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Kulkutaudit palasivat Suomeen

8Tuskin kukaan osasi ennustaa 
vielä helmikuussa, jolloin asi-
asta alettiin uutisoida, mil-

laiseen kaaokseen maailma joutuu 
tämän koronaviruksen myötä.  Sen 
merkitystä vähäteltiin kaikkialla ja ih-
meteltiin sitä huolta, jota jotkut lää-
kärit asiasta esittivät. Oli kuitenkin 
yksi, joka tiesi tarkkaan, mihin maa-
ilma oli menossa. Jumalan valtais-
tuimella kaikki oli tarkalleen tiedos-
sa ja toteutui etukäteen säädetyssä 
järjestyksessä. Siellä ei korona tullut 
yllätyksenä.

Vaikeiden katastrofien keskel-
lä kristillinen usko on aina noussut 
arvoon arvaamattomaan. Suuret 
vastoinkäymiset ja hätä ovat aina 
vetäneet ihmisiä Jumalan puoleen. 
Niiden kautta moni meistäkin on 
löytänyt turvan elävässä Jumalassa. Korona on kuiten-
kin tässäkin mielessä poikkeus. Harvoin hätä on kosket-
tanut koko maailmaa samanaikaisesti. Harvoin kriisi on 
murtanut kaikki tulevaisuuden ennustukset ja saanut 
pörssejä myöten kaiken vapisemaan yhtä perusteelli-
sesti kuin korona. Ja juuri se on varmasti tämän kriisin 
tarkoituskin.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että korona koituu 
tuhansille ihmisille pelastukseksi. Kun suruton ja vauh-
dikas elämänmeno pysäytetään yhtäkkiä ja ihmiset 
joutuvat yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa kohtaamaan 
elämän katoavaisuuden, kuulemaan yhä uusia uutisia 
lähimmäistensä hädästä ja kuolemasta, se pakottaa 
ihmiset kaikkialla maailmassa arvioimaan uudelleen 
elämänsä perustuksia. Nyt jos koskaan on tilaa herä-
tykselle ja oikea aika viitoittaa tietä ristin juurelle – tur-
vaamaan elävään ylösnousseeseen Vapahtajaan. 

Samaan aikaan kun kaikki kokoontumiset kiel-
lettiin Suomessa, mediatyömme alkoi tavoittaa mo-

One Way 
julistaa katoilta

ninkertaisesti ihmisiä. Uusi an-
tennikanavamme 30 avattiin juuri 
kriittisellä hetkellä, jotta saatoimme 
julistaa evankeliumia koteihin, joissa 
ihmiset hämmentyneinä ja pelokkai-
na kuuntelivat koronauutisia maail-
malta. Aloitimme myös suorat oh-
jelmat netti-TV:n kautta osoitteessa 
oneway.tv  ja sen seurauksena lähes 
joka päivä on evankeliumin ja ope-
tuksen sanoma kaikunut ympäri 
Suomea. Myös sunnuntain kokouk-
set, jotka jouduttiin kokoontumis-
kiellon tähden lopettamaan kaikissa 
seurakunnissa, jatkuvat nyt netti-
TV:n kautta.

Vaikka hengelliset kokoukset 
ovat olleet kiellettyjä, on rohkaise-
vaa huomata, miten evankelioimis-
työ on löytänyt monilla paikkakun-

nilla aivan uusia uomia. Sieltä kuuluvat uutiset ovat 
kannustavia. One Wayn väki on lähtenyt kohtaamaan 
ihmisiä kaduille ja monet ovat olleet avoimia kuule-
maan evankeliumia. 

Vain Jumala tietää, miten monelle ihmiselle maail-
man laajuisesti korona on koitunut jo siunaukseksi. Tätä 
kaikkea katsellessa ei voi kuin todeta, että Jumala on 
jälleen pannut pahan palvelemaan omia tavoitteitaan 
– sitä, että mahdollisimman moni syntinen ihminen 
löytäisi armon ja välttyisi viimeiseltä tuomiolta. Sielun 
pelastus on Jumalalle tärkeämpää kuin mikään muu.

One Way on lähetysjärjestönä pyrkinyt jo vuosia va-
rustamaan etukäteen kristikansaa kohtaamaan vaikeat 
ajat. Miten tuo kaikki on saavuttanut kuulijansa, mitataan 
nyt käytännössä. Kun hallitsematon hätä vyöryy maail-
maan monin eri tavoin, usko ja Jeesuksen läheisyys tuo 
turvan ja levon hätääntyneeseen sydämeen. Sinne, lähel-
le Jeesusta meitä kaikkia nyt kutsutaan. Siellä on se turva, 
mitä tämä maailma ei voi koskaan antaa. 

Wilson Sentongo
on päässyt perille

18
Kokoukset nettilähetyksinä
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KAIKKI KARHUT 
KAATUVAT

KUN AURINKO PYSÄHTYI

”Silloin puhui Joosua Herralle, sinä 
päivänä, jona Herra antoi amorilai-
set israelilaisten valtaan, ja sanoi Is-
raelin silmien edessä: ”Aurinko, seiso 
alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin 
laaksossa”. Niin aurinko pysyi pai-
kallansa keskitaivaalla päiväkauden, 
kiirehtimättä laskemaan. Eikä ole 
ollut sen päivän vertaista, ei ennen 
eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli 
ihmisen ääntä; sillä Herra soti Israe-
lin puolesta.” (Joos. 10:12-14)

Raamattu kertoo, kuinka Jumala py-
säytti auringon kokonaisen päivän ajak-
si. Jälleen moni sanoo: ”Ei tuollaista voi 
tapahtua, Raamattu on täynnä erilaisia 
satuja.” Liberaaliteologit nauravat niil-
le, jotka uskovat Raamatun luotetta-
vuuteen. Heidän yksi mottonsa on: 
”Mitä ei voi tapahtua minulle tänään, 
sitä ei ole voinut tapahtua kenellekään 
toiselle aikaisemmin.” Jeesus ei heidän 
mukaansa voinut parantaa sairaita, kos-
ka hekään eivät siihen kykene. Jeesus 
ei heidän mielestään ole voinut nousta 
kuolleista, koska se on heille mahdo-
tonta. Heille Raamatun kaikki kerto-
mukset Jumalan ihmeistä ovat keksit-
tyjä.

Nämä ihmiset eivät tunne Jumalaa 
eivätkä tiedä, mikä ero on niiden välillä, 

joihin Jumala on sitoutunut, ja niiden, 
joita hän ei tunne. Lähestyessämme 
Jumalaa me olemme sellaisen Juma-
lan kasvojen edessä, jolle ei mikään 
ole mahdotonta. Sellaisena Hän haluaa 
meidän tuntevan itsensä, mahdotto-
muuksien Jumalana. Jumala on jo kä-
sitteenä jotain sellaista, joka on meidän 
todellisuutemme ja käsityskykymme 
yläpuolella. 

Älä siksi yritä selittää Jumalaa ih-
misviisaudella tai menet harhaan. Raa-
mattu selittää itse itsensä.

Miksi aurinko seisoi paikallaan Gibe-
onissa? Raamattu vastaa: ”...sillä Herra 
soti Israelin puolesta.”  (Joos. 10:14) Ju-
mala teki suuren ihmeen, koska Hän oli 
Joosuan puolella. Jumala oli sitoutunut 
Joosuaan.

KUN JUMALA SITOUTUU

”Minä lähetän kauhuni sinun edelläsi 
ja saatan hämminkiin kaikki kansat, 
joiden luo sinä tulet, ja ajan kaikki 
vihollisesi pakoon sinun edestäsi.” (2 
Moos. 23:27-30)

Me puhumme nyt pelastushistorian 
varhaisista vaiheista, Vanhan testamen-
tin ajasta. Elämme tänään Pyhän Hen-
gen aikakautta, Uuden testamentin 
aikaa. Israelin kokemukset ovat meille 
vertauskuvallisia. 

Mekin joudumme käymään monia 
sotia. Mutta meidän sota-aseemme 
eivät ole miekkoja ja keihäitä. Meidän 
aseemme ovat Jumalan sana, rukous ja 
luja usko sekä uskon kuuliaisuus Juma-
laa kohtaan.

Mekin kohtaamme monia leijonia ja 
karhuja kuten nuori poikanen Daavid. 
Meillekin ne ovat liian suuria voitetta-
viksi. Voitamme ne vain, jos Jumala on 
sitoutunut meihin.

MEKIN KOHTAAMME KARHUJA

Syksyllä 2018 saimme kuulla, että huo-
neisto, jossa Helsingin työkeskuksem-
me One Way House sijaitsee, oli me-
nossa myyntiin. Tätä tilannetta olivat 
edeltäneet suuret sisäilmaongelmat. 
Me jouduimme jälleen kodittomina 
etsimään työllemme uusia tiloja. Tie-
simme jo kokemuksesta, että vastaa-
vien tilojen vuokraaminen kohtuulli-
seen hintaan pääkaupungin ytimestä 
olisi mahdotonta ilman Jumalan apua. 
Eräänkin kokoustilan pelkkä yhtiövas-
tike oli 12 000 euroa. Pelastusarmeija 
pelasti meidät nimensä mukaisesti ka-
dulta ottamalla meidät alivuokralaisek-
seen. Ainoa, mitä saatoimme tehdä, oli 
rukoilla.

Noina vaikeina kuukausina eräs ih-
minen näki näyn, että me palaamme 
takaisin sinne mistä olimme joutuneet 

lähtemään. Vuoden kuluttua meille ker-
rottiin, että NMKY oli ostanut nuo tilat 
ja tehnyt niihin vaadittavat korjaukset 
sisäilmaongelman selättämiseksi. Nyt 
he esittivät toivomuksen, että One Way 
palaisi takaisin samoihin tiloihin. Vuok-
ra olisi vain yhtiövastike. Jälleen kerran 
Jumala teki ihmeen ja ratkaisi  mahdot-
tomalta tuntuvan haasteemme.

Rukous on se miekka, jolla me kaa-
damme karhut ja leijonat, jotka astuvat 
tiellemme. Tämä karhu kaatui helpom-
min kuin olimme odottaneetkaan. Me 
vain odotimme sillä aikaa, kun Pyhä 
Henki järjesti asian ennalleen. Jumalan 
lupaus, jonka eräs ihminen oli saanut, 
toteutui kirjaimellisesti: “Herra sotii tei-
dän puolestanne, ja te olkaa hiljaa.” (2. 
Moos. 14:14)

”TEIDÄN JUMALANNE    
ANTOI TEILLE VETTÄ”

Joitain vuosia sitten hankimme Intias-
ta tontin katulasten kuntoutuskeskus-
ta varten. Ensimmäisenä tontille piti 
porata kaivo, jotta betonivaluja varten 
saataisiin vettä. Tontin myyjä vakuutti 
ostotilanteessa, että alueelta kyllä löy-
tyy vettä, siitä ei ole epäilystäkään. Kun 
kaivoa alettiin porata, naapurit naures-
kelivat ääneen. He tiesivät, että edel-
linen omistaja oli porannut monta kai-
voa saamatta vettä ja joutunut lopulta 
myymään tontin hyödyttömänä. Myyjä 
saapui itsekin paikalle nähdäkseen, 
mitä tapahtuu. Hän seisoi porauskonei-
den vieressä koko yön seuraten ope-
raatiota. Yhtäkkiä aamuvarhaisella po-
rausreiästä alkoi suihkuta vettä. Silloin 
tontin entinen omistaja lähti. 

Muutaman kuukauden kuluttua hän 
tuli Intian työmme johtajan Joel Koda-
lin luokse kertomaan totuuden. Hän oli 
porauttanut useita kaivonreikiä tulok-
setta ja joutunut toteamaan, että vettä 
ei alueelta löydy. Poraus oli tullut niin 
kalliiksi, että hänen piti myydä meille 
maa maksaaksensa porauslaskut. Sit-
ten tämä hindumies sanoi jotain häm-
mästyttävää: ”Teidän Jumalanne antoi 
teille vettä, koska te välitätte näistä ka-
tulapsista.”

Meillä oli jälleen kaadettavana kar-
hu, joka oli meille liian suuri vastus. 
Ilman Jumalaa emme olisi selvinneet 
tilanteesta. Mutta Jumala on meidän 
apumme, kun kuljemme Hänen tah-
dossaan. Karhut kaatuvat, kun Jumala 
on sitoutunut meihin. Ei meidän voi-
mastamme, vaan Pyhän Hengen voi-
masta.

RUKOUS ON ASEEMME

Talvella 2012 makasin Jorvin sairaalas-
sa epätietoisena siitä, mikä olisi tulevai-
suuteni. ”Karhu”, jonka kanssa jouduin 

Daavid kertoi voittaneensa karhun 
ja leijonan paljain käsin. Moni 
kysyy, miten se on mahdollista. 

Täysikokoista karhua ei voi voittaa pal-
jain käsin, vaikka miehiä olisi useampia. 
Yhtä mahdotonta olisi kaataa leijona 
ilman kunnon aseita. Onko Raamattu 
sittenkään uskottava vai onko se vain 
erilaisten tarujen kirja?  

Daavid oli mitättömänä paimene-
na löytänyt läheisen suhteen elävään 
Jumalaan. Hän oli oppinut kulkemaan 
Jumalan teitä ja turvaamaan Häneen 
kaikessa. Jumala oli nähnyt Daavi-
din sydämen laadun ja valinnut hänet 
osaksi jumalallisia suunnitelmiaan. 
Jumala oli sitoutunut Daavidiin. Kun 
karhu nousi Daavidia vastaan, se nousi 
Jumalaa ja hänen valtakuntaansa vas-
taan. Pyhä Henki oli Daavidin puolella. 
Ei Daavid voittanut karhua ja leijonaa 
omassa voimassaan vaan Pyhän Hen-
gen voimassa.

Raamattu on kirja, joka kertoo mie-
histä ja naisista, joihin Jumala on sitou-
tunut. He ovat vanhurskaina ihmisinä 
tulleet osaksi jumalallisia suunnitelmia 
ja siksi he ovat saaneet kokea Juma-
lan suurta voimaa ja suuria ihmeitä. 
He ovat saaneet nähdä, että Jumala 
on heidän puolellaan. Tällaisia ihmisiä 
olivat mm. Nooa, Aabraham, Mooses, 
Joosua, Ruut, Debora, Job, Samuel ja 
Gideon.

siellä kamppailemaan, oli yllättänyt mi-
nut täysin ja tunsin itseni sen kynsissä 
täysin avuttomaksi. Muutamaa päivää 
aikaisemmin olin kaatunut laskettelu-
rinteessä ja lyönyt pääni jäiseen rin-
teeseen. Vaikka päätäni suojasi kypärä, 
isku oli ollut niin kova, että se oli aihe-
uttanut aivoverenvuodon. 

Kun rukouksessa kysyin hämmenty-
neenä ja pelokkaanakin Herralta, mil-
loin pääsisin taas kotiin, minusta tuntui 
kuin Pyhä Henki olisi hiljaa kuiskannut: 
”Tällä viikolla.” Olen huono kuulemaan 
Pyhän Hengen ääntä, mutta tuon häm-
mennyksen keskellä tartuin noihin sa-
noihin toivoen, että olin kuullut oikein. 
Saman viikon perjantaina vähän ennen 
klo 16 osaston ylilääkäri kirjoitti minut 
ulos sairaalasta. Se oli viimeinen työ, 
jonka hän teki ennen viikonloppuva-
paita. Viimeiset tutkimustulokset olivat 
juuri saapuneet ja ne osoittivat, että 
vaara oli ohi, ja toipuminen voisi jatkua 
kotona.

Miksi näin tapahtui? Uskon, että se 
johtui rukouksesta. Rukous on se ase, 
jolla kaadamme karhut ja leijonat. Tus-
kin koskaan minun puolestani on rukoil-
tu niin paljon kuin tuolla viikolla ja ne 
rukoukset kuultiin.

TE OLKAA HILJAA

”Ja Herra sanoi Gideonille: ”Aseta 
erikseen jokainen, joka latkii vettä 
kielellään, niinkuin koira latkii, ja 
samoin jokainen, joka laskeutuu pol-
villeen juodaksensa”. Niiden luku, 
jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 
kolmesataa miestä; kaikki muu väki 
oli laskeutunut polvilleen juomaan 
vettä. Silloin Herra sanoi Gideonille: 
”Niillä kolmellasadalla miehellä, jot-
ka latkivat, minä vapautan teidät ja 
annan Midianin sinun käsiisi; kaikki 
muu väki menköön kukin kotiinsa”. 
(Tuom. 7:4-7)

Kuvittelemme usein, että suuret voi-
tot saavutetaan isolla joukolla. Jumala 
toimii kuitenkin useimmiten toisin. Kun 
joukko on pieni, tulee kunnia Jumalalle. 
Hän haluaa olla heikoissa väkevä. Älä 
siksi halveksi omaa heikkouttasi. Juuri 
sellaisena Hän haluaa sinua käyttää. Ja 
jos koet itsesi vahvaksi, rukoile, että Ju-
mala tekee sinusta käyttökelpoisen.

