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Jerusalemin temppelialueella 
oli selkeät säännöt, mihin vie-
railija sai kulkea. Mitä pidem-
mälle kohti varsinaista temppe-
liä mentiin, sitä pienemmäksi 
joukko supistui. Uloimmasta 
pihasta, pakanoiden esipihasta, 
saivat vain juutalaiset jatkaa 
eteenpäin. Juutalaisille nai-
sille ja miehille oli pihansa, 
johon heidän etenemisensä 
puolestaan päättyi. Papit saivat 
jatkaa Pyhään toimittamaan 
palvelusvuorojensa tehtäviä. 
Viimeisenä ja Herodes Suuren 
muhkean luomuksen ytime-
nä oli temppelirakennuksen 
Kaikkein pyhin. Siihen sai vain 
yksi mies, ylimmäinen pappi, 

astua kerran vuodessa suurena 
sovintopäivänä. 

Pakanoilla ei ollut asiaa 
esikartanoa pidemmälle! Istan-
bulilaisessa museossa Turkis-
sa säilytetään vuonna 1871 
Jerusalemista löydettyä Hero-
deksen temppeliin kuulunutta 
kieltotaulua. Kreikankielinen 
teksti taulussa kieltää pakanoita 
menemästä vain juutalaisille 
tarkoitetulle temppelin alueelle. 
Kiellon rikkomuksesta oli uh-
kana kuolemanrangaistus. Osa 
toisesta kieltotaulusta löytyi 
myöhemmin, vuonna 1936.

Pakanat, ei-juutalaiset, oli 
näin rajattu pyhän ulkopuolelle. 
Liitto ja lupaukset kuuluivat 

vain yhdelle kansalle. Mutta 
Jeesuksen kuollessa ristillä, 
jotakin mullistavaa tapahtui; 
temppelin Kaikkein pyhimmän 
muusta temppelistä erottanut 
esirippu repesi keskeltä kahtia! 
Tie Jeesuksen kuoleman kautta 
oli avattu Jumalan Isän syliin: 
”Sillä hän on meidän rauham-
me, hän, joka teki molemmat 
yhdeksi ja purki erottavan väli-
seinän, nimittäin vihollisuuden” 
(Ef 2:14).

Maailma on täynnä monen-
laisia rajoja ja rajoituksia. Osa 
niistä on hyvinkin tarpeellisia 
rajoittaessaan pahuuden etene-
mistä. Mutta monessa tapauk-
sessa rajat kertovat; et kuulu 
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joukkoon. Tämä ja tämä kuuluu 
vain tietyille, määrätyt ehdot 
täyttäville henkilöille.  

Jumalan armon osalta on 
toisin. Jeesuksessa se on avattu 
ja tarkoitettu kaikille ihmisille. 

Tie Kaikkein pyhimpään on 
auki.  Rotu, kansa, kieli, koulu-
tus tai muu ei rajaa ketään siitä 
osattomaksi. Vain oma, kova 
sydän voi rajata itsensä ikuisen 
Rakkauden ulkopuolelle.
Pertti Kymäläinen
Kappalainen, Pori

Suomessa on julistettu hyvin 
voimakkaasti ns. ”ryssän” 
pelkoa. On puhuttu ja profetoitu 
kuinka Venäjä (ent. Neuvos-
toliitto) miehittää Suomen. En 
väheksy Venäjän aggressiivi-
suutta ja sotilaallisen voiman 
pullistelua, mutta sen ei kuiten-
kaan tule ohjata profeetallista 
julistusta, joka ei lähde pelosta, 
vaan Jumalan sanasta ja Hänen 
kuulemisestaan.

Jumala on antanut viisi palve-
luvirkaa seurakuntaan. Ne ovat 
Jumalan lahja seurakunnalle. 
Yksi näistä viroista on profeetan 
virka. Huomaa, että tässä ei ole 
kyse siitä, että joka kutsuu itse-
ään profeetaksi, vaan Jumala itse 
kutsuu ihmisen, niin miehiä kuin 
naisia profeetan virkaan, jossa 
he julistavat Jumalan sanaa  
(Ef. 2:20 ja 4:11).

Profeetta ei ole irrallinen, 
vaan on osa seurakuntaa, jossa 
hän osoittaa Jumalan tietä 
uskoville.

Vanhan liiton aikana useat 
profeetat olivat lähellä kunin-

gasta, joille he toivat sanan Her-
ralta tai mielistelivät vallanpitä-
jiä. Suorasanaiset profeetat eivät 
aina olleet kuninkaan mieleen.

Meillä on jäänteitä profeet-
tojen ja vallanpitäjien yhtey-
destä siinä, että piispat “syövät 
kuninkaan pöydästä” eli he ovat 
yhteiskunnan verorahoilla pal-
kattuja henkilöitä. Heidän tulisi 
tuoda Jumalan Sana päättäjille, 
mutta usein tuo tehtävä on jää-
nyt tekemättä tai he myötäilevät 
valtakulttuuria.

Profeetan tehtävänä ei ole 
ennustaminen, sitä tekevät noi-
dat, velhot ja ennustelijat, vaan 
hänen ensisijainen tehtävänsä on 
julistaa Jumalan Sanaa ja kään-
tää kansa seuraamaan elävää 
Jumalaa.

Profeetan julistus lähtee 
rakkaudesta Jumalaa ja ihmi-
siä kohtaan. Siinä ei pelotella 
”ryssän” hyökkäävän Suomeen 
eikä millään muullakaan, vaan 
profeetta julistaa Jumalan sanaa. 
Jumala ei käytä pelkoa, vaan 
rakkauttaan, kun hän haluaa 
kohdata luomaansa ihmistä. 
Pelko kuuluu paholaisen maail-
maan ja hänen saarnoihinsa. 

Meidän tulee vapautua 
tuomioajattelusta ja tuomion 
julistamisesta Jumalan armon ja 
rakkauden julistamiseen. Pelok-
kaille opetuslapsilleen Jeesus 
sanoi useassa yhteydessä: ”Äl-
kää peljätkö, olkaa turvallisella 
mielellä”. Tämä ei merkitse, että  
peitämme synnit, päinvastoin.

Jumala on luvannut lähettää 
profeetta Eliaan ennen Herran 
päivää. Jeesus sanoi, että Elia 
oli Johannes Kastaja, mutta se 
koskee myös lopunaikaa, jolloin 
koko Herran kansa on Eliaan 

hengessä ja voimassa. ”Ja hän on
kääntävä jälleen isien sydämet 
lasten puoleen ja lasten sydämet 
heidän isiensä puoleen, etten
minä tulisi ja löisi maata, vihkisi 
sitä tuhon omaksi” (Mal. 4:6).

Toki profeetta julistaa myös 
tulevia, mutta painopiste on aina 
Jumalan Sanassa ja että ihmiset 
kääntyvät Jumalan puoleen. 

Jumala puhuu erityisesti 
ystävilleen ja profeetoillensa 
salaisuuksia. Joskus nuo salai-
suudet ovat vain yhdelle hen-
kilölle ja siksi on tärkeää, että 
osaamme pitää salaisuuksia ai-
van niin kuin Maria, joka kätki 
profeetallisen sanan sydämeensä 
ja tutkisteli sitä. Jumala puhuu 
salaisuuksia niille, jotka myös 
pystyvät ne säilyttämään.

Sana profeetta kuvaa myös 
tietä ja opetusta, joka johtaa 
voimallisiin tekoihin. “Hän on 
tehnyt Moosekselle tunnetuksi 
tiensä, Israelin lapsille suuret 
tekonsa” (Ps. 103:7).

Monet ovat parantuneet, kun 
he ovat saaneet profeetallisen 
sanan. Elia toi useille profee-
tallisen sanan parantumisesta ja 
niin myös tapahtui. Myös Jeesus 
sanoi profeetallisia sanoja ja 
ihmiset parantuivat.

Kautta historian on ollut 
myös vääriä profeettoja, jotka 
ovat ennustaneet valheunia  
(Jer. 23:25, 28-29), mutta Ju-
malan profeetta puhuu Jumalan 
sanoja. Erityisesti lopunaikana 
tulee monia vääriä profeetto-
ja, joista myös Jeesus varoitti 
(Matt. 24). Tunnistamme heidät 
heidän hedelmistään.

Profeetta tuo esiin toisinaan 
myös tulevia tapahtumia. Ne 
voivat joskus tuntua pelottavilta 

kuten Ilmestyskirjan sanoma, 
mutta ne lähtevät murtuneesta 
sydämestä. Jeesus itki, kun hän 
lausui profeetalliset sanat   
Jerusalemin tulevaisuudesta 
(Luuk. 19:41-44).

Jumala tietää ja tuntee kaiken 
meistä, mutta hän ei halua 
loukata ketään, mutta ihmiset 
voivat tehdä virheitä.  Eräs 
julistaja Afrikassa toi kokouk-
sessa profeetallisen sanan 
eräälle naiselle sanoen, että sinä 
olet elänyt haureuden synnissä 
toisen miehen kanssa ja että si-
nun täytyy tehdä siitä parannus. 
Vieressä istuva aviomies suuttuu 
ja alkaa nyrkein lyömään vai-
moaan. Uskon, että tuokin asia 
olisi voitu hoitaa paremmin, 
mutta ehkäpä se sopii afrikkalai-
seen seurakuntakulttuuriin. Pyhä 
Henki ei halua loukata ketään, 
vaan kutsuu ja vetää ihmisiä 
parannukseen.

Suomen herätyksen esteenä 
ei ole homoseksualismi, abortit 
ja muu moraalittomuus, vaikka 
ne ovat pahoja Jumalan sil-
missä, vaan penseät uskovat ja 
suuret hengelliset johtajat, joita 
ohjaa valta, raha, kunnianhimo 
ja seksi. Pyhä Henki kutsuu 
uskovia parannukseen ja pyhään 
elämään sekä Herralle antautu-
miseen, myös silloin, kun toiset 
eivät näe elämääsi.

Tietysti voimme pitää kovia 
parannussaarnoja, jolloin ih-
miset voivat kokea ikäänkuin 
helvetin tuli olisi jo heidän 
takamuksissaan, mutta ei Jumala 
halua lakihenkisyyttä, vaan 
ensirakkautta. Annetaan Pyhän 
Hengen osoittaa todeksi synti, 
vanhurskaus ja tuomio, koska se 
on hänen tehtävänsä. 

Meidän tulee erottaa profee-
tan virka ja profetian armolah-
jan käyttäminen. Profeetan virka 
on Jumalalta, joka myös itse 
kutsuu henkilön tuohon tehtä-
vään. Profeetta ja apostoli ovat 
seurakunnan kantavia voimia. 
He rakentavat Kristus-kalliolle 
ja että Jeesus Kristus on myös 
kulmakivi. Profeetta yhdessä 
muiden palveluvirkojen kans-
sa rakentaa uskovia valmiiksi 
Herran työhön.

Profetian armolahja sen 
sijaan on Pyhän Hengen antama 
lahja ja se kuuluu jokaiselle 
uskovalle. Paavalin mukaan jo-
kainen uskova voi käyttää  pro-
fetian lahjaa (1 Kor. 14:1-5). On 
todella tärkeää, että profetian 
lahjaa käytetään seurakunnassa 
ihmisten rohkaisemiseen, kehot-
tamiseen ja lohduttamiseen. On 
todella siunattua saada rohkai-
seva profetia. Tuomion profetiat 
sen sijaan eivät ole Herrasta.

Jumala on antanut meille 
myös yhden tärkeän tehtävän: 
Meidän tulee koetella jokainen 
profetia ja pitää se, mikä on 
hyvää.

Seurakunnassa tulee antaa 
tilaa profetoimiselle, koska se 
kuuluu normaaliin seurakunta-
elämään Pyhän Hengen johdos-
sa. ”Henkeä älkää sammuttako. 
Profetoimista älkää väheksykö. 
Koetelkaa kuitenkin kaikkea, 
pitäkää se, mikä on hyvää”  
(1 Tess. 5:19-21).

Jumala haluaa puhua uskovil-
le profeetan palveluviran kautta. 
Tämän lisäksi voimme rohkais-
ta toinen toistamme profetian 
sanoilla!
Pauli Kemi
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Jumalan heille antamasta Luva-
tusta Maastaan. Joten tämäkin 
olisi Saarnaajan kirjaa mukael-
len “turhuutta”.

 Kun Joosua johdatti israe-
lilaiset Luvattuun Maahan, oli 
Jeriko ensimmäinen kaupun-
ki, jonka he valloittivat. Kun 
Oslossa 1993 sovittiin Isrealin 
ja palestiinalaisten välillä rau-
hanprosessista, Israel luovutti 
ensimmäisenä juuri Jerikon 
palestiinalaisille. Raamattuun 
uskovalle ihmiselle on luonnos-
taan selvää, että tällaisen alueen 
luovuttaminen ensimmäisenä ja 
vapaaehtoisesti, ei ollut Jumalan 
tahdon mukaista, eikä niinollen 
sellainen teko voinut mitään 
rauhaa liioin tuoda. Historia on 
tämän myös vahvistanut.

Kun lukuisat arabimaat tänä 
päivänä kiehuvat ja kansalai-
set vaativat demokratiaa ja 
oikeuksiaan, on suuri vaara, 
että Israelin vastaiset voimat 
saavat näissä maissa lopulta 
yliotteen. Kun Turkkikin alkaa 
lähettää sota-aluksia Israelin 
rannikolle ja ydinaseita valmis-
tamaan kykenevä Iran johta-
jansa suulla julistaa jatkuvasti 
Israelille kuolemaa, ja kun Nor-
jassakin sosialistinuorten leirillä 
vaadittiin Israelin tuomitsemis-
ta, herättävät tällaiset uutiset 
joissakin ihmisissä pelkoa.

