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Uskovatko 
muita 

tyhmempiä?
Helsingin Sanomat uutisoi professori Miron Zucker-
manin johtamasta Rochesterin yliopiston tutkimuk-
sesta, jossa tehtiin ns. meta-analyysi 63 älykkyyteen 
ja uskomiseen liittyvästä tutkimuksesta.

Meta-analyysi ”paljasti”, että mitä älykkäämpi lapsi, 
sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän irtaantuu 
jossain elämänsä vaiheessa uskonnosta. Vanhemmalla 
iälläkään tavallista älykkäämmät ihmiset eivät yleensä 
ole uskonnollisia.

Zuckermanin johtaman tutkimuksen mukaan älyk-
käät ihmiset pitävät uskonnollisuutta epäjärjellisenä. 
Lisäksi uskonto ei kuulemma ankkuroidu tieteen löy-
töihin, eikä uskontoa voi testata.

Epäuskonnollisuus liittyy myös itsensä hallintaan. 
Älykkäät ihmiset käyvät tyypillisesti enemmän koulu-
ja, ja se tuottaa heille kuulemma lopulta etuja. Tutkijat 
totesivat, että älykkäät ihmiset saavat lopulta hyviä 
töitä ja korkeampaa palkkaa. ”Se voi johtaa korke-
ampaan itsevarmuuteen ja voi puolestaan rohkaista 
hallitsemaan uskomuksiaan.”

En voi kehuskella älykkyysosamäärälläni, mutta en 
koe muuttuneeni entistä tyhmemmäksikään otettuani 
Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena pelastajanani.

Päinvastoin uskon ihmisen ymmärryksen lisäänty-
vän, kun hän tekee henkilökohtaisen ratkaisunsa. 
Uskohan ei ole mitään järkeilyä. 

Väittäisin että älykäskin ihminen voi olla kunnon 
uskovainen…
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Teksti: Pekka Puurunen

Kuvat: Pirjo Puurunen

Jura Belonozhkin (38) 
olo oli poikkeuksellisen 
juhlallinen, kun hän 
katseli edessään  
istuvia merisotilaita. 
Se tammikuinen 
maanantai-aamu 
vuonna 2011 tuntui 
historialliselta. Tällä 
samalla laivalla, samassa 
huoneessa ja saman 
pöydän takana hänen 
meriupseeri isänsä oli 
70 ja 80 -luvulla joka 
maanantai opettanut 
kommunismin aatteita 
ja ateismia. Nyt pöydän 
takana seisoi poika 
opettamassa sotilaille 
kristinuskoa. 

Harvinainen helleaalto 
hellii Kuolan niemimaan 
arktista  maisemaa. Poni-

häntätukkainen Jura Belonoch-
kin hymyilee huvittuneesti, kun 
hän  muistelee parin  vuoden 
takaista unohtumatonta aamua. 

– Isän titteli oli “päällikön 
avustaja poliittisissa kysymyk-
sissä”. Hän valvoi, että aluk-
sella elettiin puolueen oppien 
mukaan ja opetustyönsä lisäksi 
hän värväsi laivan väkeä kom-
munistiseen puolueeseen, Jura 
Belonochkin kertoo.  

– Maanantai-aamujen ope-
tussessiot kuuluvat edelleen 
viikko-ohjelmaan, mutta Marxin 
ja  Leninin opit ovat jääneet his-
toriaan. Laivojen päälliköt eivät 
oikein tiedä, miten aika tulisi 
käyttää. Niinpä tukikohdan ko-
mentaja pyysi minulta kahdek-
san vuotta sitten apua tuntien 
pitämiseen. Olen käsitellyt tun-
neillani elämän kysymyksiä Raa-
matun kertomusten avulla. En 
saa saarnata tai rukoilla, mutta 
voin esitellä merimiehille kristin-
uskon sanomaa. Jotkut miehistä 
tulevat myöhemmin myös tu-

kikohdan ulkopuolella pidettä-
viin tilaisuuksiin. Monille heistä 
kaupunki on vain väliaikainen 
asemapaikka, eivätkä he viivy  
pitkään. Tehtäväni on suurelta 
osin siementen kylvämistä hei-
dän sydämiinsä,   Belonozhkin 
selittää. 

Jura Belonozhkin muutti per-
heineen Polarnyn kaupunkiin 
vajaa kymmenen vuotta sitten 
Pietarista. Heidän  seurakuntan-
sa lähetti heidät lähetystyöhön 
karuun, ulkomaalaisilta suljet-
tuun laivastokaupunkiin, joka 
sijaitsee Jäämeren rannalla 60 
kilometriä Muurmanskista poh-
joiseen. Hän perusti sinne eng-
lanninkielen opetusta tarjoavan 
yrityksen, jonka asiakkaina on 
sekä laivaston henkilökuntaa 
että siviileitä. 

Näky miehistä 
Siviilityönsä lisäksi kahden po-
jan isä,  Jura Belonozhkin,  joh-
taa Polarnyessä pientä kotiseu-
rakuntaa, mutta ennen kaikkea 
hänen sydämellään ovat Kuolan 
niemimaan  miehet. Näyn mies-
työstä hän sai, kun hän kuuli 

erään pastorin seksuaalisesta 
lankeemuksesta ja näki, kuinka 
joillakin muilla avioliitto kariu-
tui.   

– Nämä miehet olivat yksi-
näisiä susia, joilla ei ollut ai-
nuttakaan todellista ystävää tai 
mentoria. Heillä ei ollut ketään, 
jolle kertoa onnistumisistaan, 
peloistaan ja kamppailuistaan. 
Järkyttyneenä tajusin, että jos 
oma tilanteeni ei muuttuisi enkä 
etsisi tuekseni muita miehiä, joil-
le voisin kertoa asioistani, minul-
le kävisi samalla tavalla. Olin jo 
lipsunut vierailemaan internetin 
pornosivuilla, Jura Belonozhkin 
muistelee. 

– Aloin kutsua  miehiä kool-
le, mutta emme tienneet, mitä 
tekisimme yhdessä ja miten 
pääsisimme keskusteluissamme 
pintaa syvemmälle. Juttelimme 
työstä, autoista ja  vaimoista 
ja luimme muutaman irrallisen 
raamatunpaikan. Se ei vastannut 
tarpeitamme ja lopetimme koko-
uksemme. 

– Ryhdyin tutustumaan erilai-
siin kristillisiin, miehille suunnat-
tuihin ohjelmiin. Käänsin niitä 

Kuolan niemimaan 
miehet tukevat toisiaan

C  Juran vanhin poika on ollut mukana isän järjestämällä miesten vaellusretkellä.

C Jura Olenegorskissa, missä kokoontuu yksi hänen perustamistaan miestenryh-
mistä.

englannista venäjäksi, yhdistelin 
ja muokkasin ja loin ohjelman, 
jota aloin kokeilla miesten ryh-
missä eri kaupungeissa. 

– Tutkiessani löysin myös 
Ulan Udesta, Siperiasta, miehen 
joka järjesti erämaassa  leirejä, 
vaelluksia ja muita mielenkiin-
toisia aktiviteetteja miehille.   

– Pari vuotta sitten  menin 
hänen leirilleen, joka oli Baikal-
järven rannalla. Kolmen päivän 
leiri oli paikassa, jossa ei ollut 
sähköjä, juoksevaa vettä, viemä-
röintiä eikä lämmitystä. Opetus 
oli mahtavaa, mutta parasta oli-
vat keskustelut pienryhmissä lu-
entojen jälkeen. Luentopäivien 
jälkeen kävelimme 43 kilometrin 
matkan jäässä olevan Baikaljär-
ven yli sen toiselle rannalle. 
Leiriydyimme ja kävelimme 
seuraavana päivänä takaisin. Se 
oli yksi elämäni rankimmista ja 
hienoimmista kokemuksista. 

– Saman vuoden elokuussa 
meillä oli ensimmäinen miesten-
leiri Muurmanskin läänissä. Vie-
timme kolme päivää tundralla 
teltoissa kauniin järven rannalla. 
Miesten välille syntyi hieno yh-
teys, ja he olivat uskomattoman 
avoimia toisilleen. Myöhemmin 
kuulin, että leirin jälkeen moni-
en perhe-elämä muuttui, Belo-
nochkin iloitsee. 

Avoimmuutta 
pienryhmissä

Jura Belonochkin 
painottaa ennen 
kaikkea säännöl-
lisesti kokoontu-
vien pienryhmien 
tärkeyttä. Hän on 
perustanut niitä 
jo kuudelle paik-
kakunnalle Muur-
manskin läänissä. 
Jotkut niistä ko-
koontuvat viikoit-
tain, toiset kerran 
kuussa. 

– Ilman pien-
ryhmiä leireistä 
ja konferensseis-
ta ei ole paljo-
akaan hyötyä. 
Kasvu tapahtuu 
p ienryhmissä , 
kun avaamme 
sydämemme toi-
sille miehille ja 
annamme hei-
dän katsoa si-

simpäämme. Läpinäkyvyys ei 
ole aina helppoa ja joskus se 
koskee, mutta se on kannattava 
valinta, Belonochkin vakuuttaa. 

– Ryhmät myös yhdistävät eri 
seurakunnista tulevia miehiä. 
Polarnyn ryhmässä on babtis-
ti, helluntailainen, adventisti, 
karismaatikko, kaveri, joka ei 
käy missään kirkossa ja agnos-
tikko. Aikaisemmin he eivät ole 
olleet opillisten erojensa takia 
missään tekemisissä toistensa 
kanssa. Nyt he kokevat ryhmän 
niin tarpeelliseksi, etteivät anna 
eroavaisuuksien estää. 

– Eri paikkakunnilla ryhmät 
ovat hyvin erilaisia. Polarnys-
sä ja Nikkelissä  miehet ovat 
pitkänlinjan kristittyjä, joiden 
kanssa syntyy hyviä keskustelu-
ja. Muurmanskissa, Olenegors-
kissa ja Monchegorskissa he 
ovat pääasiassa nuoria uskovia,  
entisiä narkomaaneja, joilla on 
rikollinen menneisyys. On hyvin 
mielenkiintoista seurata, miten 
Jumala eheyttää heidän persoo-
nallisuuttaan, maskuliinisuuttaan 
ja ihmissuhteitaan. 

 Neuvostoliiton laivaston po-
litrukin pojan innostus on käsin 
kosketeltavaa. Vaellus- ja kalas-
tusretkien jatkoksi hän haavei-
lee jo kiipeilystä ja laskuvarjo-
hypyistä. 

D  Englannin opettaja, kotiseurakunnan johtaja, vapaaehtoinen laivastopappi, 
miestentyön pioneeri Jura Belonotzkin.
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Nelivuotiaana kysyin van-
hemmiltani, miksi minun täytyy 
kuolla. Onko se normaali kysy-
mys nelivuotiaalta? Enpä oikein 
usko. Vanhempani (jotka eivät 
tuolloin vielä olleet messiaanisia 
juutalaisia) vastasivat: "Että teet 
tilaa uusille ihmisille". Nuorelle 
kaverille se oli ihan järkeenkäy-
vä selitys. Kiitän Jumalaa, että 
vanhempani ottivat myöhemmin 
Jeesuksen vastaan. Viisivuotiaa-
na otin lapion ja aloin kaivaa ta-
kapihaamme etsiessäni helvettiä. 
En tietenkään löytänyt sitä, mut-
ta jotakin minä kuitenkin löysin 
– paljon kastematoja. Uskon, 
että jokaisen ihmisen sielussa on 
tieto Jumalasta ja paholaisesta, 
taivaasta ja helvetistä.

Valitse tie
Me voimme kulkea kahta eri 
tietä. Toinen on suora ja ka-
pea (Jeesus Kristus) ja se johtaa 
iankaikkiseen elämään. “Miten 
ahdas onkaan se portti ja ka-
pea se tie, joka vie elämään, ja 
vain harvat löytävät sen!" (Matt. 
7:14). Toinen tie on leveä ja kie-
murainen ja se johtaa ikuiseen 
kadotukseen. ”Menkää sisään 
ahtaasta portista. Monet mene-

vät avarasta portista ja laveaa 
tietä, mutta se vie kadotukseen." 
(Matt. 7:13). Helvetistä puhutaan 
jokapäiväisessä kielenkäytössä 
paljon enemmän kuin taivaasta. 
"kuuma kuin helvetissä", "painu 
helvettiin" jne. Toisaalta taivas 
tulee esille vain silloin tällöin 
"Taivaan Isä", "Voi taivaan täh-
den" jne.

Uskon, että Jumalan nimeen 
kirotaan, koska sielu tietää, et-
tei ilman katumusta ja Kristuksen 
puoleen kääntymistä ole anteek-
siantoa synnistä. Me haluamme 
mieluummin elää pimeydessä 
kuin kääntyä valoa kohden, 
ja olemme siksi vihaisia Juma-
lalle. “Ja tuomio on tämä: valo 
on tullut maailmaan, mutta pa-
hojen tekojensa tähden ihmiset 
ovat valinneet sen asemesta pi-
meyden. Se, joka tekee pahaa, 
kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, 
etteivät hänen tekonsa paljastui-
si.” (Joh. 3:19-20)

Perinteitä ja hyviä tekoja
Kävin nuorena heprealaista kou-
lua ja opin Mooseksen kirjoista 
uskontoni historian. 13-vuoti-
aana minulla oli Bar Mitzvah. 
Kuusitoistavuotiaaksi asti kävin 

temppelissä lähes joka sunnun-
tai. Kun sain osa-aikatöitä, en 
voinut enää jatkaa säännöllisiä 
temppelissä käyntejäni. Mutta 
siitä pidin huolen, että osallistuin 
Roshashana (Uusi vuosi) ja Yom 
Kippur (Sovituspäivä) -juhliin. 
Niiden vietto oli minulle edel-
leen erittäin tärkeää. Kasvoin 
hyvin konservatiivisessa kodissa. 
Me uskoimme Jumalaan, mutta 
emme puhuneet Hänestä. Kuin-
ka voit puhua jostakin, jota et 
tunne? Kyse oli enemmänkin 
perinteestä ja hyvien tekojen 
tekemisestä. Juutalaisuus ei 
merkinnyt minulle mitään, en-
nen kuin uudestisynnyin. Silloin 
vasta tajusin, että koko Raamattu 
on juutalainen kirja.

Vanhassa liitossa Jeesus on 
piilotettu ja Uudessa Hänen 
paljastetaan. Jeesus tuli ensin 
juutalaisille, sitten kreikkalaisil-
le. Jumalan sana kehottaa meitä 
levittämään evankeliumia ensin 
juutalaisille. Jeesus, Hänen per-
heensä, kaikki opetuslapset ja 
ensimmäinen seurakunta olivat 
juutalaisia. Pakanat oksastettiin 
oliivipuuhun, kun Pietari kertoi 
Corneliukselle Jumalan pelastus-
suunnitelmasta. Siihen asti paka-

nat olivat olleet pimennossa.

Biletys vie mennessään
Kouluaikanani olin mukana 
monissa aktiviteeteissä, jotka 
täyttivät sen aukon, joka syntyy 
ihmiselle ilman Kristusta. Luki-
osta päästyäni nuo harrastukset 
jäivät. Kun ei ollut mitään yli-
määräistä tekemistä, aloin tuntea 
tuota tyhjyyttä. 

Halusin seurata isäni jalan-
jälkiä vähittäiskaupan myyjä-
nä. Muistan, kuinka istuskelin 
yhtenä päivänä töiden jälkeen 
paikallisen baarin edessä ih-
mettelemässä elämän tarkoitus-
ta. Jäinkö jostain paitsi, kun en 
ollut baarissa muiden mukana? 
Oliko noilla ihmisillä todellakin 
vastaus elämän tarkoitukseen? 
Näytti, että heillä oli todella 
hauskaa. Täyttäisikö juhliminen 
tuntemani tyhjyyden? Töissä oli 
eräs asiakas tullut luokseni ja 
kysynyt: "Miksi näytät niin su-
rulliselta? Hyvännäköinen nuo-
rimies koko elämä edessäsi." 
Sydämessäni tiesin hänen olevan 
oikeassa. Miksi sitten tunsin it-
seni niin surulliseksi? Päättelin, 
etten menettäisi mitään vaikka 
lähtisinkin juhlimaan.

Aloitin oluen juomisella, joka 
vaihtui pian viineihin ja väke-
viin alkoholijuomiin. Ja kun ne 
eivät tyydyttäneet, siirryin mari-
huanaan. Jonkin ajan kuluttua 
se johti minut käyttämään muita 
huumeita. Lukioaikana vanhem-
mat pojat olivat houkutelleet 
minut kortinpeluuseen. Aluksi 
se oli pelkkää huvittelua, mutta 
muuttui lopulta pakkomielteek-
si. Koukuttavien aineiden käy-
tön johdosta vainoharhaisuus ja 
masennus iskivät minuun. Baari, 
jossa olin aloittanut ryyppäämi-
seni, palkkasi minut baarimi-
kokseen. Omistaja itse oli myös 
huumausaineiden käyttäjä. Niin-
pä monesti en mennytkään baa-
riin töihin, vaan hänen kotiinsa. 
Me vedimme kokaiinia hänen 
luonaan ja jatkoimme sitten 
juhlimista baarissa. Baari avasi 
ovensa klo 15, ja monesti istuin 
siellä aamutunneille asti. Luulin 
uuden elämäntapani täyttävän 
sisäisen tyhjyyteni, mutta totesin 
sen olevan valetta. Toisaalta mi-
nulla oli kuitenkin turvani. Se ei 
tullut uskostani, työstä, ystävistä, 
taloudellisista tai materiaalisista 
hyödykkeistä, vaan siitä, että 

asuin vanhempieni luona. Eräs 
asia sai minut lähtemän kodis-
tani. Ja kun olin omillani, koko 
maailmani romahti ja riippuvuu-
teni lisääntyivät entisestään.

Saatanan sitomana
Erään kerran joku tokaisi mi-
nulle: "Tuolla elämäntyylillä 
sinä et elä kolmikymppiseksi." 
Viha täytti sydämeni, koska tie-
sin hänen olevan oikeassa. Nyt 
kun katson taaksepäin, on Ju-
malan ihme, että selvisin noista 
biletysvuosistani. Jouduin an-
saan luullessani noiden asioi-
den täyttävän sisäisen tyhjyyteni. 
Orjuutettuna hakeuduin ammat-
tiauttajan puheille. Hän ei kos-
kaan puhunut Jumalasta. Hänen 
strategiansa oli rakentaa luotta-
mustani kertomalla minulla ole-
van voimaa muutokseen. Mutta 
muutos tuli vasta, kun Kristus 
astui elämääni. Nähtyäni Hänet 
tunne-elämäni muuttui. Voiman, 
turvallisuuden ja toivon tunteet 
täyttivät minut, mutta hetken ku-
luttua olotilani palasi entiselleen. 
Herran vierailu oli selvästi päät-
tynyt. Vähitellen masennus tuli 
niin pahaksi, että kaihtimeni py-
syivät kiinni aurinkoisimpanakin 
päivänä. Saatana oli todellakin 
saanut minut sidotuksi. Mikään 
ei tuonut sisäistä tyydytystä, ei 
edes uskontoni, juutalaisuus.

