 4 -tankissa on moottori 
edessä, kun se useimmiten on sijoitettu 
tankin takaosaan. Nyt se toimii hyvänä 
miehistön suojana. Toisaalta tykissä on 
erityinen ilmanpuhdistaja, joka kerää 
ammuttaessa syntyneet kemikaalit, 
eikä päästä niitä tankin sisään miehis-
tön haitaksi.

Tilannekatsaus
Yom Kippur -sodan taistelu-
alueella järjestetyssä tiedotusti-
laisuudessa Israelin puolustus-
voimien, IDF:n kansainvälinen 
tiedottaja, everstiluutnantti Jo-
nathan Conricus selvitti media-
väelle alueen haasteita ja mah-
dollisuuksia.

– Israelilla on useita uhkia 
ja useita vihollisia, jotka aihe-
uttavat Israelin turvallisuudelle 
ja puolustusvoimille haasteita. 
Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä 
suurempaa ulkoista uhkaa, mut-
ta jos katsomme hieman eteen-

A    Strategisten asioiden ja julkisen 
diplomatian ministeriön johtaja Tzachi 
Gavrieli esitteli kuulijakunnalle vasta 
valmistuneen tutkimuksen BDS-liikkeen 
taustoista ja rahoituksesta.

B    Netflixin menestyssarjan, Faudan 
luoja, israelilainen journalisti Avi Issa-
charoff kertoi varsin realistisen sarjan 
syntyvaiheista.

C   Aamurukoushetken Autuuden vuorella johti isä Eamon Kelly.
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A

A

D   Omenat uivat useilla rinnakkaisilla käsittelylinjoilla vedessä, joka estää kolhujen 
tulon hedelmiin.

A   Israelin puolustusvoimien, IDF:n kan-
sainvälinen tiedottaja, everstiluutnantti 
Jonathan Conricus teki oman aliyansa 
noin 20 vuotta sitten Ruotsista. Hän on 
myös ensimmäinen IDF-upseeri, jolla on 
virallinen asema YK:n päämajassa. 

päin – jos Iran saa kehitettyä 
ydinaseen, se tietenkin vaikuttaa 
näköaloihin alueella, hän totesi.

Israelin armeija taitaa olla hä-
nen arvionsa mukaan ainoa ar-
meija koko maailmassa, jonka 
tulee huomioida koko spektri 
erilaisia uhkia, aina ”yksinäis-
ten susien” terrorihyökkäyksistä 
toisen ääripään laajoihin hyök-
käyksiin.

IDF:llä pitää olla kyky taistel-
la sissi- ja terroristiorganisaatioi-
ta vastaan, meidän täytyy osata 
taistella haastavissa kaupunki-
oloissa sekä toisaalta erämaassa, 
mutta myös merellä ja ilmassa 
sekä tietenkin vastata myös ky-
berhyökkäyksiin.

– Iranin joukkoja on nyt lähes 
kotiportaillamme. Nämä joukot 
ovat osa vallankumouskaartia 
ja ne ovat Iranin hallituksen tu-
kemia sekä rahoittamia. Näiden 
erikoisjoukkojen on tarkoitus 
suorittaa aktiviteettejä Iranin 
ulkopuolella. Ja nämä joukot 
ovat olleet erittäin aktiivisia vii-
me vuosina Jemenissä, Irakissa 
ja Libanonissa sekä keskittäneet 
toimintaansa viime aikoina Syy-
riaan, Conricus selvitti.

YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmaa 1701 vuodelta 
2006, heti toisen Libanonin so-
dan jälkeen, ei ole valitettavasti 
pantu täytäntöön. Se olisi taval-
laan turvallisuustakuu Israelille 

ja Libanonille. Päätöslauselman 
mukaan Libanonin etelärajan 
tuntumassa oleva alue pitäisi 
olla vapaa ns. laittomista aseis-
ta, mutta nyt kyseinen alue  on 
Hizbollahin toiminnan keskus.

Etelä-Libanonissa on eversti-
luutnantti Conricuksen mukaan 
noin 250 kylää, joista 240 on 
shiia- ja loput kristittyjä kyliä 
sekä yksi druusikylä.

Israelin tiedusteluarvion mu-
kaan joka kolmannessa shiia-
talossa on Hizbollahin aseistusta 
raketeista ja kaikkea mahdollista 
aina tankkien torjuntaohjuksia 
myöten. 

– Me näemme Etelä-Libano-
nin yhtenä isona sotilasalueena, 
jossa Hizbollah käyttää siviilejä 
ihmiskilpinä ja siviilirakennuk-
sia aseistuksensa piilottamiseen. 

Tiedämme Hizbollahilla olevan 
ainakin 110 000 rakettia valmiina 
ammuttavaksi Israeliin. Hizbol-
lahin tulivoima on tänä päivänä 
muuten suurempi kuin monen 
Euroopan valtion armeijan, Car-
ricus huomautti.

Joulukuussa tulee kuluneeksi 
vuosi varsin menestyneestä ope-
raatio Norden Shieldistä, jonka 
aikana IDF paljasti ja tuhosi 
kuusi Hizbollahin Israelin rajan 
ali rakentamaa hyökkäystunne-
lia. Niihin oli käytetty miljoonia 
US-dollareita ja ne olivat varsin 
taidokkaita tunneleita – niissä 
oli sähköt, viestintälaitteet, il-
mastointi, viemärit jne. 

– Viimeisin tuhoamamme 
tunneli oli yli kilometrin pitui-
nen ja se oli kaivettu 80 metrin 
syvyyteen, mikä vastaa 22-ker-
roksisen rakennuksen korkeutta. 
Tämä todistaa Hizbollahin sitou-
tuneisuutta tuottaa eliittiterroris-
teja Israeliin, Jonathan Conricus 
painotti.

 
Hedelmiä pakettiin

Golanilasta teollisuutta edusti 
kierroksellamme Beresheetin 
tehdas, joka on Israelin suurin 
hedelmien pakkauslaitos. Go-
lanin kerrotaan olevan Israelin 
parasta aluetta kasvattaa esi-
merkiksi omenoita, kirsikoita 
ja banaaneja. Sekä ilmasto että 
maaperä suosivat hedelmien vil-
jelyä. 20 prosenttia Israelista kas-
vatettavista hedelmistä tuleekin 
juuri Golanin kukkuloilta.

Beresheetin tehtaalle hedel-
mät tulevat 15 kibbutsista. He-
delmät lajitellaan, pakataan ja 
lähetetään myyntiin eri puolille 
Israelia. Tehdas on kibbutzien 
omistama ja toimii omakustan-
nusperiaatteella, kaikki voitto 
palautuu kibbutzeille.

Omenoiden käsittelyssä käy-
tetään maailman tehokkainta 
järjestelmää, joka hyödyntää 
viimeisintä teknologiaa.

Trump Heights
Kun presidentti Trump tunnusti 
alkuvuodesta Golanin kuuluvan 
Israelille, alueelle nimettiin vä-
littömästi uusi asuinalue Trump 
Heightsiksi eli Trumpin kukku-
loiksi. Ja varsin amerikkalaiseen 

A   Tässä sitä poseerataan kuuluisan 
Trump Heights -kyltin edessä...

D   Aavikolle rakennettu "palestiinalais-
kylä", jossa IDF harjoittelee kaupunkiso-
dankäyntiä.

D   Beresheetin hedelmäpakkaamo työllistää niin juutalaisia, palestiinalaisia kuin 
druusejakin.

C   Trump Heights -kylän julkistamisasiakirjan allekirjoittivat – meidän media-ammattilaisten lisäksi – pastori David Parsons (vas.), 
rabbi Aharon Eisental sekä sheikki Salim Abu Salach.
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A

A   – Kukaan ei voi muuttaa juutalaista 
valtiota ja demokratiaa. Israel on ja voi 
olla sekä juutalainen että demokraatti, 
totesi presidentti Reuven Rivlin.

tyyliin tien varteen pystytettiin 
heti valtavan kokoinen kyltti, 
jonka edessä tietenkin koko 
mediaväki piti kuvata…

Kun tuosta pakollisesta posee-
rauksesta selvittiin, oli vuorossa 
Trump Heights kylän virallinen 
tunnustustilaisuus, johon me-
diaväen lisäksi kokoontui myös 
paikallisia ”silmäätekeviä”.

Juhlatilaisuuden lopussa viral-
lisen julistuksen allekirjoittivat 
yhdessä ICEJ:n tiedottaja, pasto-
ri David Parsons, rabbi Aharon 
Eisental sekä sheikki Salim Abu 
Salach.

Ja ainakin minun yllätyksek-
si seuraavaksi pyydettiin myös 
meitä media-ammattilaisia alle-
kirjoittamaan kyseinen julistus. 
Itse asiassa niitä oli kolme ko-
piota, joista yksi päätyi paikalli-
selle pormestarille, yksi Israelin 
presidentille ja yksi – toivotta-
vasti – presidentti Trumpille.

Grilli-illallinen
Päivän päätteeksi istuuduimme 
todella herkulliselle grilli-illalli-
selle IDF-sotilaiden kanssa. 

Kyse ei ollut mistään nuotiol-
la paistetusta grillimakkarasta, 
vaan kokit olivat loihtineet sen 
seitsemää sorttia liha-, kana- ja 
vihannesruokia, joita sitten nau-
tittiin upeasti katetuissa pöydissä 
pikimustan golanilaisen tähtitai-
vaan alla. Jokaiseen pöytään 
saimme yhden tai kaksi IDF-so-
tilasta, jotka kertoivat ruokailun 
yhteydessä omasta taustastaan.

Presidentin 
virka-asunnolla

Viimeisenä päivänä meille oli 
järjestetty tilaisuus presidentti 
Reuven Rivlinin virka-asunnolla. 

– Sukumme tuli tänne vuon-
na 1809, koska esi-isäni uskoivat 
Messiaan olevan tulossa Jerusa-
lemiin ja halusivat olla täällä toi-
vottamassa Hänet tervetulleeksi, 
presidentti kertoi ja jatkoi: – No 
odotamme edelleenkin Hänen 
tuloaan. 

Huhujen mukaan jotkut juuta-
laiset nukkuvat kengät jalassaan, 
että olisivat valmiit juoksemaan 
heti Messiasta vastaan, kun Hän 
saapuu. 

– Mutta älkää olko huolissan-
ne, kyllä me vaihdamme aamui-
sin puhtaan sukat jalkaamme, 
Rivlin tokaisi naurahtaen.

Hän kertoi uskovansa, että to-
tuus keskinäisen kunnioituksen 
kanssa ovat tärkeimpiä tekijöitä 
rauhassa. Rauhaa ei saavuteta 
kieltämällä totuutta juutalaisesta 
kansasta ja heidän yhteydestään 
tähän Israelin maahan.

– Jerusalem oli Israelin pää-
kaupunki 3000 vuotta sitten ja 
tulee olemaan myös seuraavat 
30 000 vuotta!

Olemme saaneet todistaa tänä 
vuonna antisemitismin lisäänty-
mistä ympäri maailmaa. Ilmiö 
vaatii presidentin mukaan no-
peaa ja voimakasta puuttumista 
asiaan ja panostamista koulutuk-
seen sekä 0-tolenranssiin!

Hän kertoi uskovansa vakaas-
ti, että rauha on saavutettavissa 
Lähi-itään. 

– Voin vakuuttaa teille, että 
se on mahdollista, mutta siihen 
menee aikaa. Siinä kestää, että 
saamme vakuutettua ”serkkum-
me” ja naapurimme, jotka jaka-

vat Israelin maan kanssamme, 
ymmärtämään Israelin lasten 
palanneen kotiin, siihen ainoaan 
kotiin, mikä heillä on eli Isra-
elin maahan. Naapureittemme 
on ymmärrettävä, ettei meitä ole 
tuomittu elämään yhdessä vaan 
se on kohtalomme, Rivlin totesi.

Vaikka kaikki eivät olleet in-
noissaan juutalaisten palatessa 
kotimaahansa, Luvattuun maa-
han, ei ole täysin mahdotonta 
elää sovussa juutalaisten kanssa. 

– Se on mahdollista ja me 
teemme jo tänä päivänä paljon 
yhteistyötä mm. teknologian 
alalla. Israel menestyy taloudelli-
sesti ja olemme valmiit jakamaan 
hyvinvointia palestiinalaisille, 
kunhan he ymmärtävät meidän 
palanneen kotiin. Me emme otta-
neet heidän kotimaatansa, vaan 
omamme ja olemme valmiit ja-
kamaan sen heidän kanssaan ja 
olemme valmiit kunnioittamaan 
jokaista. 

Presidentti Rivlin päätti pu-
heensa toivottaen kristillisen 
median edustajille Jumalan siu-
nausta.

Siunaan niitä, 
jotka sinua siunaavat ja...

Matka oli kaiken kaikkiaan to-
della antoisa, joskin uuvuttava. 
Nelipäiväinen kongressi oli ah-
dettu täyteen mielenkiintoista 
ohjelmaa, mutta aikataulu oli 
ehdottomasti liian tiivis – ja kun 
150 ihmistä liikutellaan paikasta 
toiseen, niin kaikki ei suinkaan 
käy kuin Strömsössä.

Matkalla palasivat voimak-
kaasti mieleeni Raamatun sanat.

Jumala kutsui 4000 vuotta 
sitten Aabrahamin lähtemään 
maastansa, suvustansa ja isänsä 
kodista siihen maahan, jonka Ju-
mala hänelle osoitti. Jumala teki 
liiton Aabrahamin kanssa ja sa-
noi hänelle: ”Minä teen sinusta 
suuren kansan, siunaan sinut 
ja teen sinun nimesi suureksi ja 
sinä olet tuleva siunaukseksi”. 

Jumala lupasi valalla vannoen 
Israelin maan Aabrahamille, Iisa-
kille ja Jaakobille ja heidän jälke-
läisilleen ikuisiksi ajoiksi. Jumala 
sanoi Aabrahamille: 

”Minä siunaan niitä, jotka 
sinua siunaavat ja kiroan ne, 
jotka sinua kiroavat ja sinussa 
tulevat siunatuiksi kaikki suku-
kunnat maan päällä” 
(I Ms. 12:1-3).

C   Golanin tähtitaivaan alla nautimme herkullisen barbeque-illallisen.

Tilausmaksu v. 2020 on 35 €.
Tilaa Uusi Elämä -lehti maksamalla 
tilausmaksu lehden tilille: 

FI27 8000 1670 8458 42
Muista nimesi ja osoitteesi!

Voit tilata lehden myös: 
Puh. 0400 90 88 40, 0400 422 777
E-mail: pauli.kemi@gmail.com

Tilaa Uusi Elämä -lehtiä jakeluun
edullisesti: 100 kpl maksaa 19 € + pk
 
Joulukuun lehdessä Eija Merilän haastattlelu

www.uusielama.net
   Fb. Uusi Elämä 

UE-lehti evankeliointiin

Tilaa ajankohtainen, profeetallinen ja yhteiskristillinen

Uusi Elämä -lehti vuodeksi 2020!
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Rovaniemen 
kristillisen koulun 
oppilaat osallistuivat 
Operaatio Joulun 
lapsi -kampanjaan 
ja onnistuivat 
toimittamaan Euroopan 
köyhimmille lapsille 
huomattavan määrän 
joululahjoja, joiden 
jakamisen yhteydessä 
nämä lapset kuulevat 
myös ilosanoman 
Jeesuksesta.

R ovaniemen kristillinen 
koulu käynnistettiin 
vuonna 2016 kotikou-

luna; tuolloin oppilaita oli viisi. 
Syksyllä 2017 valtioneuvosto 
myönsi Rovaniemen kristilliselle 
koululle perusopetuksen järjes-
tämisluvan, jonka myötä koulus-
ta tuli yksityinen perusopetusta 
tarjoava koulu. Nyt muutamaa 
vuotta myöhemmin koulussa on 
29 oppilasta ja kiinnostus koulua 
kohtaan kasvaa jatkuvasti. 

– Uskomme kasvuun useasta-
kin syystä, toteaa Rovaniemen 
kristillisen koulun tuore rehtori 
Kari O. Niemi, joka ennen ny-
kyistä tehtäväänsä toimi useam-
man vuoden ajan Jerusalemin 
kansainvälisen kristillisen suur-
lähetystön, ICEJ:n, Suomen osas-
ton toiminnanjohtajana. 

– Julkisen puolen koulujen 
ajaessa alas kristillisyyttä yhä 
useammat vanhemmat tulevat 
ohjaamaan lapsensa kristillisiin 
kouluihin, Niemi jatkaa. – Tä-
män lisäksi meillä on tarjota pie-
nemmät, oppilaiden oppimista 
ja kohdatuksi tulemista tukevat, 
opetusryhmät. Oppilasmäärän 
kasvuun meidän koulussamme 
on helppo uskoa myös sen täh-
den, että kristillisten koulujen 

Rovaniemen lapset lähettivät 
apua Romaniaan ja Moldovaan

Millainen projekti on Operaatio Joulun lapsi? 
Operaatio Joulun Lapsi tuo kenkälaatikkoon pakattuja lahjoja Roma-
nian ja Moldovan vähävaraisille lapsille, jotka eivät kenties koskaan 
aikaisemmin ole saaneet joululahjoja. Jokaisen paketin mukana lapsi 
saa Jeesuksesta kertovan vihkosen ja lapsia kutsutaan seurakuntien 
yhteyteen Suuri Seikkailu -opetuslapseuskouluun. Patmos Lähetys-
säätiö on vienyt vuodesta 1996 lähtien lähes 400 000 suomalaisten 
tekemää kenkälaatikkolahjaa. 

Millaisia ajatuksia sinussa herätti aiheeseen liittyvä kam-
panjapäivä Rovaniemen kristillisellä koululla?
Oli huikea kokemus nähdä, miten innokkaasti ja antaumuksella 
koululaiset osallistuivat kampanjapäivään. He tekivät paketteja 
suurella sydämellä ja ymmärsivät selvästi pakettien vastaanottajien 
tarpeen ja lahjan merkityksen heille. Kampanjapäivä oli varmasti 
mieleenpainuva kokemus, joka muistutti lapsiakin joulun todellisesta 
merkityksestä: ”Autuaampi on antaa, kuin saada.” 

Mitä ajattelet kristillisistä kouluista ja kristillisestä kasva-
tuksesta?
Kristillisten koulujen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudes-
sa tärkeänä vaihtoehtona vanhemmille, jotka arvostavat kristillistä 
kasvatusta ja arvoja. Kristillisissä kouluissa vanhemmat voivat olla 
levollisia sen suhteen, että koulu jakaa samat arvot kodin kanssa 
ja kunnioittaa niitä. Uskon myös, että pienempien luokkakokojen 
myötä päästään myös erittäin laadukkaisiin oppimistuloksiin ja kris-
tilliset koulut tulevat olemaan tulevaisuuden kärkikouluja.

oppilasmäärät ovat kasvaneet 
muuallakin Suomessa.

Ammattitaitoinen 
henkilökunta

Jokaisella koulussa toimivalla 
kolmella yhdysluokalla on pä-
tevä ja ammattitaitoinen opetta-
ja. Tämän ohella työyhteisössä 
toimii kaksi tuntiopettajaa sekä 
yksi koulunkäynninohjaaja. 