 
Jumala sotii
Meidän kristittyjen tulee uskoa 
Raamattuun ja luottaa Jumalan 
jatkuvaan apuun Israelissa. 
Koko Vanha testamentti todistaa 
miten Jumala on aina autta-
nut Israelia suurta vihollisen 
ylivoimaa vastaan. Vaikka Israel 
valtiona on pienempi kuin Laa-
tokan järvi, haluavat Jeesusta 
vastustavat voimat silti tuhota 

sen, mutta eivät kuitenkaan tule 
siinä onnistumaan.

 Kun Joosua hyökkäsi amo-
rilaisten kimppuun (Joos 10), 
“Herra sanoi Joosualle: Älä 
pelkää heitä. Minä annan heidät 
sinun käsiisi. Kukaan heistä ei 
voi kestää sinun edessäsi”. Vielä 
kun amorilaiset jo pakenivat, 
“Herra antoi sataa heidän pääl-
leen kiven kokoisia rakeita”.

Kun Assyrian kuningas 
Sanherib yritti valloittaa Is-
raelin (2.Aikakirja 32) Hiskia 
sanoi kansalle “Olkaa lujia 
ja rohkeita! Älkää pelästykö 
Assyrian kuningasta ja hänen 
suurta joukkoaan, sillä meillä on 
puolellamme suurempi voima 
kuin hänellä. Hänen voimansa 
on ihmisvoima, mutta meidän 
kanssamme on Herra, Jumalam-
me, joka auttaa meitä ja sotii 
puolestamme”. “Ja Herra lähetti 
enkelin, joka surmasi Assyrian 

kuninkaan  leiristä jokaisen 
soturin, ruhtinaan ja päällikön”. 
Yhteensä kuoli silloin 185.000 
assyrialaista sotilasta!

Sydäntäni on aina kosketta-
nut Tuomarien kirjan 7 luvun 
kertomus miten Gideon voittaa 
midianilaiset. Gideon lähti 
sotaan 32.000 miehen voimin. 
Jumala käski Gideonin ensin lä-
hettää kotiin kaikki ne sotilaat, 
jotka pelkäävät. 22.000 sotilasta 
lähti kotiin. Jumala sanoi Gide-
onille, että vieläkin hänellä on 
liikaa sotilaita ja käski “erottaa 
kaikki ne, jotka latkivat vettä 
kielellään kuin koirat”. Näitä oli 
300 miestä. Herra sanoi: “Näi-
den kolmesadan vettä latkivan 
miehen voimalla minä pelastan 
Israelin. Koko muu joukko 
palatkoon kotiin”.

 Jumala teki näin, koska Hän 
tiesi, että suurella sotajoukolla 
voittaessaan Gideon voisi ottaa 

Jokaisen suomalaisen vel-
vollisuus on siunata Israelia 
Jumalan itsensä opettamalla 
Herran Siunauksella.

 

Viimeaikainen keskustelu Isra-
elin oikeuksista ja “miehitetyis-
tä” alueista sai minut tutkimaan 
historiaa. Ei vain sataa vuotta 
taaksepäin, vaan tuhansia vuosia 
taaksepäin. Löysin ihmeellisiä 
asioita, joita haluan sinulle nyt 
tuoda esille silmien avaamisek-
si. Effata -aukene! on entistä 
tarpeellisempi huuto tänäkin 
päivänä, kun ns disinformaatiota 
syötetään meille liian monesta 
tiedotusvälineestä, usein vielä 
vedoten “tutkijoihin” tai “asian-
tuntijoihin”.  

Pyhän Maan oppaana ja ar-
keologina toimiva Ariel Livson 
on laskenut, että Jerusalem 
on 4.000 vuotisen historiansa 
aikana tuhottu ja jälleenra-
kennettu 37 kertaa. Hän myös 
selventää, että Palestiina-nimen 
antoi maalle vasta vuonna 135 
jKr keisari Hadrianus, joka 
samana vuonna kukisti viimei-
sen juutalaiskapinan, Simon Bar 
Kosinan kapinan.

 Jos Palestiina haluaa perus-
taa oman valtion ja ottaa sitä 
varten maan Israelilaisilta, voisi 
oma kompromissiehdotukseni 
olla Genesaretin järven korkeu-
della Jordan-virran itäpuolella 
oleva alue, jonka Mooses, Juma-
lan tahdon mukaisesti, aikoinaan 
antoi kahdelle ja puolelle Is-
raelin sukukunnalle, nimittäin 
Ruubenin ja Gadin heimoille ja 
Manassen heimon toiselle puo-
lelle. Näin maa olisi tavallaan 
otettu israelilaisilta. Toisaalta 
on tosiasia, että tämäkään ei 
palestiinalaisille riittäisi, koska 
heidän perimmäinen tahtonsa on 
ajaa israelialiset kokonaan pois 

Jumala on Israelin puolella - ole sinäkin!

Erkki O Auranen
Kuva: 
Pauli Kemi

 Ihmisiä eniten askarruttava 
kysymys on BBC:n tekemän 
kyselyn mukaan elämän tar-
koitus. Toisella sijalla on kysy-
mys Jumalan olemassaolosta 
ja sitä seuraavilla kysymykset 
onnen mahdollisuudesta ja 
rakkauden lähteestä. Nämä 
ovat syitä myös mediamissi-
oiden järjestämiseen, jotta 
ihmiset voisivat löytää todelli-
sen vastauksen kysymyksiinsä, 
sanoi toiminnanjohtaja Hannu 
Haukka Mahdollisuus muu-
tokseen -mediatapahtuman 
tiedotustilaisuudessa maanan-
taina Helsingissä.
 
Kuukauden kestävä mediata-
pahtuma käynnistyi Helsingissä 
viime viikolla. Kampanja nostaa 
näkyville kertomuksia siitä, mi-
ten Jumala voi muuttaa elämän. 
Tarinat kuuluvat ja näkyvät tele-
visiossa ja radiossa, busseissa ja 
metroissa, ulkomainostauluissa, 
lehdissä, internetissä ja sosiaali-
sessa mediassa. Valtakunnallis-
ten radio- ja tv-kanavien kautta 
ne näkyvät ja kuuluvat myös 

pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella.

Tarinansa kertojina on sekä 
julkisuudesta tuttuja nimiä että 
tavallisia suomalaisia. Oman 
elämänsä muutoksesta kertovat 
muun muassa murhatuomiota 
istuva Lauri “Late” Johansson, 
ortopedi Sakari Orava, pikaluis-
telija Mika Poutala, viestintä-
johtaja Taneli Hassinen, kitara-
legenda Jukka Tolonen ja Miss 
Universum Anne Pohtamo.

Mediamission takana on noin 
73 kristillistä pääkaupunkiseu-
dun seurakuntaa ja järjestöä. 
Sen pääkoordinaattori IRR-TV 
on ollut mukana toteuttamassa 
vastaavia suurkaupunkimissi-
oita mm. Venäjällä, Intiassa ja 
Nepalissa. Suomessa järjestet-
tävä tapahtuma on ensimmäinen 
laatuaan Länsi-Euroopassa.

- Suurkampanja sähköisissä 
medioissa alkoi täydellä teholla 
maanantaina 19.9. Mainoska-
navina on mm. paikallisia ja 
valtakunnallisia radio- ja tele-
visiokanavia, kertoi apulaistoi-
minnanjohtaja Ari Talja. Hänen 
mukaansa mainonta ja ohjelmat 
eri kanavilla tavoittavat käytän-
nössä jokaisen alueen asukkaan 

neljän viikon aikana.
Puhelinkeskus päivystää 

ympäri vuorokauden koko 
kampanjakuukauden ajan pu-
helinnumerossa 0800-135135. 
Päivystäjien kanssa soittajilla on 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
keskustelun mieltään askarrutta-
vista kysymyksistä. Keskuksen 
kautta on mahdollisuus tilata 
ilmainen Elämäsi muutos -kirja. 
Se toimitetaan tilaajan toiveen 
mukaan joko postitse tai henki-
lökohtaisesti. Kirja on julkaistu 
suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi.

- Mediamission järjestämi-
nen lähti liikkeelle suuresta 
tarpeesta. Mediatapahtuma oli 
tarjolla koeteltuna formaattina, 
joka antaa paikallisille seura-
kunnille mahdollisuuden tehdä 
omaa työtään ja saada sen taakse 
suurkampanjan tuen ja julkisuu-
den, perusteli Lähetysseurakun-
nan pastori Markku Tuppurainen 
seurakuntansa mukana oloa 
mediakampanjassa. Hän on 
myös tapahtumaa valmistelleen 
päätoimikunnan puheenjohtaja.

- Tämä mediamissio on juuri 
sitä perustyötä, jota seurakunnan 
kuuluukin tehdä, totesi Vuosaa-

ren seurakunnan kirkkoherra 
Jussi Mäkelä tiedotustilaisuudes-
sa. Vuosaaressa kampanjayhteis-
työtä tehdään muiden paikallis-
ten seurakuntien kanssa.

- Kun tarjolla on tällainen 
tapahtuma, miksi seurakunta ei 
oviaan avaisi, säesti Roihuvuo-
ren seurakunnan kirkkoherra 
Pekka Kaskinen.

Muutostarinat puhuttele-
vat miljoonia
Suomalainen medialähetysjär-
jestö IRR-TV on organisoinut 
kaupunkimissioita yhteistyössä 
paikallisten seurakuntien kanssa 
yhteensä 56 suurkaupungissa. 
Vuodesta 2003 niitä on ollut 
Venäjällä, Ukrainassa, Keski-
Aasiassa, Lähi-idässä, Kau-
koidässä ja Intiassa. Lisäksi 
kampanja on järjestetty kym-
menissä pienemmissä kaupun-
geissa. Tuoreimmat ovat olleet 
Nepalissa, Intiassa, Israelissa, 
palestiinalaisalueilla, Guyanassa 
ja Ural-vuoriston Permissä.

Yhteenlaskettuna suurkau-
pungeissa järjestetyt mediakam-

panjat ovat tavoittaneet jopa 140 
miljoonaa ihmistä. Suomessa 
käynnistynyt mediamissio on 
ensimmäinen laatuaan läntises-
sä Euroopassa. Sen odotetaan 
tavoittavan valtakunnallisten 
medioiden kautta jopa 2 miljoo-
naa suomalaista.

Ensi vuonna on suunnitteilla 
vastaava tapahtuma Turkuun ja 
Tallinnaan. Alustavia kutsuja 
mediatapahtumien järjestämi-
seen on tullut 15 miljoonakau-
pungista viidessä maanosassa, 
muun muassa Ruotsista, Nor-
jasta, Ranskasta, USA:sta ja 
Kanadasta.

 
Lisätietoja:
Jussi Mursula
kampanjatiedottaja
0400-941489
jussi@mursula.net
 
Mahdollisuus muutokseen tapahtuman 
lehdistötiedotteet:
http://www.mahdollisuusmuutokseen.fi/
info/press/

Kampanjasivut nyt suomeksi - ruotsiksi 
-englanniksi:
http://www.mahdollisuusmuutokseen.fi

 

kunnian itselleen ja sanoa “Me 
saavutimme voiton omin voi-
min”. Kun oikea heti koitti, 
Gideon sanoi miehilleen: “Ylös 
kaikki. Nyt Herra antaa meidän 
lyödä midianilaiset”. Jumala 
soti ja sai kaiken kunnian tästä-
kin taistelusta. 

Samalla lailla me saamme 
uskoa, että Jumala tänäkin päi-
vänä sotii israelilaisten puolesta 
ja auttaa Israelia selviytymään 
voittajana kaikkia maailman 
kansoja vastaan. Siksi meidän 
suomalaisten tulee jatkuvasti 
seistä rohkeasti Israelin puolel-
la ja siunata Israelia 4. Moosek-
sen kirjan 6 luvun 22 jakeesta 
alkavalla rukouksella.

Ystäväni, ole luja ja rohkea! 
Uskovan rukous saa edelleen 
ihmeitä aikaan.

Erkki O Auranen
pastori

 

Mediamissio vastaa peruskysymyksiin
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Sari Essayah, KD:n euro-
parlamentaarikko, kertoi 
elokuussa kesäisessä Suomen 
pääkaupungissa näkemyk-
siään mm. Euroopan talous-
kriisistä ja Lähi-Idän kehi-
tyksestä keskellä kiireistä lo-
malaisen tapaamismaratonia. 
Essayah tunnetaan ahkerana 
meppinä, joka on aktiivisesti 
läsnä parlamentin täysistun-
noissa ja joka on mm. tehnyt 
lukuisia muutosehdotuksia 
valiokuntien kannanottoihin.

Sari Essayah kuuluu varsinaisena 
jäsenenä EU:n Israel-valtuuskun-
taan ja varajäsenenä Pohjois-Af-
rikan ns. Maghreb-valtuuskun-
taan, joka  vastaa suhteista esim. 
Tunisiaan ja Marokkoon. 

Arabikeväästä 
muutosten syksyyn
Essayah kertoi arabimaiden kehi-
tyksen seuraamisen olevan yksi 
syksyn teemoista.

-Talouskysymykset pyörivät 
koko ajan agendalla ja hallitse-
vat eurooppalaista politiikkaa. 
Lähi-Idän arabikeväästä alkaen 
olen seurannut sen alueen turval-
lisuustilannetta laajemminkin. 
Tuntuu, että ollaan vedenjakajalla 
ja tilanne on kovin herkkä. Essa-
yah näkeekin, että arabimaiden 
demokratialiikehdintä on jäänyt 
eurooppalaisessa katsantokannas-
sa liian vähälle huomiolle.