”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan mi-
nun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” 
(Sak. 4:16)

Kerran Israelin kansa lähti Egyptistä 
Mooseksen johdolla. Raamattu ker-
too, että kansa ”leiriytyi Pii-Hahirotin 
kohdalle meren rannalle.” (2. Moos.14:2) 
Edessä oli meri, ympärillä vuoristo ja 
takana Egyptin sotajoukot.

Jumala oli johdattanut Israelin umpiku-
jaan ilmestyäkseen heille Jumalana, jol-
le mikään ei ole mahdotonta. Silloin Is-
rael alkoi kapinoida Moosesta vastaan: 

“Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyp-
tissä? Sanoimmehan: Anna meidän 
olla rauhassa, että palvelisimme 
egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut 
palvella egyptiläisiä kuin kuolla erä-
maahan.” Mooses vastasi kansalle: 
”Älkää peljätkö; pysykää paikoillan-
ne, niin te näette, minkä pelastuksen 
Herra tänä päivänä antaa teille; sillä 
sellaista, minkä näette egyptiläisille 
tapahtuvan tänä päivänä, ette kos-
kaan enää tule näkemään. Herra 
sotii teidän puolestanne, ja te olkaa 
hiljaa.” (2. Moos. 14:12-14)

Israelin tuli olla vain hiljaa, ei mitään 
muuta! Herra soti heidän puolestaan, 
koska he olivat lähteneet liikkeelle Ju-
malan tahdossa. He olivat osa Jumalan 
suunnitelmaa. Egyptiläiset nousivat itse 
Herraa vastaan, kun he nousivat kansaa 
vastaan, joka teki Jumalan tahdon, sillä 
Jumala oli sitoutunut israelilaisiin. He 
saivat voiton ja kulkivat yli Kaislameren 
vapauteen. Samassa meressä Egyptin 
sotajoukot hukkuivat.

USKON KUULIAISUUS

Uskoa tarvitaan, mutta se ei vielä rii-
tä. Moni ajattelee, että vain suurella 
uskolla tehdään ihmeitä, ja jollei niitä 
tapahdu, syynä on epäusko. Me saar-
naamme evankeliumia kuitenkin uskon 
kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Usko 
on myös kuuliaisuutta ja sitä, että seu-
raamme Jeesusta koko sydämestäm-
me. Silloin Jumala on sitoutunut meihin 
ja auttaa, kun olemme pulassa.

Jeesus lupasi kerran: ”Minä olen tei-
dän kanssanne joka päivä.” Mutta mikä 
sitä edelsi? 

“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni, kastamalla 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen ja opettamalla heitä pitä-
mään kaikki, mitä minä olen käske-
nyt teidän pitää. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maail-
man loppuun asti.”  (Matt.28:20)

Kun vaellamme Jumalan teitä, Hän on 
erityisellä tavalla sitoutunut elämääm-
me. 

”Sillä Herran silmät tarkkaavat kaik-
kea maata, että hän voimakkaasti 
auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sy-
dämellä antautuneet hänelle.” (2 Aik. 
16:9)

     >

Tapani Suonto

”Saul sanoi Daavidille: ”Et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan etkä 
taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas 
nuoruudestansa saakka”. Mutta Daavid sanoi Saulille: ”Palvelijasi on ol-
lut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan 
laumasta,  niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin 
saaliin sen suusta; ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin 
sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Kun palvelijasi on lyönyt 
maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle fi-
listealaiselle käy niinkuin niille; sillä hän on häväissyt elävän Jumalan tais-
telurivejä. ”Ja Daavid sanoi: ”Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja 
karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä”. Silloin 
Saul sanoi Daavidille: ”Mene; Herra olkoon sinun kanssasi”.   
(1 Sam. 17:35-37)

RAAMATTUTUNTI
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TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ 
JA KOTIMAAN TOIMINTAA!

”Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kel-
paa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi.Ylvästelijät eivät 
kestä sinun silmiesi edessä; sinä vihaat kaikkia väärin-
tekijöitä. Mutta minä saan sinun suuresta armostasi 
tulla sinun huoneeseesi, saan kumartaa sinun pyhään 
temppeliisi päin sinun pelvossasi.” (Ps. 5:5-8)

Pahuus ja jumalattomuus eivät voi elää Jumalan yhtey-
dessä. Mutta itsestämme emme siihen kykene, vaikka 
kuinka tekisimme hyviä tekoja. Siksi psalminkirjoittaja 
sanoo: ”Mutta minä saan sinun suuresta armostasi 
tulla sinun huoneeseesi.” Kun haluamme tehdä paran-
nusta päivittäin, saamme “suuresta armosta tulla Hä-
nen huoneeseensa”. Kaikki on pelkkää armoa.

ISRAELIN TAPPIOT HENGELLISIÄ TAPPIOITA

”Kun he palasivat Joosuan luo, sanoivat he hänelle: 
”Älköön koko kansa menkö, vaan menköön noin kak-
si tai kolme tuhatta miestä Aita valloittamaan; älä 
vaivaa koko kansaa sinne, sillä niitä on vähän”.  Niin 
meni sinne kansasta noin kolme tuhatta miestä, mutta 
he kääntyivät pakoon Ain miesten edestä. Ja Ain mie-
het löivät heitä kuoliaaksi noin kolmekymmentä kuusi 
miestä, ajoivat heitä takaa kaupungin portilta Sebari-
miin asti ja voittivat heidät rinteessä. Silloin kansan 
sydän raukesi ja tuli kuin vedeksi.” (Joos. 7:3-5)

Israel oli jo saanut kokea suuria voittoja ja menestystä 
matkallaan. Mutta nyt kävikin toisin.

”Mutta Herra sanoi Joosualle: ”Nouse! Miksi makaat 
kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet 
minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt; he 
ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he 
ovat varastaneet ja valhetelleet. Sentähden israelilaiset 
eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täy-
tyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse 
ovat vihityt tuhon omiksi.” (Joos. 7:10-12)

Joosua alkoi tutkia, mikä kansan keskellä oli muuttu-
nut, ja Pyhän Hengen johdolla hän löysi syyn.

Intiassa työntekijämme ja tuhannet 
työmme yhteydessä olevat ihmiset 
ovat joutuneet linnoittautumaan ko-

teihinsa ja kaikki toiminta on siellä täy-
sin pysähdyksissä. Sama tilanne on lä-
hes kaikkialla muuallakin ja esirukousta 
toivotaan kipeästi. Monilla lähetysken-
tillämme eletään nyt samassa todelli-
suudessa kuin täällä Suomessa ja hätä 
ja hämmennys on suuri.

Monet suunnitelmamme tuleville 
kuukausille ovat muuttuneet ja toiminta 
on jouduttu jäädyttämään täysin. Epä-
tietoisuus siitä, miten kauan tämä kaikki 
kestää, estää meitä tekemästä tarkkoja 
suunnitelmia jatkossakaan. Joudumme 
nyt odottamaan, kunnes tiedämme, 
mitä tästä kaikesta seuraa, ja vasta 
sitten voimme ryhtyä tekemään uusia 
suunnitelmia.

JUHLAT PERUUTETTU
Kaikki seurakunnat ovat nyt kokoon-
tumiskiellossa ja sen myötä kaikki 
muutkin kokoukset joudutaan peruut-
tamaan. Keväälle suunniteltu Suomi-
tapahtuma on siirretty hamaan tulevai-
suuteen ja myös Espoossa järjestetty 
perinteinen juhannusjuhla joudutaan 
näillä näkymin peruuttamaan. Miten 
käy elokuun One Way konferenssin, 
siitä tiedotamme vasta seuraavassa Ra-
portissa. Jos sellainen voidaan järjes-
tää, se olisi 14.-16.8. Espoon Soukassa.

OPETUSLAPSEUSKOULUT PYSÄHTYIVÄT
Kaikki opetuslapseuskoulumme ympäri 
Suomea on jouduttu myös keskeyttä-
mään kokoontumiskiellon tähden. Ne 
tulevat kuitenkin jatkumaan suunnitel-

TEKSTI TAPANI SUONTO  KUVA PIXABAY

mien mukaan, kun tilanne Suomessa 
normalisoituu. Olemme kaikkiin koulu-
laisiin yhteydessä, kun tilanne selkiintyy.

Tulevan syksyn opetuslapseuskou-
luista emme voi vielä tiedottaa, kun edel-
lisetkin ovat vielä kesken, mutta varmaa 
on, että uudet kurssit tulevat käynnisty-
mään heti, kun se on mahdollista. Ope-
tuksen tarve ja kysyntä vain kasvaa tämän 
epidemian myötä.

LÄHETYSMATKAT TAUOLLA
Viroon suunniteltu aktio ja kaikki ko-
timaan evankelioimistapahtumat on 
peruutettu ja palaamme niihinkin, kun 
tilanne selkiintyy. Syksyn ja talven lähe-
tysmatkojen aikataulut pysyvät toistai-
seksi ennallaan. Seuraamme tilannetta 
kohdemaissa, ja jos tilanne vaatii, siir-
rämme matkojen aikatauluja myöhem-
mäksi.

MEDIATYÖ KUKOISTAA
Juuri ennen koronan saapumista Suo-
meen avasimme oman TV-kanavan an-

KORONA PYSÄYTTI ONE WAYN

Koronaepidemian saavuttua maahamme koko Suomi on ollut poikkeustilassa ja 
se on koskettanut myös kaikkea hengellistä työtä. Sama tilanne on myös kaikilla 
One Wayn lähetyskentillä.

tenniverkossa kanavapaikalla 30. Sen, 
samoin kuin One Wayn netti-TV:n ja 
Radio Dein ohjelmamme merkitys on 
noussut merkittävästi. Ihmiset etsivät 
nyt hengellistä sanomaa median kaut-
ta ja se näkyy tilastoissa. Katsojia on 
viikoittain kymmeniä tuhansia ja lyhy-
essä ajassa nettilähetyksemmekin ovat 
koonneet ennätysmäärät seuraajia. 

Vaikka kokoustoiminta on jouduttu 
lopettamaan, työtä on riittänyt pas-
toreille mediarintamalla. Kamerat ja 
tietokoneet käyvät nyt kuumina, kun 
uusia ohjelmia kuvataan ja editoidaan 
lähetyksiä varten.

TALOUDEN HAASTEET
Kaiken kokoustoiminnan yhtäkkinen 
pysähtyminen vaikuttaa suoraan ko-
lehtituloihin ja sitä myötä myös koko 
OWM:n talouteen. Olemme saaneet 
monien kiinteistöjen vuokriin helpotus-
ta kiinteistöjen omistajilta ja siitä olem-
me hyvin kiitollisia. Tästä huolimatta 
talous on yksi haaste monien muiden 
joukossa, sillä kaikki laskut sekä tuet lä-
hetyskentillemme ympäri maailmaa on 
suoritettava tässäkin tilanteessa.

Toivomme, että kolehdin sijasta 
monet muistaisivat työtämme lahjoitus-
tilin kautta sekä puhelinkeräyksellä. 

Eräs mies tunnusti: ”Kun minä näin saaliin joukossa 
kauniin sinearilaisen vaipan, kaksisataa sekeliä hopeata 
ja kultalevyn, viidenkymmenen sekelin painoisen, niin mi-
nussa syttyi niihin himo, ja minä otin ne.” (Joos. 7:21)

Todellista sotaa ei käyty Israelinkaan kohdalla tais-
telukentillä miekoin ja keihäin. Todellinen sota käytiin 
sydämissä syntiä vastaan, himoja vastaan: “...niin mi-
nussa syttyi niihin himo”. Himo saattoi Israelin tappi-
olle. Siksi mekin niin usein muistutamme himojen vaa-
roista.

OLKAA VARUILLANNE

”Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan 
teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua 
vastaan.” (1 Piet. 2:11) Rahanhimo, lihanhimo, vallanhi-
mo, kunnianhimo jne. ovat vaarallisia. Siksi niitä täytyy 
paeta tosissaan.

”Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedät-
te, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymysten 
mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta 
pohjaltanne.” (2 Piet. 3:17)

Henkilökohtainen kilvoittelu on se taistelukenttä, jolla 
monet voitot saavutetaan. Älä siksi väheksy oman kil-
voittelusi merkitystä. Sinun vanhurskas vaelluksesi on 
suuri siunaus, ei vain sinulle vaan läheisillesi, vaan myös 
seurakunnallesi ja koko Suomen kansalle.

Kerran Aabraham kävi merkillisen keskustelun Her-
ran kanssa. ”Aabraham sanoi: ”Älköön Herrani vihastu-
ko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä 
Sodomassa on kymmenen vanhurskasta?” Herra vastasi: 
”Niiden kymmenen tähden jätän hävittämättä Sodoman”.  
(1 Moos. 18:32)

Älä väheksy oman olemassaolosi merkitystä. Tä-
mäkin kansa tarvitsee vanhurskaita, rukoilevia Jumalan 
lapsia, joihin Jumala voi olla sitoutunut. Jumalan silmät 
seuraavat ja korvat kuuntelevat meitä, hänen kansaan-
sa. Hän olisi pelastanut kerran Sodoman, jos siellä olisi 
ollut kymmenen vanhurskasta. 

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy
Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

0400 456 572
Umpikuorma-, avo- ja 
täysperävaunuyhdistelmät 
sekä pakettiautokuljetukset
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TEKSTI TUOMAS TARKKANEN  KUVA PIXABAY

KULKUTAUDIT
PALASIVAT

SUOMEEN

Entisaikaa muistellessa mieleen nousevat tunnel-
malliset Gallen-Kallelan ja Edelfeldin maalaukset. 
Mutta miltä tuntuu, kun vanhanajan kulkutauti 

saapuu Suomeen, kadut tyhjenevät ja ihmiset linnoit-
tautuvat koteihinsa vältellen naapureitaan?  Uutiset 
taudin pelottavista oireista ja kuolonuhreista leviävät 
suusta suuhun. Ja saman tekee itse tautikin.

KULKUTAUTEJA, NÄLKÄÄ JA SOTIA
Meidän esivanhempamme elivät vaatimatonta elämää 
vaikeuksien keskellä. Vuosina 1695-1697 kolmannes 
suomalaisista kuoli nälkään ja kulkutauteihin. Pahin 
taudeista oli pilkkukuume, jonka oireita olivat kova 
kuume, väsymys, lihaskivut, iholle nousevat pilkut ja 
muutaman päivän jälkeen alkava keuhkokuume, johon 
suuri osa sairastuneista kuoli.

Kesällä 1710 saapui Virosta laivamatkustajien mu-
kana maahamme paiserutto, johon menehtyi puolet 
Turun ja Helsingin asukkaista. Ja vain kolmisen vuotta 
myöhemmin alkoi isoviha ja Venäjän kasakat miehitti-
vät Suomen moneksi vuodeksi. Miehiä tapettiin, talot 
poltettiin ja suomalaistyttöjä ja -naisia myytiin tuhansit-
tain orjiksi. Osa onnistui pakenemaan metsiin piilopirt-
teihin pakoon - ainakin hetkeksi.

Lueskelin nuorena mummolassa 1800-luvulla kirjoi-
tettua paikkakunnan, eli Keuruun pitäjän, historiaa. Sii-
nä kerrottiin keuruulaisten pelänneen Ison vihan aikana 
erityisesti aroilta peräisin olevia kalmukkeja. Kansan 
suussa heitä kutsuttiin 
’koirankuonolaisiksi’,  
koska heidän kerrottiin 
vainuavan nuoren ja 
vastasyntyneen pieno-
kaisen peninkulmankin 
päästä. Lapsen löydet-
tyään he tappoivat tä-
män verenhimossaan.

Vuonna 1830 mai-
nittiin kulkutauteja ole-
van erityisen paljon, 
kun Suomessa riehuivat niin kolera, isorokko, punatauti 
kuin influenssakin. Nälkävuosina 1867-1868  ihmiset 
jättivät kotinsa ja kylänsä, ja lähtivät nälissään etsimään 
ruokaa. Myös pilkkukuume saapui ja noin kymmenes-
osa suomalaisista kuoli.

JUMALA ANTAA NÖYRILLE ARMON
Suomen kansa oli koettelemusten nöyryyttämää. Kun 
mitään muuta keinoa ei ollut, rukoiltiin sydämen hä-
dässä Jumalalta apua ja armoa.  ’Hädässäsi huuda 
minua ja minä autan sinua ja sinun tulee kunnioittaa 
minua’ oli opetettu kirkoissa ja kinkereillä.  Ja niin kuin 
tiedämme, Jumala vastaa omasta sanastaan. Jumala 
kuuli esivanhempiemme rukoukset!