– Koulunpito itsessään on 
vaativaa, mutta vielä paljon 
vaativampaa on uuden koulun 
synnyttäminen, Niemi analysoi. 
– Nostan hattua ja kumarran sy-
vään kaikille niille tahoille, jot-
ka ovat olleet edesauttamassa 
Rovaniemen kristillisen koulun 
syntyä. Opettajat ovat tehneet 
pitkää päivää ja huoltajien pa-
nos on tukenut syntyprosessia 
erittäin merkityksellisellä tavalla.

Rovaniemen kristillinen koulu 
toimii Rovala-opiston vuokrati-
loissa ja on muutoinkin kasva-
massa osaksi rovaniemeläistä 
koulukulttuuria. Rovaniemen 
kaupungin suhtautuminen on-
kin ollut kaiken aikaa hyvin 
myönteistä, tästä esimerkkinä 
vaikkapa kaupunginjohtajan vie-

railu koululla kuluneen syksyn 
aikana.

Operaatio Joulun lapsi
Rovaniemen kristillisen koulun 
lukuvuosisuunnitelman mukai-
sesti oppilaat ja henkilökunta 
osallistuivat äskettäin Operaatio 
Joulun lapsi -kampanjaan. Päi-
västä muodostui samalla myös 
mediatapahtuma, sillä koulul-
la olivat ohjelmaa tuottamassa 
sekä Patmos lähetyssäätiön toi-
minnanjohtaja Pasi Turunen että 
tv-tuottaja Rauno Westerlund, 
jonka tuottamat Rovaniemi-
aiheiset ohjelmat nähdään Alfa 
TV:n kanavalla tulevana jouluna.

Kampanjapäivää varten lap-
set ja aikuiset toimittivat kou-
lulle lahjatavaroita, mutta myös 
käteistä rahaa, jolla lahjatava-
ran määrää voitiin kasvattaa. 
Varsinaisena kampanjapäivänä 
oppilaat paketoivat lahjoja laa-
tikoihin, joihin sijoitettiin myös 
valokuva paketin tehneistä hen-
kilöistä. 

– Oli riemullista nähdä oppilai-
den ja henkilökunnan into. Mut-
ta ehkä eniten kosketti se, että 
saimme ohjata lapsia auttamaan 

niitä, jotka eivät todennäköisesti 
koskaan voi maksaa heille tätä 
lahjaa takaisin. Ja se, mitä pake-
tointipäivän päätteeksi teimme, 
on mahdollista vain kristillises-
sä koulussa. Yhdessä oppilaiden 
kanssa laskimme kätemme val-
miiden laatikoiden päälle ja siu-
nasimme ne matkaan, rukoillen 
samalla niiden vastaanottajien 
ja heidän perheittensä puolesta, 
iloitsee Kari-rehtori.

Uusi rovaniemeläinen
Kari O. Niemi muutti virallisesti 
Rovaniemelle kuluvan vuoden 
huhtikuussa. Muutto Lappiin ei 
ollut mielessä millään tavoin, 
mutta kun Lapista löytyi yllät-
täen vaimon muodossa kultaa, 
alkoi uudenlainen elämänvaihe 
muotoutua. Muutama kuukausi 
sitten häntä pyydettiin nykyiseen 
tehtävään, joka onkin ollut mie-
lekäs ja inspiroiva. 

– Kun julkisen puolen kou-
luissa on mahdollisuus kasvaa 
vain laadullisesti, mikä sekin on 
tietysti hyvin merkityksellinen 
asia, meidän koulussamme on 
mahdollisuus myös rajattomaan 
määrälliseen kasvuun. Tämä ins-

tarkoittaa koulun markkinointia, 
verkostoitumista ja varainkeruu-
ta. 

– Olen nauttinut saadessani 
rakentaa uutta verkostoa use-
aan suuntaan, mukaan lukien 
liike-elämän edustajat, joita 
koulumme tarvitsee edelleen. 
Vaikka olemme valtionavun pii-
rissä, kouluumme kohdentuu 
kaikkiin yksityiskouluihin koh-
dentuva leikkuri, jonka johdosta 
valtionapu ei ole täysimääräi-
nen. Tarvitsemme edelleen lah-
joitusvaroja koulun toiminnan 
ylläpitämiseksi, määrittelee Kari 
O. Niemi. 

– Verkostoituminen on ol-
lut helppoa, pohjoisen ihmiset 

ovat mukavia. Moniulotteinen 
verkostoituminen auttaa omal-
ta osaltaan takuuvarmasti siinä, 
että tulevaisuudessa näemme 
Rovaniemellä kaikki kristilliset 
kasvattajatahot, päiväkodista 
lukioon, samassa pihapiirissä, 
hän unelmoi. 

– Vaikka puhunkin meidän 
koulusta, on Rovaniemen kris-
tillinen koulu loppujen lopuksi 
kuitenkin Herran koulu. Hän on 
se, joka mahdollistaa koulum-
me toiminnan. Hän on kaiken 
taloudellisen tuen ja erinäisissä 
tilanteissa vaadittavan taivaalli-
sen viisauden lähde, kiteyttää 
Rovaniemen kristillisen koulun 
rehtori Kari O. Niemi. 

piroi minua valtavasti, hehkuttaa 
Niemi. 

– Olemme ennen kaikkea 
koulu, jossa oppilaat opiskelevat 
valtakunnallisen opetussuunni-
telman perusteiden mukaisesti, 
mutta olemme myöskin kiila 
keskellä liberalisoituvaa yhteis-
kuntaa, ja jos Luoja sen armos-
saan suo, toimintamme muuttaa 
ympäröivää yhteiskuntaa.

Painotusta ulospäin
Rovaniemen kristillisen koulun 
ensimmäiset vuodet kuluivat 
ennen kaikkea koulun seinien 
sisäpuolella olevan toiminnan 
rakentamisessa. Niemen aloitta-
essa nykyisessä tehtävässään oli 
jo päästy vaiheeseen, jolloin oli 
mahdollista alkaa toden teolla 
aktivoitua koulun ulkopuoli-
sessa toiminnassa. Tällä Niemi 

A  Oppilaiden "Operaatio Joulun lap-
seen" kohdentunut innostus sai Rovanie-
men kristillisen koulun henkilökunnan 
hyvälle mielelle.

C   Kampanjapäivänä oli koulussa positiivinen pöhinä. Päivän päätteeksi paketit 
lähetettiin siunaten matkaan.

Ja lopuksi vielä pari kysymystä Patmos lähetyssäätiön 
toiminnanjohtajalle Pasi Turuselle.
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Unelmaloma 
Savoy Palacessa

A

Kimmo Janas

Madeiran vehreä 
saari on lisännyt 
vetovoimaansa 
suomalaislomailijoiden 
parissa viime vuosina. Jo 
noin parilla tuhannella 
suomalaisella on 
esimerkiksi oma 
loma-osake saarella 
matkatoimistojen kautta 
tulevista turisteista nyt 
puhumattakaan.

P ohjois-Atlantilla, noin 580 
km Afrikan mantereesta 
sijaitseva Madeiran saari 

on yhdistelmä mahtavia jyrkän-
teitä, kivikkorantoja ja vaikut-
tavia sumun keskeltä kohoavia 
vihreitä vuoria.

Madeira koostuu 250 000 
asukkaan pääsaaren lisäksi 
asuttamattomista Desertassaa-
rista sekä 5 500 asukkaan Porto 
Santosta, joka on kuuluisa yh-
deksän kilometriä pitkästä hiek-
karannastaan.

57 km pitkä ja 22 km leveä 
Madeira on pienestä koostaan 
huolimatta täynnä mielenkiintoi-
sia kohteita, joiden tutkimiseen 
viikon lomamatka on ehdotto-
masti liian lyhyt. 

Madeira on tunnettu makeasta 
madeiraviinistään sekä levadois-
taan (kastelukanavista), joita riit-
tää saarella 3 000 km. Jokainen 
miestään rakastava vaimo tieten-
kin raahaa puolisonsa kävelylle 
levadoita reunustaville poluille. 
Ja kävelyreittejä löytyy muuta-
masta kilometristä yli parinkym-
menen kilometrin jotoksiin...

Omasta mielestäni Madeiral-

la parasta on kaunis luonto ja 
puhdas ilma. Saari ei ole myös-
kään mikään biletyspaikka, joten 
iltaisinkin kadut ovat rauhallisia 
kävellä. Ja on oikeastaan sama, 
mihin aikaan vuodesta sinne 
matkustaa, lämpötila ei pahem-
min heittelehdi, vaan on keski-
määräisestä 22 asteesta talven 17 
asteeseen. Monesti alkusyksystä 
hätyytellään vielä jopa 30 asteen 
helteitä.

Luksusta 
viimeisen päälle

Madeiran pääkaupungin Fun-
chalin pääkadun varrella am-
motti vuosikausia suuri monttu, 
johon vihdoin viimein saatiin ra-
kennettua loppuvuodesta 2019 
avattu Savoy Palace -hotelli. 
Tässä kohtaa voidaan ansaitusti 
käyttää vanhaa sanontaa, että 
hyvää kannattaa odottaa. 5-täh-
den hotelliuutuus ei nimittäin 
jätä ketään kylmäksi.

Hotelli tarjoaa ihanteellisen 
vaihtoehdon rentoutumista ja 
ylellisyyttä hakeville vieraille täy-
dellisenä sekoituksena hienostu-
neisuutta, modernia mukavuutta 
ja lämmintä vieraanvaraisuutta. 
Tällaiselle suomalaistosikolle 
henkilökunnan ystävällisyys ja 
avuliaisuus tuntuivat jopa hie-
man oudolta aluksi. Mutta on-
neksi kaikkeen tottuu…

17 kerroksisessa hotellissa on 
352 huonetta ja sviittiä, kylpy-
lä, kuntosali, 6 uima-allasta (2 
katolla), 8 ravintolaa ja baaria 
sekä konferenssitilat jopa 1 400 
vieraalle. Pelkästään puutarhan 
kokonaispinta-alakin on 23 000 
neliömetriä sisältäen runsaat 250 
eri kasvilajia.

Sisustussuunnittelusta on vas-
tannut madeiralainen Nini An-
drade de Silva ja RH + Arquitec-
tos, joka tunnetaan töistään eri 

puolilla maailmaa. 
Madeiran rehevistä maisemista 

ja yksityiskohtaisista perinteistä 
saadulla inspiraatiolla lomakes-
kus haluaa kunnioittaa saarta ja 
sen ainutlaatuisia piirteitä. Tar-
joamalla upeat merinäkymät ja 
runsaan puutarhan, muotoilussa 
yhdistetään rohkeasti modernia 
tyyliä historiallisiin elementtei-
hin Classic Savoy -hotellin pe-
rinnön laajentamiseksi.

Hemmottelua spassa
Hotelli pyrkii tarjoamaan vie-
railijoilleen ainutlaatuisia ja 
unohtumattomia kokemuksia. 
Yksi ehdoton kohokohta on Sa-
voy Palacen vaikuttava kylpy-
läosasto, jota ovat inspiroineet 
laurisilva-metsä, vanhat tunnelit 
ja laguunit. Kylpylässä on 11 
hoitohuonetta, jotka tarjoavat 
laajan valikoiman hierontaa, kas-
vohoitoja ja rentoutusohjelmia. 
On myös sauna (suomalaisittain 
kylläkin liian mieto lämpötila), 
turkkilainen sauna, poreallas, 
jäälähde, rentouttavat suihkut, 
suolahoitohuone, rentoutumis-
huone, kauneussalongin ja läm-
mitetty sisäuima-allas. 

1 300 neliömetrin spa-alueen 
pinta-ala tekee siitä yhden suu-
rimmista Euroopassa.

Naapuriulko-ovesta pääsee 
myös toiseen sisäuima-altaaseen, 
joka on kaikille hotelliasukkail-
le ilmainen, mutta siellä ei ole 
muuta kuin allas ja loikoiluun 
tarkoitettuja lepotuoleja – ja ta-
vattoman kostea ilma.

Perheyritys takana
Savoy Palace on yksi kuudesta 
monialaisen AFA Groupin omis-
tamaan Savoy Signature -hotelli-
ketjuun kuuluvasta hotellista ja 
lomakohteesta. 

Vuonna 2015 AFA, joka jo 
omisti Calhetassa sijaitsevat Sa-
voy Saccharumin ja Savoy Calhe-
ta Beachin, osti Siet Savoy S.A:n, 

johon kuuluivat Royal Savoy, Sa-
voy Gardens, sekä uuden Savoy 
Palacen rakennushanke. Uu-
simpia hankintoja on Regency, 
joka muodostaa valmistuessaan 
yhteisen puutarha-alueen Savoy 
Palacen ja Royal Savoyn kanssa.

Jokaiselle hotellille on ke-
hitetty oman, ainutlaatuinen 
luonteensa. Siinä missä Palacen 
kohderyhmänä ovat mm. liike-
elämän ammattilaiset, hyvin 
toimeen tulevat eläkeläiset ja 
lapsettomat pariskunnat, Royal 
vetoaa enemmän ylellisestä brit-
tiperinteestä pitäviin – monet 
suomalaiset poliitikot president-
tejä myöten kuuluvat Royalin va-
kioasiakkaisiin. Gardens puoles-
taan on vain aikuisille tarkoitettu 
panoraamahotelli ja Regencyn 
kohderyhmänä ovat paljon mat-
kustelevat milleniaanit. 

Funchalin keskustasta AFA on 
hankkinut vanhan myllyn, josta 
on tarkoitus rakentaa boutique-
hotelli – rakennustöitä tosin 
hieman hidasti kesällä sattunut 
narkomaanin sytyttämä tulipalo.

Madeiralaisten ”betonikeisa-
riksikin” kutsuman José Avelino 
Farinhan johtamalla, vuonna 
1980 perustetulla perheyrityksel-
lä on toimintaa hyvin monella 
toimialalla.

Kivijalkana yritysryppäälle 
toimii lähes 1 200 henkeä työl-
listävä rakennusliiketoiminta, 
jolla on toimintaa Madeiran ja 

D   Ravintola 17. kerroksessa.

D   Seurustelubaarin hyllyt odottelevat 
vielä täyttämistä.

A   Sisääntuloaulan istuskelutiloja.
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Portugalin lisäksi myös mm. 
Mauritaniassa, Senegalissa, An-
golassa ja Kolumbiassa. AFA on 
vastannut esimerkiksi Madeiran 
uusien tunneleiden ja siltojen ra-
kentamisesta, joilla liikennöintiä 
saarella on suuresti helpotettu. 

Yhtiöllä on myös kaksi radio-
asemaa, Madeiran eteläosia pal-
veleva Radio Calheta sekä saaren 
pohjois- ja itäosissa kuultava Ra-
dio Santana. Vuonna 2017 yhtiö 
hankki enemmistön myös Radio 
JM:stä sekä Jornal da Madeirasta.

AFA Groupilla on myös 

9-paikkaisella Hawker 900 XP:lla 
operoiva madJET -lentoyhtiö, 
jolla hoidetaan yhteyksiä yhtiön 
eri maissa sijaitsevien toimipis-
teiden välillä.

Hotellibusineksen lisäksi 
AFA:lla on myös kiinteistösijoi-
tustoimintaa Azoreilla, Madei-

ralla ja Portugalissa sekä mm. 
jätteidenkäsittelylaitos ja sement-
titehdas.

Vacation Club
Loma-osakkeista tulee monel-
le mieleen takavuosien uutiset 
mm. Espanjan Aurinkorannikol-
la toimineista huijareista, joiden 
tarkoitus oli vain vedättää hyvä-
uskoisia matkailijoita. 

Madeiralla tilanne on kuiten-
kin toinen, esimerkiksi Pestana 
-hotelliketjulla on kaksi suoma-
laishenkilökunnan pyörittämää 
palvelutoimistoa pelkästään 
suomalaisia matkailijoita varten. 

Vastaavasti myös Savoyssa 
suomalaisia palvellaan selvällä 
suomenkielellä. Eikä myynnissä 
ole mitään pakkoviikkoa, vaan 
uusi joustavampi tapa, ns. flo-
ating eli kelluva järjestelmä.

Vacation Clubin jäsenyyden 
kautta on mahdollisuus valita 
haluamansa lomaviikko 51 mah-

dollisuudesta – vuodenvaihde 
eli viikko 52 ei kuulu tähän. 

– Ihmiset pelkäävät aina kaik-
kea uutta, mikä saattaa johtua 
myös vääristä mielikuvista, mitä 
tällaiseen lomailuun liittyy, tote-
aa suomalaistiimiä vetävä Mika 
Isoniemi, jo lähes parikymmentä 
vuotta saarella asunut matkailu-
alan konkari.

Suomalaisia on Savoyn asiak-
D  A   Kaksion kylpyhuone on varsin loistelias. Ja kaikki mahtuvat pesulle vaikka 
yhtäaikaa.

C  Kaksion olohuone on aravayksiön kokoinen...

C  A   Jos ei halua tehdä aamupalaa huoneessaan, voi aina turvautua hotellin mah-
tavaan aamiaisbuffetiin, jossa pekonisiivutkin ovat järjestyksessä.

D   Illalla koko Funchal avautuu mahtavana näköalana Savoy Palacen kattoterassilta.

C  D   Hotellin ylimmäisessä, 17. kerroksessa, on tilaa istuskella nautiskelemassa 
maisemista, ellei sitten halua pulahtaa uimaan.

A   Ei ole ns. studion eli yksiönkään ma-
kuuhuoneessa valittamista.

D   Vacation Clubin huoneisiin kuuluu 
myös keittokomero, jonka saa piilotet-
tua liukuovien taakse.
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Evoluutio-opetus horjuttaa Raamatun arvovaltaa ja toimii näin kuin yleis-
happona, joka syövyttää useimpien kristittyjen uskoa. Luottamuksen 
puute Raamattuun on kristittyjen nuorten kaikkein yleisimmin mainitse-
ma syy uskosta luopumiseen.

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

Sen upeasti kuvitetut, värilliset sivut tekevät siitä 
julkaisun, jota ihmiset haluavat lukea. Onko Sinun 
tuttavapiirissäsi nuoria, joiden usko on evoluuti-
on vuoksi koetuksella? Ostaisitko heille lahjaksi 
palan Totuutta? Tilaukset: kauppa.luominen.fi
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A kaista hänen kertomansa mu-
kaan toiseksi eniten heti brittien 
jälkeen, kolmantena tulevat nor-
jalaiset.

Valtaosa Savoy Palacen huo-
neista on varattu Vacation Clubin 
jäsenille. Vain noin viidennes on 
matkatoimistojen käytössä nor-
maaleina hotellihuoneina. Esi-
merkiksi Booking.comin kautta 
yhden hengen viikon asuminen 
maksaa runsaat 1 600 euroa. 
Vacation Clubilaisten kohdalla 
puhutaan tietenkin aivan eri 
euromääristä. Tarjolla on 3, 9 ja 
19 viikon paketteja.