Kirjoitin itsemurhaviestin pari 
vuotta ennen pelastumistani, 
join pullotolkulla viiniä ja nie-
lin laittomia pillereitä. Huoneen 
pyöriessä ympärilläni huusi Ju-
malaa avukseni. Synagogassa 
olisimme lukeneet hepreankie-
listä rukouskirjaa. Joinakin öinä, 
kun katselin taivaan tähtiä, sa-
noin: "Tähti kirkas, voisinpa 
toivoa mitä toivon tänä iltana." 
Kotonani sanani Jumalalle kuu-
luivat: "Pelkään elää, mutta en 
uskalla kuollakaan, koska en 
tiedä mitä tapahtuu kuoleman 
jälkeen." Sitten sopersin: "Auta 
minua." Juuri noita sanoja Juma-
la oli odottanut. Kun ymmärtää 
Hänen olevan vastaus, Jumala 
puuttuu peliin.

Vastauksia alkaa tulla
Seuraavassa kuussa Jumala al-
koi vastata rukoukseeni. Mi-
nulle lähetettiin kuuluisan juu-
talaisen evankelistan, Morris 
Cerullon kirjoittama kirja "Two 
Men from Eden" (Kaksi miestä 

Edenistä). Se todella tempaisi 
minut mukaan, koska kirja ker-
toi Jeesuksesta. Eräänä päivänä 
kanssani juhlinut kaveri alkoi 
puhua Jeesuksesta. Ajattelin 
hänen menneen sekaisin. Hän 
oli erittäin uskonnollinen, kävi 
aina kirkossa, mutta ei koskaan 
aikaisemmin ollut puhunut mi-
nulle Jeesuksesta. Kuten monilla 
juutalaisilla, minullakin oli vää-
rä kuva kristityistä. Ajattelimme, 
että jos et ole juutalainen, olet 
kristitty – mikä ei tietenkään 
pidä paikkaansa. Tosiasiahan 
on, ettei uskonto tee sinusta 
kristittyä vaan henkilökohtainen 
suhde Jeesukseen. Kun ystäväni 
oli puhunut minulle Jeesuksesta, 
käskin hänen lähteä lätkimään. 
Hänen juhlimisensa oli ohitse, 
mutta minä halusin vielä jatkaa. 
Aina silloin tällöin tiemme kui-
tenkin kohtasivat. Ystäväni ei 
enää juhlinut – ei siksi ettei olisi 
pystynyt, vaan koska ei halun-
nut. Näin hänessä tapahtuneen 
sisäisen muutoksen. Se oli juuri 
sellainen muutos, jollaisesta sie-
lunhoitaja oli puhunut minulle-
kin. Ystäväni oli saanut rauhan, 
ilon, tyytyväisyyden ja rakkau-
den, jota hänen uskontonsa ei 
voinut hänelle antaa. Cerullon 
kirja sekä ystävässäni tapahtunut 
muutos saivat minut miettimään, 
voisiko Jeesus olla juutalainen 
Messias. Kuinka vääriä toivon 
siemeniä minuun olikaan kyl-
vetty baarielämäni aikana. Mutta 
nyt elämääni kylvettiin Jumalan 
siemeniä.

Ollessamme kerran taas pil-
vessä baarissa erään ystäväni 
kanssa lauloimme keksimääm-
me laulua. Sanat menivät joten-
kin tähän tapaan: "Herra, auta 
minua Jeesus, olen mennyt huk-
kaan." En silloin ymmärtänyt, 
kuinka meidän kummankin sie-
lumme itki Jumalan pelastuksen 
perään.

Lukiessani lehteä silmiini osui 
ilmoitus, joka käsitteli transsen-
denttistä meditaatiota. Elämässä-
ni ei ollut rauhaa, ja olisi tuol-
laista tarjolla. Se kuulosti hyvältä, 
joten lähdin mukaan. Meidän 
käskettiin istua hiljaa ajatukset 
tyhjinä ja toistella hiljaa mant-
raa. Tämä vapauttaisi sielumme 
rauhan tilaan.

Carol, ystäväni josta tuli kris-
titty, antoi minulle kirjan ennen 
lähtöään raamattukouluun. Se 

oli Billy Grahamin kirjoittama 
kirja "Peace with God" (Rau-
ha Jumalassa). Jälleen kerran 
laitoin kirjan sivuun. Samaan 
aikaan aloin huomata autojen 
puskureissa tarroja "Minä löysin 
sen". Kyselin itsekseni, mistä oli 
oikein kysymys ja mistä löytäi-
sin "sen". Eipä aikaakaan, kun 
Carol kysyi, lähtisinkö hänen 
kanssaan raamattukoulun jär-
jestämään konserttiin. Lähdin 
mukaan ja yllätyksekseni kuu-
lin väliajalla monien yleisössä 
nousevan ylös ja lausuvan nuo 
samat sanat "Minä löysin sen". 
He kertoivat löytäneensä vasta-
uksen elämälleen kohdattuaan 
henkilökohtaisesti Jeesuksen. 
Monien tapahtumien kautta Ju-
mala oli johdattamassa minua 
totuuteen, joka poikkesi täysin 
odotuksistani ja tahdostani.

Pelihelvetissä
Pari kuukautta konsertin jälkeen 
eräs ystäväni, joka ei ollut vielä 
edes 30-vuotias, vajosi koomaan 
ja kuoli huumausaineiden ylian-
nostukseen. Seisoessani hänen 
arkkunsa vieressä kuulin äänen 
sanovan: "Näin sinullekin käy, 
jollet anna minun korjata elä-
määsi." Käännyin ympäri näh-
däkseni, kuka puhui minulle. 
Minun oli turha kääntyä, sillä 
ääni tuli sisältäni eikä ulkopuo-
lelta. Tiesin, että se oli Jumala.  
Kun lähdin muistotilaisuudesta, 
eräs kaveri jätti minut kyydistä 
tutun baarin ulkopuolelle. Kuu-
lemani ääni sai minut havahtu-
maan ja elämäntapani tuomitse-
minen sai minut juomaan entistä 
rankemmin. Kaikista maailman 
koukuttavista asioista pelaami-
nen oli kaikkein pahinta. Hen-
kinen ahdistus oli kauhistuttava. 
Kun löin isoja vetoja, en joutu-
nut käsittelemään rahaa, kos-
ka kaikki tapahtui puhelimen 
välityksellä. Oli helppoa lyödä 
vetoa isoistakin summista, eikä 
se haitannut ennen kuin tappiot 
alkoivat kasaantua. Silloin hen-
kinen ahdistus pakotti minut sie-
lunhoitajan pakeille. Pitääkseni 
kiinni tästä tavasta, turvauduin 
valehteluun.

Eräänä päivänä päätin läh-
teä peliriippuvuuksien kanssa 
kamppailevien vertaisryhmään. 
Viattomasti pelaamisen railo au-
keni minulle ollessani neljäntois-
ta vanha. Minulla oli tapana 

Joseph Cohen:
Jumalalle kaikki 
on mahdollista

Joseph Cohen on 
seurannut Jeesusta 
Kristusta jo lähes 36 
vuotta, joista viimeiset 
30 vuotta hän on 
julistanut evankeliumia. 
12 vuotta sitten Pyhä 
Henki kutsui hänet 
kokopäiväiseen 
palvelutyöhön. Jumala 
on lähettänyt Cohenin 
viemään ilosanomaa 
USA:n lisäksi Trinidadiin, 
Kanadaan, Jamaicalle, 
Grenadaan, Venezuelaan 
ja Puerto Ricoon. 
Viimeiset kolmisen 
vuotta Joseph Cohen on 
tuottanut ja isännöinyt 
viikottaista televisio-
ohjelmaa ’New Hope 
in the Lord ’ (Uusi 
toivo Luojassa), jossa 
Jumalan pyhät jakavat 
todistuksiaan. Ohjelma 
näkyy tällä hetkellä yli 
400 kaupungissa New 
Yorkin ja Connecticutin 
osavaltioissa. Sitä 
on mahdollista 
seurata myös 
internetin välityksellä 
osoitteessa www.
newhopeinthelord.com.
Mutta annetaanpa 
Joseph Cohenin kertoa 
tarinansa:

Jumala on todellakin ih-
meitä tekevä jumala. En 
olisi koskaan uskonut 

(juutalaisena) seuraavani Jeesus-
ta. Mutta Jumala tiesi jo ennen 
maailman luomista, että Hän 
valitsisi minut kertomaan ilosa-
nomaa Hänen rakkaudestaan, 
anteeksiannostaan ja hyväksy-
misestään.

Varhaisemmat lapsuusmuis-
toni tuovat mieleen kaksi tapa-
usta. A
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B D  Joseph Cohen ennen, jälkeen ja 
nykyisin.

pelata korttia kaverin kellaris-
sa koulun jälkeen. Kävellessäni 
hänen luokseen pelkkä ajatuskin 
korttipeluusta sai adrenaliinin 
suihkuamaan suonissani. Jos 
kellarissa paloi valo, ilo täytti 
sydämeni, sillä tiesin pääseväni 
pelaamaan sinä päivänä. Kuten 
mikä tahansa, sekin lähti liik-
keelle pienestä. Kutsuimme sitä 
viiden sentin peliksi. Purkissa ei 
ollut pipareita vaan vaihtokassa. 
Vanhempani tukivat tietämättään 
rahoillaan pelaamistani. Vuosi-
en mittaan pelien taloudellinen 
puoli kasvoi varsin mittavaksi. 
Pelaamiseni muuttui kuitenkin 
hallitsemattomaksi siinä vaihees-
sa kun siirryin lyömään vetoa. 
Teini-ikäisenä en ryypännyt, 
käyttänyt huumeita tai pillerei-
tä joka päivä, mutta sitä vastoin 
pelasin joka päivä.

Näe muutoksia
Yksi osoitus siitä, että Jumala pu-
hui minulle Jeesuksesta, oli pe-
liriippuvaisten vertaisryhmässä 
saamani tukihenkilö. Hän antoi 
minulle neuvon: "Noudata ohjel-
maamme, käy eri tilaisuuksissa 
viikon varrella, mutta älä seuraa 
mitään urheilulajeja televisiosta 
tai paikan päällä." "Jos käännät 
elämäsi Jumalan puoleen, tulet 
näkemään muutoksen". Hän ei 
sanonut, että käännä elämäsi 
Jeesuksen puoleen, koska tiesi 
minun olevan juutalainen eikä 
halunnut loukata minua. Nou-
datin hänen ohjeitaan, ja kun 
televisiosta tuli urheilua, suljin 
sen välittömästi. Jumala-osuus 
tapahtui neljä kuukautta myö-
hemmin. 

Ajatus, etten enää koskaan 
pelaisi, tuntui pelottavalta. Siitä 
sain potkua elämääni, mutta se 
myös kulutti minua. Muutaman 
kuukauden kuluttua viimeisim-
mästä vedosta tulee kuluneek-
si 37 vuotta! Usein huumeiden 
käyttäjän lopettaessa aineiden 
käyttö, tilalle tulee muita himo-
ja. Niin kävi minunkin elämäs-
säni. Lievittääkseni pelaamisesta 
luopumisen tuskaa ryyppäsin ja 
käytin huumeita entistä enem-
män.

Tällä kertaa käynti temppelis-
sä juhlapyhinä tuntui erilaiselta. 
Luin jumalanpalveluksen aikana 
Carolin antamaa kirjaa. Monesti 
rabbin rukoillessa hepreaksi hän 
kääntyi ympäri ja pyysi seura-

kuntaa olemaan hiljaa. Minulle 
se oli seurusteluaikaa pikem-
minkin kuin Jumalan kunnioit-
tamisen aikaa. Asia joka vaiva-
si minua, koskien tuota kirjaa, 
oli että miksi minulla ei ollut 
sisäistä rauhaa. Mutta jos meil-
lä ei ole todellista rauhaa, niin 
sehän tarkoittaa vain, ettemme 
ole rauhassa Jumalan kanssa. 
Ja se voi tapahtua ainoastaan 
vastaanottamalla Jumalan uhri, 

jonka Hän antoi koko ihmis-
kunnalle poikansa Jeesuksen 
veren kautta. Sovituspäivän ti-
laisuuden jälkeen menin rabbin 
luo ja kerroin hänelle mieltäni 
vaivaavista asioista. Kuunneltu-
aan tovin minua hän antoi varsin 
oudon vastauksen: "Onko tämä 
se Joey, jonka Bar Mitzvahissa 
olin mukana, jolla on näin paljon 
ongelmia?" Tässä oli hengellinen 
johtajani, joka ei antanut minul-

le minkäänlaista lohtua. Silloin 
tajusin, ettei uskontoni voisi pa-
rantaa kipuilevaa sydäntäni. Nyt 
ymmärsin, että kaavoihin kan-
gistunut uskonto ei ole muuta 
kuin sääntöjä ja perinteitä.

Näytä minulle totuus
Vuoden loppua kohden koin 
mahdollisimman inhottavia tun-
temuksia ruumiissani. Tunsin 
raskautta ja pimeyttä ympärilläni. 
Juhlin uutta vuotta juomalla nel-
jännespullollisen viskiä raakana 
ilman jäitä ja vesiä. Peilikuvani 
näytti kuolleelta. Kaveri joka oli 
aikoinaan väittänyt, etten eläisi 
kolmikymppiseksi, oli erehtynyt 
jo vuodella. 31-vuotiaana ilman 
toivoa maksani oli erittäin ki-
vulias. Tunsin, kuinka maksa-
kirroosi oli iskemässä minuun. 
Runsaan kahden vuoden ajan 
Jumala käytti erilaisia keinoja 
paljastaakseen itsensä minulle. 
Itsepäisyyteni ja uskonnolliset 
kuvitelmat olivat estäneet mi-
nua uskomasta, että Jeesus on 
juutalainen Messias.

Viikkoa myöhemmin makuu-
huoneessani sanoin Jumalalle: 
"Näytä minulle totuus". Olin aina 
uskonut Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumalaan. "Jos Jumalan 
poika Jeesus Kristus oli kuollut 
syntieni takia, näytä minulle 
joitakin todisteita. Jos se pitää 
paikkansa, uskon Jeesukseen." 
Sitten aloin tunnustaa asioita, 
joiden tiesin olevan syntejä. En 
olut koskaan tiennyt, että sellai-
set asiat kuin anteeksiantamat-

tomuus, ylpeys, itsekeskeisyys, 
kateus, pelko jne. olivat sydä-
men syntejä. Sanoin Jumalalle: 
"En tiedä, mitä olin tekemässä 
viimeiset kolme vuotta." Ajatuk-
seni olivat niin synnin vääristä-
miä. Tehdessäni tätä aloin itkeä 
hysteerisesti ja sitä kesti lähes 
tunnin. En muista, koska olin 
edellisen kerran itkenyt. Sydä-
meni oli täynnä vihaa, katkeruut-
ta ja vastenmielisyyttä. Nyt tiedän 
Pyhän Hengen parantaneen va-
hingoittunutta sydäntäni. Koko 
ruumiini alkoi nykiä. Pyytämäni 
todisteet alkoivat vyöryä päälleni 
aaltoina. Jumala vapautti minua 
vuosien stressistä ja jännittynei-
syydestä. Sen jälkeen lämpö 
täytti ruumiini. Ja tämä tapahtui 
kylmänä talvi-iltana. Mutta ruu-
miini ei ollut kylmä, se oli kuuma 
kuin pätsi. Nyt tiedän Jumalan 
täyttäneen minut läsnäolollaan 
Pyhässä Hengessä.

Ensimmäistä kertaa elämässä-
ni tunsin itseni sisältä puhtaaksi 
ja koin ihmeellistä sisäistä rau-
haa. Tuntui pelottavalta, mutta 
tiesin Jumalan paljastavan it-
sensä minulle. Nousin sohvalta 
ylös ja heitin menemään kaikki 
minua sitoneet asiat. Sillä hetkel-
lä en enää tuntenut pelihimoa. 
Jumalan yliluonnollinen voima 
työskenteli mahtavasti minun 
kanssani tuona iltana. Päivä ker-
rallaan jo lähes 36 vuotta minua 
on vapautettu. Jumala vapautti 
myös tuosta voimakkaasta ma-
sennuksen hengestä. Minua vuo-
sia kiduttaneen masennuksen 
kanssa lähti myös pelon henki.

Ymmärrän, että Jumala on joh-
dattanut minua jo yli 20 vuotta 
vankilatyöhön elämäntapani ta-
kia. Todistukseni kautta Jumala 
on tuonut toivoa monille.

Villoja Jumalalle
Tuon yliluonnollisen tapaami-

sen jälkeen Jumalalla oli muu-
takin minun varalleni. Yhtäkkiä 
alkoivat kirkonkellot soittaa ylis-
tyslaulua, jonka sanat ovat hy-
vin raamatulliset. Kun ihminen 
katuu vääriä tekojaan ja pyytää 
Jeesusta sydämeensä, hänestä 
tulee osa kuninkaallisia, Juma-
lan kuninkaita ja pappeja. Näin 
tapahtui tammikuun 8. Päivänä. 
Miksi kellot soittivat juuri tuota 
laulua kaksi viikkoa joulun jäl-
keen? Minulle se oli jälleen yksi 
merkki. Kaikista joululauluista 

Jumala osoitti juuri tämän hen-
kilökohtaisesti minulle. Toinen 
osoitus Jumalan käden puuttu-
misesta peliin oli tuon kirkon 
sijainti. Miten tuo laulu kuului 
olohuoneeseeni, vaikka lähin 
kirkko oli puolentoista kilomet-
rin päässä? Olisivatko kyseessä 
olleet enkelit?

Tästä yliluonnollisesta koke-
muksesta huolimatta halusin silti 
lisää todisteita Jeesuksesta.

Aivan kuten Gideon laittoi 
villoja Jumalalle, minäkin pyysin 
vielä yhden merkin. Muutama 
kuukausi myöhemmin menin 
kirjakauppaan ostamaan Uutta 
Testamenttia. Jäljellä oli vain 
yksi pieni kirja. Myyjä näytti mi-
nulle takasivulla olevaa punaista 
väriä. Kyse oli kirjapainossa sat-
tuneesta virheestä. Mutta minä 
päätin ostaa sen värivirheestä 
huolimatta. Luettuna sitä muu-
taman kuukauden ajan kuulin 
jälleen Jumalan äänen. Hän 
pyysi minua kääntämään taka-
sivun auki. Normaalista vasen 
sivu olisi ollut valkoinen tyhjä 
sivu, mutta ei tässä kirjassa. Tui-
jottaessani sivua näytti kuin siinä 
olisi ollut sivusiluetti kasvoista. 
Jumala puhui minulle ja vahvisti 
epäilyni. Sitten Hän pyysi minua 
ottamaan kynän ja piirtämään 
ääriviivat kuviolle. Yllätyksek-
seni siitä paljastui minun oma 
kuvani. Voimakas tunne valtasi 
minut. Tahriintunut punainen 
väri, joka peitti siluettia, kuvasti 
Jeesuksen verta. Hänen veren-
sä osti anteeksiannon minulle. 
Tuon tapauksen jälkeen en ole 
enää kyseenalaistanut Jeesuksen 
Messiaanisuutta.

