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Jumalan 
rakkautta 
heijastaen
Taakse jäi vuosi, jota leimasivat surulliset uutiset; oli lomau-
tuksia, irtisanomisia ja luonnonmullistuksia, mutta myös 
monia järjettömiä väkivallantekoja, joissa varsin usein pää-
tekijänä oli syrjäytynyt, ahdistunut mies.

Monet kristitytkin ovat alkaneet kysellä, miksi Jumala 
lähettää meille tällaisia koettelemuksia, mitä pahaa me 
olemme tehneet.

Koettelemusten syytä osaa tuskin kukaan kunnolla se-
littää, mutta se on varmaa, että Jumalalta ne eivät ole 
lähtöisin, eikä Hän ole meitä hylännyt!

Jumala on rakkaus ja Hän haluaa ainoastaan meidän 
parastamme. Mutta Hän on antanut meille myös valinnan 
vapauden, eivätkä kaikki ratkaisumme välttämättä ole par-
haita mahdollisia.

Meidän tulisi pyrkiä osoittamaan tuota Jumalan rakkautta 
myös omissa teoissamme ja suhtautumisessamme lähim-
mäisiimme.

Kuinka moni perheväkivaltatilanne voitaisikaan välttää, 
jos me rakastaisimme lähimmäisiämme, niin kuin Jeesus 
on rakastanut meitä? Miksi emme voi mennä vierelläkul-
kijaksi, kun huomaamme lähimmäisemme – hyvin usein 
miehen – olevan ahdistunut? Miksi emme voi kantaa osaa 
toisen taakasta?
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Teksti: Antti Eskelinen

Kuvat: Kimmo Janas

Israelissa yksi eniten 
käytetyistä sanoista on 
rauha. Siitä puhuvat 
varsinkin tien vasenta 
laitaa kulkevat, joista 
maan presidentti 
Shimon Peres on 
tunnetuin. 

Peres oli yksi Oslon accor-
dien alullepanijoista käyt-
täen viisaasti ja kaukonä-

köisesti vähemmän tunnettuja 
lähettejään kuten Jossi Beilin 
ja muita niiden alkuvaiheissaan 
rikollisissa keskusteluissa Jasser 
Arafatin ja hänen esikuntansa 
kanssa. 

Niiden seurauksena lähes 1500 
israelilaista, miestä naista ja las-
ta on saanut surmansa Arafatin 
junailemien intifada-nimellä kul-
kevien terroriaaltojen kourissa, 
joita on jatkunut siitä lähtien eri 
asteisina. Se tunnetaan jatkuvana 

rakettitulena Gazasta rajan tun-
tumassa olevia juutalaisyhteisö-
jä vastaan ja yhä lisääntyvänä 
maantie-gangsterismina etenkin 
palestiinalaisalueiden reunoilla. 
Mutta sitä esiintyy myös yksittäi-
sinä hyökkäyksinä juutalaisko-
teihin surmaten – kuten Yitzha-
rin tapauksessa – koko perheen 
jäsenet sylivauvasta vanhempiin, 
yhteensä viisi perheen jäsentä. 
Israelilaisia autoja kivitetään päi-
vittäin kivin ja petrolipommein.

PA:n ”presidentin” tittelin 
omaksunut Mahmoud Abbas 
on kieltäytynyt neuvottelemasta 
pääministeri Netanyahun kans-
sa erilaisia verukkeita esittäen 
neljän vuoden ajan. Hän esitti 
marraskuussa YK:n yleisko-
kouksessa Palestiinan valtion 
hyväksymistä YK:n jäseneksi 
ei-valtion tunnuksilla, mikä oi-
keuttaisi sen pääsyn YK:n vai-
kutusvaltaisiin komiteoihin ja 
muihin järjestöihin, joista käsin 
se voisi jatkaa taistelua Israelin 
laillisuuden kieltämiseksi. Ab-
bas saikin tahtonsa läpi YK:n 
hyväksyessä Palestiinan valtion 
ei-valtion mandaatilla YK:n tark-

kailijajäseneksi 29.11.2012, mikä 
tarkoittaa Oslon sopimusten mi-
tätöimistä. Pääministeri Netanya-
hu vastasi siihen antamalla luvan 
3000 asunnon rakentamiseksi Je-
rusalemiin ja Juudean ja Sama-
rian alueille, mitä on sittemmin 
uusilla kohteilla.

Rauhaprosessi 
kuolleessa 

tilassa
Pääministerin asettama Edmond 
Levyn komitea havaitsi, että koko 
Israelin maa Välimerestä Jordan-
jokeen kuuluu kansainvälisesti 
hyväksytyin päätöksin juutalais-
ten kansalliseen kotimaahan. 
Siihen kuului alun perin myös 
nykyisen Jordanian alue, mutta 
jonka Churchill erotti omaksi 
Transjordanian suojelumonar-
kiaksi. Se oli tarkoitettu Syyria 
Palestiinassa asuvien arabien, 
nykykielessä palestiinalaisten, 
omaksi maaksi, jonne heidän 
toivottiin muuttavan myös Jor-
danjoen länsipuolisista alueista. 
Englannin siirtomaahallitus ei 
kuitenkaan koskaan hyväksynyt 
Balfourin julistusta vuodelta 1917 

eikä siihen perustuvia Kansain-
liiton päätöksiä. Se ei myöskään 
millään tavoin halunnut edistää 
arabien ja juutalaisten erottamis-
ta – eikä hyväksynyt sitäkään, 
että juutalaiset halusivat muuttaa 
vainoa pakoon muinaiseen koti-
maahansa. Muuttorajoitteet kos-
kivat vain juutalaisia, arabeilla 
oli vapaa muutto-oikeus. Arabit 
muuttivat suurin joukoin, koska 
Palestiinassa oli tarjolla työtä.

Jordanian miehitettyä Juude-
an ja Samarian 1948 Jordania 
aloitti järjestelmällisesti kaik-
kien siellä asuvien juutalaisten 
poistamisen joko surmaten ja 
ajaen heidät maanpakoon. He 
tuhosivat juutalaisten muinaisia 
pyhiä paikkoja ja rakennuksia, 
Jerusalemissa yksin he tuhosi-
vat kaikki 58 synagogaa tai us-
konnollista rakennusta, kuten 
Hurvan synagogan Jerusalemin 
vanhassa kaupungissa, joka on 
nyt rakennettu uudelleen.

Abbasin ja PA:n johtajien kes-
keisin iskulause on ollut syytös, 
että juutalaiset ovat aloittaneet 
arabien, muslimien ja kristittyjen 
pyhien paikkojen tuhoamisen ja 

RAUHATON 
MAAILMA

Jerusalemin arabialueiden juuta-
laistamisen. Kaikkein arkaluon-
teisin alue on Temppelivuori, 
jonka IDF:n voittoisat joukot va-
pauttivat 1967 puolustussodassa, 
mutta jonka silloin puolustusmi-
nisterinä ja sotasankarina kun-
nioitettu Moshe Dayan luovutti 
islamin säätiölle, wafk, joka vas-
taa alueen päivärutiinista, mutta 
alueen omistusoikeus säilytettiin 
Israelilla. Käytännössä sitä toteu-
tetaan siten, etteivät muut kuin 
muslimit saa rukoilla vuo-
rella. Jopa huulten liikut-
taminen epäilyttävästi voi 
aiheuttaa pitkät kuulustelut 
ja poistamisen vuorelta. 

PA:n johtajat sen kor-
keimman oikeuden tuo-
maria myöten väittävät, 
ettei juutalaista Temppeliä 
koskaan ole ollut Temppe-
livuorella, vaan se oli Sike-
min lähellä sijaitsevalla Ge-
risimin vuorella Samariassa, 
jonne Babyloniasta paluun 
jälkeen rakennettiin Jeru-
salemin Temppelin kanssa 
kilpaileva kulttirakennus.

Israelin ja palestiinalais-
ten välinen rauhanprosessi 
on täysin kuolleessa tilas-
sa, eikä USA:n nykyinen 
presidentti Barack Hussein 
Obama tunne mitään tar-
vetta kiirehtiä sitä.

 
Naisten oikeuksia 

poljetaan
Sodan tuulet ja huhuja 
sodista kantautuu Israelin 
maahan monelta taholta. 
Arabikevään nimellä kul-
kenut puhuri kaatoi useita 
Pohjois-Afrikan maiden yk-
sivaltiaita USA:n presidentti 
Obaman ajaman ideologian 
mukaisesti todellisen de-
mokratian kasvattamiseksi 
niiden tilalle. Käytännössä 
länsimaiden mukainen de-
mokratia ei ole juurtunut 
ollenkaan näihin arabimai-
hin, joissa muinaisen beduiini-
käytännön mukaan yhteisöllä 
täytyy olla yksi päättäjä, jonka 
puoleen kuka hyvänsä yksityi-
nen kansalainen voi kääntyä 
ongelmineen.

Beduiiniyhteisössä johtaja, 
sheikki, toimi samalla yhteisön 
pankkina. Kaikki ryöstöretkissä 
hankitut saaliit olivat hänen ta-
kanaan jo pelkästään siksi, että 

yksityisen ihmisen oli vaikea 
vartioida aarteitaan varkauksilta, 
ja toiseksi, jos hän jotain tarvitsi, 
hän sai sen yhteisön johtajalta, 
jolla oli varaa pitää vartioita suo-
janaan.

Tämän ikivanhan perinteen 
mukaisesti, vaikka arabimaissa 
on demokratian ulkoiset tun-
nusmerkit parlamentti komite-
oineen ja erilaisia instituutioita 
ja hallitus, maan johdossa on 
kansan hyväksymä yksi henkilö 

– useimmiten mies – joka viime 
kädessä määrää kaikesta.

Egyptissä tämä henkilö on 
presidentin manttelia kantava 
Mohammed Mursi.

Presidentti Mursi kuului Mus-
limiveljeskuntaan, mutta erosi 
siitä tultuaan valituksi presiden-
tiksi. Saatuaan vallankahvan hän 
aloitti välittömät puhdistustoimet 
alistaen maassa valtaa pitävän 
armeijan valtaansa ja käyden 

järjestelmällisesti läpi kaikkia 
instituutioita ja laitoksia erotta-
en Mubarakin ajoilta periytyneet 
johtajat ja nimittäen heidän ti-
lalleen omia miehiään. Mursi 
on aloittanut Egyptin ja Israelin 
välisiä suhteita valvoneen rau-
hansopimuksen uudistamisen 
saadakseen armeijan yksiköitä 
Siinain niemimaalle, jota Israel 
on pitänyt puskurivyöhykkee-
nä.

Siinain niemimaalle on pesiy-

tynyt joukko ääri-islamilaisia jär-
jestöjä, jotka eivät häpeile uhata 
Israelia ja myös Egyptin armei-
jan tukikohtia ja lomaparatiiseja 
hyökkäyksillään.

Muslimiveljeskunta on aloit-
tanut Egyptissä sharia-lain to-
teuttamisen, minkä näkyvimpiä 
muotoja ovat naisten oikeuksien 
polkeminen ja heidän pukeutu-
mistaan koskevat ankarat sään-
nöt. Toiseksi rangaistusmuotoi-

na yleistynevät kivittämiset ja 
jäsenten katkomiset.

Egypti on USA:n antaman 1.2 
miljardin USD vuosittaisen avun 
turvin rakentanut uudenaikaisen 
armeijan USA:lta saamiensa so-
tilaskaluston, tankkien, hävittäji-
en ja ohjusveneitten muodossa. 
Egypti edustaa vaarallisinta po-
tentiaalista vihollista juutalais-
valtiolle, jos Iranin ydinaseuhka 
jätetään syrjään.

Vaarallinen tilanne on kehit-
tymässä Etiopiassa. Egyptin 
halki kulkeva Niili saa 80 
% vedestään Etiopian läpi 
kulkevasta Sinisestä Nii-
listä. Etiopia suunnittelee 
sille suuria patoja, joilla se 
säännöstelee veden virta-
usta. Egypti uhkaa pom-
mittaa Etiopian rakentamat 
padot.

 
Muslimiveljeskunta 
koventaa otteitaan

Arabikevään raikkaat tuu-
lahdukset – Syyriassa sisäl-
lissodaksi ja arabitalveksi 
kehittyneet – ovat askar-
ruttaneet Israelin päättäjiä, 
sekä siviili- että sotilasasuis-
sa kulkevia, sillä Syyrian 
presidentti Bashar Assad 
on osoittautunut Venäjän, 
Kiinan ja Iranin tuella ko-
vemmaksi pähkinäksi kuin 
monet aiemmin kevättuulis-
sa kaatuneet päämiehet.

Syyrian tilanteen tekee 
monin verroin vaarallisem-
maksi se, että Syyrialla sano-
taan olevan Lähi-Idän suu-
rimmat kemiallisten ja bio-
aseitten varastot, ja lisäksi 
sillä on tehokkaat ohjukset 
niiden lähettämiseksi koh-
teisiinsa. Presidentti Assad 
on vakuuttanut, ettei hän 
käytä niitä omia kansalaisi-
aan, mutta kylläkin maahan 
tunkeutunutta ulkomaista 
hyökkääjää vastaan. Maan 

kapinallisten joukossa on run-
saasti ulkomaisia palkkasotureita 
ja heidän aseensa ja taloutensa 
tuki tulee Persianlahden maista, 
usein USA:n rahoittamina. Assad 
voi tästä johtuen jossain vaihees-
sa katsoa, että Syyria on joutu-
nut ulkoisen hyökkäyksen koh-
teeksi, mikä antaisi tarvittavan 
verukkeen kemiallisten aseitten 
käytölle. Syyrian uskollinen tu-
kija Hizbullah on koonnut A
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50 000 ohjuksen varastot, joilla 
se uhkaa koko Israelia maata.

Syyrian tilannetta mutkistaa 
huomattavasti Turkin aktivoitu-
minen Assadia vastaan. Se näyt-
tää ärsyttävän Assadia tahallisesti 
ja se tulitti tykistöllään useiden 
vuorokausien ajan Syyrian alu-
eita rajansa tuntumassa kostona 
siitä, että Syyriasta ammuttu kra-
naatti osui kaupunkiin surmaten 
kaksi naista ja kolme lasta. Sen 
jälkeen joitain yksittäisiä kra-
naatteja putoili Turkkiin ilman 
henkilövahinkoja, mutta niiden 
ampujista ei ole tietoa. Kapinal-
liset ovat voineet  ampua ne saa-
dakseen Turkin aktiivisemmaksi. 
Tilanne kiihtyi, kun Turkki kielsi 
Syyrian koneitten ylilennot, mi-
hin Syyria vastasi samalla tavoin 
kieltäen turkkilaisten koneitten 
ylilennot.

Pääministeri Netanyahu il-
moitti jokin aika sitten, että jos 

Syyrian massatuhoaseet ovat 
vaarassa joutua terrorijärjestö-
jen kuten Hizbullah käsiin, Israel 
tule estämään sen sotilaallisesti. 
Viimeksi Ranska varoitti, että jos 
Syyria käyttää laittomia aseitaan, 
se oikeuttaa länsimaita mene-
mään väliin YK:n omaksuman 
periaatteen ”velvollisuus suojel-
la” mukaisesti kuten Libyassa.

Muslimiveljeskunta Jordani-
assa on alkanut koventaa vaati-
muksiaan perustuslaillisen mo-
narkian soveltamiseksi maan 
hallitusvaltaan nykyisen kunin-
kaan yksinvallan sijaan. Kunin-
gas Abdullah II:n valta on perus-
tunut maan eteläosassa asuvien 
beduiinien tukeen, mutta maan 
enemmistö, n. 65 %, on peräi-
sin Syyria-Palestiinasta. Suurelle 
osalle heistä annettiin kansalais-
oikeudet, mutta viime aikoina 
oikeuksia on vedetty takaisin. 
On luultavaa, että Jordania tulee 

seuraamaan Egyptin esimerkkiä. 
Israelilla ja Jordanialla on 1994 
solmittu rauhansopimus, jota 
Jordaniassa vaaditaan muutetta-
vaksi tai peruutettavaksi.

 
Kolmatta intifadaa 

vaaditaan
Israelissa on valmistauduttu seu-
raavaa sotaa Hamasia ja muita 
terrorijärjestöjä vastaan Gazas-
sa. Raketti- ja kranaattituki jat-
kuu sieltä harvakseltaan välillä 
kiivastuen jopa 50 raketin päi-
vävauhtiin. Israelin johtajat ovat 
osoittaneet hämmästyttävän 
suurta sietokykyä antaessaan 
tilanteen jatkua ilman ratkaisu-
mahdollisuutta. Hamas ja Islamic 
Jihad ovat kasvattaneet asevaras-
tojaan varsinkin Libyasta salakul-
jetettujen aseitten ja ohjusten 
muodossa, sekä kouluttaneet 
joukkojaan Siinailla sekä Syy-
riassa ja Iranissa. Suomikin oli 
joutunut Israelin mustalle listal-
le Estelle -aluksen höyrytessä 17 
aktivistia kansillaan kohti Gazan 
rannikkoa. Alus purjehti Suomen 
lipun alla ja aktivistien joukossa 
oli suomalaisia, minkä johdosta 
Israel varoitti Suomen ulkomi-
nisteriötä leikkimästä tulella.

Israelin teloitettua Hamasin 
aseellisen siiven johtajan täs-
mäohjuksella rakettituli Gazas-
ta kiihtyi mittasuhteisiin, jota 
ei enää voitu sietää. IDF päätti 
aloittaa operaation ”Pilvenpat-
sas” v. 2011 marraskuun puolivä-
lissä. Puolustusministeriö suoritti 

osittaisen reservien kutsun asei-
siin kooten Gazan rajan tuntu-
maan 50 000 sotilasta, kymmeniä 
panssarivaunuja ja tykistöä. Tais-
telut kuitenkin aloitettiin Israelin 
ilmavoimien (IAF) ohjusiskuilla 
ennalta määriteltyihin kohteisiin, 
joiden koordinaatit oli selvitetty 
GPS-järjestelmää varten. Kaksi 
kertaa maajoukot olivat availe-
massa Gazan portteja, kun heidät 
kutsuttiin takaisin. Ilmavoimat 
moukaroivat ase-verstaita, Ha-
masin joukkojen harjoituskent-
tiä, salakuljetustunnelaita ja lu-
kuisia muita kohteita. Erityisesti 
Hamasin kehittämän Fajr-raketin 
version M-75 valmistusverstaita 
pommitettiin.

USA:n painostuksella ja Egyp-
tin välityksellä neuvoteltu tuli-
tauko alkoi 21.11.12. Gazasta 
oli ammuttu n. 1500 rakettia ja 
kranaattia, joukossa M-75 raket-
teja, joita ammuttiin Tel Avivin 
esikaupunkiin yhden osuessa 
kerrostalon kattokerrokseen tu-
hoten yhden asunnon ja vauri-
oitten useita muita. Kaksi M-75 
rakettia ammuttiin kohti Jerusa-
lemia tarkoituksella osua Knes-
setiin, mutta ne putosivat kauas 
kaupungin ulkopuolelle. Raketin 
kantomatka on 75 km.

IAF kertoi suorittaneensa n. 
1500 ilmaiskua Gazan alueelle. 
Ihmisvahingot jäivät molemmin 
puolin varsin siedettäviksi, IAF:n 
varoessa kaikin tavoin iskemästä 
siviilikohteisiin.

Tulitauon jälkeen Hamas sa-
noo voittaneensa sodan, sillä sen 
organisaatio pystyi säilyttämään 
entisen asemansa jo johtonsa, 
mikä on suuresti rohkaissut 
myös Juudean ja Samarian pales-
tiinalaisia, jotka ovat kiihdyttä-
neet hyökkäyksiään israelilaisia 
autoilijoita  ja yksittäisiä henki-
löitä vastaan etenkin Jerusalemin 
itäosissa ja Hebronin alueella.

Tulitauko on säilynyt hyvin 
paria Gazasta ammuttua raket-
tia lukuun ottamatta. Hamas ja 
Fatah sopivat Kairossa 17.01.13 
yhteistoiminnan aloittamisesta 
ja yhteishallituksen muodosta-
misesta. Jotkut palestiinalais-
ryhmät vaativat kolmannen 
intifadan aloittamista Israelia 
vastaan, mitä varsinkin Hamas 
on toivonut perustuskirjansa 
mukaisesti, joka vaatii aseellis-
ta toimintaa ”miehitettyjen alu-
eitten” vapauttamiseksi, joihin 

kuuluu koko Israelin alue.
Israelin kehittämät Teräskupu 

-ohjustorjuntapatteristot elimi-
noivat 84 % Gazasta ammutuis-
ta raketeista, mitä voidaan pitää 
erinomaisena saavutuksena.

 
Kohtalonkysymys 

Israelille
Iran on kokenut viime aikoina 
useita takaiskuja, mutta se val-
mistautuu tulevaa sotaa varten. 
Iranin vaikutus tuntuu erityises-
ti Irakissa Syyrian painiskellessa 
omissa vaikeuksissaan. Kukaan 
ei tiedä, miten Syyrian yhtälö 
ratkaistaan taistelujen vaadittua 

jo yli 60 000 ihmisen hengen, 
eikä verenvuodatukselle näytä 
tulevan loppua.

USA:n asiantuntijain mukaan 
Iranin ydinpommi on valmis 
vuoden 2014 puolivälissä, mikä 
viittaa Iranin ydinohjelman jou-
tuneen vaikeuksiin sanktioitten 
vuoksi.

Vaarallinen voimienkeskitys 
jatkuu Persianlahdella, jonka 
kautta kulkee n. 40 % länsimait-
ten tarvitsemasta raakaöljystä. 
Iran uhkaa sulkea Hormuzin 
salmen, jos Irania vastaan hyö-
kätään. Se aiheuttaisi katastrofin 
länsimaissa, joiden talous pa-

henee ilman tällaisia iskujakin. 
Iranin ydinase lienee enää muu-
taman kuukauden päässä, sikäli 
kuin tietoihin voi luottaa.

Tulisiko Iran lopultakaan 
käyttämään ydinasetta Israelia 
vastaan, on kysymys, johon ku-
kaan ei voine antaa tyydyttävää 
vastausta. Iran on Persian mui-
naisen mahdin ja rikkaan kult-
tuurin perijä, joten sen uskoisi 
käyttäytyvän järkevästi, mutta 
uskonkiihkoinen messias-usko 
voi pimentää kaiken järkevän 
ajattelun. Tämä on yhtälö, joka 
jollekin toiselle maalle voi olla 
vain yksi monista ongelmista, 

mutta Israelille se voi olla koh-
talonkysymys.

Viime kädessä juutalainen 
kansa voi turvautua vain Ikiaiko-
jen Jumalaansa, joka on luvan-
nut suojella tätä uppiniskaista ja 
epäluotettavaa kansaansa, koska 
itse Hän sen valitsi.

Saudi Arabian yli-ikääntynyt 
monarkia osallistuu Lähi Idän 
kehitykseen vain maksumiehe-
nä. Saudihallitus tukee rahalli-
sesti ja diplomaattisesti Syyrian 
kapinallisia.

A
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• Valomainokset: 
     led-, neon- ja loiste-
     putkimainosten valmistus, 
     asennus ja huolto

• Opasteet:
     suuret tienvarsimainokset,
     liikepaikkamerkit

• Auto- ja ikkunateippaukset
• Henkilönostinten ja alumiinitelineiden
    vuokraus
• Henkilönostinten katsastus Tutustuthan

uudistuneisiin 

sivuihimme!

Tilaa: 019 668 135
www.christina-lehti.com

Itsellesi 
iloksi,

läheiselle 
lahjaksiJa Jumala loi maanviljelijän...

Siinä missä Ex-Miss Suomen, Pia Pakarisen lyhyt esiintyminen Merce-
des-Benzin Super Bowl -mainoksessa on pantu merkille Suomessa, 
on vähäisemmälle huomiolle jäänyt Dodge RAM -pickupin mainos 
samaisessa amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelussa.

Mielenkiintoista Dodgen automainoksessa, että siinä ei mainita ha-
laistua sanaa itse autosta, ja kyseisen kulkuneuvon kuvakin ilmestyy 
ruutuun vasta pariminuuttisen mainoksen viime sekunneilla.

Muu teksti onkin sitäkin mielenkiintoisempaa: 
– Ja kahdeksantena päivänä Jumala katsoi alas paratiisiinsa ja 

sanoi: ”Minä tarvitsen huolenpitäjän.” Ja Jumala loi maanviljelijän. 
Jumala sanoi: ”Minä tarvitsen halukkaan, joka nousee aamulla ennen 
aamunsarastusta, lypsää lehmät, työskentelee koko päivän pellolla, 
lypsää lehmät jälleen illalla, syö illallisen ja lähtee sitten kaupungil-
le, jossa viipyy koululautakunnan kokouksessa yli puolenyön.” Ja 
Jumala loi maanviljelijän. Jumala sanoi: ”Minä tarvitsen jonkun, joka 
istuu koko yön vastasyntyneen orivarsan vieressä ja katselee, kun 
se kuolee, pyyhki silmänsä ja toteaa ”Ehkä ensi vuonna,”…

Jumala jatkaa toivelistaansa käyden läpi maanviljelijän raskaan 
arkirutiinin päätyen lauseeseen: ”Tarvitsen, jonkun, joka yhdistää 
perheen vahvoin, toisistaan välittävin sitein, joka nauraa, huokaisee 
ja vastaa hymyilevin silmin, kun hänen poikansa kertoo haluavansa 
viettää elämänsä samalla tavalla kuin hänen isänsä on tehnyt.” Ja 
Jumala loi maanviljelijän.

Katso video: http://youtu.be/AMpZ0TGjbWE

HK INSTRUMENTS
www.hkinstruments.fi

Kristillisiä ohjelmia 
kännykällä

Maailman suurin kristillinen 
ohjelmantuottaja, Trinity Brad-
casting Family of Networks on 
tuonut markkinoille älypuhelin-
sovellukset, jotka mahdollistavat 
kristillisten televisiolähetysten 
seuraamisen iPhonella, iPadilla 
sekä Android-puhelimilla.