On tärkeätä huomata, että ihmisten rukoillessa 
Jumala ei vastannut poistamalla kaikkia ahdinkoja. 
Jumalan vastasi paljon armollisemmin siten, että ihmi-
siä, perhekuntia, sukuja ja kyläkuntiakin tuli väkevästi 
elävään uskoon.  Tämä Jumalan apu oli parasta mitä 
Suomi on koskaan saanut ja sen armon varaan on kaikki 

Suomen hyvät asiat rakennettu sen jälkeenkin.
Vuonna 1750 luki 11-vuotias Liisa Eerikintytär pai-

menessa ollessaan hartauskirjaa ’Totisen kääntymisen 
harjoitus’. Sivujen edetessä Liisan sydämessä syntyi 
valtava sieluntuska: hän olikin matkalla helvettiin eikä 
taivaaseen. Hätä levisi koko kylään ja pian eri puolille 
Suomea, ja uskovat papit johtivat joukoittain ihmisiä 
uskon autuuteen ja taivasmatkalle.

Kansanherätyksissä Jumala käytti sekä maallikko-
ja että heränneitä pappeja.  Paavo Ruotsalainen oli 
vuonna 1799 nuori 19-vuotias poika, joka kamppaili 
kelvatakseen Jumalalle. Ahdingoissaan hän käveli pit-
kän taipaleen uskovan sepän luo, jolta sai avun: ’Yksi 
sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki; Kristuksen sisäi-
nen tuntemus’. Siitä alkoi seuraava kansanherätys, kun 
pian tuhannet ympäri Suomen tulivat seuroissa uskoon 
ja lähtivät uskontielle.

ARMON SANOMA ON SUORA JA RAKKAUDELLINEN
Kun on Jumalan sadonkorjuun aika, niin sanomakin on 
suora, kuten seuraava tarina kertoo.  Nuori poika kyy-
ditsi hevosella Paavo Ruotsalaista seuroja pitämään. 
Pitkän hiljaisen matkan päättyessä Paavo Ruotsalainen 
sanoi pojalle vain yhden lempeän lauseen; ”Ala sinäkin 
nuori poika tekemään parannusta, ettei tarvitse kerran 
helvetissä kituloida.”  Paavo lähti seuranpitoon ja poi-
ka käänsi hevosen paluumatkalle. Ja sai sielunhädän, 
joka lopulta johti totiseen kääntymykseen ja pojasta 

kasvoi vakaa uskova 
talon isäntä, jonka per-
hekunta myös turvasi 
Herraan. 

Sain itse tulla us-
koon vuonna 2006 One 
Wayn radio-ohjelman 
kautta ja tehdä ’totisen 
kääntymyksen’. Niissä 
valtavissa myrskyissä 
sain synnit anteeksi, 
uuden elämän ja pää-

määrän.  Tajusin hyvin selkeästi, että olin pelastunut 
kadotukselta ja olen nyt Jumalan armosta matkalla tai-
vaan kotiin.

Armon sanoman pitää olla suora, totuudellinen 
mutta samalla täynnä Jumalan rakkautta. ’Mikä on ys-
täväni sinun päämääräsi, kun kerran täältä lähdet?” Se 
on rakkaudessa sanottuna oikein hyvä kysymys.

Ei ole katalampaa ja jumalattomampaa tekoa kuin 
luvata taivaspaikka kääntymättömälle ihmiselle. Olipa 
kyseessä sitten saarnaaja, pappi, piispa tai arkkipiispa, 
niin älä usko jos sinulle luvataan taivaspaikka vaikka 
yhä elät synneissäsi.  Vain Jeesus on tie taivaaseen. 
Ahdas portti ja kaita tie vie taivaaseen, ja harva sen 
löytää. Nyt voi uusi kansanherätyksen aika olla kuiten-
kin lähellä!

Ei pelätä koronaa, se voi viedä vain hengen. Pelä-
tään Häntä, joka voi ottaa hengen ja tuomita ihmisen 
iankaikkiseen kadotukseen.  Kerrotaan Jumalan armos-
ta ja johdetaan ihmiset ahtaan portin läpi kaidalle tielle 
ja kerran taivaan kotiin! 

Ei pelätä koronaa, se voi viedä vain 
hengen. Pelätään Häntä, joka voi 
ottaa hengen ja tuomita ihmisen 
iankaikkiseen kadotukseen.

”
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ANTENNI-TV
One Way TV on katsottavissa antenni-
verkkoa käyttävissä televisioissa kana-
vapaikalla 30.

Mikäli kanava ei näy automaattisesti, 
suorita TV-laitteessa kanavahaku. Ylei-
sesti vastaanottimen MENU-valikosta 
löytyy ASENNUS tai KANAVAHAKU, jos-
ta kanavien viritys tapahtuu.

Lisätietoa kanavahausta löydät vastaan-
ottimen ohjekirjasta. Mikäli kanavien uu-
delleenviritys ei onnistu, kannattaa ottaa 
yhteyttä TV-asiantuntijaan tai laitteen 
myyjään.

KAAPELIVERKKO 
Kaapeliverkkoa käyttävään televisioon 
on mahdollista hankkia erillinen sisäan-
tenni, jonka avulla vastaanottimen saa 
kytkettyä antenniverkkoon ja One Way 
TV -kanavan näkymään. 

Lisätietoa sisäantenneista voit kysyä 
elektroniikka- ja kodinkonemyymälöistä.

One Way TV:tä koskevat kysymykset 
voit lähettää sähköpostitse: 
tv@onewaymission.fi

ONE WAY TV NETISSÄ

Näin katsot
One Way TV:tä.

TEKSTI TAPANI SUONTO  KUVA ONE WAY TV

SE AVAUTUI KREIVIN AIKAAN
One Way TV sekä antenniverkossa että 
netissä on noussut suureen arvoon 
korona-epidemian myötä. Katsojalu-
vut ovat selkeässä kasvussa ihmisten 
kaivatessa yhä enemmän elävää sanaa 
ja rohkaisua Raamatusta. Kanavan 30 
avauduttua tie on auki muutaman mil-
joonan suomalaisen kotiin, sinne missä 
pelko ja epätietoisuus tulevasta kalva-
vat mieliä. Siksi kannattaa levittää tie-
toa One Way TV:stä ja rohkaista ihmisiä 
tutustumaan kanavaan.

Myös netti-TV (www.oneway.tv) an-
taa mahdollisuuden katsoa suuret mää-
rät rakentavia ohjelmia ympäri vuoro-
kauden. Ohjelmia on tuotettu sinne jo 
useita vuosia ja katsottavaa on tuhansia 
tunteja. Kanavalla on ollutkin viime ai-
koina vilkasta.

Netti-TV:stä löytyy opetusohjelmien 
lisäksi suuri joukko mielenkiintoisia 
haastatteluohjelmia, kokoustaltiointe-
ja, raportteja lähetyskentiltä, musiikki- 
ja rukousohjelmia ym. Nyt, kun monet 
muut riennot ovat kiellettyjä epidemian 
takia, kannattaa panostaa omaan hen-
gelliseen hyvinvointiin ja kasvuun. Se 
ei koskaan mene hukkaan ja mitä ta-
hansa tulevat päivät tuovat tullessaan, 
vahva usko ja luottamus Jumalaan aut-
tavat kohtaamaan ne turvallisin mielin.

ANTENNIKANAVA 30 
One Way TV kanavalla 30 on ensim-
mäinen täysin kristillinen TV-kanava 
antenniverkossa. Vaikka ohjelmatarjon-
ta keskittyykin toistaiseksi vain viikon-
loppuihin, sen sisältöön ei mahdu ns. 
hömppää, vaan kaikki lähetysaika py-

Kun kokoussalit suljettiin,
ONE WAY JULISTAA KATOILTA

ritään saamaan hengellisesti mahdolli-
simman rikkaaksi, merkitykselliseksi ja 
antoisaksi katsojille.

Tavoitteenamme on saada kanava 
katsottavaksi myös kaapelitalouksissa, 
sillä suurimmissa kaupungeissa monet 
taloyhtiöt ovat liittyneet kaapeliverk-
koon ja antennikanava ei näy ilman eril-
listä antennia. Jätämme tämän rukous-
aiheeksi työmme ystäville. Meillä ei ole 
asiaan sananvaltaa, vaan kaapeliyhtiöt 
päättävät itse siitä, mitä kanavia he 
näyttävät. Pyrimme kuitenkin tekemään 
kaikkemme, että One Way TV näkyisi 
pian myös kaapeliverkoissa.

PALAUTE
Ensimmäisen kuukauden aikana saa-
mamme palaute on ollut pelkästään 
positiivisen innostunutta. Monet ovat 

kiittäneet siitä annista, jota he ovat omalle hengelliselle elämäl-
leen saaneet kanavan kautta. Myös ohjelmien korkea laatu ja 
antoisa sisältö on korostunut monissa kommenteissa. ”On se 
ihmeellistä, miten tarkasti Jumala johdatti kanavan avauksessa. 
Juuri kun seurakunnat jouduttiin sulkemaan, avautui uusi kanava 
Jumalan sanan julistamiselle”, oli eräänkin katsojan toteamus.

TALOUSTILANNE
One Way TV antenniverkossa on ollut taloudellisesti suuri uskon-
askel. Koko asia tuli eteemme aivan yllättäen viime vuoden lo-
pulla. Emme rohjenneet olla tottelematta kehotusta, sillä koimme 
sen tulleen Herralta. Kanava on saanut jo jonkin verran taloudel-
lista tukea katsojilta ja se on rohkaissut mieliämme. Vaikka koro-
naepidemia vaikuttaa vääjäämättä myös seurakuntien ja lähetys-
järjestöjen talouteen, olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että 
tämä askel täytyi ottaa. Sen merkitys tulee näkymään runsaana 
hedelmänä tulevina päivinä. Jo nyt voimme havaita, miten myös 
lähetystyö ja sen huutavat tarpeet tulevat uuden kanavan myötä 
entistä paremmin ihmisten tietoisuuteen. Vaikka palaute on ollut 
rohkaisevaa, kanavan talous on edelleen tärkeä rukousaihe. 

RYHDY ASIAMIEHEKSI
One Way TV kaipaa nyt erityisiä asiamiehiä levittämään tietoi-
suutta kanavastamme. Voit rohkaista mielesi ja ilmoittaa olevasi 
”TV-asiamies”. Tehtäväsi on tiedottaa uudesta TV-kanavasta an-
tenniverkossa. Pieni esite kanavasta tekee sinusta vielä uskotta-
vamman. Esitteitä voi tilata osoitteesta onewaykauppa.fi 

Mene tietokoneen, 
tabletin tai puhelimen 
selaimella osoitteeseen 
oneway.tv

Vinkki Seuraamalla One Way TV:n 
Youtube- ja Facebook-sivuja saat 
automaattiset ilmoitukset myös 
viikottaisista LIVE-lähetyksistä.

SEURAA SOMESSA

Työryhmä tekemässä torstain 
suoraa rukouskokousta.
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Kuopion One Way seurakunnassa pidetään tärkeänä sitä, että evankeliointia jatketaan ja tehostetaan koronaepi-
demiasta huolimatta ja toisaalta juuri sen takia. Vaikka julkiset kokoontumiset on peruttu, on monilla ihmisillä 
ollut sydämellä evankeliumin eteenpäin vieminen.

Esirukous avasi sydämet Kuopiossa
TEKSTI TERHI KRÖGER  KUVA JANI KRÖGER

Ehkä juuri koronaepidemia alkoi herättelemään ih-
misiä, meitä uskoviakin siihen, että mitä vain voi 
tapahtua. Se on saanut seurakuntalaiset samalla 

pohtimaan, olemmeko todella tehneet kaikkemme, jot-
ta mahdollisimman moni tulisi osalliseksi evankeliumin 
ilosanomasta. Siksi haluamme olla nyt liikkeellä evan-
keliumin tähden. Olemme kuitenkin pitäneet tärkeänä 
noudattaa samalla esivallalta saatuja ohjeita ja pyrki-
neet toimimaan sen asettamien rajoitusten puitteissa.                                      

Huomasimme jo ennen koronaepidemiaa, kuinka 
valtava esirukouksen merkitys on evankeliumin työs-
sä. Yksi sisar sai sydämelleen tämän vuoden alussa 
rukoilla puolestamme aina, kun olemme perjantaisin 
evankelioimassa. Siitä alkaen olemme saaneet kulkea 
syvemmässä johdatuksessa. Myös osa tiimiläisistä on 
jäänyt rukoilemaan iltojen puolesta. Lisäksi on vielä 
toisia, jotka muistavat työtämme rukouksin. Kuljemme 
kaduilla yleensä pareittain, jolloin toinen voi rukoilla sa-
malla, kun toinen puhuu ihmisten kanssa. On tärkeää, 
että oma henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa on 
myös kunnossa ja että saamme tehdä työtä Hänen voi-
massaan levosta ja rauhasta käsin.

 
KOHTAAMISIA KADUILLA
Olemme vieneet evankeliumin sanomaa eteenpäin 
Kuopion torilla ja muuallakin Kuopiossa erityisesti vuo-
den 2019 alusta lähtien. Monet ihmiset ennen meitä 
ovat olleet varmasti vieläkin antautuneempia tässä. 
Hengen tasolla vaikutukset ovat koettavissa vielä tä-
näkin päivänä. Aloittaessamme työtä keskustelut olivat 
pitkälti vuoropuheluita ateistisen maailmankatsomuk-
sen ja kristinuskon välillä, ja kysymykset liittyivät paljolti 
Jumalan olemassaolon perusteisiin. Viime aikoina vai-
kuttaa siltä, että jotain on muuttunut ihmisten sydämis-
sä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Keskustelut koskevat 
nyt ihmisten henkilökohtaista elämää, elämän haastei-
ta ja tuskaakin sekä sisäistä rauhattomuutta. Olemme 
saaneet kertoa ihmisille, että Jeesus yksin on rauhan 
antaja ja syntiemme sovittaja. 

Vaikka kadut ovat epidemian aikana hiljentyneet, 
liikkeellä on runsaasti nuoria, joista muutamat todella 
päihtyneitä. Osa nuorista on ollut avoimia syvemmälle-
kin keskustelulle ja ottanut vastaan hengellistä luetta-
vaa. Joku toinen on saattanut ottaa traktaatin vastaan 
naureskellen. Kuitenkin tällaisellakin nuorella on Jee-

suksen kokoinen aukko sisimmässä, ja ehkä traktaatti 
tulee vielä luetuksi, kun jossain vaiheessa tulee aika 
kohdata rehellisesti oma elämä ja sen todellinen tila. 
Jotkut taas eivät pidä itseään evankeliumin arvoisina. 
Eräskin tyttö sanoi, että hän on viimeinen ihminen, jol-
le tämä sanoma pitäisi kertoa ja ettei hän ole siihen 
kelvollinen. Saimme kuitenkin vakuuttaa, että evanke-
liumi kuuluu juuri hänelle. Olemme kohdanneet tänä 
aikana myös henkilöitä, joiden kanssa olemme saaneet 
lukuisia keskusteluja uskon asioista. Yksi henkilö totesi 
tulevansa paremmin autetuksi saadessaan puhua kans-
samme kuin keskustelemalla psykologin kanssa, mistä 
hänellä oli myös kokemusta. Varmasti psykologeilla on 
paljon annettavaa ja oma paikkansa, mutta vain Jeesus 
voi tarjota todellisen avun pelastamalla koko ihmisen.

Evankeliumia jakaessamme olemme myös kuul-
leet ihmisten koskettavia kertomuksia heidän omasta 
elämästään. Jotenkin poikkeusaikana on ollut aikaa 
keskittyä yhteen ihmiseen kerrallaan, jakaa palanen 
elämää yhdessä. Jumala rakastaa näitä kohtaamiamme 
ihmisiä suunnattomasti ja Hän on alkanut murtamaan 
myös meidän sydämiämme, että Hänen rakkautensa 
saisi välittyä meidän kauttamme toisille ihmisille. Ru-
koilemme, että tänä aikana saisi tapahtua läpimurto ja 
että Jumala saisi ilmestyä uudestisynnyttävällä voimal-
la ihmisten elämään.

 
ONE WAYN ANTENNIKANAVAN MAINONTAA
Tänä poikkeusaikana emme ole voineet jatkaa 
ovelta ovelle työtä, mutta olemme kokeneet, 
että on tärkeää levittää uuden antennikanavan 
30 mainosta mahdollisimman moneen antenni-
talouteen, että ihmiset pääsisivät seuraamaan 
antennikanavalta evankeliumia. Toisaalta on 
myös tärkeää, että uskovat saisivat rakentua tuon 
kanavan antaman opetuksen kautta. Suurim-
paan osaan ”tv 30” flyereita olemme liittäneet 
mukaan traktaatin, jossa on kerrottu, miten ihmi-
nen voi pelastua. Vaikka emme tässä vaiheessa 
tiedä mitään työmme tuloksista uskomme, että 
tässäkin työssä kylväjävertaus pitää paikkansa. 
Kun kylvämme, niin osa siemenistä putoaa myös 
hyvään maaperään ja tuottaa ajallaan satoa. Toi-
vomme, että kanava voi tavoittaa myös monia 
uskonnollisia ihmisiä, jotka eivät ole vielä uudes-
tisyntyneet, mutta jotka esim. käyvät silloin täl-
löin kirkossa ja ovat avoimia uskon asioille.