Savoyn tarjontaan on mah-
dollisuus päästä tutustumaan 
Funchalin kadulta pyydystet-

tynä tai esimerkiksi Helsingin 
tammikuisilta Matka-messuilta 
ostetulla, edullisella tutustumis-
voucherilla. D   Levada, jossa toisessa kourussa läm-

mintä vettä ja toisessa jääkylmää. Mon-
taa kertaa en tohtinut kävellä tuota 
kylmää puolta, sen verran alkoi otsaa 
jomottaa...

C   Suolahuoneessa on hyvä rentoutua 
rasittavan päivän päätteeksi.

B   Jos muut suihkut eivät tehoa, voi 
ammentaa myös jäähilettä kainaloiden 
viilentämiseen.

D   Ns. venäläinen suihku, jossa sai 
puuämpäristä kylmää vettä niskaansa.

D   Kuntosalin puolelta löytyy varsin am-
mattimainen arsenaali laitteita.

A    Jacuzzissa mahtuu isompikin porukka 
lekottelemaan.

A    Span ylellinen uima-allasosasto.
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lähde. Ilo 
H e r r a s s a 
on meidän 
v ä k e v y y -
temme ja 
ilman iloa 
me helposti 
masennum-
me. Profeet-
ta Jeremia 
k i r jo i t t aa : 

V aikka maailma muuttuu, 
on asioita, jotka ovat py-
syneet vuosituhansien 

ajan samankaltaisina. Eräs näistä 
on yksi lyhyt ja yksinkertainen 
kysymys, jonka sielunviholli-
nen esittää meille sangen usein. 
Tämä tuhansien juonien mestari, 
joka myös valkeuden enkeliksi 
toisinaan pukeutuu, kysyi samaa 
jo Adamilta ja Eevalta: ”Onko Ju-
mala todellakin sanonut?”

Paine ja houkutus
Tällä kysymyksellä sielunvi-
hollinen taivutteli ensimmäisen 
pariskunnan kyseenalaistamaan 
Jumalan sanan paikkansapitä-
vyyden ja Hänen jumalalliset 
tarkoitusperänsä. Tiedämme, 
että houkutus maistaa kielle-
tyn puun hedelmää kasvoi liian 
suureksi ja ensimmäiset ihmiset 
lankesivat syntiin, mutta tekee 
mieli myös ihmetellä, jotta mistä 
syntyi se paine, joka sai ihmisen 
valitsemaan väärin?

Elämme ajassa, jolloin yleinen 
mielipide ahdistaa meitä kristit-
tyjä. Kristillisiä arvoja ajetaan 
määrätietoisesti nurkkaan ja eräi-
tä kristittyjen arvojen puolesta 
puhujia pyritään kyykyttämään 
ihan urakalla. Paine näyttää ole-
van toisinaan niin kova, että mo-
net valitsevat vaieta ja vetäy-
tyä. Mutta kyseessä ei ole vain 
paine, vaan myös houkutus teh-
dä väärin; ihailla kielletyn puun 
hedelmää ja antaa houkutukselle 
periksi, kuten sisaremme Eeva 
paratiisissa teki.

Jumalan sana,
Jumalan tahto

Eevan ei olisi tullut jäädä katse-
lemaan puun suloiselta näyttä-
vää hedelmää, vaan hänen olisi 
tullut vastata määrätietoisesti ja 
päättäväisesti käärmeelle, että 
kyllä, Jumala on todellakin sa-
nonut, että kaikista paratiisin 
puista ei ollut lupa syödä. Ja näin 
meidänkin tulisi toimia paineen 

ja houkutusten keskellä, muis-
taa Jumalan sana, joka on yhtä 
Hänen tahtonsa kanssa. Mutta 
kuinka voimme tietää Juma-
lan tahdon, ellemme tunne 
Hänen sanaansa? Ja kuinka 
voimme tuntea Hänen sanansa, 
ellemme opiskele sitä?

Muista 
Jumalan sana

Jeesus lähti eräänä päivänä ope-
tuslastensa kanssa vesille. Lähti-
essään Hän sanoi: -Menkäämme 
toiselle rannalle. Kuten monet 
muistavat järveä ylittäessään 
Jeesus ja opetuslapset joutui-
vat myrskyn ahdistamaksi. Tuo 
paine oli niin voimakas, että 
opetuslapset luulivat kuole-
vansa. He herättivät Jeesuksen, 
joka myrskytuulesta huolimatta 
nukkui kaikessa rauhassa, ja sa-
noivat Hänelle: – Opettaja, etkö 

paineen alaisuudessa suuren 
ahdistuksen keskellä, etsin tur-
vaa ja lohtua ennen kaikkea 
rukouksesta ja Jumalan sanasta. 
Raamatusta löytyvät Jumalan 
sanan lupaukset olivat, ja ovat 
edelleen, kuin kahva, johon 
tarttua. Suurina epävarmuuden 
aikoinakin Jumalan sana on mei-
dän rauhamme. Psalmissa 119 
todetaan, että suuri rauha on 
niillä, jotka rakastavat sinun 
lakiasi, eikä heille kompastus-
ta tule. Kuningas Salomo puo-
lestaan rohkaisee meitä näin: 
”Poikani, älä unhota minun 
opetustani, vaan sinun sydämesi 
säilyttäköön minun käskyni; sillä 
pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa 
ne sinulle kartuttavat.” 

Jumalan sana,
sinun ilosi

Jumalan sana on myös ilon 

kokonansa Jumalan suunnatto-
man, yli ymmärryksen käyvän 
rakkauden kirjalliseen muotoon 
saatettu ilmentymä. Jumalan 
rakkaus on vuodatettu meihin 
Pyhän Hengen kautta ja kuten 
Johannes kirjoittaa, ”joka pi-
tää hänen sanansa, hänessä 
on Jumalan rakkaus totisesti 
täydelliseksi tullut”. Ja mitä 
tapahtuu, kun rakkaus tulee 
täydelliseksi? Johannes jatkaa: 
”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan 
täydellinen rakkaus karkoittaa 
pelon…” Eläminen Jumalan 
sanan antamien suuntaviivojen 
ja ohjeiden mukaisesti pysyttää 
meidät Jumalan rakkaudessa ja 
vahvistukseksi tälle ajatukselle 
lainaan vielä kerran Johannesta, 
joka kirjoitti: ”Ja tämä on rak-
kaus, että me vaellamme hänen 
käskyjensä mukaan.”

Liian 
yksinkertaista?

Aika usein päädyn ajattelemaan, 
että Jumalan sanasta löytyvät oh-
jeet ovat ihmiselle ikään kuin 
liian yksinkertaisia, jonka täh-
den moni ajautuu ajattelussaan 
ja tekemisessään sivuraiteille. 
Oletan, että jokainen tämän ar-
tikkelin lukija haluaisi omistaa 
sekä ilon että rauhan ja tämän 
lisäksi olla täytettynä Jumalan 
rakkaudella, joka tekisi hyvää 
sekä itselle että lähipiirille. 
Nähdäkseni resepti on hyvin 
yksinkertainen: tulee nauttia 
säännöllisesti Jumalan sanaa ja 
soveltaa sitä oman elämänsä ar-
keen. Sanoohan Jumala apostoli 
Paavalin välittämänä: ”Ja sen-
tähden me myös lakkaamatta 
kiitämme Jumalaa siitä, että te, 
kun saitte meiltä kuulemanne 
Jumalan sanan, otitte sen vas-
taan, ette ihmisten sanana, vaan, 
niinkuin se totisesti on, Jumalan 
sanana, joka myös vaikuttaa 
teissä, jotka uskotte.”

Jumala ON todellakin sano-
nut…

”Onko 
Jumala 

todellakin 
sanonut?”

välitä siitä, 
että me hu-
kumme? Jos 
opetuslap-
set olisivat 
palauttaneet 
mie l i insä , 
mitä Jeesus 
oli sanonut, 
heidän ei 
olisi tarvin-
nut niin paljon pelätä. Jeesus 
ei sanonut, että ”menkäämme 
järvelle ja hukkukaamme siel-
lä”. Hän sanoi ”menkäämme 
toiselle rannalle”. Kun olem-
me paineen ja myrskyn keskellä, 
löydämme turvan ja luottamuk-
sen Jumalan sanasta. Hän sanoo, 
ettei Hän koskaan hylkää, eikä 
jätä. Hän on luvannut olla mei-
dän kanssamme maailman lop-
puun asti ja sen jälkeenkin. Hän 
auttaa meidät toiselle rannalle. 
Emme me huku.

Jumalan sana, 
sinun rauhasi

Kun oman elämäni tähän asti 
vaikeimmissa tilanteissa olin 

”Sinun sanasi tulivat, ja minä 
söin ne, ja sinun sanasi olivat 
minulle riemu ja minun sy-
dämeni ilo.” Jumalan sana joh-
dattelee meitä aina Jumalan läs-
näoloon, jossa täytymme ilolla. 
Kuningas Daavid kirjoitti meil-
le: ”Sinä neuvot minulle elämän 
tien; ylenpalttisesti on iloa sinun 
kasvojesi edessä, ihanuutta si-
nun oikeassa kädessäsi iankaik-
kisesti.” On huomionarvoista, 
että molemmat elementit, sekä 
ilo että rauha, löytyvät luettelosta 
nimeltä ”Hengen hedelmä”.

Jumalan sana, 
rakkauskirje sinulle

Jumalan sana, Raamattu, on ©
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Vesa Rauttu kehottaa 
palvelemaan Herraa 
iloiten. 
– Hän antaa meille 
sen, mitä tarvitsemme. 
Meistä sitten riippuu, 
osaammeko hiljentyä 
vastaanottamaan sen. 

J ärvenpäähän 35 vuotta sit-
ten muuttanut Vesa Rauttu 
kertoo olevansa täysveri-

nen, tunnustava kristitty ja pal-
velevansa mielellään eri seura-
kunnissa. Hän on mukana mm. 
Järvenpään missiossa, joka on 
yhteiskristillinen ryhmittymä.

Mutta hän ei halua olla pelkäs-
tään saavana osapuolena. 

– Pitää elää todeksi sitä, jota 
seurakunnasta saa. Kun jakaa 
mitä saa, se on sitä aitoa kristil-
lisyyttä, Vesa toteaa.

Pelastusarmeija 
tutuksi

Helsingistä Järvenpäähän muu-
tettuaan Rauttu otti yhteyttä 
paikalliseen Lionsklubiin. Hän 
ajatteli, että polkupyöriä myy-
vän Chebici -liikkeen omistajan 
olisi helpompi tutustua Lionsi-
en kautta paikallisiin yrittäjiin ja 
sopeutua uuden kotikaupungin 
ympyröihin. Lionsien toiminta-
ajatus hyväntekeväisyydestä oli 
Vesalle mieleen.

Vuonna 1995 Vesa Rautun, 
Lionsien ja Pelastusarmeijan tiet 
ristesivät.

Vesan hyvä ystävä oli kuullut 
radiohaastattelun, jossa Pelas-
tusarmeijan upseeri oli kerto-
nut, että henkilöstöpulan vuoksi 
joulupatoja ei pystytä avaamaan 
monilla paikkakunnilla. 

– Ystäväni tuli luokseni ja 
kysyi, lähtisinkö mukaan pitä-
mään joulupataa. Koska joulu-
pata ja Pelastusarmeijan toiminta 
oli minulle tuttua jo lapsuuteni 

Mies joulupadan äärellä
Kalliosta, totesin, että totta kai.

Kertomalla Pelastusarmeijan 
tekemästä sosiaalisesta työstä 
hän sai paikalliset lionsklubilai-
setkin innostumaan asiasta. 

Palvelutehtävä 
Jumalalta

Ja niin joulupadat ilmestyivät 
Järvenpään katukuvaan 1995 lo-
pulla, ja toiminta on laajentunut 
sittemmin myös muualle Keski-
Uudellemaalle.

Koko ajan Vesa Rauttu on 
toiminut Lionsien joulupatojen 
koordinaattorina. 

– Ihmisten organisoiminen 
padalle ei ole ollut kovinkaan 
haasteellista. Hyvä sanoma on 
kiertänyt patavahdilta toiselle, 
ja joulumieltä on löytynyt.

Vesa kertoo kokevansa työnsä 
palvelutehtävänä, jonka on saa-
nut Jumalalta. 

– Siksi minun on turha edes 
miettiä, että onko minulla aikaa 
tai onko siitä vaivaa. Sillä mitä 
jos itselläni olisi elämässäni paha 
tilanne ja rukoilisin apua, ja vas-
tauksena tulisi: ”Ei minulla ole 
nyt tällaiseen aikaa”.

Lisämiehet 
tervetulleita

Vesa uskoo uusia miehiä löyty-
vän patavahdeiksi, jos joku vaan 
pyytää heitä. Patavahdin työ on 
toimintaa, jota moni mies kaipaa 
hengellisissä ympyröissä. 

– Tehtävä on myös erittäin 
palkitsevaa. Lahjoittajien silmis-
tä heijastuu hyvän olon tunnet-
ta, onnellisuutta ja auttamisen 
iloa, hän kertoo, mutta jatkaa: 
– Mutta ihminen pitää kohdata 
myös oikealla tavalla. Jos lähden 
joulupadalla sanomaan tunte-
mattomalle: ”Jeesus rakastaa 
sinua”, teen siinä väärin. Silloin 
en arvosta tuota toista ja hänen 
ajatusmaailmaansa. Pitää kunni-
oittaa toisiamme sellaisina kuin 
olemme!

Joten jos kukaan ei ole kutsu-
nut sinua hyvä lukija, niin Vesa 
kutsuu sinua nyt. Ota yhteyttä 
paikkakuntasi Pelastusarmei-
jaan ja hanki itsellesi patavahdin 
paikka – kokemus on varmasti 
kokemisen arvoinen!

B   Vesa Rauttu muistuttaa, että ilman ru-
kousta elämästä ei tulisi yhtään mitään. 
– Usko on myös arjen pienissä eleissä 
mukana.
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Iikka Löytty

Kiitokset rukouksista, 
Romanian matkamme 
3.-15.10.2019 meni 
yli odotustemme. 
Saimme tavata tuttuja 
ja huomata heissä 
Herramme kosketuksia. 

M ihain, neljän lapsen 
yksinhuoltajan elämä 
oli raitistunut ja hän 

oli  saanut kosketuksen Jeesuk-
sen kautta seurakuntaan. Perhe 
on myös meidän kuukausittaisen 
”ruokakassin” avun piirissä. 

Heidän kotinsa ulko-oven oli-
vat rikkoneet keväällä rikolliset. 
Isä ei uskaltanut mennä mihin-
kään, kun ovi ei ollut suojaa-
massa heitä. Lapsia ei voinut 
jättää yksin. Saimme uuteen 
oveen rahat ja se vaihdettiin. 
Siellä oli myös lämmitykseen ja 
ruuanlaittoon käytössä hella. Se 
oli päältä halki ja savutti kaikki 
sisälle. Pikaisesti hankittiin sinne 
kaasuhella ja nyt käydessämme 
vaihdoimme ”savuhellan” ti-
lalle uuden. Annoimme myös 
perheelle käytössämme olevan 
leivänpaahtimen, ja voi sitä ilon 
tanssia mitä Mihai tunsi, kun 
hän puristi paahdinta rintaansa 
vasten ja sanoi: ”Nyt lapsetkin 
saavat lämmintä leipää”. Uu-
desta hellasta tuli oikein kodin 
lämpöä. 

Lähtiessä kysyin vielä toivei-
ta. Mihai tekee puita kotinsa 
lämmitykseen. Työkaluna on 
kirves, ja hän toivoi moottori-
sahaa. Yhteyshenkilömme oli 
lainannut oman sahansa, mutta 
tämän toiveen kuultuaan hän 
antoi sahan kokonaan Mihaille. 
Yhdessäolo oli meillä kaikil-
la hyvin onnellinen ja iloinen. 
Veimme myös kattiloita ja muita 
ruokailutarvikkeita.

Tapasimme Mihain ensim-
mäisen kerran noin puolitoista 
vuotta sitten alueella ja rukoilim-
me hänen puolestaan, hän tuli 
synnintuntoon ja koki tarvitse-
vansa Jumalaa. Hän sanoi mei-
dän yhdyshenkilömme Teron 

olevan ensimmäinen ihminen, 
joka ei ole halveksinut häntä 
sen jälkeen, kun hän muutti 
mustalaisalueelle noin 7 vuotta 
sitten. Hän sanoi, että elämä on 
äärettömän yksinäistä ja vaikeaa, 
mutta hänellä on toivo, ja hän on 
niin onnellinen seurakunnasta, 
jossa saa käydä Teron kanssa. 
Hän sanoi haluavansa kasvaa 
uskossaan. 

Rukousta oman kylän 
puolesta

Saimme kutsun myös uuteen 
Rugul Aprins seurakuntaan. 
Meitä pyydettiin tuomaan ter-
veisemme. Tilaisuus oli todella 
lämminhenkinen, ystävällinen. 
Oikein tunsi, miten siellä oltiin 

Pyhän Hengen hoidossa. Kävim-
me myös kutsuttuna Lisa kyläs-
sä. Olimme siellä viime matkalla 
seurakuntaillassa. Kohtasimme 
iloisia ystäviä. Lauloimme ja 
rukoilimme yhdessä hyvistä lei-
vonnaisista nauttien.

Romaniseurakunta, Rugul Ap-
rins on alkanut vuonna 1992. 
Silloin yhdeksän ihmistä päätti 
eräänä päivänä alkaa päivittäin 
rukoilla oman kylänsä, Toflean 
(8500 asukasta) puolesta. Koillis-
Romaniassa sijaitseva Toflea oli 
turvaton paikka asua, sillä kylä-
läiset olivat tappelijoita, varkaita 
ja juomareita. Noin kahdeksan 
vuoden rukousten jälkeen kyläs-
sä alkoi valtava herätys, Jumala 
alkoi koskettaa ihmisiä. 

Uskoontulo 
muutti kriminaalit 
romanikylässä

Tänä päivänä Romaniassa on 
vaikea löytää yhtään mustalaista, 
joka ei tietäisi, missä on Toflea, 
ja mitä Jumala on siellä tehnyt. 
Romanian lehdissä on ollut ot-
sikoita mm. ”Katumus (uskoon-
tulo) muutti varkaat, kriminaalit 
ja väkivaltaiset ihmiset romani-
kylässä” tai ”Tuhansia mustalai-
sia kääntynyt helluntaiuskoon”. 
”Toflean kylässä ei enää kuule 
törkeitä sanoja, eikä kukaan 
kehtaa juoda julkisesti alkoho-
lia”, todisti kunnan palvelujoh-
taja. 

Kun ensimmäinen kasteti-
laisuus järjestettiin Tofleassa, 
ja kasteelle menevät kävelivät 
valkoisissa vaatteissaan kylän 
keskustan läpi joelle päin, heitä AB  Mihain kotitalo.

C  Kyläläiset iloitsevat saamistaan villasukista ja kynistä.
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Säästetään kaukolämpöä, käyttövettä, 
maakaasua, nestekaasua ja öljyä kiinteis-
töissä. Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat 
järjestelmät toteuttavat n. 10-30 % 
säästöjä nopeassa takaisinmaksuajassa.

HALUATKO SÄÄSTÄÄ 
RAHAA?