-Kun Eurooppa painii omien 
talousongelmiensa kanssa niin 
tämä suuri muutos mikä on tapah-
tunut aivan lähiympäristössä on 
jäänyt vähemmälle seuraamiselle.

Arabimaiden demonstraatio-
aallot ovat saaneet aikaan konk-
reettisia muutoksia jo useammissa 
maissa, joista yksi keskeisimmistä 
on Israelin naapurimaa Egypti. 
Egyptin muutos Mubarakin yksin-
valtaisesta hallinnosta demokraat-
tiseksi monipuoluemaaksi voi 
kuitenkin olla yllättävän kivinen, 
Essayah varoittaa.

-On sanottu että sen vuoksi 
vaaleja on lykätty että mikään 
muu kuin Muslimiveljeskunta ei 
ollut valmistautunut vaaleihin 
koska demokraattisia kansalaisyh-
teiskunnan elementtejä ei ollut 
olemassa. Mutta toisaalta kuun-
telin kesällä EU-parlamentissa 
Egyptin EU-suurlähettilään lu-
entoa. Hän sanoi, että kymmeniä 
puolueita on toki olemassa, mutta 
ei kovin monia ammattimaisia 
puolueorganisaatioita. Essayah 
toteaa, että ääri-islamistien val-
taannousu on yksi skenaario 
siitä, mitä voi tapahtua. Mikäli 
Egyptissä lähdetään maltilliseen 
suuntaan, sillä on vakauttava 
merkitys Egyptin ollessa tie-
tyssä mielessä suunnannäyttäjä 
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä.

Israelin ja naapurimaiden alu-
eelliset haasteet eivät kuitenkaan 
rajoitu tähän. Essayah pitää Iranin 

toimia aluetta epävakauttavina.
-Iranin rahoitus ääriliikkeille 

on alueen suurin epätasapainoa 
aiheuttava tekijä, Essayah aprikoi.

-Palestiinalaiskysymys voi 
tietenkin nopeasti kärjistyä ja 
rajakonflikteja voi tulla, mutta 
pikemminkin suuri uhka alueella 
olisi hallintojen karkaaminen ex-
tremistien käsiin.

Eurooppalaisen talous-
puhurin pyörteissä
Suomessa on eduskuntavaalien 
jälkeen seurattu vakuusneuvotte-
luja ja Kreikan kamppailua vel-
kataakkansa kanssa. Perussyynä 
ongelmiin Essayah näkee vähin-
täänkin joidenkin EU-jäsenmai-
den taloudenhoidon.

-Ongelman lähtökohta on se, 
että monissa jäsenmaissa kansal-
linen talouspolitiikka on hoidettu 
huonosti. On päästetty budjettiali-
jäämät aivan holtittomalle tasolle 
ja talousongelmat on paikattu 
ottamalla lisää velkaa.

Essayahin resepti  Kreikan 
talouskriisissä olisi Kreikkaa 
lainoittaneiden pankkien pääomit-
taminen ja sitä kautta tilanteen 

vakauttaminen. 
-Kun on puhuttu että Kreikkaa 

ei voitaisi päästää velkasaneera-
ukseen, niin sijoitettaisiinkin tämä 
raha suoraan näiden pankkien 
tukemiseen. Näiden pankkien 
osakkeita otettaisiin pääomitusta 
vastaan rahoitusvakausvälineelle. 
Tällöin kun pankit omistettaisiin 
osittain, olisi toivoa että tästä 
seikkailusta jää jotain mahdolli-
sesti veronmaksajillekin. 

Essayah ei innostu eurobon-
deista, joita on toistuvasti nostettu 
esille eurooppalaisen talouson-
gelman yhtenä ratkaisuna. Eu-
robondit merkitsisivät jatkossa 
Suomelle suurempia korkomeno-
ja. Essayah ei lämpene myöskään 
talouskriisin hoitoon räätälöidylle 
ns. “six pack”-lakipaketille kuin 
tietyin osin.

-Kasvu- ja vakaussopimuksen 
noudattamisen valvominen ja 
mahdollinen sanktioiminen on 
sinänsä kannatettava asia, Essa-
yah sanoo viitaten lakipakettiin 
liittyvään ns. käänteiseen mää-
räenemmistöpäätökseen. Mak-
rotalousseurantaa jäsenmaiden 
talouksille Essayah ei kannata. 
Komissiolla olisi tällöin oikeus 

määrittää makrotaloudelliset mit-
tarit kansantalouksille.

-Ensinnäkin heillä olisi oikeus 
poimia haluamansa mittarit ja 
oikeus asettaa näille mittareille 
arvot joilla katsottaisiin onko 
tavoitteisiin päästy vai ei, ja 
myöskin sanktioida. Tämä siirtäisi 
talouden ohjausvallan komission 
puolelle. Kansallisen suvereni-
teetin ja budjettivallan kannalta 
tämä olisi käsittämätön päätös. 
Emmehän me voi meidän kansal-
lista talouspolitiikan ohjaustamme 
lähteä antamaan muualle. Kasvu 
ja vakaussopimukseen on sitou-
duttu ja terveen kansantalouden 
kannattaa niitä joka tapauksessa 
noudattaa. 

Liittovaltiokehitys EU:ssa
Talouskriisin varjolla Euroopan 
Unionin liittovaltioistumista aja-
vat intressiryhmät ovat saaneet 
pohjustettua kehitystä, joka mah-
dollistaa liittovaltiokaavailujen 
edistämisen epävakaassa talous-
tilanteessa, Essayah näkee.

-Koko tämä prosessi mikä on 
talouskriisin ympärillä ollut, on 
vienyt talouspolitiikan integraa-
tiota syvemmälle. Makrotalous-

säätely veisi lähemmäs liittoval-
tiota sekin, Essayah sanoo.

-Kun lähdetään makrotalou-
den ohjaukseen, tullaan lähelle 
muuttujia joissa kansallisilla 
parlamenteilla ei ole suurtakaan 
mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. 

Muutospaineet kohti saman-
tyyppistä talouspoliittista raken-
netta olisivat haaste myös poh-
joismaiselle hyvinvointimallille.

-Pohjoismaiset kansantaloudet 
eivät ole perustuneet mataliin 
työvoimakustannuksiin vaan 
nämä ovat olleet osaamis- ja 
koulutuspainotteisia yhteiskuntia, 
joissa on katsottu että kaikilla 
kansalaisilla on oikeus ilmaiseen 
peruskoulutukseen, ja meillä jopa 
yliopistotasolle saakka. On pyritty 
siihen että meillä olisi mahdol-
lisimman osaava kansakunta, 
kun on taas maita joissa pyritään 
madaltamaan työvoimakustan-
nuksia ja yhteiskunnan rakenne 
on toisentyyppinen. Herkästi 
tullaan isoihin periaatteellisiin 
kysymyksiin, jolloin esimerkiksi 
tehokkuuskriteerien kautta tulisi 
suuria paineita julkisen sektorin 
alasajamiseen.

Eurokriisistä alkanut kehitys 

Europarlamentaarikko Sari Essayah on hengellinen vaikuttaja koko Euroopassa.

Europarlamentaarikko Sari Essayah: 

Jerusalemin tulee säilyä  jakamattomana
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-On kuulunut kommentteja, et-
tei olisi ikinä uskottu, että tehdään 
muutaman vuoden sisällä sellaisia 
taloudellisen integraation harppa-
uksia kuin nyt on tehty.

-Olen sitä mieltä, että talous-
kriisi on tietenkin hoidettava, ja 
kun kerran talouden vakautusme-
kanismi eli väliaikainen rahoi-
tusvakausväline on olemasssa, 
niin käytetään sitä pankkikriisin 
hillitsemiseen, mutta ei samanai-
kaisesti lähdetä viemään talouden 
liittovaltiokehitystä eteenpäin.

Liittovaltiolobbareille Essayah 
ennustaa kiireistä syksyä.

-Luulen, että syksyn aikana 
Suomessa tätä keskustelua poh-
justetaan sen tyyppisillä argu-
menteilla, että liittovaltio nähdään 
keskusjohtoisena ja federalistise-
na kun voitaisiin nähdä liittovaltio 
alhaalta ylöspäin rakentuvana.

Essayah haluaisi keskittyä EU-
maiden keskinäiseen yhteistyöhön 
niissä kysymyksissä, joissa se 
hyödyttää jäsenmaita kansainvä-
lisesti, sekä hoitaa euro-ongelman 
kuntoon. Markkaa hän ei haikaile 
takaisin, mutta ei toisaalta pidä 
ajatusta aivan mahdottomana-
kaan.

-Järkevintä olisi estää pankki-
kriisin eskaloituminen ja hoitaa 
euro kuntoon. Se olisi lyhyellä 
tähtäimellä viisainta politiikkaa.
Suomen irrottautuminen eurova-
luutasta ei kuitenkaan ole täysin 
mahdoton ajatus.

-Jos tämä kriisi menee siihen, 
ettei löydetä ulospääsytietä, ja 
mennään syvemmälle yhteisiin 
velkavastuisiin, niin silloin tieten-
kin pitää ryhtyä harkitsemaan, että 
voidaanko tästä irtautua. Ja mikä 
sen hinta on, Essayah toteaa.

Jakamaton Jerusalem
Mahmoud Abbasin Palestiina-
laishallinto on aikeissa hakea yk-
sipuolista tunnustamista palestii-
nalaisten valtiohankkeelle YK:n 
syyskuun yleiskokouksessa  ns. 
“1967 rajoilla”, mikä tarkoit-
taisi myös pyrkimystä Jerusale-
min kaupungin uudelleen jaka-
miseen. Israel on vuoden 1980 
julkilausumassan todennut, että 
Jerusalem on Israelin jakamaton, 
ikuinen pääkaupunki.

- Kun rauhanneuvotteluissa ei 
ele edetty, tämä on tietyllä tavalla 
ollut Palestiinalaishallinnon keino 
ajaa Israelia nurkkaan ja vahvistaa 
omia asemia, Essayah arvioi.

Essayah ei usko palestiinalais-
hallinnon pyrkimysten menesty-

voisi johtaa hyvin radikaaleihin-
kin muutoksiin Suomessa, joka 
ainoana Pohjoismaana on mukana 
valuuttaunionissa.

-Pohjoismaisissa hyvinvoin-
tiyhteiskunnissa on pyritty koh-
tuullisen suureen julkiseen sek-
toriiin joilla on pyritty takaamaan 
universaalit sosiaalietuudet kai-
kille. Joudutaan äkkiä valinta-
tilanteeseen, jossa joudutaan 
kysymään, pystytäänkö pitämään 
yllä tämäntyyppistä järjestelmää, 
Sari pohtii.

Eroon eurosta?
Essayah soisi näkevänsä, että ta-
louskriisin hoitaminen pysyy les-
tissään.

Europarlamentaarikko Sari Essayah: 

Jerusalemin tulee säilyä  jakamattomana
miseen YK:ssa.

-Kun kuuntelee niitä joilla on 
realistinen käsitys siitä mitä suur-
valloissa ajatellaan, niin monet 
pitävät kyllä tätä  epärealistisena 
hankkeena. Tämä ei tule saamaan 
suurten länsimaiden tukea. He 
eivät lähde tunnustamaan sellaista 
palestiinalaishallintoa, jolla ei ole 
rauhansopimusta Israelin kanssa. 
Puhumattakaan, että he lähtisivät 
ulkoapäin tunnustamaan sellaisia 
rajoja, joista ei ole sovittu osa-
puolten kesken, tai että tunnustet-
taisiin jokin alue pääkaupungiksi, 
joka ei ole sisältynyt rauhanneu-
votteluihin eikä keskinäisiin sopi-
muksiin, Essayah toteaa.

Palestiinalaisosapuolelle Essa-
yah katsoo taktiikan olevan suh-
teellisen riskitön taktinen toimen-
pide, kun taas Israelille tilanne on 
poliittisesti epäkiitollinen. 

-Israelille tämä on äärimmäi-
sen kiusallinen tilanne. Ne jotka 
eivät tunne sen alueen historiaa 
ja tasapainoa ja ehkä näe alueen 
kokonaisturvallisuustilannetta, 
eivät myöskään ymmärrä sitä, 
millaiseen asemaan se ajaa Isra-
elin tässä tilanteessa. Essayahin 
näkemys Jerusalemin asemasta on 
hyvin selkeä.

-Olisi suuri tragedia, ei vain 
Israelille ja palestiinalaisille vaan 
koko maailmalle jos Jerusalem 
jaettaisiin. Mielestäni Jerusale-
min tulee olla yksi, yhtenäinen 
kaupunki ja säilyä sellaisena kuin 
se tänä päivänä Israelin hallinnon 
alla tunnetaan.

Jerusalem on ainutlaatuinen 
maailmanperintökohde, Essayah 
kuvailee.

-Jerusalem on Israelin pääkau-
punki mutta se on tietyllä tavalla 
myös koko maailman maail-
manperintökohde. Kun meillä 
on Unescon maailmanperintö-
kohteita, niin jos yksi kaupunki 
on maailmanperintökohde, niin 
Jerusalem on sitä, toteaa EU:n 
israel-delegaatiossa mukana oleva 
Essayah.

-Jerusalemissa tulee kaikkien 
kansojen, kuten Raamattu sanoo, 
voida ylistää Jumalaa. Jerusale-
min asema on kriittisen tärkeä.

Kärsivä seurakunta
Kristittyjen vainot ovat todelli-
suutta yhä useissa kehittyvissä 
maissa, varsinkin ns. 10/40 ikku-
nan alueella.