Pienenä kalifornialaisena tv-
asemana 40 vuotta sitten käyn-
nistynyt yhtiö on kasvanut yli 20 
kansainvälisestä kanavaa lähet-
täväksi yritysryppääksi.

TBN Appsin kautta voi seura-
ta yhtiön lippulaivan, TBN-ka-
navan lisäksi mm. JCTV-nuorten 
kanavaa, Smile of a Child -lasten 

kanavaa, Church Channelia sekä 
useita espanjan-, venäjän ja ara-
biankielisiä kanavia.

Viktor Klimenko
EMIGRANT – Riemuvuodet 1965-2012
6 CD:n paketti
EMI, 2012

JUHLAT JATKUVAT...
Viktor Klimenko juhli viime vuonna niin 
50-vuotista taiteilijauraansa kuin 70-vuotis-
syntymäpäiviään. 

Vuoden mittaan Viki kiersi maata juhla-
kiertueen kanssa ja piti kaksi juhlakonserttia 
Helsingissä.

Vuoden kuluessa julkaistiin myös CD "Le-
genda" sekä kaksi CD-pakettia; Aikamedian 
"Viktor Klimenko – Kultaiset vuodet" sekä 
tässä esiteltävä EMIn "Viktor Klimenko, Emi-
grant – Riemuvuodet 1965-2012".

Siinä missä tuo Aikamedian 3 CD:n paketti 
sisälsi Vikin hengellistä laulutuotantoa, EMI 
on koonnut 6 CD:n boxiin peräti 127 laulua 
lähtien sieltä vuonna 1965 ilmestyneeltä Ei-
linor -singleltä päätyen "Loista, pala, rakas-

ta" LP-levyyn vuodelta 1978, eli pääpaino on 
venäläisissä lauluissa ja mustalaissävelmissä. 
Tosin EMIn paketin viimeinen CD sisältää 
joululaululuja "Sylvian joululaulusta" "Hei-
nillä härkien kaukalon" kautta aina "Jumala 
ompi linnamme" ja "Jouluvirteen" asti.

CD5:lle on koottu singleraitoja kuten El-
viksen "Love Me Tenderin" suomalaisversio 
"Hiljaisuus on kultainen" ja julkaisemattomia 
kappaleita lähes puolen vuosisadan ajalta. 
Raidoilla vierailevat myös Paula Koivuniemi 
ja Anneli Sari.

Julkaisemattomien kappaleiden joukossa 
on 12 Vikin omakustanteina nauhoittamaa 
laulua 2000-luvulta. Näistä voisi mainita 
"Kultainen Jerusalem" ja "Adon Olam" eli 
on mukaan saatu toki muutamia hengelli-
siäkin lauluja.

Boxi sisältää myös Juha Rantalan ja Jari 

Haleniuksen koostaman kuvitetun historii-
kin Vikin vaiheista diskografioineen.

Viki mainitsee historiikin alkulehdillä 
olevansa 70-vuotias, ja yhden jos toisenkin 
samanikäisen kolleegan nilkuttavan.

"Tiedän olevani samalla viivalla. Elämä 
on noussut meitä vastaan. Nyt nousen va-
lonheittäjien ja yleisön eteen entistä pelok-
kaampana"

Älä turhaan veli pelkää, anna palaa 
vaan!

Tämän CD-boxin hyviä puolia loistavan 
musiikin lisäksi on se, että useimpia sen 
sisältämiä kappaleita ei ole tainnut löytyä ai-
kaisemmin CD-muodossa. Kyllähän minul-
lakin hyllystä löytyy Vikin vinyyleitä "Stenka 
Rasinista" ja "Milajasta" alkaen, mutta soitapa 
niitä sitten nykyisellä teknologialla...

Kimmo Janas
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Mika Yrjölä – 
Paluu Suomeen

Viime kesänä Helsingin 
Saalem seurakunnan 7. 
johtajaksi astui neljän 
lapsen isä, itse vuonna 
1971 Singaporessa 
syntynyt lähetyslapsi, 
Mika Yrjölä.

Suomen suurimman hel-
luntaiseurakunnan seura-
kuntakokous päätyi ää-

nestyksen jälkeen kutsumaan 
muun muassa lähetystyönteki-
jänä toimineen Yrjölän seura-
kunnanjohtajaksi kesällä 2012 
eläkkeelle jääneen Klaus Kor-
hosen tilalle.

Mika Yrjölä on maailmanmat-
kaaja, joka on menettänyt kaksi 
kertaa kotinsa.

Hänen isoisänsä oli arvostettu 
Toimi Yrjölä, joka oli Helsingin 
Saalemin ensimmäinen lähetys-
saarnaaja.

Maailmalla
Armeijan ja sen jälkeisen reilun 
vuoden työssä olon jälkeen Mika 
lähti Yhdysvaltoihin New Yorkin 

osavaltioon raamattukouluun, 
jossa hän tapasi tulevan vaimon-
sa. Koulun jälkeen he menivät 
naimisiin ja muuttivat Suomeen. 
Sen jälkeen Yrjölä toimi viisi 
vuotta Helsingin Saalem seura-
kunnan nuorisopastorina, jonka 
jälkeen Lappeenrannassa pari 
vuotta pastorina, Torontossa, 
Kanadassa kolme vuotta seura-
kunnan johtajana, Indonesiassa 
lähetystyössä pari vuotta 2004 
tapahtuneen tsunamin jälkeen 
sekä Australiassa, Canberrassa 
kolme vuotta seurakunnan joh-
tajana. 

Indonesiassa Yrjölä perhei-
neen meni pari viikkoa katastro-
fin jälkeen auttamaan sikäläisissä 
raamattukouluissa ja seurakun-
nissa. Tästä ajasta on myös viime 
vuonna ilmestynyt "Tsunamia 
päin" kirja.

Australiassa asuessaan heidän 
talonsa paloi, jonka jälkeen Yr-
jölän perhe lähti sapattivapaalle 
Yhdysvaltoihin.

– Se oli terveellinen vaihe 
koko perheelle, kun saimme 
ottaa puolitoista vuotta vapaata. 
Tosin kiertelin välillä puhumassa 
eri seurakunnissa, mutta minul-
la ei ollut johtajan tai pastorin 

valjaita yllä. Se oli hyvää aikaa 
perheelle ja sen lähentymiselle.

Usko
– Olen ollut koko elämäni us-
kossa. Lapsenuskosta kasvoin 
nuoruuden uskoon ja päätin läh-
teä seuraamaan Jeesusta ja kä-
vin kasteella 9 -vuotiaana. Se on 
ollut pitävä ratkaisu, enkä siinä 
mielessä ole koskaan Jumalalle 
kääntänyt selkääni, joskus toki 
olen halunnut elää vähän omaa 
tietäni, omaa elämääni ja omia 
suunnitelmiani mieluummin 
kuin Jumalan suunnitelmia.
 Siinä mielessä en ole koskaan 
kokenut Jumalan hylänneen mi-
nua tai minä Häntä. Olen kas-
vanut perusturvallisessa uskon-
elämässä. Vastoinkäymisiä toki 
on ollut ja suurimpia niistä on 
ollut kodin menettäminen kaksi 
kertaa. 

Pienenä ensimmäinen kotini, 
laiva upposi ja kolme vuotta 
sitten, kun meidän talo paloi 
Australiassa ja menetimme kai-
ken. Nämä ovat olleen sellaisia 
koettelemuksia. Voin valita vah-
vistaako tämä vai uhkaako tämä 
uskoani. Ajatukset, ettei Jumala 
välitäkään minusta, kun salli täl-

laisen tapahtua. Olen aina valin-
nut sen ajattelun, että Jumalan 
täytyy todella rakastaa ja luottaa 
niin paljon, että tietää minun sel-
viävän tästä. 

Meidän kolmas lapsemme 
oli syntymässä ja ultraäänestä 
näkyi, että hänellä ei ole tois-
ta käsivartta. Se vaikutti meihin 
tosi syvästi ja mietimme yhdessä 
"miksi Jumala?", mutta missään 
vaiheessa emme miettineet, ett-
eikö tässä olisi jokin Jumalan 
suunnitelma takana. Luotamme 
koko perheenä sataprosenttisesti 
Jumalaan.

Johtajuus
– Kaikissa seurakuntien johta-
juushommissa minut on kutsuttu 
virkaan. Johtajuus on ollut aina 
lähellä sydäntäni. Nuorisopas-
torina oli mukava, kun oli tili-
velvollinen jollekin, joka kantoi 
sen kokonaisuuden. Joskus olen 
tietenkin miettinyt, että olisi per-
heen kannalta kivampi, että en 
olisi se henkilö, jolle soitetaan 
tai muuta vastaavaa. Joka kerta 
kuitenkin olen tuntenut sen Ju-
malan johdatuksena. Ilmeisesti 
Jumala kuitenkin pitää minua 
juuri sopivana henkilönä, että 

pystyn täyttämään ne velvolli-
suudet. 

Kyllä me ajattelemme, että 
teemme tätä työtä vaimoni kans-
sa ja myös perheenä. Aina olem-
me keskustelleet ja rukoilleet, 
kun on muutoksia ollut tulossa 
– lähdemmekö tähän vai ei.

Olemme yhdessä perheenä 
lähteneet uusiin haasteisiin, niin 
kuin nyt tähän uusimpaan Hel-
singin Saalemiin. Hyvin olemme 
saaneet pitää tasapainoa yllä, 
vaikka toki haasteellistakin se 
on välillä. On pitänyt myös ottaa 
seurakunnasta aikaa voidakseen 
olla tietyn jakson perheen kans-
sa, kertoo Yrjölä.

Seurakuntien yhteys
– Vaarana on usein, että meil-

le tulee tietynlainen putkinä-
kö. Teemme vain tätä meidän 
hommaa, kun usein juttu voisi 
olla, että miten voimme tehdä 
tätä yhdessä. Kaikkea ei pysty 
tekemään yhdessä. Paikallisseu-
rakunnan tehtävä on tosi suuri 
siellä, missä he ovat ja vaikut-
tavat. 

Tilanteita on missä meidän tu-
lisi kohdata ja ottaa toisiamme 
käsistä kiinni ja rakentaa Juma-
lan valtakuntaa kokonaisuutena. 
Olen ekumenian puolella, mutta 
harrastan enemmän käytännön 
puolella sitä kuin istuen palave-
reissa. Olen jossain puhumassa 
tai käymme kahvilla yhdessä 
toisen seurakunnan pastorin tai 
papin kanssa. 

Toivoisin olevani tarpeeksi 
Jeesuksen seuraaja ja pystyisin 
katsomaan Hänen silmistään 
asioita. Ensimmäisenä olen Jee-
suksen seuraaja ja vasta toisena 
tulee se, että olen helluntaalai-
nen, painottaa Yrjölä.

Suomalainen mies
Tässä kulttuurissa ja maassa tällä 
hetkellä voi moni suomalainen 
mies pahoin.

– Suomalainen mies on aika 
usein yksin. Suomalaisella mie-
hellä ei ole paikkaa, jossa pystyy 
käsittelemään tunteitaan. Lehdis-
tä voimme lukea kauhutarinoita, 
mitä perheenisät ovat tehneet 
perheilleen ja usein niiden takaa 
löytyy yksinäinen mies. 

Aivan yksin omien ongelmien-
sa kanssa, paineet kasautuneet, 
eivätkä ole päässeet keskustele-
maan asioistaan kellekään. Heil-

lä ei ole kavereita tai ne ovat jää-
neet etäisiksi, eikä ole löytynyt 
sitä yhteyttä mies miehen kans-
sa. Sen takia voi mielenterveys 
järkkyä, eikä pysty käsittelemään 
asioita kenenkään kanssa. 

Se on myös hyvin tyypillinen 
tapa meille miehille ajatella, että 
"kyllä mä pärjään" ja yritämme 
kovasti pärjätä yksin, emmekä 
kerro kellekään, että meillä me-
nee huonosti. 

Naisilla tuntuu olevan hel-
pompi kertoa asioistaan ja tun-
teistaan. Miehillä siihen liittyy 
tietynlaista häpeää myöntää, 
että ei olekaan pärjännyt tai ollut 
tarpeeksi kova jätkä. Siitä syystä 
näkisin miksi monet miehet voi-
vat pahoin. 

Sen sijaan, että nostamme it-
seämme tai pureudumme siihen 
mitä Raamattu miehistä sanoo, 
me keskitymme painamaan nai-
sia, lapsia tai muita miehiä alas, 
että meistä itsestämme tuntuisi 
vähän paremmalta. Se on sellai-
nen vakava piirre, joka meissä 
miehissä esiintyy, Yrjölä pohtii.

Amerikan erot
- Suurin osa ainakin Amerikan 
helluntaiseurakunnista ja vapais-
ta suunnista on hyvin pastori-
keskeisiä. Niiden johtaminen on 
jonkin verran erilailla suunnitel-
tu kuin meidän skandinaaviset 
helluntaiseurakunnat. Pastorilla 
on hyvin suuri merkitys päätän-
nässä ja muissa asioissa.

Lähetystyö ei ole usein koros-
tunut samalla lailla kuin meillä 
Suomessa. Seurakuntakulttuuri 
on lähempänä sitä kulttuuria, 
missä ihminen elää, eikä monia 
vuosikymmeniä perässä laahaa-
vaa, kuten meillä Suomessa on 
monasti. 

Muita eroja on ettei Amerikas-
sa, Australiassa tai Aasiassa ole 
massiivista kansankirkkoa, jonka 
varjossa muut seurakuntaliikkeet 
yrittävät sinnitellä tai kokevat 
tilansa uhatuksi. Siinä mielessä 
siellä on hyvin vapaata olla ja 
toimia seurakunnassa.

Tietynlainen yrittäjyysmentali-
teetti on mukana seurakunnassa, 
eikä niin virkamiesmäinen ajat-
telutapa, joka meille saattaa tulla 
kansankirkon puolelta. 

Raha
– Amerikassa puhutaan paljon 
taloudesta, rahanhoidosta ja 

varainkäytöstä. Jossain mieles-
sä siinä on tiettyjä terveellisiä 
raamatullisiakin merkkejä, kun 
puhutaan enemmän seurakun-
nassa siitä, miten varoja käyte-
tään tai uhrataan. Toisaalta siellä 
voidaan sortua ääripäähän, että 
puhutaan liikaa asiasta tai asiat 
pyörivät sen talousnäkökulman 
ympärillä. 

Toinen asia mikä taloudessa 
vaikuttaa on, että Amerikassa 
pystyt laittamaan verovähennyk-
siin kaikki mitä laitat seurakun-
nassa uhrikoppaan. Se myös tar-
koittaa sitä, että siellä pidetään 
kirjaa, mitä olet uhrannut.

Yleensä laitat nimesi ja osoit-
teesi kirjekuoreen yhdessä ra-
hojen tai luottokorttinumerosi 
kanssa uhrikoppaan ja vuoden 
lopussa saat päätöksen, kuinka 
paljon olet vuoden aikana uh-
rannut tiettyyn seurakuntaa. 

Jos olet useassa seurakunnas-
sa uhrannut, kaikista niistä tulee 
tiliotteet ja pystyt liittämään ne 
verovähennyksiisi. Eli toisin sa-
noen siellä seurataan sinun uh-
raamiskäytäntöäsi. 

Saattaa tulla tilanteita, että olet 
ollut hyvä tai huonompi uhraaja, 
mutta jos huomataan, että sinulla 
on tullut parin kuukauden poik-
keama, saattaa tulla pastorilta tai 
joltakin seurakunnasta soitto ky-
syen, onko kaikki hyvin kotona, 
kun uhrikäytäntö on muuttunut. 
Toisaalta siinä tulee sellainen tili-
velvollisuus aivan toisella tasol-
la, varsinkin suomalaiselle, että 
ne kyttää nyt rahankäyttöäni.

Kanadassa ollessani johtavana 
pastorina tein selkeän periaate-
päätöksen, että en koskaan ha-
lua tietää, kuka uhraa mitenkin 
paljon. Ettei muiden rahankäyttö 
vaikuttaisi omaan käytökseeni tai 
puheisiini, että kuka täällä uhraa 
ja paljonko. Kaikki olivat minulle 
näin samalla linjalla, kuvailee Yr-
jölä maiden kulttuurieroja.

CMN
Vuonna 1999 Christian Men's 
Networkin oppi-isä Edwin Louis 
Cole vieraili Suomessa ja Mika 
Yrjölä oli häntä silloin tulkkaa-
massa.

- Tilaisuus oli rohkea. Se oli 
pastoreille ja vanhimmille suun-
nattu tilaisuus, jossa tulkkasin. 
Siellä puhuttiin mielestäni suo-
raan ensimmäisiä kertoja seksu-
aalisuuden ja miehenä olemisen 

alueelta. Siinä mielessä se oli 
pikkaisen haasteellinen juttu, 
koska en ollut tottunut tulk-
kaamaan sellaista sanastoa ja 
sellaisia asioita. Paljon tein sil-
loin tulkkaushommia, mutta se 
jäi parhaiten mieleen haastavien 
sanojen johdosta. 

Muistan myös sen valtavan 
rakkauden, mikä Ed Colella oli. 
Se oli hieno tapaaminen ja olen 
iloinen, että sain yhden kerran 
elämässäni tavata hänet.

Pari hänen kirjaa olin lukenut 
ennen kuin tapasin miehen ja 
tunsin pikkaisen hänen taus-
taansa.

Tunsin organisaation ja mate-
riaalit mitä sieltä saa ovat erittäin 
käyttökelpoisia seurakunnille. 

Länsimaissa miehenä olemi-
nen on suuri haaste ja etenkin, 
miten olla Jumalan mielenmu-
kainen mies. Itse olen aina kat-
sonut seurakunnan kannalta, mi-
ten tämä miestyö voisi rakentua 
ja limittyä. Ei niinkään, miten 
minä voisin olla mukana siinä 
työssä, vaan miten se työ voisi 
olla osana rakentamassa seura-
kuntaa, Yrjölä muistelee.

Saalem
- Suurin haaste, mitä koen sydä-
messäni on, että löytyisi yhteys 
eri sukupolvien välillä, eri tyyli-
lajien välillä ja ylipäätänsä yhteys 
seurakunnassa. Uskon, että Ju-
malan siunaus kätkeytyy siihen, 
kun me kokoonnumme kaikki 
yhteen. Se oli ensimmäinen asia, 
johon olen halunnut tarttua. 

Yksi näkyvä esimerkki siitä 
on, että aamu- ja iltakirkko on 
tavallaan tuotu yhteen. Meillä 
on nyt siis seurakunnassa yksi 
jumalanpalvelus, eikä ikään kuin 
kaksi seurakuntaa yhden katon 
alla.

Kaikissa uudistuksissa on omat 
haasteensa, kun tuo kulttuureja 
ja sukupolvia yhteen. Kaiken 
kaikkiaan olen tyytyväinen, mi-
ten uudistukset ovat lähteneet 
liikkeelle. Rukoilen vieläkin, että 
Jumala kääntäisi isien sydämet 
lasten puoleen ja lasten sydämet 
isien puoleen. 

Tämän vuoden alusta aloitet-
tiin naistentilaisuudet ja sitä ra-
kennetaan ja vahvistetaan. Tar-
koitus on syksyllä aloittaa mies-
tentyö Saalemissa ja se tarkoittaa 
hyvin pitkälti myös, että meillä 
olisi miestentilaisuuksia.

Petri Janas
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Jätä perintö       osa 19

Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

Lawrence Blakeslee pe-
rusti vuonna 2002 First 
Step Ministeries -nimisen 
organisaation. Oklahomas-
sa Yhdysvalloissa hän on 
toiminut pastorina ja lapsi-
työn pastorina. Lawrencella 
on kaksi aikuista poikaa ja 
kolme lastenlasta. Lawrence 
Blakeslee on matkustanut ja 
saarnannut laajasti ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Vuonna 2009 aloitettu 
kotimainen kristillinen 
elokuva “Haavoitettu” 
saa viimein ensi-iltansa  
23.3.2013 Tampereella.

Noin 7000 euron bud-
jetilla tehdyn elokuvan 
on ohjannut ja tuottanut 
Rami Halonen. Käsikir-
joitus on Hilkka Paana-
sen käsialaa ja musiikki-
maailmasta on vastannut 
Jani Huomo. ”Haavoitet-
tu” -tunnusmusiikin on 
tehnyt HB. 

Red One -elokuvaka-
meralla kuvattu ”Haavoi-
tettu” on tuotettu vapaa-
ehtoisvoimin ja mukana 
on ollut noin 120 henki-
löä.

Elokuvan päähenkilö, Anssi 
Pajunen elää poikamieselämää, 
kunnes tapaa ihastuttavan Hele-
nan. Anssi rakastuu oitis seura-
kunnan kuorossa viihtyvään nai-
seen, jolle hän ilmoittaa olevansa 
rakennusmies kuten Jeesus. Pian 
soivatkin jo hääkellot. Asiat eivät 
kuitenkaan mene ihan niin kuin 
pariskunta on haaveillut. Anssi 
löytää itsensä hämärästä bis-

Haavoitettu ensi-iltaan

neksestä, ja kotirouvan elämäs-
tä haaveilleen Helenan unelmat 
romuttuvat pala kerrallaan. 

Anssi ei taidakaan olla ihan 
sitä, mitä Helena oli kuvitellut. 
Helena joutuu ottamaan ohjat 
omiin käsiinsä. Anssi turvautuu 
yhä useammin pulloon, eikä 
pääse äidin mielipiteestä eroon 
aikuisenakaan. Tämän kaiken 
keskellä kasvaa tytär Emilia, joka 
näyttää ystäviensä mielestä louk-
kaantuneena ihan marsulta.

Minkälaisen perinnön 
jätät lapsillesi 
kuoltuasi? Onko se 
rahaa, osakkeita 
vai kiinteistöjä? Vai 
haluaisitko mieluummin 
jättää lapsillesi jotakin 
pysyvämpää? 

Mitä se voisi olla? Se 
on auttaa lapsiasi 
kehittämään henki-

lökohtainen suhde Jumalaan. 
Miten voit tehdä sen? Se on 
helppoa, mutta se vaatii sitou-
tumista eikä sitä ole koskaan 
liian myöhäistä aloittaa. Siitä 
seuraava hyöty on, että lapse-
si pystyvät kehittämään oman 
elinikäisen, henkikohtaisen 
suhteen Jumalan kanssa. Tär-
keää on huomata, ettei sinun 
tarvitse olla pastori auttaaksesi 
lastasi.

Mitä jätät perinnöksi?
Onko sinulla itselläsi nyt 

henkilökohtainen suhde Jee-
suksen Kristuksen kanssa? 
Ellei, meidän lähdettävä liik-
keelle sinusta. Olipa kyseessä 
hengellinen tai luonnollinen 
suhde, se kehittyy sitä mukaa, 
kuinka paljon aikaa vietämme 
tuon toisen persoonan kans-
sa. Kaikki suhteet käynnisty-
vät ilman syvällisempää tietoa 
toisesta. Kun me tutustumme 
heihin paremmin, me joko 
päätämme jatkaa suhteen ke-
hittämistä tai jätämme sen sik-
seen. Tilanne on sama Jumalan 
kanssa.

Mitä enemmän me vietämme 
aikaa lukien Hänen Sanaansa 
ja rukoillen, sitä enemmän me 
opimme Hänestä ja Hänen 
luonteestaan. Me opimme, 
miksi Hän loi meidät ja mitä 
Hän teki puolestamme. Lop-
pujen lopuksi, Hän loi ihmis-
kunnan luodakseen suhteen 
itsensä kanssa.

Et voi olettaa lapsen tai ke-
nenkään muunkaan seuraavan 
seikkailuun, jos et ole itse siinä 
täysillä mukana. Perheesi tar-
vitsee sinua johtamaan heitä. 
Jos hyväksyt tämän haasteen, 
lopputulos on jotakin, jota sinä 
ja perheesi arvostatte ja muis-
tatte koko loppuikänne.

Raamatussa puhutaan mie-
histä talon päänä ja perheen 
pappina. Tuo periaate ei päde 
ainoastaan Jeesuksen aikaan 
vaan miehin jokaiseen. Raa-
matun kohta antaa ymmärtää, 
että vaikka mies ei olisi ”viral-
lisesti” pastori tai saarnaaja, hä-
nen tulee olla pappi perheensä 
keskuudessa. Kun tulet juma-
laiseksi perheen pääksi, sillä 
on positiivinen vaikutus niin 
perheeseesi kuin avioliittoo-
sikin.

Tee päätös, kuinka kauan 

vietät päivittäin Raamattua lu-
kemassa ja rukoilemassa. Pidä 
se järkevällä ja kohtuullisella  
tasolla, että voit pitää sitou-
muksestasi kiinni. Pyhä Henki 
käyttää hyväkseen jokaisen 
minuutin, jonka me annamme 
Hänelle. Hartaushetkesi posi-
tiiviset vaikutukset ravitsevat 
sinua koko päivän.

Kun olet hiljentyneenä Sanan 
ääressä, pyydä Pyhältä Hengel-
tä ideoita, kuinka toimia laste-
si kanssa. Odota saavasi myös 
vastaus. Kiitä Häntä kaikesta 
mitä sinulla on ja mitä tarvitset. 
Kerro Hänelle, mitä sinulla on 
sydämelläsi. Eihän sinulla ole 
vaikeuksia keskustela ystävä-
si kanssa elämäsi asioista. Ei 
sen tarvitse olla mikään ”hen-
gellinen tapahtuma”. Älä vain 
puhu, vaan varaa aikaa myös 
hiljaa oloon ja kuunteluun. 
Pyhä Henki voi vastata sinulle 
monilla eri tavoilla. Se voi tul-
la Raamatun jakeiden kautta, 
sisäisenä äänenä tai ystävän 
tai jopa ventovieraan kautta, 
ole vain herkällä mielellä ja 
kuuntele.