 
KUNNIA YKSIN JUMALALLE
Usein me ihmiset toivomme, että sielut saisivat 
pelastua ja saisimme nähdä nopeasti työmme 
hedelmää. Kuitenkin olemme kokeneet, että Ju-
malan aikataulut ja ajatukset ovat todella paljon 
korkeammalla kuin meidän. Tänä korona-aikana 
Hän on kehottanut meitä pysähtymään ja kuun-
telemaan Häntä. Hän tahtoo, että annamme sy-
dämestämme toisillemme anteeksi. Jokin pieni 
anteeksiantamaton asia voi olla Jumalan työn 
esteenä omassa elämässä. On paljon helpom-
paa olla oikeutetusti loukkaantunut toiselle ihmi-
selle, kuin mennä itseensä ja antaa todella an-
teeksi, jopa pyytää anteeksi. Olemme kokeneet, 
että Jumala tahtoo myös murtaa meissä olevaa 
kovuutta. Sen sijaan, että järkeilemme, kuka on 
aidosti kiinnostunut evankeliumista ja kuka ei, 
tai kuka yrittää hyötyä meistä, Jumala tahtoo 
viedä ajatuksiamme syvemmälle siihen, kuinka 
vain Hänen rakkautensa voi murtaa ihmisen. Hän 
antaa voimansa erilaisiin kohtaamisiin ja ymmär-
ryksen siitä, kuinka toimia, kun vain turvaudum-
me Häneen. Jumala ei halua meidän erottelevan 
ihmisiä, vaan hän haluaa meidän olevan aidosti 
kiinnostuneita niistä, joita Hän tiellemme johtaa. 
Hän haluaa samalla tehdä meistä entistä riippu-
vaisempia itsestään.

Olemme myös kokeneet, että Jumala tah-
too meidän olevan seurakuntana yhtä ja että 
jokaisella olisi se oma paikkansa Hänen suun-
nitelmassaan. Ei niin, että palvoisimme jotain 
henkilöä, jos Jumala armossaan tätä käyttää, 
vaan että jokainen saisi ymmärtää olevansa ar-
vokas omalla paikallaan. Arvokas silloinkin kun 
on aika vain hiljentyä ja kasvaa rauhassa kahden 
Jumalan kanssa. Kuitenkin kaikki kunnia, ylistys 
ja palvonta kuuluu Jumalalle, ei ihmiselle. Hän 
on antanut meille voimaa tehdä tätä työtä, jokai-
sen omana itsenään, omalla paikallaan pyrkien 
kirkastamaan ja korottamaan työllään Jeesusta. 
Toisaalta saamme myöntää rehellisesti myös 
oman raadollisuutemme ja keskeneräisyytem-
me. Tämä on ollut todella kasvun aikaa, että 
Jeesus saisi enemmän sijaa meissä. 

KUOPIO
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”Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle 
minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.” (Apt. 2:18)

Korona ajoi turkulaiset kadulle
TEKSTI JA KUVA TIMO A. LINDROOS

Turun One Way seurakunnassa 
on alkanut viime vuoden syksyllä 
pastori Markus Sainion johdolla 

nuorten aikuisten raamattusolu. Nuoret 
ovat ystävystyneet keskenään ja nyt ko-
ronaepidemian myötä heillä on syttynyt 
palo rukoilla ja viedä evankeliumia ka-
dulle ihmisten pariin. On ihana seurata, 
miten tämä on yhdistänyt nuoria ja van-
hempia ihmisiä, jotka nyt rukoilevat ja 
evankelioivat yhdessä. Tämä Jumalan 
lasten joukko tekee yhdessä perheenä 
työtä vailla iän tuomia raja-aitoja.

TYÖTÄ YHDESSÄ YLI IKÄRAJOJEN
Seuraavassa kuulemme tuoreita uuti-
sia muutaman soihdunkantajan suulla. 
Toivottavasti nämä todistukset saavat 
”Turun palon” leviämään muuallekin 
Suomeen. 

Seurakuntamme jäsen Eetu Nurme-
la, 28, kertoo, että valmiustila on lähen-
tänyt seurakuntamme nuoria aikuisia. He 
harrastavat aamuisia rukouskävelyjä. 
Luontopolulla on kohdattu ihmisiä ja 
heidän puolestaan on saatu jopa ru-
koilla. Eetu iloitsee erityisesti eräästä 
tällaisesta nuoresta miehestä, joka ha-
lusi hiljattain antaa elämänsä Jeesuk-
selle. Rukoillaan, että hän pääsisi nyt 
uskossa eteenpäin. Eetu pitää tärkeä-
nä, että esivaltaa kunnioitetaan ja rajoi-
tuksia noudatetaan. Hän haluaa esim. 
valvoa, että läheisessä liikekeskuksessa 
järjestettävän ruokajakelun jonot kulke-
vat viiden hengen ryhmissä ja turvavälit 
ovat kaksi metriä. Eetu on todellinen 
kiitosaihe, tämä nuori mies tuli uskoon 
noin vuosi sitten ja on ottanut isoja 
harppauksia eteenpäin seuratessaan 
Jeesusta. 

Stina Sihvo, 25, vetää kuoroa seu-
rakunnassamme ja on nuorten aikuisten 
toiminnan kantavia voimia. Hän kuvai-
lee nuorten aikuisten vahvaa yhteyttä, 
joka näkyy yhteisinä rukoushetkinä ja 
Raamatun lukemisena ahdistavan ajan 
keskellä. Kodeissa pidettävissä rukous-
hetkissä on tätä nykyä mukana myös 
muitakin seurakuntalaisia. Rukouksen 
liekki on siis levinnyt nuorilta vanhem-
mille, kiitos Herralle! Stina kertoo tii-

minsä kokemuksista seuraavaa: ”En-
simmäisellä evankeliointikierroksella 
suuntasimme Tuomiokirkolta pareittain 
eri suuntiin ja avasimme keskusteluja 
kohtaamiemme ihmisten kanssa. Olin 
ällikällä lyöty, kun kiireiseltä vaikuttavat 
ihmiset pysähtyivät juttelemaan eivätkä 
närkästyneet tai paenneet, vaikka kes-
kustelu kääntyi Jeesukseen. Eräänkin 
ihmisen kohdalla saimme rukoilla hän-
tä painavien asioiden puolesta kerrot-
tuamme ensin hänelle evankeliumin. 
Rukoilimme siinä, keskellä Turkua, mui-
den ihmisten kulkiessa ohi. Sen jälkeen 
tämä henkilö kiitti meitä, keskustelim-
me vielä hetken, ja lopulta hän jatkoi 
iloisella mielellä matkaansa kauppaan. 
Hän oli ensimmäinen, muttei ainut, 
joka sai kuulla Jeesuksesta sinä iltana. 
Vaikka itsekin jännitin suunnattomas-
ti ensimmäistä evankelioimisreissua, 
olemme innostuneet siitä ja käymme 
nyt vähintään kerran viikossa evankeli-
oimassa. Mieleen jääneitä kohtaamisia, 
keskusteluja ja rukouksia on niin pal-
jon.”

Stina jatkaa vielä: ”Olemme ru-
koilleet paljon sitä, että ihmisiä tulisi 
uskoon. Suurin osa tapaamisistamme 
onkin muuttunut perinteisen hengai-
lun asemesta ihmisiä tavoittaviksi. 
Kohtaamme ulkona rukouskävelyn tai 
evankelioimisen merkeissä. On ollut ih-
meellistä huomata, kuinka avoimia ih-
miset ovat. Ja vaikka itseä pelottaa tai 
laiskottaa lähtiessä, niin rukoillessam-
me asia muuttuu. Pyydämme Jumalaa 
varustamaan meidät Hengellään, anta-
maan voiman todistaa ja herättämään 
meissä rakkauden ihmisiä kohtaan. Ja 
näin on aina tapahtunut.”

HENGELLISET ASIAT PUHUTTELEVAT 
VAIKEUKSIEN KESKELLÄ
Seurakuntamme jäsen Maarit Vetten-
ranta on innokas kirja-kahvila-evan-
kelista ja pöytäkeskustelija. Myös hän 
toteaa, että katuevankeliointi on syn-
nyttänyt syvempää yhteyttä nuorten 
ja vanhempien kesken. Hän korostaa 
rukouksen tärkeyttä ja nostaa esille ta-
pauksen, jossa eräs ateisti huumeiden-

TURKU

käyttäjä oli pyytänyt rukousta puoles-
taan. Rukouksen aikana Pyhä Henki 
kosketti miestä voimakkaasti. Nyt hä-
neen pidetään yhteyttä. Lisäksi Maa-
rit mainitsee eräästä uskoon tulleesta 
miehestä Varissuolla, joka keskustelun 
päätteeksi tahtoi kääntyä Jeesuksen 
puoleen. Paraisilla Maarit sai rukoilla 
erään alkoholistin puolesta, joka halusi 
ottaa Jeesuksen vastaan. Kaiken kaikki-
aan monien puolesta on saatu rukoilla. 

Seurakuntamme monitoimimies 
Keijo Lindroos kertoo, että tänä päi-
vänä on monella suuri hengellinen ja 
aineellinen hätä. Turun uskovat ovat 
saaneet olla jakamassa Operaatio Ruo-
kakassin avustuksella elintarvikkeita 
lähiseudun asukkaille. Monet ovat pyy-
täneet esirukousta ja jotkut halunneet 
aloittaa uuden elämän Jeesuksen kans-
sa.

Seurakuntamme nuoret aikuiset ja 
senioritkin ovat saaneet huomata, mi-
ten Jumala johdattaa niitä jotka rukoil-
len kulkevat. Nuoret uskovat ovat kii-
tollisia Markus Sainion internetin kautta 
jakamasta opetuksesta lähimmäisen 
kohtaamisesta. Mainittakoon myös että 
Eetu, Stina, Maarit ja Keijo pitävät tär-
keänä noudattaa hallituksen antamia 
ohjeistuksia, käsihygieniaa ja riittäviä 
turvavälejä epidemian leviämisen eh-
käisemiseksi. 

Tässä kuulumisia ”Turun palosta”, 
joka toivottavasti saa vain kasvaa. Täl-
laista toimintaa ei ole meillä ollut näin 
laajasti ja näin suurella innolla ennen 
koronaepidemiaa. Moni uskova on he-
rännyt näkemään, mitä aikaa elämme. 
Herra vetää suomalaisia Jeesuksen 
luokse tämän vaikean ajan kautta. Vai-
kuttaa siltä, että monet uskosta osatto-
mat odottavat toivon sanomaa ahdis-
tukseensa enemmän kuin me uskovat 
arvaammekaan. Tahdonkin rohkaista 
jokaista One Way -seurakuntaa rukoile-
maan ja todistamaan Jeesuksesta roh-
keasti eri tavoin. Voi olla, että Jumalan 
vilja alkaa olla kypsää viimeistä suurta 
sadonkorjuuta varten. Teet myös hyvin, 
jos muistat erityisesti seurakuntamme 
nuoria aikuisia rukouksin. 

Pyydämme huomioimaan, että seurakuntien artikkeleissa kuvatut 
tilanteet kytkeytyvät sen hetkiseen koronatilanteeseen ja ohjeistuk-
seen. Kehotamme kaikkia lukijoita kiinnittämään huomiota tähän ja 
noudattamaan tarkoin terveydenhuollon viranomaisten päivittämiä 
ohjeita. Lisäksi on huomioitava, että ohjeistukset muuttuvat sitä mu-
kaa, kun koronaviruksen käyttäytymisestä saadaan tarkempaa tietoa!!



16 R A P O R T T I   2 / 2 0 2 0 17

LAHJOITA 
PUHELIMELLA

0600 02 812
Lahjoituspuhelun

hinta on 15€ + Pvm

Rahankeräyslupa RA/2018/604

TUE ONE WAYN  TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA

”Sillä jokainen huone on  
jonkun rakentama, mutta  

kaiken rakentaja on Jumala.”

Rekennuttaja- 
insinööritoimisto

STENROOS OY

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534 4844

Liike-, toimisto- ja 
asuinrakennusten 

tunnollista rakennuttamista 
ja rakennustyön valvontaa.

ONE WAY 
KAUPPA

raitis & rakentava

ITALIA

Tätä kirjoitettaessa maaliskuun lopulla Italia kamppailee yhä massiivisen 
koronavirushyökkäyksen huipulla, vaikkakin edellisten vuorokausien sai-
rastuneiden lukumäärä on ollut laskusuuntainen.

ITALIA TARVITSEE
RUKOUKSIAMME!
TEKSTI HELENA HÄNNINEN  KUVA PIXABAY

Terveydenhoitohenkilökunta 
on osoittanut aivan liikutuk-
seen asti ihailtavaa alttiutta 

ja valmiutta. He ovat tämän tais-
telun sankareita, ja monet heistä 
ovat tartunnan saaneina meneh-
tyneet. Varsinkin Pohjois-Italian 
Lombardiassa tilanne on venynyt 
inhimillisen kestokyvyn äärirajoil-
le.  

Seurakuntien toiminta rajoit-
tuu tällä hetkellä nettiyhteyteen. 
Vapun nuorten kokous, jonne 
myös One Waysta oli lähdössä 
pieni ryhmä, on peruttu. Meidän 
aseemme on nyt rukous. Voimme 
Jumalan armoon luottaen rukoil-
la, että pääsisimme taas kokoon-
tumaan yhteen, jatkamaan työtä, 

ITALIAN TYÖ
Helena Hänninen
050 413 1304
helena.hanninen-sconamila@elisanet.fi

johon Hän meidät on kutsunut. 
Hyvä uutinen on se, että yhte-

yshenkilömme Tuula ja Maurizio 
Secondi voivat hyvin. Tuula ehti 
vierailla myös Suomessa juuri 
ennen epidemian alkua, ja hänet 
siunattiin Tampereen One Way 
-seurakunnan etäjäseneksi.

Vuoden päästä on uusi kevät 
ja vappuna nuorten kokous Anag-
nissa, jos Jumala suo. Ja siellä 
mukana One Wayn tiimi, jos Ju-
mala niin tahtoo. 

Toiminta pääsi hädin tuskin liik-
keelle, kun jo koronaviruksen 
aiheuttamat karanteenisää-

dökset tulivat voimaan. Pieni tauko 
ei tässä kohdin kuitenkaan haittaa, 
sillä remonttitöitä on jatkettu ja kah-
vilaa kunnostetaan edelleen entis-
tä ehommaksi. Esimerkiksi entisen 
kirjakaupan tiloihin tulee viihtyisä 
”olohuone” pienimuotoisia ko-
koontumisia varten. Pääsemmekin 
tulevaisuudessa nauttimaan entistä 
monipuolisemman kahvilan toimin-
nasta.

Suunnitelmissa on käynnistää 
päivätoimintaa aina kahvilan aukio-
lopäivinä. Tiistaisin klo 13 aloitetaan 
”Raamattukoukku”, jossa kokoon-
nutaan käsitöiden pariin. Kuunte-

lemme lyhyen raamattuopetuksen 
samalla, kun sukat ja kaulaliinat val-
mistuvat joko omiin tai lähetyskent-
tien tarpeisiin.

Keskiviikkoisin klo 13 aloittelevat 
seniorit rukouspiirinsä ja torstaisin 
kokoontuu puolestaan kirjallisuus-
piiri vastaavaan aikaan. Tutustum-
me mielenkiintoiseen hengelliseen 
kirjallisuuteen ja keskustelemme ai-
heesta. Samalla kahvila tarjoaa mah-
dollisuuden kevyeen lounaaseen ja 
maistuviin pullakahveihin.

Jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan näihin ryhmiin, voit ilmoit-
tautua sähköpostitse osoitteeseen: 
toimisto@onewaymission.fi   
tai soittamalla 045 114 8855. 
Lämpimästi tervetuloa! 

One Way -kahvila
Helsingin keskustassa
entistä ehompana

Maaliskuun alkupuolella pääsimme viettämään
One Way -kahvilan avajaisia reilun vuoden tauon jälkeen.

Raportti-lehden kannatusmaksu
Tue neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Raportti-lehteä 
lahjoittamalla 20 euron suuruinen vuosimaksu.

Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 100900

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: 
tilaukset@onewaymission.fi

Opetuslapseuskoulun 
päättäjäisaktio

T änä vuonna One Way ei järjestä 
Viron aktiomatkaa, vaan olem-
me päättäneet pitää opetuslap-

seuskoulun päättäjäisaktion Suomes-
sa. Tämä eri paikkakunnilla pidettävä 
aktio pidetään, jos koronavirusepide-
mia on talttunut ja viranomaiset anta-
vat luvan suurempiin kokoontumisiin. 
Aktio on siinä tapauksessa tarkoitus 
järjestää lauantaina kesäkuun 6. päi-
vänä. 

Paikkakunnat, joilla kokoonnumme 
viemään evankeliumia, ovat seuraavat: 
Kotka, Forssa, Turku, Tampere, Kuopio 
ja Oulu. Tarkoitus olisi, että lähikau-
pungeista tulisi opetuslapseuskoulu-
laisia tukemaan aktioita. Ilmoitamme, 
mikäli aktio joudutaan siirtämään. 