-Kristityt ovat edelleen maa-
ilman vainotuin uskontokunta, 
Essayah muistuttaa, todeten, että 

EU:ssa on keskusteltu kristittyjen 
vähemmistöjen suojan tarpeesta 
esimerkiksi joissakin muslimi-
maissa. Jopa eurooppalaisessa 
sivistysmaassa Britanniassa kris-
tittyjen sananvapaus on koetteilla 
sikäläisen vihapuhelainsäädännön 
ansiosta. 

-Britanniassa on oma vihapu-
helainsäädäntönsä joka on siellä 
lähtenyt elämään ihan omaa elä-
määnsä. Sananvapaus ja kunnian-
loukkaslainsäädäntö on hieman 
toisentyyppinen kuin Manner-
Euroopassa, Essayah huomauttaa. 

Sari Essayah on meppinä nos-
tanut esille vainottujen kristittyjen 
kohtaloita, ja vedonnut heidän 
puolestaan EU-komissioon.

-Viimeisimpänä olen tehnyt 
Ashtonille kysymyksen iranilai-
sen pastorin puolesta, jota uhkasi 
kuolemantuomio sen tähden että 
hän oli julkisesti tunnustautunut 
Jeesuksen seuraajaksi ja häneltä 
vaadittiin tämän tunnustamisen 
perumista, Essayah kertoo. Pastori 
ei ole tunnustustaan perunut eikä 
tuomiota ole toimeenpantu. 

-Tiettyjen maiden suhteen jat-
kuvan paineen ylläpitäminen on 
ihan yhtä tärkeää, vaikka aina ei 
saataisi tiettyä päätöstä muutettua, 
Sari toteaa.

Kiinassa, joka aktiivisesti ha-
kee vahvaa roolia maailmantalo-
udessa, esiintyy yhä kristittyjen 
vainoja.

-Kiinalaisia pastoreita on ollut 
joiden puolesta on vedottu lähet-
tämällä suoraan suurlähettiläille 
kirjeitä sekä Kiinaan että EU:n 
puolella, Essayah kertoo.

-Kauppasuhteiden hoitaminen 
on niitä tilanteita, joihin pitäisi 
liittää ihmisoikeusasiat. Länsi-
maisina yhteiskuntina voidaan 
kysyä, onko tehty kaikki mah-
dollinen näiden asioiden eteen-
päinviemisessä, Sari huomauttaa.

EU-maiden 
ihmisoikeuksista
Romanien asema on yksi Eu-
roopan Unionin kipupisteistä. 
Monessa EU-maassa, toisin kuin 
Suomessa, romanien asema ei ole 
kehuttava. Suomeen kerjääämään 
tulevat romanit ovat oma lukun-
sa. Essayah on mukana EPP-ryh-
män romanipoliittista strategiaa 
pohtivassa työryhmässä.

-Meilläkin on mustat historian 
vuotemme mutta tänä päivänä 
suomalainen romanivähemmis-
töpolitiikka kelpaa esimerkiksi 
muille maille. Suomessa on tehty 

hyvää työtä sen suhteen, esim. 
asuntoprojektit 60-70 luvuilla 
ovat vakiinnuttaneet sen, että 
romanit ovat vähitellen luopu-
neet kiertävästä elämäntavasta ja 
asettuneet aloilleen, Sari korostaa.

Eräs Suomessa aikaansaatu 
muutos romanien asemaan oli 
romanilasten oppivelvollisuus 
70-luvulla.

- Lapset tulivat samalla tavalla 
oppivelvollisuuden piiriin kuin 
monissa muissa maissa. Sosiaali-
palvelvelut kuuluvat heille samoin 
kuin muillekin väestönosalle. Val-
tavirtaistaminen tapahtuu kaikilla 
elämän osa-alueilla. Toisin on 
vaikkapa Romaniassa, joka liittyi 
EU:n jäseneksi vuonna 2007.

-Monissa Euroopan, etenkin 
Itä-Euroopan maissa romaniper-
heiden lapset eivät käy koulua, 
heitä ei ole välttämättä kirjattu 
mihinkään, heillä ei ole henki-
löllisyyspapereita eikä heitä ole 
virallisesti olemassakaan. On 
valtavan pitkä matka saada ihan 
perusasioita kuntoon.

Essayah katsoo, että ensiarvoi-
sen tärkeää olisi saada romanien 
asiat kuntoon heidän kotimais-
saan.

-Tässä tilanteessa EU:n tulisi 
olla jämäkkänä, että jäsenvaltiot, 
jotka ovat jättäneet hoitamatta 
omiin vähemmistöihinsä liittyvät 
kysymykset, pitäisi velvoittaa nii-
den hoitamiseen. Toki siihen voi-
daan antaa EU:n taholta resursso-
intia, rakenne ja sosiaalirahaston 
tukia, mutta niiden käyttämistä 
pitää valvoa loppuun asti. 

Europarlamentaarikon päivä on 
kiireinen ja puolijuoksua lähdem-
me ottamaan kuvia Esplanadin 
puistoon. Sari kertoo liikunnan 
olevan voimavara mepin työssä. 
Ekumeeninen rukousryhmä on 
myös asia, josta suomalainen 
kristitty meppi ammentaa voimaa 
arjen keskellä.

-Joku meistä valmistaa lyhyen 
sanankohdan, rukoillaan yhdessä 
ja rukousaamiainen loppuu yh-
teiseen Isä meidän-rukoukseen, 
jonka jokainen lukee omalla 
äidinkielellään. Suomessa ovat sa-
nat pitkiä niin täytyy pitää kiirettä 
että ehdin samaan tahtiin muiden 
kanssa. Mutta se on todella ihanaa 
sillä sinne tullaan eri ryhmistä ja 
maista ja eri kirkkokunnista, ja se 
on yhteinen juttu.
Teksti ja Sarin kuvat: 
Heljä Ahjovaara-Steck 

Europarlamentaarikko Sari Essayah tukee jakamatonta Jerusalemia.
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Sille joka uskoo Jumalaan, on 
täysin luonnollista kääntyä Hä-
nen puoleensa sekä pienissä että 
suuremmissa ongelmisssa, Hä-
neen joka on luonut taivaan ja 
maan. Tässä kirjoituksessa halu-
an kirjoittaa muutamista omista 
kokemuksistani Jumalan hyvyy-
destä. Kaikkihan me voimme 
joutua vaikeuksiiin vähän silloin 
tällöin. Haluan siksi tässä viitata 
joihinkin rukousvastauksiin, joi-
ta minä ja perheeni on vuosien 
mittaan saanut.

Aivokalvontulehdus
Poikamme joka nyt on jo aikui-
nen, sai 3,5 vuoden iässä voi-
makkaan päänsäryn. Muutama 
päivä kului, muttei mitään pa-
rannusta tapahtunut. Hänen van-
hempinansa ymmärsimme, että 
hänet täytyy viedä sairaalaan. 
Silloin näyttäytyi, että hän oli 
saanut vaikean ja vakavan aivo-
kalvontulehduksen. Kysyttyä-
ni lääkäriltä sain vastaukseksi, 
että poikamme oli hyvin sairas, 
ja että hänellä oli 50% mahdol-
lisuus selviytyä hengissä. Tämä 
tieto teki meidät tietenkin hyvin 
huolestuneiksi, jopa tyrmisty-
neiksi.

Tietenkin rukoilimme ja huu-
simme Jumalan puoleen hädäs-
sämme! Myös muita läheisiä 
rukoili hänen puolestaan, mm 
isoäiti ja sokea ystävätär. Kun he 
molemmat rukoilivat yöllä, sai 
ystävätävämme sanoman Juma-
lalta, että poika paranee ja että 
tämä tulisi olemaan Jumalan kun-
niaksi! Niin siinä kävi, poikamme 
parani kokonaan ja tänään hän on 
46 vuoden ikäinen, naimisissa 
ja kahden lapsen isä! Kiitos ja 
Kunnia! Kiitämme Jumalaa siitä 
huolenpidosta, jota Hän osoitti 
meille, kun käännyimme Hänen 
puoleensa.

Ulkonainen kyhmy
Teini-iässä huomasi vaimoni 
kyhmyn rinnassansa. Tämä tie-
tenkin huolestutti häntä siinä 
nuoressa iässä. Nuorisoviikolla 
ollessaan pyysi hän joka päivä 
esirukousta. Hän itse ja, van-
hemmat ja muita rukoili myös in-
nokkaasti. Kun viikko oli loppu, 
oli myös kyhmy poissa. Jumala 
oli armollinen ja armelias ja pa-
ransi. Ylistys Herralle – kyhmy 
oli hävinnyt, kun monet olivat 
yhtyneet huutamaan Jumalan 
puoleen. Hän ei ainoastaan kuuli 
rukoukset, vaan huolehti myös 
siitä että kyhmy hävisi!

   
Lyttyynmenneet välilevyt
Omasta puolestani olen monet 
kerrat saanut kokea Jumalan vas-
tauksia rukoukseen, mutta välil-
lä on vastaus saattanut viipyä. 
Jumala pitää kaiken kädessään 
ja Hän tietää, milloin on aika ih-

meelle. Ollessani ainoastaan 39 
vuoden ikäinen sain aivan odot-
tamatta hyvin vaikean säryn sel-
kääni. Kävi selville tutkimuksen 
yhteydessä, että kaksi välilevyä 
oli painuneet yhteen. Tämä oli 
tapahtuman kulku:

Istuin työpöydän  äärellä työ-
paikallani. Kello oli jo 12. Ja mi-
nun piti pyöräillä kotiin lounaa-
alle. Nousin ylös konttorituolista, 
mutta samalla hetkellä putosin 
suoraan lattialle voimatta halli-
ta sitä. Muutaman 10 sekunnin 
jälkeen yritin nousta, mutta se ei 
onnistunut, lihakseni eivät rea-
goineet ja minulla oli kova kipu. 

Kuulin askeleita käytävällä ja 
yritin huutaa apua, mutten saanut 
ääntä kurkustani. Maattuani hil-
jaa pitkän tovin yritin vetäytyä 

konttorituolille. Lihakset olivat 
alkaneet toimia ja ääneni alkoi 
kuulua, mutta jokainen liikahdus 
teki kovasti kipeää selässäni. 
Onnistuin kuitenkin suurella vai-
valla nousemaan tuolille ja repiä 
puhelimen käteeni. 

Soitin vaimolleni ja kerroin ti-
lanteen, ja pyysin häntä tulemaan 
autolla ja auttamaan minut kotiin. 
Noin 20 minuutin kuluttua tuli 
hän ja yhdessä työtoverini kanssa 
sain apua kotiin asti. Iltapäivällä 
tuli lääkäri kotiin ja tutki minut 
ja antoi minulle kipua lievittävän 
ruiskeen ja tabletteja. Hän sanoi, 
etä kaksi välilevyä olivat painau-
tuneet yhteen.

Muutaman viikon sairasloman 
jälkeen aloin tehdä työtä jälleen, 
mutta jatkuvalla säryllä, tosin 

lievemmällä. Minulla oli sitten 
selkäsärkyä seitsemän vuotta. Se 
ei ollut koko ajan hyvin vaikea, 
mutta se vaivasi kuitenkin, var-
sinkin kun työskentelin esim puu-
tarhassa, lumenluomisessa jne.

Näitten vuosien joiden aikana 
olen monet kerrat pyytänyt esi-
rukousta erilaisisssa kristityissä 
yhteyksissä, kotonamme ja muis-
sa kristillisissa kokouksissa, olin 
eräässä jumalanpalveluksessa 
kuten niin monta kertaa aikai-
semmin. Yhtäkkiä rukoushetken 
aikana sai minulle tuntematon 
nainen sanoman Jumalalta, joka 
kuului näin:

”Sinulla jolla on monta vuotta 
ollut hyvin vaikea kipu selässä, 
tulet kohta pääsemään särystäsi. 
Älä hellitä!”

Siitä hetkestä lähtien on selkä-
ni tullut paremmaksi vähitellen, 
kunnes se oli yhtä terve kuin 
ennen kollapsia. Kiitos ja ylistys! 
Välillä saamme olla kärsivällisiä 
ja odottaa, mutta Jumala on us-
kollinen!

Avainten löytö
Tyttäremme opiskeli lukiossa. 
Oli syksy ja heidän piti koulus-
sa tehdä jonkinlainen koristus 
lavastus. Tytär meni lähellä ole-
vaan metsään ja poimi puolakan-
varsia ja vähän muuta. Hänen 
tullessaan kotiin sanoi hän: Isä, 
olen pudottanut avainnippu-
ni metsään. Hänen itsensä piti 
mennä johonkin kokoukseen. 
Mene vain sanoin, minä menen 
etsimään. 

Pitkäaikainen Ruotsin KD:n kansanedustaja Kjell Eldensjö:

Jumalan huolenpitoa arjessa

Peter Youngren julisti armonsanomaa innokkaana ja antautuneena

Kjell ja Anita Eldensjö eivät ole jättäneet Ruotsin eduskuntaa (Riksdag), vaan he pitävät siellä rukouskokouksia Ruotsin ja herätyksen puolesta.
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Rukoilin metsään mennessäni 
että löytäisin avaimet nopeasti. 
En tiennyt tarkasti, missä hän oli 
ollut joten menin vain suoraan 
metsään, jossa oletin avainten 
olevan. Puolukan varpuja oli pak-
susti ja muita kasveja. Oli kulunut 
vain pari minuuttia, ja ykskaks 
– siellä olivat avaimet syvällä 
puolukanvarsien alla! Halleluja! 
Jumala on hyvä Jumala!

Kadonneet rahat
Kun poikamme oli 18 vuoden 
ikäinen ja oli lukiossa, oli hän 
muutaman kerran ansaitsemas-
sa vähän taskurahoja olemalla 
apuna  ”Kansan Talossa (Folkets 
Hus)”. Tuolloin oli talvi. Hän oli 
lainannut autoani ja lähti mene-
mään myöheisenä iltapäivänä. 