Minulla on kaksi aikuista poi-
kaa, mutta kun he olivat pieniä, 
minusta oli mukava kuunnella 
heidän juttujaan koulupäiväs-
tä ja muista touhuistaan. Olin 
kiinnostunut myös kuulemaan 
niistä vähemmän mukavista 
asioista, joita heille tapahtui. 
Se on kaikki suhteen luomis-
ta. Jumalakin haluaa kuulla 
meidän uutisiamme – ihan 
kaikkia. Vanhempina meidän 
velvollisuutemme on välittää 
lapsillemme raamatullista ja 
hengellistä viisautta. Se ei ole 
vain paikallisseurakunnan vas-
tuulla. Sitoudu tähän ja lähde 
liikkeelle näillä yksinkertaisilla 
askelilla. Ja katso mitä hyötyjä 
se tuo sinulle ja perheellesi.

Opi miehekästä rukousta 
kuukausittain.

Tilaa Airut!

Airut-lehti, Kuusitie 7 A 3, 37500 LEMPÄÄLÄ

www.airut.net
Puh. 03-3142 2300

Ohjaa kristilliseen elämään
Rohkaisee odottamaan 

Kristuksen paluuta
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Jos paikkakuntasi kristillisessä kirjakaupassa 
ei vielä ole Tosimies -lehteä myynnissä, 

kannusta myymälänhoitajaa laajentamaan 
valikoimaansa!

www.tosimies-lehti.fi

Mistä Tosimiehen 
irtonumeroita?
• Kristillinen Kirjakauppa
   Puutarhakatu 17, 33210 Tampere
• Kristillinen Kirja ja Musiikkipalvelu
   Puskantie 14, 60100 Seinäjoki
• Lahden Kristillinen kirjakauppa
   Hämeenkatu 23, 15110 Lahti
• Neste Jari-Pekka
   Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi
   Yhdystie 2, 19600 Hartola
   Joroistentie 5, 79600 Joroinen
• One Way Mission House
   Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Kai Suonoja

MP-messut järjestettiin 
tänä vuonna 
kolmipäiväisenä 
tapahtumana 
1.-3.2. Helsingin 
Messukeskuksessa.

Suomen Messut järjesti MP-
messut Teknisen Kaupan 
ja Palveluiden yhdistyksen 

Moottoripyöräjaoston toimek-
siannosta. Tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa tapahtumassa oli 
Petrol Circus -alue ja samaan 
aikaan Messukeskuksessa järjes-
tettiin Supercross SM -kilpailut. 

Kävijöitä oli jo kahtena ensim-
mäisenä päivänä ollut 44 000 ja 
siihen sunnuntain kävijät päälle, 
niin päästiin lähes 57 000 kävi-
jään, joka oli liki 3 000 henkeä 
enemmän kuin viime vuonna,  
vaikka messupäiviä oli yksi vä-
hemmän.

Kutsuvieraaksi oli saatu rapa-
kon takaa pyöriä ammatikseen 
rakentava Jesse James,  josta on 
oma tv-ohjelmakin liittyen moot-
toripyörien rakentamiseen.

Messuilla järjestettiin raken-
nettujen pyörien näyttely, josta 
ohessa maistiaisina muutamia 
innostavia  "äijäpyöriä".

Ilosanomaa 
moottoripyörillä

Gospel Riders moottoripyörä-
kerho oli uskollisesti mukana 
jakamassa ilosanomaa Kristuk-

MP ’13
sesta ja kertomassa kerhonsa pe-
riaatteista niistä kiinnostuneille, 
joita riittikin kuuleman mukaan 
ihan kiitettävästi.

Kerho järjestää päihteettömän 
Message Of Joy ( MOJ) tapahtu-
man vuosittain eri paikkakunnil-
la, ja tänä vuonna se järjestetään 
Imatralla 5.-7.7. Päivärannan 
kurssikeskuksessa. Sinne ovat 

tervetulleita kaikki motoristit 
riippumatta siitä, mihin ker-
hoon kuuluvat vai kuuluuvatko 
mihinkään. Osallistumismäärä 
on ollut useita satoja henkilöitä 
joka vuonna.

Toinen merkittävä tapahtuma 
Gospel Riderseilla on Suomen 
evankelioiminen moottoripyöril-
lä kiertäen kymmenillä eri paik-

kakunnilla. Kierroksen nimi on 
Selvä Reitti ja se alkaa juhannuk-
sena 23.6. Keuruulta Ison Kirjan 
leirintäalueelta, jossa Helluntai-
herätys perinteisesti järjestää 
maankuulut  juhannusjuhlat. 
Kierros päättyy 21.7.Larsmoon 
Kokkolan seudulle.

Tämä 7XSF -tapahtuma pan-
tiin ensikerran alulle viime ke-
sänä Kokkolan evankelista Reijo 
Ruotsalaisen saaman innoituk-
sen pohjalta, joihin monet yh-

tyivät ja lähtivät Reijon kanssa 
kiertämään Suomea kuukauden 
ajan tavaten satoja ihmisiä, joil-
le he saivat todistaa Jeesuksen 
pelastussuunnitelmasta. Monet 
seurakunnat olivat tukemas-
sa ja järjestämässä majoituksia 
sekä ruokailuja näille Jumalan 
sanansaattajille, jotka rohkeasti 
julistivat Jumalan sanaa, minne 
sitten pysähtyivätkään.

Paikkakunnat, joissa 7XSF 
tänä vuonna pysähtyy, on ko-

konaisuudessaan nähtävissä yh-
distyksen kotisivuilta 

www.gospelriders.fi
Toivotetaan heille Siunausta ja 

varjelusta tulevaan tapahtumaan 
ja rukoillaan, että monet tyhjät 

ja rikkinäiset sielut saisivat tul-
la tuntemaan todellisen ilon ja 
täyteyden elämässään ottamalla 
vastaan pelastajan Jeesuksen 
Kristuksen omaan elämäänsä.
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

"Lähde liikkeelle!" On asiantuntijoitten neuvo jokaiselle yksin jääneelle, 
elämänsä solmukohtaan joutuneelle. Sanotaanhan Raamatussakin, ”Evankeliumin tuojalla on iloiset jalat”!
Liikuntaharrastus on matka, joka vie sinut kotikulmien lenkkipoluille tarkkailemaan Jumalan luomakuntaa, tai sitten se vie 
hikijumppaan muitten kunnostaan huolehtivien joukkoon – repimään rautaa ylös…
Ja mikä parasta, voi samaisen lenkkipolkusi varrelta luontevasti löytyä oman kotiseurakuntasi yhteisölliset riennot ja hen-
gellinen ravinto.
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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.

Pekka Reinikainen

Me kaikki kuljetamme 
mukanamme 10 
kertaa enemmän 
bakteerisoluja, kuin 
meissä on omia 
soluja. Bakteerit eivät 
todellakaan ole mitään 
”yksinkertaisia eliöitä” 
vaan hämmästyttävän 
hienoja insinööritaidon 
näytteitä. 

Bakteeri voi liikkua väre-
karvojen avulla. Niitä voi 
pyörittää sen soluseinään 

ankkuroitu ihmeellinen moot-
tori. Tämä perämoottori käyttää 
polttoaineenaan protonivirtaa 
ja muistuttaa mikroskooppisen 
kokoista sähkömoottoria, jota 
elektronien virta puolestaan 
pyörittää. Moottori saa aikaan 
värekarvan aaltoilua, joka kul-
jettaa bakteeria haluttuun suun-
taan.

Bakteerin värekarvan mootto-
rissa yhdistyvät nopeus ja teho. 
Nämä hyvin tehokkaat moottorit 

pystyvät nopeasti pysähtymään, 
käynnistymään, muuttamaan 
pyörimisnopeuttaan ja saavut-
tamaan huippunopeutensa, 100 
000 kierrosta minuutissa.   

Bakteeri voi liikkua 15 ker-
taa pituutensa mittaisen matkan 
sekunnissa. Tämä vastaisi ihmi-
sellä 100 kilometriä tunnissa ta-
pahtuvaa uintinopeutta tai sadan 
metrin juoksua 3,6 sekunnissa. 
Moottori on myös monitoimi-
nen, sillä se on varustettu pe-
ruutusvaihteella. Peruutusvaihde 
kytkeytyy salamannopeasti, sil-
lä moottori ehtii pyörähtää vain 
neljänneskierroksen verran kun 
suunta jo vaihtuu.  Useimmat 
ihmisen valmistamat moottorit 
ovat hyötysuhteeltaan 75 – 95 
% luokkaa, mutta hyötysuhde 
heikkenee moottorin koon pie-
nentyessä. Bakteerin moottorin 
hyötysuhde on vakionopeudella 
liikuttaessa lähes 100 %. Bakteeri 
kuluttaa päivän energiatarpees-
taan liikkumiseen vain 2 %.

Pienin ihmisen tekemä sähkö-
moottori painaa 0,37 grammaa ja 
on kärpäsen kokoinen. Baktee-
rin moottori ei paina juuri mi-
tään. Niitä pystyy tarkastelemaan 
vain elektronimikroskoopilla, sil-

lä niiden läpimitta on ainoastaan 
25 nanometriä. Ihmisen hiuksen 
poikkileikkauspinnalle mahtuisi 
8 miljoonaa bakteerin mootto-
ria. Näin pientä sähkömoottoria 
ei ihminen pysty valmistamaan, 
eikä se myöskään pyörisi kit-
kasta johtuen, sillä edes vesi 
ei enää toimisi voiteluaineena. 
Tämä ei kuitenkaan ole ongelma 
bakteerin moottorille. Vastaavia 
moottoreita, jotka olisivat yhtä 
nopeita, tehokkaita ja kooltaan 
pieniä ei ole olemassa. Olisiko 
moottori, joka kaikissa suhteissa 
ylittää ihmisen keksinnöt, vain 
tulosta luonnon ”sokean kello-
sepän” työstä? Kaikki ihmisen 
rakentamat sähkömoottorit ovat 
kömpelöitä bakteerin moottoriin 
verrattuna. Ilmeinen johtopäätös 
on, että kaikkitietävä Suunnitteli-
ja on rakentanut bakteerin moot-
torin ja sen aistin-, tietojenkäsit-
tely- ja navigaatiojärjestelmän, 
millä bakteeri liikkuu tarkoituk-
senmukaisesti kohti ravintoa, 
magneettikenttien avulla kohti 
sopivaa happipitoisuutta tai 
poispäin sille vaarallisesta ultra-
violettisäteilystä. Meribakteerilla 
on siimamoottoreiden formula. 
Se liikkuu 7 moottorin ryppään 
avulla, jolloin pyörintäkitka vä-

BAKTEERIEN 
PERÄMOOTTORIT

henee. Uintinopeus nousee 10 
-kertaiseksi.

Kuinka evolutionistit selittävät 
tämän nerokkaan suunnittelun? 
He väittävät, että moottorin osat 
on keräilty bakteerin muista toi-
minnoista, ja näistä osista olisi 
sitten koottu moottori. He viit-
taavat bakteerien käyttämään 
elimeen, jolla ne ruiskuttavat 
myrkkyjä soluihin. Moottorin 
kokoonpano muistuttaa heidän 
mielestään tämän myrkkyruis-
kun kokoonpanoa. Osat olisivat 
”monikäyttöisiä” ja ”suosisivat 
moottorin evoluutiota”. Tämä 
on sama asia, kuin väitettäisiin, 
että riittää, jos varaosakaupas-
sa on hyllyllä sähkömoottorin 
osia muistuttavia tuotteita. Ne 
kyllä sitten itsestään keksisivät 
rakentaa toimivan moottorin. 
Osien kokoonpano oikeassa 
järjestyksessä on tietenkin yhtä 
tärkeä asia kuin toisiinsa sopi-
vien osien olemassaolo. Moot-
tori, sen navigaatiojärjestelmä 
ja sen tarkoituksenmukaiseen 
käyttöön liittyvät aistinmekanis-
mit ja tietojenkäsittely on ensin 
suunniteltu, sitten rakennettu ja 
itsekopioituva rakennus- ja käyt-
töjärjestelmän DNA -ohje lopuk-

si varastoitu bakteerin perimään 
ylivertaisen nerokkaan Suunnit-
telijan toimesta. Tohtori Scott 
Minnich Idahon yliopistosta on 
todennut, ettäpelkästään moot-
torin eri osien kiinnittäminen 
oikeassa järjestyksessä edellyttää 
omat säätelykoneistonsa. Osista 
ehkä kymmenen voisi selittyä 
bakteerin myrkkyruiskun osien 
uusiokäyttönä. Moottorin kol-
mekymmentä muuta osaa sen 
sijaan ovat täysin uusia. Aistin- ja 
navigaatiojärjestelmien ”kehitty-
minen” on evolutionistien myös 
selitettävä, jos he pitävät kiinni 
näkemyksestään, jonka mukaan 
naturalistinen tapahtumasarja 
kykenee rakentamaan baktee-
rille moottorin, jossa on myös 
ohjaustoiminto.
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Koukussa pornoon -verkkosivuston tarkoitus on lisätä tietoi-
suutta, avoimuutta sekä vastuullisuutta pornografi aan liittyvissä 

asioissa. Me kerromme pornoriippuvaisten vaiennetut tarinat, 
tarjoamme toimivaa apua ja pidämme esillä toisenlaista näkö-

kulmaa pornon kyllästämässä yhteiskunnassa.

www.koukussapornoon.com

Immanuel 

– Ei enää me vaan 

Kristus on meissä
Petri Janas

Immanuel koostuu 
kahdesta keravalaisesta 
miehestä, Roni 
Lempiäisestä ja Mikael 
Meklinistä. Heidän 
debyyttialbuminsa 
'Kilosanomaa' näki 
päivänvalon viime 
vuoden lopulla 17. 
marraskuuta Turun 
Maata Näkyvissä 
festivaaleilla.

Noin puolitoista vuotta 
sitten käyntiin lähtenyt 
Immanuel räppiduo on 

ehtinyt käydä monilla niin pie-
nillä kuin isoillakin lavoilla heit-
tämässä riimejä ulos. 

– Se lähti siitä kun aloimme 
työstää sellaista biisiä kuin "Eri 
mutsi, sama faija", Mikael aloit-
taa.

– Yllätyimme itsekin miten hy-
vän vastaanoton se sai. Muuta-
mien rohkaisujen myötä päätim-
me tehdä lisää ja teimme uudet 

kaksi biisiä. Niiden jälkeen saim-
me ensimmäisen keikkamme ja 
huomasimme olevamme bändi, 
Roni muistelee.

– Meille ei sen suurempia 
suunnitelmia ollut. Kaikki pa-
laset vain loksahteli kerrallaan 
paikoilleen. Alkuaikoina teim-
me sellaisen A3-kokoisen mind 
mapin, johon pistimme suunni-
telmia ja tavoitteita ylös. Kaikki 
siitä ei tietenkään ole toteutunut, 
mutta kyllä Jumala on johdatta-
nut, Roni lisää.

Ensimmäisellä isolla keikalla 
Keravan helluntaiseurakunnan 
U-Turnissa mukaan kuvioihin 
tuli joukko nuoria maahanmuut-
tajataustaisia poikia.

– Näimme kuinka pojat heitti-
vät takaperinvoltteja ja huoma-
simme myös, että hehän osaat 
tanssiakin. Pyysimme heidät 
tulemaan mukaan lavalle, kun 
avaamme seuraavalla kerralla 
U-Turn-illan biisin tahdissa. Sen 
jälkeen tanssiryhmälle keksittiin 
myös nimi IM Boys, Mikael ker-
too.

Kilosanomaa
– Parisssa kuukaudessa rutis-
timme levyn kasaan. Sinkkubiisi 
'Vastarintaliike' tuli ulos jo viime 

kesänä, jonka jälkeen oli kolmi-
sen kuukautta taukoa. Yhtäkkiä 
levy-yhtiön kaveri ilmoitti, että 
nyt pitäis saada levy valmiiksi 
marraskuun Maata Näkyvissä 
festareille. Siinä sitten oltiin tii-
viisti studiolla työstämässä levyä 
pienellä kiireellä. Emme itse edes 
olleet ehtineet kuulla miksaus-
ta kun se lähti masterointiin ja 
siitä seuraavaksi painoon. Aika 
luotolla siis menimme, kertoo 
Mikael.

– Voin tunnustaa, että parin 
viikon jälkeen kun, levy oli val-
mis, tein päätöksen, etten enää 
ikinä räppäisi. Ei enää kiinnosta-
nut koko homma. Eikä se levyn 
teko pelkästään, vaan työt, häät 
tulossa, keikkoja ja IM Boysin 
pojat, jotka vievät yllättävän pal-
jon energiaa. Se oli melkoista 
ravia koko ajan. Onneksi siihen 
tarpeeseen tuli joululoma, että 
sai levättyä kunnolla. Viime vuo-
si oli hyvä vuosi, mutta hullun 
rankka sellainen. Kuitenkin hyvä 
levy tuli siihen nähden, miten 
me se kuukaudessa lopulta rykä-
simme ulos, Roni huokaisee.

– Kilosanomaa raakana on 
oikeastaan levyn juttu. Halu-
amme tällä viestittää sen, että 
sanomme asiat suoraan mitään 

kiertelemättä ja kaartelematta. 
Pyrimme tuomaan selkeästi ih-
misille ilmi, mistä puhutaan ja 
samalla myös pilke silmäkulmas-
sa, siellä on huumoria mukana. 
Levyllä selvästi huomaa, ettem-
me häpeä sitä ketä edustamme, 
Mikael kertoo.

– Tämä ei ole vain bändi vaan 
tapa julistaa Jumalan sanaa, Roni 
huomauttaa.

– Kaikki varmasti näkee mihin 
päin tämä maailma on mennyt 
ja menossa. Jotain pitää tehdä, 
meillä on se vastaus, ja sitä pitää 
sitten julistaa räpin muodossa, 
naurahtaa Mikael. 

Isäsuhde
– Jumalalle kiitos, mulla on ollut 
hyvä isäsuhde aina ja helppo on 
ollut siitäkin kuvitella millanen 
Taivaan Isäkin on. Oma isäni 
on ollut perusvarma faija, joka 
on pitänyt huolta, asettanut ra-
joja, antanut rakkautta ja antanut 
kaikkea, mitä voin edes kuvitella 
tarvitsevani. Siinä mielestä olen 
todella onnekas ja siunattu, Mi-
kael hymyilee.

– Mun isäsuhde järkkyi, kun 
isä rupesi dokaamaan, vanhem-
mat erosivat ja äiti muutti ulko-
maille. Siinä samalla sitten itsekin 

kuudentoistavuoden ikäisenä oli 
semmoinen huumeiden täyttämä 
viiden vuoden sivureissu elä-
mässä. Mennyt on mennyttä ja 
tänä päivänä, seitsemän vuoden 
jälkeen, isäni on pastorina Lie-
vestuoreessa ja meille on muo-
dostunut sellainen "isä - poika" 
suhde, jota ei ole koskaan ennen 
ollut, Roni kertoo iloisena.

– Monta vuotta siinä on kyllä 
mennyt. Ensin on pitänyt oppia 
luottamaan Jumalaan. Oikeas-
taan 'usko' on vähän harhaan-
johtava sana, parempi sana olisi 
'luottamus'. Se ei ole ongelma, 
uskommeko Jumalaan, vaan luo-
tammeko Häneen. Se on isompi 
kysymys, ja se on itselläkin ollut 
haasteena. Jännä on ollut huo-
mata, miten Jumala ja isäsuhde 
ovat samaan aikaan parantuneet, 
Roni lisää.

Tosimies
– Suurin osa meistä uskovistakin 
on imenyt tästä kulttuurista tai 
maailmasta sen kuvan millanen 
on olla mies ja tosimies. Itse on 
ainakin jäänyt paitsioon, kun on 
tuntenut olevan niin kaukana sii-
tä tientynlaisesta miesihanteesta, 
mikä kulttuurissa vallitsee. Mies 
ei saa puhua tunteistaan, pitää 
olla tosi karu jne. Tosimies on Ju-
malan mielenmukainen mies, ja 
se on tavoittelemisen arvoista.

Ei ole tiettyjä määritteitä, min-
kä näköinen sinun pitää olla, 
vaan määritteet ovat siitä, kuinka 
meidän pitää pitää huolta per-
heistämme, rakastaa ja kantaa 
vastuuta niistä ihmisistä, keitä 
Jumala on asettanut meidän 
ympärille. Tietynlainen muu ei 
ole oleellista, Jumala on luonut 
jokaisen ihmisen ainutlaatuisek-
si, Roni tilittää.

– Tää maailma tarvii tosimie-

hiä, jotka elää puhdasta elämää, 
etsii vilpittömästi Jumalan kasvo-
ja ja haluaa tehdä Hänen tahtonsa 
omassa elämässään. Sitä kautta 
helpottaa tän maailman kipuja ja 
niiden asioiden, minkä keskellä 
monet asuvat arjessaan.

Kyllä sen näkee tässä maail-
massa, että naiset ja lapset on ne, 
jotka kärsii siitä, ettei ole miehiä, 
jotka nousisivat vastarintaan ja 
taisteluun oikeiden arvojen 
puolesta. Miesten tulisi rakastaa 
ihmisiä ympärillään, eikä esittää 
jotain raffii ja tuffii ja sitten hyp-
pää jostain parvekkeelta alas… 
the end. 

Oikeasti suomalaistenkin 
miesten tulisi olla aitoja ja us-
kaltaa olla sitä mitä on. Sitä kaut-
ta vain voidaan olla onnellisia. 
Meidän ei tarvitse esittää mitään 
tai olla joku mitä ei olla, Mikael 
paukauttaa päälle.

– Niinkuin Mikael juuri sanoi, 
se on meidän päämäärämme 
mitä haluamme viestittää, myös 
meidän IM Boys pojillemme. Se 
on mitä haluamme edustaa ja 
viedä tässä maassa eteenpäin. 
Samalla kun on tahtotila siihen, 
tulee paljon onnistumisia, mut-
ta myös paljon tulee esiin sitä, 
miten paljon on itselläkin vielä 
opittavaa. Monesti se on helppo 
sanoa, että miehinä meidän tu-
lee pitää huolta perheistämme 
ja kohdella toisia kunnioittavasti. 
Kuitenkin monesti huomaa toi-
mineensa päinvastaisesti. Kyse 
ei olekaan siitä, teemmekö vir-
heitä vai ei, vaan siitä miten me 
toimimme virheiden jälkeen. 
Jos meissä on sen jälkeen vielä 
miestä ja selkärankaa rehellisesti 
tunnustaa se, että teemme vir-
heitä, niin siinä on kyllä avain 
kasvuunkin, kertoo Roni.

Uutta levyä
Immanuelin päivät täyttyvät nor-
maalisti töillä. Roni työskentelee 
oppisopimuksella Avainmedial-
la, valmistuen media-assistentik-
si ja Mikael on päätoimisesti OP-
Pohjolalla, niiden lisäksi hän on 
Keravan helluntaiseurakunnassa 
nuorisopastorina.

– Päivät täyttyy mukavasti, 
mutta aina vähän väliin kirjoi-
tetaan riimejä ylös. Ajatuksena 
oli, että tämän vuoden puolella 
tulisi uusi levy ulos. Kuitenkin 
annamme uudelle levylle enem-
män aikaa, kuin 'Kilosanomaa', 
joka rutistettiin kasaan tosi no-
peasti. Nyt annetaan lisää aikaa 
tuotannolle, että saamme aikaan 
vielä hiotumpaa ja timanttisem-
paa matskua tippumaan seuraa-
van kerran postiluukusta, Mikael 
kertoo tulevaisuuden suunnitel-
mista.

C  – Haluamme kannustaa ihmisiä tuomaan esille lahjansa mitä heillä on, hioa ja tuoda ne Jumalan kunniaksi. Siten, että me 

voidaan oikeasti loistaa tässä maailmassa. Mä oon täysin sitä mieltä, että meidän uskovien kuuluu nousta ja johtaa tätä maata, 

eikä pelkää ja hyssytellä jossain kolossa, (oik.) Mikael rohkaisee.
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Miesten 
talvihuoltoa 
Mäntsälässä

Pääsiäinen Härmän Kylpylässä
2 vrk  144 €/hlö (norm .156 €) 
3 vrk  200 €/hlö (norm. 234 €)
4 vrk  246 €/hlö (norm. 312 €)
Majoitus 2 hengen huoneessa, puolihoitoruokailut,
uuden kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö
sekä pääsylippu ravintolan tansseihin.

Voimassa 28.3.-2.4.2013.

Vaasantie 22, Ylihärmä  |  Puh. (06) 483 1600  |  www.harmankylpyla.fi

Pääsiäisviikon
supertarjous

2 vrk  90€/hlö

Majoitus 2 hh, aamiaiset, uuden kylpylän

ja kuntosalin käyttö. (Norm. 130 €). 

Voimassa 24.-28.3. 2013

D   Lauantai-illan alustuksessaan Kimmo Janas käsitteli rohkeutta astua epämuka-
vuusalueelle.

C   Timo Naapuri toivotti talvihuoltoon 
saapuneet kuutisenkymmentä miestä 
tervetulleeksi Mäntsälän seurakunnan 
puolesta.

A   Vuoden eri miestenpiireissä kiertänyt 
Matkasauva lähti toiselle kierrokselleen 
rokkipappi Tarvo Laakson matkassa.

C   Miestenpäivät päättyivät kirkkoherra 
Mikko Seppälän (vas.) ja Timo Naapurin 
tarjoamaan ehtoolliseen.

D   Marko Näätänen (oik.) luovutti Kä-
denojennus-tunnustuksen Liekinsytyttä-
jäksi valitulle Juha Sahamiehelle.

B   Samuli Saarinen valotti nuoren mie-
hen tuntoja sanoin ja sävelin.