Ota yhteys teemme tarjouksen! 
petri.aalto@aida-energy.com
www.aida-energy.com

Patentoitu
OPTIMI -kaukolämpökeskus

Patentoitu
AIDABLOW 
-oviverhopuhallin

Patentoitu paineenleikkausventtiilitekniikka, 
jolla säästetään kaukolämpöä, käyttövettä, 
maakaasua, nestekaasua ja öljyä kiinteistöissä.

Lämmöntalteenottoprojektit (LTO) IV- ja jäähdytys-
puolella sekä lämpöpumpputekniikka asuin-liike/
logistiikka- ja teollisuuskohteisiin.

heiteltiin kivillä ja tomaateilla, ja 
heitä ivattiin. Jumalan työllä on 
aina vastustajat, ja nyt kolmen 
tällaisen perheen yli miljoonan 
euron palatsit kylällä ovat tänä 
päivänä ilman sähköä maksa-
mattomien laskujen takia. Kun-
nanjohtaja sanoi televisiossa, 
että siitä asti, kun mustalaisia 
alkoi tulla uskoon, varastami-
nen ja tappelut alkoivat vähen-
tyä kylässä. 

Tofleasta Brasoviin muutta-
neet romanit ovat perustaneet 
Rugul Aprins seurakunnan. Seu-
rakunta on hyvin avulias ja altis 
tukemaan tarvitsevia. Torstaisin 
he valmistavat erään vanhem-
man naisen kodissa noin 150 
kodittomille lämpimän ruoan. 
Nyt Brasovin kaupunki on lu-
vannut isot tilat seurakunnalle 
ko. työtä varten. Tilat on tar-
koitus remontoida ja sitten on 
mahdollisuus moninkertaistaa 
annosten määrä. 

Seurakunnalla on suuri sydän 
tarvitsevia kohtaan ja ihmiset 
ovat alttiita. Viimeisin keräys oli 
erään 8-lapsisen romaniperheen 

tukemiseksi eräällä hyvin köy-
hällä alueella. Perheellä ei ole 
sähköä, äiti on sairaalassa tipu-
tuksessa ja nyt isällä todettiin ai-
vosyöpä. Lapsilla ei ole ruokaa 
ja srk naiset keräsivät perheelle 
rahalahjan. Nyt miehet haluavat 
vetää heille sähköt.

Valtaosa kyläläisistä 
uskossa

Eräs Tofleasta muuttanut Costel 
kertoi, että ennen herätyksen 
alkua siellä vallitsivat ”viidakon 
lait”, ja meno oli aivan jumala-
tonta. Tytöt menivät naimisiin 
jopa 13- vuotiaina, kuten hänen 
äitinsä. Costel kertoi tulleensa 
uskoon yhdeksän vuotta sitten, 

kaksi vuotta vaimonsa uskoon-
tulon jälkeen. Sitä ennen hän oli 
pahoinpidellyt vaimoaan ja ollut 
tälle uskoton. 

Costelin äiti pyysi poikaansa 
kokoukseen, jossa oli itse me-
nossa kasteelle. Siellä Jumalan 
Henki kosketti Costelia, ja hä-
nelle tuli niin kova synnintunto, 
että hän meni polvilleen ja teki 
parannuksen. Hän koki kirkkaan 
pelastuksen, ja kaikki puhetyy-
listä lähtien muuttui. 

Tofleaan valmistui juuri uusi 
noin 2000 hengen kirkkoraken-
nus vanhan 900 hengen salin 
jäädessä auttamatta pieneksi. 
Kastekokouksissa kastetaan jopa 
satoja ihmisiä. Costel arvioi tänä 

päivänä noin 85 prosenttia kylä-
läisistä olevan elävässä uskossa. 

Jumala on tehnyt työtään, ja 
moni romanikulttuurissa ennen 
normaali asia on koettu vääräk-
si Pyhän Hengen vaikutuksen 
kautta (mm. lapsiavioliitot). Eräs 
Tofleassa muutaman kerran vie-
raillut mies kirjoitti Toflean he-
rätyksestä mm. seuraavaa: ”Joka 
kerta lähden kokouksesta roh-
kaistuneena, motivoituneena ja 
siunattuna. Miten paikkakunnal-
ta, jossa suurin osa asukkaista 
ei osaa edes lukea tai kirjoittaa, 
löytyy seurakunta, joka on täyn-
nä kaksi kertaa viikossa? He ovat 
romaneja, joilla on ollut ja on 
edelleen ongelmia, mutta har-
voin löytää seurakuntaa, jossa 
on niin paljon elämää ylistyk-
sessä, innostusta rukouksessa, 
voimaa Sanassa ja kyyneleitä 
parannuksenteossa. Ihmiset 
muuttavat Tofleasta Romanian 
eri kaupunkeihin tai Euroopan 
maihin, mutta ei vain löytääk-
seen työpaikan, vaan myös is-
tuttamaan seurakunnan. Rugul 
Aprins -seurakuntia on jo useita 
myös Espanjassa, Saksassa ja 
Englannissa. Näiden monien 
halveksimien romanien kautta 
Jumala toimii!”

A

A  Iikka Löytty kertoo rukouksen voimas-
ta romaniseurakunnassa tulkkina Laura 
Tarvainen.
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Fredrik Ekholmin Israel -kronikka

I sraelissa on ollut lokakuun 
aikana paljon juhlia. En-
simmäisenä vietettiin Rosh 

Hashanaa (1. lokakuuta), pa-
suunoiden juhlaa, joka julistaa 
uuden vuoden (5780) alkamista 
juutalaisen kalenterin mukaan. 
Uskonnollisille juutalaisille tämä 
tarkoittaa sitä, että heille alkoi 
kymmenen päivää kestävä katu-
musjakso, joka päättyi paastoon 
Jom kippurina (suuri sovituspäi-
vä, 9. lokakuuta). Vain mutama 
päivä tämän jälkeen he aloittavat 
suuren juhlinnan, eli lehtimaja-
juhla (13.-20.lokakuuta) alkoi ja 
he muistelevat silloin Jumalan 
huolenpitoa erämaassa (3 Moos 
23:23-44). Tämä on myös ilon ja 
sadonkorjun juhla.

Lehtimajajuhla
Tänä vuonna olimme mukana 
ICEJ:n järjestämässä lehtima-
janjuhlassa. Tämän vuoden al-
kujuhla oli jälleen Ein Gedissä 
– Kuolleella merellä, tähtitaivaan 
alla, jossa musiikki ja muu ohjel-
ma oli juhlallista. 

Taivaallinen mies Veli Yun, 
Kiinasta, puhui Jumalan ihmeis-
tä. Kun hän oli neljättä kertaa 
vankilassa, hänen polvensa ri-
kottiin lekalla, jotta hänen Juma-
lan palvomisensa loppuisi. Mutta 
kaiken tämän keskellä hän alkoi 
ylistää Jumalaa kuten Pietari ja 

Juhlia riittää

nousemaan ja kävelemään ulos 
vankilasta, ovet avautuivat ja 
vartijat eivät nähneet mitään. Ul-
kona kadulla odotti auto, joka oli 
yliluonnollisesti ilmestynyt sinne 
häntä varten. Veli Yun kehotti 

kuulijoita julistamaan uskoa.
Tämän vuoden juhlien teema 

oli Beginnings – uuden alku. 
Puhujat käsittelivät sitä eri nä-
kökulmista ja sitä, mitä Raamattu 
siitä sanoo.

Haluan rohkaista sinua, hyvä 
lukija, että Jumala tahtoo tehdä 
enemmän meidän elämässämme 
ja antaa uusia alkuja ja syvem-
män suhteen Herran kanssa. 
Koska nyt on aika tuntea Herra 
ja vaikuttaa, koska niin paljon 
tapahtuu maailmassa. Meidän 
pitää paikkakunnilla, jotka eivät 
kunnioita Jumalaa, päinvastoin, 
olla siis suolana ja valona.

Minut ja vaimoni Kerstin oli 
pyydetty mukaan laulamaan 
kansainväliseen kuoroon juhlan 
viimeisenä iltana. Se oli vauhdi-
kas ja innostava esitys Ray Sid-
neyn johdolla.

Kun olimme valmistautumassa 
lähtöön lentokentälle Israelissa, 
sain puhelun ICEJ:n johtajalta 
Jürgen Bühleriltä, joka pyysi 
minua puhumaan liikealan semi-
naariin, Faith in Business (usko 
liike-elämässä). Lupauduin ja 
valmistelin puheeni hotellissa ja 
saimme aika paljon väkeä myös 
seminaariin. Koin, että sain sa-
noman jaettavaksi, joka antoi 
uusia oivalluksia monelle. Toi-
nen puhuja oli erittäin tunnettu 
puhuja, asianajaja Calev Mayer. 
Hän on Arise 2019 Business kon-
ferenssin pääjärjestäjä Tel Avi-
vissa, joka toteutuu joulukuun 
alussa. Lähden sinne koska ICCC 
on Arisen yhteistyökumppani, ja 
meillä on samalla johtajuussemi-
naari Israelissa.

Tukholma
Kun olimme lentäneet yön yli 
Israelista, jatkoimme Helsingis-
tä Tukholmaan. Olin mukana 
Israel seminaarissa viikonlo-
pun suomenkielisessä Filadel-
fiassa. Olin neuvotellut Israelin 
suurlähettilään Ilan Ben-Dovin 
kanssa ja sain hänet pääpu-

Jerusalem Prayer Breakfast
Näky
• Maailmanlajuinen seurakunnan mobilisointi, joka kokoaa kan-
sakunnat rukoilemaan Jumalan tahtoa ja tarkoitusta Israelille ja 
Jerusalemille.

Tarkoitus
• Vastata Jumalan käskyyn ja Knessetin kutsuun kansakunnille, 
rukoilla Jerusalemille rauhaa ja menestystä Israelille.
• Rukoilla, että Jerusalem vakiintuisi ylistykseksi maan päällä
• Edistää totuutta Israelista, tunnustaen sen ainutlaatuiset saa-
vutukset sekä johtajuuden siunauksena kansakunnille.

Erityispiirteet
• Tämä on Knessetin kutsuma maailmanlaajuinen liike, joka ko-
koaa hallinnollisia johtajia sekä vaikutusvaltaisia avainhenklöitä 
rukoilemaan Jerusalemin rauhan puolesta. Yhdessä me aiomme:
• Tehdä yhteistyötä valtionjohdon, uskonnollisten johtajien sekä 
elinkeinoelämän johtajien kanssa ja rukoilla Israelin puolesta.
• Priorisoida rukousta ja ylistystä kokoontumisissamme.
• Tavoitella omaa osuuttamme kansakunnissa, toteuttaaksemme 
profeettojen sanat kirjoituksissa.
• Yhtyä lupauksessa, että kun me yhdessä sovimme jotain 
rukouksessa, kaikki on mahdollista.

Silas. Vankilan johto luuli hänen 
tulleen hulluksi, mutta Jumala 
teki ihmeen ja paransi hänet ja 
sanoi, että hän tulisi vielä pu-
humaan ihmisjoukoille ympäri 
maailman. Jumala kehotti häntä 

hujaksi lauantai-illaksi. Ei ole 
kovin tavanomaista saada hä-
net osallistumaan. Turvatoimet 
vaativat kahden ruotsalaisen 
turvallisuuspoliisin, jotka toivat 
hänet sinne ja vahtivat häntä 
koko ajan, lisäksi kaksi israeli-
laista turvamiestä kiersi raken-
nuksessa. Nämä olivat rajumpia 
turvatoimia kuin olen Suomessa 
huomannut. Mukana seminaaris-
sa oli myös Pasi Turunen ja Jouni 
Lallukka Helsingistä. Pasi ja minä 
osallistuimme myös sunnuntain 
kokoukseen Israelin merkeissä. 
Puhuin seminaarissa mm. Her-
ran kutsusta aloittaa palvella 
Israelia jo 1990- luvun alussa. 
Pääteemani oli Israel – Jumalan 
silmäterä. (Tulen todennäköi-
sesti jakamaan sitä tulevissa To-
simies lehdissä?)  Sunnuntaina 
jaoin JPB näystä ja Helsingin 
tapahtumasta.

Jerusalem Prayer Breakfast 
(JPB)    

Järjestelyt veivät minulta kansal-
lisena johtajana paljon enemmän 
aikaa, kuin olisin voinut kuvitel-
la. Se oli jatkuvaa työtä vuoden 
alusta lähtien ja voitettavana oli 
kaikenlaisia ongelmia ja esteitä. 
Mutta tämä pakotti minut orga-
nisoimaan runsaasti rukousta. 
Monet esirukoilijat kokivat tä-
män tärkeänä kutsuna Jumalalta. 
Rukouskirjeissä mainitsin, että 
on tärkeää rukoilla, että suhteet 
JPB:n kansainvälisellä tasolla ja 
suhteet eri Jerusalem-järjestöjen 
välillä Suomessa voisivat vah-
vistua JPB:n kautta. Myös, että 
Suomen tiimin ja kansainväli-
sen johdon välillä olisi hyvää 
yhteistyötä ja luottamusta.  JPB-
tapahtuma on ainutlaatuinen, 
jossa juutalaiset ja kristityt joh-
tajat rukoilivat yhdessä. Siksi 

järjestelyt saattavat joskus olla 
haasteellisia.

Tämä johdosta uskon, että me 
koimme valtavaa käsinkosketel-
tavaa Hengen ilmapiiriä. Pyhän 
Hengen läsnäolo vaikutti kaik-
kiin, ja siksi palautteet olivat mo-
nin kerroin parempia kuin olin 
uskaltanut odottaa.

Ja me todella rukoilimme ja 
julistimme Sanaa. Puheet olivat 
lyhyitä mutta niitä oli monia. 

Suurlähettiläs Dov Segev-Stein-
berg puhui hyvin ja hän oli to-
della otettu tapahtumasta.

Olen iloinen siitä, että meillä 
oli useita kansanedustajia muka-
na. Ruotsista oli myös mukana 
kaksi kansanedustajaa sekä po-
liittisia vaikuttajia Virosta. Ulko-
maalaisille vieraille järjestettiin 
myös tilaisuus eduskunnassa 
torstaina 19. syyskuuta ennen 
varsinaisen JPB:n alkamista.

Uskon, että yhteiset uskonru-
kouksemme eri uskontokuntien 
ja juutalaisten kanssa merkitse-
vät paljon näkymättömässä maa-
ilmassa, joka varmasti vaikuttaa 
suunnan muutokseen.

JPB -tapahtuma päättyi kah-
den tunnin seminaariin. Sain sy-
dämelleni, että sen pitää käsitellä 
sitä, miten voimme olla osana 
profetioiden täyttymistä (Hes 
36:1-15). Kuinka kansakunnat 

voivat olla osana Jumalan ikui-
sia tarkoituksia koskien Israelia, 
esim. tekemällä Aliyah-työtä, 
juuri siltä paikalta missä toimim-
me kirkosta käsin, parlamentis-
sa, rukousliikkeissä ja jopa liike-
toiminnassa (Jes 60:10-12).

Osallistujia oli lähes 200 kai-
kissa tilaisuuksissa, mutta yh-
teensä mukana oli noin 235 
henkilöä 15 eri maasta. Annan 
tästä täyden kunnian Jumalalle.

Palaute on ollut erinomais-
ta, pitkästi yli mitä uskalsimme 
odottaa, joten olemme yhdessä 
saanneet kylvää hyvään maa-
perään. Uskomme myös, että 
tapahtuman rukoukset ja julis-
tukset saavat aikaan hyvää he-
delmää paikalla olleille, seura-
kuntiin, yhteiskuntaan ym.

Kiitos Jumala.

C   Suomenkielisessä Filadelfiassa Ruot-
sin Israelin-suurlähettiläs Ilan Ben-Dov.

C  Juutalaisia viettämässä Sukkot -juhla, matkalla synagogaan.

C   Syyskuussa Helsingissä järjestettiin 
Jerusalem Prayer Breakfast ensimmäistä 
kertaa myös koko Pohjolassa.

C   Puutarhahaudalla ICEJ:n johtajan 
Jürgen Bühlerin kanssa.

B   Suomalaisdelegaatio lähdössä Lehti-
majajuhlien marssiin läpi Jerusalemin.
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C-hepatiitti kuriin

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

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

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

JARI HYTTI Päätös Länsirannan juutalaisyhteisöistä
Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö otti tiistaina 
iloiten vastaan Yhdysvaltojen hallituksen tekemän päätöksen 
siitä, että Länsirannalla sijaitsevia juutalaisyhteisöjä ei pidetä 
laittomina. Samalla ICEJ tuomitsi EU:n viime viikolla tekemän 
vastakkaisen päätöksen, että kaikki ”siirtokunnista” tulevat tuot-
teet pitää merkitä.
”Kunnioitamme sitä, että Trumpin hallinnon ansiosta Yhdysvallat 
tunnustaa juutalaisyhteisöjen tuotteiden laillisuuden Juudeassa 
ja Samariassa”, sanoi ICEJ:n presidentti Jürgen Bühler. ”Se on 
yhteneväinen kansainvälisen lain ja niiden historiallisten oi-
keuksien kanssa, jotka juutalaisella kansalla on näillä alueilla, 
ja se edistää rauhaa. Samanaikaisesti EU on hyväksynyt hyvin 
ongelmallisen suunnan, kun se teki hiljattain päätöksen siirto-
kuntien tuotteiden merkitsemisestä. Tämä päätös ei ainoastaan 
heikennä rauhan saavuttamista ja yhteiseloa alueella, vaan se 
muistuttaa huolestuttavan paljon saksalaisten tekemään boikottia 
juutalaisia vastaan 1930-luvulla.”

Israelissa vietettiin alijapäivää
Israelissa on jo neljänä vuotena peräkkäin vietetty alijapäivää ja 
juhlittu juutalaisten paluuta Israeliin. Virallisten tilastojen mukaan 
vuosi 2019 on ollut hyvä vuosi alijalle, eli juutalaisten paluu-
muutolle Israeliin. Lokakuun loppuun mennessä Israeliin muutti 
28 629 juutalaista kaikkialta maailmasta. Vielä noin kymmenen 
vuotta sitten vastaava luku oli noin 17 000.
Israeliin muutti tammikuun ja lokakuun välisenä aikana mm. 
seuraavista maista: 12 722 juutalaista Venäjältä, 5 247 Ukrainasta, 
2 470 Yhdysvalloista, 1 996 Ranskasta, 469 Iso-Britanniasta, 350 
Brasiliasta, 321 Etelä-Afrikasta, 276 Kanadasta, 143 Australiasta, 
143 Turkista, 127 Meksikosta ja 93 Venezuelasta.
Tämän lisäksi juutalaisia on saapunut myös muslimimaista, mu-
kaan lukien 57 Iranista. Jopa Thaimaasta ja Japanista on tänä 
vuonna saapunut juutalaisia maahanmuuttajia, joista 14 saapui 
Thaimaasta ja 5 Japanista.