Kun hän oli valmis extra työstä 
keskiyön aikaan, sai hän rahansa 
150 kr (vuosi oli 1983). Väsy-
neenä hän laittoi rahat taskuun-
sa ja  ajoi kotiin kyseiset 25 km. 
Pyrytti ja oli vähän uutta lunta, 
ja lisää oli tulossa. 

Hän tuli kotiin vahingoittumat-
toneena, mutta kotiin tullessaan 
huomasi hän että rahat eivät olleet 
taskussa. Hän katsoi vähän ulos, 
muttei nähnyt niitä. Aamulla 
kertoi hän minulle, että oli ka-
dottanut rahat. Kyllä ne varmaan 
löytyvät,  jos etsimme, sanoin; 
on mahdotonta hänen mielestään, 
koska oli satanut lunta yöllä. Hän 
lähti kouluun ja minä töihin, joten 
jätimme asian toistaiseksi siihen.

Kun tulin kotiin aloin uskossa 
Jumalaan luoda lunta auton si-

Pitkäaikainen Ruotsin KD:n kansanedustaja Kjell Eldensjö:

Jumalan huolenpitoa arjessa
säänajotiellä (n. 25  x 2,5 m) 180 
asteen kurvan kera. Uusi lumi 
oli noin 10 cm, mutta huokailin 
Jumalalle, että löytäisin nuo pari 
seteliä. Jumalahan voi auttaa 
tällaisessakin tilanteessa! Se oli 
hyvä opetus myös pojallemme. 
Loin lunta hetken verran ja olin 
jo ehtinyt luoda hyvän alueen ja 
olin kurvan lopussa. Silloin olin 
kuulevani erilaisen äänen kohti 
luontilapiota. Siinä se on ajattelin 
ja raavin varovaisesti lapiolla. 
Ja – juu, siellä lumen alla oli, ei 
vain yksi vaan molemmat setelit.

Kun poikamme tuli  koti in 
kysyin onko hän ehtinyt etsiä vä-
häsen aamulla. Ei, ja se oli turhaa 
edes yrittää, sanoi hän. Silloin 
paljastin, että  löysin molemmat 
setelit  luotuani lumet töitten 
jälkeen. Hän oli vähän nolo, kun 
annoin hänelle ne 150 kruunua.

Jumala voi vastata rukoukseen 
myös tällaisissa arkipäiväisissä 
tilanteissa, ja usko kasvaa!
Teksti: Kjell Eldensjö 
Käännös: Anja Örtlund
Kuvat. Pauli Kemi

Fakta, Kjell Eldensjö
Ruotsin eduskunnan, 
Sveriges Riksdagin 
sivuilta ruotsiksi

Aktuella och tidigare 
uppdrag
Riksdagsledamot: 
2007-12-06 – 2010-10-04 
2007-04-19 – 2007-11-05 
2006-10-02 – 2007-03-18 
1998-10-05 – 2002-09-30 
1991-09-30 – 1994-10-03

Försvarsutskottet: 
Ledamot 
2009-02-09 – 2010-10-04

Justitieutskottet: 
Suppleant 
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant 
1998-10-13 – 2002-09-30 
Suppleant 
1991-10-08 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet: 
Suppleant 
2006-10-10 – 2010-10-04

Lagutskottet: 
Ledamot 
1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och 
försvarsutskottet: 
Suppleant 
2010-02-04 – 2010-03-03
Suppleant
2009-11-12 – 2009-12-09 
Suppleant 
2009-02-12 – 2009-03-12

Kysymyksen, jonka monet 
ihmiset esittävät näinä päivi-
nä, on: jos Jumala on olemas-
sa, mistä voin hänet löytää? 
Kerrotaan nuoresta miehes-
tä, joka oli kovettunut kovien 
sota helvetin vuosina ja joka 
oli osallistunut tappamiseen ja 
tuhoon. Hän lyhistyi ja huusi 
pienen lapsen tavoin: ”Hyvä 
Jumala, missä olet”. 

Tämä kysymys on vähintäin yhtä 
ajankohtainen nykyaikaisessa 
Ruotsissa/Suomessa;  kysymys 
on päivänpolttava sekä kadun  
miehelle että kalliissa luxus ta-
loissa asuville, vankilakopeissa 
oleville aina  valtaistuimella is-
tuville.

Jos nyt Jumala on olemassa, 
mistä voin hänet löytää? Tämä 
usko, että olemassa täytyy olla 
universaalinen Jumala huolimatta 
siitä, mitä aikakautta ajattelet. 
Ihmiset ovat palvoneet kullasta 
tai hopeasta tehtyjä jumalia, he 
ovat palvoneet aurinkoa, he ovat 
kirjoittaneet lakeja ja määrä-
yksiä ominkäsin valmistetuille 
jumalille.

Muutamat ovat pettyneet ja 
ovat lopettaneet Jumalan etsimi-
sen. Heistä on tullut ateisteja ja 
väittävät, etteivät usko eivätkä 
tarvitse uskoa Jumalaan.  Niin 
teki August Strindberg monen 
vuoden ajan. Mutta hautakivelle 
hän antoi kaivertaa: ”Olet terveh-
ditty risti, minun ainoa toivoni”. 

Haluan sanoa sinulle ystävä-
ni, joka luet tätä, Jumala, elävä 
Jumala haluaa sinun löytävän 
Hänet.  Hän haluaa, että ym-
märrät että Hän on rakkaudessa 
luonut sinut ja että hän haluaa 
elää yhdessä kanssasi. Jumala 
haluaa ilmestyä sinulle Jeesuksen 
Kristuksen kautta, Hän joka kuoli 
ristillä kaikkien syntiemme takia. 

Jumala haluaa ilmestyä sinulle 
sen kautta, että Hänen Poikansa 
Jeesus nousi ylös kolmantena 
päivänä ja astui ulos haudasta. 

Jumala haluaa ilmestyä sinulle 
siten, että sinä tänään, juuri nyt 
saat kokea tämän todellisuuden. 
Sinä voit todella saada aloittaa 
todistaa tästä fantastisesta elä-
mästä: olen löytänyt Hänet, joka 
on Jumalan Poika ja maailman 
Pelastaja. 

Kuitenkin haluat ehkä kysyä: 
jos Jumala on luonut minut, 
kuka on sitten luonut Jumalan. 
Vastaukseni on: kukaan ei ole 
luonut Jumalaa. Hän on olemassa 
ikuisuudesta. Mikään ”big bang” 
ei ole luonut universumia, vaan 
se on mahtava Jumala, joka on 
luonut kaiken kaikkivaltiaalla 
sanallaan. 

Haluan varovaisesti johtaa 
sinut Jeesuksen Kristuksen luo, 
Hän joka huusi eräänä kaiken 
ratkaisevana päivänä: ”Isä, se on 
täytetty”. Hän paljastaa sinulle 
tien Jumalan luo. Niin paljon 
rakasti Jumala maailmaa ja sinua, 
että Hän Jeesuksen kautta paljas-
taa rakkautensa sinulle.

Voit rukoilla yksinkertaisen 
rukouksen, muodostaa sen omien 
tarpeittesi mukaan ja saat kokea, 
kuinka todellisuuden Jumala tulee 
arkipäivääsi. Raamattu sanoo, 
että se joka etsii, löytää ja se joka 
kolkuttaa hänelle ovi avautuu. 
Usko, vaikkakin se olisi heikko, 
on yhteyden side todellisen Ju-
malan ja pienen ihmisen välillä.

Toivon, että uskaltaisit rukoilla 
ja että sitten ottaisit yhteyttä jo-
honkin kristilliseen seurakuntaan 
päästäksesi eteenpäin etsiessäsi 
todellisuuden Jumalaa.

Jumala sinua siunatkoon, ys-
täväni.
Birger Skoglund

Auta minua!
Mistä voin löytää
Jumalan?

Kjell ja Anita Eldensjö eivät ole jättäneet Ruotsin eduskuntaa (Riksdag), vaan he pitävät siellä rukouskokouksia Ruotsin ja herätyksen puolesta.

Evankelista
Birger Skoglund
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"Sillä niin on Jumala maail-
maa rakastanut, että hän an-
toi ainokaisen poikansa,  ettei 
yksikään, joka häneen uskoo 
hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä." Joh. 
3:16 

Herra laski sydämelleni vertauk-
sen Jumalan puutarhan marjoista 
poimiessani pihallamme vadel-
mia. Vadelmien keruuaika on 
suhteellisen pitkä ja sitova. Kui-
tenkaan niitä ei ole läpi vuoden 
tarjolla, vaan ainoastaan loppuke-
sästä. Marjat olivat työllistäneet 
minua jo useita viikkoja, mutta 
olin runsaasta sadosta hyvin kii-
tollinen. Astiat täyttyivät nopeasti 
herkuista, kun uudet marjat olivat 
kypsyneet poimittaviksi.

Vaikka yritin poimia vadel-
mat huolellisesti talteen, välillä 
kuitenkin sormistani lipsahti 
marja hukkaan. Yritin löytää sen 
pensaan juurelta, mutten ollut 
aina onnekas. Surin kadonnutta 
marjaa. 

Osa poimittavista marjoista 
osoittautui pilaantuneiksi. Eta-
na tai toukka olivat asettuneet 

kodiksi ja pilanneet vähitellen 
marjan. Sen hylkäsin ja annoin 
tippua pöheikköön. Joskus marjan 
sisältä löytyi juuri sinne hakeutu-
nut toukka, mutta marja oli vielä 
pilaantumaton. Se oli helppo pe-
lastaa tuholaisen kynsistä yhdellä 
puhalluksella, ja poimia marja 
parempaan talteen.

Jumala on suuri puutarhuri. 
Olemme hänen kättensä tekoa, hä-
nen suurenmoisia luomistöitään. 
Jumalan suuressa puutarhassa 
marjat kasvavat ja kypsyvät, 
kunnes niiden aika tulee siirtyä 
eteenpäin. Marjat poimitaan eri 
tarkoitusta varten -toiset hillok-
si ja toiset mehuksi. Hyvät ja 
virheettömät marjat siirretään 
jalostettaviksi kattilaan. Niitä 
kuumennetaan ja ne saavat sokeria 
maistuakseen vielä paremmilta. 
Tuote valmistuu käyttöä varten.

Niinkuin minäkin, Jumala tun-
tee surua kadottaessaan yhdenkin 
marjan pensaastaan. Kaikki marjat 
eivät ole valmiita lähtemään jalos-
tusprosessiin. Ne hukkuvat omille 
teilleen. Jumala etsii aikansa heitä 
poimiakseen marjat koriinsa hy-
vää käyttöä varten, mutta joskus 

aika loppuu kesken ja marjat mä-
tänevät omiin oloihinsa.

Niin marjasatoa kuin ihmis-
mieltäkin vaanii pilaantuminen. 
Paholainen taistelee kypsyneestä 
sadosta haluten ryöstää sen it-
selleen. 

Jeesuksen seuraajat ovat Ju-
malan työtovereita marjojen hoi-
tajina ja sadonkorjaajina. Meidän 
tehtävänä on huolehtia, ettei yksi-
kään joka Häneen uskoo, hukkui-
si! Meidän tehtävänä on ravita ja 
pitää kaikin tavoin huolta Jumalan 
“marjoista”, ettei yksikään kato-
aisi Jumalan puutarhasta. Niin on 
Jumala maailmaa rakastanut… 
Sillä samalla rakkaudella meidän 
tehtävänä on rakastaa lähimmäiset 
Jeesukselle!

"Sen suurempaa rakkautta ei 
ole kenelläkään, kuin että hän 
antaa henkensä ystäväinsä edes-
tä. Te olette minun ystäväni, jos 
teette, mitä minä käsken teidän 
tehdä. En minä enää sano teitä 
palvelijoiksi, sillä palvelija ei 
tiedä, mitä hänen herransa tekee; 
vaan ystäviksi minä sanon teitä, 
sillä minä olen ilmoittanut teille 
kaikki, mitä minä olen kuullut 

Jumalan puutarhassa

Anne Huhtala                                                                                                           

Kuva: Pauli Kemi

Tornerin järjestämien rau-
hanmarssien ja mediatempaus-
ten ansiosta sanoma albiinojen 
ihmisoikeuksista on tavoittanut 
Tansaniassa kyläyhteisöjä ja 
viranomaisia maan presidenttiä 
myöten.

Torner on päässyt kiertämään 
suurlähetystöjä ja puhumaan 
YK:ssa. Vuonna 2008 hänen työl-
leen myönnettiin ihmisoikeuspal-
kinto. BBC kuvaa dokumenttielo-
kuvaa Tornerin elämästä ja murhia 
vastustavasta kampanjasta.

Kansainvälinen huomio 
edistää albiinojen oikeuksia
Rituaalimurha-aallon seuraukse

na albiinolapsia piilotettiin var-
tioiduille leireille ympäri Tan-
saniaa. Edelleen lukemattomat 
perheidensä hylkäämät lapset 
odottavat paluuta kotiin. 

− Meitä metsästetään edelleen 
kuin eläimiä. Näillä lapsilla ei ole 
mitään tulevaisuutta, koska yh-
teiskunnalla ei ole suunnitelmaa 
heidän turvalliselle kotiinpaluul-
leen. Tarvitsemme kansainvälisen 
yhteisön painostusta! 

− Suomalaisilla kansalais-
järjestöillä on merkittävä rooli 
Itä-Afrikan vammaistyössä. Suo-
messa haluan vaikuttaa päättäjiin, 
mediaan ja järjestöväkeen, että he 
taistelisivat puolestamme.

”Meitä metsästetään kuin eläimiä!” 