C   Petri Janaksen aiheena oli "Pyhiksi 
Jumala meidät siunasi".

D   Aarni Kontturi esitti bravuurialustuk-
sensa miehen elämänkaaresta.

D   Talvihuoltoon kuului myös Pekka 
"Keppis" Karjalaisen tarjoama hieron-
tapalvelu.

C   Jouni Laineen esittämä kirkkodraama 
puhutteli miehiä sunnuntaiaamuna.

Veli Johansén

Helmikuun 
alkupäivinä kokoontui 
Ahvenlammen 
leirikeskukseen 
Mäntsälään 
kuutisenkymmentä 
miestä vuotuiseen 
talvihuoltopäivään.

Kolmannen kerran järjes-
tetyt Mäntsälän Miesten-
päivät ovat selvästi an-

sainneet paikkansa suomalaisen 
miestyön kartalla.

Kun viime vuonna osanottajia 
oli nelisenkymmentä, oli päälu-
ku kasvanut tänä vuonna jo pa-
rillakymmenellä karvapäällä – 
no, hyvä on, oli siellä joukossa 
joku kaljupääkin...

Mäntsälän luterilaisen seura-

kunnan miestyön priimusmoot-
torit diakoni Timo Naapuri ja 
Marko Näätänen olivat uurasta-
neet jälleen kokoon varsin mo-
nipuolisen ohjelman miesten 
talvihuoltoa varten.

Poikkeuksellisesti tänä vuonna 
ensimmäiset miehet saapuivat jo 
perjantai-iltana valmistelemaan 
tapahtumaa ja rukoilemaan yh-
dessä viikonlopun puolesta.

Äijien yhdessäoloa
Lauantaiaamun avauksesta vas-
tasivat Tosimies-lehden pää-
toimittaja ja trubaduuri Samuli 
Saarisen.

Lauantain ja sunnuntain ai-
kana miehet kuulivat alustuksia 

miehen elämästä eri näkökul-
mista esitettyinä, oli kiinnostavia 
ryhmäkeskusteluita, saunomista, 
hierontaa, laulua, loimulohen 
paistoa sekä Veijo Wotkin Oy 
sponsoroimia jokamiehen vi-
hanneksia – grillimakkaroita. 
Eli kaiken kaikkiaan äijien yh-
dessäoloa, joka ei jättänyt ketään 
kylmäksi.

Lauantai-illan huipennuksena 
kuunneltiin rokkipappinakin 
tunnetun Tarvo Laakson kon-
serttia.

Sunnuntaiaamuna Jouni Laine 
veti miehet hiljaisiksi esittämäl-
lään kirkkodraamalla.

Ja niin kuin miestenpäivien 
tyyliin sopii, viikonloppu päätet-

tiin yhdessä vietettyyn messuun 
leirikeskuksen kappelissa.

Uutta virtaa tarvitaan
– Vaikka me silloin tällöin la-
taamme akkujamme ja saamme 
uutta voimaa, niin hetken päästä 
akku tuppaa kuitenkin tyhjene-
mään. Ja aina eivät välttämättä 
pelkät akkukaapelit riitä, vaan 
on saatava kokonaan uusi virta-
lähde, totesi Helsingin NMKY:n 
miestyön johtaja Aarni Kontturi 
alustuksensa aluksi.

– Jumalasuhteen uudistumi-
nen ja sitä kautta voiman saanti 

tarkoittaa, että olemme selvästi 
siirtyneet uuteen lataukseen.

Yli 30 vuotta miesten kanssa 
eri tapahtumissa kolunneena 
Kontturi kertoi havainneensa, 
että miesten elämät ovat hyvin 
samankaltaisia.

– Itse asiassa seitsemän miestä 
kymmenestä elää hyvin saman-
laista elämää, hän lisäsi.

Vaikka ne koettelemukset tun-
tuvat usein ainutlaatuisilta, moni 
muukin mies on käynyt läpi sa-
mat ylä- ja alamäet.

– Kun me kokoonnumme 

tällaisiin miesten tapahtumiin 
ja uskallamme avautua veljille, 
huomaamme, ettemme ole yksin 
ongelmiemme kanssa. Samalla 
koemme yhteyttä toisiin miehiin 
ja saamme heidänkin kauttaan 
sitä kaipaamaamme uutta virtaa, 
Aarni Kontturi totesi.



24TOS I M I E S   1/ 2013 25 TOS I M I E S  1/ 2013

Teksti: Pekka Karjalainen

Kuvat: Matti Virtanen ja

Mäntsälässä joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina 
kokoontuva miesten 
saunailtaporukka rakensi iglun 
leirikeskuksen pihalle miesten 
talvipäiville. Paikanpäälle 
hankittiin muovista tehdyt 
iglunrakennus tarvikkeet, joita 
sitten yhdessä tutkimme ja jotkut 
jopa kyseenalaisti, että miten 
tällaisilla muovinkappaleilla 
(muovinen muotti pikalukolla ja 
teleskooppinen keskitappi) voisi 
iglun rakentaa? 

 

Mutta toisin kävi. Kevyen ja pie-
neen tilaan pakattavan iglumuotin 
avulla rakentaa helposti tilavan ja 

lämpimän lumisuojan kaikenlaisesta lumes-
ta isommallekin porukalle. Muotin avulla 
rakennetusta iglusta tulee kestävä ja se sopii 
pidempään oleskeluun.

Iglun rakentaminen aloitetaan määritte-
lemällä ns. keskitapin paikka, jonka avulla 
iglulle saadaan pyöreä muoto. Rakentami-
nen jatkuu pakkaamalla lumi tiiviiksi muotin 
sisällä ja aukaisemalla sen jälkeen muotin 
reunat (lukko), jolloin lohkare on valmiiksi 
oikealla paikalla. Keskitapin ympäriltä kan-
nattaa jäädyttää vedellä lunta, jotta keskitap-
pi pysyy paremmin paikallaan. Siirryttäessä 
seuraavaan kerrokseen säädetään muotin 
vartta (keskitappi) lyhyemmälle, jolloin 
igluun saadaan oikea kaarimainen muoto. 
Tärkeintä on ensimmäisen kierroksen oi-
kea kaltevuus muotille, jotta homma lähtee 
sujumaan.

Tällaisen muotin avulla iglun rakentami-
seen menee varmasti ainakin puolet vähem-
män aikaa kuin perinteisen lumiluolan kai-
vamiseen. Työ on myös paljon kevyempää 
etkä kastele itseäsi etkä vaatteitasi. 

15 sentin lumikerros riittää rakentami-

seen, joten voit pystyttää iglun melkein 
minne vain missä lunta on.

Iglun alkuramppi tehtiin yhden saunaillan 
demona ja loput maanantai-tiistai iltoina en-
nen miesten talvipäiviä. Aikaisemmin luulin 
että pitää olla suojasää, jotta pystyy raken-
tamaan lumesta. Olin väärässä. Iglu syntyy 
vaikka pakkasta olisi enemmänkin, tosin 
ensimmäisenä varsinaisena iglun rakenta-
mispäivänä pakkasmittari näytti aamulla 
klo 9.00 tasan -30 astetta, jolloin päätimme 
odottaa hieman lauhempia kelejä.

Maanantai-iltana, kun varsinainen raken-
nusurakka aloitettiin, paikalla oli 6 miestä 
pakkaskelissä ja homma meinasi vähän 
takerrella, mutta kaksi kerrosta ehdittiin 
silloin tekemään eli kun alkuun päästiin 
niin homma alkoi sujumaan. Tiistai-iltana 
paikalla oli 4 miestä talkoissa ja Matti eh-
dotti, Herran siunauksen lausumista ennen 
työn alkua. Maanantai-iltana tätä yhteistä 
alkurukousta ei ollut. Tiistai-iltana sää oli 
suosiollinen, oikeastaan ihanteellinen iglun 
rakennussää, kun ilman lämpötila oli 0 astet-
ta. Muottiblokkien valmistus eteni rivakas-
ti ja 9-muottikerroksisen iglun (5 hengen, 
pohjan halkaisija 330 cm) valmistukseen 
ilman sisustusta katsoimme kuluneen val-
mistusaikaa n. 5 tuntia.

Tiistai-iltana iglun kuvauksien yhteydessä, 
joku huomasi hiirulaisen livahtaneen iglun 
oviaukosta sisään. Hiirulainen oli niin kiin-
nostunut iglusta, ettei meinannut ulos tulla, 
ulkonakin jäi vielä muutaman metrin pää-
hän iglusta odottelemaan hangelle. Herran 
siunauksen lausuminen auttoi varmasti ig-

Iglua talkoillaPekka Karjalainen

lun rakentamisessa. Varsinkin tiistai-illan ra-
kentamisessa oli kyllä siunaus mukana, kun 
homma valmistui nopeammin, kuin mitä oli 
uskallettu odottaa. Kiitos Herralle rukousten 
kuulemisesta! Keskiviikko ja torstai-päivät 
olivatkin sitten plussakelipäiviä ja iglu sai 
reilun, ylimääräisen kostean lisälumipeitteen 
päälleen. Saattoi tuo väliin tullut suojakeli 
aiheuttaa vähän katon painumista, sillä vie-
lä tiistai-iltana iglun keskellä mahtui seiso-
maan täysin suorana, mutta perjantaina piti 
jo painaa päätä kumaraan. Perjantai-iltana 
iglu sai vielä sisustuksena 6 istuinpölkkyä ja 
ristin seinustalle. Lauantai-aamupäivänä tuli 
vielä kynttilä ja styrox-pehmusteet pölkyille. 
Valmiin iglun oviaukkoon voi laitta myös 
niin sanotun ”ovikankaan”, muista silloin 
tehdä kattoon ilma-aukko, josta hengitysil-
ma pääsee sisälle

Toivottavasti iglu sai palvella evanke-
liumin asiaa omalla pienellä osallaan.

Iglulla on monta etua telt-
taan nähden talvisissa oloissa: 
• Lämpimyys: lämpötila pysyy nollan tie-
noilla ja laskee tuskin koskaan alle -10 as-
teen
• Kestävyys: ei hajoa kovissakaan tuulissa
• Tilavuus: reilusti toimintatilaa myös kor-
keussuunnassa
• Turvallinen: voit kokata rauhallisin mielin 
ilman tulipalon vaaraa
• Mukavuus: lumi vaimentaa ulkopuoliset 
äänet ja tuulen tuiverruksen
• Keveys: et tarvitse raskasta talvitelttaa ja 
painavia makuupusseja

Iglumuotilla pystyy tekemään eri ko-
koisia igluja keskitapin pituutta vaih-
tamalla, jotka ovat mukana paketissa. 
• 270/330 cm; 2290 g; neljälle/kuudelle 
hengelle
• 240/300 cm; 2270 g; kolmelle/viidelle 
hengelle
• edellisten yhdistelmä, 2380 g, 3-6 hen-
gelle.

Iglumuotti on myös oiva lahjaidea per-
heille – kukapa ei olisi lapsena haaveillut 
aidosta iglusta!

Koko kansan tuntema Katri He-
lena sai sanomalehti Keskisuo-
malaisen numerossa 27.1.2013 
vastattavakseen kysymyksen 
Jatkuuko elämä kuoleman jäl-
keen? 

– ”Ehdottamasti. Sielu jatkaa 
matkaansa toiseen ulottuvuu-
teen, eri värähtelytaajuudelle. 
Siellä jatkamme kehitystämme. 
Olemme täällä vain käymässä, 
opiskelemassa. Se on lohdullis-
ta. Sillä tiedolla pärjään kouluni 
loppuun asti.” Näin sanaili iskel-
mätaivaan kestosuosikki.

Lukiessaan tällaisen hienos-
tuneelta ja älykkäältä tuntuvan 
sielunvaellusopillisen lausuman 
keskivertolukija saattaa ajatella: 
– Tuossa on varmasti vinha perä. 
Onhan sen sanonut kaikkien tun-
tema pitkänlinjan taiteilija, suo-
malaisen sielunmaiseman tulkki 
ja onhan se julkaistu arvostetus-
sa pitkän historian omaavassa 
sanomalehdessä. Ja varsinkin, 
kun seuraavien päivien sanoma-
lehdessä kukaan kirkonmies ei 
pääse kertomaan, ettei moisella 
kannanotolla ole mitään teke-
mistä vallitsevan kristillisen kir-
kon opin kanssa, vaan on harhaa 
ja perustuu lausujansa tai jonkun 
meillä tunte- mattoman gurun 
mielikuvitukseen. Kukaan Raa-
mattua tunteva maallikkokaan 
ei voi oikaista tällaista lausuntoa 
käyttämällä hyväkseen lehden 
mielipidepalstaa. Ei vaikka tekisi 
sen kuinka maltillisesti ja tosi-
asioissa pysyen. Minkä vuoksi? 
Koska lehti ei julkaise sellaista, 
ei Keski-Suomalainen eikä muu-
kaan maallinen media.

Vai milloin olet nähnyt sano-
malehdessä julistuksen tai kir-
joituksen tästä yksinkertaisesta 
kristillisen uskon totuudesta: 

kuoleman jälkeen ihmisen elä-
mä jatkuu ikuisesti joko taivaas-
sa Jumalan luona tai helvetissä, 
erossa Jumalasta ja kaikesta hy-
västä ja että kunkin paikka riip-
puu hänen henkilö- kohtaisesta 
suhteestaan Jeesukseen. Median 
sisäinen sensuuri toimii tehok-
kaasti. Jokaista ihmistä koskevaa, 
kuoleman jälkeistä ydintotuutta 
ei käsitellä sanomalehdistössä 
eikä muussakaan maallisessa 
mediassa. Taho, joka ylpeilee sa-
nanvapauden vaalijana, pimittää 
lukijoiltaan jokaisen ihmisen elä-
mää koskevan tärkeimmän to-
tuuden: mitä tapahtuu kuoleman 
jälkeen? Se julkaisee asiasta vain 
taiteilijoiden ja muiden julkkis-
ten trendikkäitä kuvitelmia.

Mutta annas olla, kun kahden 
politiikan äärilaitoja edustavan, 
jäsenmäärältään pienen nuoriso-
joukkion edustajat kärhämöivät 
keskenään Jyväskylän kirjastossa 
esitelmätilaisuudessa, niin johan 
ilmestyy mediaan suuret otsikot. 
Nyt on kyse sananvapaudesta ja 
sitä ryhdytään ”puolustamaan”. 
Palstamillejä ei lasketa ja isot 
on kuvat. Sinänsä tuomittava 
puukotus ei koskaan ole saa-
nut aikaan tällaista mediamyl-
läkkää. Pääministeri, ministerit, 
kansanedustajat ja muut tärkeät 
henkilöt ottavat kilvan kantaa. 
Tuomiot luetaan jo etukäteen ja 
nolla-toleranssia vaaditaan; on-
han tapahtunut miltei ennenkuu-
lumaton rikos, sananvapauden 
törkeä loukkaaminen! Sananva-
paus on näköjään suhteellista ja 
toimii suhteettomasti.

Tärkeistä asioista vaikenemi-
nen toteuttaa myös sananvapau-
den loukkauksen tunnusmerkit. 
Se, että maallinen media on 
hiljaisin sopimuksin siirtänyt 
kristinuskon totuudet yleensä ja 

kuoleman jälkeistä elämää kos-
kevat erityisesti sananvapauden 
ulkopuolelle vaikenemalla aihe-
piirin käsittelystä, on mielestäni 
huomattavasti vakavampaa ja 
kauskantoisempaa kuin jonkun 
äärisuuntausta edustavan nuori-
sojoukkion epätoivoinen yritys 
tukahduttaa vastakkaisen suun-
tauksen mielipideilmaisuja.

Näyttää siltä, että maassamme, 
jossa vielä 76 prosenttia väestös-
tä kuuluu luterilaiseen kirkkoon 
ja jossa Raamatun Uuteen tes-
tamenttiin perustuvat totuudet  
kuoleman jälkeisestä elämästä 
ovat olleet luettavissa omalla 
kielellämmekin jo yli 400 vuot-
ta, sananvapaudesta käytännös-
sä vastaava media on sulkenut 
nämä totuudet sananvapauden 
ulkopuolelle. Antakaamme me 
Sanan puhua!

Timo Hakanen
lakimies, Jyväskylä

timo.hakanen@elisanet.fi

Suhteellinen 
ja suhteeton 
sananvapaus
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CARAVAN '13

Eksyksissä?
Kaverit, joilla oli tosi tiukka ja mehevä perhepoliittinen kysy-
mys, tulivat Jeesuksen luo saadakseen hänet nalkkiin ja voi-
dakseen pistää häntä halvalla. He eivät ensinnäkään uskoneet 
alkuunkaan, että olisi iankaikkista elämää eivätkä näin ollen 
uskoneet myöskään Jeesukseen, outoon tyyppiin, joka ei näyt-
tänyt olevan tästä maailmasta. Ihailen suuresti Mestarin tapaa 
ottaa tilanteet haltuunsa. Apua tarvitseville, sairaille, heikoille 
ja syntisille hän antoi apunsa ja armonsa. Mutta niille, jotka 
lähestyivät häntä väärillä asenteilla, ylpeinä ja itsekkyyden 
läpitunkemina, hän antoi ympäri korvia. Niin tälläkin kertaa. 
Ennen kuin Jeesus antoi aseista riisuvan vastauksena, hän 
totesi: ”Te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne 
kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.” (Mark 12:18-24)

Jos menetämme otteemme siitä, mitä Jumala on sanonut ja 
sanoo, olemme jatkuvassa vaarassa eksyä. Taivaallisilla vil-
japelloilla kasvaa niin vehnä kuin rikkakasvitkin. Ja monet 
kristityt saattavat pitää haittakasveja todellisena taivaan vilja-
na. Ihan vain siitä syystä, etteivät tunne kirjoituksia eivätkä 
Jumalan voimaa. Kun jokin näyttää hienolta, tuntuu hyvältä 
ja on helposti nieltävissä, monia viedään kuin litran mittaa. Ei 
Jeesus turhaan kehota meitä valvomaan ja rukoilemaan.

Tuntuu tosi surulliselta, että monet kristityt tuntevat parem-
min telkkarin saippuasarjojen juonien käänteet kuin Pyhät 
Kirjoitukset. Monet siteeraavat Raamattua samoin kuin me-
diassa on tapana: otetaan hieno ja korkealentoinen ajatus, 
joka repäistään pois asiayhteydestään ja hoetaan sitten kuin 
mantraa. Jumalan Sana ei ole noppapeli eikä onnen pipanoita. 
Sen voi ottaa joko kokonaisuutena tai ei ollenkaan.   

Otetaan esimerkki. Kun vaikkapa ylistyksestä, sen musiikki-
tyyleistä, tansseista, lipuista, hokemista tulee tärkeämpiä kuin 
ristillä kuolleesta ja Saatanan vallan murskanneesta ylösnous-
seesta Kristuksesta, ollaan arveluttavilla poluilla. Tai kun omis-
ta kokemuksista, sielullisista päihtymyksistä, tunnekuohuista ja 
näyistä tulee arvokkaampia kuin Jumalan Sanasta, Raamatusta, 
ei eksyminen ole kaukana. Tai kun sakramenteista, muo-
tomenoista ja pään tiedosta tulee merkityksellisempiä kuin 
lapsenomaisesta uskosta neitseestä syntyneeseen Vapahtajaan, 
metsään mennään.

Taitaapa Suomen kuuluisin kristitty mies olla nimeltään Eino 
Mutku (tiedättehän: Eino, kyllähän mä muuten, Mutku…) 
Eino Mutkulla on ihan ikioma evankeliuminsa, jota seuraa-
malla saa hyvät kiksit. Tässä ne kirjat ovat: Mutu, Katu, Vatu, 
Potu, Patu, Have, Hive, Petu. (Musta tuntuu, Kaverista tuntuu, 
Vaimosta tuntuu, Pojasta tuntuu, Pastorista tuntuu, Hatusta 
veto, Hihasta veto, Perstuntuma). Jeesus ei tarkoittanut näitä 
varoituksessaan. Hän viittasi Jumalan Pyhään Sanaan, josta 
loistaa iankaikkinen ja kirkas valo. Sitä valoa seuraamalla 
emme eksy, oli aika sitten kuinka paha tahansa.

C   Kuvassa A.R. Bernard (vas.) heittää 
korkeaa vitosta päätoimittaja Kimmo 
Janaksen kanssa New Yorkissa.

A.R. Bernardille tunnustus 
elämäntyöstään

Ensi toukokuussa kokoontuu 
New Yorkissa pidettävään The 
Jerusalem Banquetiin kristittyjä 
ja juutalaisia johtajia eri puolilta 
Yhdysvaltoja.

Tilaisuuden tarkoituksena on 
juhlia Jerusalemia sekä kristilli-
sen ja juutalaisen yhteisön jaka-
mia arvoja.

Tilaisuudessa luovutetaan 
palkinto yhden USA:n suurim-
man seurakunnan, Christian 
Cultural Centerin perustajalle 
Dr. A.R. Bernardille tunnustuk-
sena hänen elämäntyöstään ja 
toiminnastaan niin New Yorkin 
kaupungin kuin hengellisten yh-
teisöjenkin hyväksi.

Brooklynissa varttunut Ber-
nard (59) käynnisti vaimonsa 
Karenin kanssa raamattupiirin 
kotikeittiössään vuonna 1979. 
Seuraavana vuonna hän jätti 
10-vuotisen pankkiiriuransa ja 
keskittyi kokopäiväiseen hen-
gelliseen työhön. 

Tänä päivänä A.R. Bernardin 
perustama seurakunta vetää 

viikottain useita kymmeniä tu-
hansia Sanan kuulijoita tilaisuuk-
siinsa.

Dr. Bernard on osallistunut 
pastorin tehtäviensä ohella lu-
kuisiin yhteiskunnallisiin teh-
täviin ja New Yorkin kehittä-
mishankkeisiin. The New York 
Daily Newsin uutisen mukaan 
hän harkitsee lähtemistä kisaan 
seuraavasta NYC:n pormestarin 
virasta.

Bernard toimi useita vuosia 
myös Christian Men's Networkin 
johtokunnassa Dr. Edwin Louis 
Colen läheisenä yhteistyökump-
panina.

Minisarja Raamatusta
Mm. alkuperäisten Diili ja Sel-
viytyjät -ohjelmien tuottajana 
tunnetuksi tullut Mark Burnett 
on yhdistänyt voimansa näyt-
telijävaimonsa Roma Downeyn 
kanssa 10-tuntisen The Bible tv-
sarjan tuottamiseksi televisiolle.

Enkelin kosketus -sarjassakin 
esiintynyt Downey näyttelee 
kunnianhimoisessa minisarjas-
sa Jeesuksen äitiä Mariaa. Itse 
Jeesuksen rooliin on palkattu 
portugalilainen näyttelijä Diogo 
Morgado.

Sarja käynnistyy amerikkalai-
sella History Channelilla maa-
liskuun alussa ja sitä esitetään 
viikottain pääsiäissunnuntaihin 
asti.

Burnettin mukaan on tärkeää 
kertoa Raamatun tarinoita uudel-
la tavalla uudelle sukupolvelle.

Ben-Hur uudelleen 
valkokankaalle

Yhdysvalloista tihkuneiden tie-
tojen mukaan MGM elokuva-

yhtiö suunnittelee filmaavansa 
Ben-Hurin tarinan uudelleen.

Charlton Heston esitti pää-
osaa "alkuperäisessä" elokuvassa 
vuonna 1959. Uudessa versiossa 
on tarkoitus keskittyä enemmän 
Jeesuksen elämään Ben-Hurin 
taivalta sivuavana tarinana.

Tehtyään hyvän tilin uusim-
malla James Bond -elokuvalla  
ja ensimmäisellä Hobbit -elo-
kuvalla, MGM suunnittelee his-
toriallisten seikkailuelokuvien 
sarjaa, joka sisältäisi esimerkiksi 
Dwayne "the Rock" Johnsonin 
tähdittämän Hercules -filmin.

Hollywoodissa on parhaillaan 
tuotannossa tai suunnitteilla 
useampiakin Raamattu-aiheisia 
elokuvia. 

Sekä Steven Spielberg että 
Ridley Scott tutkivat Mooses-
aihetta, Russell Crowe näyttelee 
pääosaa uudessa Nooa -eloku-
vassa, Anne Ricen bestselleristä 
'Christ the Lord' tehdään elokuva 
ja Brad Pitt on kiinnitetty War-
ner Bros. yhtiön Pontius Pilatus 
-elokuvaan.

©
Juha Seila

C   Messujen mielenkiintoisimpia uu-
tuuksia oli Morelo Palace 95 S. Viidelle 
hengelle suunnitellussa luxus-kaunokai-
sessa on pituutta lähes 10 metriä, koko-
naismassa 10 250 kg. Kelpaisi päätoimit-
tajankin eläkepäivien kulkuneuvoksi, ai-
noa varsinainen ongelma on kuitenkin  
hinta – 284 145 euroa...

C   Hilpeyttä aiheutti tämä Caretta C1500, näppärä pieni 2-hengen matkailuvaunu. 
Vaunun perushinta on 9 750 euroa, mutta kuvan varustuksella (mm. jääkaappi, kat-
toteline, aurinkopaneeli, truma-lämmitin yms.) 15 925 euroa.

D   LMC Black Selection -matkailuautossa 
on uusi korirakenne. Ajoneuvon alapoh-
ja ja katto ovat lasikuitua, korissa ei ole 
puurakenteita vaan lujaa polyuretaa-
nia.

C   Adria Astella Glam on korkeatasoi-
nen vaunu, jossa keittiö on poikkeuksel-
lisesti vaunun etuosassa.

Kimmo Janas

Tammikuun lopulla 
Helsingin Messukeskus 
täyttyi matkustuskärpäsen 
puraisemista kävijöistä. 
Matka- ja Caravan 
-messuihin tutustui yli 76 
000 kävijää.