Kyseenalaistin kuitenkin 
transsendenttisen meditaation 
jatkamisen. Jos en mietiskellyt 
kahdesti päivässä, tunsin oloni 
levottomaksi ja hermostuneek-
si. Yhtenä aamuna mietiskeltyäni 
päätin, etten toistaisi sitä iltapäi-
vällä. Kysyin Jumalalta, että jos 
tämä ei ole sinusta, täytä minut 
voimalla ja rauhalla. Ja Jumala 
teki juuri näin. Ei kaikki, joka 
tuntuu hyvältä ja terveelliseltä 
ole Jumalasta.

Kunnia Jumalalle, joka on teh-
nyt ihmeellisiä asioita elämässä-
ni. Verellään Hän on pelastanut 
minut ja voimallaan nostanut mi-
nut. Minä en kuole vaan elän ja 
julistan Hänen tekojaan psalmin 
118:17 sanoin. 

A

Tosimies on nöyrä, muttei nöyristele. 
Tosimies kertoo miesten maailmasta ja 
on ajankohtainen. Tosimies ei kerskaile ja 
ottaa toiset huomioon, ei väheksy vaan 
rakastaa. Jumala pitää Tosimies –lehdestä.

Jukka Järvinen
ex-raskaansarjan ammattinyrkkeilijä

päihdetyöntekijä
Helsingin kaupunginvaltuutettu

www.tosimies-lehti.fi
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Päämäärän asettaminen elämässä auttaa 
keskittymään oikeisiin asioihin.
Urheilussa sen on oppinut käytännön 
kautta. Myös uskovaisen elämässä 
päämäärä on tärkeä olla kirkkaana 
mielessä. Tosimies-lehti kannustaa rehtiin 
kilpailuun!

Mika Poutala
pikaluistelija

www.tosimies-lehti.fi

Teksti: Samuel Saresvirta

Kuvat: Eero Sorila

Juoksukenkien 
myynnissä slogan 
’vähemmän on 
enemmän’ (less is more) 
on saavuttamassa 
suosiota. Laajoissa 
juoksijapiireissä 
on havahduttu 
toteamaan, että liian 
tuetut ja pehmustetut 
juoksujalkineet saavat 
enemmän pahaa aikaan 
kuin hyvää.

L iikkujalle ei tule samanlais-
ta ”tuttavallista” kosketusta 
maahan kuin ohutpohjai-

sella jalkineella (testattava ken-
kämme Merrell Trail Glove 2). 
Toinen testipari on Karhun Flow 
3 Trainer. Karhu onkin pitkään 
ollut osin oman tiensä kulkija 
tossumarkkinoilla eikä ole pyr-
kinyt saamaan juoksujalkineisiin 
maksimaalista tukea ja joustoa 
vaan halunnut jalan normaalin 
liikkeen esille tuloon.

Liikkumatilaa 
varpaille

Merrellin jalkineella koin mus-
tikkametsässä Ahaa -elämyksen 
edetessäni aikamoisessa rytei-
kössä juurien ja kantojen seassa 
tätä jaloa marjaa etsimässä. Yht-
äkkiä tasapainoillessani paksu-
jen juurakoiden päällä, tajusin 
tuntevani maan allani aivan eri 
lailla kuin aikaisemmin. 

Paljasjalkajuoksun 
suosio kasvaa!

Joku on nimittänyt suuresta 
määrästä jalkapohjien ”sensoreis-
ta” tulevaa palautetta(feedback) 
feetbackiksi (jalaute). Kun jalki-
neen pohja on ohut, esimerkiksi 
1-3 millimetriä, sensoreista tule-
va palaute auttaa liikunnallisen 
tasapainon löytämisessä. 

Testasin Merrellin kenkää 
myös hyvin kosteissa olosuh-
teissa ja jalkineen pinta selvisi 
tästäkin testistä hyvin. Alkuun 
epäilin ottaneeni numeroa liian 
ison jalkineen testiin, mutta ta-
jusin, että varpaille tämän tyypin 
jalkineissa on tarkoituskin jäädä 
hyvin liikkumavaraa.

Hengittävä 
tossu

Karhun Flow on jalkineena hyvin 
erilainen, mutta hyvää sanotta-
vaa on tästäkin kengästä. Juoksu 
sujui hyvin erilaisilla vauhdeilla 
ja myös monenlaisella alustal-
la. Jalkine on huomionarvoisen 
hengittävä pintamateriaalin suh-
teen, mikä on etu etenkin kuu-
missa olosuhteissa.

Ja juoksu 
jatkuu…

Tosimies-lehden liikunta-avus-
tajana jatkan ”tutkimusprojek-
tia” paljasjalkajuoksun saralla 
ja sainkin tuttavaltani juuri in-
formaatiota kuinka hänen sel-
käongelmansa ovat helpottu-
neet ohutpohjaisten jalkineiden 
myötä ja toinen lentoemännän 
ammatissa toimiva huomasi pit-
kien lentojen sujuvan paremmin 
ohutpohjaisilla jalkineilla.

Toivotan lukijan jaloille raik-
kaita ja virkistäviä syysilmoja. 
Jalkojen hoito palkitsee meidät 
hyvällä ololla!
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D  Celestan solistina loisti Aleksi Ke-
väänranta.

Tosimies -lehti  avaa uskoa avoimesti 
miehen makuun. Monipuolinen 
juttutarjonta autoista arvoihin 
on tasapainossa kristillisen 
maailmakatsomuksen kanssa.
Tarinat elävästä elämästä auttavat 
samaistumaan samanlaisessa 
elämäntilanteessa olevien miesten 
tuntoihin.

Aarni Kontturi
Helsingin NMKY:n miestyön johtaja

www.tosimies-lehti.fi

Tosimiespäivä Lähäresmäellä

D  Harmonikkasolistina esiintyi Lasse 
Kankaanpää.

D  Jorma Vilposen johtama Harmonikkaorkesteri Celesta vastasi miestenpäivän mu-
siikillisesta annista.

C  Lähäresmäen isäntä, Jussi Kosola viih-
dytti miesjoukkoa muhevalla pohjalais-
murteella esitetyillä pakinoillaan.

C  Juhani Lehtonen kertoi Suomessakin 
käynnistyneestä Gospel for Asia -työstä, 
jolla tuetaan aasialaisia evankelistoja.

C  Esko Hautala kertoi elämänsä muut-
tuneen sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli 
käskenyt hänen lopettaa itsensä vähät-
tely ja turhan puhuminen.
– Silloin vasta ymmärsin Raamatun tote-
amuksen, että kielellä on hallussa elämä 
ja kuolema.

C  – Tänä päivänä on liikkeellä erilaisia 
tohtoreita ja enkelinpalvojia, mutta ai-
noastaan Jeesus voi ottaa meiltä taakan 
pois, huomautti Matti Eilola.

C  – Kun Jumalan sana elää meissä, Jee-
suksen valo ja ilo on joka päivä seura-
namme, totesi Iikka Löytty.

A  Jorma Vilponen muistutti, että Karit-
san häät ovat hyvin lähellä, ja ihmisten 
tulisi herätä tutkimaan entistä tarkem-
min Raamattua. Hän totesi enkelin Da-
nielille antaman profetian täyttymyksen 
olevan lähestymässä.
– 6000 vuotta on se takaraja, jonka jäl-
keen pitäisi alkaa Uusi aikakausi, tuhat-
vuotinen valtakunta.

D  Tarjolla oli myös miehisiä vihannek-
sia suoraan Veijo Votkinin makkarateh-
taasta.

A  Petri Janas kertoi nuoren miehen us-
kontiestä sekä siitä, kuinka Jeesus todella 
vei ristille meidän kaikki synnit, menneet 
nykyiset ja tulevat.  Jeesuksen ristintyön 
johdosta uudestisyntyneet uskovat ovat 
vanhurskaita ja pyhiä, eivätkä enää us-
kostaosattomien lailla syntisiä. Yksin-
kertaista, kuten se, uskotko Jeesukseen 
vai et.

Kimmo Janas

Toista "perinteistä" 
Tosimiespäivää 
vietettiin Kosolankylällä 
Ylihärmässä kesäkuun 
lopulla.

L ähäresmäen tiloissa on to-
tuttu pitämään yhteiskris-
tillisiä tilaisuuksia TV7:n 

kokouksista aina Israelin Ys-
tävien ja Polvijärven pastorin 
tilaisuuksiin asti. Kokousten pi-
tämiselle Jussi Kosola on aset-
tanut kaksi ehtoa; tilaisuuksien 
päähenkilönä on oltava Jeesus 
Kristus ja Israelin kansan on 
oltava sillä paikalla, minkä Raa-
mattu ilmoittaa. Eli tätä taustaa 

vastaan Tosimies -lehden ideoi-
ma tapahtuma soveltui erittäin 
hyvin Lähäresmäen puitteisiin, 
onhan lehden nimikin lähtöisin 
iskulauseesta "Todellinen mie-
huus ja Kristuksen kaltaisuus 
ovat synonyymejä".

Päivä aloitettiin kahvittelulla 

harmonikkaorkesteri Celestan 
viritellessä tilaisuuden tunnel-
maa mukaansa tempaavalla 
musiikilla.

Päivän mittaan kuulluissa pu-
heenvuoroissa käsiteltiin miehen 
elämää eri näkökulmista – iloi-
neen ja suruineen.

Ja kuten miesten kokoontumi-
selle sopii, oli väliajalla tarjolla 
myös herkullisia grillimakkaroi-
ta. Tällä kertaa nautiskeltavana 
oli aitoja Chef Wotkin's lihatuot-
teita, ei mitään jauhomakkaroita. 
Joku läsnäolijoista totesikin, että 
leipä leipänä ja makkarat mak-

karoina...
Pihamaalla oli miesten ih-

meteltävänä myös hökäpöntöl-
lä varustettu Ford Transit sekä 
upouusi Fiat 500L.

Tosimiespäivä päätettiin yh-
dessä luettuun Herran siunauk-
seen päivän osanottajien seiso-
essa käsikädessä.
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Miehet tarvitsevat monenlaisia foorumeita, 
jotka ovat vain heitä varten. On paljon 
asioita ja ilmiöitä, jotka ovat yhteisiä 
naisille ja miehille, mutta joskus on hyvä 
jakaa näkemyksiä, ajatuksia ja tunteita 
vain joko naisten tai miesten kesken. 
Tämä koskee myös hengellisiä kysymyksiä. 
Tosimies-lehti vastaa osaltaan tähän 
tarpeeseen.

Jari Sinkkonen
LT. lastenpsykiatrian dosentti

www.tosimies-lehti.fi

Kimmo Janas

Kesäkuun alussa 
teki amerikkalainen 
Loren Cunningham 
pikavierailun 
Suomeen. Ohjelma 
piti sisällään mm. 
kaksi miniseminaaria 
nuorisotyöntekijöille 
sekä esiintymisen 
Lasten Elämän Puolesta 
-tapahtumassa 
Töölönlahden puistossa 
Helsingissä.

Loren Cunningham näki 
19-vuotiaana näyn aallois-
ta nuoria lähtemässä lähe-

tystyöhön kaikkiin maanosiin. 
Vuonna 1960 hän perusti ystä-
vineen järjestön nimeltä Youth 
With A Mission. Tänä päivänä 
kansainvälisellä ja yhteiskristilli-
sellä YWAM:lla on noin 20.000 
työntekijää ja toimintaa noin 200 
maassa.

Suomessa YWAM-työ käyn-
nistyi vuonna 1971 nimellä Lä-
hetysnuoret. Vuonna 1994 ni-
meksi vaihdettiin Missionuoret. 

Laajimmillaan työ Suomessa oli 
1980-luvulla, mutta on alkanut 
taas kasvaa viimeisten kymme-
nen vuoden aikana.

Cunningham on vieraillut jo-
kaisessa maailman maassa ja ta-
vannut niin köyhistä köyhimpiä 
kuin kuninkaita ja presidentte-
jäkin. Kokemuksistaan hän on 
kirjoittanut kirjan ”Kirja joka 
muuttaa kansat”. Yksi 78-vuo-
tiaan Cunninghamin Suomen 
vierailun tarkoituksena oli luo-
da uudelle sukupolvelle näkyä 
lähetystyön kasvusta Suomesta 
käsin sekä tuoda näkökulmaa 
Jumalan teoille muualla maail-
massa.

Taivaallista laskuoppia
– Kun rukoilemme Jumalaa, tu-
lemme yhdeksi Hänen kanssaan. 
Opin rukouksesta paljon elämäni 
kovimpien aikojen aikana, tote-
aa Cunningham. – Olimme olleet 
vaimoni Darlenen kanssa todella 
pahassa auto-onnettomuudessa. 
Istuin maassa vaimoni pää sylis-
säni. Hänen silmänsä olivat auki, 
mutta hän ei hengittänyt. Kuu-
lin Jumalan kysyvän minulta: 
”Loren, haluatko vielä palvella 
minua?” Vastasin, ettei minulla 
ole enää mitään. 

Jumala käski hänen rukoilla 
vaimonsa puolesta. Ja heti kun 

hän alkoi rukoilla, Darlene alkoi 
yskiä ja hänen hengityksensä al-
koi taas kulkea.

Ajomatkalla 120 km päässä 
olevaan sairaalaan Jumala puhui 
Loren Cunninghamille kolman-
nen kerran ja sanoi vaimon pe-
lastuvan. Darlene makasi tajutto-
mana ambulanssissa hymyillen 
kuitenkin tyynen näköisenä.

Myöhemmin Cunningham sai 
kuulla, että 12 naista oli rukoillut 
samaan aikaan Los Angelesissa. 
Jumala oli sanonut yhdelle nai-
sista: ”Rukoile Darlenen ja Lo-
renin puolesta” ja niin he olivat 
rukoilleet Cunninghamin paris-
kunnan puolestamme. Jumala oli 
puhunut samaan aikaan myös 
eräälle sihteerille Freemontissa 
ja käskenyt hänenkin rukoilla 
Cunninghamien puolesta.

– Ihmettelin, miksi Jumala 
pyysi minua rukoilemaan, kos-
ka oli jo tekemässä pyytämääni 
asiaa eli pelastamassa Darle-
nea. Onko minun tekemisilläni 
mitään merkitystä, jos kaikki on 
edeltä määrättyä? Loren Cun-
ningham kysyy.

Hän kertoo alkaneensa tutkia 
Raamattua ja erilaisia rukouskir-
joja, ja pikkuhiljaa lisänneen ym-
märrystään – mutta toki prosessi 
on edelleenkin käynnissä.

Jumala teki liiton ihmisen 

kanssa, eikä Hän riko sitä. Ju-
mala antoi ihmisille vallan pitää 
huolta maailmasta, mutta me 
luovutimme vallan saatanalle. 
Siksi Jeesuksen piti tulla ihmi-
seksi voittaakseen tuon vallan ta-
kaisin saatanalta. Hänhän sanoi, 
että hänelle on annettu kaikki 
valta maan päällä.

Nyt Hän delegoi meidät ru-
koilemaan. Loren Cunningham 
muistuttaa, että rukous on voi-
makas työkalu.

– Kyselin Jumalalta, että kun 
minulla kerran on rukouksen 
voima, jota käytän Jeesuksen 
nimessä, niin miksi minun ru-
koukseni ei riittänyt pelasta-
maan Darlenea? Miksi tarvittiin 
vielä noiden naisten rukouksia? 
En tunne taivaallista laskuoppia, 
mutta Jumala selvästi tiesi, että 
Darlenen puolesta piti useam-
man ihmisen rukoilla.

Rukous muuttaa maailmaa
Eli kuinka monen ihmisen on 
rukoiltava, että saisimme nähdä 
suuria muutoksia?

Juuri tällä hetkellä rukous 
nostaa päätään ympäri maail-
maa, myös Suomessa. Isompia ja 
pienempiä rukousryhmiä syntyy 
niin koteihin kuin työpaikoille-
kin.

– Uskon, että me saamme 

nähdä Jumalan tekevän mah-
tavia asioita silmiemme edessä, 
Cunningham painottaa.

Nyt pitäisikin hänen mukaan-
sa kiinnittää huomio Jumalan jo 
tekemiin ihmeisiin, nostaa niitä 
esille ja kannustaa rukoussotilai-
ta taistossaan. Jumalan sana on 
saatava liikkeelle, että voimme 
kastaa kansoja Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen nimissä ja opet-
taa heille Jumalan sanaa. Aivan 
kuten Jeesus käskee meitä teke-
mään Matteuksen evankeliumis-
sa: ”Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni: 
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen ja opetta-
kaa heitä noudattamaan kaikkea, 
mitä minä olen käskenyt teidän 
noudattaa. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät 
maailman loppuun asti.” (Matt. 
28:19-20)

– Sana on tärkeä ja rukous on 
tärkeä. Yhdessä ne toimivat kuin 
puu ja tuli, Loren Cunningham 
huomauttaa.

Internet on hänen mielestään 
yhtä tärkeä tänä päivänä kuin 
Gutenbergin painokone aikoi-
naan. Meidän on valjastettava 
internet Jumalan valtakunnan 
käyttöön. Tässä varsinkin nuo-
rempi sukupolvi on avainase-
massa.

Jumalaa korottaen
Jumala ei ole luonut mitään huo-
noa vaan ainoastaan hyvää. Hän 

Rukous ja Jumalan 
sana sytyttävät

loi kaikki kansakunnatkin, myös 
meidät suomalaiset.

– Te juhlitte toisessa maail-
mansodassa tapahtunutta ih-
mettä vuonna 2017. Haastan 
teidät muistelemaan juhliessan-
ne 100-vuotista itsenäisyyttänne, 
kuinka suurta roolia rukous ja 
Jumalan sana näyttelivät itsenäi-
syystaistelussanne ja kuinka ne 
ovat auttaneet kansanne menes-
tymisessä tänäkin päivänä.

Ette voi vain kehua, että olet-
te olleet niin fiksuja. Kyllä te 
suomalaiset olitte fiksuja edel-
liselläkin vuosisadalla…, Loren 
Cunningham huomauttaa.

Kun sovellamme Jumalan sa-
naa elämäämme ja työhömme, ja 
lisäämme siihen vielä rukousta, 
niin katsotaan mitä tapahtuu.

– Ensiksikin, kaikki mitä Ju-
mala on luonut, on hyvää, siis 
myös Suomi. Ihminen on tieten-
kin sekoittanut asiaa synneillään. 
Mutta sekin on Jumalan tarkoi-
tus, jotta ihmiset alkaisivat etsiä 
Häntä. Jumalalla on Suomellekin 
paikka suunnitelmissaan. Jos te 
otatte kiitollisuudella vastaan 
sen, että Jumala on luonut tei-
dänkin maanne ja kansan, se voi 
muuntua entistä paremmaksi, 
Cunningham lisää. – Teidän ei 
pitäisi puhua pahaa kansastan-
ne ja yksittäisistä tapahtumista. 
Meidän ei tule suurennella pa-
holaisen tekosia vaan kertoa 
pikemminkin Jumalan suurista 
töistä.