Israelilaiset viettivät Jom Kippuria
Israelissa teetetyssä kyselyssä selvisi, että lähes kaksi kolmas-
osaa Israelin juutalaisista viettää yleensä paastoa Jom Kippurina 
(suuri sovituspäivä). Tämä raamatullinen juhla alkoi tänä vuonna 
tiistai-iltana 8.10. ja päättyi keskiviikkona 9.10. auringon laskuun. 
Pienempi, mutta silti huomattava määrä juutalaisia osallistuu 
myös rukouskokouksiin synagogassa. Miljoonat lapset ottavat 
hyödyn irti siitä, ettei teillä liiku autoja, joten lapset ajavat pyö-
rillään tyhjillä teillä ja leikkivät kaduilla.

Israelilainen tekoäly auttaa syöpätutkimuksissa
Technion-Israel -instituutin teknologian osaston tutkijat ilmoit-
tivat viime viikolla Haifassa, että he ovat kehittäneet syväoppi-
miseen pohjautuvan menetelmän, joka kartoittaa syöpäsolujen 
kriittisiä proteiinimolekyylejä. Tämä menetelmä tarjoaisi toivoa 
miljoonille ihmisille, jotka kärsivät monista eri sairauksista ym-
päri maailmaa. ”Ihmispatologit eivät voi päätellä kasvaimen 
ominaisuuksia sen muodon perusteella, koska niissä on niin 
paljon muuttuvia tekijöitä”, sanoivat tutkimustiimin jäsenet lau-
sunnossaan. ”Hyvä uutinen on kuitenkin se, että tekoäly ja 
erityisesti syväoppiminen, joka on tekoälyn oppimismenetelmä, 
pystyvät tekemään sen.”

Terveysprojekti Karpalo ry -
www.terveysprojektikarpalo.fi

– tähtää kokonaisvaltaiseen 
elämäntapamuutokseen

Ohjelman tarkoituksena on vähentää monia 
elämäntavoista johtuvia riskejä kuten 

ylipainoa, verenpainetta, korkeaa kolesterolia 
ja kohonneita sokeriarvoja. Peruskoulutus 

kestää neljä vuorokautta, jonka jälkeen 
osallistujat jatkavat ohjelmaa kotonaan viiden 

viikon ajan. 

Tunnetko tarvetta muutokseen? Ota yhteyttä.   

Terveysprojekti Karpalo ry – Arto Hyvönen 
p. 040 581 6155

Uuden 
C-hepatiittihoitopolun 
myötä Suomella on 
mahdollisuus siirtyä 
C-hepatiitin eliminoinnin 
kärkimaaksi. Hoidon 
järjestäminen ei ole 
kuitenkaan kunnissa 
käynnistynyt odotetusti. 
Viruksen hoitaminen 
ehkäisisi myös uusia 
tartuntoja. 

THL:n asettaman asiantunti-
jaryhmän valmistelema C-
hepatiitin hoitopolku jul-

kaistiin tämän vuoden keväällä. 
C-hepatiitti hoidetaan jatkossa 
pääasiallisesti paikoissa, missä 
infektiot todetaan eli peruster-
veydenhuollossa, päihdepal-
veluissa ja vaikka vankiloissa. 
Suomi siirtyy maksasairauden 
hoidosta infektion eliminointiin. 
Hoidossa käytetään uusia, suun 
kautta otettavia tehokkaita lääk-
keitä, jotka aiheuttavat harvoin 
haittavaikutuksia. 

– Suomella on hyvä mahdolli-
suus olla kärkimaita C-hepatiitin 
hoidossa. Jos haluamme edetä 
suunnitelman mukaisesti niin, 
että hoito jatkossa toteutettai-
siin paikoissa, joissa tartunta on 
todettu, vaatii se kunnilta mää-
rärahoja seulonnan ja hoitojen 
toteuttamiseen, sanoo Munuais- 
ja maksaliiton toiminnanjohtaja 
Sari Högström. 

Kansanedustaja, erikoislääkäri 
Sari Tanus teki aiheesta kirjalli-
sen kysymyksen, johon sosiaa-
li- ja terveysministeri Krista Kiu-
ru vastasi, että tartuntatautilaki 
velvoittaa kuntia huolehtimaan 
alueensa asukkaiden tartunta-
tautien ehkäisystä ja terveys-
neuvonnasta sekä seuraamaan 
alueensa tartuntatautitilannetta. 
C-hepatiitti on valvottava tartun-
tatauti ja siten sen lääkehoidon 
kustannuksista vastaa kotikunta. 

– Liian monessa kunnissa ei 
ole vielä päästy yhteisymmär-
rykseen siitä, kuka C-hepatiitin 
seulonnan lisäämisen ja tartun-
nan hoidon maksaa, eikä hyö-
dynnetä esimerkiksi mahdolli-
suuksia liittää se onnistuneesti 
osaksi korvaushoitoa, sanoo 
A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja 
Kaarlo Simojoki. 

– On tärkeää, että kuntien 
toimijat saavat riittävästi tietoa 
C-hepatiitin hoidon ja nimen-
omaan infektion eliminoinnin 
tärkeydestä, jotta siihen koh-
dennetaan riittävästi resursse-
ja ja työhön tartutaan viiveettä 
niin perusterveydenhuollossa, 
päihdepalveluissa, vankiloissa 
kuin suonensisäisiä huumeita 
käyttävien terveysneuvontapis-
teissäkin. Asiasta tarvitaan sel-
kokielistä ohjeistusta Sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, sanoo kan-
sanedustaja Sari Tanus. 

Tasa-arvoista 
hoitoa

Hoidettujen määrän lisääntyessä 
myös uusien tartuntojen luku-
määrä tulee pienenemään. 

– Vuosikausien odotuksen 
jälkeen tartunnan saaneet odot-
tavat tasa-arvoista hoitoa valta-
kunnallisesti. Tartunnan saaneet 
kokevat edelleen kohtuuttomia 
ennakkoluuloja, eivätkä uskal-
la kertoa tartunnasta julkisesti, 
Högström muistuttaa. 

Ministeri Kiuru siirtää vas-
tauksessaan vastuun riskiryhmi-
en neuvonnasta, testauksesta ja 
tukitoiminnasta kansalaisjärjes-
töille. 

– Potilasjärjestöt ovat valmiina 
tiedotuksen lisäämiseen ja en-
naltaehkäisyyn, mutta rahoitus 
on edelleen täysin riittämätöntä. 
Riskikäyttäytymisen vähentämi-
seksi suunnattua tiedotusta tulee 
kohdistaa nuorille osana koulu-
jen terveyskasvatusta, Högström 
sanoo. 

– Potilas- ja kansalaisjärjestö-
jen rooli ennaltaehkäisyssä, neu-
vonnassa ja tukitoimissa on erit-
täin tärkeä ja sen vuoksi sosiaali 
-ja terveysministeriön on lisättä-
vä näiden rahoitusta. STEA:n 
avustusten korottamisen lisäksi 
myös tartuntatautien valvonnan 
määrärahasta tulee jakaa järjes-
töille suurempia avustuksia, Ta-
nus vaatii.

Valtaosa tapauksista
20-29 -vuotiailla

C-hepatiitti tarttuu veren välityk-
sellä. Se on viruksen aiheuttama 
tarttuva maksasairaus, joka voi 
johtaa maksakirroosiin ja altis-
taa maksasyövälle. Viruksen 
saaneista valtaosalle kehittyy 
krooninen C-hepatiitti, mikä voi 
johtaa maksakirroosiin ja altistaa 

maksasolusyövälle vuosikym-
menien kuluessa. C-hepatiitti-
tartunta todetaan verikokeella.

Vuosittain todetaan reilut 1100 
uutta C-hepatiittitartuntaa, joista 
suurin osa on 20–29-vuotiailla 
nuorilla. Suomessa hoidetaan 
vuodessa edelleen vähemmän 
tartunnan saaneita kuin uusia 
tartuntoja todetaan. Kansain-
välisessä vertailussa Suomi on 
huomattavasti jäljessä mui-
ta Euroopan maita. Hoidossa 
on lisäksi runsaasti alueellisia 
eroja, jotka asettavat eri puolel-
la Suomea asuvat eriarvoiseen 
asemaan. 

Kaikille mahdollisuus 
testaukseen

Suomi on sitoutunut WHO:n 
tavoitteisiin eliminoimaan C-he-
patiitti vuoteen 2030 mennessä.

– Vaikka Suomi oli aiemmin 
muita Pohjoismaita ja Eurooppaa 
jäljessä, sillä on nyt mahdolli-
suus nousta ensisijalle uuden 
hoitopolun myötä C-hepatiitin 
eliminoinnissa. Avainasemassa 
hoitopolun täytäntöönpanossa 
on kaikkien tartunnan saanei-
den mahdollisuus testaukseen 
ja hoitoonohjaus sekä hoito, 
professori Jeffrey V. Lazarus sa-
noi. – Tavoite on nopea testaus 
jopa paikan päällä, eli ei siis 
aina laboratoriassa. Esimerkik-
si Kööpenhaminassa on hyviä 
kokemuksia kiertävästä testaus-
pisteestä.

Lazarus puhui Suomen ja 
muun Euroopan tilanteesta ke-
säkuun alussa järjestetyssä koko-
uksessa eduskunnassa.
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Toukokuussa kaksi nuorta naista 
Intian maaseudulla lähti kotoaan 
aamuhämärässä käydäkseen 
tarpeillaan ulkopuolella. Kuten 
miljoonilla Intiassa, heidän ko-
deissaan ei ollut kylpyhuonetta 
(käymälää). Seuraavana aamuna 
heidän ruumiinsa löydettiin roik-
kumasta mangopuusta.

35-vuotiaana Devin mukaan 
naiset liikkuvat yleensä pareit-
tain (joskus kepit mukanaan) 
välttääkseen saalistamista. 

– Kun astumme ulos talosta, 
olemme peloissamme, Devi sa-
noo. – Ja meidän on mentävä 
aamuisin, iltaisin, ja kun emme 
voi pidätellä itseämme, toisinaan 
menemme myös iltapäivisin. ... 
Eikä kylpyhuoneita ole. Meillä 
ei ole minkäänlaisia käymälöitä. 
Meidän on mentävä ulos.

Äskettäin kaksi dalit-lasta on 
lyöty kuoliaiksi ulostamisesta 
julkisissa paikoissa.

Rani, joka on osittain halvaan-
tunut ja asuu kylässä, toivoo, että 
talossa olisi wc, joka estäisi hän-
tä käymästä tarpeillaan ulkona. 

– Ylemmän kastin ihmiset ovat 
rakentaneet wc:t koteihinsa, 
mutta meillä ei ole varaa raken-
taa omaa, sanoo dalit-yhteisöön 
kuuluva John.

Arviolta 2,5 miljardilla ihmi-
sellä maailmanlaajuisesti ei ole 
pääsyä asianmukaisiin saniteet-
titiloihin, ja suurin osa asuu In-
tiassa. Yli 80% ihmisistä, joilla 
ei ole käymälöitä, ovat daliteja 
– kastittomia.

Tällaisten peruskylpyhuonei-
den riittämättömyyden vuoksi 
naisilla ja tytöillä ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin lähteä usein 
myöhään illalla ulos tarpeil-
leen. Tänä aikana he joutuvat 
kohtaamaan kauhistuttavan ja 
useimmiten jopa hengenvaa-
rallisen seksuaalisen väkivallan 
hyökkäykset. Riittävien saniteet-
titilojen puute vaikuttaa naisiin 
suhteettomasti. Pääsy puhtaisiin, 
turvallisiin ja yksityisiin käymä-
löihin on naisten ongelma.

Monet maaseudun kylissä tai 
kaupunkien slummissa asuvat 
köyhiä naisia   odottavat iltahä-
märään, vähentäen ruokien ja 

juomien nauttimista ulostami-
sen minimoimiseksi. Se on hyvin 
epäinhimillistä.

Usein tytöt eivät käy koulua, 
jos siellä ei ole yksityisiä käy-
mälöitä, ja tämä pätee erityisesti 
kuukautisten alkamisen jälkeen. 
Lapset joutuivat ulostamaan ul-
kona, koska perheellä ei ollut 
wc: tä kotona. Jos olet turisti In-
tiassa, voit löytää lapsia, naisia   
ja miehiä tarpeillaan avoimilla 
paikoilla, kuten aukioiden ja 
rautateiden varrella.

Vuoden 2017 tutkimuksessa 
todettiin, että jopa 30 prosenttia 
maaseudulla asuvista naisista 
vastaan hyökätään, koska käy-
mälöiden puute pakottaa heidät 
menemään ulos joko myöhään 
illalla tai aikaisin aamulla. Tus-
kallinen kokemus ei lopu vain 
tähän.

Asianmukaisten saniteettitilo-
jen puuttuminen johtaa vakaviin 
terveysongelmiin, jotka ulottuvat 
virtsatietulehduksista munuais-
ten infektioihin. Noin 1000 alle 
viisivuotiasta lasta kuolee Intias-
sa päivittäin ripuliin, hepatiittia 
aiheuttaviin tauteihin ja muihin 
puhtaanapitoon liittyviin saira-
uksiin, ilmoittaa YK:n lastenra-
hasto.

Naisten ja tyttöjen puhtaa-
napito on tärkeätä heidän ter-
veytensä, turvallisuutensa ja ih-
misarvonsa kannalta. Naisille ja 
murrosikäisille tytöille käymälät 
tarjoavat tilan kuukautishygie-
nian hoitamiseen ja ovat tärkeä 
tekijä vähentää häirinnän riskiä,   
kun ulostaminen tehdään ulko-
na hämärän aikaan.

Wc:t ovat välttämättömiä puh-
taille ja terveille yhteisöille, ja ne 
edistävät ihmiskunnan sosiaalis-
ta ja taloudellista kehitystä.

Me LIGHT Ministryssä olem-
me pohtineet asiaa vakavasti 
ja rukoilleet selvittääksemme, 
voimmeko tehdä asialle jotain. 
Runsaan rukouksen jälkeen ja 
odottaessamme sanaa Herralta, 
olemme iloisia voidessamme 
kertoa teille, että Jumala käski 
meitä selvästi rakentamaan 100 
wc:tä 100 dalit-perheelle.

Muutaman viikon kuluttua me 

juhlimme meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen syntymää, 
joulua. Joulu on Jumalan lahja 
Pojassaan pelastaakseen meidät 
iankaikkisesta kärsimyksestä.

Voinko haastaa sinut teke-
mään pysyvän muutoksen 
dalit-perheessä auttamalla hei-
tä rakentamaan wc:n? Yhden 
rakentaminen maksaa 200 eu-
roa. Se tarjoaa tytöille ja naisille 
turvallisuuden ja ihmisarvon. Se 
suojelee heitä uhkaavilta seksu-
aalisen väkivallan hyökkäyksiltä.

Tänä tulevana jouluna voim-
me tehdä yhden perhe-elämän 
paremmaksi ikuisesti. Yksi elä-
mämme suurimmista mahdolli-
suuksista on koskettaa jotakuta 
Kristuksen rakkaudella, tuoda 
toivoa ja auttaa heitä saamaan 
toivoa ja ihmisarvoa elämää var-
ten, ja siitä LIGHT Ministryssä on 
kyse.

Pyydämme sinua rukoilemaan 
ja olemaan osa tätä suurta tehtä-
vää. Ole hyvä ja jaa se perheesi, 
ystäviesi, sukulaistesi ja uskovi-
en kanssa. Kiitos paljon.

Voimmeko tehdä jotain an-
taaksemme elinikäisen turvalli-
suuden ja ihmisarvon?

 
Siunatkoon Jumala sinua rauhal-
laan ja ilollaan!
Kiittäen tarvitsevien puolesta,

 
Brother Elisha

LIGHT Home
Gollanapalli
Gannavaram, Krishna (Dist.) 
521101, Andhra Pradesh, INDIA

Puhelin: +91 949 033 2838
S-posti: elisha@lightkids.org
www.lightkids.org

Lahjoitukset voidaan tehdä 
suomalaisen kumppaniorganisaatiomme kautta:
 
LIGHT AND HOPE FOR THE NATIONS - ORGANIZATION RY 
Tilinumero IBAN: FI02 4924 0010 1397 36
BIC-koodi: HELSFIHH
 
Light and hope for the nations -organization ry
Aattellinen yhdistys / Seinäjoki / Jöllöntie 11, 60640 Isokoski
lightandhopeforthenations@gmail.com
Yhdistyksen Y-tunnus: 2551859-4
 
Lisätietoja antavat Sami Aadam numerosta 050 3535 657 ja 
Riikka Patricia numerosta 050 5960 569.

KÄYMÄLÖITÄ 
DALITEILLE

Jussi Kosola

E ruskuntataloon portahilta 
syksyn mittahan on ollu 
2 kuvaa koululaasten 

ilimasto-miälenosootuksesta, 
toisehen tartti olla pois koulus-
ta, jolloon rappuset täyttyy näistä 
ilimastohysterian liatsojien tuat-
tamista herelmistä, kun taas toi-
nen kuva oli otettu syysloman 
aikahan, jolloon kourallinen 
väkiä oli liikkeellä. Uskallan 
arvella, että ainakin osa lapsu-
kaasista oli missannu ko. miittin, 
kun olivat LENTÄNEHET uluko-
maille aurinkoho.

No sitähän ei lasketa, enem-
pää ku laivaristeelyjäkään... It-
kiskö vai nauraasko...

Lentävistä lauseesta, uluko-
maanmatkoosta jne. laskeuruta-
han ruahonjuuritasolle: Meistä 
jokahinen voi teherä ekotekoja 
niinku monet vähemmän ittestän-
sä meteliä pitävät tekööväkkin! 
Vaatteet, ittestänsä niitten vala-
mistus on siirtyny ns. halapatu-
antimaihin ja palio syntyy hii-
lijalaanjäläkiä kun niitä lento-, 
laiva- jne. tavoolla siirrellähän 
ympäri maailmaa. Elikkä kaikki 
maharollinen vaatetavara voira-
han vähällä vaivalla kiärrättää, 
mihinä kehitystä onkin tapahtu-
nu oikiahan suuntahan, mutta 
palio olis viälä varaa parantaa 
em. toimintaa.

Ikaalisten kylypän ravintolan 
aamiaaspöyrän ruakahävikki 
syyslomien yhteyres on levinny 
laajaatte merias.

Syystäkin: Lähes täysiä lauta-
sia jätetty, vaikka ruakaalijat olis 
voinehet käyttää suhteellisuu-
rentajua annoksia kerätessänsä. 
Hävikin käsittelykustannukset 
ei oo pikkutekijä, lainsääräntö 
sen saneloo, menemätä yksi-
tyyskohtihin. Mitävarte muuten 
esim. kertakäyttölautasliina pitää 
heittää samansattiän roskihin, 
elikkä taskuhun, niin voishan 
siihen viälä eres kerran vaikka 
niistää nenän. Jos tämän tavan 
omaksuus niin moni kun voi/
pystyy, nii olishan siinä jo mele-
koonen määrä paperia säästyny.

Samaten jos tiänposkehen ei 
autonlasista heitettääskään ker-

takäyttömukia ym. roskia, kun 
kaikki tiätää, että muavia joutuu 
ihimisen toimesta luantohon va-
hingoottamahan eläänkuntaa. 
Siististi vaan asianmukaasehen 
energiajäte-roskiksehen tai mua-
vinkeräyspisteehin elikkä hyäty-
käyttöhön.