Caravan -messuille osallis-
tui 32 näytteilleasettajaa 
ja noin 100 matkailuajo-

neuvoa.
Hyvä eristys ja tehokas läm-

mitysjärjestelmä ovat itsestään-
selvyyksiä tänä päivänä. Lattia-
lämmitys tai lämmin välipohja 
puolestaan lisäävät oleskelumu-
kavuutta, eikä vesijärjestelmien 

jäätymistä tarvitse pelätä.
Matkailuautojen kanta on 

kasvanut tasaisesti 1990-luvun 
alusta lähtien lähennellen tänä 
päivänä 50 000 kappaletta vau-
nukannan liikkuessa vajaassa 70 
000 kappaleessa.
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Finger of God & Furious Love 
International Dual Edition
2 DVD:tä
Wanderlust Productions, 2011 
• Finger of God
Kesto: 100 min
Valmistumisvuosi 2007
• Furious Love
Kesto: 95 min
Valmistumisvuosi 2010

Father of Lights Deluxe Edition
4 DVD:tä
Wanderlust Productions, 2012
Kokonaisaika 12 h 29 min
Mukana mm. Reinhard Bonnke, Bill Johnson, Mike Bick-
le, Heidi Baker, Andrew Farley, Todd White
Musiikki: Jesus Culture
Extrat: 
• yli 2 tuntia lisämateriaalia mm. elokuvan teosta
• yli 4 tuntia kertomuksia
• yli 2 tuntia teologiaa

JUMALA-TRILOGIA VALMISTUI
Amerikkalainen Darren Wilson on saanut 
monivuotisen dokumenttiurakkansa pää-
tökseen.

Kolmiosaisen Jumalan yliluonnollisia 
tekoja esittelevän dokumenttisarjan aloitti 
vuonna 2007 valmistunut Finger of God 
(Jumalan sormi), joka sai Wilsonin kerto-
man mukaan ensisysäyksen Patsy -tädin ja 
Bob -sedän rukouksen voimasta saamista 
kultahampaista.

Darren Wilson päätti lähteä metsästämään 
muitakin Jumalan tekemiä ihmeitä eri seu-
rakunnista ja hengellisistä kokouksista. Ja 
kyllähän niitä löytyi. Rukoilevaisten ham-
paita paikkaantui useammassakin seura-
kunnassa, Bayerin pariskunnan Raamatun 
väliin ilmestyi mannaa kesken hengellisen 
kokouksen, Joshua Mills peittyi puhuessaan 
kultapölyyn jne. jne.

Dokumentissa haastatellaan lukuisia 
tunnettuja evankelistoja ja saarnaajia. Esi-
merkiksi tv-juontaja Sid Roth muistuttaa 
Jeesuksen sanoista meille, "Teette näitä ja 
vielä suurempiakin tekoja". Eli yliluonnol-
liset teot eivät suinkaan ole vain kuuluisien 
saarnaajien yksinoikeus. Meidät kaikki on 
kutsuttu voimatekoihin.

Finger of God -elokuva vei Wilsonin ryh-
mineen Yhdysvaltojen lisäksi myös Kiinaan, 
Mosambikiin, Ranskaan ja Bulgariaan, jois-
sa Jumalan sormi myös toimii monin eri-
laisin tavoin. 40 vuotta Kiinassa toiminut 
lähetyssaarnaaja Dennis Balcombe toteaa 
elokuvassa: – Länsimaisten seurakuntien 
olisi syytä vain julistaa evankeliumia, eikä 
niinkään taistella abortteja ja homoliittoja 
vastaan.

– Rakkaus oli minulle ennen epämääräistä 
sanahelinää. Nyt aloin nähdä Jumalan sor-

men voiman elämässämme. Jumala kutsuu 
meitä kaikki voimalliseen elämään. Voima 
tulee vain, jos nöyrrymme, asetamme pelot 
ja epäuskon syrjään ja osoitamme ihmisille, 
että Jumala on todellinen, läsnäoleva ja ar-
mollinen kaikille, Darren Wilson toteaa.

A  Darren Wilson kertoo kyllästyneensä aikanaan sii-
hen, ettei nähnyt omassa seurakunnassaan Jumalan 
yliluonnollisia tekoja ja päätti lähteä etsimään niitä 
eri puolilta maailmaa.

C  Suomalaiset miehet saivat epämukavaa kunniaa 
Thaimaan tyttökortteleissa kuvatuissa kohtauksissa...

C  Finger of God -elokuvassa kerrotaan mm. ihmisten 
suuhun ilmestyvistä kultahampaista tai Raamatun vä-
listä löytyvästä mannasta.

C  Miehensä Rolandin kanssa Afrikassa työskentelevä 
Heidi Baker tekee työtään maailmankaikkeuden suu-
rimman voiman, rakkauden avulla. Se on kuin kulta ja 
jalokivet, joita Jumala meille jakaa. Rakkaus parantaa 
ja herättä kuolleista.

C  Tansaniassa Wilson sai todistaa riivaajien karkotta-
mista demonisoiduista ihmisistä.

C  Ravi (oik.) sai johdattaa hindujen pyhän miehenkin 
(kesk.) Jeesuksen jalkojen juureen.

A   Francis on yksi yli sadasta Iris Ministries -järjestön 
työn kautta kuolleista nousseista.

C  Pelätyn motoristijengin Latin Kings johtaja otti Jee-
suksen vastaan kuvausten yhteydessä.

C  Jason Westerfield rukoili puistossa nuoren miehen 
jalan puolesta, ja se parantui.

Dokumenttitrilogian toisessa osassa Furio-
us Love (Mieletön rakaus), joka valmistui 
2010, Wilson laajentaa tarkastelukulmaansa 
ihmeteoista ja yliluonnollisista tapahtumis-
ta Jumalan rakkauteen ja siihen, kuinka se 
hoitaa myös yhteiskuntamme kaikkein rik-
kinäisimpiäkin ihmisiä.

yhdistävät voimansa ja osoittavat lähimmäi-
senrakkauttaan.

Trilogian päätösjakso Father of Lights 
(Valkeuksien Isä) valmistui viime heinä-
kuusa ja maailmanlaajuiseen levitykseen se 
julkaistiin DVD:nä lokakuussa 2012. Suo-
messa elokuva sai ensi-iltansa Helsingissä 
järjestetyssä tilaisuudessa tämän vuoden 
tammikuun lopulla.

Tässä kolmannessa elokuvassa Wilson 

C  Father of Lights vie katsojat tutustumaan myös Je-
rusalemin kuuluisaan Kalliomoskeijaan.

C  Deena ja Mike jättivät turvatun elämänsä USA:ssa 
ja lähtivät tekemään pyyteetöntä työtä Kiinaan kehi-
tysvammaisten lasten pariin.

Elokuva käynnistyy Tansaniasta Jeff Jan-
senin herätyskokouksesta, jossa Wilson 
huomaa joutuneensa keskelle hengellistä 
sodankäyntiä – suoraan sotatantereelle, 
jossa riivaajien valtaamia ihmisiä kannetaan 
"ensiaputelttaan" kesken Jansenin rukous-
ta. Vaikka elokuvan alkuteksteissä varoi-
tetaan herkempiä katsojia tulossa olevista 
kohtauksista, en arvannut, kuinka pahalta 
tuntuukaan katsella riivaajien riepottelemia 
ihmisiä, jotka kouristelevat maassa kuin 
epilepsiakohtauksen saaneena päästellen 
suustaan eläimellisiä ääniä.

Darren Wilson pääsee itsekin kokeile-
maan – tosin vastentahtoisesti – rukoilun 
voimaa rukoillessaan afrikkalaisen miehen 
polven puolesta.

– Voitte uskoa, kuinka yllättynyt olin pol-
ven parannuttua. Huomasin, ettei Jumalan 
rakkaus riippunut minun uskostani, Wilson 
toteaa jälkeenpäin.

Saatuaan Tansaniassa ensikosketuksen 
pimeyden voimiin Wilson suuntaa Indo-
nesiaan tapaamaan noitatohtoria, tutustuu 
satanistien toimintaan USA:ssa, vierailee 
Thaimaassa prostitoitujen parissa työtään 
tekevän lähetyssaarnaajan luona. Ja toteaa 
joka paikassa Jumalan rakkauden päihit-
tävän paholaisen voimat, kunhan uskovat 

tavallaan kokoaa yhteen kokemuksiaan 
aikaisemmista elokuvista ja laajentaa kuva-
kulmaa entisestään. Parasta on ehdottomasti 
tapa, jolla Jumalan toiminta arkipäiväiste-
tään – Jumalan rakkaus meitä kohtaan on 
luonnollista ja hyvinkin yksinkertaista.

Father of Lights -elokuvan voi ostaa yh-
den DVD:n versiona, mutta neljä DVD:tä 
sisältävä Deluxe Edition on yli 12 tunnin 
tosipläjäys Sanaa ja sen soveltamista eri 
tarkoituksiin.

Moni trilogiassa lyhyesti esitelty kerto-
mus avautuu lisämateriaalissa täydellisenä, 
samoin mukana on monia elokuvista pois-
jätettyjä koskettavia kohtauksia.

Suomessa Wilsonin trilogian levityksestä 
eri seurakuntiin vastaa Saara ja Sami Kemp-
paisen vetämä Radical Love Finland, joka 
toimii osana kansainvälistä Radical Love -lii-
kettä. Kyseinen liike järjestää seurakuntien 
ja organisaatioiden kanssa yhteistyössä tilai-
suuksia, joissa ihmiset voivat kokea Juma-
lan rakkautta ja voivat varustautua elämään 
rakkauden täyttämää elämää.

Kimmo Janas
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THE FACTORY

Content © 2009 Dark Castle Holdings, LLC. All Rights Reserved. Licensee © 2012 Oy Future Film Ab. All rights re-

served. Varoitus: Tämä DVD-levy on suojattu Suomen tekijänoikeuslain nojalla. Ohjelman sisällön kopiointi ja elokuvan 

kai kenlainen julkinen esittäminen on ehdottomasti kielletty. Kiellon rikkominen johtaa Suomen lainsäädännön mukai seen 

rangaistukseen ja korvausvelvoitteeseen. DVD:n vuokraaminen edellyttää erillisen sopimuksen solmimista oikeuden-

haltijan, Oy Future Film Ab:n, kanssa. Tällöin vuokra-DVD:n saa vuokrata ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön.

   1 t 39 min  Valmistusvuosi 2011  Laji Trilleri   Kieli Englanti  
 Tekstit Suomi, Svenska, Norsk  

  Kuvaformaatti 16:9 Anamorphic Widescreen    Kuvasuhde 2.35:1    Ääni Dolby Digital 5.1 
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Mike Fletcher (John Cusack) on poliisi, joka 
etsii Buffalon katuja kauhun vallassa pitävää 
sarjamurhaajaa. Kun Fletcherin oma teini-
ikäinen tytär katoaa, tulee tutkimustyöstä 
Fletcherille pakkomielle.Alkaa epätoivoinen taistelu aikaa vastaan, 
sillä ensimmäiset 48 tuntia ovat kriittisiä ka-
donneen jäljittämisessä. Fletcher päättää löy-
tää tyttärensä – keinolla millä hyvänsä…

”FEATURES ONE OF THE MORE INTRIGUING HOR-
ROR VILLAINS OF THE PAST YEAR, HAS JENNIFER 
CARPENTER’S CLASSY AND CONVINCING CONTRI-

BUTIONS, A TERRIFIC SCORE, AND SOME TOP-NOTCH PRODUCTION VALUES.”
- MOVIEHOLE.NET

56591_Factory_DVD-Sellthru.indd   1
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THE FACTORY
Siinä missä edellisen aukeaman 
DVD:issä kuvattiin Taivaallisen 
Isän rakkautta meitä lapsiaan 
kohtaan, The Factory (Tehdas) 
keskittyy maallisen isän rakkau-
teen lastaan, tytärtään kohtaan 
ja siihen, kuinka pitkälle isä on 
valmis menemään pelastaakseen 
lapsensa elämän.

Mike Fletcher (John Cusack) 
on poliisi, joka etsii Buffalon 
katuja kauhun vallassa pitävää 
sarjamurhaajaa yhdessä parinsa 
Kelsey Walkerin (Jennifer Car-

penter) kanssa. 
Kun Fletcherin oma teini-ikäi-

nen tytär katoaa, tulee tutkimus-
työstä Fletcherille pakkomielle. 
Alkaa epätoivoinen taistelu ai-
kaa vastaan, sillä ensimmäiset 48 
tuntia ovat kriittisiä kadonneen 
jäljittämisessä. 

Fletcher päättää löytää tyttä-
rensä – keinolla millä hyvän-
sä…

John Cusack tulkitsee varsin 
uskottavasti epätoivoista isää, 
joka etsii tytärtään välittämättä 
ylilyönneistään. Poliisin ammat-
tietiikka jää sivuun isän rynnä-
tessä konnan perään.

Kanadassa kuvattu elokuva 
perustuu tositapahtumiin, ja 
juonta on käytetty osittain use-
ammassakin televisiossa pyöri-
vässä poliisisarjassa kuten esi-
merkiksi Criminal Mindsissa.

Juuri kun katsoja alkaa rau-
hoittua varsin kiivastunnelmai-
sen elokuvan loppumetreillä, 

yllättävä juonikäännös kääntää 
kaiken ylösalaisen – ja jättää 
myös elokuvan tekijöille mah-
dollisuuden tehdä jatko-osa tu-
levaisuudessa. Jäämme jännit-
tyneinä odottelemaan, tuleeko 
sitä...

Jo vuonna 2008 valmistunut 
elokuva piti lanseerata joulu-
kuussa 2011, mutta erilaisten 
viivytysten takia päätyikin suo-
raan DVD-levitykseen vasta tä-
män vuoden helmikuussa.

Kimmo Janas

THE FACTORY
Ohjaaja: Morgan O'Neill
Käsikirjoitus: Morgan O'Neill ja Paula 
Lleyden
Näyttelijät: John Cusack, Dallas Roberts, 
Vincent Messina
Pituus: 1h 39 min
Ikäraja: K16
Julkaisija: Future Film
Julkaisupäivä: 16.1.2013

Marko Janas

Tuskin saamme 
maanpetturin mainetta, 
vaikka päätimmekin 
testata korealaisen 
älypuhelimen tässä 
nokialaisten luvatussa 
maassa…

Alkutuntumalla Samsung 
Galaxy Beamiin on yllät-
tävän kevyt ja ehkä jopa 

heppoisen tuntuinen. Esimerkik-
si iPhone tai Nokian Lumia ovat 
selvästi painavampia. Ei para-
ne siis tiputella. Mutta ei siinä 
mitään, ohut ja kevyt, mukava 
käsitellä. Beamin rungon sivut 
ovat keltaiset, mikä on piristävä 
yksityiskohta, muutenhan puhe-
lin on musta. 

Hyvä 4 tuuman näyttö
Aluksi pidimme perusasetuksella 
näytönlukitusta, mutta kännyk-
kä meni vähän väliä taskussa 
omin päin valikkoihin. Elikkä 
oli parempi laittaa kuviolukitus 
päälle. Samsung Googlen ääni-
valinta toimii hyvin. Löytyy niin 
ulkomaiset kuin kotimaisetkin 
sivut.

Miellyttävän tuntuinen veko-
tin, vaikka aikaisemmat koke-
mukseni kännyköistä liittyvätkin 
lähinnä Nokian malleihin. Kuten 
kaikki perusasetukset, logiikka 

on hieman erilainen kuin Noki-
assa, mutta yllättävän nopeasti 
pääsin sinuiksi uutuuden kans-
sa.

Eikä kyseessä ole mikään nei-
timalli, vaan isommillakin nakki-
sormilla pystyy hallitsemaan ja 
kirjoittamaan puhelimella.

Beamissa on 6 gigatavun si-
säinen muisti, ja se on laajen-
nettavissa 32 gigatavuun asti li-
sämicromuistilla. 5 megapikselin 
kameralla saa ihan hyviä kuvia ja 
videopätkää iltojen ratoksi.

Kotiteatteri taskussa
Galaxy Beam on siinä mielessä 
erikoinen älypuhelin, että siinä 
on perusälytoiminnallisuuksien 
lisäksi sisäänrakennettu video-
projektori.

Mutta pelittääkö se, vai onko 
kyseessä vain korealaisten 
myyntikikka? No kyllähän sillä 
saa 2 metrin heijastusetäisyydel-

tä käyttökelpoisen 50” kuvan. 
Suoraan netistä katsottuna tai 
puhelimeen ladattuja omia tie-
dostoja. 

Ongelman muodostaa projek-
torin vain 15 lumenen valoteho, 
joten pimeätä tilaa vaaditaan, jos 
mielii kunnon kuvaa. Mutta hä-
märässä kuvia näyttäminen on-
nistuu ihan mukavasti.

Galaxy Beamissa on 2000 
mAh akku, joka riittää laitetta 
pelkkänä puhelimena käytettä-
essä kiitettävän pitkään. Akku 
kuluu kuitenkin melko nopeasti 
projektorilla. Projektoria käyttä-
vän kannattaakin varata laturi 
tai lisäakku mukaan. Onneksi 
Samsung on ennakoinut tämän 
ja paketin mukana tulee toinen 
akku ja kätevä latausteline. Te-
lineessä on myös latauspaikka 
lisäakulle.

Galaxy Beam tarjoaa mielen-
kiintoisen mahdollisuuden niil-

le maallikkosaarnaajille, jotka 
kiertävät pitäjiä pitämässä Po-
werpointilla ryyditettyjä herä-
tyssaarnojaan.  Se poistaa myös 
läppärin mukana kantamisen 
riesan – sekä sopivan videotykin 
metsästyksen esityspaikassa. 

Projektori toimii toki myös 
taskulamppuna ja herätyskel-
lotoimintoon on mahdollista 
lisätä videotykki tehostamaan 
herätystä halutulla videolla tai 
valokuvalla…

Samsung Galaxy Beamin suo-
situshinta on 549 euroa, mutta 
nettimyymälöistä kyseistä kän-
nykkää löytyy jo runsaalla 200 
eurolla. Ei paha.

Projektoripuhelin  
Samsung Galaxy Beam

C  Iltahämärissä voi Beamin kanssa pe-
lata kaveriporukalla vaikka Rovion uu-
tuuspelejä talon seinustalla...

D  Laturitelineen avulla videoita voi 
heijastaa kätevästi kattoon sohvalla 
rötkötellessään.
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Breakout Düsseldorfissa

Tässä numerossa aloittaa seikkailunsa Harri Rikka – uskontoon päin kallellaan oleva perheen isä, jonka 
ikuisena haaveena on saada Harley Davidson. Haave tosin jää vaan haaveeksi...

C  Lontoosta saapunut piispa Eric Nto-
rinkansah muistutti miehille, että Juma-
lalla on suunnitelma meidän jokaisen 
varalle.

B   Kimmo Janas opetti miestenkongres-
sissa tilaisuuteen tarttumisesta ja oikean 
ajoituksen tärkeydestä.

C  Christian Men's Network Europen joh-
taja Daniel Kwaku painotti, että miestyö 
on työtä miesten puolesta, mutta naisten 
hyväksi.

A  Lion of Judah Ministriesin (Juudan 
leijona) johtajana toimiva Gary Stevens 
muistutti miehille saatanan suunnitel-
man haluavan erottaa meidät Jumalan 
Sanasta.
– Älä ajattele enää ihmisten tavalla. Si-
nusta ei tule johtajaa vaan seuraaja!

C  Breakout Düsseldorf järjestettiin Gate 
Chapelissa.

Teksti: Veli Johansén – Kuvat: Petri Janas

Christian Men's Network Europe siirsi 
Lontoossa testatun miestenkongressikonseptin 

marraskuussa Düsseldorfiin, johon saapui 
opettajia Englannista, Australiasta, Ranskasta, 

Ghanasta ja Suomesta.

Miestyön merkityksestä 
keskusteltaessa CMN 
Germanyn edustajana 

toiminut Ulf-Gundo Sanders löi 
pöytään heti vakuuttavia luku-
ja;

– Kun lapsi pelastuu, 3,5 % 
perheistä tulee myös uskoon.
Kun äiti pelastuu, 17 % per-

heistä tulee uskoon, mutta kun 
perheen isästä tulee uskovainen, 
peräti 93 % perheistä kääntyy 
Kristuksen puoleen.

Vastuun kantamista
Kristillisen miestyön tarkoitus 
on tavoittaa miehiä, joita seura-
kunnan muut aktiviteetit eivät 
tavoita.

Samalla kun miehet siirtyvät 
aitovieriltä kenttäpelaajiksi, heis-
tä kehittyy parempia johtajia.

– Ja kun miehet alkavat kas-
vaa Kristuksessa myös heidän 
perheensä vahvistuvat, Sanders 

lisäsi. – Kun miesten identiteetti 
Jeesuksessa Kristuksessa vahvis-
tuu, he ovat valmiit kantamaan 
vastuun perheenpäänä, niin 
kuin heidän kuuluu Raamatun 
mukaan tehdä.

Oikein hoidettu miestyö aut-
taa miehiä tulemaan todellisiksi 
Jumalan miehiksi ja antaa heille 
viisautta toimia parempana isä-
nä, aviomiehenä ja ystävänä.

– Urokseksi synnytään, mutta 
miehenä oleminen vaatii valin-
toja, Ulf-Gundo Sanders siteerasi 
CMN:n perustajaa Edwin Louis 
Colea.

Tuloksia syntyy
Miestyö ei ole mitään seura-
kunnan kellarissa harrasteltavaa 
näpertelyä, vaan sitoutumista 
vaativaa toimintaa.

– Vahvoilla miehillä on vahva 
perhe. Ja vahvat perheet saavat 
aikaan vahvoja seurakuntia, jot-
ka puolestaan vaikuttavat koko 

yhteiskunnan kehittymiseen. Ja 
kun yhteiskunta on kunnossa, 
koko kansakunta vahvistuu, lu-
etteli Daniel Kwaku.

Me vaihdamme hänen mu-
kaansa liian usein luottamuksen 
järkeilyyn ja uskon tekoihin.

– Mutta jos haluamme täyttää 
Jumalan suunnitelman elämäs-
sämme, meille ei jää jäljelle muu-

ta kuin usko. Ei Jumala kaipaa 
meiltä tekoja, vaan lujaa uskoa 
Häneen.

Yksi sana voi muuttaa koko 
meidän elämämme.

– Yksi sana Jumalalta, Kwaku 
huomautti.

Breakout
Kongressin nimi Breakout tar-
koittaa irtipääsyä, irtirepäisyä.

– Meidän tulisi päästä irti mei-
tä miehiä kahlitsevista asioista. 
Asioista, jotka estävät meitä 
kasvamasta miehuudessamme 
ja Jumalan tuntemisessa, Daniel 
Kwaku totesi.

Hän muistutti, kuinka Jeesusta 
kiusattiin erämaassa 40 päivää.
Hän kohtasi erämaassa kolme eri 
kiusausta, samat jotka me jokai-
nen voimme kohdata.

Ensimmäinen kiusaus koskee 
identiteettimme peittämistä.

– Kuinka usein paholainen 
on kyseenalaistanut meidänkin 
identiteettimme? Meillä jokaisel-
la on varmaan sydämessämme 
näky, joka ei ole ihmisen sinne 
laittama, Kwaku huomautti.

Kun meidän on toimittava Ju-
malan meille antaman näyn mu-
kaisesti, nousee identiteettimme 
parrasvaloihin.

– Kuka sinä oikein luulet ole-
vasi? meiltä helposti kysytään.

Toinen kiusaus koski elämän-
tyyliä, paholainenhan tarjoasi 
Jeesukselle kaikkea maallista 
hyvää. Ja kolmas Jeesuksen 
kohtaama kiusaus koski Hänen 
kohtaloaan – ristin työtä.

– Paholainen halusi estää Jee-
suksen ristin työn, jotta mekään 
emme pelastuisi. Aivan samalla 
tavalla paholainen haluaa estää 
meidän kohtalomme toteumisen, 
Jumalan suunnitelman toteutu-
misen meidän elämässämme.

Älä katso itseesi
Paavali tunsi identiteettinsä Kris-
tuksessa, ei itsessään. Jumalan 
läsnäolossa meistä ei ole Kwa-
kun mukaan mitään itsestämme 
jäljellä.

Miksi odotamme tulevamme 
täydellisiksi ennen kuin voim-
me lähteä Jumalan valtakunnan 
työhön?

– Hengellinen isäni Ed Cole 
huomautti kerran, että ei meidän 
tarvitse puhdistautua ennen Ju-
malan kohtaamista, koska Hän 
puhdistaa meidät! Ei katsota 

itseemme vaan Isään! Daniel 
Kwaku huomautti.

Taistoon 
paholaista vastaan

Paholaisen tavoite on kitkeä Ju-
malan Sana yhteiskunnastamme 
tänä päivänä. Tuo Sana on kuin 
terävä miekka, jolla voimme 
käydä taistoon paholaista vas-
taan.

– Olkaa rohkeita ja pankaa 
hanttiin! kehotti Gary Stevens. – 
Taivas on tukenanne.

Maailma ei anna oikeaa ku-
vaa todellisesta miehuudesta. 
Paholainen on maailman herra, 
mutta vain pienellä h:lla. Mei-
dän ei pitäisi mukautua maail-
man menoon ja sen edustamaan 
filofiaan.

Niin miehet kuin seurakunnat-
kin tarvitsevat Stevensin mukaan 

irtipääsyä tänä päivänä. Meidän 
on uudistettava koko ajatusmaa-
ilmamme ja repäistävä itsemme 
irti kulttuurin kahleista.

Hän muistutti miehestä, joka 
vuonna 1517 nousi katolista 
kirkkoa vastaan ja uudisti koko 
ajattelumaailman kirkon sisällä. 
Tuo mies oli Martin Luther.

– Miehuus tulee sydämestä ja 
mielestä. Miehuus ei ole ulkoista 
vaan sisäistä. Jos pidät pintasi, 
Taivas seisoo tukenasi, Gary Ste-
vens lupasi.