D  Loren Cunningham esiintyi Lasten Elämän Puolesta -tapahtumassa 
Töölönlahden puistossa Helsingissä.

A   – 500 vuotta sitten läntisestä maailmasta tuli koko maail-

man johtaja noudattamalla Jumalan arvopohjaa. Jokainen 

kansakunta, joka on hylännyt Jumalan, on saanut kokea 

sen seuraukset – niin kävi Persialle, niin kävi Neuvostolii-

tolle jne. Mutta väittäisin tämän moraalisen rappiotilan 

olevan vain väliaikaista, sen todistaa jo historiakin. Iankaik-

kisesta arvomaailmasta kiinnipitävät jäävät viimeiseksi ja 

selviävät voittajina maaliin. Muistatte varmaan Luukkaan 

evankeliumin sanat: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun 

sanani eivät katoa.” Loren Cunningham toteaa.
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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.

Tosimies on kristillisestä kulmasta 
jämerästi maailmaa katsova miestenlehti. 
Maailmassa jossa rajaton etsii rajoja 
tarvitaan tosimiestä. Tosimies tuntee 
myötätuntoa ja etsii oikeaa. Tosimies 
keskustelee ja herättää ajatuksia.

Joel Hallikainen
laulaja, lauluntekijä

lehden lukija vuodesta 2004

www.tosimies-lehti.fi

Näiden artikkeleiden 
tarkoituksena on 
saada sinut ja lapsesi 
kehittämään voimakas 
suhde Jumalan kanssa. 
On tärkeää, että meillä 
on oikea näkökulma 
Taivaalliseen Isäämme 
ja kuinka synti tai 
tottelemattomuus 
vaikuttavat tuohon 
suhteeseen. Moni 
meistä on varttunut 
ajatellen Jumalan 
olevan ainoastaan 
rankaisemassa meitä 
synneistämme. 
Jokaiselle ei ole 
opetettu, että meillä voi 
olla henkilökohtainen 
suhde Hänen kanssaan.

Sääntöjä ilman suhdetta
O n tärkeää kertoa lap-

sillemme, että Jumala 
rakastaa heitä edelleen 

kaikista synneistämme huoli-
matta. Tietenkin synti vaikeuttaa 
suhdettamme, mutta pyydetty-
ämme anteeksi suhde eheytyy 
välittömästi. Kun suutumme 
ystävällemme tai puolisollem-
me, suhde on aina vaikeuksissa 
kunnes riita on sovittu. Selitä 
lapsellesi, että tilanne on aivan 
sama Jumalan kanssa, ja sen voi 
korjata välittömästi.

Kun me vanhempina kehitäm-
me sääntöjä lapsillemme meidän 
tulee myös selittää sääntöjen tar-
koitus heille. Muuten saatamme 
aiheuttaa turhaa kapinointia 
lapsissamme. He kuulevat sinun 
sanovan vain ”Ei, ei, ei” eivätkä 
ymmärrä sääntöjen tarkoitusta. 
Lapsille täytyy opettaa, että hei-
dän tottelemattomuudellaan on 
seurauksia.

Selitä heille etukäteen sään-
tösi ja tottelemattomuuden seu-
raukset. Ja varmista, että lapsesi 
todella myös ymmärtävät seli-
tyksesi. Jos säännöt on selitetty 
etukäteen, he ymmärtävät toi-
menpiteesi sääntöjen rikkomi-
sen kohdalla. Heidän velvolli-
suutensa on totella ja he ovat 
myös vastuussa mahdollisista 
seurauksista. Lapset eivät var-
mastikaan pidä rangaistuksista, 

mutta he tulevat arvostamaan 
lopulta sinua ja sanasi takana 
pysymistä.

Jos emme osallistu lastemme 
elämään, säännötkin aiheuttavat 
vain turhaa kapinahenkeä heis-
sä. Läheinen suhde saa heidät 
ymmärtämään, ettet luo sääntö-
jä vain hankaloittaaksesi heidän 
elämäänsä. Vaikka lapset eivät 
välttämättä ymmärrä sitä, heillä 
täytyy olla rajoja ja sääntöjä, että 
he tuntevat olonsa turvalliseksi. 
Kun lapset varttuvat, me vähen-
nämme sääntöjä ja oletamme 
heidän tekevän omia korjaus-
päätöksiään.

Taivaallisella Isällämme on ai-
van sama konsepti. Kun meillä 
on läheinen suhde Häneen, me 
emme halua tehdä syntiä Häntä 
vastaan. Ja toisaalta me ymmär-
rämme, että synnin tekeminen 
antaa paholaiselle mahdollisuu-
den aiheuttaa meille ongelmia.

Niin raamatulliset kuin luon-
nollisetkin säännöt parantavat 
lastesi elämää ja parantavat 
myös heidän suhdettaan Juma-
laan. Kun siis luet Raamattua 
lapsillesi, osoita heille lukemil-
lasi jakeilla, että Jumala ei ole 
vain rankaisemassa ihmisiä. Kun 
ihmiset Raamatussa rikkoivat 
Jumalaa vastaan, he saivat sen 
perusteella rangaistuksen. Mutta 

siitäkin huolimatta Jumala rakas-
ti heitä aina ja halusi vain heidän 
parastaan.

Kun lapsesi ymmärtävät tämän 
konseptin, se helpottaa heitä 
tekemään parempia luonnolli-
sia ratkaisuja, ja heillä on oikea 
kuva niin Taivaallisesta Isästä 
kuin tietenkin myös sinusta, hei-
dän luonnollisesta isästään.

Ja mikä tärkeintä, muista va-
rata muutamia minuutteja joka 
päivä rukoillaksesi ja lukeak-
sesi Raamattua lastesi kanssa. 
Saat tällä yksinkertaisella teolla 
paljon enemmän pitkäkantoisia 
siunauksia kuin voit edes kuvi-
tella.

Kristilliset perusarvot kunniaan
Meikäläisissäkin televisioissa pyörinyt tosi-tv -sarja ”Ankkadynastia” 
(Duck Dynasty) on lyönyt kaikki entiset kaapelitelevisioennätykset 
Yhdysvalloissa. Uusimman tuotantokauden ensimmäistä lähetystä 
seurasi runsaat 11.8 miljoonaa katsojaa.

TV5:llä esitetyssä sarjassa on seurattu sorsapillien valmistuksella 
ryysyistä rikkauksiin nousseen Robertsonin perheen elämänme-
noa. 

Louisanan takamailla asuvan perheen menestystarina sai alkunsa 
vuonna 1973, kun Phil Robertson perusti sorsapillejä valmistavan 
perheyrityksen Duck Commander Duck Callin. Vuosikymmenten 
kuluessa pienestä käsityöpajasta on kasvanut suuryritys, joka työl-
listää nykyisin suuren osan lähialueen asukkaista.

Liiketoiminnan kukoistamisesta ja perheen rikastumisesta huoli-
matta Robertsonit ovat pysyneet tiukasti uskollisena omaksumilleen 
kristillisille perhearvoille ja perinteiselle elämäntyylilleen. 

Sarja vetoaa varsinkin 149 miljoonaan viikottain kirkossa käyvään 
amerikkalaiseen. Useimmat jaksot päättyvät perheen kokoontues-
sa päivälliselle ja perheen patriarkan, Phil Robertsonin rukoillessa 
ruokarukouksen.

Eikä Duck Dynastyn suosio jää pelkästään televisioon, vaan Ro-
bertsonien kirjoittamat kirjat komeilevat kristillisten kirjakauppojen 
myyntitilastojen kärjessä. Esimerkiksi Phil toteaa kirjassaan "Hap-
py, Happy, Happy": "Tämän kansakunnan perustajaisät rakensivat 
maamme Jumalan ja Hänen sanansa perustalle, ja tämä maa olisi 
todella parempi paikka elää ja kasvattaa lapsia, jos eläisimme vielä 
niiden periaatteiden mukaisesti."

Klaanin neljäs veli, Alan on todennut eräässä haastattelussa: "Usko 
näyttelee tärkeää osaa elämässämme, mutta se täytyy tuoda esille 
hillitysti. Emme halua ohjelmamme näyttävän miltään punaniskojen 
the 700 Clubilta."

Miksi Jumala sallii pahoja asioita?
Kristitty näyttelijä ja tuottaja Kirk Cameron palaa valkokankaille 
syyskuussa uudella dokument-
tielokuvallaan ”Unstoppable”. 
Elokuvaa esitetään ainoastaan 
yhtenä iltana, 24.9.

Uudessa dokumentissaan Ca-
meron palaa kaiken alkuun tut-
kiessaan hyvän ja pahan alku-
juuria, ja kuinka ne vaikuttavat 
elämäämme… ja ikuisuuteem-
me.  Samalla kun elokuva muis-
tuttaa meitä toivosta, se pyrkii 
vastaamaan vanhaan kysymyk-
seen: ”Missä Jumala on tragedian 
ja kärsimyksen keskellä?”
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Matalan kynnyksen leiri tosimiehille
Perinteinen viikonloppuseminaari luonnon keskellä
Perheniemen evankelisessa opistossa
8. – 10.4.2011
Tule mukaan rohkaistumaan yhdessä eheyteen ja tosimiehuuteen. 
Alustuksissa saatuja eväitä nautitaan ryhmätöissä ja rakennutaan 
veljesyhteydessä.
Leirillä mukana mm. talousneuvos Reijo Telaranta, 
päätoimittaja Kimmo Janas, miestyön veteraani Aarni Kontturi, 
toimitusjohtaja Petri Aalto ja Hannu Ylikoski. 
Musiikissa palvelemassa Timi Järvivuori.

Ohjelma:
Perjantaina 8.4.
17.00 Ilmoittautuminen, majoittuminen ja ruokailu
18.00 Yhteinen tutustuminen ja odotukset
19.30 ”Tosimies ja työnäky”
 Mihin Jumala kutsuu meitä miehiä
21.00 Iltapala
 Vapaata yhdessäoloa 

Lauantai 9.4.
08.00 Aamupala
08.45 Aamun avaus ylistäen
09.00 ”Tosimies varustautuu”
 Armolahjat otetaan käyttöön
11.30 Lounas
12.30 ”Mies perheensä pappina”
 Perheen johtaminen Jumalan yhteyteen on miehen vastuulla
14.00 Kahvi
14.30 ”Mies taloudenhoitajana”
 Oikealla rahankäytöllä kunnioitamme Jumalaa
16.00 Päivällinen
17.00 Ulkoilua ja sauna
19.00 ”Mies ylistäjänä”
 Ylistys ei ole naisten etuoikeus
20.00 Keskustelua ja rukousapua
21.00 Iltapala
 Vapaata yhdessäoloa

Sunnuntai 10.4.
08.00 Aamupala
09.00  Aamun avaus ylistäen
 Lyhyitä todistuspuheenvuoroja
10.00 ”Sanoista tekoihin”
 Opit käyttöön omassa miestyössä  
11.30 Lounas
12.30 ”Tosimiehet ristin juurella”
 Yhteinen messu
14.00 Päätöskahvit ja kotiuttaminen

Leirin hinta: 120 €
Sisältäen ohjelman ja täysihoidon (majoitus 2-3 hh ja ruokailut).

Ilmoittautuminen:
Viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua:
puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com

Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

www.perheniemi.com           puh. 05 7574100
              fax.  05 7574101

Tervetuloa Perheniemen 
hyvän olon linjoille!

Timi Järvivuori

Hannu Ylikoski

Reijo Telaranta

Petri Aalto

Aarni Kontturi

Kimmo Janas

Leirin hinta: 120 € 

 Sisältäen ohjelman ja täysihoidon 

(majoitus 2-3 hh, omin lakanoin ja ruokailut). 

Ilmoittautuminen:

Viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua:

puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com

Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

www.perheniemi.com        Tervetuloa Perheniemen    puh. 05 7574100
      hyvän olon linjoille!   fax.  05 7574101

MIES MATKALLA EHEYTEEN
Miestenleiri Perheniemen opistossa
27. – 29.9.2013

”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.”
                                                                                                        1. Tes. 5:11

Perjantaina 27.9.
17.00 Ilmoittautuminen, majoittuminen ja ruokailu
18.00 Yhteinen tutustuminen, ylistystä, hiljentymistä
19.00 Irti vääristä ajatusmalleista (Jouni Anttila)
21.00 Iltapala, sauna
 Vapaata yhdessäoloa, rukousapua 

Lauantai 28.9.
08.00 Aamupala
08.45 Aamun avaus ylistäen
09.00 Jumalan rakkaus (Kimmo Janas)
11.30 Lounas
12.30 Paluu todelliseen maskuliinisuuteen (Jyri Nissilä)
14.00 Kahvi
14.30 Luovutan (Marko Näätänen)
16.00 Päivällinen
17.00 Ylistäen Jumalaa - musiikkituokio (Jyri Nissilä)
18.00 Happihyppely
18.15 Kaikki lähtee mielenmuutoksesta (Jouni Anttila)
20.00 Iltapala, sauna
 Vapaata yhdessäoloa, rukousapua

Sunnuntai 29.9.
08.00 Aamupala
09.00  Aamun avaus ylistäen
 Lyhyitä todistuspuheenvuoroja
10.00 Armon rakentava voima (Petri Välimäki)  
11.30 Lounas
12.30 Tosimiehet ristin juurella
 Yhteinen messu
14.00 Päätöskahvit ja kotiuttaminen

Jouni Anttila

Kimmo Janas

Jyri Nissilä

Marko Näätänen

Petri Välimäki

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 Kirjakauppa Cor13
   Kilpisenkatu 5, 40100 Jyväskylä
• Kristillinen Kirjakauppa Suola ja Valkeus
   Sörnäisten rantatie 6, 00530 Helsinki
   Maaherrankatu 14, 50100 Mikkeli
   Katrineholminkatu 9, 24240 Salo
• 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

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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NÄKY VOITTAVASTA SEURAKUNNASTA

Joko olet lukenut?

10 €

Esa Juutilainen

VALMISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN 1 & 2
14 €

JUMALAN SYDÄMELTÄ 1 & 2
20 €

Jumalan Sydämeltä

Esa Juutilainen

Esa Juutilainen
Jum

alan Sydäm
eltä

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 1
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mattttttttua jjjjja JJJJJumamattttttttua jjjjja JJJJJuma

ISBN 978-952-92-8520-4

Jumalan Sydämeltä
Esa Juutilainen

Esa Juutilainen
Jum

alan Sydäm
eltä

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

O
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Miehet koolla 
Tuupovaarassa

B  Kimmo Janas tervehti leirin lähes 
30-päistä osanottajajoukkoa perjantai-
iltana.

KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47

Tosimies, 
 Tämä on sinulle!

Jyrki Palmi
MIES OLE ROHKEA
Sh. 25 €

Teos rohkaisee miehiä ottamaan perheessä ja 
seurakunnassa sen paikan, joka heille kuuluu.

Katso video: http://goo.gl/niIvSm
ja osta omasi!

A

C  – Kuinka paljon Jumala kärsiikään 
meidän rakkaudettomuudestamme ja 
toisaalta, kuinka paljon Hän iloitsee 
rakkaudellisuudestamme? kyseli Risto 
Hirvonen leirin miehiltä.

B  Joensuun Perheneuvontakeskuksen 
johtaja Seppo Kuosmanen palasi vuosien 
tauon jälkeen Tuupovaaran miestenlei-
rin vahvuuteen.
Alustuksessaan Seppo muistutti Raa-
matun antamasta mieskuvasta; esillä 
on koko tunneskaala, miehillä paljon 
epäonnistumisia, mutta armoa löytyy 
jokaiselle.

B  Monilta Namikan avioliittoleireiltä 
tutuksi tullut Isto Tuokko havainnollisti 
avioparin toistensa täydentämistä kä-
destä pitäen.
– Aivan samoin kuin laittaisimme lautoja 
yhteen. Puskusauma ei kestä, vaan sen 
pitää olla kunnon sormiliitos.

C  Joensuulainen mainostoimistoyrit-
täjä Jukka Tuunanen huomautti, että 
kristitty yrittäjä voi omalla toiminnal-
laan kirkastaa Jumalan nimeä myös 
liike-elämässä.

D  Ensimmäisen illan kahvihetkeen osal-
listui myös leirin yllätysvieras suoraan 
Ranskasta, Ari Vatanen.

D  Kuten kuvasta näkyy, kyseessä ei ollut 
mikään pikkupoikien leiri, vaan mukana 
oli monia jo kunnioitettavaan ikään eh-
tineitä veteraaneja.

D  Kristittyjen Miesten Verkosto (Chris-
tian Men's Network) on järjestänyt 
miestenleirin Tatu Vatasen isännöimäs-
sä Kahdessa Kalassa jo toistakymmentä 
kertaa.

Teksti: Veli Johansén

Kuvat: KP Juurikkala

Tämänvuotinen 
CMN:n Miestenleiri 
järjestettiin heinäkuun 
alussa Tuupovaarassa 
Kahden Kalan idyllisissä 
maisemissa.

Jokainen miestenleiri pyrkii 
profiloitumaan omannäköi-
sekseen. Tuupovaaran leirin 

kohdalla panostetaan opetus-
osuuksien lisäksi runsaaseen 
veljesyhteyteen. Olipa kyseessä 
sitten savusauna, muurinpohja-
lettujen paistaminen tai pelkkä 
kannonnokassa istuminen ja 
mielipiteiden vaihtaminen, mie-

hillä on mahdollisuus avautua 
kipeistäkin henkilökohtaisista 
asioista ja jakaa taakkaansa mui-
den kanssa. 

Ja väite, ettei suomalainen 
mies pysty näyttämään tuntei-
taan, ei pidä paikkaansa. Luotet-
tavassa seurassa mieskin kehtaa 
vuodattaa mutaman kyyneleen.

Työtä 
vuorotta

Jukka Tuunanen huomautti 
omassa alustuksessaan, kuinka 
me miehet teemme usein työtä 
kuin orjuudesta käsin. Meidän 

tulisikin luottaa enemmän Juma-
lan ohjaukseen ja muistaa, että 
Jumala haluaa vain erinomaista 
ei mitään keskenkertaista tulos-
ta.

Tämän päivän ongelmana 
on, että kristilliset arvot tahto-
vat kadota helposti työpaikalla. 
Kuitenkin Raamatun mukaan 
meidän tulisi tehdä kaikki Ju-
malan kunniaksi.

Tuunanen kehottikin jokaista 
miettimään, kuinka käytämme 
keskimäärin 40 vuotta työelä-
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CD  Pihapiirin raivuuta pääsivät har-
joittamaan Toni Mehto (yllä) ja Pauli 
Paananen, molemmat jo monivuotisia 
miestenleirin kävijöitä.

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.

A

C  Mikäpä oli miesten ylistäessä, kun ryt-
miryhmänä toimivat Tatu Vatanen (vas.) 
ja Hannu Soikkeli.