Vanha muttei kulunu lentävä 
lauset: "Toisen romu on toisen 
aarre".

Esimerkiksi pureettavasta ra-
kennuksesta löytyy yllättävän 
palio kiärrätyksehen kelepaavaa 
ja aivan omasta kokemuksesta 
oon omis rakennusprojektiis sitä 
hyäryntäny.

Kootkaa tähteeksi jäänehet 
palat, ettei mitään joutuusi huk-
kahan. Tämä lausethan löytyy 
Raamatusta ja sen  lausuu Jeesus, 
kun oli ruakkimisihimeen kautta 
piänen poijan viirellä leivällä ja 
kaharella kalalla syättäny koko 
isoon kinkeriväen, n. 5000 äijää, 
naiset ja lapset siihen viälä li-
säten. Tätä Jeesuksen lausumaa 
voi tänäkin päivänä soveltaa niin 
lukemattomihin arien toimihin 
ja niinhän sitä esimerkillä voi 
käyttääkkin: Monet seurakun-
nat vapaaehtoostoiminnallansa 
noutaavat kauppojen ylijäämä-
tavaran ja sitte niillä järiestetä-
hän vähävaraasille ruakaalu- & 
ruakakassitoimintaa. Maharot-
toman hyvä tuatos, ja mitä itte 
oon ollu mukana lyhkääsellä, 
n. viiren minuutin puheella, ku 
monaasti seurakunnista kau-
kana pysyttelevät ovat aharin-
gosnansa tullehet näliisnänsä 
syämähän, osin viikon ainuan 
lämpöösen aterian, niin ei siinä 
tilantehes jaksa/halua mitään 
pualentoistatunnin munkkilati-
nateoloogiaa kuunnella.

Anyway, nua Jeesuksen lau-
sumat sanat; kootkaa tähteheksi 
jäänehet...

Niin kauan kun puhutahan 
hyärykkehistä/materiasta, niin 
ne on koriattavis taltehen fyysi-
sesti ihimisvoimin.

Sitte ku mennähän syvemmille 
vesille, jolloon otamma tyäpöy-
rälle lähimmääsryhymän, joka 
on syystä tai toisesta joutunu 
ikäänku tähteheksi jäänehek-
si... Maailmanlaajuusesti aihetta 

käsitellen; jokaanen meistä vois 
olla sellaanen, jollakin esimer-
kiillä: Vastasyntyny lapsi löyretty 
roskiksesta, sota viäny kaiken, 
vaikia sairaus, totaali hylykää-
minen millä elämänalueella hy-
vänsä...

Onko mitään toivua olemas 
tämänkaltaasis tilantehis, jotka 
leimaa koko elämänmittaasen 
matkan traumoollansa...

On siihen olemas täyrellinen 
vastaus, joka ei tarkoota sitä, että 
sais kaikki ongelmat elinpäivinä 
ratkaastua, mutta: Kaharenkären 
kristillistä teoloogiaa jaetahan 
lähetystyän myätä internatio-
naalisesti: Viärähän sanomaa 
Jeesuksesta eteheppäin samalla 
ruakkien fyysisesti ja jakamalla 
evankeliumia Lähetyskäskyn 
mukahan: ”Minulle on annettu 
kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä. Menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni, kastamalla heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen ja opettamalla heitä pi-
tämään kaikki, mitä minä olen 
käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti.”

Tämän ilosanoman myätä täs-
tä aijasta lähäremmä kohoren 
iankaikkisuutta, ja ku mua on 
jokku nuhurellu, ettei sais puhua 
siitä helevetistä, niin olokaa nuh-
telijat ny sitte hyvillä miälin: mä 
kerron ainuastansa Taivahasta; 
iankaikkisesta elämästä Jumalan 
luamas, täyrellises paikas, mihi-
nä ei mikään negatiivinen enää 
käy päälle.

Se on täytetty, ristihinnaulitun 
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan 
Poijan sanat keskimmääseltä 
ristiltä! Sun ja mun syntitaakat 
on Hän sovittanu kertakaikki-
sella uhurilla vuarattaen Pyhän 
Sovintoveren, että saisimma elää 
iankaikkisesti paikas, mihinä on 
kaikki täyrellistä. Tunnekko lu-
kija, että käy kohti?

Mua kohti käy ainakin. Läh-
töhetkelläni tästä aijasta toivoni 
on syrämmen usko ja suun tun-
nustus: Jeesus Kristus, Herrani ja 
Vapahtajani, mun sialuni on sun 
käsissäs. Ookko lukija miättiny 
omaa kohtaas?

KIERRÄTYSTÄ
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TARKASTELUSSA 
HERKKYYS

Kirjoitettujen kirjeiden kautta 
Taina Laane lähestyy lukijaa 
aiheella mikä löytää varmaan-
kin vastakaikua siellä, missä 
on ”herkkyyttä” sen vastaanot-
tamiseen. Hän kirjoittelee näitä 
kirjeitä eri osoitteissa, milloin 
kahvilassa tai esimerkiksi huol-
toasemalla.

Laane tunnustaa suuren osan 
siitä, mitä hän tuo kirjassaan esil-
le, olevan muilta opittua elämän 
varrella. Hän mainitsee useam-
paan kertaan Elaine Aaronin, 
joka on muun muassa todennut, 
kuinka erityisen herkät ihmiset 
elävät lähellä alitajuntaansa.

Kirjassa todetaan myös, kuin-
ka monet ihmiset kokevat stres-
siä elämässään sekä oman ko-
kemusmaailmansa (lapsuudes-
sa) kautta että oman biologian 
sanelemana. Kirjailijan mukaan 
usein lapset, joilla on ollut vai-

PUNAISET VASTAAN 
VALKOISET

Aallon kirjan takakannen otsik-
kona on: Matka kuolemanlaak-
soon. Kirja tuo kaikuja noin 100 
vuoden takaa maamme histori-
asta ja sävel on mollivoittoinen.

Kuusankosken tehtaat oli kyl-
lä 1880-luvulla Amos Anders-
sonin mukaan mahtava näky 
agraalivaltaisella seudulla. Aal-
to toteaa tehtaan varjon olleen 
maaseutuun verrattuna valoa. 
Lähiseudun koskista saatiin vir-
taa valaistukseen ja tehtaiden 
voimanlähteeksi.

Jo 1880-luvulla perustettiin 
seudulle ensimmäinen kan-
sakoulu Kymin Osakeyhtiön 
toimesta nostamaan kansalais-
ten sivistystasoa. Työväestöä 
paikkakunnan tehtaisiin saatiin 
lähialueilta kuten Valkealasta 
ja muista lähikunnista, mutta 
myös Savosta ja Uudeltamaalta. 
Osa ammattimiehistä tuli paikka-
kunnilta, missä he olivat saaneet 
jo oppia paperiteollisuuden pal-
veluksessa.

Jo muutamassa vuosikymme-
nessä tähän ”kapitalismin siu-
nauksen kehtoon” alkoi luiker-
rella ajatuksia, joiden saadessa 
enemmän tilaa ihmisissä näytti 
rauhallisen rinnakkaiselon omis-
tavan luokan ja työväestön välil-
lä olleen uhan alla. 1900-luvun 

Seppo Aalto 
Kapina tehtailla – Kuusankoski  1918             
Siltala, 2019

alkupuolella olivat useat lakot 
merkki työväestön aktivoitumi-
sesta pitämään huolta oikeuksis-
taan ja vallankumous Venäjällä 
1917 oli uusi askel suomalaisen 
”värimaiseman” sävyissä, punai-
nen oli punaista ja valkoinen 
valkoista, ja ne erkanivat kau-
emmas toisistaan.

Suojeluskunta-aate saavutti 
myös Kuusankosken tehtaiden 
johtoportaan ja työväestö alkoi 
perustaa kaarteja suojelemaan 
omia etuja ja ihmisiä.

Eteenpäin -lehti informoi lu-
kijoitaan seudulla: ”Lahtarikaarti 
perustettu Woikkaallekin”, tällai-
sesta kylvöstä vihan ilmapiiri tii-
vistyi. Kirjassa todetaan, kuinka 
viimeistään vuonna 1918 ”hy-
vistä herroista” tuli perkeleitä. 
Sama lehti kirjoitti huhtikuussa 
1917 Kymintehtaan työväenyh-
distyksen vaiheista: ”Kapitalismi 
näkyy kykenevän noin keskin-
kertaisessa miespolven iässä 
kouluttamaan talonpoikaisista 
oloista siirtyneen työväestön 
suurelta osaltaan luokkataiste-
lukelpoiseksi”.

Vaikkakin tehtaan johtaja Gös-
ta Björkenheim oli sovitteleva 
mies ja antoi monia myönny-
tyksiä työväelle, oli tilanteesta 
kehittymässä räjähdysherkkä ja 
molemmilla puolilla kerättiin 
asearsenaalia, vasemmalle siivel-
le aseita tuli aina Pietarista asti.

Mouhu-Hillosensalmi-Mänty-
harju-Savitaipale, muun muassa 
näillä paikkakunnilla taisteltiin 
rintamalinjoista punaisten ja 
valkoisten kesken helmi-maa-
liskuussa 1918.

Muutama kuukausi tästä 
eteenpäin toukokuuhun 1918 oli 
kostonkierre molemmissa ”lei-
reissä” kohonnut pöyristyttäviin 
sfääreihin. Kouvolassa Tommo-
lan veripeltojen multa punertui 
valkoisista sinne haudatuista. 
Kuusankoskella valkoinen ter-
rori tuhosi punaisia työväestön 
edustajia Naukion Stöörinkan-
kaalla ja Voikkaalla Pien-Mat-
tilan hiekkaharjulle haudattiin 
8.5. yhdellä kertaa 42 ammut-
tua punaista. Myös Korian sillalla 

monia valkoisia ammuttuja oli ti-
putettu Kymijoen kuljetettavaksi 
näinä kuukausina.

Vaikka kirjan esille tuoma his-
toria tuntuu vaikealta jopa ym-
märtää raakuudessaan, antaa se 
ainakin näillä seuduilla asuville 
kenties suuntaviittoja moniin 
vuosikymmeniä näiden tapah-
tumien jälkeenkin ilmenneille 
suuntauksille politiikan ja ihmis-
ten kanssakäymisen kentässä.

Tosin pääasiassa suuri osa 
näistä ”faktoista” oli hautautu-
neena vaikenemisen ja kenties 
vain huhujen saattelemana, mut-
ta kirja on lukemisen arvoinen.

Samuel Saresvirta

TAISTELU JATKUU
Onnistuin saamaan luettavak-
seni 17 vuotta sitten julkaistun 
kirjan, jonka painos on loppunut 
jo aikoja sitten, löytyneekö enää 
edes antikvariaateistakaan. Jul-
kaisupäivästä on jo aikaa, mutta 
kirja on kuin eilen kirjoitettu.

Kyseessä on Eero Hirvosen 
kirjoittama ”Taisteleva Israel – 
ystävyys koetuksella”. Israel on 
joutunut taistelemaan olemassa-
olostaan koko 71-vuotisen itse-
näisyytensä ajan. Yhä useampi 
ulkopuolinen tuntuu kääntyvän 
Israelin voimatoimien vuoksi sitä 
vastaan. Ystävienkin myötätunto 

Eero Hirvonen
Taisteleva Israel – ystävyys koetuksella
Perussanoma Oy, 2002

on koetuksella. Hirvonen kui-
tenkin painottaa kirjassaan, että 
on varottava nostamasta kristit-
tyjä Israelia vastaan.

Eero Hirvonen (1934-2015) 
ehti tehdä pitkän päivätyön toi-
mittajana. Vuosina 1959-1964 
hän työskenteli Lontoossa BBC:n 
suomenkielisellä osastolla työka-
verinaan mm. Pertti Salolainen. 
Suomeen palattuaan Hirvonen 
sai työpaikan Säästöpankkiliitos-
sa, jossa toimi ensin lehdistösih-
teerinä, yleni toimituspäälliköksi 
ja viimein Säästöpankki-lehden 
päätoimittajaksi.

KD:n äänenkannattajan, Kristi-
tyn vastuu -lehden päätoimittaja-
na hän toimi vuosina 1972-1983.

Ajankohtaisia Israel-artikkelei-
ta Hirvonen kirjoitti myös mm. 
Uusi Tie ja Elämään-lehtiin.

Eero Hirvonen kertaa kirjas-
saan Lähi-idän kriisin taustoja 
maltillisesti, toimittajan ammat-
timaisella otteella. Välillä tuntuu 
kuin lukisi jännitysromaania – 
otetaanpa esimerkiksi vaikkapa 
presidentti Carterin käymät rau-
hanneuvottelut Camp Davidissa 
presidentti Sadatin ja pääminis-
teri Beginin kanssa.

Terroristihyökkäykset israeli-
laisia siviilejä kohtaan ja Israelin 
armeijan vastaiskut jatkuvat vielä 
tänäkin päivänä, kuten olemme 
päivittäin saaneet uutisista seu-
rata. Ja hallituksen kokouksissa, 
kuten 1950-luvulta asti, on väi-
telty myös vastatoimien tavasta. 
Ben-Gurionilla ja Golda Meirillä 
olikin tapana siteerata kesken 
ministerien istunnon Raamattua: 
”Hän, joka Israelia varjelee, ei 
torku eikä nuku”.

Eero Hirvonen ei pitäydy ai-
noastaan historiankirjoista ja 
elämänkerroista saamiinsa tietoi-
hin, vaan syventää näkökohtia 
haastatteluilla mm. ministeri Max 
Jakobsonin, Israelin Suomen-
suurlähettiläs Mirjam Shomratin, 
kansanedustaja Hannu Takkulan 
ja rovasti Risto Santalan kanssa.

Max Jakobson huomauttaa, 
että kun YK:n yleiskokoukses-
sa jäsenvaltioiden enemmistö 
äänesti vuonna 1975 päätöslau-

selman puolesta, jossa sionismi 
rinnastettiin rasismiin, useimmat 
edustajat eivät varmaankaan ta-
junneet, minkälaisia haamuja 
kannanotto saattoi manata esille 
menneisyyden pimeästä yöstä. 
”Sinä päivänä jossakin helvetin 
kolkassa Adolf Hitler kohotti 
maljan YK:lle!”

Pääministeri Jitshak Rabin to-
tesi vuonna 1994, että rauhan 
vastustajien veritekojen aalto 
kasvaa sekä Israelissa että pa-
lestiinalaisalueilla. Hamasin, 
Islamilaisen Jihadin ja muiden 
radikaalien ääriryhmien väki-
valtainen rauhan vastustaminen 
ei ole loppunut. Hän huomautti, 
että noiden ääriryhmien toiminta 
ei kohdistu vain Israeliin vaan 
koko vapaaseen maailmaan. Lo-
puksi Rabin lisäsi – siis vuonna 
1994 – lähes profeetallisen va-
roituksen: ”Viimeaikainen his-
toriamme opettaa, että se mikä 
alkaa uhkauksella juutalaisia 
vastaan, on pian uhkana koko 
maailmalle. On vain lyhyt askel 
puukotuksesta Jerusalemissa 
World Trade Centerin pommit-
tamiseen New Yorkissa.”

Varsinkin presidentti Trumpin 
siirrettyä USA:n suurlähetystön 
Tel Avivista Jerusalemiin, on 
kaupungin asema ollut jatkuvas-
ti tapetilla. Myös Eero Hirvonen 
toteaa ihmettelevänsä, kuinka 
Jerusalem on pysynyt maailma-
nuutisten pääotsikoissa vuodes-
ta toiseen. Hän uskaltaa myös 
ennustaa Sakarjan kirjan sanaan 
vedoten, että monet kansat ja 
kansanjohtajat käyvät käsiksi 
Jerusalemiin, mutta ’kaikki jot-
ka käyvät siihen kiveen käsiksi, 
satuttavat itsensä’.

”Onkin hämmästyttävää, mi-
ten monet maat ja yhteisöt ovat 
esim. sadan viime vuoden aika-
na yrittäneet hallita ja päättää 
Jerusalemin kohtalosta kuten 
Turkki, Kansainliitto, Britannia, 
YK, arabimaat, palestiinalaishal-
linto, EU ja jopa paavi – ja siinä 
puuhassa satuttaneet itseään. 
Toivottavasti ei Suomi anna ve-
tää itseään siihen joukkoon eikä 
siten revi pahoin itseään,” Hirvo-

nen kirjoitti jo syyskuussa 2000.
Todella mahtavaa lukemista 

koko kirja, joka avaa varmaan 
monenkin lukijan silmiä nä-
kemään Lähi-idän kestokriisin 
uusin silmin. Ei olisi mitenkään 
huono idea, jos Perussanoma Oy 
ottaisi kirjasta uusintapainoksen.

Kimmo Janas

Taina Laane 
Vahvuutena  herkkyys
Kirjeitä hänelle joka kokee syvästi   
Kirjapaja, 2019

keita kokemuksia lapsuudessa, 
elävät sisäisen hälytysjärjestel-
män armoilla.

Kirjan mukaan itsensä herkäk-
si kokeneilla on vaara vetäytyä 
joukosta oman erityisyyten-
sä huomatessaan (vertailuissa 
muihin) ja heidän voimavaransa 
(ruuti) saattaa levätä varastoitu-
na kellariin.

Ehjä herkkyys vs loukkaan-
tunut herkkyys on vertailussa. 

LÄHDE ISIEN 
TAISTELUTANTEREILLE 

11.-14.6.2020
Bussimatka, matkanjohtajina kenrl. Pentti Lehtimäki ja 
kommodori Seppo Kanerva.

Matkareitti Laatokka kiertäen: 
Lähtö Helsingistä Aleksis Kiven patsaan edustalta 11.6. klo 08:00
11.6. Helsinki – Vaalimaa – Käkisalmi ( luonas) – hotelli Sor-
tavala (illallinen)
12.6. Sortavala (aamupala) – Kollaa – (retkikahvit) – Petroskoi 
(illallinen/hotelli Pohjola)
13.6. Petroskoi (aamupala) – Aunus (lounas) – Tuulos-
Syväri(retkikahvit) – Pietari, Hotelli Moskova
14.6. Pietari – Kronstadt – Terijoki – (retkikahvit) – Viipuri – 
Vaalimaa – Helsinki.

Matkakohteissa tutustutaan mm:
jatkosodan hyökkäysvaiheeseen, Sortavalan valtaukseen, Mur-
heen ristiin ja Lemetin mottialueeseen, Kollaaseen "Kollaa kes-
tää", Petroskoin valtaukseen, Tuuloksen taisteluihin, sumalaiset 
hallinnoimassa Karjalaa, Syvärin voimalaitoksen valtaus, käy-
dään Venäjän vanhimmassa kaupungissa, käsitellään Viipurin 
menetys 20.6.1944.

Matkan hintaan 550 euroa/henkilö kuuluu kaikki yllämai-
nittu sekä viisumi ja matkanjohtajien palvelut. Majoitus 2-h 
huoneissa. Yhden hengen huoneiden lisähinat ovat yhteensä 
120 euroa. Matka on varattu vain 30 hengelle. Varausmaksu 
50 euroa tilille Nordea, Idänmatkat FI23 1020 5000 3211 51. 
Paikat täytetään varausmaksujärjestyksessä. Maksu palautetaan 
kokonaisuudessaan, jos järjestäjä peruu matkan. Ilmoitathan 
maksettuasi sähköpostitietosi allekirjoittaneelle. 