Albiinomurhia vastustava 
ihmisoikeusaktivisti vierailee Suomessa
Tansanialainen albiino Josephat 
Torner vierailee Suomessa loka-
kuussa. Hän kampanjoi vainottu-
jen albiinojen puolesta – joskus 
henkensä uhalla. Tornerin työ 
on saanut paljon mediahuomiota 
Tansaniassa ja kansainvälisesti.

Tansaniassa ja naapurimaissa 
albiinoja murhataan taikauskon 
vuoksi. Heidän elimistään ja 
raajoistaan maksetaan suuria 
summia, koska niiden uskotaan 
tuottavan onnea. Torner uskoo 
aktivismin voimaan taistelussa 
vainoja vastaan.

− Ihonvärini vuoksi vietin 
lapsuuteni täysin eristettynä ja 
hyljeksittynä. Jo 9-vuotiaana 

päätin, että elämäntehtäväni on 
antaa ääni niille, joilla ei sitä 
ole, nyt 34-vuotias Torner kuvaa 
uransa alkua.

Torner on toiminut yli kymme-
nen vuotta vammaisten lasten ja 
nuorten sekä albiinojen oikeuk-
sien hyväksi. Hän työskentelee 
suomalaisen lähetys- ja kehitys-
yhteistyöjärjestö Fida Interna-
tionalin ja Tansanian FPCT-hel-
luntaikirkon vammaisprojektissa.

− Kierrän kyliä, joissa rituaa-
limurhia on tapahtunut, ja kerron 
ihmisille albinismin lääketieteel-
lisistä syistä. Vain oikea tieto 
ja avoin keskustelu voi muuttaa 
asenteita. 

− Jos yksikin ihminen kuulee 
asiani, tavoitteeni on saavutettu. 

Taustatietoa:
www.fida.info/uutiset/fidan-
vammaishankkeen-aktivisti-kiipesi-
kilimanjarolle/
www.fida.info/blogi/vain-ihonvarin-
tahden/

Josephat Torner on Suomessa 
2.−9.10. Fidan vieraana. Hän puhuu 
to 5.10. vammaisjärjestö Abiliksen 
ja ihmisoikeusjärjestö KIOSin 
järjestämässä ihmisoikeusseminaarissa 
Helsingin Kuntatalolla. 
www.fida.info

Kampanjaan dalitien ihmisoikeuksien puolesta
Nepalin alakastisten asemaan 
parantamiseen tähtäävä Face-
book-kampanja, Ääni äänettö-
mille, sai ensimmäisenä päi-
vänään liikkeelle 2500 ihmistä 
Facebookissa. Kampanja alkoi 
keskiviikkona 21/9, jolloin suo-
malaiset laulajat  Maija Vilkku-
maa, Anna Puu ja Yona, Erin 
ja Tommi Kalenius sekä poliiti-
kot Pekka Haavisto ja Annika 
Saarikko lahjoittivat Facebook-
profiilinsa nepalilaisten alakas-
tisten, eli dalitien, käyttöön. Jul-
kisuudenhenkilöiden ääni kantoi 
pitkälle - kampanjan verkkolink-
kiä jaettiin Facebookissa ensim-
mäisenä päivänä yli 2500 kertaa.

Kampanjaan osallistuvien so-
siaalisen median profiili on nepa-
lilaisten dalitien käytössä keski-

viikosta lauantaihin 21.9.–24.9., 
jolloin niistä voi lukea dalitien 
arjesta ja elämästä. Tempauksella 
on tarkoitus kiinnittää huomiota 
dalitien yhteiskunnalliseen ase-
maan ja rohkaista suomalaisia al-
lekirjoittamaan vetoomus heidän 
ihmisoikeuksiensa turvaamisen 
puolesta. Vetoomus osoitetaan 
kehitysministeri Heidi Hauta-
lalle. Kampanjan ensimmäisen 
päivän jälkeen vetoomuksen oli 
allekirjoittanut yli 2100 ihmistä.

Jokainen voi vaikuttaa 
verkossa
Ääni äänettömille on Suomen 
Lähetysseuran järjestämä tempa-
us, joka on osa vuotuista Tasaus-
kampanjaa. Vuoden 2011 Tasa-
us-kohteena on Nepal ja maan 

miljoonien syrjittyjen ihmisoi-
keuksien parantaminen. Keräys-
varoin autetaan daliteja paran-
tamaan koulutustasoaan, pääse-
mään terveydenhuollon piiriin 
ja kehittämään elinkeinojaan.

Verkkovetoomuksen voi al-
lekirjoittaa osoitteessa www.
aaniaanettomille.fi. Samalta si-
vulta löytyvät myös ohjeet oman 
profiilin lahjoittamiseen.

"Usein kysytään, miksi pitäisi 
olla kiinnostunut Suomen ulko-
puolisista asioista - esimerkiksi 
dalitien ihmisoikeuksista Nepa-
lissa. Maailmalla liikkuessani 
olen nähnyt, miten tavallisia 
ihmisiä vahvistaa ajatus, että 
heidän tilanteensa tunnetaan ja 
ongelmansa tiedetään myös oman 
maan rajojen ulkopuolella. Se 

antaa voimia toimia oikeudenmu-
kaisuuden puolesta. Siksi annan 
mielelläni tukeni kampanjalle, 
jossa kiinnitetään huomiota da-
litien ihmisoikeuksiin Nepalissa. 
Ihmisen arvo kaikkialla maail-
massa on sama”, Pekka Haavisto 
totesi kampanjan alussa.

Nepalin dalitit elävät 
yhteiskunnan pohjalla
Nepalissa syntyperä määrittää 
ihmisen kohtalon: hänen koulu-
tusmahdollisuutensa, ammattin-
sa, puolisonsa ja muiden ihmis-
ten suhtautumisen. Dalitit elävät 
koko elämänsä järjestelmällisen 
syrjinnän kohteena. Yhteiskun-
taan kastijärjestelmän ajoista sit-
keästi juurtunut ajatus eriarvoi-
suuden luonnollisuudesta jättää 

heidät usein ilman koulutusta, 
terveydenhuoltoa ja ihmisarvoa. 
Yhteisö karttaa heidän varjoaan, 
eivätkä he saa ääntään kuuluviin.

Suomen Lähetysseura on Suo-
men evankelisluterilaisen kirkon 
lähetysjärjestö, joka toimii lähes 
30 maassa. Vuonna 1859 pe-
rustettu järjestö on puolustanut 
ihmisoikeuksia jo yli 150 vuotta. 
Lähetysseura on ulkoasiainmi-
nisteriön kumppanuusjärjestö ja 
Suomen vanhin kehitysyhteistyö-
tä tekevä järjestö.
Lisätietoja Lähetysseuran Ääni 
äänettömille -kampanjasta: 
Merja Nevala: merja.nevala@mission.fi, 
043 8242 154
Salla Matilainen / Suomen Lähetysseura
salla.matilainen@mission.fi
0438243274 (09) 1297 258

Isältäni. Te ette valinneet minua, 
vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät, että te menisitte ja kantai-
sitte hedelmää ja että teidän he-
delmänne pysyisi: että mitä ikinä 

te anotte Isältä minun nimessäni, 
hän sen teille antaisi. Sen käskyn 
minä teille annan, että rakastatte 
toisianne." Joh.15:16
Anne Huhtala
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Miksi elämän koneisto ei voi 
”kehittyä” vaan se on vält-
tämättä rakennettava no-
peasti? Vastaus ei perustu 
teologiaan vaan siihen, mitä 
fysiologiasta ja biokemiasta 
tiedetään.

Biokemia on osoittanut sekä
käytännön kokeissa että teori-
assa sen, että soluja ei synny 
eikä edes teoriassa voi syn-
tyä itsestään. On toki paljon 
erilaisia tarinoita ja teorioita 
elämän synnystä savikiteissä, 
RNA-maailmoissa ym. Yhteis-
tä niille on, että ne eivät toimi.

Mitään ”yksinkertaisia” soluja 
ei ole olemassa. Väite on myytti, 
jolla solun ”kemiallista evoluu-
tiota” yritetään perustella. On 
vain erilaisia ja erikokoisia solu-
ja, joista jokainen on huipputeho-
kas ja itse itsensä automaattisesti 
kopioiva aineenvaihduntakone.

Luomakunta on kokonaisuus, 
missä jokaiselle syntyvälle tuot-
teelle on suunnitel tu kierrä-
tysjärjestelmä. Mikäli näin ei 
olisi, maailma hukkuisi jätteisiin.

Solut  ovat  monimutkais ia 
biokemian tehtaita, missä sadat 
nanokoneet työskentelevät hui-
malla nopeudella satojen DNA-
ohjelmien ohjauksessa.

Ihmisen fysiologia perustuu 
monien eri elinten ohjelmoituun 
yhteistoimintaan. Esimerkiksi 
sydämen lyönti perustuu auto-
maattiseen tahdistukseen, joka 
on mahdollista vain kun veren 
happamuus, sen kalium-, kalsi-
um-, natrium- ja magnesium- ym. 
pitoisuudet ovat hyvin tarkasti 
säädetyillä tasoilla, joita erilaiset 
järjestelmät valvovat sekunnista 
toiseen.

Säätely perustuu monimut-
kaisiin takaisinkytkentäjärjestel-
miin, joita on kymmenittäin ja 
jotka toimivat yhteistyössä muun 
muassa erilaisten nanopumppujen 
kanssa, jotka säätävät tarkasti eri 
aineiden pitoisuudet sekä solun 
sisällä että ulkona. Kuolema seu-
raa muutamassa sekunnissa, jos 
tämä tasapaino häiriintyy. Muun 
muassa munuaiset, maksa, keuh-
kot ja umpieritysjärjestelmä val-
vovat fysiologisia toimintoja 
yhteistyössä.

Solut ja niiden sisäiset aineen-
vaihdunta- ja monistusjärjestel-
mät eivät voi ”kehittyä hitaasti”. 
Myös monisoluinen elimistö eri 
elimineen ja säätelyjärjestelmi-
neen on rakennettava kirjaimel-
lisesti muutamassa sekunnissa. 
Jos vaikkapa ihmisen solujen 
ATP-energiantuotanto lakkaisi, 
kuolema seuraisi välittömästi. Ei 
voida ajatella, että ensin kehittyi-
si maksa ja munuaiset ilmaantui-
sivat sen jälkeen vasta miljoonien 
vuosien kuluttua.

Sekä yksittäiset solut että so-
luista rakentuneet eliöt toimivat 
moitteettomasti vain, jos nii-
den oleelliset tiedostot ja nanoko-

neet toimivat. Yksikin väärä ami-
nohappo sadasta aminohaposta 
rakennetussa nanokoneessa voi 
pysäyttää elämän.

Ihmisen solua voisi verrata 
Lontoon kokoisen suurkaupungin 
kuhinaan. Solussa voi olla mil-
joona miljoonaa molekyyliä ja 
tuhat miljoonaa nanokonetta. 
Siellä on tietopankki, joka vastaa 
sataa hyllymetriä kirjallisuutta. 
Tietopankkia selataan päivittäin. 
Solussa on omat kokoonpano-
linjat ja postikeskukset, joissa 
tuhansiin tuotteisiin ”leimataan 
postinumero” joka sekunti ja 
tuotteet kuljetetaan erehtymät-
tä oikeaan paikkaan erityisten 
”postinkantajien” avulla. So-
luilla on omat puolustusvoimat, 
jätehuolto ja monistuskoneet, 
joilla voidaan kopioida koko 
tietopankki muutamassa tunnissa 
solun jakautumista varten jne. 
Tämä on nanoteknologiaa, jonka 
monimutkaisuutta voimme vain 
aavistella. Ei ole perusteltua 
väittää, että ihmisen jokaisen 
solun yli 3 000 miljoonan sym-

bolin koodi, sen ohjelmointi ja 
monistusjärjestelmä ynnä solun 
rakenteet ja nanokoneet olisivat 
syntyneet itsestään. Darvinistit 
väittävät, että pitkät ajanjaksot 
ratkaisevat tämän ongelman.

Miljoonat vuodet eivät tee 
mahdotonta mahdolliseksi. Aika 
tuhoaa DNA-tiedostoa termody-
namiikan toisen pääsäännön mu-
kaan. Tätä ei luonnonvalintakaan 
pysty estämään.

Ihmiskunnan perimä rappeu-
tuu 1,5 prosentin verran joka 
sukupolvi.Tämä tarkoittaa, että 
seuraavassa sukupolvessa vain 
98,5% saa jälkeläisiä jne. Tästä 
seuraa väistämättä ihmisen suku-
puutto muutaman kymmenen tai 
sadan tuhannen vuoden kuluttua.

Solun sisäinen vilkas aineen-
vaihdunta aiheuttaa mekaanisia 
vaurioita (mutaatioita), joista 
seuraa vanhenemista, sairauksia 
ja syöpää. Samoja vaurioita tulee 
väistämättä myös sukusoluihin 
ja vauriot siirtyvät näin seuraa-
ville sukupolville. Ihmiskunta 
kärsii tällä hetkellä jo ainakin 7 

000:sta periytyvästä sairaudesta, 
jotka johtuvat DNA-tietopankin 
vaurioista. Tämä osoittaa kiistat-
ta, että luonnonvalinta ei pysty 
poistamaan kaikkia haitallisia 
mutaatioita.

Looginen johtopäätös on, että 
luomakunnan kaltainen elävä ko-
konaisuus on rakennettu nopeasti, 
jopa muutamassa minuutissa, sillä 
muuten se ei toimisi. Luomisen 
tulos on ollut  aluksi virhee-
tön. Geeneistä voidaan todeta, 
että luomakunta ruvennut rappeu-
tumaan tämän täydellisen luomi-
sen jälkeen. Mutaatiot aiheuttavat 
aina väistämättä geneettisten 
tiedostojen rappeutumista josta 
lopputuloksena on sukupuutto.