B C  Kun Tatu miehineen sai klapit kär-
rättyä liiterin nurkalle, Auvo Kauppinen 
(seisomassa) ja Risto Hirvonen latoivat ne 
tyylikkäästi ruotuun.

A  Savusaunan terassin rakentaminen 
hoitui ammattimaisesti Teuvo Koljoselta 
(edessä) ja Jarmo Pasaselta.

C  Innokas kalamies Olli Neuvonen kävi 
pyytämässä leiripaikan edellyttämät 
kaksi kalaa.

A  Vuolaassa koskessa oli hyvä jäähdytellä 
savusaunan jälkeen.

mässä. Ja osaammeko tehdä 
eron maallisen ja hengellisen 
työn välillä?

Olkaa ensin 
hyviä palvelijoita

Yksi alusta lähtien Tuupovaaran 
leirin ohjelmaan kuulunut osio 

on leirin jalkautuminen lauan-
taina kylälle. 

Sosiaalitoimisto valmistelee 

etukäteen listan paikkakunnan 
asukeista, jotka tarvitsevat apua 
– ruohonleikkuuta, talven polt-

topuiden tekoa, pieniä korjaus-
töitä jne. 

– Pohdimme vuosia sitten, 

kun lähdimme suunnittelemaan 
ensimmäistä leiriä, millä tavalla 
palvelisimme paikallista kylää. 
Nythän on muistettava, että noin 
puolet leirin osanottajista tulee 
aina Etelä-Suomesta. Suunnitel-
missa on pyörinyt evankelioin-
titapahtuma kylän keskustassa, 

mutta varsinaista traktaattien 
jakamista emme ole koskaan 
pohtineet, kertoo leirin vetäjiin 
kuuluva, Christian Men’s Net-
workin kansallinen johtaja Kim-
mo Janas. 

– Auttamalla kyläläisiä, var-
sinkin vanhempaa väestöä, 

haluamme toteuttaa Jeesuksen 
opetusta. Hänhän opetti, että 
jos haluamme tulla hyviksi joh-
tajiksi, meidän on ensin tultava 
hyviksi palvelijoiksi.

Talkoiden perusteella kyläläi-
set muistavat vielä syksyllä läm-
möllä miestenleirin osanottajia. 

Eniten heitä tuntuu ihmetyttä-
vän, että joku tulee tänä päivänä 
auttamaan pyytämättä – ja mikä 
ihmeellisintä, ilman korvausta – 
yksinäisiä vanhuksia.

Ensi kesänä CMN:n Miesten-
leiri järjestetään 18.-20.7. Muista 
merkitä jo ajoissa kalenteriisi!
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ
Jukka Ylävuo

Joko sinä olet 
tilannut pojallesi 

Tosimies -lehden?

www.tosimies-lehti.fi

6 numeroa 

vuodessa VAIN 

35 euroa!

Esko Tienhaara

”Moni sanoo minulle 
sinä päivänä: Herra, 
Herra, emmekö me 
sinun nimesi kautta 
ennustaneet ja sinun 
nimesi kautta ajaneet 
ulos riivaajia ja sinun 
nimesi kautta tehneet 
monta voimallista 
tekoa? Ja silloin minä 
lausun heille julki: 
Minä en ole koskaan 
teitä tuntenut; menkää 
pois minun tyköäni, te 
laittomuuden tekijät.” 
Matt. 7:22–23.

Edellä olevassa Jeesus tuo 
Jumalan pelastavan tah-
don ilmi käänteisellä ta-

valla. Kysymys on ilmiselvästi 
seurakunnasta ja sen toimintaan 
aktiivisesti osallistuneista seura-
kuntalaisista, jotka Jeesus torjuu 
luotaan. Miksi hän torjuu heidät? 
Raamatusta voimme nähdä, että 
hänen seurassaan kulki erilaisia 
ihmisiä, kuka mistäkin syystä. 
Edellä olevan vertauksen asetta-
ma kysymys on niin tärkeä, että 
meidän kannattaa pyrkiä selvit-
tämään, millaisilla motiiveilla ih-
miset Jeesusta seurasivat. Otan 
tähän rungoksi Paavalin Rooma-
laiskirjeen luvussa 11 esille tuo-
man vertauksen oksastuksesta. 
Siinä hän mainitsee tosin vain 
oksastamisen luonnon vastaisel-
la tavalla, mutta tarkastelemme 
ensin, mitä voisi uskon ja pe-
lastuksen kannalta tarkoittaa ok-
sastaminen luonnon mukaisella 
tavalla. Oksastamiseen liittyviä 
termejä ovat myös ymppäys, 
varttaminen, varrentaminen ja 
jalontaminen.

Jeesus itse käytti opetukses-
saan usein esimerkkejä ja ver-
tauskuvia luonnosta. Luonto 
kertoo paljon asioita Jumalan 
luomisteoista ja siten Jumalan 
valtakunnasta. Sanotaankin, 
että luonto on toinen Raamattu, 

joka kertoo Jumalasta ja hänen 
teoistaan. Ehkä voimme saada 
selvyyttä myös edellä olevaan 
Jeesuksen vertaukseen siitä, 
mitä Raamattu kertoo luon-
nosta ja luonnon jalostuksesta.  

Oksastaminen
Ne jotka ovat puutarhan- ja 
kasvienhoidon asiantuntijoita 
tietävät puiden oksastamisesta 
ja jalontamisesta tai varrentami-
sesta paljon yksityiskohtia, joita 
ulkopuolisena en tunne. Mutta 
muutamia yleisiä oksastukseen 
liittyviä asioita voimme tässä 
todeta.

Ensiksikin tulee huomioida 
se perusasia, että oksastuskohta 
on raja villin ja jalon puunosan 
välillä. Oksastuskohdan ala-
puolelle kasvavat oksat säilyvät 
villeinä eivätkä koskaan tuota 
jaloa hedelmää. Jos omenapuu 
oksastetaan esimerkiksi pih-
lajan juureen, joka kuulemani 
mukaan voidaan tehdä, ovat 
oksastuskohdan alapuolelle kas-
vavat oksat pihlajan oksia. Vain 
liitoskohdan yläpuolelle kasva-
vat oksat ovat omenapuun oksia. 
Toiseksi, oksastettavan oksan ja 
sen rungon, johon oksa liitetään, 
tulee olla puhtaita ja paljaaksi ja 
yhteensopivaksi leikattu. Niiden 
välissä ei saa olla kuorta tai muu-
ta epäpuhtautta, se estää yhteen 
kasvamisen. Sen sijaan rungossa 
tai oksassa olevaa elävää kuorta 
voidaan jättää liitoskohdan ym-
pärille suojaamaan sitä. Jos tä-
män kuoren alla ei kuitenkaan 
tapahdu oksan ja rungon yhteen 
kasvamista, se on vain peitto (ju-
malisuuden ulkokuori) väärin 
tehdylle yhteydelle ja ajan tullen 
kuivunut oksa putoaa pois.

Luonnonmukainen 
oksastaminen

Jeesus syntyi lainalaiseksi, kuten 
Raamattu sanoo. Hän ja hänen 
aikalaisensa elivät Vanhan liiton 
aikaa. Heidät oli ympärileik-
kauksella oksastettu Israelin su-
kupuuhun, jonka juurena oli Ab-
rahamin usko ja Jumalan hänelle 
antama lupaus. Israelissa synty-
nyt ei siis syntymänsä perusteel-
la kuulunut Aabrahamin sukuun 
vaan ympärileikkauksen liiton 

OKSASTUMINEN osa 1

perusteella. Jumala oli sanonut: 
”Mutta ympärileikkaamaton mie-
henpuoli, jonka esinahan liha ei 
ole ympärileikattu, hävitettäköön 
kansastansa; hän on rikkonut 
minun liittoni.” 1Moos. 17:14. 
Sitä voidaan verrata luonnon 
mukaiseen oksastamiseen. Siinä 
profeetat, papisto ja lainopettajat 
pyrkivät lihan ympärileikkauk-
sella ja opettamalla saamaan 
kansassa aikaan muutoksen – 

oppimaan Jumalan tuntemista. 
Tämä sama menetelmä oli käy-
tössä myös Jeesuksen aikana, 
vaikka hän toki toimi Jumalan 
alkuperäisellä valtuutuksella. 
Hän opetti niin kuin se jolla on 
valta, eikä niin kuin kirjanop-
pineet, kuten kuulijat totesivat. 

Jatkuu seuraavassa 
numerossa...

Elokuinen hellepäivä 
toi mereltä rankan 
ukkoskuuron...
Silmiäni häikäisi.
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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

13.-15.9.
Miesseminaari
Perinteinen miesseminaari Kar-
kun evankelisella opistolla.
Seminaarin johtajana toimii Jou-
ni Perttula, apunaan suunnitte-
lutiimi Kari Koppanen, Jukka 
Laamanen, Hannu Komonen ja 
Pentti Rantanen.

Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut:
toimisto@keokarkku.fi tai 
03 - 513 4151.

21.-22.9.
Miehen juttu 
Rovaniemellä
Rovaniemen ev.lut, helluntai-
seurakunnan ja vapaakirkon 
yhteiskristillinen miestentapah-
tuma. 
Puhujina mm. kirkkoherra Jouni 
Riipinen, Øyvind Hofstad (Nor-
ja), Jura Belonotzkin (Venäjä), 
Kimmo Janas ja Esa Pikkumäki.

Lauantaina klo 12-17
Seurakuntakeskuksen juhlasalis-
sa, Rauhankatu 70.
Yhteislaulua, opetusta, musiik-
kiohjelmaa, välipala.
Jälkilöylyt Paaniemessä, sauna 
klo 18. Omat makkarat mu-
kaan.

Sunnuntaina klo 11-18
Rovaniemen Helluntaiseurakun-
nassa, Kairatie 37.
”Miesten jutun” puhujat muka-
na myös helluntaiseurakunnan 
miestentilaisuuksissa: bruns-
si  klo 11, raamattutunnit klo 
13-15, jumalanpalvelus klo 16.

27.-29.9. 
Mies matkalla eheyteen
Miestenleiri Perheniemen Opis-
tossa, Iitissä.
Opettajina: Petri Välimäki, Jouni 
Anttila, Kimmo Janas, Jyri Nissilä 
ja Marko Näätänen.

Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut:
puh. 05 7574 100
opisto@perheniemi.com

11.-13.10.
Miestenpäivät
HNMKY:n miestenleiri Kainuun 
Opistolla Paltamossa.

Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi
Veikko Pulkkinen
puh. 0500 924 623
puumanni@puumanni.fi

1.-3.11.
Pyhäin Miesten Päivät
Miestenpäivät Kansanlähetys-

12.9. UKK:n Miestenilta 
(Järvenpää)
21.-22.9. Miestapahtuma 
(Rovaniemi)
27.-29.9. Perheniemen 
miestenleiri (Iitti)
6.10. Sunnuntaikokous, 
Pelastusarmeija (Kotka)
8.10. Stelk (Espoo)
11.-13.10. Namikan mies-
tenleiri (Paltamo)
13.10. Saarna Paltamon 
kirkossa
1.-3.11. Kansanlähetyksen 
miestenpäivät (Ryttylä)
16.11. Tosimiespäivä
(Orisberg)
17.11. Mies isänä 2013 
(Helsinki)

Kimmo Janas
puhumassa

opistolla Ryttylässä.
Päivien johtajina Mika "Jurvis" 
Järvinen ja Leo Louhivaara.
Musiikissa Tomi Parikka, Leo 
Louhivaara, Taisto Pulkkinen 
sekä Jarkko ja ystävät.
Alustajina: Lasse Jussila, Matti 
Halén, Tommi Parikka, Tommi 
Jalava, Taisto Pulkkinen, Heik-
ki Huttunen, Jarkko Haapanen, 
Petteri Tuohino, Kai Niemelä, 
Mauno Jouppi, Kimmo Janas, 
Mika Kohonen, Päiviö T. Juntu-
maa, Ari Mäkelä, Joel Järvinen, 
Arto Hukari ja Pekka Keränen.

Ilmoittautumiset:
www.sekl.fi/tapahtumat 
puh. 019 77 920
keskus@sekl.fi

16.11.
Tosimiespäivä
Miestenpäivä Orisbergissä.
Mukana mm. Iikka Löytty, Kim-
mo Janas, Jukka Niemi, Jorma 
Vilponen ja harmonikkaorkes-
teri Celesta.

17.11.
Mies isänä 2013
Miestapahtuma hotelli Arthu-
rissa Helsingissä. Järjestäjinä: 
HNMKY, One Way Missio, Kan-
san Raamattuseura, Kansanlähe-
tys ja Tosimies -lehti.

Hei Kimmo
Olen tähän asti lukenut Tosimies 
-lehteä ilolla. Kun luin pääkirjoi-
tuksesi, ihmettelin itsetuntojoh-
topäätöstäsi, joka oli mielestäni 
lähinnä mauton.

Kun sitten totesit, että lehti 
kieltäytyy julkaisemasta mitään 
Suomen Lähestysseuran mies-
työstä homoavioliittoon liitty-
vien erimielisyyksien vuoksi, 
vedin sen johtopäätöksen, että 
minä en enää Tosimies -lehteä 
kaipaa.

Pyydän sinua ystävällisesti 
lopettamaan Tosimies -lehden 
lähettämisen minulle (jäljellä 
olevien lehtien arvon saa Tosi-
mies pitää).

Ystävällisin terveisin
K. H.

Suomi24 
-keskustelupalstalla 

14.4.2013
Tosimieslehti ohjaa miehet pois 
vaimojensa seurasta ja rikkoo 
näin avioliittoja! Lehti aiheuttaa 
miesten keskinäisten reissujen 
ihannoinnilla ja hehkutuksella 
eripuraa aviopuolisoiden välille, 
vaimoväelle tuskaa miesten jät-
täessä heidät omien itsekkäiden 
mielihalujensa perässä matka-
tessaan miesporukoilla. Useim-
miten miesporukoiden reissuilla 
jopa kristityt miehet menee ka-
pakoihin ja monet pettävät vai-
mojaan!!! Sovinistinen asenne 
paistaa lehdestä läpi, verhottuna 
kristillisyyteen.

Jeesus käski miesten rakastaa 
vaimojaan, eikä rakkaus tee lä-
himmälle lähimmäiselle mitään 
pahaa!!! Jeesus sanoi myös, että 
”Ei se, joka sanoo herra Herra, 
peri Taivasten valtakuntaa, vaan 
se, joka tekee minun taivaallinen 
Isäni tahdon!” 

Kun Jeesus tulee hakemaan 
omansa, Hän hakee heidät Ka-
ritsan häihin, ja sen jälkeen he 
aina saavat olla Hänen, eli oman 
aviomiehensä, eli Kristuksen, 
kanssa!!! Kristillisen avioliiton 
tulisi olla kuva tuosta taivaalli-
sesta Kristusksen suhteesta seu-
rakuntaan! Kun Jumala loi ihmi-
sen, hän sanoi, että ”mies EROT-
KOON isästään ja äidistään, ja 
liittyköön vaimoonsa” - eli ei 
käskenyt liittymään miespo-
rukoihin, ja olemaan miesten 
kanssa yhtä!!! Tämä miesten re-
piminen miesporukoihin vastoin 

vaimojen tahtoa ei ole Jumalan 
tahto!!! Ei ihme, että perheet 
hajoavat, vaimot itkevät, lapset 
kärsivät, puolisot pettävät toisi-
aan, ja pahimmat oireet näkyy 
perhesurmina ja lasten hyväk-
sikäyttöinä – niin, kristillisissä 
piireissäkin, kun maailman mu-
kaan mukaudutaan!

Nimimerkki 
’Surusilmä isän tytär’

Miksi olen 
erämaassa?

Muutama kuukausi sitten sain 
ilmestyksen Jumalan tulesta 
makuuhuoneessamme, se oli 
ikäänkuin palava pensas. Mie-
tin ilmestystä ja aloin tutkia sitä 
tarkemmin Raamatusta. Mooses 
sai kohdata Jumalan palavassa 
pensaassa. Erityisesti tämä oma 
ilmestykseni vei minut tutkimaan 
Mooseksen elämää ja erityisesti 
erämaavaihetta niin Mooseksen 
elämässä kuin omassa elämäs-
säni. Minun elämässäni on ollut 
erämaavaiheita, kerran kerroin 
eräälle henkilölle elämäni ti-
lanteesta, ja hän sanoi, että olet 
erämaassa. Silloin koin tunteen, 
että Jumala rankaisee minua jos-
takin, että olen ikäänkuin joutu-
nut yksin hylätyksi ahdistavaan 
paikkaan.

Usein olen huutanut: "Juma-
la missä sinä olet?" Sanoisin si-
nulle ystävä, joka koet olevasi 
erämaassa, älä ymmärrä väärin 
sen merkitystä. Jumala ei ole 
hyljännyt sinua, vaan jakso on 
valmistautumisen aikaa. Sitä tietä 
kulkivat patriarkat ja profeetat. 
Saattaa kulua vuosia jopa vuo-
sikymmeniä, ettei mitään näytä 
tapahtuvan. Näyttääkö hengelli-
nen edistymisesi pysähtyneen tai 
jopa taantuneen.

Nyt palaan omaan nuoruu-
teeni. Jumala kuljetti minua jo 

nuoruudessani ja vei minut sii-
hen tilanteeseen, että 16 -vuoti-
aana tein oman valintani tämän 
maailman syntimenon ja Juma-
lan tahdon välillä. Tässä maail-
massa vallitsee tämän maailman 
ruhtinaan henki, joka kuljettaa 
ihmisiä tahtonsa mukaan. Yleen-
sä on niin, että Jumala ei pääse 
niiden ihmisten sydämissä vai-
kuttamaan tahtonsa tuntemista, 
jotka kulkevat tämän maailman 
menon mukaan, noudattaen li-
han ja ajatusten mielitekoja ja 
vaeltaen ihmisten mielisuosion 
mukaan. Tämän vuoksi Jumala 
joutuu valittunsa irrottamaan täs-
tä maailmasta ja johdattamaan 
sinne, missä Jumala saa täyden 
hallintavallan ihmiseen ja hänen 
ajatusmaailmaansa nähden.

Jumalan palvelijana on her-
kistyttävä kuulemaan Jumalan 
ääni omassa sydämessään. Tä-
hän tarvitaan erämaan korkea-
koulua. Niin monta kertaa näissä 
erämaan korkeakouluissa ihmi-
sestä saattaa tuntua, että Jumala 
ja kaikki muutkin ovat hyljän-
neet ja unohtaneet. Saattaa ku-
lua vuosia jopa vuosikymmeniä, 
ettei mitään näytä tapahtuvan. 
Näissä erämaan korkeakouluissa 
pitkämielisyys on usein kovalla 
koetuksella ja uskon perusteet 
monta kertaa perusteellisesti 
koetellaan.