Kyseessä on jatkuva prosessi, 
jossa Jumalan periaatteet joutu-
vat vastatusten maailman peri-
aatteiden kanssa.

– Jumala haluaa meidän mur-
tautuvan irti kaikista mahdolli-
sista kahleistamme. Hän lupaa 
Sanassaan, että olemme uusia 
luomuksia Kristuksessa.
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto –

Christian Men’s Network Finland

Kimmo Janas

kimmo.janas@faktapro.fi

puh. 050 912 7332

GIDEONIT
www.suomengideonit.fi 

puh. 045 128 38 31

HELSINGIN NMKY
www.hnmky.fi

Timo Laulaja

timo.laulaja@helsinginnmky.fi

puh. 050 529 2941

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
www.helsinginraamattukoulu.fi/mies-

foorumi

Jorma Reinikainen

jorma.miesfoorumi@kolumbus.fi

puh. 040 559 0925

KANSANLÄHETYS
www.sekl.fi

miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

puh. 040 546 73 98 

kenttäsihteeri Matti Hernesniemi

matti.hernesniemi@sekl.fi

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
www.kansanraamattuseura.fi

Kalle Virta

kalle.virta@sana.fi

puh. 0207 681 619

Jukka Mattsson

jukka.mattsson@sana.fi

puh. 050 587 07 51

MIESSAKIT
www.miessakit.fi 

Tomi Timperi

timo.timperi@miessakit.fi

puh. (09) 612 662 11

ONE WAY MISSION
www.onewaymission.fi

Martti Kinnunen

viestinta-tuote@co.inet.fi

puh. 0400 556 620

STELK
Suomen Täyden Evankeliumin Liike-

miesten Kansainvälinen Veljesliitto

www.stelk.fi

Jari Hytti

jari.hytti@aatsto.inet.fi

puh. 040 511 4080

www.stelk.fi/espoo

Pentti Kautto

pentti.kautto@anlix.fi

puh. 040 849 2224

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

6.3.
Miesten saunailta
Helsingin Raamattukoulun 
Miesfoorumin saunailta Helsin-
gin seurakuntayhtymän tiloissa, 
Kolmas linja 22.
Kari Törmä alustaa aiheesta "Ter-
ve identiteetti Kristuksessa".
Ilmoittautuminen:
puh. 09 491 667, 09 498 935
toimisto@helsinginraamattukou-
lu.fi

12.3.
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa, Tampereel-
la.
Professori Eero Ropo alustaa 
aiheesta "Isoisän rooli kasva-
tuksessa".

29.3.-1.4.
American Car Show 2013
Järjestyksessään 36. amerikka-
laisten autojen näyttely pääsiäi-
senä Helsingin Messukeskukses-
sa. Samaan aikaan järjestetään 
myös MC Heaven, joka esit-
telee valtakunnan kauneimmat 
moottoripyörät, sekä Tuning 
Car Show, jossa voi tutustua 
räätälöityihin autokaunottariin.

6.4.
Miehet Lähteellä
Miestenpäivä Liipolan seurakun-
takeskuksessa, Lahdessa.
Mukana mm. Joel Hallikainen, 
Leo Louhivaara sekä Ilkka Pu-
hakka.
Lisätietoja:
www.miestapahtuma.fi

9.4.
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa, Tampereel-
la.
Muusikko Jaakko Löytty alustaa 
aiheesta "Kahden maan kansa-
lainen".

12.-14.4.
Miehen savotat
Erähenkinen viikonloppu Lam-
min Evolla entisellä tukkikäm-
pällä.
Lisätietoja:
jukka.mattsson@sana.fi
puh. 050 587 07 51

18.-20.4.
Lions Roar
CMN:n miestenkonferenssi Dal-
lasissa, USA:ssa.

26.4.
Miesten Yö
Miestenilta Merikarinassa, Tu-
russa.

9.-11.5.
Lions Roar Europe
CMN:n miestenkonferenssi Eng-
lannissa.

14.5.
Torpan miestenilta
Harjun srk:n miestenilta Torpan 
kurssikeskuksessa, Tampereel-
la.
Dosentti Sami Borg alustaa ai-
heesta "Vastuumme yhteiskun-
nassa".

18.-21.7. 
CMN:n miestenleiri 
Kahdessa Kalassa, Tuupovaa-
rassa.

27.-29.9. 
Tosimiesleiri
Perheniemen Opistossa, Iitissä.

1.-3.11.
Mestarin Miehet
Miestenpäivät Ryttylässä.

TILAA
TOSI-
MIES
EUROOPAN VANHIN 
KRISTILLINEN 
MIESTENLEHTI

6 numeroa 
vuodessa 
vain 35 €

Teksti: KImmo Janas

Kuvat: Petri Janas

Yksi Düsseldorfin 
Breakout konferenssin 
nimekkäimpiä puhujia 
oli Nizzassa nykyään 
asuva Michael Anthony 
Bassett.

V ain Jumalan avulla me 
selviämme tästä nk. elä-
mästä.

– Jumala on hyvä ja minä ra-
kastan Häntä! huudahdi Bassett 
lavalle noustuaan. – Jumalan 
avulla me voimme tehdä monia 
asioita, mutta ilman Häntä me 
kuolemme.

Michael Bassett muistutti kon-
ferenssin miehille, että maail-
massa on ollut vain ja ainoastaan 
yksi tosimies – Jeesus.

– Ja mikä olikaan Hänen elä-
mänsä tarkoitus? Täyttää Juma-
lan tahto. Meille Hän sanoi: "Jätä 
kaikki muu ja seuraa minua".

Bassett kertoi oppineensa 
kuuliaisuuden läksyn kovem-
man kaavan mukaan.

– John Wayne sanoi kerran, 
että elämä on vaikeaa, mutta 
vielä vaikeampaa, jos olet tyh-
mä, Bassett naurahti sipaisten 
harmaita hapsiaan. – On todella 
masentavaa, jos on jo harmaa-
päinen ja vielä kaiken lisäksi 
tyhmä.

Välttämätön stoppi
1980 ja 1990-luvuilla Bassett oli 
yksi Euroopan menestyneimpiä 
– ja rikkaimpia – saarnaajia. Hän 
liikkui kuuluisuuksien ja pinta-
julkkisten parissa, elämä tuntui 
hymyilevän. Julistus sisälsi vah-
vaa menestysteologian sano-
maa... kunnes tuli pysäytys.

Hän nousi eräänä sunnuntai-
na puhumaan seurakunnassaan, 
kuten oli tehnyt jo 13 vuotta, kun 
Pyhä henki laskeutuu voimalla 
hänen päälleen ja kaatoi hänet 
lattialle.

– Pyhä Henki sanoi vapaut-
tavansa minut uuteen maail-
maan.

Bassett luopui varsin pian tä-
män jälkeen pastorin tehtävistään 
sekä vuonna 1983 perustamansa 
Hamstead Bible Schoolin rehto-
rin paikalta ja muutti perheineen 
Floridaan. Siellä käynnistyi seit-

Miljonääri pennittömänäkin
semän vuoden ajanjakso, jonka 
aikana Bassettit menettivät kai-
ken mahdollisen; niin omaisuu-
den kuin terveydenkin.

– Lopulta olin täysin rahaton, 
enkä ollut enää se kuuluisa Dr. 

Michael Bassett, joka olin ollut 
aikaisemmin. En enää tiennyt, 
kuka olin. Lopulta päädyin au-
tokauppiaaksi Kaliforniaan.

Vuonna 1996 Bassett kamppai-
li hengestään vakavan keuhko-

kuumeen kourissa, kun Jumala 
käski hänen lukea Ef. 1:7.

– Olin juuri itkenyt Jumalalle 
menettäneeni kutsuni, kun Hän 
huomautti, ettei kyseessä ollut 
minun vaan Hänen kutsunsa.

Bassett tajusi Jeesuksen ole-
van hänelle annettu lahja, jota 
hänen tuli varjella. Kun hän 
myönsi tämän, alkoi parantumi-
nen seuraavana aamuna.

– Tajusin, että jos olen rikas 
ymmärryksessä, on helppo olla 
rikas luonnollisestikin. Voin to-
della olla miljonääri, vaikka tas-
kussani ei olisi yhtään euroa.

Tänä päivänä Michael Bassett 
kiertää jälleen maailmaa saar-
naamassa uutta sanomaa, ilon 
evankeliumia.

D  70-vuotias Michael Bassett on liittänyt evankeliointiinsa joku vuosi sitten myös laulamisen, jonka tuloksena on synty-nyt 12 rakkauslaulun äänite "I Believe" (Minä uskon).
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Kirjoja, jotka jättävät 
jälkensä lukijaan!

Tapani Suonto

Saatavana kirjakaupoista tai suoraan
kustantajalta: tilaukset@onewaymission.fi
puh 045 261 3925, PL 21 02361 Espoo

Tapani Suonto tunnetaan One Way Mission -lähetysjärjestön perustajana ja toiminnanjoh-tajana. Hän on johtanut sadoittain ihmisiä aut-tamaan lähimmäisiään sekä Suomessa että kaukaisilla lähetyskentillä. Näky voittavasta seurakunnasta ja sen oikea ymmärtäminen on ollut liikkeellepanevana voimana hänen työs-sään kaikki nämä vuosikymmenet. Tämä innostava kirja on tarpeellista luettavaa jokaiselle kristitylle, joka janoaa saada olla osa-na voittavaa seurakuntaa. Se on tarpeellinen myös kaikille seurakuntien pastoreille ja vas-tuunkantajille. Tämän kirjan opetus ei perustu muilta omaksuttuihin teorioihin vaan vuosi-kymmenien kokemukseen hengellisestä työstä sekä Suomessa että lähetyskentillä.
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Joko olet lukenut?

10 €

Esa Juutilainen

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 & 2
14 €

JUMALAN SYDÄMELTÄ 1 & 2
20 €

Jumalan Sydämeltä
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin 

kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 

vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän 

kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-

ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-

kus olisi todellisuutta.

Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet 

pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-

la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 

En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-

koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 

enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-

sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 

uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 

puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 

henkilökohtaisia raamattutunteja. 

Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 

Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-

le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-

si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 

pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-

kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-

ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 

näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-

tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-

kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 

että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 

ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-

taisit myös muita. 
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Tämä kirja on syntynyt One Way Missionin kokouksissa pitämistäni puheista noin 15 vuoden ajalta. Oikeastaan sain näyn tämän kirjan kirjoittamisesta melkein 20 vuotta sit-ten, mutta en pystynyt uskomaan, että se jos-kus olisi todellisuutta.
Tämän kirjan raamattutunnit ovat syntyneet pääosin tilanteissa, joissa olen lukenut Raamattua ja Juma-
la on puhunut Sanansa kautta minulle ja avannut kirjoituksia. 
En ole opiskellut teologiaa enkä itse asiassa edes lukenut us-
koontuloni jälkeen kuin muutaman hengellisen opetuskirjan 
enkä ole käynyt muuta raamattukoulua kuin helluntaiherätyk-
sen kolmen ja puolen kuukauden syyskurssin. Mutta jo pian 
uskoontuloni jälkeen sydämeni oli usein palava, kun Jumala 
puhui minulle Raamattua lukiessani ja Pyhä Henki piti minulle 
henkilökohtaisia raamattutunteja. 
Kerran kun Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti, sanoin 
Hänelle: Miksi puhut minulle näistä asioista, miksi et puhu niil-
le, jotka opettavat muita? Silloin Jumala sanoi minulle: Sik-
si että jonain päivänä sinä opetat näitä asioita muille. Silloin 
pelästyin ja sanoin Jumalalle: Tästä ei sitten puhuta kenelle-
kään. Vasta jos seurakuntani koko vanhimmisto tulee luokse-
ni ja sanoo tämän saman, niin kerron muille, että olet minulle 
näin sanonut.

Sitten eräänä päivänä aamupäiväkokouksen jälkeen, kun nos-
tin pääni loppurukouksesta, ympärilläni seisoi koko seura-
kuntani vanhimmisto. He sanoivat minulle: Olemme kokeneet, 
että Jumalan on puhunut sinulle ja uskomme, että Jumala ei 
ole tarkottanut sitä vain sinua itseäsi varten, vaan että opet-
taisit myös muita. Osa 2
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C  Optiman kuskilla on käytössään todella asiallinen työskentelytila.

CD  Takaistuimilla on jopa yllättävän paljon tilaa, eikä tavaratilakaan ole heikom-
masta päästä. Kia Optimalle luulisi löytyvän kysyntää esimerkiksi taksikäytössä.

B   Kaksiosainen lasikatto antaa reippaas-
ti lisää tilantunnetta.

A D  Kia Optiman muotoilussa on onnis-
tutta todella hyvin, lopputulos hivelee 
useammankin silmää.

Kimmo Janas

Pariisin autonäyttelyssä 
vuonna 2011 Euroopan 
ensiesittelynsä saanut 
ja muualla maailmalla 
suuren suosion 
saavuttanut Kia 
Optima rantautui viime 
kesänä myös Suomeen 
ja pääsi jo syksyllä 
Namikan miestenleirille 
Paltamoon.

Kia Optima on täysin uusi 
sedan, joka on pidempi, 
matalampi ja leveämpi 

kuin Kian aiemmat D-segmentin 
mallit, myös akseliväli on pidem-
pi. Optima haastaa segmenttinsä 
kilpailijat kiinnostavalla muo-
toilulla ja hyvällä varustuksella. 
Jonkun koiranleuan väite, että 
kirjainyhdistelmä KIA tulee sa-
noista ”köyhän ihmisen auto”, ei 
selvästikään pidä paikkaansa…

Ajosta nauttii
Optiman coupémaiset linjat anta-
vat autolle urheilullisen ilmeen. 
Ohjaamo on rakennettu kuljet-
tajan ehdoilla ja hallintalaitteet 
ovat helposti käden ulottuvilla ja 
mittaristot näyttöineen selkeitä. 
Kromikehysteiset yksityiskohdat 
sekä ovien ja kojelaudan nah-
kaverhoillut pinnat tuovat ylel-

Kia palasi 
isojen perheautojen luokkaan

lisyyttä ja herrasväen autoista 
tutut nahkaistuimet antavat hy-
vän ajoasennon. Eikä takaosas-
ton sohvallakaan voi valitella, 
jalkatilaa on todella runsaasti ja 

istuinlämmitys pitää pukamista 
huolen. Coupé-linja tosin madal-
taa takaistujien päätilaa.

Ajotuntuma on todella miel-
lyttävä. Konepellin alla jyllää 

136-hevosvoimainen1,7-litrai-
nen turbodiesel, ja vääntöä 
dieselistä irtoaa 325 Nm/2000 
r/min. Optima kiihtyy muka-
vasti pienilläkin kierroksilla, ei 
ehkä yhtä ärhäkästi kuin monet 
kilpailijansa, mutta riittävästi. 
Ensiasennusrenkaiden matalap-
rofiilisuus tosin saa aikaan tur-
han kovan rengasmelun, mutta 
kunhan alle vaihtaa 65-sarjan 
kumit, meno on jo varmasti toi-
senlaista.

Varusteissa löytyy
Kia Optiman varustelu on yl-
lättävän runsas. Testaamamme 
Optima-malli edusti merkin ylel-
lisintä TX-varustelua. Vakiona on 
monia niin kutsutuille premium-
merkeille ominaisia varusteita, 
kuten lämmitettävä ohjauspyörä, 
sähkötoiminen kuljettajan istuin 
muistilla ja ilmastoinnilla, istuin-
lämmitys myös takaistuimilla, 
Panoraama-kattoikkuna aurin-
kosuojalla, avaimeton käynnistys 
ja lukitus, 18”-alumiinivanteet, 
ksenon-valot automaattisella 
korkeudensäädöllä, aktiivinen 
kaistavahti, Smart Park -auto-
maattinen taskupysäköintijär-
jestelmä, integroitu navigaattori 
sekä 550 W Infinity Premium 
-audiojärjestelmä.   

C  Optiman mittaristo vie pisteet kotiin selkeydellään.
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Perusteellista ja
persoonallista

Espanja –tietoa
Raimo Siltanen ansaitsee hatun-
noston teoksestaan Löytöretki 
Espanjaan. Tänäpäivänä on kun-
nioitettava saavutus, että joku 
kokoaa kokonaisen kirjan verran 
yksittäistä maata koskevaa tietoa 
ja vielä itse kustantaakin sen.

Eikä kyseessä ole mikä tahan-
sa kapea, lepru pokkari, vaan 
jykevä yli 200 –sivuinen teos 
kooltaan 21,5 x 25,5, jolle olisi 
itsestäänselvä paikkansa kirja-
hyllyssä vihkiraamatun ja ny-
kyisin jo virattomaksi käyneen 
tietosanakirjasarjan vieressä. 
Kirjahyllyt alkavat olla katoavaa 
kansaperinnettä, mutta kovakan-
tinen, espanjalipun värejä tois-
tava kirja puolustaa paikkaansa 
kahvipöytäkirjanakin. Eikä kyse 
ole vain sisustuselementistä, 
vaikka kannessa on se pakolli-
nen musta härkäkin. 

Kutakuinkin kaikki tieto, jon-
ka Siltanen on kirjaansa koon-
nut, löytyy nykyisin jo netistä-
kin, mutta jo kertaalleen kirjaan 
suodatetut ja sulatetut asiatiedot, 
omakohtaisilla kokemuksil-
la höystettynä, on juuri tämän 
teoksen juju. Erityiskiitos teki-
jälle juuri tästä persoonallises-
ta otteesta, sillä teoksesta olisi 
voinut tehdä myös pelkästään 
kuivakkaan asiallisen. Selkeän 
konstailematon taittokin tukee 
hyvin asialinjaa ja helpottaa lu-
kemista. 

Vaikka asiatekstissäkin on 
hieman tavoiteltu kepeyttä, niin 
varsinaiset henkilökohtaiset ko-
kemukset on eriytetty kursivoi-
tuihin ingresseihin lukujen al-
kuun. Tähän tapaan aloitetaan 
esimerkiksi luku Espanjan haas-
teellisesta taloudellisesta tilasta: 
”Käyntini Espanjan talousvallan 
ytimessä, Grupo Santanderin 
pääkonttorissa oli ikimuistoi-
nen…"

Tai, kun kerrotaan espanjalais-
ten naisten asemasta ja heidän 
omista jutuistaan: ”Kaverillani 
Penalla oli 1970 -luvun puolivä-
lissä espanjalainen tyttöystävä  
Maria-Luisa…"

Siltasella espanjan kielen, 
vuonna 2005 alkaneet opinnot 
ovat kasvaneet koko maan kat-
tavaksi harrastukseksi. Mikä-
li saatesanojen alussa kirjattu 
kieliopintojen motivaatio vielä 
pitää paikkansa, niin hyvin on 
ennakoitu: ” Vaimoni kanssa tuli 
laskettua leikkiä siitä, miten tar-
peellista olisi hallita yksi lisäkieli, 
kun ei voi tietää, mistä päin maa-
ilmaa tulevat ne hoitoalan am-
mattilaiset, jotka pitävät meistä 
vanhoilla päivillämme huolta.”

Viime vuonnahan Suomeen 
tuli jo joukko espanjalaisia sai-
raanhoitajia näihin tehtäviin.

Harrastuksen syveneminen 
uhkaa usein viedä kritiikittömyy-
teen. Siltanenkin toteaa saattees-
saan, että …”yritän antaa kuvan 
maasta …jonka asukkaat ovat 
oppineet elämään keskenään. 
Espanjassahan ihmiset ovat iloi-
sia, solidaarisia eivätkä pahoin-
pitele tai tapa toisiaan samassa 
mittakaavassa kuin me suoma-
laiset, joukkuehenkeä löytyy 
muualtakin kuin jalkapalloken-
tiltä”. Varmasti näinkin, mutta 
toisaalta seuraamme jatkuvasti 
uutisia rajuista mielenosoituk-
sista ja mellakoista, Katalonian 
separatistisista pyrkimyksistä, 
baskien terroriteoista, korrupti-
osta jne. Varsinaisessa tekstissä 
näitäkin negatiivisia ilmiöitä kyl-
lä käsitellään.

Siltasen teos on kuin espan-
jalainen paella – siinä on vähän 
kaikkea. Kirjassa on käsitelty 
niin maatiede, historia, ruoat ja 

Raimo Siltanen
Löytöretki Espanjaan
Media Maker Oy, 2012

Ella Laurikkala
Rullakatu
Torni, 2012

Rouvaspornoa
lehtimaailmasta

Otsikon kummatkin sanat ovat 
kylläkin liioittelua. Ella Laurik-
kalan Rullakatu – nimisessä esi-
koisromaanissa on toki reippaita 
seksikuvauksia, mutta eivät ne 
varsinaista pornoa ole ja leh-
timaailmakin on mukana vain 
kulissina.

Ensimmäisen sanan leima 
syntyi siten, että kun todella 
porvarillisesta ammatista elä-
köitynyt ”täti –ihminen” ryhtyy 
kirjailijaksi ja kuvailee melko 
suorasukaisesti kirjallisten hah-
mojensa sukupuolielämää, niin 
herkimmät teoksen arvioitsijat 
eivät oikein keksineet mihin ka-
tegoriaan sekä kirja että kirjailija 
pitäisi luokitella. 

Lahtelaissyntyinen Laurikkala 
työskenteli muutaman vuoden 
toimittajana Etelä-Suomen Sano-
missa, ennen kuin siirtyi lopuksi 
työuraansa pankkiviestinnän pa-
riin ensin KOP:iin ja sen jatkona 
Nordeaan, joten lehtimaailman 
valinta kirjan taustaksi ja kahden 
lapsen toimittajaäiti päähenki-
löksi, on luontevaa. Tosin kirjan 
tapahtumat sijoittuvat valtaosin 
aivan muualle kuin toimitusmil-

jööseen. 
Tarina, joka alkaa siitä, kun 

päähenkilö Marja vapautuu 
vuonna 1991 vankilasta, saatu-
aan kolmen vuoden tuomion 
aviomiehensä puukotuksesta, 
on kyllä sujuvasti rakennettu 
ja tapahtumat seuraavat toisi-
aan luontevasti, mutta erityisen 
syvällinen tai koskettava se ei 
ole.

Marjan ja häntä odottaneen 
päätoimittajan sekä puukotuk-
sesta selvinneen aviomiehen 
kolmiodraamaa ja siihen liittyvi-
en sukulaisten ja ystävien suh-
teita puidaan paikoin nasevan 
dialogin ja osin jopa vauhdik-
kaan, remesmäisen tapahtuma-
vyörytyksen keinoin.

Kirja on helppolukuinen ja sen 
voi ensisijaisesti ajatella kuluvan 
naisten käsissä, mutta kyllä tosi-
miehellekin tekisi hyvää tutustua 
siihen, miten aikuinen nainen  
kuvaa miehen ja naisen välisiä 
henkisiä ja fyysisiä suhteita.

Kirjan nimi, Rullakatu on sekä 
symboli että todellisuutta. Haa-
veissa se voi olla onnen satumaa 
ja rauhan satama, ja todellisuu-
dessa se on kadunpätkä Lah-
dessa todella kauniilla paikalla 
Vesijärven ja Salpausselän välis-
sä. Ei siis heti aukene Lahden 
ulkopuoliselle, kuten voisi nime-
nä aueta vaikkapa Bulevardi tai 
Kaivopuisto.

On ymmärrettävää, että pie-
nellä kustantajalla (tässä tapauk-

sessa kuopiolainen Torni) ei ole 
pistää mittavia panoksia kirjan 
markkinointiin, mutta osaltaan 
auttaisi edes värikäs ja houkut-
televa kansi. Nyt kirjalla on to-
della valju ja mitäänsanomaton 
ulkoasu, joka ei todellakaan 
erotu edukseen kirjakaupan va-
likoimasta.     

Rullakatu on Laurikkalan jul-
kaistu esikoisteos, mutta val-
miina on jo Rajalat -niminenkin 
romaani, joka kertoo Rullakadun 
pääparin aiemmista vaiheista. 
Lisäksi työteliäs kirjoittaja val-
mistelee jo sarjan kolmattakin, 
tälle vuosituhannelle sijoittuvaa 
osaa. Tulossa on siis jo trilogia 
ja ehkäpä enemmänkin, mikäli 
kirjailijalla ja kustantajalla vauh-
tia riittää.

Antti Kyynäräinen

Mikael Saarinen & Marja Kokkonen
Tunne mies, tunne nainen
Kirjapaja, 2012

Tunne miestä vie
Miehet eivät puhu eivätkä pus-
saa, ja naiset ovat joko hysteeri-
sisä tai nalkuttavat. Yleistyksiä, 
mutta on totta, että miesten ja 
naisten tunne-elämässä on suu-
riakin eroja. Mikael Saarisen ja 
Marka Kokkosen uutuuskirja 
paljastaa, millaisia ja miksi.

Miten ihmeessä me edes kyke-
nemme tulemaan toimeen kes-
kenämme? Onneksi tunteilla on 
aina järkensäkin: tunneäly. Kun 
sen valjastaa käyttöönsä, parane-
vat niin ihmissuhteet kuin terve-
ys ja muukin elämänlaatu.

Aluksi kirjoittajat johdattelevat 
lukijan tunteiden evolutionääri-
seen merkitykseen miehen sel-
viytymiselle sekä maskuliinisen 
kehon ominaispiirteiden – ku-
ten esimerkiksi hormonaalisen 
toiminnan – ja lapsuudenkodin 
tarjoaman kasvatuksen vaiku-

tukseen miesten tunne-elämäs-
sä. Tarkasteltavana ovat myös 
biologiaan pohjautuva tempe-
ramentti ja sille rakentuvat per-
soonallisuuden piirteet, jotka 
omalta osaltaan antavat miehil-
le eväitä tunteiden kokemiseen, 
havaitsemiseen, ilmaisemiseen 
ja säätelemiseen.