Mutaatiot merkitsevät siis 
aina pitkässä juoksussa geneet-
tisen tiedon tuhoa, koska DNA-
kaksoiskierteessä voi olla jopa 
12 päällekkäistä tiedostoa. Tietoa 
luetaan DNA:sta usein molempiin 
suuntiin ja ohjeita myös poimi-
taan DNA-nauhalta kuin ”lego-
palikoita”. On helppo ymmärtää, 
että sattumanvaraiset vauriot 

(mutaatiot) eivät voi parantaa 
tällaista tiedostoa. Vaikka in-
formaatio ”paranisikin” vasem-
malta oikealle luettaessa, se ei 
välttämättä parane samaa kohtaa 
oikealta vasemmalle luettaessa. 
Niin sanotut ”hyödylliset mutaa-
tiot” ovat usein vain haitallisten 
mutaatioiden ”hyödyllisiä sivu-
vaikutuksia”, jotka hyödyttävät 
kantajaansa vain tietynlaisissa 
olosuhteissa. Tyypillinen esi-
merkki on kuonakasassa menes-
tyvä kasvi (Scherer, S., Evoluutio 
- kriittinen analyysi, ss. 59-60).

Luomakunnan geeneissä lukee 
”Made in Heaven” kaikkialla. 
Niissä on myös ”parasta ennen” 
päivämäärä, joka kertoo syn-
tiinlankeemuksen vaikutuksesta 
täydelliseen luomistyöhön. Raa-
mattu kertoo ilosanoman uusista 
taivaista ja uudesta maasta, jossa 
ei ole enää sairautta eikä kuole-
maa.
Pekka Reinikainen
lääkäri

Lääkäri Pekka Reinikainen:

Biokemia ja evoluutio

Pekka Reinikainen
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Messiaan
Jerusalem 
Äänitteen laulut ja soitto vie-
vät sinut Israelin kansan juhlien 
sykkeeseen. Ilon ja surun sävelet 
saavat myös juutalaisen äänen-
sävyn Messiaan Jerusalem – ää-
nitteellä, jonka laulut ovat Vesa 
Kemin ja Markku Ylipään käsi-
alaa, paitsi kaksi laulua.

Messiaan Jerusalem CD nyt tar-
joiushintaan 15 € + pk

Sinä voit pelastua – uudestisyntyä!
On hyvä pysähtyä miettimään 
elämän tarkoitusta. Voit asettaa 
itsellesi muutamia kysymyksiä: 
Miksi elän? Mikä on elämäni 
tarkoitus? Onko elämää ajallisen 
elämän jälkeen? Onko Jumala 
todella kaiken Luoja?

 
Usko Jeesukseen antaa todellisen 
identiteetin. Löydät yhteyden 
Luojaasi. Usko Jumalaan luotaa 
pitkälle - elämään kuoleman 
jälkeen.

On olemassa vain yksi pe-
lastuksen perusta ja vain yksi 
tie taivaaseen, ja se on Jeesus. 
“Eikä ole pelastusta yhdessäkään 
toisessa; sillä ei ole taivaan alla 
muuta nimeä ihmisille annettu, 
jossa meidän pitäisi pelastuman” 
(Apt. 4:12). Tuo nimi on Jeesus.

Jumalan puolelta kaikki on 
valmista. Sinun tulee vain ottaa 
vastaan taivaan lahja. “Sillä niin 
on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen Poikan-

sa, ettei yksikään, joka häneen us-
koo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).

Pelastuminen on yksinkertaista 
ja helppoa jokaiselle. Raamatussa 
sanotaan: “Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksesi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala 
on Hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 
suun tunnustuksella pelastutaan” 
(Room. 10:9-10).

Voit rukoilla kanssani syntisen 
rukouksen, jos haluat tulla us-
koon: “Jeesus, tunnen kurjuuteni 
ja syntisyyteni Sinun edessäsi. 
Uskon, että olet kuollut minun 
syntieni tähden ja että sinä olet 
ylösnoussut kuolleista, jotta mi-
nulla olisi iankaikkinen elämä. 
Kiitos, että annat anteeksi kaikki 
syntini ja tulet elämääni. Kiitos 
siitä, että veresi puhdistaa kaikki 
syntini ja että saan uudestisyntyä 
Pyhän Hengen kautta Jumalan 

lapseksi. Amen.”
Ota yhteyttä paikkakunnallasi 

toimivaan elävään seurakun-
taan. Se on tärkeää, jotta voit 
kasvaa uskossa yhdessä toisten 
uskovien kanssa. Voit ottaa yh-
teyttä myös lehtemme toimituk-
seen. Autamme sinua löytämään 
asuinalueeltasi sinulle sopivan 
uskovien yhteyden.
Pauli Kemi, 
Uusi Elämä -lehti

Sanna Erelä teki tutkiel-
man Sibelius-Akatemiassa 
Kenian kirkon afrikkalai-
sesta jumalanpalvelusmu-
siikista. Teologisessa tiede-
kunnassa hän tutki erään 
afrikkalaisen raamattu-
kouluopiskelijan hengel-
listä identiteettiä. Hän 
yllättyi havaitessaan, että 
hänen haastattelema hen-
kilö sanoi kuuluvansa af-
rikkalaiseen heimoon, jot-
ka pitävät itseään Afrikan 
juutalaisina. Se oli mielen-
kiintoista, mutta tässä hän 
kertoo, miten hänestä till 
Israel-fani.

Nuorempana en ymmärtänyt ol-
lenkaan juutalaisasiaa ja ajatte-
lin, että Jumalalla on omaisuus-
kansa ja me olemme auttamat-
tomasti sivussa. Ajattelin, että 
tämä on joku epäreilu suosikki-
järjestelmä.

Sitten eräs Israel-fani vei 
minut heidän tilaisuuteensa. 
Kotiin tultuani koin kehotusta 
katsoa Roomalaiskirjeen lukuja 
9-11. Room. 11:28,29 : "Evan-
keliumin kannalta he kyllä 
ovat vihollisia, teidän tähtenne, 
mutta valinnan kannalta he ovat 
rakastettuja isien tähden. Sillä 
ei Jumala armolahjojansa ja 
kutsumistansa kadu”. Ympy-
röin kohdan: teidän tähtenne. 
Silloin päässäni asiat alkoivat 
kääntyä. Ei se ollutkaan niin, 
että toiset ovat suosikkeja ja 
toiset syrjittyjä. Jumala onkin 

valinnut erään kansan ja tietyn 
maapalasen sen takia, että Hän 
on halunnut tehdä sen kaiken 
minun takiani! Tämä on siis 
ollutkin Jumalan suunnitelma 
koko maailman pelastamiseksi. 
Myöhemmin minulle myös val-
keni, että juutalaiset ovat jou-
tuneet maksamaan hirvittävän 
kovan hinnan siitä, että heidät 
on valittu. Kuka meistä olisi 
kestänyt kaiken sen, ei yksin 
holokaustin, vaan myös kaiken 
muun vainon, jonka kohteeksi 
he ovat historian saatossa jou-
tuneet? Edelleen huomasin, että 
koska Jumala on ollut hyvin 
uskollinen juutalaisia kohtaan, 
minä voin luottaa Hänen ole-
van uskollinen myös minua 
kohtaan. Hän ei siis myöskään 
muuta mieltään minun suhtee-
ni, eikä heitä minua sivuun.

Näistä luvuista huomasin, 
että Jumalalla on vielä suunni-
telma Israelin varalle. Paavali 
sanoo, että koko Israel on pe-
lastuva. Ja tänä päivänä voin 
sanoa, että juutalaiset ovat eri-
tyisasemassa, mutta se ei johdu 
siitä, että he olisivat parempia 
tai arvokkaampia kuin me 
muut, vaan siitä että Jumala on 
päättänyt siunata muuta maa-
ilmaa heidän kauttaan. Ja kun 
Israel saa siunauksen, niin se 
leviää myös meille muille. Me 
ihmiset helposti ajattelemme, 
että kun yhtä siunataan, se on 
pois toisilta. Mutta ei se mene 
niin, vaan kun Jumala siunaa 

Israelia, siunaus leviää sitä 
mukaa myös minulle.

Sen tähden meitä Raama-
tussa kehotetaan siunaamaan 
Israelia, että me itse saisimme 
siunauksen.

Room. 11:11, 12, 15." Minä 
siis sanon: eivät kaiketi he ole 
sitä varten kompastuneet, että 
lankeaisivat? Pois se! Vaan 
heidän lankeemuksensa kautta 
tuli pelastus pakanoille, että he 
itse syttyisivät kiivauteen. Mut-
ta jos heidän lankeemuksensa 
on maailmalle rikkaudeksi ja 
heidän vajautensa pakanoille 
rikkaudeksi, kuinka paljoa 
enemmän heidän täyteytensä! 
Sillä jos heidän hylkäämisensä 
on maailmalle sovitukseksi, 
mitä heidän armoihin ottami-
sensa on muuta kuin elämä 
kuolleista?”

Tämä asia tuli eteeni ikään 
kuin ilmestys: Hyvänen aika, 
mitä tässä sanotaan! Juutalais-
ten  hylkääminen on johtanut 
siihen, että me olemme saaneet 
kuulla evankeliumin. Mutta 
mitä valtavaa tapahtuu sinä 
päivänä tai niinä päivinä, kun 
juutalaiset ottavat Jeesuksen 
vastaan Messiaanaan?   Mah-
tavaa se tulee olemaan! Tässä 
on valtava näkymä myös koko 

maailmalle. Samaa asiaa pu-
huu Sanan kohta: ”...ensin 
juutalaiselle.” Olemme todella 
kiitollisuuden velassa. 

Tärkeää on myös messiaa-
nisten juutalaisten ja kristitty-
jen yhteys. Efesolaiskirjeessä 
puhutaan  "yhdestä uudesta 
ihmisestä". Kristuksen ruumis 
on se yksi uusi ihminen, johon 
kuuluu juutalainen ja pakana. 
Meille tämä asia ei ole erityisen 
tuttu, koska Suomessa on niin 
vähän juutalaisia, mutta Raa-
matussa se on hyvin keskeinen 
asia. Sillä on joku hengellinen 
merkitys, joka ei välttämättä 
heti avaudu. Voimme kuitenkin 
tukea sitä työtä, mitä messi-
aanisten juutalaisten keskellä 
tehdään. Ja meidän pitää ottaa 
vakavasti se, mitä heillä on 
antaa meille kristityille.

Korvausteologia on usko-
mus, jolla on pitkät juuret. Ky-
seessä on näkemys, että Jumala 
on hylännyt juutalaisen kansan 
ja valinnut sen tilalle seurakun-
nan. Juutalaisilla ei näin ollen 
olisi enää mitään erityismerki-
tystä Jumalan suunnitelmissa. 
Yksilöitä voi kääntyä, mutta 
he kääntyvät kristityiksi. Tätä 
kutsutaan korvausteologiaksi.  

Sanasta voidaan nähdä, että 

vielä on jotain tulossa. Lopun 
aikoihin liittyy asioita, joissa 
juutalaisilla on keskeinen ase-
ma. Kun ajatellaan juutalaisen 
kansan historiaa, niin oli ihme, 
että Israelin valtio syntyi ja että 
juutalainen kansa on säilynyt 
kaikkina vainon vuosina. Mi-
nusta on ihan järkeenkäypää, 
että Jumalalla on vielä jotain 
mielessään, kun hän pitää tal-
lessa tällaisen kansan ja kuljet-
taa sen uudestaan muinaiseen 
kotimaahansa. Korvausteolo-
giassa on kristittyjen ylpeyttä 
suhteessa juutalaisiin.  Ehkä 
siinä on myös kateutta takana. 
Sana sanoo (Room. 11:18): 
”Älä ylpeile oksien rinnalla.” 
Kuitenkin Jumala haluaa kut-
sua kaikki kansat pelastukseen.

Voimme kaikki myös ru-
koilla Israelin puolesta. Kiitos, 
Herra siitä kaikesta rikkau-
desta, mitä Sinä olet tuonut 
juutalaisen kansan kautta mei-
dän elämäämme. Olemme 
saaneet Raamatun ja voimme 
sitä vapaasti lukea. Ja haluat 
meidät liittää yhteen Jumalan 
perheeseen. Muistamme myös 
arabeja. Herra siunatkoon si-
nua, Israel!
Markku Fager

Sannasta tuli Israel-fani 

Tilaukset: Puh. 0400 960 85 35
vesa.kemi@gmail.com
Puh. 02-2317 800, 0400 422 777
sirpa.ahti@gmail.com

Sanna Erelä 
on kanttori, 
teologian 
maisteri ja 
lehtori                                                        

Kuva:
Markku Fager
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SATEET LÄHETÄ
Rukouspalvelun ja ylistyksen ilta  
Seinäjoella joka keskiviikko klo 19.00
MUKANA: 
Martti Kallionpää, Timo 
Närhi, Ville Pitkänen, 
Jaakko Huttunen
  
MUSIIKKI: 
Ylistysryhmät

www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi     
Helluntaiseurakunta, Vellamonrinne 1   Tervetuloa! 

Martti Kallionpää

Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Turussa 
Martin kirkossa joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom ja vieraina julistajia 
kautta Suomen. Henkilökohtainen rukous-
palvelu sairaiden ja muiden asioiden 
puolesta. 
Lisää infoa tilaisuuksista: 
www.ilpoistenpiiri.net
Olet sydämellisesti tervetullut! 