"Oi Jumala kuinka kauan vie-
lä?" Ja kuitenkin Jumalan silmät 
vaieten valvovat ja tarkkaavat 
tapahtumien kulkua ja sitä ke-
hitystä, joka hänen palvelijansa 
sisimmässä tapahtuu. Ja kun Ju-
mala ottaa "ohjat" käsiinsä, sen 
jälkeen ihmisen elämässä alkaa 
tapahtua suuria ja voimallisia asi-
oita. Jumala haluaa antaa sinulle 
voiton erämaassa. 

Siunausta elämääsi!
Birgit Vanhanen
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EUROOPAN 
JUUTALAISET

Paula Junttilan toimittama kirja 
on laaja tietopaketti juutalaisen 
kansan vaiheista kiinnostuneil-
le.

Harri Kröger on kirjoittanut 
teoksen ensimmäisen osion, teo-
logisen katsauksen, mikä antaa 
lukijalle näkökulmia ymmärtää 
juutalaisen kansan ongelmia ja 
muiden suhtautumista heihin.

Kirjan keskimmäinen ja laajin 
osio käy läpi Euroopan maat ja 
millainen on ollut juutalaisten 
historia kyseisessä maassa. Sel-
lainenkin lukija, joka on katsonut 
useammankin filmin natsi-ajan 
kauheuksista saa paljon uutta 
tietoa kauheuksien takana ole-
vista tosiseikoista.  Lukija myös 
aistii jokaisen maan kohdalla 
olevassa hengellisessä katsauk-
sessa, kuinka kirjoittajan sydän 
todella sykkii tämän kovia koke-
neen kansan jäsenille. Kirjoittaja 
myös haastaa lukijaa, jos tämä 
mahdollisesti syttyisi myös teke-
mään jotakin juutalaisen kansan 
ja yksilöiden hyväksi. 

Kirjan kolmannessa osiossa 
muutamat juutalaiseen kansaan 
kuuluvat tuovat esille oman ta-
rinansa yksityiskohtineen, mikä 
tuo kirjan sanoman lähelle lu-
kijaa ja antaa aavistuksen siitä 
kuinka suurten lukujen taakse 
kätkeytyy valtava määrä kärsi-

Harri Kröger-Paula Junttila (toim) 
Euroopan juutalaisten kutsu         
Aikamedia, 2013    

puh. 0102311777 • www.kameratori.fi  
Hatanpään valtatie 5, 33100 Tampere

TOSIMIES  
KUVAA FILMILLE
(Tai jos ei kuvaa, myy vanhat kamerat pois nurkista.)

! 

HK INSTRUMENTS
www.hkinstruments.fi

mystarinoita!
Kirja sisältää kuvia, mitkä 

tuovat lisämaustetta tekstiin. 
Kirjan lopussa esitellään myös 
juutalaistyötä tekeviä järjestöjä 
maailmassa ja annetaan internet-
osoitteita kiinnostuneen lukijan 
avuksi. 

Myös tärkeimpiä juutalaisky-
symyksessä esiin tulevia sanoja 
on sisällytetty sanahakemistoon 
sekä aivan kirjan loppuun raken-
nettu lukijalle rukouskalenteri 
aiheittain eri kuukausina toteu-
tettavaksi.

Samuel Saresvirta

Lasse Mårtenson
Laiskotellen
Niin kuin minä haluan muistaa        
Gummerus, 2013    

Vesa Tuominen
Herkkä kuin perhosen siipi         
Päivä, 2013    

Tapani Sopanen
Operaatio Mies         
Aikamedia, 2013    

Jyrki Palmi 
Mies ole rohkea      
Aikamedia, 2013    

PERHOSEN SIIVEN 
KOSKETUS

Paimion kirkkoherra Vesa Tuo-
minen on toiminut vankila- ja 
laivapappina sekä merimiespap-
pina Rotterdamissa ja Lontoossa. 
Itsekin moottoripyörän selässä 
viillettävän kirkkoherran sy-
däntä lähellä ovatkin kristilliset 
motoristitapahtumat. Tuomisen 
artikkeleita on julkaistu useissa 
lehdissä, muutama vuosi sitten 
myös Tosimiehessä, ja lähes 
parikymmentä vuotta hän on 
toiminut myös Salon Seudun 
Sanomien kolumnistina.

Kaiken edellä mainitun ak-
tiviteetin keskellä Tuominen 
kirjoitti romaanin 38-vuotiaas-
ta liikemiehestä, Jyri Raiviosta. 
Kaikki tuntuu olevan kohdal-
laan; työpaikka monikansal-
lisessa yrityksessä, kotona on 
viehättävä Tuula-vaimo ja kaksi 
kouluikäistä lasta. Mutta jotakin 
silti puuttuu.

Työmatkallaan lentokentälle 
Raivio ajaa vakavan kolarin ja 
päätyy kahden maailman rajal-
le. Kulissit kaatuvat kerta rysä-
yksellä. Vakavan aivovamman ja 
muiden ruhjeiden vammauttama 
mies käy sairaalavuoteella hen-
kilökohtaisessa pimeydessään, 
joka tuntuu loputtomalta.

Tuomisen romaanin tapahtu-
mat ovat kuvitteellisia, mutta kir-
jailija myöntää niillä olevan yhty-
mäkohtia todellisiin ihmisiin.

– Elämä on loppujen lopuk-

si herkkä kuin perhosen siipi. 
Työssäni pappina olen kohdan-
nut tällaisia Raivioita montakin 
kertaa kuunnellessani ihmisten 
elämäntarinoita.

Vesa Tuominen kuljettaa tari-
naa varsin ammattimaisella ot-
teella, eikä sorru liikaan jeesus-
teluun tuodessaan rivien välissä 
esille elämän perustotuuksia.

Ehdottomasti lukemisen ar-
voinen kirja, sekä viihdyttävässä 
mielessä että sen heräättämien 
ajatusten puolesta.

LASSEA 
LAISKOTTAA

Kesällä ilmestynyt ’Laiskotellen’ 
on hyväntuulinen muistelmate-
os iskelmälaulajan ja elokuva-
säveltäjän, Lasse Mårtensonin 
elämäntaipaleelta. Ja mikä tär-
keintä, miehen omin sanoin. 
Kirjan alaotsikko onkin ”Niin 
kuin minä haluan muistaa”.

Vaikka kirja keskittyy musiik-
kiin ja Mårtensoniin, se kosket-
telee myös muusikkomme hen-
kilökohtaista elämää ja onkin 
omistettu kirjoittajan lapsille.

Mårtenson on harmitellut 
omaa vähäistä tietämystään van-
hempiensa elämästä, mikä olikin 
yksi tärkein syy kirjata jälkikas-
vulleen muistiin omat tärkeim-
mät käänteensä. 

Vaikka kirja vilisee tuttuja 
nimiä, on euroviisuja, jazzia ja 
elokuvamusiikkia, rivien vä-
lissä vilahtelevat myös asiat ja 
ihmiset, jotka joutuivat jäämään 
paitsioon, kun musiikista tuli 
miehen suurin rakkaus.

Helsinkiläiseen klassiseen 
muusikko- ja säveltäjäperhee-
seen syntynyt Lasse lähetettiin 
sotaa pakoon Helgerumin lin-
naan Ruotsiin. 1950-luvun Hel-
singissä mies menetti lopullisesti 
sydämensä jazzille. 

Koulutus- ja työtausta on Lasse 
Mårtensonilla varsin monipuoli-
nen – niin kuin monilla muilla-
kin menestyneillä artisteilla. Mm. 
Kaj Franckin oppilaana kuvatai-
teellista koulutusta saaneesta 
Mårtensonista tuli paitsi Stock-
mannin mainosgraafikko myös 
Helsingin jazzpiirien työmyyrä, 
Lilla Teaternin ja Helsingin sekä 
Turun ruotsalaisten teatterien 
kapellimestari, tuottelias viisu-
säveltäjä ja suosikkilaulaja.

1960-luvulla hän oli yksi 
suomalaisen musiikin suuris-
ta nimistä niin estradeilla kuin 

esimerkiksi Myrskyluodon Maija 
-televisiosarjan musiikista.

Runsaan kuvituksen lisäksi 
kirjassa on myös kattava disko-
grafia Mårtensonin saavutuksis-
ta.

Kirjan lopussa Lasse Mårten-
son toteaa: ”Elämänreittini on 
aaltoillut jonkin verran ylös 
– alas – sinne – tänne. Koska 
pitkän tähtäimen musiikkiopin-
not eivät luonnistuneet, minulle 
avautui taidemusiikki vasta kyp-
semmällä isällä. Niin jouduin sin-
ger-songwriter -lokeroon ja käyt-
tömusiikin tekijäkaartiin. Rikas-
tuttavia ovat olleet yhteydet ja 
verkostot, jotka tämä cross-over 
–toiminta on tarjonnut, joten jos 
sormet joskus ovat kärventyneet 
tai varpaita palellut, niin ikävää 
on ollut harvoin. Olen yrittänyt 
tässä kirjassa välttää hankauksia 
ja harmeja mutta toisaalta: sille 
jolle musiikki on intohimo, ei 
jää hirveästi aikaa ja kiinnostus-
ta muuhun”.

niiden kulisseissakin. 1970-lu-
vulla myös meren, saariston 
ja purjehduksen ystävänä tun-
nettu Mårtenson jätti valokeilat 
taakseen ja keskittyi elokuva- ja 
tv-säveltämiseen – parhaimmin 
hänet muistetaan tältä puolelta 

MIESRINTAMALLA 
RÄJÄHTÄÄ

Aikamedia on tehnyt varsinaisen 
kulttuuriteon julkaisemalla kesän 
aikana kaksi kirjaa miehille.

Kristilliseen miestyöhön ei ole 
löytynyt kovinkaan montaa suo-
menkielistä opusta aikaisemmin, 
mutta nyt tuntuu tilanne paran-
tuneen huomattavasti – ja vielä-
pä kertaheitolla.

Ensimmäisenä markkinoille 
ehti juuri Helsingin Saalemista 
Jyväskylän helluntaiseurakun-
nan pastoriksi siirtynyt Jyrki Pal-
mi kirjallaan ”Mies ole rohkea”

Kirjan ensilehdillä todetaan, 

että tämä on kirja, joka jokaisen 
miehen tulisi lukea ja jonka jo-
kainen nainen haluaa lukea.

Palmin teksti on helposti lu-
ettavaa, eikä hän sorru pyöris-
telemään kulmia vaan puhuu 
asioista niiden omilla nimillään. 
Kansantajuisesti, ilman Raama-
tulla päähän hakkaamista.

Palmi tunnustaa avoimesti 
kompuroineensa lähes jokaisel-
la alueella, joista kirjoittaa kir-
jassaan.

Varsinkin kirjan viimeinen 
luku sai hyvänolon väreet kul-
kemaan sisikunnassani. Palmi 
on nimittäin kerännyt lähes nel-
jänkymmenen naisen mielipi-
teet siitä, millainen on kristitty 
tosimies. Ja täytyy myöntää, että 
vastaukset ovat aika lahjomatto-
mia. Suorastaan suorituspaineita 
nostavia.

Toinen mieskirjauutuus on Ta-
pani Sopasen "Operaatio Mies", 
jossa kirjailija jatkaa samaa tin-
kimätöntä tykitystä, kuin mihin 
olemme tottuneet hänen Sopa-
nen! -kolumneissaan Tosimiehen 
sivuilla. Tapsa tosin myönsi kah-
denkeskisissä keskusteluissam-
me, että joitakin ilmauksia hän 
joutui kustantajan toivomuksesta 
lieventämään...

Kirja on kokonaisvaltainen 
katsaus miehen elämän keskei-
siin asioihin, kuten mieheyteen, 
isyyteen, seksuaalisuuteen, ja 
rakkauteen hengellisyyttäkään 
unohtamatta.

Kummatkin kirjat soveltuvat 
erinomaisesti vaikkapa miesryh-
mien opiskelumateriaaliksi.

Kimmo Janas
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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

  

HELSINKI Sörnäisten rantatie 6, 044 2013 093

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14

MIKKELI Maaherrankatu 14, 044 2013 091

Avoinna ti-pe 10-17, la 10-14

SALO Katrineholminkatu 9, 02 733 7336

Avoinna ma-pe 10-16.45

KRISTILLISET KIRJAKAUPAT

Suola ja Valkeus

www.suolajavalkeus.fi

Marko Janas

Nimestä Fiat 500L tulee 
ensimmäisenä mieleen 
pieni italialainen auto. 
Mutta L muuttaa kaiken. 
Sehän on 500, jota on 
venytetty  pituutta 60 
cm ja leveyttä 15 cm 
lisää. Kaupunkiauto 
muuttui pieneksi tila-
autoksi. 

F iat 500L:n keulassa on 
pidetty sukunäköä yllä. 
Muuten auto näyttää hie-

man tötteröltä.  Pirteän näköinen 
paketti saadaan kaksoisväritys-
korilla. Sekä mukavilla tekstiili-
kuvioilla penkeissä. 

Kahdentonnin lisällä Lounge 
versioon saa peruutustutkat, si-
vukromilistat, automaatti-ilmas-
toinnin sekä takapenkille käsi-
nojan. Tulee myös 1,5 neliöinen 
panoraamakatto. Lasikatto tuo 
valoa ja akvaarion tunnetta.  

Sisään tulo on helppoa, kiitos 
matalan kynnyksen. Penkit aika 
pienet, tuolin ja ratin säädöt mo-
nipuoliset. Ratin keskiö jäi häirit-
semään, aivan liian iso. 

Selkänojassa hankala por-
taallinen säätö. Sivutuki tuskin 
olematon.  Käsinoja aivan turha, 
liian alhaalla. 

Valot hyvät samoin kivasti 
mutkissa kääntyvät sumuvalot.

Tilaa on kuskilla ja muilla 
matkustajilla tavaroineen hyvin. 
Tehdas väittää, että sisätiloja 
voi muunnella 1500 eri tavalla. 
Luovutimme kokeilun jo kol-
mannentoista muunnoskerran 

kohdalla. Penkit kaatuvat hyvin, 
samoin etupenkki, näin saa pi-
tempääkin pakettia kuljettua.

Ohjaus on tunnoton ja ehkä 
liian neitimäinen. Moottori on ai-
van liian pieni ja tehoton tämän 
kokoluokan autoon. Ykkösvaih-
de on liian lyhyt kun taas viimei-
set vaihteet liian pitkät tehoon 
nähden. Kulutus on yllättävän 
kova, koska konetta pitää huu-
dattaa ja kierrättää.  

Tulossa on muita tehokkaam-
pia sekä taloudellisempia konei-

ta, bensa että diesel. Ihme että 
500L lanseerattiin tällä, ei niin-
kään taloudellisella 1.4 nuha-
pumpulla.

Kaikkien kaikkiaan helppoa ja 
tasaista kyytiä perheelle tai tava-
roille. Eikä 22.000 euron hinta-
kaa ole välttämättä kova.

Kummallisin lisävarustelu, 
jota ei kuitenkaan saa vielä 
Suomessa on kahvinkeitin etu-
konsolissa. Omat cappuccinot 
aamuruuhkassa eivät kuulosta 
lainkaan pahalta... D  Peräkontissa kulkevat kätevästi marjatkin pakastettavaksi. Lastausta helpottaa 

irrallinen välipohja/hylly.D  ... eikä takana matkustavillakaan tule ahtaanpaikankammoa.D  Kuljettajan tilat ja toimintaympäristö ovat varsin asialliset...

C  Ainoastaan peräkontissa oleva 500-tarra paljastaa kyseessä olevan Fiat 500...

C  Navigaattorin käyttö voisi olla huo-
mattavasti helpompaa.

C  Testaamamme auton 1.4 -litran kone 
ei oikein jaksanut antaa potkua varsin-
kaan maantieajossa.

C  Takana istujia "hemmotellaan" ihan 
omilla pöydillään...

C  Etupilarin katvealuetta poistaa kor-
kea sivuikkuna.

C  Panoraamakatto antaa mukavasti lisää tilantuntua pieneen tila-autoon.

Pikku-Fiatin 
kasvukipuja
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Valikoivaa vähemmistöajattelua
On se metka tuo ihmisen mieli. Kyllä some raikaa, kun moder-
nit ja suvaitsevaiset ihmiset kantavat säilää tasa-arvon nimissä. 
Ainakin minulla menee ihmetyksen sormi hämmästyksen suu-
hun, kun vähän raaputtelee tätä juttua. On se niin läpinäkyvän 
valikoivaa. Kysymys ei mielestäni ole todellakaan mistään 
tasa-arvosta, vaan erittäin puolueellisesta ja kapeakatseisesta 
suvaitsemattomuudesta. 

Tunsin syvää myötähäpeää katsellessani ministerin heilutte-
levan sateenkaarilippua yleisurheilun MM-kisoissa Moskovas-
sa. Miten ministeritasoinen henkilö voi olla niin ajattelematon 
ja ymmärtämätön? Ministeri ei ole kansainvälisessä julkisuu-
dessa koskaan yksityishenkilö, vaan hän edustaa Suomea 
eli meitä kaikkia, oli hänen puoluekantansa mikä hyvänsä. 
Venäjällä on muitakin vähemmistöjä, ei vain homoja, joita 
kohdellaan kaltoin. Miksi ministeri ei protestoinut esimerkiksi 
juutalaisten, vapaiden kristittyjen, suomensukuisten kansojen 
tai vain toisinajattelijoiden kohtelua. Miksi vain sateenkaa-
rilippu liehui? Käsittämätöntä, että homohomma on näiden 
maailmanparantajien mielestä oikeastaan ainoa todellinen 
vähemmistöoikeuskysymys. 

Kun ministeri Päivi Räsänen otti esille muutamia todellisia 
kipukohtia suomalaisessa elämänmenossa, hänet teilattiin. Se 
vihapuheiden, ilkkumisen ja tuomitsemisen määrä, joka virtasi 
niin somessa kuin lehdissä, radiossa ja televisiossa, osoitti 
kiistatta, että vähemmistöajattelu ja tasa-arvohuutelu on todella 
valikoivaa. Kuinkahan moni oli edes tutustunut ministerin 
puheeseen? Asiakokonaisuudestaan irti reväistyt yksittäiset 
lauseet ovat kaiken ammattimaisen tiedonvälityksen irvikuva. 
Enpä ole juurikaan nähnyt anteeksipyyntöjä tai korjauksia. 

Kristittynä miehenä kannan syvää huolta moraalisen sel-
kärangan tilasta maassamme. Näyttää siltä, että kaikki pyhät 
arvot poljetaan maahan. Tässä maassa, jossa ylpeillään sivis-
tyksen tasosta, kohdellaan kaikkein puolustuskyvyttömimpiä 
brutaalisti. Snobbailu ihmiselämän alusta kuvottaa minua, kun 
halutaan puolustella abortteja. Suomessa on lainvoimaisesti 
murhattu täysin elinkelpoisia lapsia satoja tuhansia. Äitinsä 
kohdussa syntymäänsä odottava lapsi on puolustuskyvytön. 
Kuka heiluttaisi lippua hänen puolestaan? Abortoitu ei ole 
limaklöntti, vaan usein kaunis pieni lapsi kaikkine elimineen. 
Ja usein myöhään abortoitu on oikeasti elävä pieni ihminen, 
joka käy kuolinkamppailua murhaajiensa edessä. Kuinka voi 
lääkäri, joka on koulutettu pelastamaan ihmishenkiä, menettää 
kosketuksen omaantuntoonsa niin täydellisesti?