Mieslukija voi pohtia ja arvi-
oida itseään ja omaa tunneosaa-
mistaan eri teemojen pohjalta. 
Näitä teemoja ovat mm. tunne-
elämän osa-alueet, parisuhde, 
kasvattajana toimiminen, ystä-
vyyssuhteet ja työelämä tuntei-
den näkökulmasta.

Kirjoittajat huomauttavat pari-
suhteiden ongelmien kiteytyvän 
usein arkisiin hellyyden ja lähei-
syyden teemoihin. Ja kun pari-
suhteessa on ongelmia, myös 
havaintomme siitä muuttuvat. 
Tyytymättömät miehet tulkitse-
vat kirjoittajien mukaan väärin 
kumppaniensa sanatonta vien-
tintää eivätkä pysty korjaamaan 
sitä edes ohjauksessa. Tyyty-
mättömille pareille saattaa jäädä 
huomiotta jopa puolet liittonsa 
myönteisistä tapahtumista, jot-
ka ulkopuoliset havainnoitsijat 
puolestaan näkevät.

Kirjan loppupuolella pureu-
dutaan tunne-elämän eroavai-
suuksiin hyvinvoinnin ja siihen 
heijastuvien erojen näkökulmas-
ta. Ja viimeiseen osuuteen on 
koottu tyypillisimmät miesten 
tunne-elämää koskevat myytit 
ja niiden murtaminen.

Kirjan tekninen toteutus on 
mielenkiintoinen, sillä kun olet 
lukenut miesnäkökulman, kie-
pautat vain kirjan ympäri ja voit 
aloittaa naisnäkökulmaan tutus-
tumisen – mikä tietenkin vie to-
vin pidempään...

Mikael Saarinen on psykotera-
peutti, tunnetutkija ja tunneval-
mentaja. Hän on tullut tunnetuk-
si paitsi kirjoistaan myös Hyvä 
terveys -lehdestä ja televisiosta. 
Marja Kokkonen on Jyväskylän 
yliopiston liikuntakasvatuksen 
laitoksen tutkija, urheilupsyko-
logi sekä tunne- ja vuorovaiku-
tuskouluttaja. Molemmat ovat 
väitelleet tohtoreiksi tunneosaa-
misesta. Eli pohjaa löytyy kirjan 
kirjoittajien lausunnoille.

Ehdottamasti kannattava os-
tos, vaikka luulisitkin olevasi 
sunut tunteittesi kanssa.

Kimmo Janas

juomat, ihmiset, jalkapallo, juhlat 
ja arki, talous ja kulttuuri, eloku-
vat ja härät. Omat lukunsa saavat 
myös pääkaupunki Madrid ja eri 
alueet – Baleaareja ja Kanarian-
saaria unohtamatta. Puutteita tai 
käsittelemättömiä aihealueita ei 
juuri tule mieleen.

Mielenkiintoinen kysymys sit-
ten on tietysti se, mikä on tällai-
sen teoksen kohderyhmä. Net-
tinuoriso ja vähän varttuneem-
pikin väki etsii tarvitsemansa 
Espanja –tietouden netistä. Sa-
tunnaiselle Espanjan-kävijälle 
kirja on vähän suurikokoinen 
matkalla mukana raahattavaksi. 
Todennäköisin lukijakunta ovat 
Espanjaan muuttaneet eläkeläi-
set ja ennen kaikkea sellaista 
muuttoa suunnittelevat, jotka 
kaipaavat perusteellista tietoa 
uudesta kotimaastaan. Ja hehän 
ovat muutenkin tottuneempia 
kirjan kuin netin selaajia.

MUUTTOJA, 
MUUTTOJA, 
MUUTTOJA

✆ 050-5521476
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Jukka Neejärvi

Voiko uskon - ja 13rd 
floor-taikauskon - San 
Diegosta, CA, tulla 
mitään hyvää? Lue ja 
katso! 
Jo 42. kerran peräkkäin, 
apostoli/profeetta 
Morris Cerullon partnerit 
alkoivat 2013 vuoden 
Jumalan edessä, 
Sanassa ja rukouksessa. 
Tänä visio & destiny 
-vuotena tammikuu 
jatkui 21-päivän Daniel-
paastolla. Pelissä on 
muutakin kuin bisnes-
visio ’Souring over 
ISRAEL’ –IMAX!

A.D. 2013 on ihmeellinen 
tosi-ihmeiden vuosi ja 
enkelien, varjelun vuo-

si, Ps.34:8. 
Luku 13? Älä huolestu, se on 

Jumalan luku! Saatana on yrittä-
nyt kaapata sen mm. hissien ker-
roksista; San Diegossa 85-%:sesti 
puuttuu 13. krs, no 13rd floor! 
Herättäjä-Parsley toi esiin, de-
monisoi USA:n taikauskon ja 
pelon – uskon vastakohdan, lu-
vussa 13. Ja Amerikan taala ($1) 
tulvii luvun 13 symboliikkaa! 

Revivalist-Rod myös demon-
stroi, havainnollisti, uskon sa-
nojen, sairauksista parantavan, 
vaikutuksen.

Sumrallin enkelit
Raamatun UT:ssa, Jeesus mai-
nitsee 21=(8+13) kertaa enkelit. 
Enkelit auttavat meitä uudelle 
tasolle uskossa ja muuttavat 
perspektiivimme, pois omista 
ongelmista.

Lester Sumrall, Cerullon evan-
kelista-kollega mm. Manilassa, 
Filippiineillä v. 1958, oli Rod 
Parsleyn (ja Ulf Ekmanin) oppi-
isä. Sumrall on tehnyt enkeleistä 
kattavan ’Study Guiden’: Angels 
– Messengers of God.

Muutos-paasto
2013 on muutosaikaa. Papa Ce-
rullo, tapansa mukaan, julisti 21-
pv:n paaston heti alkuun. Juma-
lalle mieleinen paasto ja rukous, 
tepsii mm. demoni-voimien ja 
suku-kirousten murtamiseen, 
Mark 9:29, Jes.58:6,12.

Buffet-pöytä vs. 
buffet-kristityt

Barnett tarinoi buffet-pöydästä 
vs. 1Kor.9:27 -kristityistä: 
Waan minä curitan ruumistani ja 

tuu, niin kansa käy kurittomaksi 
(RK-38)/ jos ei profeettoja, niin 
kansa villiintyy (RK-92) tai if no 
vision, people perish (KJV). (Sa-
nan.29:18)

Jumala puhui palvelijalleen: 
jos et näe/tiedä näky-visiota 
elämääsi, niin et voi tietää Ju-
malan ’destinyä’, elämänkulkua, 
kohtaloa, elämäsi suhteen.  Sana 
’destiny’ on ennakoltamäärätty, 
predetermined, tapahtumien 
kulku. 

Tässä kuvaan tulee hengelli-

noma on: armolahjat hengellinen 
näkökyky (spiritual eyesight) ja 
henkien erottaminen (discern-
ment) ovat avain näkymättö-
mään. Rukous taas on kom-
munikaatiossa Jumalan kanssa 
keskeisin, ja tällöin uskon lahja 
(faith) on välttämätön – ilman 
uskoa rukous on voimaton. 

Yksi ’usko’ on tehoton, ei-
vaikuttava – vain puhetta, mutta 
tosi usko on aktiinen ja päätyy 
tekoihin. Tosi rukous on uskon 
ääni.

Kun Jeesus huusi kuolleelle: 
”Lasarus, tule ulos!”, niin Martan 
ja Marian näkökyky ei ollut yli-
luonnollisessa. (kts. Joh.11:43)

Katse Lähi-itään!
”Nouse, ole kirkas”-teema 
(Jes.60:1) liittyy Lähi-itään. Ju-
mala puhui yllättäen ’On aika 
kääntää katse Lähi-itään’ -näyn 
MC:lle bussissa, Argentiinassa, 
juuri ennen 6-pv:n sotaa v.1967. 
Visiosta alkoi, jo 51 vuotta jatku-
neet, matkat ISRAELiin.

Souring over 
ISRAEL -IMAX

Bisnes-visio Cerullon tulevaan 
San Diegon Legacy Centeriin 
(kts. TOSIMIES 1/2012) on Dis-
ney Studioiden ‘Souring over Ca-
lifornia’ tyyliin tehty IMAX-esitys 
‘Souring over ISRAEL’, 4-D esitys, 
jossa katsoja voisi kokea myös 
tuulet, paineen ja tuoksut!

Näky näkyy – kasvoista!
Jumalan rakkauden ilmapiiri ja 
tosi-yhteys ovat Cerullon kon-
ferenssien TM-merkki. Tunnus-
merkki taas on aamu-, päivä-, ja 
ilta-rukoushetket, uskossa. Muu-
tenhan se olisi turhuutta. 

Veli Morris Cerullo (MC, 81-v.) 
oli yhä voimissa, rauhassa ja hy-
myssä. Näytti kuin näky loistaisi 
kasvoista!

Jumala aina yllättää, ja usein 
Hänen palvelijansa, profeetta 
Cerullokin. MC totesi heti alussa,  
että Jumala on puhunut uudesta 
näystä: 20-20-20 eli 2020 men-
nessä, 20 milj. sielua, 20 milj. 
partnerin kanssa. 

Visio ei yksistään riitä menes-
tykseen, vaan tarvitaan myös ru-
kousta, kovaa työtä ja uskoa!

Uskon – siis menestyn!
Jumalan antaman menestyksen 
pääkulmakivet ovat: 
1. Jerusalem (Ps.122:6). 

Rauhan-toivotus sille Pää-
kaupungille, jolle puhtaat jalat 
lasketaan. Hänen jalkansa – ei 
Anti-Kristuksen! Ja jakolinja Jeru-
salemissa syntyy, kun Öljymäki 
halkeaa kahtia, kts. Sak.14:4.
2. Raamatun ns. 20-20 –jae 
(2Aik.20:20). 

Kaikki profeetan matkassa ol-
leet tietävät menestyksen toisen 
kulmakivi-jakeen Raamatussa: 
”Uskokaa Herraan …turvassa, 
ja uskokaa …profeettoja …me-
nestytte”!
3. Kuolema! (Joh.12:24)

Toiset jopa kuolee, ja kaikki 
tosi-Kristityt ’kuolevat’ – itselle! 
”Jos ei nisun jyvä putoa maahan 
ja kuole, niin se jää yksin; mutta 
jos se kuolee, niin se tuottaa pal-
jon hedelmää.” (Joh.12:24)

Nyt punnitaan tosimiehet – ja 
katsotaan jännityksellä, ketkä 
seuraavat Bennyä: ”vihkiytymi-
nen kuolemaan asti” – mene(s)
tykseen!

Köyhä Copeland
Uskon ja menestyksen sanomas-
ta kuulu K. Copeland kertoi, että 
alku saarnaajana oli niin köyhää, 
ettei ollut varaa matkustaa näkö-
etäisyyden ulkopuolelle, vaikka 
kutsu oli kaikkeen maailmaan! 
Siitä ajasta on sekä ajettu eteen-
päin että lennetty ylöspäin, maa-
ilmalle.

Papa Cerullolla oli hyvä todis-
tus BVOV-Magazine’stä, Voiton 
sanomasta. 

Saarnassa tuli esiin myös Kris-
tittyjen voittoisa tulevaisuus: ku-
ten Egyptin Goosenin maassa, 
Herra erottaa kansansa pimey-
destä - tulee suojaava muuri 
maailmaan. (2Moos.8:22;14:20)

S.D.-suosikki Sergio
Puhujia Copeland-Barnett-Hinn 
-ketjun lisäksi olivat mm. Coontz, 
Munsey, Ben C. Cerullon suosik-
ki Sergio de la Mora, kaupunki-
srk:n palava puolestapuhuja, 
operoi neljää srk-pistettä Cor-
nerstone Church of San Diegon 
alla: National City, Escondido, La 
Jolla ja  Tijuana Baja California 
Mexico.

Nigerian Ayo Oritsejafor opetti 
totuuden tuntemisesta – ja siinä 
vaeltamisesta, Joh.8. Huomaa 
myös, että Pietari ei kävellyt ve-
den päällä vaan Sanan: Jeesus: 
”Tule”, Matt.14:29.

Indonesian Petrus Agung tuli 
tanssiryhmän kanssa, joka hiljan 
oli uskonaskeleena tanssinut 
Pekingin ja Moskovan toreilla! 
Agungin Jes.60:1, Amplified 
Bible -sana oli: Nouse [depres-
siosta ja lamaannuksesta, jossa 
olosuhteet ovat pitäneet sinua – 
nouse uuteen elämään]!                                           

Hilja: Puhdistus!
Puhdistus puhaltaa Armon V. 
2013 Suomen Siioniin; leffat ja 
teatterit ovat ohi. 

Armon virta ei jää vain Sipoon 
susille, vaan yltää myös Itiksen 
sepille.

Puhdistus, Hilja Aaltosen - 
Multialta tulleen, nyt multiin 
menneen – sanoin: ”Hiljaa Hen-
kensä (armo)virta nyt aukeaa, 
Veren voima …puhdistaa …
syntisen sydämen saastaisuus.

Hiljan kollega Tyyne Salo-
kannel (1893-1946) sanaili asian 
näin: (armon) ”purppuravirtaasi 
uppoudun, suo minun puhdis-
tua”.

Mene(s)tys-Benny
Menestyksestään kuulu - ja vai-
nottu - Benny Hinn nousi lavalle, 
tulevan ex-vaimonsa Suzannen 
kanssa!

Ilta päättyi ”consecrate unto 
death”-menetys-uhriin, alttari-
kutsuun niille, jotka ovat val-
miit antamaan henkensä Herran 
elopelloilla. Menetys-teologia sai 
suuren menestyksen, moni meni 
alttarille! 

Asian vakavuutta kuvaa lo-
pun profetia ”laita koko elä-
mäsi, henkesi, eteeni” Connie 
Broomen kautta. 

Yhdessä palvelemisen ohella 
B&S Hinn palaavat myös elä-
mään yhdessä, avioon. Wendy 
Alec oli profetoinut asiasta Lon-
toossa. Erosta Benny sanoi: ”Sii-
nä tilanteessa, ero oli paras asia 
mitä heille tapahtui, vaikka se 
ei ole Jumalan tahto.” Hinn oli 
väsynyt (media)-lyömisiin, bea-
tings, ja matkusti paetakseen – ei 

halunnut mennä kotiin.
Vihollinen yritti tuhota BH-

ministryn, mutta Jumalan Sana 
ja uskolliset esirukoilijat kantoi-
vat. 

Ase on nyt pahanpuhujia vas-
taan! 

Kirous tuottaa satonsa; sairau-
tensa ja saastansa. 

Aika puhdistua. Puhdistus - 
NYT!

Arabi-syksy
Arabi-kevättä edelsi kylvön syk-
sy. Keltaisen, ’roska-foorumi’-
netin juhani-aitovieret katsovat 
vierestä - tai netistä, kun Egyp-
ti, Syyria, Libya ja Jemen palaa 
– osa väestä vielä helvetissä. 
Tutuksi Tunisia, samoin Saudit 
ja jopa Jordania, tulivat Papalle 
’eläkevuosinaan’.

Apostolin kyyti, ilman Front-
liner-konetta, olisi kuluttanut 
kenkiä kohtuuttomasti.

Mene(s)tysteologit MC ja BH 
seisoivat ko. väen edessä, Juma-
lan ’hinnatta, rahatta’ Gospelin 
kanssa, oman henkensä menet-
tämisen riskillä, oikealla ajoituk-
sella, varustettuna tosi aseella, 
Hengen miekalla. 

Talous & Raamattu
Kaikki totuus on rinnakkais-
ta sekä luonnollisessa että 
yli-luonnollisessa maailmas-
sa. Jumalan siunaus tulee esiin 
maallisena:  työ, toimeentulo, 
hyvinvointi.

Media ei rakasta, ei välitä, 
vaikka isosti HS-mainostaa sitä. 
Eikä kerro totuutta, että talous-
kriisin pohjaa ei ole vielä saavu-
tettu, edes Euroopassa. 

Katso Kiinaa, ajattele Amerik-
kaa! Velka on orjuus, kirous. Ri-
kas hallitsee köyhiä (Snl.22:6).

Maailma-talous (koota & kar-
tuttaa) kaatuu, mutta Jumala-
talous (kylvää & leikata) kas-
vaa! (kts. 1Moos.8:22). 

Amerikan alaskirjaus
Amerikan suunta on Britannian 
tie v. 1948 jälkeen: suuresta tulee 
"vain yksi monista". 

Kun rahat, jotka kaiken 
hankkii, Saarn.10:19, vähe-
nee, ja Israel-suhde viilenee, 
niin (pol.-tal.-sot.vaikutus)val-

ta vähenee. Obaman edessä on 
vielä suuri muutos. 

MC-profetia kuuluu: ”Nyt lo-
punaikana, USA:n vaikutus ja 
valta menettää alaa, vähenee, 
globaalisti.”

Kuulu ‘Armageddon, Final 
Warning, The War on Terror’ 
-best-seller –kirjailija ja  pro-
fetia-opettaja, Grant R. Jeffrey 
(s.1948), teki aiheesta One Nati-
on under Attack –kirjaa (1/2013), 
mutta kuoli yllättäen sydänkoh-
taukseen Torontossa, 2012. 

Alasmeno tapahtuu yllättäen, 
mm. köyhtymisen myötä, ja maan 
vaikutusvalta murenee; Amerik-
kaa ei enää huudeta apuun! Kun 
USA menee alaspäin, niin Anti-
kristus ylöspäin. Tässä varoitus 
tulevasta talous-tuhosta.   

Obaman Jumala
USA:n presidentti Barack Oba-
man 2013 virkapuheen alussa 
on Jumala, God, ja lopussa vala 
Jumalalle. Välissä hän toteaa: 
”kaikki on luotu tasa-arvoisek-
si, samanarvoiseksi (equal), 
Luoja-Creator suonut sen. Pla-
neetasta huolenpito on Jumalan 
määräys."Lisäksi hän tunnustaa: 
Jumalan lahja - gift from God, 
Hänen kansansa - His people. 

Aika saarnaaja, preacher, Oba-
ma on, sanoessaan: ”to hear a 
preacher say …”!

Lopuksi tuli Jumalan siunaus: 
“God Bless you, and may He 
forever bless USA”. 

Näin Suomen ja USA:n presi-
dentit ovat, Jumalan kiitos, sa-
moilla linjoilla.

‘Equal’ vs. ’homo’
Uusi Suomi uutisoi epä-tarkasti, 
harhaan-johtaen: 

“Matkamme ei ole valmis en-
nen kuin homoseksuaaleja (= 
gay) veljiämme ja siskojamme 
kohdellaan lain edessä tasa-
arvoisesti (= like anyone else 
under the law). Sillä jos meidät 
kaikki on tehty samanarvoisik-
si, on myös toisiamme kohtaan 
tuntemamme rakkaus samanar-
voista, Obama sanaili”. (Obama 
sanoi ’homo’,US 22.1.2013)  

Obama ei sanonut homo vaan: 
”jos meidät tosissaan on luotu 
’equal’, niin varmasti se rakka-

2013 - NÄKY-VISION JA DESTINY-ELÄMÄNKULUN VUOSI! 

alaspainan sitä, etten minä muil-
le saarnais ja idze hyljättäwäxi 
tulisin”(1642) / ”kuritan ruumis-
tani ja masennan sitä” (KR38) 
/ ”Kohdistan iskut omaan ruu-
miiseeni ja pakotan sen tottele-
maan” (KR92).

Liha ei suosilla alistu, joten 
’buffet’, taistele sitä vastaan; 
’keep body under, bring into 
subjection” (KJV).

Visio & ’Destiny’
Vision, näyn elintärkeys näkyy 

Raamatusta:  Jos ilmoitus puut-

nen näkökyky: nähdä Jumalan 
visio ja destiny elämääsi var-
ten.

Jumala puhui, että Minun kan-
sani ei ole vähemmistö. He ovat 
erillään ja luulevat niin. Mutta 
kuten profeetta Elisa totesi, että 
älä pelkää …meitä on enemmän. 
Elisan rukous: ”Herra, avaa hä-
nen silmänsä, että hän näkisi”, 
on myös meille. (kts. 2Kun.6:16-
17)

2013 – Näkökyky  
Tiivistettynä 2013 vuoden pääsa-

C  2013 Morris Cerullon San Diegon konferenssin puhujat   
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us, jolla sitoudumme (commit 
to) toisiimme, pitää olla ’equal’ 
myöskin”. 

Rakkaus on päätös, sitoumus, 
eikä pelkästään tunne. Ja mei-
dät on Jumala luonut, ei tehty 
tehtaassa!

USA  = Työ + Vastuut
USA:n perusidea on, Obaman 
mukaan, että jos teet kovasti 
työtä - ja hoidat vastuusi, ”meet 
responsibilities”, niin käteesi jää 
tulosta, get ahead, ei väliä, mis-
tä tulet tai ketä rakastat (love). 
Lakimiehenä hän näkee selvästi 
sow & reap -lain, joka ei katso 
henkilöön, ja käyttää taitavasti 
termejä: "rule of law" ja "gay  un-
der the law". 

Obama lupaa tasa-arvoisen 
(equal) kohtelun ja edut kaikil-
le sotapalvelus-väelle - gay and 
straight.

Gay-sana oli jo 2012 USA-pu-
heessa: ”Kun puet univormun, 
ei väliä oletko musta tai valkoi-
nen, rikas, köyhä, gay (iloinen; 
homo), straight (suora; hetero) 
… yhtenä yksikkönä, palvellen 
yhtä maata ….”

2013 virka–puheen ydin on 
sama - asiat täytyy tehdä yh-
dessä, yhtenä: ”together, as one 
nation, and one people”.  

2013 USA-puheessaan Oba-
ma laajentaa sotilas-asiaa myös 
siviileihin: ”Meidän kaikkien – 
ei vain sotilaiden - tulee tehdä 
osamme, jotta meidän Jumalan-
antamat oikeudet (God-given 
rights) tulee turvatuksi.”

USA-jobs, ISRAEL!
USA:n 2013 tila -puhe vahvisti 
Obaman muuttuneen linjan: Pri-
oriteetti No.1 on uudet työpaikat, 
jobs, alkaen Amerikassa vaikka 
Applesta, Maciin valmistuksesta! 
Talouskasvun todellinen moot-
tori on nouseva, menestyvä kes-
kiluokka. 

2012 vaaleissa jo nähtiin, että 
’kompromissi’-Obaman fokus oli 
keskiluokan talous ja työllisyys. 
Vielä v. 2008 hän oli liberaali 
muutoksentekijä, idealisti. (kts. 
TOSIMIES 1/09 ja 1/12)

P-Korea ja Iran ovat esillä 
ydinase-uhkana. Egypti ja Syy-
ria ovat tarkkailussa. Media to-
sin muisti vain Afganistanin, eikä 
edes Al-Qaidaa!

USA seisoo järkkymättömästi 
Israelin rinnalla, lupaa Obama, 

Lähi-idän turvallisuutta ja rauhaa 
tavoitellen. 

Toivoa on!
Toivoa on, sillä Herra näyttää 
asiat etukäteen (kts.Ams.3:7), 
mm. profeetta Cerullolle tulevat 
kriisi- ja Pyhän Hengen aallot 
(5+5): muutos-, perhe-,  seura-
kunta-, konfrontaatio- ja talous-
kriisit sekä todellinen pyhyys, 
tunnusmerkit/ihmeet, todellinen 
yhteys, viisaus ja henkien erotta-
minen sekä restoraatio-aallot.

Talousromahdus yllättää val-
vomattoman. 

”Tiedä  viimeisinä päivinä   
vaikeita aikoja” (2Tim.3:1).      

C  Kun näet näkymättömään, uskallat tehdä mahdottomia!

Raamattu, Jumalan Sana, Jee-
sus Kristus antaa meille kuiten-
kin toivon (2Tess.2:16).

2013 Suomen toivo(t)
Vuonna 2013 Suomen kääntymi-
nen Herran luo tarvitsee rohkeita 
ja viisaita Tosi-miehiä ja -naisia, 
jotka pelotta palvelevat Herraa 
kokosydämisesti, voittaen jo 
maksettuja ja lunastettuja sieluja 
Kristukselle. 

Esimerkkinä Tosimiehestä on 
katu-uskottava, ’pastorien pas-
tori’ Tommy Barnett, Phoenix, 
AZ, joka vielä 75-v. on pelasta-
massa hyväksikäytettyjä tyttöjä 
LA:n kaduilta, Hollywoodin lie-

peiltä, Dream Centerin keskelle 
- eikä käytä heitä itse hyväksi! 
Tommyn takana/tukena on taas 
Tosinainen, kuinkas muuten, 
suomalainen sota-immigrantti 
Marja! T&M Barnettin kaikki kol-
me lasta palvelevat Herraa srk:n 
johtotehtävissä. 

Finnish, Finish Strong!
Barnett, joka aloitti kun 16 v., 
tietää, miten kestää, olla luja 
loppuun asti, How to Finish 
Strong! Moni ei kestä, vaikka 
aloittaisi Billy Grahamia parem-
min: Charles Templeton ja BG 
molemmat palvelivat Youth for 
Christ’issa (1945), ja lehtijuttu 
tehtiin ’Chuck’ista - Grahamia 
ei mainittu! (Kts. Wikipedia)

Miten kestää? Pidä huumo-
rintaju, laajenna rakastamisen-
reviirisiäsi, palvele omaa suku-
polveasi (Daavid; Apt. 13:36), 
nauti matkasta (päämäärä ei 
kaikki, eikä herätys hauskaa) ja 
pidä yllä omakohtaista Jumalan 
unelmaa – ei toisen! Ja tiedä, että 
sen minkä haluat saada, joudut 
ensin antamaan pois. 

Lopuksi, sinä Gideon-sotaur-
ho, ole Finnish, ole luja, ja pidä 
usko, loppuun asti!