Lisätiedot: 
Seppo Kanerva, kanerva.seppo@gmail.com, puh. 050 370 0999. 
Matkan vastuujärjestäjä on VL-matkat Oy.

Kun ihminen on löytänyt oman 
herkkyytensä ja hyväksyy sen, 
voi hänelläkin olla annettavaa 
yhteisössään tasavertaisena yk-
silönä vaikkakin omanlaisenaan.

Kirjalla on varmaan annetta-
vaa niillekin, jotka eivät itses-
sään tunnistakaan tällaista eri-
tyisherkkyyttä. Ainakin lukija voi 
oppia paremmin ymmärtämään 
erilaisuutta meissä ihmisissä.

Samuel Saresvirta
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Tapio Mild

Tätä kirjoittaessani 
täytän juuri 67 vuotta. 
Olen ollut uskossa nyt 
tasan puolet elämästäni.

K un vertaan näitä puolia 
elämästäni toisiinsa, niin 
täytyy tunnustaa Raama-

tun Sana todeksi, jossa Saarnaaja 
sano ’muista Luojaa nuoruudes-
sasi, ennen kuin pahat päivät 
tulevat ja joutuvat ne ajat, joista 
olet sanova, nämä eivät minua 
miellytä.’ Ja lopulta ne tulivat 
myrskyn lailla.

Syvä
kunnioitus

Varhaislapsuudestani en muista 
paljoakaan, vain joitakin pieniä 
muistikuvia, jotka ovat jääneet 
positiivisina mieleeni. Lapsuute-
ni koen turvallisena. Olen 8-lap-
sisen perheen kuopus. Varmasti 
nuorimpana lapsena sain pal-
jon huomiota, ehkä muidenkin 
edestä.

Isäni ja äitini olen aina ko-
kenut omalla tavallaan rakasta-
vina persoonina. Harvoin näin 
heidän välillään mitään erimieli-
syyttä asioissa, esim. alkoholi ei 
kuulunut millään tavoin heidän 
elämäänsä, varmaan senkään 
vuoksi, koska ison perheen 
toimeentulo ei ollut koskaan 
helppoa. Myös työmahdollisuu-
det voimakkaan vasemmistolai-
suuden kannattajana, isälläni ei 
ollut koskaan mikään itsestään-
selvyys.

Isäni oli syntynyt vuonna 
1913. Kaikki sotavuodet läpi-
käyneenä hän oli harvinaisen 
ehjä sisimmältään. Hän suhtautui 
meihin lapsiin kunnioittaen, ja 
hän arvosti jokaista lasta ainut-
laatuisena yksilönä. Hän antoi 
meidän jokaisen valita oman 
tiensä. Siksi uskon, että meillä 
lapsillakin säilyi syvä kunnioitus 
häntä kohtaan. Isä valitsi aina 
sanansa niin, ettei kukaan tulisi 
loukatuksi. Äitini taas oli luon-
teeltaan paljon suoraviivaisempi. 
Hän ei paljon sanojaan kierrellyt, 
vaikka ei koskaan vihassa asioita 
tuonutkaan esille.

Jumala tehnyt 
valintansa

Nuoruudessani tuli eteen paljon 

valintatilanteita, joista kaikki va-
linnat eivät menneet parhaalla 
mahdollisella tavalla. Uskon kui-
tenkin, että Jumala oli jo oman 
valintansa tehnyt suhteeni. Hän 
näki, että pakoni oli alkanut ja 
hän piti minut elossa kaikenlai-
sista tapahtumista huolimatta. 
Ei ole tarpeen syntejä eritellä, 
koska mielestäni Päivi Räsäsen 
tutkintaan johtanut sanonta ’syn-
ti ja häpeä nostetaan ylpeyden 
aiheeksi’, saattaa nostaa väärän-
laisen kaiun ihmisen elämästä, 
jonka Jeesus on pimeydestä saat-
tanut valkeuteen.

Jossakin vaiheessa alkoi ka-
saantua mustia pilviä ja taivas 
synkistyi monella elämäni alu-
eella. Itse en sitä ymmärtänyt, 
että synti ja sen seuraukset al-
koivat niittää satoaan. Avioero 
ja perheen särkyminen olivat 
minulle se lopullinen romahdus.

Ulkoisesti elämä jatkui, vaikka 
olin, kolaritermiä käyttäen, aivan 
lunastuskunnossa.

Tästä alkoi asioiden nollaa-

minen ja oman sisimmän puu-
duttaminen mm. alkoholilla, ja 
tuskani sen kuin syveni.

Pyhä Henki läsnä    
Ensimmäinen kosketukseni 
hengellisiin asioihin tapahtui, 
kun eräs tuntemani nuori tyttö 
oli päättänyt ajallisen vaelluk-
sensa oman käden kautta. Ty-
tön hautajaisissa ensimmäisen 
kerran mietin ihmisen matkan 
päämäärää. Mietin missä on 
ihmisen Henki kuoleman jäl-
keen. Muistotilaisuudessa kävin 
keskustelua Matti-papin kanssa. 
Sanoja en muista, mutta uskon, 
että keskustelussa oli Pyhä Hen-
ki läsnä.

Paluumatkalla hautajaisista, 
seurueessani olevat alkoivat 
pilkaten puhua muistotilaisuu-
desta, kuinka niistä tuli seurat. 
Oma sisin ei enää tällä kertaa 
yhtynyt siihen pilkallisuuteen 
vaan uskon, että olin kokenut 
Pyhän Hengen muuttavaa voi-
maa ensimmäistä kertaa elämäs-

säni. Jumala oli ottanut minut 
puhutteluun.

Synnintunto
Tämän jälkeen kului kuitenkin 
vielä ainakin kaksi vuotta suu-
ressa ahdistuksessa, joka vain 
syveni syvenemistään epätoi-
voon saakka. En ymmärtänyt, 
että tuolla epätoivolla oli nimi, 
joka oli synnintunto. En ollut 
koskaan kuullut tai kuunnellut 
evankeliumin sanomaa kohdal-
leni. Ainoa kielteinen asia joka 
isästäni on jäänyt, on että hän ei 
oman aatemaailmansa läpi näh-
nyt pyhäkoulun tarvetta lapsil-
leen, vaikka sellainen olisi ollut 
ihan naapurissa.

Rakkaus palasi sisälle
Sitten alkoivat kaupungissam-
me puhaltaa herätyksen tuulet. 
Vanhoja kavereitani alkoi tulla 
uskoon. Uskoontulleissa ka-
vereissa oli sellaisiakin, joiden 
vankimielisairaaloiden lääkäri-
en lausunnoissa lukee ’yhteis-
kuntakelvoton’. Kiitos Jumalal-
le, Hänen yhteiskuntaan hekin 
kelpasivat. Heidän elämäänsä 
aloin seurata, kuin viidettä evan-
keliumia, ja näin heissä Jumalan 
muuttavan voiman. Itsekin aloin 
janota tuota muutosta. Jumala al-
koi vetää minua voimakkaam-
min sitä hetkeä kohden, jolloin 
sain levittää käteni ja sanoa, ’täs-
sä olen Herra Jeesus, armahda 
minua. Minä olen syntiä tehnyt 
Sinua ja taivasta vastaan, ota 
minut omaksesi’. Siinä tilaisuu-
dessa oli vierelläni Jumalan pal-
velija, joka julisti minulle kaikki 
minun syntini anteeksi Jeesuk-
sen veressä ja kalliissa maahan 
vuotaneessa sovintoveressä. Sii-
nä hetkessä sain kokea rauhan. 
Rakkaus palasi sisälleni, ja sain 
tuntea kuinka vapauden tuulet 
alkoivat hiljalleen puhaltaa si-
sälläni. Monta vuotta sain tuntea 
olevani Jeesuksen sylihoidossa, 
aivan kuin Johannes aikoinaan 
sai levätä Mestarin rintaa vasten 
ja tuntea Hänen sydämen lyön-
tinsä.

Sisäisillä ruhjeilla
Mutta tummat pilvet palasivat 

jälleen sateiden jälkeenkin. Elä-
mässäni on ollut monenlaista 
mutkaa, silti olen aina saanut 
palata takaisin. Erämaa-ajat kyl-
lä ovat minuakin kasvattaneet, 
niin kipeää kuin ne tekevätkin. 
Yksi pidempi jakso noin 10 vuot-
ta alkoi, kun jouduin keskelle 
seurakunnan riitaisuuksia ja er-
kaannuin seurakuntayhteydes-
tä, koska en halunnut riitoihin 
osallistua. Katkeruus ja kauna 
painoivat sisintäni. Uskoni säilyi, 
mutta olin kyllä aikalailla sisäi-
sillä ruhjeilla.

Kiitos Jumalalle, pikkuhil-
jaa tummat pilvet väistyivät, ja 
anteeksiannon rauha palasi sy-
dämeeni ja kaikki katkeruus ja 
kauna olivat poissa. Sain tuntea 
taas sen saman rauhan ja rakkau-
den. Sain tuntea taas seisovani 
Pyhällä maalla, jossa kannattaa 
riisua kengät.

Apu rinnalle
Tänään ympärilläni on monia 
ihmisiä, jotka näkevät Jumalan 
valtakunnan samalla tavalla kuin 
itse tahtoisin yhteiselon kristitty-
jen välillä olevan. Todellinen Ju-

Laulaen ja rukoillen

Mihin menet, Suomi?
Kristinuskon vaikutus Suomeen ja suomalaiseen elämän-
menoon on ollut kiistatta myönteinen. Sen vaikutus näkyy 
kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tasa-arvo kaikista irvistelyistä 
huolimatta on erittäin korkealla tasolla kansainvälisesti. Nais-
ten ja lasten asema on hyvä, terveydenhuolto toimii usko-
mattoman hyvin, tieteen ja tekniikan kehitys on huippua. Ei 
tarvitse olla kovinkaan terävä tajutakseen, että kristinuskon 
käsitys ihmisestä ja yksilön arvosta on vaikuttanut tähän 
kaikkeen. Meillä ei ole lapsiuhreja, ei törkeää naisten alis-
tamista (vaikka jotkut sellaista harrastavatkin), ei juurikaan 
korruptiota. Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta voimme 
luottaa virkamiehiin.

Tällainen yhteiskunta ei ole syntynyt itsestään eikä tyhjän 
päälle. Jos eläisimme yhä Ukko-ylijumalaa ja muita mennin-
käisiä palvovassa maassa, en todellakaan usko, että eläi-
simme yhdessä maailman vakaimmista ja kehittyneimmistä 
maista. Olen tietysti puolueellinen, koska olen kristitty. 

Mutta mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu. Vaikka vielä noin 
80 prosenttia suomalaisista kuuluu luterilaiseen, ortodoksi tai 
katoliseen kirkkoon, vapaisiin suuntiin joitakin prosentteja 
päälle, kristinuskon peruskirja, Raamattu, on häikäilemät-
tömän hyökkäyksen kohteena. En ymmärrä, mitä valtion-
syyttäjä oikein ajattelee, kun on Päivi Räsäsen kimpussa. 
Tuntuu todella keinotekoiselta perustella hyökkäystä sillä, 
että Raamatun sanan käyttö olisi kiihottamista kansanryhmää 
vastaan. Jopa sananvapaus on yksi hienoista kristinuskon 
synnyttämistä ajatuksista. Kaikilla on oikeus mielipiteeseensä 
ja oikeus ilmaista se. Näin pitäisi olla myös kristityillä, mutta 
nyt tuntuu siltä, että kaikkea muuta suvaitaan ja hyväksytään 
paitsi kristittyjen ajatukset. 

Kristittynä heteromiehenä minulla on oikeus uskoa, että 
Raamattu on Jumalan sanaa. Uskoani on loukattu ja louka-
taan jatkuvasti jopa viihdeohjelmissa. Raamatun halveksimi-
nen, nurkkaan heittely, räikeä nauraminen pyhille asioille 
loukkaavat oikeuttani olla kristitty. Miksi valtionsyyttäjä ei 
puutu näihin? Mitä tapahtuisi, jos nämä samat ihmiset me-
nisivät heittelemään muslimimaahan Koraania, islamilaisten 
pyhää kirjaa?

Ja miksi piispat ovat niin hiljaa? Onneksi sentään Suomen 
vapaakristillisen neuvoston hallitus on ottanut kantaa ja puo-
lustanut Päivi Räsästä. Ja samalla kaikkia meitä kristittyjä, 
jotka ottavat Jumalan sanan todesta. 

Mihin menet, Suomi? Tällaisen kehityksen päässä ei hyvä 
heilu. Se tulee johtamaan lopulta kristittyjen vainoihin. Jo 
nyt on näkyvissä, että kristityt eivät uskalla sanoa mielipi-
dettään, koska pelkäävät menettävänsä työnsä. Tällaisten 
kristinuskon vastaisten ajatusten kylvö on edesvastuutonta 
kristityssä maassa nimeltään Suomi. Vai onko maamme enää 
oikeasti kristitty?

malan seurakunta on yksi lauma, 
jossa ei raja-aitoja tunneta. Ju-
mala on myös antanut rinnalleni 
juuri sen avun, mikä on minulle 
parasta. Hän on antanut minulle 
vaimoni Eijan.

Elämäsi laulua 
laulaen

Toinen pitkäaikainen haaveeni 
on ollut löytää sellainen kuoro, 
jossa jokainen saa laulaa niillä 
lahjoilla, jotka Jumala on meille 
antanut. Jumala johdatti minut 
Viestiveljiin. Veljien kanssa on 
ilo laulaa. Kokoontumisemme 
eivät ole pelkkää laulamista, 
vaan meille Veljille nuo hetket 
ovat myös kirkko, sairaala, te-
rapiapaikka ja rukousalttari. 
Toivottavasti se on sitä myös 
laulujemme kuulijoille.

Viestiveljiä voi kutsua myös 
seurakuntiin ja laitoksiin. Saam-
me iloita ja virvoittua yhteisestä 
uskosta ja laulamisesta.

Kun kohtaamme, tahtoisin 
laulaa sinunkin elämäsi laulua 
kuunnellen sekä rukoillen.

Ystäväni, ole turvallisella mie-
lellä, Jeesus kanssasi.
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BETONIELEMENTIT

Arto Sädeaho & 

Jonathan Lemmetti

Usein merkittävät asiat 
käynnistyvät pienistä 
aluista. Ihmismieltä 
kuormittavat monet 
risteilevät ajatukset ja 
arjen vastuut. Hyvätkin 
ideat hautautuvat 
niiden joukkoon. Suuri 
haaste on tunnistaa 
toteuttamiskelpoinen 
idea tuosta 
ajatusvirrasta. Siihen 
tarvitaan Jumalan 
johdatusta. 

K eväällä 2018 kävin GNN 
Finland -yhdistyksen 
(GNN = Good News 

Networking) missiomatkalla 
Afrikassa. Jo vuosia olin käynyt 
kollegan ja ystäväni Aki Mietti-
sen pitämässä työntekijäsemi-
naareja Länsi-Ugandassa, Akin 
kenttävuosilta tutulla alueella. 
Nyt matkakumppanina oli myös 
Australiasta Suomeen työtove-
rikseni saapunut Jonathan Lem-
metti. Hänen kanssaan päätin 
jatkaa vielä viikoksi Tansaniaan. 

Halusimme tutustua mainion 
Ugandan tulkkimme Franciksen 
aloittamaan työkenttään Dar-es-
Salaamissa. Jo nuoresta Francis 
oli tiennyt haluavansa sinne lä-
hetystyöhön. Toteutuminen oli 
kuitenkin viivästynyt seurakun-
tien varojen puutteeseen. Sitten 
Francis sai rukouksessa idean. 

Hän alkaisi pitää kanoja. To-
rilla myytyjen munien tuotolla 
hän rahoittaisi missionsa Dar-
es-Salaamiin samalla huolehtien 
vanhasta äidistään. Niin kävikin. 
Francis on toiminut Dar-es-Sa-
laamissa jo usean vuoden ajan.  

Unelma syntyy
Siellä hän odotti innolla tuloam-
me. Oli jopa järjestänyt kaksipäi-
väisen Leadership-seminaarin 
Tansanian armeijalta vuokrat-
tuun kokoushalliin. Paikalle 

kerääntyi satakunta pastoria ja 
työntekijää sekä ja muita seura-
kunta-aktiiveja. 

Avauspäivän keskusteluissa 
paljastui, että lähetystyö oli pai-
kallisille pastoreille täysin uusi 
asia, puhumattakaan saavutta-
mattomien heimojen työstä. Jo-
shuaprojektin mukaan sellaisia 
heimoja löytyy Tansaniasta vielä 
27. Pastoreilta kuulin, ettei aihe 
ollut kuulunut heidän opetus-
ohjelmaansa raamattukoulussa. 
Varmistuin asiasta vielä pariin 
otteeseen ja se jäi painamaan 
mieltäni.

Hikisen ja pölyisen päivän 
päätteeksi vetäydyimme Jonat-
hanin kanssa yöpuulle mutta 
aamuyöstä, havahduin kesken 
sikeän unen ajatukseen: ”Tän-
ne pitää järjestää lähetyskurssi, 
jossa paikalliset työntekijät val-
mennetaan myös saavuttamatto-
mien alueiden ja kansanryhmien 
työhön!”

Kun aamupalalla kerroin aja-
tuksistani Jonathanille, hän oli 

itsekin havahtunut samaan pää-
telmään. 

Uskalias ehdotus
Niinpä toisen seminaaripäivän 
päättyessä, väen jo palaillessa 
koteihinsa, kutsuin koolle pas-
torit ja vanhimmat. Siinä he is-
tuivat ympärillämme odottavan 
näköisinä. Sitten kävin suoraan 
asiaan: 

”Hyvät ystävät, GNN eli Good 
News Networking on pieni uusi 
järjestö, eikä meillä ole varoja 
jaettavaksi. Sen suhteen kannat-
taa kääntyä suurten lähetysjärjes-
töjen puoleen. Mutta mitä meillä 
on, sen tarjoamme – GNN haluaa 
järjestää teille ensi kesänä (2019) 
lähetystyöhön perehdyttävän 
käytännön koulutuksen sekä 
siihen kokeneet opettajat. Tei-
dän puolestanne tulee hankkia 
sopivat tilat ja kurssin osallistu-
jiksi henkilöt, joita seurakunnista 
voidaan suositella.”

Sitten oli jo aika palata koti-
maahan. Loppuvuoden aikana 

keräsimme kontaktiemme avul-
la kansainvälisen opettajatiimin 
sekä kartoitimme tarvittavia toi-
menpiteitä. 2019 alusta kävim-
me seulomassa koulutuspaikan 
ja rajasimme osallistujamäärän 
50:ksi. Se täyttyi valmistelumat-
kamme aikana ja vetosimme 
tuen saamiseksi tapahtumalle. 

Rukouselämä vilkastui
Vaikka tukijoita löytyi, kuukaut-
ta ennen budjetista puuttui vie-
lä liki kolmasosa. Se vilkastutti 
rukouselämää. Siitä huolimatta 
sisimmässä painoi varmuus, että 
suunta oli oikea.