Terveisin Pastorit
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TEKSTI LEENA KINNUNEN  KUVA TUIJA NISKANEN

Helmikuun 21. päivänä saimme Ugandasta suruviestin työmme johtaja pastori 
Wilson Sentongon kuolemasta. Hän oli jo pitkään heikossa kunnossa, mutta 
silti uutinen hänen kuolemastaan tuli yllätyksenä.

Wilson syntyi 25.10.1944 Fort 
Portalin kaupungissa Itä-
Ugandassa. Perhe oli hyvin 

köyhä. Lapsia perheessä oli yhteensä 
17. Wilsonin isä hyljeksi tätä ja hänet 
lähetettiin pois kotoa enon luokse. 
Wilson elätti itsensä 15-vuotiaasta asti 
tekemällä tilapäistöitä. Koulunkäynti oli 
ongelmallista rahapulan vuoksi. Hän 
eli omien sanojensa mukaan synnillistä 
elämää. 26-vuotiaana hän oli toivotto-
massa tilanteessa ja mietti itsemurhaa. 
Tällöin eräs pastori tuli hänen luokseen 
ja saarnasi hänelle evankeliumia. Pasto-
ri luki hänelle Psalmista 27 jakeen 10, 
joka puhutteli häntä: ”Vaikka minun isä-

ni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra 
minut korjaa.” Wilson antoi elämänsä 
Jeesukselle ja siitä lähtien hänen sydä-
messään paloi halu palvella Jumalaa.

Wilson aloitti opiskelun Keniassa 
Raamattukoulussa, josta hän valmistui 
vuonna 1973. Hän palasi sen jälkeen 
Ugandaan ja alkoi saarnata evankeliu-
mia. Vuonna 1974 Ugandan hirmuhal-
litsija presidentti Idi Amin vainosi kris-
tittyjä ja kirkkoja poltettiin. Wilsonkin 
pidätettiin ja hän joutui kolme kertaa 
vankilaan. Vankilassa häntä ja muita 
pastoreita kidutettiin. Kun hän näki 
vankilassa ihmisiä tapettavan, hän lupa-
si Herralle, että jos hän selviytyisi sieltä 

wilson sentongo
on päässyt perille

elävänä, niin hän huolehtisi orvoista 
sekä tarvitsevista ja heikossa asemas-
sa olevista lapsista. Jumala vapauttikin 
hänet ja muutamia muita pastoreita ih-
meen kautta vankilasta.

Idi Aminin maastapaon jälkeen 
Wilson ryhtyi auttamaan lapsia. Hän 
asui tuolloin pääkaupunki Kampalan 
lähellä ja maksoi lasten koulumaksuja 
kaivamalla perunoita ja myymällä niitä. 
Vuonna 1987 hän muutti Mubenden 
kaupunkiin. Siellä hän alkoi julistaa 
evankeliumia ja istuttaa seurakuntia 
alueelle. Saarnamatkat tehtiin aluksi 
kävellen syvälle puskaan, jossa ihmisiä 
tuli uskoon ja uusia seurakuntia syntyi. 
Olosuhteet olivat alkeelliset ja vaaralli-
set alueella tuolloin vielä olleiden villi-
eläinten vuoksi. Seurakuntia kuitenkin 
syntyi noin sata ja niiden myötä koko 
yhteisö muuttui.

UGANDA

Työmme johtaja Wilson Sentongo haudattiin ugandalaiseen tapaan pian hänen 
kuolemansa jälkeen. Herra kuitenkin auttoi matkajärjestelyissä siten, että pääsin 
pikaisesti lähtemään Ugandaan ja pystyin osallistumaan hänen hautajaisiinsa.

Ennen varsinaisia hautajaisia oli 
järjestetty useita muistotilaisuuk-
sia pääkaupungissa Kampalassa, 

Kaweerissa ja Mubenden kaupungis-
sa. Näihin muistotilaisuuksiin osallistui 
tuhansia ihmisiä, yksi muistotilaisuus 
myös radioitiin. 

Saavuin Muleeten kylälle sunnuntai-
iltana. Wilsonin ruumis tuotiin samoihin 
aikoihin työkeskukseemme Muleeteen. 
Ugandassa on tapana, että ihmiset ke-
rääntyvät lohduttamaan omaisia, muis-
telemaan kuollutta ja viipyvät hautajai-
siin asti. Saapuessani kylälle liikenne 
pienellä kylätiellä oli vilkkaampaa kuin 
koskaan. Wilsonin talo, jossa myös One 
Wayn tiimiläiset ovat yöpyneet, ja sen 
ympäristö oli mustanaan ihmisiä. Vie-

rastalon kaikki huonekalut oli kannettu 
ulos, pihalla soi ylistysmusiikki, ihmiset 
pitivät puheita ja muistelivat yksi kerral-
laan Wilsonia. Wilsonin arkku oli Aga-
pe-keskuksen mäellä, jonne oli pysty-
tetty telttoja ja joissa oli muistotilaisuus 
menossa. Yön pimeydessä kävin jättä-
mässä viimeiset hyvästit Wilsonille yh-
dessä hänen vaimonsa Julietin kanssa.

Seuraavana päivänä oli hautajaiset. 
Minä, Juliet ja hänen kaksi sisartaan 
pukeuduimme ugandalaisten naisten 
kansallisasuun, gomesiin. Gomesin 
voi pukea päälle kahdella eri tavalla. 
Ensin puimme sen päällemme hauta-
jaisasun tyyliin. Pian tuli kuitenkin kysy-
mys: ”Miksi olette pukeutuneet noin? 
Tämä ei ole surujuhla vaan ilojuhla!”>  

Samalla tavalla hän saapui Mulee-
ten kylälle, jossa ei tuolloin ollut 
vielä mitään, mutta jossa nykyisin 
sijaitsee myös työkeskuksemme. 
Sinne syntyi seurakunta ja hän 
alkoi auttaa ihmisiä ja varsinkin 
lapsia. Vuonna 2001 sinne pe-
rustettiin Apage-keskuksen koulu 
ja noin 10 vuotta sitten klinikka. 
Koko Muleeten kylä on itse asias-
sa syntynyt tuon työn tuloksena. 
Wilsonilta jäi koti Kaweeriin, jos-
sa on myös hänen perustamansa 
seurakunta ja koulu. Työn laajen-
nettua Muleetessa on Kaweerin 
työstä vastannut hänen vaimonsa 
Juliet. Wilson ja Juliet ovat myös 
yhdessä huolehtineet lukuisista 
lapsista, joista he ovat omilla va-
roillaan pitäneet huolta. 

Wilsonin sydämellä olivat eri-
tyisesti orvot ja hyljätyt lapset. 
Hän kertoi tietävänsä, mitä on 
olla orpo ja hyljätty. Olihan hänen 
isänsäkin hänet hyljännyt. Myö-
hemmin hän kuitenkin pystyi an-
tamaan isälleen anteeksi ja auttoi 
tätä. Hänen isänsä tuli uskoon ja 
on nyt 99-vuotias. Koskettavaa 
on, että Wilsonista tuli isä lukuisil-
le lapsille ja aikuisille. Hän oli kaik-
kien paimen, mentori, sielunhoi-
taja, neuvonantaja ja isä. Jumala 
antoi hänelle erityisen rakkauden 
ihmisiä kohtaan. Hän itse sanoi, 
että Jumala antoi hänen kokea, 
mitä on olla hyljätty, jotta hän voi-
si auttaa saman kokeneita ihmi-
siä. Tästä erityisestä rakkaudesta 
voivat lukuisat häntä kaipaamaan 
jääneet ihmiset todistaa. 

Wilsonin sydämellä oli lop-
puun saakka evankeliumin ju-
listaminen. Vielä viimeisillä voi-
millaankin hän tuli uskollisesti 
seurakunnan kokouksiin rohkais-
ten ja opettaen seurakuntaa. Soi-
tellessamme hänen rukouspyyn-
tönään oli aina, että hän vielä 
jaksaisi ja voisi opettaa seurakun-
taa. Hän oli myös suuri esirukoili-
ja. Vuosikymmenien ajan hän he-
räsi aamuyöstä rukoilemaan. Siitä 
oli tullut tapa, joka säilyi loppuun 
saakka. Hän sai toiveensa mukaan 
tehdä työtä Jumalan elopellolla 
viimeiseen asti. Hän jätti suuren 
ikävän ja kaipauksen lukuisten 
ihmisten sydämiin. Eniten häntä 
jäävät kaipaamaan hänen vai-
monsa Juliet ja heidän lapsensa, 
sekä ne lukuisat ottolapset, joista 
he ovat huolehtineet. Myös me 
täällä Suomessa jäämme kaipaa-
maan häntä - samalla kuitenkin 
iloiten siitä, että hän on päässyt 
perille Herran luokse. 

Ei suru- vaan ilojuhla
TEKSTI JA KUVAT LEENA KINNUNEN1944-2020
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UGANDA 
ensikertalaisen silmin

Matkalle lähdettiin 13. tammikuu-
ta ja ryhmään kuului lisäkseni 
toiminnanjohtaja Tapani Suon-

to, pastori Markus Sainio ja Ugandan 
työn vastuuhenkilö Leena Kinnunen. 
Tapani ja Markus palasivat heti konfe-
renssin jälkeen Suomeen, mutta minä 
ja Leena vierailimme vielä muutaman 
päivän OWM:n eri työkohteissa Ugan-
dassa.

Paikalle Muleeteen saavuimme 
noin 36 tunnin matkustuksen jälkeen. 
Vanhana Intian matkailijana maisemat 
ja meininki eivät aiheuttaneet minul-
le sen kummempaa kulttuurishokkia. 
Ugandassa moni asia muistutti Intiaa; 
maa on pölyistä ja punaista, ilman läm-
pötila lempeät 30 astetta, kasvillisuus, 
siellä missä sitä on, rehevää ja maa he-
delmällistä. Ja ikävä kyllä myös malari-
aa levittäviä, lähes äänettömiä hyttysiä 
löytyy. Asetuimme jonkinlaiseen vieras-
kotiin kolmeen huoneeseen siten, että 
minä ja Markus olimme kämppäkave-
reita.

Syksyllä 2019 minulta kysyttiin, lähtisinkö Ugandaan alkuvuodesta 2020 puhu-
maan pastorikonferenssiin. Jonkun aikaa mietittyäni ja kyseltyäni asiasta Herralta 
ilmoitin, että lähden. Päätös oli hyvä ja uskon Jumalan olleen paitsi minun matkani, 
myös koko ryhmän matkan takana.

KONFERENSSI AFRIKKALAISEEN  
TYYLIIN
Jo seuraavana aamuna alkoi konferens-
si. Ensimmäisenä päivänä kolmipäiväi-
sessä tapahtumassa olivat puhevas-
tuussa Tapani ja Markus ugandalaisten 
puhujien kanssa. Itselläni oli siis tässä 
suhteessa vapaapäivä ja pystyin kes-
kittymään ihan muihin asioihin. Ehkä 
paras elämys ensimmäisenä päivänä 
oli ugandalainen ylistys ja eritoten siinä 
vallitseva suuri vapaus. Tilaisuudessa 
sai svengailla omaan tyyliinsä tai olla 
vaikka hiljaa, niin kuin meillä suomalai-
silla on usein tapana. Itse olen melko 
jäykkä ylistäjä, eikä tanssi oikein suju. 
Ilokseni huomasin kuitenkin, että vähän 
aikaa seurattuani alkoi jotain tapah-
tua sisälläni. Tuntui, että alan liikehtiä 
omaan tyyliini, tai ainakin jokin minus-
sa tahtoi tehdä niin, ja parasta oli se, 
että sain tehdä sen omilla ehdoillani 
ilman että kukaan ihmetteli. No, ei mi-
nusta tuon matkan aikana tullut mitään 

TEKSTI TERO HOKKANEN  KUVAT LEENA KINNUNEN

UGANDAN TYÖ
040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

Ja niinhän se on – kun uskova 
kuolee, niin kyseessä on ilojuhla 
vaikka meillä onkin suru. Niinpä 
gomes puettiin uudelleen päälle 
siten kuin se juhlissa ja häissä on 
tapana pukea. 

Hautajaiset olivat suuret, ih-
misiä oli noin 3 000. Hautajaisis-
sa pidettiin puheita, laulettiin ja 
paikalla oli torvisoittokuntakin. 
Minä pidin myös puheen ja las-
kin yhdessä paikallisten työnte-
kijöidemme kanssa kukkalaitteen 
One Way Missionin puolesta. 
Wilson haudattiin hänen oman 
toiveensa mukaisesti Muleeteen 
Agape-keskuksen mäelle. Mikä 
voisikaan olla parempi leposija 
kuin keskellä hänelle niin rakkaita 
ihmisiä ja työtä. Haudalle on tar-
koitus myöhemmin saada kivi tai 
muistomerkki. 

Oli koskettavaa kuunnella, 
kuinka ihmiset muistelivat Wil-
sonin elämää ja miten lukuisten 
ihmisten elämää hän oli kosket-
tanut. Monet ihmiset todistivat ja 
kertoivat siitä, kuinka Wilson oli 
heille kuin isä. Ja miten hän oli 
rakastanut heitä niin kuin kukaan 
muu ei ole koskaan rakastanut. 
Hän oli todella Jumalan erityinen 
lahja meille! Se rakkaus oli kui-
tenkin vain pieni häivähdys siitä 
Taivaallisen Isän rakkaudesta, jol-
la hän rakastaa meitä kaikkia! Oli 
valtavaa nähdä se hedelmä, jota 
hänen työnsä ja elämänsä on saa-
nut Ugandassa aikaan. Samalla se 
haastoi omaa sydäntäni - mitä he-
delmää minun elämäni tuottaa? 

Vaikka matka oli surullinen, 
sain kokea myös valtavaa lohdu-
tusta ugandalaisten ystäviemme 
kautta. He osasivat kohdata, olla 
läsnä ja lohduttaa omalla myötä-
tunnollaan ja läsnäolollaan. Iha-
naa oli nähdä, miten Julietin kaksi 
sisarta olivat koko ajan tukemassa 
häntä. Tuota läsnäoloa, huolen-
pitoa ja rakkautta haluaisin tuo-
da tänne meille Suomeenkin, jos 
vain pystyisin.

Työmme Ugandassa jatkuu 
Wilsonin kuoleman jälkeen. Työ-
tämme koordinoi edelleen Mark, 
joka on sitä tähänkin asti koor-
dinoinut. Muleeten seurakunnan 
vanhemmaksi pastoriksi Wilsonin 
tilalle on siunattu pastori George 
Katare, joka vastaa erityisesti seu-
rakuntatyöstä. Työn jatkuminen 
on kuitenkin suuri haaste tässä 
uudessa tilanteessa, joten pyy-
dämme rukousta, että työ voisi 
jatkua häiriöttä ja Jumala voisi 
johdattaa sitä eteenpäin. 

TULE UGANDAN
KUMMIKSI!

Haluaisitko olla kummi yhdelle 
lapselle ja siten muuttamassa 
lapsen tai jopa kokonaisen su-
kupolven elämää? Useat lapset 
odottavat kummia voidakseen 
käydä koulua. Myös opettajille 
ja koulutyölle kaivataan tukijoita.

Kummimaksu on 35 €/kk, ja ylä-
luokkalaisen kummimaksu on 
40 €/kk. Työntekijän kannatus-
maksu on 30 €/kk.

Kummisihteeri Ani Korpiniemi 
puh. 044 996 6032
anikorp@gmail.com

UGANDA

karkeloijaa, vaikka olin useissa hyvissä 
tilaisuuksissa mukana. Opin kuitenkin, 
kuinka asian tulisi olla ja miten tärkeä 
osa vapaudella on kaikessa mitä teem-
me. 

Itse olin vastuussa parista puheesta 
ja yhdestä alustuksesta. Afrikkalaiseen 
tyyliin on etu, jos voi puhua vapaasti il-
man papereita. Toinen hämmästyttävä 
piirre ugandalaisissa oli heidän järkevä, 
jämäkkä ja maanläheinen tapansa or-
ganisoida asioita. Se, että joku toimii 
näin, ei yllättänyt minua. Sen sijaan se, 
että afrikkalaiset toimivat näin, yllätti. 
Yleensä olen tottunut siihen, että afrik-
kalaiset tekevät asiat vähän niin ja näin. 
Oli hienoa huomata heidän puheen-
vuoroistaan, kuinka käytännöllisesti he 
opettivat seurakuntalaisia toimimaan 
hengellisessä työssä.