B  Tosimies ja pari liiton ’enkeliä’.

A

LINCOLN
Amerikassa on viime vuosina 
herännyt kansallinen kiinnos-
tus Amerikan todellista histori-
aa kohtaan. Ja tähän saumaan 
on tietenkin iskenyt Hollywood 
lukuisine historiallisine elokuva-
uutuuksineen.

Steven Spielbergin elokuva 
”Lincoln” on tarina Yhdysvaltain 
legendaarisesta presidentistä hä-
nen viimeisten elinkuukausiensa 
aikana vuonna 1865, jolloin kan-
sa on repeytynyt kahtia ja muu-
toksen myrskytuulet pyyhkivät 
maata. Vääjäämättä eteenpäin 
tikittävä tarina kuvaa sitä, miten 
Abraham Lincoln joutuu törmä-
yskurssille vaikutusvaltaisimpien 
ministeriensä kanssa yrittäessään 
päättää Yhdysvaltain sisällisso-
dan ponnistellessaan tinkimät-
tömästi orjuuden lopettamiseksi 
sekä palauttaakseen kansakun-
nan yhtenäisyyden. 

Ratkaisut, jotka hän tuossa 
tiukassa tilanteessa joutuu teke-
mään, ovat jääneet vaikuttamaan 
monien sukupolvien elämään ja 
tulevat vaikuttamaan vielä vuo-
sisatojen päähänkin.

Vaikka käsikirjoitukseen on-
kin panostettu, on tarinaan lip-
sahtanut useampiakin virheitä. 
Abraham Lincoln oli loistava 
puheiden kirjoittaja ja haki nii-
hin usein vaikutteita Raama-
tusta. Hän olikin hyvin tarkka 

LINCOLN
Ohjaus: Steven Spielberg 
Käsikirjoitus: Tony Kushner 
Näyttelijät: Daniel Day-Lewis, Joseph 
Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones, James 
Spader, David Strathairn ja Sally Field

mm. sotilaiden kielenkäytöstä 
eikä hyväksynyt julkista kiroi-
lua. Elokuvassa hän kuitenkin 
itsekin kiroilee eikä tunnu vä-
littävän ympärillään pärisevistä 
ärräpäistä.

Yhdysvalloissa on myös de-
mokraattien kongressiedustaja 
nostanut metakan nähtyään elo-
kuvassa Connecticutin edustaji-
en hylkäävän orjuuden kieltävän 
lisäyksen perustuslakiin. Edusta-
ja onkin julkisesti vaatinut Spiel-
bergia korjaamaan historiallisen 
virheen elokuvassaan.

Nimiosassa nähtävä Daniel 

Day-Lewis on todella vakuuttava 
vähäelkeisenä presidenttinä, ja 
eurooppalaiselle katsojalle elo-
kuvan kiinnostavuus kiteytyykin 
pitkälti juuri hänen osasuorituk-
seensa. Eipä siis ihme, että hän 
pokkasi miespääosa-Oscarin 
roolistaan.

Ei tosin sovi vähätellä sivu-
rooleissa loistavia Tommy Lee 
Jonesia, David Strathairnia ja 
Sally Fieldiä.

Elokuva on kertomus kulissien 
takaisesta poliittisesta taktikoin-
nista, jossa käytetään paikoin 
varsin kyseenalaisiakin keinoja. 
Amerikan historiasta kiinnos-
tuneelle katsojalle kyseessä on 
varsinainen vatsanpohjaa kut-
kuttava trilleri, mutta muille kak-
si ja puoli tuntia elokuvateatterin 
pimeässä istumista alkaa käydä 
istumalihasten päälle.

Kimmo Janas
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The Gospel Trail 
The Gospel Trail on ainutlaa-
tuinen kulttuurillinen reitti, joka 
yhdistää Jeesuksen elämään ja 
oppeihin liittyviä Galilean pyhiä 
ja historiallisia paikkoja yhdeksi 
reitiksi. Tämä reitti antaa turis-
teille ja pyhiinvaeltajille sekä 
vaeltajille ja maastopyöräilijöille 
mahdollisuuden nauttia moder-
nin Israelin luonnosta ja geogra-
fiasta sekä kokea evankeliumin 
kertomusten todellisia maisemia 
seuraamalla Jeesuksen matkaa 
Nasaretista, hänen lapsuutensa 
ja nuoruutensa kaupungista, 
Kapernaumiin Galileanjärven 
rannalle, jossa hän aloitti ope-
tuksensa ja kutsui opetuslapset 
luokseen. 

ta reittiä. Reitti ohittaa puutarhoja 
ja viljeltyjä peltoja ennen kuin se 
saapuu sammuneen tulivuoren 
Karnei Hattin (”Hattinin sarvet”) 
kiviselle tasangolle, jossa vuon-
na 1187 Salah-a-Dinin (Saladin) 
muslimijoukot päihittivät Jerusa-
lemin kuningaskunnan armei-
jan. Paikan lähellä on druusien 
pyhäikkö, jossa on Nabi Shuai-
bin, profeetta Jetron (Mooseksen 
apen), perinteinen hauta. 

Galileanjärveä vastapäätä on 
380 metriä korkea Arbelin vuori, 
joka on tänä päivänä extreme-
urheilun ystävien käytössä ba-
se-hyppyjen tukikohtana. Vuo-
ren luolat ovat olleet Jeesuksen 
elämää suojelleiden juutalaisten 
puolustajien käytössä ainakin 
kolme eri kertaa: vuonna 161 e.Kr 
Makkabilaiskapinan kannattajat 
taistelivat hellenistiä Antiokhos 
IV Epifanesta vastaan, vuonna 
38 e.Kr Antigonoksen kannat-
tajat kapinoivat Herodes Suurta 
vastaan ja vuonna 66 e.Kr Joo-
sef piti luolia asevarastona Gali-
leaa vastaan puolustautuessaan 
Roomaa vastaan käydyn Suuren 
kapinan aikana. Galileanjärven 
luoteispuoleisella rannikolla si-
jaitsee neljä paikkaa, jotka liitty-
vät Jeesuksen elämään: Migdal/
Magdala, tärkeä ensimmäisen 
vuosisadan aikainen kauppa-
satama ja kalastuskeskus, joka 
on evankeliumin mukaan Maria 
Magdaleenan koti, Tabgha, jossa 
Jeesus jakoi leipää ja kalaa vii-
delle tuhannelle ihmiselle,  Au-
tuuksien vuori ja Kapernaum, 
Jeesuksen kaupunki, “hänen 
oma kaupunkinsa”. 

Audi Finland ja Rovio markkinointiyhteistyöhön
Angry Birds -hahmo kohottelee mustia kulmakarvojaan Audi A1:n 
kyljessä, Bad Piggies -possut ovat vallanneet Audi A5:n takapenkin 
ja Angry Birds Star Wars -hahmo kohoaa galakseihin Audi A7:n 
etuovesta. 

Audi Finland ja Rovio Entertainment ovat sopineet markkinoin-
tiyhteistyöstä, joka tulee ilahduttamaan Audi-asiakkaita ja Rovio-
brändien faneja. – Omien alojensa markkinajohtajina Audi ja Rovio 
ovat todistaneet, että tekninen etumatka mahdollistaa poikkeuksel-
lisia kokemuksia ja elämyksiä. Siten Audi ja Rovio ovat toisilleen 
luontaiset kumppanit, Audi-johtaja Petri Aarnio kertoo.  

Ensimmäisenä Angry Birds -hahmot näkyvät erilaisissa Audi-
tapahtumissa kuten viikonloppunäyttelyissä.

Boselta uusi 
äänentoistoratkaisu

Bose on tuonut markkinoille 
kaksi uutta SoundLink-sarjan 
langatonta kaiutinta: SoundLink 
Air -digitaalisen äänentoistorat-
kaisun, joka hyödyntää nyt en-
simmäistä kertaa Applen AirP-
lay-tekniikkaa, sekä SoundLink 
Bluetooth Mobile II -kaiuttimen, 
joka on päivitetty versio alku-
peräisestä, vuonna 2011 mark-
kinoille tuodusta SoundLink-
mobiilikaiuttimesta. 

Mini Maglite 
-kynävalaisin 

Käsivalaisimien edelläkävijä 
Maglite esittelee tuoteperheen-
sä tuoreimman jäsenen: pienen 
Mini Maglite AAA LED -valaisi-
men huippulaatuisella valokei-
lalla. 

Mini Maglite AAA LED -valaisi-
men käyttötarkoituksia on vaike-
aa rajoittaa. Se sopii sekä ammat-
tikäyttöön tekniseen työhön että 
jokapäiväisiin tilanteisiin, joissa 
kaivataan lisävalaistusta. Se kul-
kee kevyesti mukana vaikkapa 
taskussa tai käsilaukussa. Sen 
mukana tulee myös klipsi, jolla 
se kiinnittyy esimerkiksi rintatas-
kuun tai muuhun helposti saa-
tavilla olevaan paikkaan, kuten 
työkalupakin lokeron reunaan. 

Uusi LED-valo on voimak-
kaampi ja valovirraltaan suu-
rempi kuin aiemmissa vastaavan 
kokoluokan valaisimissa. Kom-
paktin LED-valaisimen kantama 
on huimat 116 metriä, mikä on 
lähes tuhat kertaa sen oman pi-

Uusi kehyksetön Smart TV
TP Vision on julkistanut uuden Philips PFL6900 Smart TV-malliston, 
joka erottuu joukosta puhdaslinjaisella, kehyksettömällä designil-
laan. 

3D-toiminnolla varustettu Philips PFL6900 Smart TV tarjoaa lisä-
arvoisia palveluita kuten catch-up TV:n, pääsyn online-videovuok-
raamoihin, verkkoselaimen, applikaatioita sekä USB-tallennuksen. 

Huippuluokkainen liiketoisto sekä edistynyt Micro Dimming-
toiminto tuottavat loistavan kuvanlaadun PFL6900-mallien 107cm 
(42”) ja 119cm (47”) FullHD-ruuduille. PFL6900 on vain 3.5 cm 
paksu ja on myös varustettu Ambilight-toiminnolla. 

Kehyksetön paneeli on sijoitettu huomaamattoman, eloksoidun 
1.2mm alumiinivanteen sisään mikä mahdollistaa todella mukaansa-
tempaavan katselukokemuksen. Televisioiden kulmat on pyöristetty 
ja alaosan viiste on harjattua alumiinia. Kevyt ja ilmava jalusta vastaa 
television värimaailmaa täydellisesti.

PFL6900-mallisto on yhteensopiva Philips MyRemote-sovelluksen 
kanssa, joka on saatavilla Android ja iOS-matkapuhelimille. Se mah-
dollistaa helpon tekstinsyötön, äänenvoimakkuuden säädön sekä 
kanavanvaihdon lisäksi mahdollisuuden siirtää kuvia, videoita tai 
musiikkia televisiolle matkapuhelimelta. Wi-Fi Smart Screen laa-
jentaa vuorovaikutusta Philips-televisioiden sekä tablet-laitteiden 
välillä. Käyttäjän on mahdollista ottaa digitelevisiokuva mukaan 
tablet-laitteelle vain sormella pyyhkäisemällä.

Evankeliumi-matka alkaa 
Kedumim vuorelta Nasaretin 
eteläpuolelta ja seuraa kalkkiki-
visten mäkien, rehevien laakso-
jen, muinaisten kaupunkien ja 
modernien kylien läpi kulkevaa 
reittiä, joka päättyy muinaiseen 
Kapernaumiin Genesaretinjär-
ven rannalle. Reitti kulkee osit-
tain teillä ja poluilla, joita pitkin 
paimenet ja maanviljelijät, kaup-
piaat ja pyhiinvaeltajat, armeijat, 
kuninkaat ja profeetat ovat mat-
kustaneet muinaisilta ajoilta läh-
tien. Tämä matka on modernille 
matkailijalle mahdollisuus tutus-
tua raamatulliseen historiaan ja 
uskontoon. Profeetta Deborahin 
mukaan nimetty Deborahin vuo-
ri ja lähellä sijaitseva heinäsuo-
paa muistuttava Taaborin vuori 
muistuttavat Barakin johtaman 
armeijan voitosta kanaanilais-
ten kanssa käydyssä taistelussa. 
Taaborin vuoren huippua kut-
sutaan kristillisessä perinteessä 
paikaksi, jossa “kirkastuminen” 
tapahtui. 

Evankeliumi-matka jatkuu La-
vin kibbutsilta ja seuraa muinai-
sen Rooman tien pohjoispuoleis-

Tulossa crossover 
Renault Captur  

Renault on jo vuodesta 1898 
esitellyt automarkkinoille uusia 
rohkeita ratkaisuja. Nyt on vuo-
rossa Renault Captur, merkin en-
simmäinen kompakti crossover, 
joka yhdistää kolme eri maail-
maa: katumaasturin ulkonäön ja 
ajoasennon, tila-auton matkus-
tamon tilat ja muunneltavuuden 
sekä kompaktin perheauton ket-
teryyden ja ajonautinnon.

Uuden Clion vanavedessä esi-
teltävä Renault Captur on muo-
toilujohtaja Laurens Van den 
Ackerin uusin luomus.  

Uusi Beetle Cabriolet 
-erikoiserä Suomeen

Volkswagen esitteli uuden Beetle 
Cabriolet -mallin Los Angelesin 
autonäyttelyssä viime marras-
kuussa. Suomeen uutuusmallista 

Vuoden viilein 
autouutuus 

Uusi Fiat 500L yhdistää design-
ikoni Fiat 500:n ainutlaatuisen 
muotoilun ja 2000-luvun moder-
nin teknologian. Sen ulkomitto-
jen – pituus 4,15m, leveys 1,78m 
ja korkeus 1,66m – ansiosta Fiat 
500L kätkee tyylikkään kuorensa 
alle myös tila-auton väljyyden ja 

on tulossa kesäksi 20 auton eri-
koiserä. Erikoiserän autona on 
Beetle Cabriolet Design 1,2 TSI 
DSG. Hinnaltaan auto asettuu n. 
30 000 euron tienoille. 

Uuden Beetle Cabriolet’n muo-
toilu on uskollinen alkuperäisen 
Kuplan muodoille tämän päivän 
urheilullisemmalla ja virtaviivai-
semmalla tyylillä siivitettynä. 
Uuden mallin tasaisempi katto-
linja ja pystympi tuulilasi ovat 
alkuperäisen avomallin perintöä. 
Nelipaikkaisessa uutuudessa on 
tavaratilaa mukavat 225 litraa.

Beetle Cabriolet’n pehmeä, 
mutta lujatekoinen ja säänkes-
tävä tekstiilikatto taittuu auki 
erittäin pieneen tilaan eikä 
häiritse kuljettajan näkyvyyttä 
auton taakse. Katto aukeaa ja 
sulkeutuu sähkötoimisesti n. 10 
sekunnissa ajonopeuden ollessa 
alle 50 km/h. Katto on väriltään 
joko beige tai musta, ulkoväri-
vaihtoehtoja on valittavana kym-
menen. Auto on varustettu aktii-
visella ympäripyörähdyssuojalla 
ja Beetle Design -mallin tapaan 
siinä on myös takaspoileri. 

tuuden verran. Myös paloaika 
on venynyt suuren kokoluokan 
valaisimien tasolle: 5 h 45 min, 
jonka jälkeen valaisin toimii vie-
lä 10 % tehokkuudella. 

Mini Maglite LED AAA:ssa on 
innovatiivinen kynttilätoiminto, 
jolla valaisimesta saa 360 as-
teen yleisvalon esimerkiksi työ-
pöydälle. Valaisimen pää kierite-
tään kokonaan irti ja ruuvataan 
sen toiseen päähän lampunjalak-
si. Näin valaisin muuttuu huip-
pukirkkaaksi kynttiläksi, jota voi 
käyttää vaikkapa lukuvalona tai 
pikkutarkkuutta vaativaan työ-
hön ilman, että sitä tarvitsee 
kannatella toisella kädellä. 

Renault Capturin ominaispiir-
teisiin kuuluu kaksivärisyys, joka 
luo houkuttelevan vastakohdan 
katon ja korin alaosan välille.  

Korkean maavaran omaava, 
4,12 metrin pituinen Captur tar-
joaa loistavat muunneltavat si-
sätilat ja runsaan varustelun mm 
ylemmän segmentin varusteita 
kuten handsfree avain ja mäki-
lähtöavustin.

SoundLink Air -digitaalinen 
äänentoistoratkaisu on yksi-
osainen langaton kaiutin, joka 
siirtää ääntä iPadista, iPhonesta, 
iPodista tai tietokoneen iTunes-
kirjastosta kaiuttimeen Applen 
AirPlay-tekniikan ja langatto-
man verkon avulla. Musiikin 
soittaminen AirPlayn avulla ei 
estä mobiililaitteen muita toimin-
toja, joten käyttäjä voi surffailla 
verkossa, lähettää tekstiviestejä 
tai puhua puhelimeen. AirPlay-
tekniikan etu on entistäkin kor-
kealuokkaisempi äänentoisto.

SoundLink Air sekä SoundLink 
II -mobiilikaiutin ovat olleet kau-
poissa lokakuun alusta lähtien. 

matkustusmukavuuden pysäköi-
tävyyden ollessa edelleen yhtä 
helppoa kuin kompaktilla kau-
punkiautolla.

Siinä missä pikkuveli Fiat 500 
on täydellinen kaupunkiauto, 
on 500L ensimmäinen jäsen 
500-perheessä, jossa elämän 
kaikista pienistä iloista voi iloita 
suuremmalla joukolla – muun-
neltavan auton kyytiin mahtuu 
helposti perhe tai ystäviä ja jopa 
viisi isoa matkalaukkua. Huip-
puluokan äänentoisto ja ainut-
laatuinen UConnect-järjestelmä 
pitävät huolen siitä, että yksinkin 
matkustava on halutessaan aina 
yhteydessä ystäviinsä ja sosiaa-
lisiin verkostoihin. 

Fiat 500L (Hinnat alkaen 
19 992,26 €) on varustettu eko-
logisilla ja ekonomisilla mootto-
reilla, joiden kaverina on 6-vaih-
teinen manuaalivaihteisto, jotta 
moottoreista saataisiin kaikki 
potentiaali irti.

Moottorivalikoimaan kuuluu 
jo muista Fiat-malleista tuttu 
1,4-litrainen bensiinimoottori, 
joka tuottaa 95 hevosvoimaa 
6000 kierroksella minuutissa, 
jonka huippunopeus on 170 
km/h ja joka kiihtyy nollasta 
sataan kilometriin tunnissa 12,8 
sekunnissa. Moottori erottuu 
edukseen erityisen korkean tila-
vuushyötysuhteen ansiosta, mikä 
tekee ajosta tasaista ja miellyttä-
vää pitäen samalla polttoaineen 
kulutuksen alhaisena.

Myöhemmin vuonna 2013 saa-
taville tulee myös loistava, 105 
hevosvoimaa tuottava 0,9-lit-
rainen Start&Stop-toiminnolla 
varustettu turbomoottori, joka 
edustaa TwinAir-moottoriper-
heen kehityshuippua. Pieni 
kaksisylinterinen moottori tuot-
taa 105 hevosvoimaa 5500 kier-
roksella minuutissa ja tarjoaa 145 
Nm:n huippuväännön vain 2000 
kierroksella minuutissa. Tämän 
ansiosta 500L on loistava ajettava 
sen saavuttaessa huippusuoritus-
tason samalla kun polttoaineen 
kulutus ja haitalliset päästöt pie-
nenevät.
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Kimmo Janas

Lexus -malliston 
toisen sukupolven RX 
-kaupunkimaasturi 
esiteltiin yleisölle jo 
neljä vuotta sitten, ja 
viime vuonna autolle 
tehtiin kasvojenkohotus.

Otimme pikatestiin uuden 
urheilullisen varustever-
sio F Sportin, jonka hin-

ta pyörii 102 000 euron pinnassa.
Eli kyseessä on varsin hintava 
menopeli, vaikka päästöt ovatkin 
vain 145 g/km. Toisaalta Lexus 
RX 450h F Sportin vakiovarus-
telista on varsin kunnioitettava; 
on monipuolista navigointilait-
teistoa, on ksenonvaloja jne.

Vaikka kokoa ja näköä RX:ltä 
löytyy, kyseessä on kuitenkin 
kaupunkimaasturi. Ja kaupun-
gissa puikkelehtiessaan se on-
kin parhaimmillaan. RX:n kään-

tösäde on luokassaan pieni, ja 
kun ohjauksen välitys on vielä 
nopea, on autoa todella mukava 
pyöritellä pitkin pikkukatuja.

F Sport -versiossa ajo-ominai-
suuksia on hieman ruuditettu 
tehokkaammilla iskunvaimenti-
milla. Kun alla on vielä 19-tuu-
maiset renkaat, on alustatuntu-
ma mukavan jämäkkä.

Täytyy muistaa, että kysees-
sä on hybridi, joka hyödyntää 
akkuihin varastoituvaa jarrutus-
energiaa.

Maantieajossa hybridistä ei ole 
hyötyä, vaan RX hörppii meno-
vettä varsin ahnaasti. Mutta kun 
päästään kaupunkiajoon, kulu-
tus putoaa jo reippaasti sähköl-
lä ajo mahdollisuuksien myötä. 
Kulutus liikkuu helposti alle 7 
litrassa sadalla, mitä voidaan 
pitää tämän kokoluokan autolle 
todella vähäisenä kulutuksena.

Mutta tuskinpa kukaan ostaa 
tämänhintaista autoa vain sääs-
tääkseen polttoainetta, saata-
va ajonautinto taitaa kuitenkin 
mennä edelle...

RX:kin 
uudistui

C  GS:n sisätilat ovat asialliset ja viihtyisät. Kuskin istuin on tukeva ja sen saa säädettyä 
10 eri asentoon, totta kai myös penkin ilmastointi löytyy kuumakalleja varten.

D  Toiminnaltaan tietokoneen hiiren käyttölogiikkaa muistuttavalla Remote Touch 
Interface -ohjausyksiköllä valitaan näytön toimintoja.

D  Kuljettaja voi valita mieluisensa nel-
jästä voimanlähteen toimintatilasta – 
Eco, Normal, Sport tai Sport+.

C  Yksi osa hybridiauton ajoa on eri voimanlähteiden keskinäisen työnjaon seuraa-
minen. GS:ssä se onnistuu sarjatuotantoautojen suurimmalta näyttöruudulta, joka 
on hulppeat 12,3 tuumaa.

Marko Janas & Kimmo Janas

No nyt on tosimiehen 
veroinen pirssi saapunut 
Espoon pojille. Alla on 
siis isomman sarjan 
hybrid Lexus, GS 450h 
Hybrid A F Sport. 

Sisään hypättyä tunnelma 
nousee entisestään, kaik-
ki on laitettu viimeisen 

päälle. Tyylikäs tumma sisusta 

Lexus GS 450h F Sport
kromilisineen saa aikaan hienon 
kokonaisuuden. Säätönappuloi-
ta oli runsaasti ja vielä suhteel-
lisen selvästi aseteltuina, joskin 
muutamat jäävät ikävästi ratin 
taakse piiloon.

Täyshybridijärjestelmän ben-
siinivoimanlähteenä on 3,5 litran 
pehmeä V6, josta saa irti 290 hv 
ja 350 Nm. Polttomoottori on 
yhdistetty vesijäähdytteiseen, 
kestomagnetoituun 147 kW:n 
sähkömoottoriin. Paketin (345 
hv) suorituskyky vastaa kilpai-
lijoiden V8 -malleja.  Ja kyllä 

se sitten lähteekin erittäin peh-
meästi ja hiljaisesti, mutta tehok-
kaasti – 5,9 sekuntia ja ollaan jo 
satasessa, ja meno vain jatkuu 
samaa kyytiä. Ison koneen hiljai-
suus yllätti myös positiivisesti.   

Ja vaikka tehoja löytyy, edelli-
seen GS-täyshybridiin verrattuna 
polttoaineen kulutus on laske-
nut yli viidenneksen. Yhdistetyn 
ajon kulutus on karvan alle 6 lit-
raa satasella, jota vastaava hiilidi-
oksidipäästö on 137 g/km.   

Alusta on saatu sopimaan 
varsin hyvin kaupunkiin ja töys-
syihin. Hyvältä se tosin tuntui 
myös mutkaisilla nopeahkoilla 
reiteillä. Raideleveyttä on suu-
rennettu edelliseen GS:ään ver-
rattuna edessä 40 mm ja takana 
50 mm.

Ohjattavuus varsinkin sport+ 
asetuksella on kerrassaan miel-
lyttävän tarkka. Vaihteisto ei 
myöskään empinyt liikaa.

Mutta se hinta…
Entäpä se hintalappu? Lähtöhin-
ta testaamallemme GS:lle on 97 
000 euroa, mutta kun mukaan 
laitetaan metalliväri ja Nightview 
-paketti hinta kipuaakin runsaa-
seen 110 000 euroon…

Aina silloin tällöin joku lukija 
arvostelee, miksi Tosimies testaa 
”vain” luksusautoja. Yksi selitys 
on se, että parinkymmenen tu-
hannen euron autoja voi kuka 
tahansa käydä kokeilemassa lä-
himmässä autoliikkeessä, mut-
ta hintahaitarin ylälaidan autot 
jäävät useimmiten tavoittamat-
tomiin. Mutta ne kuitenkin kiin-
nostavat useimpia miehiä.

Mutta älkää huolestuko, kyllä 
meillä esitellään tänä vuonna jo-
kaisen kukkarolle soveltuviakin 
autoja!

Ai mikä tuo Nightview -pa-
ketti on? Se sisältää pimeänäkö-
kameran, Asvanced Pre-Crash 
turvajärjestelmän, aktiivisen va-
kionopeussäätimen, kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmän 
ja HUD heijastusnäytön, 12,3 ” 
navigointijärjestelmän sekä Mark 
Levison audiojärjestelmän. Että 
sellaisia herkkuja.