Valikoivaa vähemmistöjen etujen ajamista, sanon minä. 
Uskon vakaasti, että Jumalan edessä jokainen sikiö, joka on 
kiinnittynyt äitinsä kohtuun, on yksilö, ihminen. Kuka muu 
kuin Päivi Räsänen uskaltaa julkisuudessa puolustaa heidän 
oikeuksiaan?

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

Jeesus keskusteli opetuslasten 
kanssa avioliitosta ja totesi: ”On 
sellaisia, jotka äitinsä kohdusta 
saakka ovat avioliittoon kel-
paamattomia, on toisia, joista 
ihmiset ovat tehneet sellaisia, 
ja on niitä, jotka itse, taivasten 
valtakunnan tähden, ovat otta-
neet osakseen naimattomuuden. 
Joka voi valita tämän ratkaisun, 
valitkoon.”

– Tunsin, että tämä on oikealta 
Jeesukselta juuri minulle ja sain 
kutsun uuteen elämään. Herra 
vapautti minut samalla parimuo-
dostuksesta kokonaan. Tällä 
hetkellä olen suorastaan yli-
luonnollisen onnellinen, pelkkä 
’onnellinen’ ei riitä kuvaamaan 
tuota tunnetta. Pitää ehkä sanoa 
’autuas’, koska kyse on taivaalli-
sesta onnesta, Kari hehkuttaa.

Itse asiassa Kari sai kaksi eril-
listä kutsua, joista toinen oli kut-
su evankeliumin julistamiseen. 
Eli kertomaan ihmisille, että ihan 
oikea Jeesus, todellinen Jumala 
haluaa kuulla meistä ja on kiin-
nostunut meidän asioistamme.

Kun Kari lähti lukemaan Uut-
ta Testamenttia eteenpäin, hän 
huomasi apostoli Paavalin, joka 
eli evankeliumin levittämiselle, 
vaikutti onnelliselta ilman perhe-
elämää ja parimuodostusta.

Yhdessä kohdassahan Paava-
li toteaa: ”Sanon tämän myön-
nytyksenä, en käskynä. Soisin 
jokaisen elävän niin kuin itse 
elän.” 

– Ymmärrän ja allekirjoitan 
hänen sanansa täysin. Joillekin 
tällainen elämäntapa on varattu, 
Kari toteaa.

Yksi hänen julistustyönsä pai-
notusalueista on juuri elämän 
muutosmahdollisuus.

Ensimmäisen Korintilaiskirjeen 
6:9-10:ssa Raamatussa sanotaan: 
”Ettekö tiedä, että vääryydente-
kijät eivät saa omakseen Juma-
lan valtakuntaa? Älkää eksykö! 
Jumalan valtakunnan perillisiä 
eivät ole siveettömyyden har-
joittajat eivätkä epäjumalien 
palvelijat, eivät avionrikkojat, 
eivät miesten kanssa makaavat 
miehet, eivät varkaat eivätkä 
ahneet, eivät juomarit, pilk-
kaajat eivätkä riistäjät.” Mutta 
seuraavassa jakeessa todetaan 
jo: ”Tällaisia jotkut teistä olivat 
ennen, mutta nyt teidät on pes-
ty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja 
vanhurskaiksi Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimessä ja Jumalam-

Jumala eheytti 
homoudesta

me Hengen voimasta.” Eli tilan-
ne voi muuttua.

Monen tekijän summa
Kari kertoo varttuneensa rikki-
näisessä perheessä, vanhem-
mat erosivat pojan ollessa vasta 
5-vuotias.

– Minulla ei koskaan ollut kä-
sitystä, miten oikea perhe toimii, 
hän muistelee.

Sittemmin suhteet kumpaan-
kin vanhempaan ovat kuitenkin 
säilyneet hyvinä.

Kun murrosiässä toiset po-
jat alkoivat kiinnostua tytöistä, 
Karin mielenkiinto suuntautui 
päinvastaiseen suuntaan.

Hän ei usko homouden tule-
van kenellekään syntymälahjana. 
Kari näkeekin suuntautumiseen 
vaikuttavan kolmen eri tekijän 
summan.

– Yksi tekijä on varmaankin 
perintötekijät, mutta sen lisäksi 
tulevat varhaislapsuus sekä kas-
vuympäristö, jotka vaikuttavat 
nuoren sukupuoli-identiteetin 
kehittymiseen.

Kari ei myöskään usko Juma-
lalle sattuvan luomistyössään 
ns. maanantaikappaleita, vaan 
meidät kaikki on luotu täydel-
lisiksi. Ympäröivä yhteiskunta 
vaan pyrkii muokkaamaan meitä 
mieleisekseen.

Siunaus leviää kadulla
Toista kutsuaan Kari seuraa toi-
miessaan tiiminsä kanssa Hel-
singin öisillä kaduilla jakamalla 
ruokaa tarvitseville ja kertomalla 
evankeliumin ilosanomaa haluk-
kaille.

– Olemme tehneet hedel-
mäjuomia ja erikoiskahveja, 
paistaneet lettuja, järjestäneet 
kakkukahveja kävelykaduilla, 
jakaneet traktaatteja jne. Olem-
me lohduttaneet sitä tarvitsevia 

ja olemmepa joskus myös ma-
joittaneet asunnottomia.

Kun ihmiset ovat kysyneet ih-
meissään odottamattoman avun 
syytä, on Karin mukaan ollut 
helppo vastata:

– Kun olemme itse saaneet 
niin paljon iloa ja siunausta elä-
määmme, haluamme levittää sitä 
myös ympärillemme.

Paha pakenee meistä
Kari kertoo kohtaavansa katu-
työssä usein kysymyksen, mitä 
mieltä Raamattu ja tiimiläiset 
ovat mediassa pinnalla olevasta 
homokysymyksestä ja sukupuo-
lineutraalisuudesta. Helpostihan 
meitä kristittyjä syytetään suvait-
semattomuudesta ja jopa viha-
puheista.

– Kannattaa kuitenkin muis-
taa, miten Jeesus kohtasi ih-
misen, jolla oli joku epäkohta 
elämässään. Jeesus katsoi tuota 
ihmistä ja rakasti häntä. Vaikka 
me teemme syntiä, ei Jumala vi-
haa meitä vaan tuota syntiä.

Ihmiset, jotka taistelevat himo-
ja ja viettejä vastaan ja päättä-
vät olla toteuttamatta halujaan, 
ovat todellisia sankareita Karin 
silmissä.

– Mutta tuota taistelua ei tar-
vitse käydä omassa voimassa, 
meidän Herramme Jeesus antaa 
meille voiman ja armon selvitä. 
Kun vastustamme pahaa, se pa-
kenee kyllä meistä.

Silloin tällöin Karilta myös 
kysytään, kaipaako hän vielä 
entistä elämäänsä.

– Mutta se entinen elämä ei 
voi olla enää mitään tämän uu-
den elämän ja kutsun rinnalla. 
Kun saa elää Jeesuksen kanssa 
ja kertoa Hänestä, se voittaa kyl-
lä kaiken muun. Kaikki vanha 
tulee roskan arvoiseksi ja saa 
mennä.

Kimmo Janas

Kari Marttinen kertoo 
lapsena kuulleensa 
Jeesuksesta ja teoriassa 
olleensa jopa vähän 
uskonnollinen. Mutta 
hänellä ei ollut 
pienintäkään käsitystä, 
miten todellinen, elävä 
Jeesus voi koskettaa 
ihmistä ja muuttaa 
elämän.

K olmisen vuotta sitten 
homoseksuaalisuudesta 
eheytynyt Kari Marttinen 

muistelee, kuinka oli tuhlannut 
elämäänsä ja elänyt oikeastaan 
räävittömällä ja häpeällisellä ta-
valla. Mikään ei ollut puhdasta 
tai pyhää.

– Olin sopimattomin, mautto-
min ja hävyttömin ihminen, mitä 
voisi koskaan kuvitella. Suurku-
lutin alkoholia rankasti. Lopulta 
aloin jo ällöttää itseänikin.

Jeesus pisti kuitenkin Karin 
elämän täysremonttiin. Takana 
oli pari kolmannen asteen psy-
koottista masennusta, ja elämäs-
tä ei ollut jäljellä kuin rippeet.

Runsaan alkoholin käytön 
keskellä ikuiseksi opiskelijak-
si vaipunut Kari huomasi, että 
elämässä täytyi olla muutakin. Ei 
tässä voi olla kaikki.

– Täytyy iloa saada muusta-
kin, kuin kaljalaatikoiden kan-
tamisesta marketista kotiin, hän 
huomauttaa.

Jeesus kutsuu
Kari kertoo alkaneensa ikävöidä 
lapsena tuntemaansa Jeesusta.

Matteuksen evankeliumin 19. 
luvusta Jeesuksen sanat pomp-
pasivat suoraan Karin silmille ja 
kaivertuivat hänen sydämeensä.
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Networx Church
Dreams of Heaven
Networx Church, 2013

Esa Ruuttunen
Kaunis synnyinmaamme
Nova Records, 2013

Larnelle Harris
Live in Nashville
Seaboard Music Group, 2013

Harri Risku
Hiljaiset Maan
Prisma-musiikki, 2013

Heimo Enbuska
Kosketa Jumalan käsi
Prisma-musiikki, 2013

UNELMIA 
TAIVAASTA

Harvemmin saamme esittelyyn austra-
lialaista musiikkia, mutta tällä kertaa 
Dreams of Heaven -levyllä on suora 
Suomi-kytkentäkin.

Brisbanelaisen Networx Churchin ylis-
tyslevyn kantavia voimia on Janne 'Jay' 
Karhunen, 1982 Sydneyssä syntynyt muu-
sikko.

Jay on ammatiltaan tietokonepelien 
suunnittelija, mutta on ollut myös osak-
kaana perheen rakennusyrityksessä Aust-
raliassa.

Uskoon tämä nuorukainen tuli Suur-
Helsingin seurakunnassa SUHEssa Peter 
Jacksonin puhuessa kokouksessa Leppä-
vaarassa.

Tätä uutuuslevyä ennen Jay on soittanut 
kahdella CD:llä, Angel Firellä Suomessa ja 
River of Life -ylistyslevyllä Brisbanessa.

Tällä hetkellä Jay Karhunen toimii 
nuoren Networx Churchin ylistys-
ryhmässä vokalistina ja akustisen 
kitaran soittajana.

Hannu ja Irmeli Karhusen kuopuk-
sen näkynä on saada Pyhän Hengen 
läsnäolo entistä voimakkaammin esille 
seurakunnassa.

Uutuuslevyn yhdeksän kappaletta ovat 
lähtöisin Jayn, mahtavan kitaristin Richard 
Oddien ja seurakunnan toisen pastorin 
Lindsay Earlen kynästä.

Levyn nimikappaleen Dreams of Heaven 
sanat pohjautuvat 2. Kuninkaiden kirjan 
6:17:ään "Hän rukoili Herraa ja sanoi: "Her-
ra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi." 
Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, 
että vuori Elisan ympärillä oli tulisia he-
vosia ja vaunuja täynnään."

Musiikki on tuollaista, voisiko sanoa 
Hillsong -tyylistä melodista, rentoa ja mu-
kaansa tempaavaa ylistysmusiikkia. 

Jay Karhusen ääni kantaa tyylikkäästi 
läpi levyn. 

Toivoa vain sopii, että saisimme nuo-
ren muusikon vierailemaan ja esiinty-
mään täällä Suomessakin joku päivä.

JUMALAN KÄSI
Heimo Enbuskan uutuuslevy "Kosketa 
Jumalan käsi" julkaistiin juhannuksena  
Keuruulla.

Levyllä on yksitoista kappaletta, joista 
puolet on täysin uusia, Heimo Enbuskan 
ja Heikki Lapinkatajan sanoituksia. Mut-
ta mukana on myös entuudestaan tuttuja, 

kuten Ilkka Puhakan 'Älä pelkää' sekä 
Pekka Simojoen ja Anna-Liisa Kaskisen 
'Kaikista sanoista suurin'.

Markus Vainiomäen sovituksissa vai-
vaa laulusta toiseen jatkuva sama tyyli. 
Hieman lisää vaihtelua kaipaisi muuten 
hyvään levyyn. Toisaalta herää kysymys, 
onko Enbuskan pakko laulaa näin su-
ruvoittoisia kappaleita, eikö maailman 
nykytilanteessa voisi ohjelmistoon ottaa 
muutaman repäisevämmän, iloisemman 
kappaleen.

Ehkä koskettavin kappale levyllä on 
Lasse Heikkilän säveltämä ja Heimo En-
buskan sanoitama 'Vanhus ja pihapuu'.
Liekö sitten kyseessä oma ikääntyminen, 

mutta varsinkin kertosäkeen sanat tuntu-
van läheisiltä. "Hän kantanut on sielussaan, 
ikuista kaipuutaan. On aina ollut vieras 
vaan, ja poissa juuriltaan. Niin monet ovat 
kätkeneet kovuuden taakse peittäneet sydä-
met särkyneet. Surunsa kyyneleet".

VIRSIÄ 
PAATOKSELLA

Elokuun alussa Kerimäen kirkossa jul-
kaistu Esa Ruuttusen levyuutuus 'Kau-
nis synnyinmaamme' jatkaa baritonin 
yhteistyötä Makkosen sellistiveljesten 
Jussin ja Matin sekä Iida-Vilhelmiina 
Laineen ja Ulla Lampelan sellokvar-
tetin kanssa.
Levylle on koottu Matti Makko-

sen sovittamia suomalaisia virsiä Suomen 
itsenäistymisvaiheen kummaltakin puolelta 
säveltäjinä Jean Sibelius, Orkar Merikanto ja 
Toivo Kuula. Uudempaa tuotantoa edusta-

vat Jaakko ja Sakari Löytyn sekä Markku 
Kilpiön virret.

Levyllä kuullaan vierailevana artistina 
Johanna Rusanen-Kartano, joka laulaa 
kaksi kappaletta duona Ruuttusen kans-
sa.

Mielenkiintoisen lisänsä levyn tulkin-
toihin tuovat sellokvartetin vanhat arvo-
soittimet. Lampela soittaa Suomen Kult-
tuurirahaston omistamaa 1700-luvun alus-
sa Ranskassa valmistettua Claude Pierray 
-arvoselloa, ja Jussi Makkonen vuodelta 
1757 olevaa Henry Jay -selloa. Matti Mak-
konen puolestaan soittaa Ahti Sonnisen 
aikoinaan omistamaa 100 -vuotiasta sel-
loa ja Laine vuodelta 1759 olevaa Tomas 
Balestrieri -selloa.

Levyn tulkinnat ovat taattua Ruuttunen-
laatua. Paras kuuntelukokemus syntyy 

ehdottomasti korkeatasoisten äänentois-
tolaitteiden välityksellä, auton CD-pesään 

levyä ei välttämättä kannata laittaa, virsiin 
keskittyminen saattaa heikentää ajotur-
vallisuutta.

SUORAAN 
NASHVILLESTÄ

Hall of Fame -laulajan, monikertaisen 
Grammy -voittajan Larnelle Harrisin uu-
sin äänite 'Live in Nashville' julkaistiin 
viime maaliskuussa.

Vanhassa historiallisessa nashvilleläis-
teatterissa äänitetyllä levyllä 66-vuotiaan 
Harrisin vieraina esiintyvät Sandi Patty, 
Steve Green ja Steve Amerson. Eikä ky-
seessä ole mikään mies ja haitari -peri-
aatteella kasattu konsertti, vaan taustoista 
vastaavat the Nashville Choir ja jousikvar-
tetti. Saisimmepa joskus tämän tasoisen 
gospelkonsertin Suomeenkin.

Larnelle Harris on voittanut uransa aikana 
5 Grammya ja 18 Dove Award -palkintoa 
sekä valittu kolme kertaa Vuoden Mies-
vokalistiksi. Toistaiseksi 19 hänen kappa-
lettaan on kivunnut radion soittolistojen 
kärkeen, Top 10:istä nyt puhumattakaan. 
Mielenkiintoisena detaljina mainittakoon, 
että Harris oli ensimmäinen gospelartis-
ti, joka esiintyi Kremlissä Neuvostoliiton 
luhistumisen jälkeen.

Larnelle Harrisin tunnetuimpia kappa-
leita ovat Sandi Pattyn kanssa lauletut 
duetot 'More than Wonderful' ja 'I've Just 
Seen Jesus', joista viimeksi mainitun he 
esittävät Nashvillen lavallakin. Mutta kun 
tenoritrio (Harris, Green, Amerson) ka-
jauttaa 'Kings of the Earth' kappaleen, 
nousee herkemmällä kuulijalla jo iho 
kananlihalla, mahtavaa.

MAAN HILJAISILLE
Laihialainen trubaduuri Harri Risku muiste-

taan esimerkiksi Harry Branch Groupista 
ja Bluuster -yhtyeestä. Vuonna 2011 en-
simmäisen soololevynsä julkaissut Risku 
tulkitsee kesän alussa julkaistulla 'Hiljai-
set maan'-levyllä omia ja muiden tekemiä 
kappaleita. Omissa kappaleissaan hän on 
tehnyt yhteistyötä Mika Klemetin kans-
sa.

Lauluissaan Harri Risku pyrkii tuomaan 
esille omia tuntojaan ja tuntemuksiaan, ja 
niiden kautta tuomaan lohtua kuulijalle 
eli hän tarjoaa musiikillista vertaistukea. 
Mikä myös toimii.

Levyllä Risku on uurastanut useam-
mankin miehen edestä, sillä laulun ja 
kitaroiden lisäksi hän soittaa välillä kos-
ketinsoittimia ja bassoa.

Vaikka hän on jossain haastattelussa 
todennut mollivoittoisten laulujen viehät-

tävän häntä, on levyuutuuden kattaus mu-
kavan monipuolinen. 

Hitaamman nimikappaleen 'Hiljaiset 
maan' lisäksi on mukana myös vähän 
vauhdikkaampaakin musisointia. Count-
ryhenkisen 'Kanjonilaulun' lisäksi tiskiin 
heitetään hieman rytkettä ja huumoria  
'Pikku-Taavissa', joka kertoo Daavidista.

"Hän kerran joutui kohtaamaan suu-
ren Goljatin. Iso mies huusi 'älä lähre 
mihinkään tuu poika takaasin'. Pikku 
Taavi pelkäsi melkein plörötkin housui-
hin, kunnes katseen nosti taivaaseen ja 
sanoi 'Jumalani, ole mun kanssani'."

Kokonaisuutta täydentävät Riskun 
instrumentaalitulkinnat vanhoista tutuis-
ta 'Päivä vain ja hetki kerrallansa' sekä 
'Amazing Grace'. Näissä kappaleissa ki-
taristimme pääsee nautiskelemaan oikein 
antaumuksella soittimensa hallinnasta.