PORAKAIVOHANKKEISIIN JA MUUHUN 
TYÖHÖN TUTUSTUMASSA 
Kun konferenssi oli päättynyt ja Tapani 
ja Markus lähteneet Suomeen, vierai-
limme vielä Leenan kanssa yhdellä uu-
della One Wayn porauttamalla kaivolla, 
Kakonin seurakunnassa ja Kaweerin 
lastenkodilla, joissa kummassakin pai-
kassa oli myös One Wayn porauttamat 
kaivot. Noilla kaivovierailuilla näin omin 

silmin, kuinka niitä arvostettiin, onhan 
puhdas juomavesi elintärkeää. Sekä 
Kakonissa että Kaweerissa rohkaisim-
me paikallisia uskovia. Oli hienoa näh-
dä, kuinka Herra toimii. Paluumatkalla 
poikkesimme vielä maapalstalla, jota 
oli suunniteltu ostettavaksi sikäläiselle 
partnerillemme omavaraisuuden vah-
vistamiseksi. Pitemmällä aikajänteellä 
tarkoituksemme on hankkia riittäväs-
ti maata ugandalaisille ystävillemme 
maanviljelyyn, jos Herra suo.

Kaiken tämän lisäksi ehdin tavata 
vielä Wilson Sentongon. Hänhän me-
nehtyi viime helmikuussa. Oli hienoa 
keskustella hänen kanssaan ja tavata 
tuo pioneeriuskova ja koko tuon alueen 
ehkä kunnioitetuin hengellinen johtaja. 
Suurista terveydellisistä vaikeuksista 
huolimatta hän oli hyvässä iskussa ja 
otti osaa toimintaan sen mukaan kuin 
pystyi. Lisäksi me miehet pääsimme 
ensimmäistä kertaa tutustumaan One 
Wayn noin 10 vuotta vanhaan Ugandan 
työhön. Uskon sen olleen yksi tärkeim-
mistä syistä vierailla maassa. Sen mer-
kitys korostuu varsinkin nyt, kun koko 
sikäläinen seurakunta ja partnerimme 
organisoituu uudelleen Wilsonin pois-
menon jälkeen. Tämä on myös suuri 
rukousaihe meille kaikille.

Yleiskuvaksi Ugandan matkasta jäi kä-
sitys, että paikallinen seurakunta elää 
siunauksellista aikaa. Sekulaari yhteis-
kunta ei uhkaa tai vainoa kristittyjä, 
vaan paremminkin uutisoi erilaisista 
hengellisistä tapahtumista. Talous on 
suurien mahdollisuuksien edessä ja 
koko yhteiskunta voi kehittyä, jos mi-
kään ulkoinen tekijä ei sitä estä. Seu-
rakunnan on siis mahdollista vahvistua 
ja kehittyä nyt. Toisaalta tähän suureen 
vapauteen sisältyy riski, ettei seurakun-
ta ota vakavasti Herralle antautumista 
ja tee parannusta koko sydämestään. 

Tällaiseen aikaan kytkeytyvät vali-
tettavasti myös monenlaiset harhaopit, 
joita esiintyy Ugandassa siinä missä 
muuallakin maailmassa. Jos kuitenkin 
seurakunta käyttää tämän suotuisan 
tilanteen hyväkseen ja ponnistaa tältä 
hyvältä alustalta Herraa kohti, voimme 
tulevina vuosina löytää vahvan Herral-
le pyhitetyn seurakunnan Ugandasta. 
Suokoon Herra näin. 

Evakeliointia Bugalyan kaivolla

Kakonin kaivo

Ruokailu konferenssissa
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Jo lentokentällä, kun olimme saa-
neet matkalaukkumme ja astuim-
me ulos asemarakennuksesta, 

vastaanotto oli lämmin. Orpokodin 
isompia poikia oli meitä vastassa ja he 
ottivat reippaasti laukkumme ja nos-
tivat ne auton lavalle. Swarna ja Joel 
Kodalin opastuksella lähdimme sitten 
kohti One Way -kylää. Tutut maisemat 
alkoivat näkyä pienine tienvarsikojui-
neen ja liikenne on aina yhtä eksoot-
tista. Minun silmiini se näyttää aivan 
kaoottiselta torvien tööttäillessä ja au-
tojen poukkoillessa sikin sokin. Mutta 
kuulemma siellä on aivan omanlaisensa 
oikeat liikennesäännöt, joita autoilijat 
noudattavat, ja olen oppinut luotta-
maan tutun ja taitavan kuskimme Ravin 
ajotaitoon. Hän toi meidät noin puolen 
tunnin ajon jälkeen turvallisesti perille 
One Way -kylälle. 

Oli jo iltamyöhä ja kaikki lapset nuk-
kumassa, kun saavuimme kylälle. Olim-
me nimittäin joutuneet odottamaan 
Delhissä aamukuudesta iltapäivään 

kello viiteen asti ennen kuin lentomme 
lähti kohti Vijayawadaa. Tulisen iltapa-
lan nautittuamme vaihdoimme pikaiset 
kuulumiset ennen nukkumaan menoa, 
sillä aamulla kello yhdeksältä olisi ju-
malanpalvelus ja meitä odotettiin sin-
ne. Toki itsekin odotin malttamatto-
mana aamua ja kaikkien tuttujen kylän 
lasten ja asukkaiden näkemistä. 

Aamulla kun kävelimme kirkkoon, 
lapset jo istuivat siellä omilla paikoil-
laan. Iloisesti hymyillen he vilkuttivat 
meidät tervetulleiksi. Kokouksen jäl-
keen saimme runsain mitoin halauksia 
ja tervehdyksiä. Jokainen halusi tulla 
sanomaan jotain ja yksi tuttu kysymys 
tuli esiin: lapset halusivat testata, muis-
tanko heidän nimensä. Ja voi mikä rie-
mu lapsen kasvoille syntyi, kun muistin. 
Loppupäivä sujuikin lasten kanssa ol-
lessa ja kylän tämän hetken tilantee-
seen tutustuessa.

Ensimmäisellä viikolla järjestimme 
lapsille jo tutuksi tulleen pelipäivän. 
Sitä he osasivat odottaakin. Jaoimme 

Helmikuun alussa olimme 20-vuotisjuhlamatkalla Intian One Way -kylällä.  
Matkamme kesti kaksi viikkoa ja oli jälleen huikea kokemus. Vaikka olen jo  
monta kertaa käynyt siellä, se on aina yhtä koskettavaa.

lapset ryhmiin, joissa he saivat osallis-
tua kaikkiin kilpailuihin ja peleihin. Kun 
ei enää jaksettu kilpailla, niin otettiin 
kuvia, ja se oli todella lapsille mieluista, 
koska he saivat tällä tavalla huomiota 
osakseen. Lopuksi vielä rukoiltiin, kaik-
ki olivat heti valmiita siihen ja pyysivät 
esirukousta itsensä, koulunkäynnin tai 
esimerkiksi jonkun ystävänsä puoles-
ta. Erityisesti 10-luokkalaiset halusivat 
rukousta opiskeluihinsa, sillä heillä oli 
tulossa koepäivä maaliskuun lopulla. 
Se on tärkeä päivä, ja vaikuttaa heidän 
jatko-opintoihinsa. On todella sydäntä 
lämmittävää nähdä miten lapset usko-
vat ja luottavat Jeesukseen. Työ ei siis 
ole ollut turhaa, kun olemme saaneet 
kylvää uskon siementä lasten sydämiin.

ELÄMÄÄ IHMEESSÄ
One Way on tehnyt Intiassa 20 vuotta 
työtä yhdessä paikallisten kanssa. Sen 
kunniaksi vietettiin juhlat, jotka kestivät 
kolme päivää. Ensin oli nuorisolle koh-
dennettu juhla, jossa pastorimme Jari 
Välilä ja Tero Hokkanen puhuivat kan-
nustavasti nuorille. Nuoret kuuntelivat 
hyvin tarkkaavaisesti ja lopussa melkein 
kaikki halusivat rukousta puolestaan. 
Seuraavana päivänä oli työntekijöiden 
juhla, joka oli oikeastaan pastoreiden 

TEKSTI JA KUVAT RAILI SALOSEUTU

koulutuspäivä, ja johon myös työnte-
kijämme tulivat innolla kuuntelemaan 
opetusta. Kolmantena päivänä oli itse 
pääjuhla, jota varten oli pystytetty in-
tialaiseen tyyliin erittäin värikkäästä 
kankaasta tehty teltta. Vaikuttavaa oli 
seurata, kun orpokodin tytöt yhdessä 
entisten katulapsityttöjen kanssa esit-
tivät upean tanssin satapäisen yleisön 
edessä. 

Juhlaan oli kutsuttu myös One Way 
-kylän ulkopuolelta ihmisiä. Kuulimme 
rohkaisevia todistuksia siitä, miten Ju-
mala on auttanut monissa kiperissä 
tilanteissa ja miten ihmiset olivat saa-
neet kokea Jumalan avun voimallisesti. 
Työmme johtaja Joel Kodali sanoikin, 
ettemme ainoastaan ole kokeneet ih-
meitä, vaan me elämme ihmeessä. 
Tämä on varmasti totta, sillä niin moni 
kristillinen orpokoti Intiassa on joutunut 
sulkemaan ovensa, kun ei ole saanut 
lupaa jatkaa toimintaa. Suuri kiitosaihe 
Jumalalle onkin, että Hän armossaan 
on antanut meidän työmme jatkua. 
Rukousta työ tarvitsee edelleen, sillä 
olot kiristyvät koko ajan. Viranomaisten 
puolelta tulee enemmän uusia vaati-
muksia ja pyydetään täyttämään eri-
laisia lomakkeita, joita ei aikaisemmin 
ole tarvinnut tehdä. Se puolestaan vie 
Swarnan ja Joelin aikaa, jota tarvittai-
siin One Way -kylällä työskentelyyn.

WENDEL NIVAS –LASTENKOTI
Noin 15 km päässä One Way -kylältä 
sijaitsee Wendel Nivas -orpokoti, jossa 

TULE INTIA-KUMMIKSI 
Intiassa on jatkuva tarve uusille 
kummeille. Orvon kummimaksu 
on 44 € /kk, katulapsen, vammai-
sen ja lesken 40 €/kk ja pastorin  
kummituki 50 € /kk. 

KUMMISIHTEERIT:

Raili Saloseutu (orvot)  040 534 9531 
railisaloseutu@gmail.com
Henna Karjalainen (katulapset)
040 591 9587, hennakar@hotmail.com
Laura Pekkarinen (lesket) 040 047 4349 
laura.ilona@gmail.com

Ritva Korpiniemi (vammaiset) 
040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com
 Irmeli Kojonen (New Hope -työ) 
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com

Intian työn 20-vuotisjuhlamatkalla

INTIA

asuu tällä hetkellä 82 lasta. One Way 
kannattaa näistä lapsista kahtatoista. 
Muuttuneen lainsäädännön takia Wen-
del Nivasiin on rakennettu uusi asuinra-
kennus tytöille, sillä tyttöjen ja poikien 
täytyy asua eri rakennuksissa. Lapsi-
määrä nostetaan mahdollisimman pian 
100 lapseen, joista puolet olisi tyttöjä 
ja puolet poikia. Orpokodin perustaja 
ja päätukija Wendelin pariskunta asuu 
Hollannissa, mutta nyt he ovat halun-
neet siirtää kodin One Wayn alaisuu-
teen. Wendelit kannattavat jatkossa 50 
lasta ja One Way ottaa kannatettavak-
seen toiset 50 lasta. Kun lisenssiasiat 
saadaan kuntoon, niin silloin meillä on 
tarvetta uusille kummeille. Rukoilethan 
kassamme tämän kummitarpeen puo-
lesta?

Nyt kun koronavirus on levittäytynyt 
ympäri maailmaa ja Intian keinot tais-
tella sitä vastaan ovat myös rajalliset, 
rukoillaan toistemme puolesta ja muis-
tetaan erityisesti One Way -kylää, sekä 
siellä asuvia henkilöitä, että Jumala ar-
mossaan varjelisi heitä. 



24 R A P O R T T I   2 / 2 0 2 0 25

Intian vammaistyö One Wayn Kaarisillassa on nyt tauolla. Helmikuun kahdella ensimmäi-
sellä viikolla tiimimme ehti kuitenkin vierailla vielä tavanomaisella matkallaan Intiassa.

Aktiviteetteja Kaarisillassa 
pitkän hiljaiselon jälkeen

TEKSTI JA KUVAT RITVA-HELENA KORPINIEMI

Vammaistyössä oli kovin hiljaista. Pieni Jaya Raju 
poika viittoili minulle tärkeänä ”koulu” ja ”ei” 
pyörittäen päätään kovasti osoittaen samal-

la Kaarisiltaan päin. Siitä ymmärsin hänen selittävän, 
ettei Kaarisillassa ole viittomakielistä kouluopetusta. 
Swarnalta kuulinkin, että hallitus on määrännyt myös 
kylämme vammaistyön lisenssinhakuprosessiin. Fysio-
terapeuttimme ja hoitajamme ovat kuitenkin päässeet 
tekemään avohuoltotyötä. He ovat saaneet käydä vam-
maisten lasten luona kotikäynneillä 2-3 kertaa viikossa.

Ajoittain Kaarisillassa kävi vammaisia lapsia päiväkäyn-
nillä lähinnä fysioterapiassa. Vein taas mukanani erilai-
sia viriketavaroita. Ne olivat mieluisia ja niiden avulla 
oli mahdollista tarkastella lapsen toimintojen kautta 
heidän motorisia kykyjään ja kognitiivista kehitystään. 

Muutamia kuukausia oli jo odotettu vammaistyön 
lisenssin saamista. Nyt Swarna ilmoitti, että huhti-tou-
kokuussa todennäköisesti vammaistyön lisenssilupa 
toteutuisi. Pyydän teitä kaikkia vammaistyön ystäviä 
rukoilemaan asian puolesta. Herra auta, että nämä 

sinulle rakkaat lapset voisivat vielä saada tehokkaam-
paa kuntoutusta kylällämme ja kuurot lapset pääsisivät 
myös pian jatkamaan viittomakielen opintojaan ja nii-
den myötä myös koulutielle.

VAMMAISTEN PERHEIDEN KOULUTUSPÄIVÄ
Swarnan aloitteesta vietettiin vammaisten lasten päi-
vää, jonne oli kutsuttu kirkkosalin täydeltä vammaisten 
perheitä lapsineen. Sain pitää heille tietoiskuja cp-
vammaisuudesta, sen syistä ja yleensä vammaiseen 
lapseen suhtautumisesta. Kerroin, kuinka rakkaita 
nämä lapset ovat Jumalalle, ja että meidän tulee koh-
della heitä hyvin. Meidän tulee kuntouttaa heitä, jotta 
he saavat elää mahdollisimman ihmisarvoista ja esi-
merkiksi cp-vammaiset myös mahdollisimman kivuton-
ta elämää. Erilaiset virheasennot lisäävät kiputiloja.

Huomasin, että isovanhemmat ja vanhemmat 
kuuntelivat tarkkaavaisina ja arvasin monen ihmette-
levän, ovatko nämä lapset todella Jumalalle ja meille 
länsimaalaisille ihmisille näin tärkeitä ja rakkaita. Olen 
nähnyt miten Intiassa cp-vammaiset lapset voivat maa-
ta päivät pitkät ulkona märällä, virtsaisella lavitsalla, 
kärpästen ja moskiittojen syötävänä hyvin virikkeet-
tömissä oloissa. Perheiden motivaatio kuntoutukseen 
saattaa olla vähäistä, sillä maaseudun hindukulttuurin 
uskomusten mukaan vammaiset kärsivät omasta syys-
tään. Valitettavasti nämä asenteet voivat istua lujassa, 
vaikka ihminen olisi kääntynyt kristinuskoonkin.

Fysioterapiahuoneessa siirryttiin käytännön osuu-
teen. Vammaiset lapset odottivat omaisineen vuoro-
aan tummat silmät pyöreinä päästäkseen ”vastaan-
otolleni”. Pyörittelin ja koukistelin heidän jalkojaan ja 
ehdottelin erilaisia tarpeellisia leikkauksia. Eräillä vähän 
yli 10-vuotiailla sisaruksilla olivat molemmat jalat po-
lion runtelemat. Molempien tyttöjen jalkaterät olivat 
taittuneet käppyrään jalkapöydän alle. He kävelivät 
ikään kuin palloilla. Rukoillaan, että Herra auttaisi, ja 
että heidän kohdallaan leikkauksista olisi vielä hyötyä.

Meillä oli oiva tilaisuus esitellä yhdessä omaisille spas-
tisen cp-vammaisen lapsen rentouttamiskeinoja ennen 
varsinaista raajojen jumppaamista. Vesielementti on 
aina rentouttava ja hauska samoin kuin pallon päällä 
pompottelu. Omaiset kyselivätkin kiinnostuneina, mi-
ten on mahdollista, että rentoutuksen jälkeen lapsi oli 
noin rauhallinen, ja raajojen venytyksiä pystyi sen jäl-
keen tekemään hyvinkin vahvasti ja tehokkaasti.