Kahden viimeisen viikon ai-
kana tapahtui käänne. Jopa 
epäuskoisimmat vakuuttuivat 
hankkeen toteutumisesta. Kurssi 
pääsi esteettä alkuun kesäkuussa 
2019.

Kuin ihmeen kaupalla olimme 
saanet käyttöön puoli-ilmaiseksi 
vasta valmistuvan nelikerroksi-
sen hostelin alakerran pääsalin 
ja sen yläpuolen majoitusker-
roksen – Kaikki kolmen kilo-
metrin päässä kansainvälisestä 
lentokentästä. Myös opettajien 
asuntola löytyi puolen tunnin 
ajomatkan päässä hostellista.

Heti tultuamme maahan oli 
lauantaiksi järjestetty nuori-
sokonferenssi. Sen pääpuhujaksi 
ehdotimme Jonathania, joka on 
ikänsä puolesta sopivin. Viikon-
loppu oli innostava. Kun sitten 
maanantaina kurssin avajaisissa 
katsoin 42 innokkaan osallistu-
jan joukkoa, pala nousi kurk-
kuun. 

Vuoden aikana, yöllä saatu 
unelma oli muuttunut todeksi!

Kurssin koordinoija 
Jonathan kertoo

Aivan alun alkaen, monikansalli-
sen koulutusryhmämme jäsenet 
(Australia, Indonesia, Singapore, 
Suomi ja Thaimaa edustettuna), 
kukin vuoroviikollaan jakoivat 
vankkaa kokemusta haastavalla 
ja käytännöllisellä tavalla. Kurs-
silaiset ammensivat innolla ai-
neksia tuleviin kenttähaasteisiin.

Tuoreet uutiset maailman 
saavuttamattomien UPG kanso-
jen (*UPG= Unreached People 

Groups) tilanteista innoittivat 
yhteisiä rukouksia. Ensi kertaa 
he saivat kuulla UPG kansojen 
tilanteista Intiassa, Thaimaassa, 
Venäjällä, Tansaniassa ja myös 
muualla.  Kuultu alkoi muoka-
ta asenteita. Kurssilaiset tajusi-
vat Isän sydämellä olevan kaik-
ki kansat, mukaan lukien vielä 
saavuttamattomat.

Syksyn tultua olemme saaneet 
liki viikoittain palautetta kurssi-
laisten aktivoitumisesta omilla 
alueillaan eri puolilla Tansaniaa.

Dar-es-Salaamin alueella ole-
va Kivulen seurakunta ryhtyi 
opettamaan jäsenilleen lähe-
tystöstä, jopa keräämään varoja 
toteuttaakseen tarkoitusta käy-
tännössä. Toinen seurakunta, 
250 km lounaaseen, varustautuu 
kahden tällaisen heimon saavut-
tamiseen. Eräs kurssin naispas-
tori aloitti toiminnan Masaiden 
keskuudessa kotialueellaan 
Arushassa.

Zansibarista osallistumaan 
tullut piispa palasi kotiin täyn-
nä intoa. Hän valmentaa seura-

kuntiensa johtajia soveltamaan 
työhön uusia ’työkaluja’ ja eräs 
sheikki kutsui hänet alueelleen. 

Toisaalla, 16 seurakuntaa 
valvova piispa innostaa seura-
kuntiaan oman alueensa UPG-
heimojen työhön.

Euroopassa pakolaisena us-
koon tullut ja sittemmin kotialu-
eelle palannut nuori mies aloitti 
Living with Locals -hankkeen, 
jonka kautta opettaa ihmisiä 
huolehtimaan kotialueen ym-
päristöstä. Monille on samalla 
välittynyt evankeliumin muutta-
va voima. 

Jotkut GNN kurssin osallistu-
jista toimivat aktiivisti Zaramo-
heimon keskuudessa. Heitä 
kutsutaan mukaan kokoustilai-
suuksiin ja jotkut haluavat tulla 
Jeesuksen seuraajiksi. 

Monet kurssilaisista opettavat 
omaksumiaan asioita toisille 
näin moninkertaistaen ponnis-
tukset Tansanian saavuttamat-
tomien heimojen keskuudessa.

Kurssilaisten edustaja kertoi 
päätöspuheessaan heidän tajun-
neen, että lähetystyö ei ole vain 
länsimaisten ihmisten vastuulla. 
Heidän itsensä tulee nyt toimia 
vielä saavuttamattomien heimo-
jen ja alueiden parissa.

Kahdeksan osallistumisensa 
perunutta harmittelivat kuultu-
aan kurssin annista. He odotta-
vat innolla seuraavaa koulutusta. 

Kuitenkin ensin pidämme yh-
teyttä kurssilta aktivoituneihin 
pioneereihin, ja vuoden 2020 
alkuun järjestetään internet kon-
ferenssi -muotoinen Follow-Up 
tapahtuma.

Saakoon kaikki jatkua ja tuot-
taa hedelmää.

Suuremmaksi Jumalan kunni-
aksi – ad maiorem Dei gloriam!

VÄHÄSTÄ PALJON 
– LÄHELTÄ KAUAS

B   Valmistujaisjuhlissa riitti iloa.

C   Johathan Lemmetti saapui työtove-
riksi Australiasta.

A   Arto Sädeaho riemuitsee valmistunei-
den kanssa.
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Kaikki rakentamispalvelut 
yhdellä puhelinsoitolla

• Tilamuutokset, saneeraukset 
   ja uudet tilat
• Teollisuuden rakenteet,    
   toimitilat
• Uudisrakentaminen jne.

Puh. 0400 887 331
kari@eksaktirakenne.fi

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2020
Lisävarusteena uutuus 
ympäripyörivä rotaattori

Rabbi Yehuda Glick

D   Yehuda Glick osallistui vaimonsa 
kanssa syksyllä Helsingissä järjestettyyn 
Jerusalem Prayer Breakfastiin.

Kimmo Janas

Lokakuussa 2014 
osallistuin Israelin 
Matkailuministeriön 
järjestämälle 
lehdistömatkalle. 
Olimme eräänä iltana 
kollegojen kanssa 
illallisella Jerusalemissa 
First Station 
-ravintolassa, kun 
kuulimme vain korttelin 
päässä tapahtuneesta 
ammuskelusta. 
Palestiinalaisaktivisti oli 
ampunut kadulla rabbia. 
Nyt marraskuussa 2019 
tapasin tuon kyseisen 
rabbin, joka selvisi kuin 
”ihmeen” kaupalla 
välikohtauksesta. 

Y ehuda Glick on syntynyt 
Yhdysvalloissa, mutta 
teki vanhempiensa kans-

sa alijan Israeliin 8-vuotiaana. 
Hän aloitti palvelunsa Israelin 
armeijassa tankkiyksikössä ja 
jatkoi tiedustelujoukoissa taiste-
luhoitajana. 

– Julkinen toimintani alkoi, 
kun toimin maahanmuuttajien 
vastaanottoa käsittelevän minis-
teriön edustajana. Johdin PR-
osastoa, juutalaista identiteet-
tiyksikköä ja toimin ministeriön 
Ashkelonin alueen yleisjohtaja-
na. 

Glick toimi viiden vuoden 
ajan Temple Instituten toimitus-
johtajana. Hän luennoi erilaisis-
ta aiheista, kuten Jerusalem ja 
Temppelivuori. 

– Vuonna 2008 minusta tuli 
Temple Mount Heritage -sää-
tiön puheenjohtaja ja johdin 
Haliba-järjestöä, joka keskittyy 

taisteluun juutalaisten yhtäläi-
sistä oikeuksista Temple Mount 
-vuorella, mukaan lukien oikeus 
nousta vuorelle vapaasti ja ru-
koilla siellä. Näiden ponniste-
lujen vuoksi menetin melkein 
henkeni viisi vuotta sitten.

Temppelivuori 
avainroolissa

Kun Jumala antoi Aabrahamille 

tehtävän, Hän sanoi, ettei tehtä-
vä ole helppo ja matkalla tulee 
olemaan esteitä. Ihmiset tulevat 
väittämään Aabrahamin olevan 
hullu ja pyrkivät monin tavoin 
estämään hänen tekemisiään. 

– Meidän tehtävämme on työs-
kennellä Jumalan kanssa, toteaa 
Glick. – Kun aloitin toimintani, 
Temppelivuorella kävi vain har-
voja juutalaisia. Temppelivuori 

oli terrorin ja vihan keskus. Jo-
kainen vuorelle noussut kohtasi 
tuon vihan. Mutta Temppelivuo-
ri on Jumalan valitsema keskus 
maailman rauhalle. Kun tajusin 
tilanteen, sanoin, että emme voi 
sallia, että paikka, jonka pitäisi 
olla Jumalan valon keskus, on-
kin pimeyden keskus.

Hän kertoo keskustelleensa 
ihmisten kanssa Jerusalemin 

roolista maailman rauhassa ja 
maailman hengellisyydessä. 

– Aloin kiertää puhumassa 
ihmisille Jumalan kutsusta ja Ju-
malan Sanasta Jerusalemista. Sa-
noin, että meidän täytyy muuttaa 
tämä paikka rauhan paikaksi. Ja 
vähän kerrallaan asiat alkoivat 
muuttua.

Vuonna 1989 Temppelivuo-
rella kävi 100 juutalaista, nyt 
vuonna 2019 siellä on käynyt jo 
35 000 juutalaista. Vuonna 2010 
Temppelivuorella kävi puoles-
taan 180 000 kristittyä turistia ja 
vuonna 2018 jo 670 000 kristittyä 
turistia.

Neljä luotia
Syksyllä 2014 oli tapahtuma 
Begin Centerissä Jerusalemin 
Vanhan kaupungin vieressä. 
Tapahtuman sanoma oli, että Is-
rael palauttaa Temppelivuoren. 
Paikalla oli rabbeja, poliitikkoja, 
mutta myös tavallisia ihmisiä.

Tapahtumat päätyttyä Yehuda 
Glickin eteen pysähtyi mootto-
ripyörä, jonka ajaja väitti rabbin 
olevan petturi ja ampui neljä 
luotia tämän rintaan.

Glick kiidätettiin vakavasti 
haavoittuneena sairaalaan, ja 
hänen perheensä kutsuttiin jät-
tämään hänelle jäähyväiset. 

– Yhdeksän leikkauksen jäl-
keen Jumala antoi minulle elä-
mäni takaisin, rabbi toteaa sel-
västi liikuttuneena. 

Lukemattomat ihmiset eri puo-
lilla maailmaa rukoilivat hänen 
puolestaan, niin juutalaiset kuin 
ei-juutalaisetkin. 

– Kun Jumala pelasti minut, 
sanoin Hänelle, että olen palve-
lijasi Jerusalemin tähden.

Shalom Jerusalem 
Foundation 

Vuotta myöhemmin hänet valit-
tiin Knessetiin Likudin listoilta. 
Viime keväisiin vaaleihin hän 
ei enää lähtenyt mukaan, vaan 
keskittyy nyt perustamansa uu-
den järjestön, Shalom Jerusalem 
Foundationin johtamiseen.

Jerusalemin rauha on erityi-
senlainen rauha, joka perustuu 
suhteeseen Jumalan kanssa.

– Me olemme päättäneet 
nostaa sionismi aivan uudelle 
tasolle ja painottaa miljoonille 
Raamattuun uskoville, että mei-
tä on siunattu mahdollisuudella 
todistaa omin silmin profeettojen 
näkyjen toteutumista. Meidän 
tulee tehdä yhteistyötä vahvis-
taaksemme siteitä eri kansojen, 
juutalaisen kansan, Raamatun, 
Jerusalemin ja Temppelivuoren 
välillä – ja Temppelivuoren mer-
kitystä Jumalan maailmalle anta-
mien siunausten lähteenä.

Rabbi Yehuda Glick kertoo 
käyvänsä joka torstai Temppeli-
vuorelle rukoilemassa ihmisten 
lähettämien rukouspyyntöjen 
puolesta.

Tammikuussa 2021 hän on 
järjestämässä ensimmäistä kan-
sainvälistä raamattukonferenssia 
Jerusalemissa. 

– Ihmisiä ympäri maailmaa tu-
lee silloin tänne opiskelemaan 
Raamattua, ja niin Jerusalem tu-
lee jälleen olemaan rukouksen, 
Jumalan Sanan ja maailman rau-
han keskus.

Jerusalemin rauha ei tarkoita 
hänen mukaansa mitään suvait-
sevaisuuden aikaa, vaan osalli-
suutta. Ihmiset tulevat ymmär-
tämään, että meidän on tehtä-
vä yhteistyötä, koska olemme 
kaikki saman Jumalan lapsia. 
Opetustyössään Glick julkaisee 
Shalom Jerusalem Foundatio-
nin nettisivuilla viikottain uusia 
Torah-opetusvideoita. 

– On väärin, että Temppe-
livuori olisi vain muslimeille 
sallittu. Kaikkien ihmisten on 
päästävä rukoilemaan sinne ja 
saamaan osansa Jumalan siuna-
uksista. Me haluamme jakaa Isra-
elin siunauksia niin suomalaisille 
kuin kiinalaisille ja afrikkalaisil-
le, kaikkialle maailmaan.

B  – Uskon todella, että viime kädessä 
hyvä voittaa pahan ja rauha tulee. Us-
kon, että rauhan tuominen vahvistaa 
Jerusalemin ja Temppelivuoren asemaa 
sen keskellä globaalina rauhan ja kanso-
jen sovinnon keskuksena., toteaa rabbi 
Yehuda Glick.

A  Yehuda Glick palveli Likud-puolueen 
21. Knessetin jäsenenä toukokuusta 2016 
toukokuuhun 2019.
– Tulin Knessetiin edistämään ideologiaa, 
ei poliittista uraani, ja näin ollen pyysin 
ensimmäistä kertaa Knessetin historias-
sa, että toimistoni nimeksi tulisi ”Rau-
han Jerusalem” eikä MK Yehuda Glickin 
toimisto. 
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SE todella hyvä  
pyöräkauppa

PERUSPYÖRÄT
RETKIPYÖRÄT
MAASTOPYÖRÄT
KILPAPYÖRÄT 
ERIKOISPYÖRÄT
SÄHKÖPYÖRÄT 45 eri mallia!
CHEBICI-mittatilauspyörät

Vanha Yhdystie 2 • 04430 Järvenpää • 09 286 559 
www.chebici.fi • avoinna ma–pe 9–18, la 9–14

Sydämellä ja  
suurella ammattitaidolla

Järvenpään
Yrittäjien 
Vuoden 

uranuurtaja
2017

Huolto • varaosat • varusteet • asusteet • pyörävuokraus

Renault Clio
C  A   Ulkoapäin 
Clio on muuttu-
nut huomattavas-
ti maltillisemmin 
kuin sisätilat.

D   Peräluukun aukaisu on ainakin Suo-
men kuraisissa oloissa kädet likaavaa 
touhua.

C   Keskikonsolin tietoviihdejärjestelmä on entistä helpompaa käyttää.

D   Kaikkia säätöjä ei ole haudattu tieto-
tekniikan syövereihin, vaan osa säätimis-
tä löytyy vielä joko pianonäppäimistönä 
tai pyöritettävinä säätiminä.

D   Ohjaamo on varsin nykyaikainen etenkin isomman digimittariston ansiosta. D   Konepellin alla on aikaisempi TCe 90 -moottori korvattu uudella TCe 100:lla.

Kimmo Janas

Otimme vuoden 
viimeiseen lehteen 
koeajettavaksi 
uudistuneen Renault 
Clion.

V uonna 1990 lanseerattua 
Renault Clioa on myyty 
jo runsaat 15 miljoonaa 

kappaletta. Nyt uusi, viides su-
kupolvi jatkaa perinnettä hyvällä 
otteella.

Uudistuneen Clion ulkoisessa 
olemuksessa on paljon vanhaa 
ja tuttua, mutta käytännössä auto 
on kuitenkin kokonaan uusi.

Näkyvimmät uudistukset löy-
tyvät auton sisältä.

Uusi alusta
Viisi vuotta kehitelty Renault-
Nissan Allianssin uusi CMF-B 
-perusrakenne otetaan käyt-
töön ensimmäisenä juuri Cliossa. 
Edelliseen Clioon verrattuna 85 
prosenttia osista on uusia.

Uudistunut Clio on 50 kg ai-
empaa kevyempi ja pohja on 
tasainen, jotka kummatkin vai-
kuttavat auton kulutuksen ja 
päästöjen alentamiseen.

Aiempaa jäykemmällä perus-
rakenteella on parannettu ajo-
ominaisuuksia. Ohjaus on ai-
empaa nopeampi samalla kun 
kääntöympyrä on pienentynyt. 

Myös joustovaroja on optimoitu.

Uudet moottorit
Clion lanseerattiin aluksi te-
hokkaalla TCe 100 -moottorilla, 
joka kehittää 100 hevosvoimaa 
ja 160 Nm vääntöä eli 10 hv ja 
20 Nm edellistä TCe 90 -moot-
toria enemmän. Varsinkin tuo 
lisävääntö on ehdottomasti ter-
vetullut. Aluksi moottori tulee 
myyntiin manuaalivaihteistolla ja 
vuoden vaihteessa rinnalle tulee 
uusimman sukupolven X-Tronic 
automaattilaatikko.

Moottorivalikoima kasvaa 
myöhemmin vapaasti hengittä-
vällä SCe 75 -moottorilla sekä 
TCe 130 -moottorilla. 

Ensi vuoden puolella valikoi-
maan tulee vielä mielenkiintoi-
nen Clio E-Tech Hybrid -versio, 
jossa 1,6-litrainen bensakone on 
yhdistetty kahteen sähkömoot-
toriin.

Tilaa löytyy
Vaikka Clion linjoissa on siis 
paljon tuttua, kaikki korin osat 
ovat uusia. Mukavan piristeen 

auton ulkonäköön tuovat täys-
LED Pure Vision -etuvalot, jotka 
ovat vakiovarusteena kaikissa 
versioissa.

Uusi Clio on edeltävää suku-
polvea hieman lyhyempi ja ma-
talampi, mutta matkustajilla on 
aiempaa enemmän tilaa.

Istuimia on kehitetty selvästi 
ja nyt pitkän istuinosan ansiosta 
reisitukea löytyy aikaisempaa 
enemmän samalla kun selkänoja 
antaa tyydyttävän sivuttaintuen. 
Etupenkkien takaosa on muo-
toilu uudelleen, jonka ansiosta 
taakse on löytynyt lisää polviti-
laa. Ohuemmat pääntuet myös 
lisäävät takana tilan tuntua.

Selvä tason nosto
Ajotuntuma on varsin miellyttä-
vä. Kun vertaa tuntuvaa muu-
tama vuosi sitten testaamamme 
edellisen sukupolven Clioon, on 
muutos aikamoinen.

Sisätilojen materiaalit anta-
vat entistä korkeatasoisemman 
kokonaisvaikutelman, ja kun 
tarkastelee vakiovarustelistaa, 
ei voi muuta sanoa kuin – va-
pise Toyota Yaris! Kisa pikku-
autoluokassa tulee kiristymään 
entisestään
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