Kimmo Janas
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MULTIMEDIAPYYHE  
Tuttu tilanne, tabletin näyttö 
on sormenjälkien täplittämä, 
kännykän kosketusnäyttö on 
kauttaaltaan rasvainen. Keskellä 
kameran linssiä on läikkä. KIR-
KAS Multimediapyyhe irrottaa 
tehokkaasti rasvan ja lian. Yk-
sittäispakattu kosteuspyyhe on 
kätevä apu työpöydällä, autos-
sa, repussa, reissussa, veneessä 
ja taskussa.  

PAISTA KALAFILEET 
KOKONAISINA 

Kalareissun parhaat saaliit pais-
tuvat kauniisti kokonaisina fi-
leinä Swiss Diamond –kalapan-
nulla. Pannun ovaali muoto  ja  
26 x 38 cm koko mahdollistavat 
vaikkapa parin reilunkokoisen 
kuhafileen paistamisen kokonai-
sena, pilkkomatta fileitä annos-
paloiksi. Swiss Diamond – pan-
nujen tarttumaton, timanttikitein 
vahvistettu pinnoite antaa kalalle 
kauniin paistopinnan.  

TAKTINEN 
VALAISIN

Taktiselta valaisimelta vaaditaan 
paljon: sen pitää kestää iskuja, 
vettä ja äärimmäisiä lämpötiloja; 
sen pitää olla korroosionkestävä 
eikä se saa heijastaa valoa; sen 
pitää valaista suurella voimak-
kuudella ja pitkään. Uusi Maglite 

Mag-Tac vastaa kaikkiin näihin 
haasteisiin – se on vaativan käyt-
täjän valinta. 

Alun perin Amerikan armeijal-
le suunniteltu valaisin on valmis-
tettu lentokonealumiinista. Se 
on anodisoitu sisäpuolelta sekä 
kova-anodisoitu ulkopuolelta, 
mikä tekee siitä äärimmäisen 
kestävän. Mag-Tacin alkupe-
räisen sotilaskäyttötarkoituksen 
takia se on tehty heijastamat-
tomaksi, jolloin käyttäjä pysyy 
huomaamattomana. 

KIRKAS Multimediapyyhe on 
tablettitietokoneille, matkapu-
helimille, tietokonenäytöille ja 
navigaattoreille suunniteltu ker-
takäyttöinen puhdistuspyyhe. 
Antistaattinen pyyhe irrottaa 
tehokkaasti rasvan ja lian myös 
tietokoneen näppäimistöltä sekä 
muovi- ja metalliosista.  

Nukkaamaton kosteuspyyhe 
myös estää huurtumista ja sopii 
siksi erityisen hyvin moottori-
pyöräkypärän visiirin ja kameran 
linssin puhdistukseen.

Antistaattinen, ei sisällä alko-
holia. 30 kappaleen pakkauksen 
suositushinta 5,50 euroa.

Kalapannua myyvät hyvin 
varustetut keittiöalan erikoisliik-
keet sekä isoimmat Prismat.  

sa on Quick Click -kantakytkin, 
jolla pystyy nopeasti valitsemaan 
kolmen valaisutilan välillä. Va-
laisimissa on kestävä ja irrotet-
tava pidike, jolla ne saa kiinni 
esimerkiksi vyöhön, taskuun tai 
repun hihnaan. Pidikkeen saa 
halutessaan irti mukaan kuu-
luvalla kuusiokoloavaimella. 
Valaisimet soveltuvat asekiinni-
tykseen standardikiinnikkeisiin 
ja tarjoavat tasaisen valon myös 
rekyylin aikana.  

Suositushinnat: Mag-Tac Plain 
119 euroa ja Mag-Tac Crowned 
129 euroa. 

Mag-Tac Crowned -valaisimes-
sa on Magliten LED-valaisinmal-
liston suurin valon määrä (320 
lumenia), ja valo kantaa lähes 
200 metriin. Paloaika taktiselle 
valaisimelle on poikkeuksellisen 
pitkä: Mag-Tac Plain -mallissa se 
on maksimitilassa 4 h ja ener-
giansäästötilassa huimat 17 h. 

Mag-Tac-valaisinta on saata-
villa kahta eri mallia käyttötar-
peen mukaan: lasin rikkomi-
seen suunnitellulla turvakärjel-
lä ja strobovilkulla varustettu 
Crowned-malli taktiseen käyt-
töön sekä sileäkärkinen Plain- 
malli energiansäästötoiminnolla 
viranomaisille ja vaativimmille 
kuluttajille. Molemmissa malleis-

TERVEYTTÄ 
THAIRUOASTA

Pohjoismaalaisten suosima thai-
ruoka sisältää monille tunte-
mattomia salaisuuksia. Useilla 
thairuoan yleisillä aineksilla on 
sekä kehon että mielen terveyt-
tä edistäviä dokumentoituja vai-
kutuksia. Tee vuodestasi entistä 
terveellisempi – unohda keino-
tekoiset vitamiinit ja kivennäisai-
neet ja panosta hyvään aitoon 
tuotteeseen! 

Mitä tahansa olet aiemmin 
kuullut kookosmaidosta, terveys-
tutkimusten mukaan sekä koo-
kosmaito että kookosöljy ovat 
paljon terveellisempiä kuin voi 
ja useimmat kasviöljyt. Kookos-
maito lisää ”hyvän” kolesterolin 
(HDL) ja vähentää ”huonon” ko-
lesterolin (LDL) määrää. Lisäksi 
se parantaa immuunipuolustus-

ta, säätelee aineenvaihduntaa 
ja vaikuttaa myönteisesti ihon 
terveyteen. 

Korianteria käytetään thaikeit-
tiössä kahdessa muodossa, joko 
tuoreena yrttinä tai siemeninä. 
Korianteri sisältää monia ter-
veellisiä kivennäisaineita ja vi-
tamiineja. Yrtti vaikuttaa myön-
teisesti ruoansulatukseen ja eh-
käisee erilaisia vatsavaivoja. 

Suosittu thaimaalainen ruoka-
laji, Tom Yum -keitto, tunnetaan 
Thaimaassa yleisesti vatsakipu-
jen pienenä ihmelääkkeenä. Sa-
laisuus on sitruunaruoho, jonka 
on osoitettu tehoavan sekä pään-
särkyyn että vatsakouristuksiin. 

ehkäisee stressiä, toimii maksan 
detox-kuurina ja ehkäisee ihon 
ikääntymistä. 

Chili, joka on tärkeä raaka-
aine useimmissa thaimaalaisissa 
ruokalajeissa, on tunnetusti hyvä 
sydämelle. Se auttaa pitämään in-
suliini- ja glukoositasot tasaisina 
ja vilkastuttaa verenkiertoa. Uu-
den terveystutkimuksen mukaan 
chili nopeuttaa nukahtamista ja 
auttaa lisäksi nukkumaan entistä 
pidempään ja syvemmin.

Inkivääri on tunnettu pitkään 
ruoansulatusta parantavasta vai-
kutuksestaan, ja se tehoaa do-
kumentoidusti pahoinvointiin. 
Muita vähemmän tunnettuja 
hyviä vaikutuksia ovat veren-
kierron vilkastuminen, suolis-
ton toiminnan parantuminen ja 
kauniimpi iho. 

Limetti on osoittautunut to-
delliseksi ihmehedelmäksi. Lu-
ettelo sen terveyttä edistävistä 
vaikutuksista on pitkä. Tunne-
tuimmat vaikutukset ovat pai-
nonputoamisen tehostuminen, 
ruoansulatuksen paraneminen 
ja kauniimpi iho. 

– Monet thaikeittiön kasvik-
set ja yrtit edistävät ihmiskehon 
terveyttä. Thaikeittiön valmis-
tustekniikka – kasvisten nopea 
kuumennus – säilyttää vitamiinit 
ja kivennäisaineet. Lisäksi ruoat 
ovat yleensä todellisia makuelä-
myksiä. Thairuoan salaisuus on 
siis erittäin hyvän maun lisäk-
si sen terveyttä ja hyvinvointia 
edistävässä vaikutuksessa, Thai-
maan matkailutoimiston Pohjois-

Kaikki basilikalajikkeet sisäl-
tävät runsaasti antioksidantteja, 
mutta monien terveysasian-
tuntijoiden mukaan thaibasili-
ka (englanniksi holy basil) on 
”parempi basilika”. Thaibasilika 

MICHELIN-
OPPAAT GARMIN-

NAVIGAATTOREIHIN 
Michelin ja Garmin, maailman 
johtava GPS-navigaatiojärjestel-
mien tarjoaja, ovat julkistaneet 
matkailijoille mieluisan uutisen:  
Guide Michelin hotelli- ja ravin-
tolaoppaiden sekä Michelinin 
turistioppaiden eli Vihreiden 
oppaiden laaja sisältö on nyt 
ladattavissa Garmin GPS-navi-
gaattoreihin 

Autoilijat, joilla on Garmin GPS 
–navigaattori, voivat  nyt  saada 
Michelin-opassovelluksen kautta 
tiedot yli 20 500 turistikohteesta 
37:ssä Euroopan maassa. Kun 
ajoreitillä tai sen läheisyydessä 
on kiinnostava kohde, palvelu 
ilmoittaa siitä, ja kuljettaja voi 
aktivoida navigaatio-ohjeet koh-
teeseen ja valita, haluaako hän 
ohjeet autolla tai moottoripyöräl-
lä ajaen vai polkupyörällä 

tai kävellen. Lisäksi sovel-
lus antaa kohteen kuvauksen 
Michelin Green Guiden tiedoin, 
sekä käytännön tietoa kuten au-
kioloajat ja mahdollisen sisään-
pääsymaksun suuruuden. Koh-
teista on sovelluksessa kaikkiaan 
lähes 5 000 valokuvaa.  

Sovelluksen suositushinta: 
14.95 euroa. Sovellus on saata-
vissa englanniksi, saksaksi, rans-
kaksi, italiaksi ja espanjaksi. 

Michelinin hotelli- ja ravinto-
laoppaan tarjonta on saatavis-

TAIDETTA 
JYVÄSKYLÄSSÄ

7.9.-3.11. Jyväskylässä Keski-
Suomen museossa järjestetään 
muuramelaisen rakutaiteilija 
Ritva-Sofia Linnun uskonnolli-
nen taidenäyttely.

Ritva-Sofia tekee yhteistyötä  
miehensä Unto Linnun kanssa. 
Vaimo muotoilee patsaat. Unto 
auttaa polttamisessa ja kiinnittää 
työt alustaansa tai raameihin.

Ks: www.rakulintu.fi
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maiden johtaja Nalinee Pananon 
sanoo. 

sa erillisenä sovelluksena. Sen 
avulla Garmin GPS paikantaa 
reitille sopivan, laadukkaan 
hotellin tai ravintolan. Kuten 
opaskirjassakin, myös sovelluk-
sessa on täsmälliset kuvaukset 
hotelleista ja ravintoloista sekä 
hintatiedot. Kaikki yöpymis- ja 
ravintolakohteet ovat Michelinin 
tarkastajien valikoimia.  

Sovelluksen suositushinta: 
19.95 euroa. Sovellus on saata-
vissa englanniksi, saksaksi, rans-
kaksi, italiaksi ja espanjaksi.
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D  Kuskin työskentelytila voisi tuskin 
olla enää tyylikkäämpi, mutta toisaalta 
185.000 eurolla pitää saadakin luksus-
ta...

Range Rover uudistui

D  Eikä takamatkustajillakaan ole valitta-
mista. Polvitilakin on kasvanut edelliseen 
versioon verrattuna peräti 118 mm.

B  Nykyään suosituksi tullut panoraama-
katto antaa Range Roverillekin mukavan 
lisäsilauksen.

C  Tavaratila on yllättävän tilava, mikä 
on mukava poikkeus nykypäivän moniin 
maastureihin verrattuna.

C  3.0-litraisesta V6 dieselistä irtoaa suo-
rituskykyä yhtä paljon kuin edellisen su-
kupolven 4.4-litraisesta V8:sta.

C  Täysdigitaalinen mittaristo herätti 
ensin ihmetystä, koska se näytti aluksi 
aivan printatulta, ennen kuin heräsi hen-
kiin auton lähtiessä liikkeelle.

C  Tehokkaan dieselmoottorin parina 
on elektronisesti ohjattu 8-vaihteinen 
automaattivaihteisto, joka vaihtaa to-
della mukavan sulavasti.

C  SLand Roverin Terrain Response -jär-
jestelmä analysoi jatkuvasti vallitsevia 
olosuhteita ja valitsee automaattisesti 
niihin parhaiten sopivat auton säädöt.

C  Takapenkkien asentoa pystyy säätä-
mään tavaratilasta käsin, mikä nopeut-
taa lastausta kummasta.

C  Peruutuskamera helpottaa varsin 
kookkaan auton parkkeerausta ahtaa-
seenkin tilaan.

C  Surround Camera System näyttää 
auton ympäristön, T-risteyksen ja aut-
taa mm. perävaunun kiinnittämisessä 
vetokoukkuun.

C  Kojelaudan keskelle on sijoitettu 
8-tuumainen kosketusnäyttö Dual-View 
-kaksoisnäyttötoiminnalla.

C  Range Roverin seisoessa parkissa voi 
kuski katsella vaikka mieliohjelmiaan 
televisiosta samalla kun perheen äiti 
kiertää leninkiostoksilla marketissa.

C  Hieman alle viisi metriä pitkän uuden 
Range Roverin mitat ovat hyvin lähellä 
edeltäjäänsä, mutta auton profiili on 
sulavamman ja virtaviivaisemman nä-
köinen kattolinjan kulkiessa 20 mm 
alempana jousituksen ollessa sisäänkäyn-
tikorkeudessa.

Neljännen sukupolven Range Rover 
rantautui kesän alla Suomeen, 

ja me pääsimme heti testaamaan 
tuota ylellistä maasturia.

Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: KP Juurikkala

L and Rover esitteli viime 
syksynä täysin uuden Ran-
ge Roverin, joka yllättää 

hienostuneisuudellaan ja myös 
kyvykkyydellään. Neljännen su-
kupolven Range Rover on suun-
niteltu alusta alkaen uudelleen 
kunnioittaen kuitenkin 40-vuo-
tisia perinteitä.

Alumiininen monokokki
Uusi Range Rover on maailman 
ensimmäinen kevyellä, koko-
naan alumiinisella korilla va-

sen TDV6 –moottorin käyttö. 
Kun alustassa ja voimalinjassa 
saavutetut painon säästöt lisä-
tään korirakenteeseen, painon 
pudotus on huimat 420 kiloa.

Kulutuslukemia on saatu 
uudistuksen myötä mukavasti 
alaspäin. Meidän testaamallam-
me Espoo-Tuupovaara -lenkil-
lä keskikulutus pyöri 7,9 litran  
tuntumassa, mitä voidaan pitää 
todella vähäisenä ottaen huo-
mion auton koko ja ”kokeileva” 
ajotyyli.

Nautiskelua 
koko rahalla

Ajo-ominaisuuksilta Range Ro-
ver on todella nautiskelijan auto, 
olipa sitten kyse kaupunkiajosta 
tai pitemmistä jotoksista maaseu-
dun rauhassa.

Vakionopeudensäädin saa eri-
tyiskiitoksen testiryhmältämme. 
Autolla voi ajaa huoletta vaikka 
liikenneympyrään, ja järjestelmä 
hoitaa tarvittavat hidastukset ja 
kiihdytykset kuskin puolesta.

Näin tehokkaaksi autoksi, 
R-sarjan 21 -tuumaiset renkaat 
tuntuivat hieman velton oloi-
silta. Varsinkin nopeilla pikatai-
paleilla auton käyttäytyminen 
muuttui lievästi sanoen löysäksi. 
Toisaalta kyseessähän on maas-
turi, jota ei ole tarkoitettukaan 
rata-autoiluun.

Istuintuntuma on todella hyvä, 
ja säätömahdollisuuksiakin löy-
tyy enemmän kuin lääkäri mää-
rää. Mukavana lisänä on myös 
hierontatoiminto, joka muljaut-
telee väsyneitä lihaksia ajon 

aikana. Tietenkin etupenkkien 
jäähdytys helpottaa oloa varsin-
kin kuluneen kesän kaltaisissa 
olosuhteissa.

Turvallisuuden kannalta lii-
kenteen seuraaminen ja auton 
hallinta on helppoa, sillä kuski 
istuu lähes 10 cm korkeammalla 
kuin muissa ylellisissä maastu-
reissa.

Vaikka hallintalaitteiden na-
miskuukkeleita on vähennetty 
edelliseen versioon nähden reip-
paalla kädellä, vaatii Range Ro-

verin käytön opiskelu vähintään 
yhden päivän intensiivikurssin. 
Ajon aikana opiskelu voi tulla 
turhan kalliiksi huomiokyvyn 
herpaantuessa.

Jos metsään 
haluat mennä nyt...

Vaikka Range Rover onkin ylel-
lisyyttä huokuva auto, on sen 
suunnittelussa kiinnitetty huo-
miota myös todellisiin maasto-
ominaisuuksiin. Uusi teknologia 
korin ja alustan rakenteissa on 

mahdollistanut ajettavuuden kai-
kissa olosuhteissa, niin nopeassa 
ajossa kuin vaikeassa maastos-
sakin.

Land Roverin Terrain Response 
-järjestelmän uusi versio analysoi 
jatkuvasti vallitsevia olosuhteita 
ja valitsee automaattisesti niihin 
parhaiten sopivat säädöt. Kevyt-
rakenteinen jousitusarkkitehtuu-
ri sallii luokkansa suurimman 
pyörän joustoliikkeen, joka yh-
dessä kekseliään pyöräntuennan 
nivelöinnin kanssa mahdollistaa 

etenemisen vaikeammassakin 
ryteikössä.

Range Roverin elektronisten 
luistonestojärjestelmien kanssa 
toimiva jatkuva neliveto, jonka 
yhteydessä on alennusvaihteisto, 
tarjoaa erittäin hyvän pidon ja 
vakauden tukkiteitä kolutessa.

Auton kahluusyvyyskin on 
kasvanut 20 cm ollen nyt hui-
keat 90 cm.

Harvojen 
herkkua

Kokonaisuutena uusi Range Ro-
ver on varsinainen nautiskelijan 
menopeli. Mutta sen hankinta 
edellyttää tietenkin hieman yli-
määräistä varantoa – 185.000 
euron hinnalla kun saisi perus-
autoja koko perheelle kerralla. 
Mutta vaikka sitten puhutaankin 
lamasta, Range Roverin kysyntä 
tuntuu yllättäneen jopa maa-
hantuojan. Eli ehkä taantuman 
aikana halutaan helliä itseä ja 
unohtaa ikävät asiat autoa aja-
essa...

rustettu maasturi. Alumiininen 
monokokki korirakenne on 
peräti 39 prosenttia kevyempi 
kuin edellisen sukupolven Ran-
ge. Uuden keventyneen raken-
teen ansiosta tuli mahdolliseksi 
myös kokeilemamme 3.0 -litrai-