Huomasin, että monilla puhumattomilla cp-vam-
maisilla lapsilla saattoi olla hyvin eloisa katse ja että he 
tarkkailevat ympäristöään. Vaikuttaisi siltä, ettei heillä 
ole ollut mahdollisuutta kehittyä älyllisen kapasiteet-
tiinsa mukaisesti vähävirikkeisessä ympäristössä. Myös 
cp-vamma rajoittaa monin tavoin heidän elämäänsä. 
Joidenkin lasten silmissä oli puolestaan tyhjempi, jopa 
poissaoleva katse, ja kehitysvamma oli helposti nähtä-
vissä lapsen ilmeistä ja eleistä. On selvää, että vähä-
virikkeisellä ympäristöllä on heidänkin kehitykseensä 
negatiivinen vaikutus. 

PYÖRÄTUOLEJA VAIKEAVAMMAISILLE LAPSILLE JA 
ROLLAATTOREITA KÄVELYHARJOITUKSIIN
Suomalaiset vammaistyön ystävät lahjoittivat apuväli-
neitä sitä tarvitseville vammaisille lapsille. Tuolit otet-
tiin riemuiten perheissä vastaan. Sukulaiset ja naapurit 
kerääntyivät paikalle ihmettelemään, kun lapsi nostet-
tiin tuoliin istumaan. Eräskin poika nauroi iloisesti, kun 
ympäristö avautui nyt istuma-asennosta täysin uudesta 
kulmasta; hän katseli ihmeissään kanoja, kukkoja, vesi-
puhveleita ja ympärillä seisovia ihmisiä, joita hän pystyi 
seuraamaan nyt paljon paremmin. Päänkannatuksen 
kehittyessä edistyy ajan myötä myös näköaistin käyttö, 
ja lapsi kuulee myös äänten lähteet paremmin. Näin 
vammainen lapsi saa kokea olevansa osa yhteisöä. 
Swarna lupasi toimittaa kylien vammaisille lapsille vielä 
erikoiswc-tuoleja. Ehkäpä siisteyskasvatuskin onnistuu, 
jos sitä harjoitetaan säännöllisesti. 

INTIA

Tällä pojalla on jalkoihin 
kehittynyt paha virheasento. 
Pyörätuolissa on nyt haara-
tappi, joka estää sen, etteivät 
pojan jalat pääse enää ristiin. 

Shiai tarvitsee kunnolliset tukevat kengät 
seisomaharjoituksiin, jotta hän ei istuisi 
vain jatkuvasti polvet koukussa.
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INTIAN TYÖ
050 381 4864
intia@onewaymission.fi

INTIA

Intian katulapsityössä ei ole ta-
pahtunut suuria muutoksia, vaan 
työ jatkuu lähes ennallaan. Koska 

maassa on hinduhallitus ja osa päät-
tävistä virkamiehistä on sen myötä 
myös vaihtunut, ei työtämme katu-
lasten parissa valitettavasti arvoste-
ta enää yhtä paljon kuin aiemmin. 
Haasteista huolimatta tiimimme 
työskentelee kuitenkin pyyteettö-
mästi ja työhönsä sitoutuen.

Koko maailmaa ravistellut ko-
ronavirus vaikuttaa tällä hetkellä 
myös katulapsityöhön. Kuten olem-
me voineet mediasta seurata, koko 
Intia on asetettu karanteeniin, jotta 
virus ei pääsisi leviämään. Kaduilla 
tapahtuvaa tavoittavaa työtä ei nyt 
pystytä tekemään. Lisäksi hallitus on 
määrännyt, että kaikkien lastenko-
deissamme asuvien katulasten, joilla 
on sukua tai perhettä, tulee palata 
poikkeustilanteen ajaksi kotikyliinsä. 
Ainoastaan sellaiset lapset, joilla ei 
ole ketään omaisia, samoin kuin ne, 
jotka opiskelevat tärkeällä peruskou-
lun päättävällä 10-luokalla, ovat jää-
neet Joelin ja Swarnan luo.

Koronaviruksen ohella eräs varsin 
tärkeä ja kiireellinen tarve ja rukousai-
he on saada Suravaramissa sijaitseva 
tyttöjen koti valmiiksi. Rakennuspro-
jekti aloitettiin jo vuosi sitten, mutta 
rahan puutteen vuoksi tyttöjen koti 
on edelleen kesken. Pyydänkin ruko-
usta siihen, että varat tähän tärkeään 
rakennushankkeeseen löytyisivät ja 
tytöt pääsisivät vihdoin muuttamaan 
hartaasti odottamaansa kotiin. 

TEKSTI JA KUVA HENNA KARJALAINEN

Intian katulapsityön
kuulumisia

Siinä, missä Intian New Hope -kodin pihamaalla käy tavallisesti kova vilske, on nyt hiljaista. 
Viranomaiset ovat määränneet lastenkotien lapset lähetettäviksi kotikyliinsä sukulaisten 

hoiviin kolmeksi viikoksi koronapandemian vuoksi, ja näin on tehty myös New Hope -kodilla.

Uusia lapsia New Hope -kodille
TEKSTI IRMELI KOJONEN  KUVA PRATHIBHA

Yli miljardin ihmisen Intiassa on 
päädytty rajoittamaan liikkumista 
ankarasti pandemian suitsemi-

seksi. Poliisit partioivat ahkerasti myös 
Visakhapatnamin kaduilla varmistaak-
seen, että ihmiset pysyvät kotosalla ja 
välttävät turhaa liikkumista. New Hope 
-kodin avustustiimi sai kuitenkin vi-
ranomaisilta luvan viedä kadunvarren 
vähäosaisille ruokaa ja juomaa asian-
mukaisesti kasvomaskein ja käsinein 
varustautuneina. Vaikka alueella on 
ulkonaliikkumiskielto, ei kaikilla ihmi-
sillä ole yksinkertaisesti paikkaa minne 
mennä. Nämä tienvarsilla istuvat kodit-
tomat eivät olleet uskoa silmiään, kun 
tiimi toi heille syötävää. 

Muuten viime kuukausina on ehti-
nyt tapahtua paljon ennen koronan ai-
heuttamaa poikkeuksellista tilannetta.  
Samalla kun oppilaitoksistaan valmis-
tuneet nuoret ovat sijoittuneet töihin, 
lastenkodille olisi kovasti pyrkijöitä. 
Dramaattinen ero lastenkodille saapu-
vien pienten sekä sieltä pois muuttavi-
en nuorten olemuksessa puhuu omaa 
kieltään.  On käynyt kuten Jeremian kir-
jassa luvataan: ”Minä tunnen ajatukseni, 
jotka minulla on teitä kohtaan; rauhan 
eikä turmion ajatukset. Minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.” 

reippaana kouluun. Joukon vanhin poi-
ka on erään lastenkodilla asuvan pojan 
pikkuveli. Poika on joutunut näkemään 
paljon elämässään. Hänen kätensä 
vammautui pojan ollessa pieni ja se oli 
hoidettu kuntoon kotikonstein ilman 
asianmukaista terveydenhoitoa. Käsi 
toimii, mutta on jäänyt virheasentoon. 
Tämä poika on kuitenkin sinnikäs ja pe-
räänantamaton luonne. Hän vahvistui 
pian lastenkodille päästyään ja pääsi 
kouluun yhdessä veljensä kanssa.   

Lastenkodin haasteet ovat mittavat 
uusien viranomaissäädösten myötä. 
Jouduimme sijoittamaan pojat erillisiin 
vuokratiloihin jonkin matkan päähän 
New Hope -lastenkodilta. Viranomaiset 
kyselevät yhä tiuhempaan tahtiin poiki-
en uutta lastenkotirakennusta. Samalla 
aika käy vähiin vuokratilojen suhteen, 
sillä vuokrasopimus päättyy talon omis-
tajien jäädessä eläkkeelle ensi vuonna. 
Tarvitaan harrasta esirukousta, jotta po-
jat eivät jää heitteille. 

Tämän sanan varaan on lastenkodin työ 
aikanaan laskettu ja tästä lupauksesta 
saamme mekin Suomessa ammentaa 
voimaa levottoman ajan keskellä. Kun 
käännymme Herran Jeesuksen puo-
leen, voimme luottaa, että Hän vastaa 
ja johdattaa meitä.

POIKIEN KODIN AIKA KÄY VÄHIIN   
– ESIRUKOUSTA TARVITAAN
Tammikuun alussa lastenkodille tuotiin 
viranomaisten toimesta kuusi uutta las-
ta. Nuorimmat heistä ovat 7-vuotiaita, 
vanhin 11, ja loput ovat siltä väliltä. 
Joukon kuopus tulee eräästä heimoalu-
een suurperheestä, jonka elämää var-
jostaa isän alkoholiongelma. Perheen 
äiti sairastaa lihasrappeumatautia, ja on 
yhtenään vuoteen omana. New Hope 
-kodille saapuessaan tyttö oli heikko-
kuntoinen, mutta virkistyi kuitenkin 
pian saatuaan kunnolla syödäkseen.  
Tämä reipas koululainen ehti päästä hy-
vin mukaan toisten joukkoon. 

Toinen nuorimmista tulokkaista on 
7-vuotias poika. Hän tulee syrjäseu-
dulta, jossa ei ole kouluja eikä tervey-
denhuoltoa. 5-vuotiaasta lähtien hän 
on sairastellut lavantautia ja malariaa. 
Lastenkodille päästyään hän tuli hiljal-
leen parempaan kuntoon ja lähti myös 

Jos Suomi on joutunut melkoiseen riepotukseen koronaepidemian kanssa, 
niin on Intiakin. Pitkät ulkonaliikkumiskiellot sekä kauppojen ja hallinnon sul-
keminen ovat aiheuttaneet paljon ongelmia koko väestölle, mutta varsinkin 
köyhimmälle kansanosalle. 

INTIA PANDEMIAN KOURISSA
TEKSTI TERO HOKKANEN  KUVA PIXABAY

Miljoonat työläiset ovat jää-
neet ilman työtä ja toi-
meentuloa. Käytännössä 

tämä on johtanut massiivisiin vael-
luksiin osavaltiosta toiseen siirto-
työläisten taivaltaessa jalkapatikassa 
kohti kotiaan. Sosiaalisessa medias-
sa on haastateltu tällaisia vaeltajia, 
jotka ovat kävelemässä kotiin, kuka 
500, kuka 800 kilometriä, mukanaan 
vaimo ja lapset sekä koko vähäinen 
omaisuus. Heillä ei ole ole mitään 
mahdollisuuksia terveydenhuoltoon 
tai vastaavaan. 

Kukaan ei ole kertomassa, kuin-
ka monta miljoonaa on menehtynyt 
koronaepidemiassa joko suoraan 
tai välillisesti. Kukaan ei liioin tiedä, 
kuinka moni vielä tulee kuolemaan. 
Talouselämän pysähtyessä näin to-
taalisesti seuraukset näkyvät vielä 
pitkään mm. terveydenhuoltoon 
liikenevissä varoissa, tai paremmin-
kin niiden vähyydessä, mikä johtaa 
edelleen inhimilliseen kärsimykseen 
ja kuolemiin.

Jo ennen koronaepidemiaa seu-
rakunta on ollut Intiassa ahtaalla. 
Monin tavoin on pyritty estämään 
seurakunnan toimintaa ja jopa lak-
kauttamaan se. Kuinka nämä toimet 
etenevät koronaepidemian aikana, 
lienee vielä kysymysmerkki. Voihan 
olla, että hallinnolla on aivan muuta 
tekemistä kuin savustaa seurakun-
taa. Näin ollen tämä vakava epide-
mia-aika voi koitua seurakunnalle 
siunaukseksi ja lepohetkeksi vainol-
ta.

Varmaa on, että epidemian ai-
kana seurakunnalla on ollut mah-
dollisuus näyttää käytännössä, mitä 
lähimmäisenrakkaus on. Intialaiset 
ystävämme niin Visakhapatnamin 
alueella kuin Vijayawadassa ovat 
avustaneet ruokapaketein satoja ja 
tuhansia kotiinsa vaeltajia. Nyt on 
ollut mahdollista näyttää, että us-
komme todella Jumalan voivan pi-

tää meistä huolen ja että toivomme 
on ikiaikojen Jumala, joka antaa seu-
rakunnalleen rohkeuden elää tauti-
epidemioista huolimatta Hänen 
suunnitelmansa mukaisesti. Näin 
juuri intialaiset ystävämme ovat teh-
neet.

Vaikka Intian seurakunta on mo-
nien ahdistusten keskellä, se ei ole 
kuollut, vaan elää, Halleluja! Juuri 
näissä oloissa Jumalan valtakunta ja 
voima tulevat näkyviin, kun emme 
luota näkyväiseen, vaan Hänen ian-
kaikkiseen voimaansa. Raamattu sa-
noo, että monen ahdistuksen kautta 
on meidän mentävä taivasten val-
takuntaan. Tätä se käytännössä on. 
Teemme kuitenkin hyvin täällä Suo-
messa, jos muistamme paitsi intialai-
sia veljiämme ja sisariamme, mutta 
myös niitä tuhansia intialaisia, joita 
Herra kutsuu näinä vaikeina aikoina. 
Emme kukaan tiedä, mikä on Intian 
seurakunnan tulevaisuus, tai mitä 
ovat ne ahdistukset, joita he vielä 
joutuvat kohtaamaan, mutta sen 
tiedämme Raamatun lupausten pe-
rusteella, että Herra tulee olemaan 
seurakuntansa rinnalla ja sen apu ha-
maan loppuun asti. Saamme luottaa 
siihen, ettei seurakunnalle anneta 
enempää kärsimystä tai vaikeuksia 
kuin se voi kestää. 

HÄTÄAPUA INTIAAN! 
Intian hallitus pyytää yleishyö-
dyllisiä yhteisöjä osallistumaan 
koronan runtelemien köyhien 
auttamiseen. Myös OWM aut-
taa voimavarojensa ja mahdol-
lisuuksiensa mukaan.

Jos haluat lahjoittaa Intian hätä-
apuun, käytä oheisia tietoja:

Tili  FI56 2058 1800 0076 71
Viite 2325
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Helmikuussa alkoi koronavirus levitä kaikkialla maailmassa rantautuen myös  
Israeliin alussa useista maista saapuneiden turistien mukana. Iso korealaisryhmä 
tartutti monia ihmisiä, samoin USA:sta ja Italiasta saapuneet turistit.

Kun palasin Israeliin 3.3. monia 
rajoituksia ja karensseja alettiin 
juuri soveltaa käytäntöön. Pää-

sin aivan kuin ovenraosta sisälle, ennen 
turistien ja muiden ulkomaisten vierai-
lijoiden poistumista maasta, ja maan 
sulkeutumista muille kuin kansalaisille. 

VOIMAKKAITA TOIMIA   
VIRUKSEN TORJUMISEKSI
Jerusalemin keskusta näyttää lähes 
aavekaupungilta nyt, kun suurin osa 
liikkeistä ja lähes kaikki ravintolat ja 
kahvilat ovat suljettu. Maaliskuussa al-
kaa yleensä tärkein turistikausi, joka 
huipentuu Pesachiin, pääsiäisaikaan, 
juutalaisten suurimpaan juhlaan, jolloin 
kadut ovat tungokseen saakka täynnä 
pyhiinvaeltajia ja muita vieraita. Monet 
juutalaiset saapuvat juhlien viettoon 
juuri keväällä, sukulaistensa tai ystävi-
ensä luo. Toisin on tänä vuonna. Nyt 
suunnitellaan skype- ja zoompuheluita 
sukulaisten kesken.

Israel onkin soveltanut jykeviä kei-
noja yrittäessään estää viruksen le-
viämistä. Heti alusta alkaen otettiin 
käyttöön karanteeneja ulkomailta saa-
puville kansalaisille ja laajaa testausta 
niille, joilla on mitään oireita. Nyt rajat 
ovat olleet kiinni jo jonkin aikaa. Kan-
salaiset saavat palata, mutta joutuvat 
heti kahden viikon karanteeniin. Poliisi 
valvoo, että määräyksiä noudatetaan. 
GPS-paikannusta käytetään tartuntojen 
leviämisen estämiseksi. Muutamassa 
viikossa sairastuneita oli yli 10 850 ja 
menehtyneitä 103 (12.4. tilanne). Vii-
meksi määräyksiä tiukennettiin siten, 
että kotoa saa poistua vain 100 m mat-
kan ja silloinkin vain kauppaan, apteek-
kiin tai lääkärille. Työpaikoilla on omat 
määräyksensä, mm. kuumeen mittaa-
minen ja rajoitettu työntekijämäärä.

Suurimmat sairastuneiden joukot 
löytyvät yllättävästi ultraortodoksien 
parista. Jerusalemin Mea Shearim sekä 
muut ortodoksiyhteisöt kärsivät epide-
mian leviämisestä kulovalkean tavoin. 
Paikoin ovat sairastuneet kokonaiset 
perheet, ja monia rabbeja on meneh-
tynyt tautiin. New Yorkissa kerrotaan 
44 rabbin kuolleen koronavirukseen. 
Syynä oli, että he olivat kieltäytyneet 
sulkemasta synagogiaan vastoin halli-
tuksen määräyksiä. Valitettavasti samo-
ja ilmiöitä on huomattavissa joissakin 
kristillisissä piireissä.