Tuula 
Ekbom

JOULUKORTIT 
2011 uutuudet ym.
uv-lakka, folio, kauniit!
100 kpl 16€/aihe
sekoitus 30 eril. 100 kpl 17.50 €
Uskonnollinen Raam.lause ym./
Maisemat / Enkelit / Kynttilät ym.
Suruadressit 30 kpl 99 €
KRISTILLINEN NETTIDIVARI,
onko haluamasi kirja meillä?

www.postimyynti-kivioja.net
Puh. 050-400 7142, 06-831 3923
Kiviojat, PL 60, 67101 Kokkola

Ristille naulittu syytöskirje
”Niin ei nyt siis ole mitään 
kadotustuomiota niille, jot-
ka Kristuksessa Jeesuksessa 
ovat” Room  kirje 8:1
Ensiriemun, jonka tunsin us-
koontuloni jälkeen, alkoivat 
erilaiset vikani tuomita minua. 
Vaikka Jumalan armo oli jo 
silloin niin voimakas ja vält-
tämätön kelvatakseni Jumalan 
lapseksi, tunsin usein että olin 
tuomion alla. Ei minusta kos-
kaan tule kunnon kristittyä, 
koska aina oli jotain väärässä. 

Tunsin nahoissani, etten kos-
kaan tulisi ”täydelliseksi”. Jär-
jellä tajusin, että armon kautta 
olen kuitenkin hyväksytty, mutta 
tunteet olivat kaikkea muuta. Pel-
käsin koko ajan epäonnistuvani, 
koska vaadin tuota täydellisyyttä 
itseltäni.

Järkeni sanoi, että ainoastaan 

Jeesus on täydellinen, joten oli 
paradoksaalista vaatia itseltänsä 
jotain, mikä on mahdotonta.

Yritin täyttää erilaisia vaa-
timuksia, joita ympäristö mie-
lestäni asetti. Oli monenlaisia 
mielipiteitä, jotka olivat ne ainoat 
oikeat. Eri seurakunnissakin oli 
omat sääntönsä. Mitkä olivat ne 
oikeat? Tuota ei saa tehdä ja sinne 
ei saa mennä.

Luottamukseni Jumalaan ei 
silloin vielä ollut tarpeeksi vahva, 
jotta olisin omalla järjelläni ja 
Hengen johdatuksella uskaltanut 
poiketa oletetuista vaatimuksista.

Pikkuhiljaa oltuani vähän eris-
tyneenä, omassa rauhassani, alkoi 
läheisyyteni Herraan vahvistua. 
Huomasin että maailman vallat 
eivät kaatuneetkaan, vaikken 
ollut täyttämässä ulkoa tulleita 
ehtoja. Siitä kouristuksesta pikku-
hiljaa vapautuneena aukeni tilaa 

Tilaa Uusi 
Elämä -lehti
Nyt vain  9 € vuoden 
loppuun asti
Tilaukset: 
Puh. 0400 422 777,
02 2317 800
sirpa.ahti@gmail.com

Anja Örtlund

Herran läheisyyteen. 
Tuossa Herran läheisyydessä 

aloin hengittää uutta vapaata 
ilmaa. Tiellä olleet roskat olivat 
lentäneet pois. Jäljellä oli ainoas-
taan Jeesus. Muuta ei tarvittu. Hä-
nen läsnäolonsa täytti ja täyttää 
edelleen vaatimusten paikan. Hä-
nen seurassaan on kaikki hyvin. 

Hän on täyttänyt kaikki vaati-

mukset, ja me kuljemme yhdessä 
Hänen kanssaan kaikissa elämän 
vaiheissa. Hän on armollinen, kun 
kömmähdyksiä tulee, ja niitä tu-
lee! Mutta Hän ottaa kädestä kiin-
ni ja nostaa taas jaloille. Yhdessä 
jatkamme tätä elämän matkaa. 
Hänen seurassansa on taivaallista 
kulkea. Tule mukaan!7
Anja Örtlund

TOIVO
Jumalan tuli palaa Toivossa. Tilaisuudet viikottain:
Sunnuntai klo 16.00 Viikkojuhla
Keskiviikko klo 18.00 Rukouskokous
Maanantai - Perjantai klo 12.00 Rukouskokous

Mukana Kalle Vihonen, Juha Lehtiö, Sirpa Ahti,
Toivon Ystävät ja vierailijoita

Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuksiimme Turussa 

 

Itäinen Pitkäk. 42, Turku
Puh. 02-2317 800, 040-965 37 03

USKON KAUTTA HE PITIVÄT
VANHURSKAUTTA VOIMASSA
Raamatun miehet elivät uskosta ja ”uskon kautta he 
kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa... 
voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodissa...”, 
Hebr. 11:33, 34

Jumalan perheväki kokoontuu
Karmel-kodilla 28 – 30.10.2011
Hahmajärventie 108, Hämeenkyrö
Rauno Helppi 
ja Ystävät Hengen armoituksissa:  
Ylistyksessä  Vesa ja Sirkka Kemi, Juha ja Albena Lehtiö, 
Fagerit
Puhujina Rauno Helppi, Jaakko Pokkinen, Olli Leivo, Juha 
Korkeamäki, Mike Story, Seppo Metsola, Petri Mielonen, 
Markku Hämäläinen
Majoitusta ja ruokailua tarvitsevat ilmoittautukaa!
Karmel-koti 050 383 9125 tai (03) 371 9231 
(ei ilmoittautumisia vastaajaan)
Kokousohjelman voi tulostaa: 
www.raunohelppi.com (RH Kokousohjelma) 
Kokousohjelman tilaus postitse, ilmoita tekstiviestillä
nroon 045 110 4859
Järjestää: Yhteiskristilliset Hengen Ystävät - Intia Missio

Rauno Helppi

              Tule Pauli Kemin ja Pertti Kymäläisen mukana

Israeliin 27.3.-3.4.2012
   Jerusalem - Kuollut meri, Masada - Golan
       - Tiberias - Nasaret - Karmel - Haifa  
Edullinen hinta, vahvistetaan pian (noin 1290 €)  
Hintaan sisältyy: Lento Helsingistä tai Arlandasta,
hyvät juutalaiset hotellit, puolihoito, retket, sisäänpääsymaksut 
ohjelman mukaisesti ja suomenkielinen opas Dave Hasenson. 

Vierailemme vähintään yhdessä messiaanisessa seurakunnassa. 
Varaamme aikaa myös virkistymiseen. Rukoushetkiä matkan eri 
kohteissa ja tilaisuuksia hotelleissa. Matkan tekninen järjestäjä 
on Israel Tours AB. Matkaesite ja ilmoittautumiskaavake on netissä.

Ilmoittaudu heti!  
Pauli Kemi, puh. 0400 959 765
S-posti: pauli.kemi@gmail.com  -  www.uusielama.net
Pertti Kymäläinen, puh. 02-6416751, 044-5713928  
S-posti: Pertti.kymalainen@dnainternet.net

Pertti Kymäläinen 
past. Pori

Pauli Kemi, past.
toimittaja

Dave Hasenson
Opas

Nettikirkko
Nettikirkosta löydät verkkotelevision 
vali tsemalla vasemman reunan 
sinisestä palkista: TV:n, jolloin 
avautuu TV-sivusto. Luettelosta 
voit valita haluamasi TV-ohjelman. 
Nettikirkon netti-TV:ssä esiintyvät 
Suomen ja Pohjoismaiden tunne-
tuimmat evankelistat.
www.nettikirkko.net

Ilmoita edullisesti
Uusi Elämä -lehti
Aina suuri painos. Lisäksi alennuksia, jos ilmoitat 
useammin. Lisää tietoa antaa Pauli Kemi 
Puh. 0400 959 765 - pauli.kemi @gmail.com
          www.uusielama.net

Järvenpään Vapaa-
seurakunta, ARKKI
Wärtsilänk. 8a, 04400 Järvenpää

Säännölliset tilaisuutemme:
KE klo 19.00 Rukouskokous
LA klo 19.00 NUORTENILTA
SU klo 16.00 VIIKKOJUHLA
Yhteystiedot:
Järvenpään Vapaaseurakunta ARKKI
Wärtsilänk. 8 a, 04400 Järvenpää
puh. 09-2917292, www.arkki.org
Sähköposti: info@arkki.org



Tilaa yhteiskristillinen Uusi Elämä 
Uusi Elämä -lehden tilausmaksu 
vuodelle 2011 on  35 €, mutta nyt 
tarjoushintaan vuoden loppuun asti 
vain 9 €. Tilaa maksamalla 9 € 
tilille: Sampo 800016–70845842
Huom! Älä unohda osoitetietojasi!

Uusi Elämä -lehdessä on sanomaa niin etsijälle kuin 
uskovalle eri piireissä. Lehti kertoo yksinkertaisesti 
uskosta Jumalaan ja seuraa aikamme tapahtumia. 
Uusi Elämä -lehti on yhteiskristillinen, evankelioiva, 
Israelia siunaava, profeetallinen ja seurakuntia tukeva.  
Lisäksi voit tilata lehden myös:
Soittamalla: puh. 02-2317 800, 0400 422 777
Sähköpostitse: sirpa.ahti@gmail.com  
Postitse: Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku

Halutessasi voit tukea ainutlaatuista Uusi Elämä -lehteä antamalla lahjan 
työhömme. Tili: Sampo  800013–1961083. Lehtityön viitenumero on 1025
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: POHADno/2010/2315
 

Kapinoitsija pyhäkoulussa
Kymmenisen leikkito-

veria marssi uskollisesti 
sunnuntaisin harjunrin-
teen metsäpolkua myöten 
pyhäkouluun. Se oli 1940 
lukua, sota oli päättynyt, 
jatkosotaa ei osattu odot-
taa vielä. Ihmettelin aina, 
miksi pyhäkoulutäti puhui 
niin paljon siitä, kuinka 
Jumala rankaisee. Rankai-
see ja heittää tulisen kiven 
päähämme, jollemme ole 
kilttejä. Eräänä sunnun-
taina sain tarpeekseni jat-
kuvasta rankaisemisesta ja 
marssin ulos sanoen: Pidä 
sinä Jumalasi, minulla on 
Jeesus.  Kainalossani oli 
Laura Järvisen sinikantinen 
¨Laula lapsi kirja¨. Se jossa 
on laulu ¨Onpa taivaassa 
tarjona lapsillekin, jotka 
Jeesusta rakastavat, kul-
takruunut ja valkeat vaatte-
hetkin harput joilla he soit-
televat¨. Uskoin Jeesuksen 
olevan lasten ystävä ja ettei 
hän rankaisisi, mutta kyllä 
nuhtelisi, mikä olisi paljon 
pahempikin.

Kapinallinen rippikou-
lussa etsimässä sanaa armo 
mustassa rippipuvussa, ei-
hän se väristä kiinni ole, 
mutta synkkää oli, vaikka 
olimme saaneet hyvää ope-
tusta. Tosin kapinoimme 
kaikki, koska tämä oli en-
simmäinen kerta, kun oman 
koulumme uskonnonopet-
taja ei voinut pitää riparia. 
Opettajamme oli meille 
kaikille vieras. Kolehtia 
kerätessäkin seurakunnan 
Jumalanpalveluksessa piti 
olla musta puku – nuorel-
lakin – pitkähihainen..

Nuorisopastorimme oli 
kutsunut opiskelutoverin-
sa - joka oli lähellä suo-
rittamassa varusmiespal-
veluaan – seurakunnan 
kesäkodille Jumalanpal-
velukseen saarnaamaan. 
Muistan, kun ajattelin häntä 
kuunnellessani mitähän 
tuo solttupoikakin osaa. 
Kunnes tuli sanat ansait-
sematon armo rakkaudesta 

minunkin osalleni. Siinä se 
oli. ARMO.  Rakkaudesta 
minua kohtaan sitä ei tar-
vinnut ansaita. Kun vain 
otan sen vastaan – jos otan.

Oli kulunut vuosia ja 
yhä edelleen tuntui siltä, 
että Jumala oli kaukana.  
Eräänä elokuisena iltana 
olin uimassa ja kelluin. 
Järvi oli peilityyni ja tunsin 
oloni kelluessani äärettö-

Kapinoitsijan ja 
kyselijän jatkuva tie

Uusi Elämä
Nro 9/2011
Uusi Elämä on yhteiskristillinen, 
riippumaton herätyslehti, joka 
ilmestyy kerran kuukaudessa, 
vähintään 9 kertaa vuonna 2011. 
Tilausmaksu on 35 euroa/ vuosi, 
mutta nyt hinta vuoden loppuun 
asti vain 9 euroa.
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UUSI ELÄMÄ -lehti on myös 
elektronisessa muodossa (pdf) 
taltioitu lehden kotisivulle: 
www.uusielama.net

Uusi Elämä -lehti ei vastaa 
pyytämättä lähetetystä 
materiaalista.

Jos sinulla on ehdotuksia julkais-
tavista uutisista ja muista kirjoi-
tuksista, niin ota yhteyttä lehden 
toimitukseen sähköpostitse:
pauli.kemi@gmail.com

män levolliseksi. Pehmeä 
tuulenvire meni kasvojeni 
yli. Tätäkö se on. Armon 
varassa eläminen ja Juma-
lan rakkauden tunteminen, 
voit vain olla. Havahduin 
pohdiskeluistani ystäväni 
huudahdukseen rannalta. 
Nukutko sinä.

Jumalan lapsen tie on 
jatkuva ja aina uuden löy-
tämistä.  Se matka ei pää-

ty koskaan. Se on vain 
erilainen eri aikoina. Me 
saatamme olla joskus to-
della kaukana epäuskomme 
kanssa ja kuitenkin voimme 
uskoa, että Hän on aina 
lähellä, vaikkemme sitä 
huomaisikaan.
Maija-Liisa Herto

Maija-Liisa Herto