OLEMMEKO VALMIITA   
PALVELEMAAN HERRAA?
Kaiken vaikean keskellä voimme kui-
tenkin nähdä, että Herran armo on 
joka päivä uusi ja että Hän vetää ihmi-
siä parannukseen ja lähemmäs itseään. 
Olen nähnyt ja kuullut monien pyytä-

vän esirukousta ja haluavan tulla Jee-
suksen luo juuri tämän tilanteen vuoksi. 
Maailman meno on ollut jatkuvaa ja 
yhä kiihtyvää alaspäin johtavaa spiraa-
lia. Jumala on hiljentänyt elämämme, 
jotta voisimme kuulla Hänen äänensä 
tarkemmin. Hän valmistaa meitä, vah-
vistaa ja rohkaisee tulevaan, ja palve-
lemaan häntä vielä lähempänä Häntä. 
Hän ravistelee inhimillisiä tukirakentei-
tamme, että katseemme olisi vain Hä-
nessä. Hän kysyy meiltä uskovilta, mikä 
on tärkeintä elämässämme. Olemmeko 
valmiita palvelemaan Häntä, antamaan 
kaikkemme, ennen kuin tulee se yö, jol-
loin ei kukaan voi enää työtä tehdä?

Voiko näissä oloissa tehdä mitään 
Jumalan valtakunnan hyväksi? Seu-
rakuntien ovet ovat tietenkin kiinni ja 
kokoukset pidetään skypen tai muun 
internet-yhteyden kautta. Monet muut-
kin tehtävät ovat siirtyneet etätyök-
si, videokonferensseiksi ja Facebook 
live-lähetyksiksi. Myös minun opintoni 
tapahtuvat nyt kaikki zoomin kautta 
netissä. Tästä huolimatta tuntuu siltä, 
että Kolbamidbar-seurakunnassa on 
läheisempi yhteys kuin ennen ja video-
puheluita arvostetaan, sillä ne ovat ter-
vetulleita ”vierailuja” ystävien kesken. 
Valitettavasti kaikilla ei ole mahdolli-
suutta osallistua näihin kokouksiin inter-
netin puutteen vuoksi. Myös yliopiston 
luennot ovat eläviä, ja joillakin tunneilla 
olemme käsitelleet ja pohtineet asioita 
myös kristilliseltä näkökulmalta. Viime 
viikolla mietimme sitä, kenelle Juma-
la puhui, kun hän sanoi: ”Tehkäämme 
ihminen kuvaksemme.” Professorille ja 
suurelle osalle opiskelijoita näytti ole-
van uusi ajatus se, että monikollinen 
muoto ”Elohim” voisi tarkoittaa kolmi-
yhteistä Jumalaa.

SOPPAKEITTIÖ JA NAISTENKOTI  
TOIMIVAT EDELLEEN
Kaiken tämän keskellä on suuri ihme se, 
että soppakeittiön työn on jatkunut näi-
hin päiviin saakka, eikä sen kävijämää-
räkään ole pudonnut. Annoslounaan 
sijaan joudumme nyt antamaan ruoka-
paketit kotiin. Mutta pussissa on aina 
pieni salaatti, patonki, joissa on joko 
lihaa tai kanaa välissä, hedelmä ja juo-
ma, eli aivan kunnollinen ateria. Kah-
tena päivänä viikossa olemme saaneet 
jakaa n. 80-100 tällaista pakettia. Hen-
kilökuntaamme on vain kolme henkeä, 
ja meillä on kunnon suojavarusteet, kä-
sineet ja kasvosuojus, ja pidämme aina 
kahden metrin välin toisiimme. Myös 
asiakkaat pysyttelevät kauempana ja 
noutavat yksi kerrallaan ruokapussin-
sa, jotka on pakattu valmiiksi yläkerran 
ravintolassa. Useimmat ruokapussin 
hakijoista asuvat keskustassa, kävely-

matkan päässä soppakeittiöstä. Uskon, 
että konkreettisen avun lisäksi he ko-
kevat työmme jatkumisen rohkaisuna. 
Suokoon Herra, että he kokisivat avun 
Hänen rakkautensa osoituksena.

Myös Beit Baderech -naistenkotim-
me on saanut jatkaa toimintaansa, vaik-
ka hieman hiljentyneenä tällä hetkellä. 
Kodin etiopialaisäiti asuu siellä pienen 
Nachum-poikansa kanssa. Hänellä ei 
ole nyt mahdollisuuksia saada työtä tai 
järjestää elämäänsä ennen karantee-
nien loppumista. Israelin työttömyys-
prosentti on kolmessa viikossa noussut 
neljästä prosentista yli kahteenkymme-
neen prosenttiin lähes kaikkien pienten 
firmojen suljettua ovensa.

SIUNAUKSEN SATEET
Tänä talvena ja keväänä Israelissa on 
satanut enemmän kuin vuosikymme-
niin. Kevät on ollut myös pisin ja kylmin 
miesmuistiin. Vielä nytkin, huhtikuun 
alussa, lämpötila on pysytellyt alhaalla, 
lähempänä 10 astetta. Sade on siunaus 
kuivuuden vaivaamassa maassa, jossa 
joudutaan normaalisti keksimään kas-
telukeinoja satokauden turvaamisek-
si. Nyt luonto viheriöi ja on vehreää!  
Tuokoon tämä sade myös hengellisen 
siunauksen sille siemenelle, jota täällä 
on vuosien ajan kylvetty ihmisten sydä-
miin, iankaikkiseksi elämäksi.

Jesaja 55:6-11 sanoo: ”Etsikää Her-
raa silloin, kun hänet löytää voidaan; 
huutakaa häntä avuksi, kun hän läs-
nä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja 
väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon 
Herran tykö, niin hän armahtaa hän-
tä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä 
hänellä on paljon anteeksiantamus-
ta. Sillä minun ajatukseni eivät ole 
teidän ajatuksianne, eivätkä teidän 
tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. 
Vaan niin paljon korkeampi kuin tai-
vas on maata, ovat minun tieni kor-
keammat teidän teitänne ja minun 
ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä 
niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta 
tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa 
maan, tekee sen hedelmälliseksi ja 
kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen 
ja syöjälle leivän, niin on myös minun 
sanani, joka minun suustani lähtee: ei 
se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan 
tekee sen, mikä minulle otollista on, 
ja saa menestymään sen, mitä varten 
minä sen lähetin.” 

KORONAVIRUS HILJENSI 
ELÄMÄN MYÖS ISRAELISSA

ISRAELISRAEL

ISRAELIN TYÖ
044 333 2723
israel@onewaymission.fi

TEKSTI JA KUVA KRISTIINA WILEY
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TEKSTI VIRVA SIIVOLA  KUVA SAJI KURIAN

NEPALIN TYÖ
040 720 3670
nepal@onewaymission.fi

NEPAL

TULE NEPAL-KUMMIKSI
Yhden lapsen kummimaksu on 55 €/kk.  
Kysy lisää Nepalin kummisihteeri Virva Siivolalta
040 715 5351 nepal@onewaymission.fi

Koronaepidemia muutti kaikki 
Venäjän työn suunnitelmat. 12 
hengen innokkaan tiimin kevät-

matka Käkisalmeen jouduttiin peru-
maan ja tulevia matkoja emme vielä 
uskalla suunnitella. Onneksi ehdimme 
käydä mieheni Lassen ja tulkkimme 
Irma Kähärin kanssa helmikuun alussa 
tervehtimässä Valentinaa hänen koto-
naan Kaarlahdessa. Veimme mukanam-
me kroonikkovaippoja, jotka Valentina 
toimitti Kaarlahden sairaalaan.

Kuten Valentina kertoi jo joulumat-
kallamme, tilanne Venäjällä on kiristy-
nyt. Hänellä ei ole lupa julistaa evan-
keliumia. Valentina johtaa kuitenkin yhä 
kahta naisten raamattupiiriä, joissa käy 
muutamia äskettäin uskoontulleita nai-
sia.

UUTTA AUTOA EI TOISTAISEKSI HANKITA
Valentinan tytär Galina sai helmikuussa 
työkomennuksen noin 900 km päähän. 
Koska Galina on viime vuosina usein 

toiminut kuljettajana äitinsä matkoilla, 
auton hankinta siirtyy tulevaisuuteen 
Valentinan omasta pyynnöstä. Hän 
kiertää nyt vain Käkisalmen lähialueilla, 
joten nykyinen auto kelpaa näillä lyhyil-
lä matkoilla.

Valentina kertoi, että hänen Ladas-
taan on kahdesti varastettu bensiinit. 
Auto seisoo hänen asuntonsa ikkunan 
alla. Hän kertoi nauraen laittaneensa 
auton tuulilasiin ison lapun, jossa lukee 
”Jumala tuntee teidät, tehkää paran-
nus.” Myöhemmin hän pehmensi teks-
tiä: ”Jumala rakastaa teitä ja haluaa pe-
lastaa teidät, tehkää parannus.”

NADJA PERHEINEEN    
TARVITSEE RUKOUSTA
Elokuun matkalla saimme vierailla 
Nadja-nimisen, viiden lapsen yksin-
huoltajaäidin luona. Hänen kotonaan 
kokoontuu Valentinan vetämä naisten-
piiri. Nadjan vanhin 16-vuotias tytär sai 
joulukuussa pojan.

VENÄJÄ

Oman perheensä hoitamisen lisäksi 
Nadja auttaa myös lähiseudun vähä-
varaisia perheitä jakamalla näille apua, 
jota olemme Valentinalle toimittaneet. 
Nadjan elämä ei ole helppoa, yksi tyt-
täristä on kehitysvammainen. Nadjalla 
itsellään on ollut pitkään kuumetta ja 
ongelmia keuhkojen kanssa. Hänellä 
on jatkuva lääkitys ja tällä hetkellä hän 
voi jo paremmin ja on lasten kanssa ko-
tona. Tytär lapsineen asuu myös hänen 
kanssaan. Muistamme heitä rukouksin.

Olen kiitollinen että voimme Irman 
kautta pitää yhteyttä Valentinaan, kun 
emme itse pääse Venäjälle. Jäämme 
rukoillen odottamaan mitä Herralla on 
varattuna työn suhteen. 

VENÄJÄN TYÖN TILANNE

VENÄJÄN TYÖ
040 723 8188
venaja@onewaymission.fi

Viestissään 24.3. Saji Kurian häm-
mästeli Nepalin valtion virallisia, 
hyvin alhaisia koronatartuntalu-

kuja. Ne johtunevat vähäisestä testauk-
sesta ja hallinnon salailusta. 

Saji ja Hannah olivat hakemassa ko-
tiin kahta tytärtään Intiasta. Tytöt opis-
kelevat Keralan alueella, jossa asuvat 
myös Sajin vanhemmat. Virusepidemi-
an vuoksi Saji ja Hanna jäivät kuitenkin 
sinne jumiin eivätkä tiedä, milloin pää-
sevät takaisin Nepaliin. 

Jo viime vuoden puolella Hannahin 
kahvila jouduttiin lopettamaan vuokran 
noustua liian korkeaksi, mutta virus-
pandemian vuoksi on myös vierasta-
lo jouduttu sulkemaan. Tämä merkitsi 
sitä, että yhdeksän henkilöä menetti 
työpaikkansa ja Kurianit ainoan ulko-
puolisen tulonlähteensä.  Rutiköyhässä 
maassa tällainen tilanne on järkyttävä, 
mutta kuten Saji viestissään toteaa, kai-
kella on tarkoituksensa, ja meillä kris-

Kuten me täällä Euroopassa, myös Nepal kärsii koronaviruksesta. Ihmiset menet-
tävät vähäisetkin tulonsa erityisesti turismista elävässä maassa. Koulut on suljettu 
määrättömäksi ajaksi, eikä lapsilla ole mitään etäopiskelumahdollisuuksia.

tityillä on suuri rooli. Meidän on pol-
vistuttava Herran eteen rukouksessa 
ihmisten puolesta.

SEURAKUNTATYÖ
Ihmisten jano Jumalan puoleen on suu-
ri, koska monet ovat ymmärtäneet, että 
vain Jeesus voi antaa turvallisuuden 
ja toivon. Siksi hyvä kristillinen opetus 
on ensiarvoisen tärkeää maassa, jossa 
muilla uskonnoilla on vahva jalansija. 
Tätä silmällä pitäen Saji pyrkii järjestä-
mään pari kertaa vuodessa pastorien 
kokoontumisen, mutta nyt maaliskuun 
alkuun suunniteltua pastorikonferens-
sia ei voitu pitää varojen puutteen 
vuoksi. Kokoontuminen yritetään jär-
jestää myöhemmin.

Sajin tavoitteena on edelleen jär-
jestää vuoden kestävää Jumalan val-
takunnan työhön varustavaa raamattu-
koulutusta, joka pidettäisiin valituissa 
seurakunnissa siten, että joka kolmas 

kuukausi olisi kymmenen päivän koulu-
tusjakso ja vuodessa näin yhteensä 40 
päivää koulutusta. Tarkoitus olisi järjes-
tää yksi koulutus Itä-Nepalissa ja toinen 
Länsi-Nepalissa, ja kerrallaan osallis-
tujia voisi olla 10-15. Tavoitteena olisi 
voida aloittaa kurssit kesäkuussa 2020.

LASTENKODIN KUULUMISIA
Lapset eivät voi käydä koulua niiden 
ollessa nyt suljettuina. Prakirti-nimisel-
lä tytöllä piti olla 10-luokan loppukoe 
mutta sitä lykättiin, eikä tiedetä milloin 
hän voi sen suorittaa. Rukoillaan, että 
koe järjestyisi pian. Sani-poika haluaa 
aloittaa raamattuopinnot pikimmiten, 
Suresh on YWAM-järjestön (Youth with 
a Mission) tilapäisenä työntekijänä. Saji 
ja Hannah iloitsevat suuresti siitä, että 
niin moni lapsista palvelee Jumalaa 
täydestä sydämestään! Kaikki muutkin 
lapset ovat terveitä toistaiseksi ja voivat 
hyvin. 

Covid-19 kurittaa köyhää Nepalia rankemmin kuin länsimaita

TEKSTI IRMELI STENLUND  KUVA PENTTI TUOVINEN

Venäjän evankelistamme
Valentina Kutuzova
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Koronapandemia on koetellut Kiinaa 
rajusti ja maassa on eletty erittäin  
tiukkojen rajoitusten puitteissa.

TEKSTI TIINA SINKKONEN  KUVA PIXABAY

Mongolian säästyminen tartun-
noilta on nopean viranomais-
toiminnan tulosta. Jo ennen 

tammikuun loppua suljettiin 4600 ki-
lometrin raja Kiinan kanssa yksityislii-
kenteeltä. Lisäksi lentoyhteyksiä rajoi-
tettiin, koulut ja päiväkodit suljettiin ja 
kaikki kokoontuminen kiellettiin. Myös 
työkeskuksessamme Ulan Batorissa on 
noudatettu karanteenisäädöksiä ja si-
ten vältytty sairastumisilta. Kaikki työn-
tekijämme voivat hyvin.

One Way keskuksessa, naisten- ja 
miestenkodilla asuu vankilasta vapau-
tuneita, alkoholisteja tai muulla tavoin 
asunnottomiksi joutuneita ja vaikeuk-
sissa olevia ihmisiä. Naisia on tällä het-
kellä 13, miehiä 50 ja heistä suurin osa 
on uusia asukkaita. Asukkaiden vaihtu-
minen kertoo siitä, että moni ihminen 
pääsee jaloilleen ja elämään itsenäistä 
elämää. Uusi rakennus, johon hankittiin 
viime syksynä lämmitysjärjestelmä, tar-
joaa kodin naisille sekä kuudelle per-
heelle.

KESKUKSEN TILAT KÄYTÖSSÄ  
TÄYDELLÄ TEHOLLA
Miestenkoti on myös täynnä. Suuressa 
makuusalissa on sänkyjä vieri vieressä 
ja sali puutöitä ja kokoontumista var-
ten. Keskuksen tilat ovat siis käytössä 

Mongoliassa on toistaiseksi säästytty 
laajoilta koronavirustartunnoilta. Tätä 
kirjoittaessani on maassa kirjattu vain 
kymmenen positiivista testitulosta.

täydellä teholla ja työ kantaa hyvää 
hedelmää. Lisäksi keskus on saanut 
uudet valvontakamerat. Koronaviruk-
sen aiheuttamasta karanteenista johtu-
en vankilavierailuihin tarkoitetut varat 
ovat säästyneet ja kamerat hankittiin, 
ei ensisijaisesti estämään murtovarkai-
ta, vaan estämään asukkaiden yölliset 
poistumiset kodilta. Uuden elämän 
opettelu on haasteellista.

Keskuksen päivittäiseen ohjelmaan 
kuuluu ompelu- ja puutöitä, mm. har-
joja valmistuu myyntiin, ja lisäksi väki 
osallistuu Raamatun tutkiskeluun ja 
noudattaa sovittua raamatunlukuoh-
jelmaa. Nyt kun yli viiden hengen ko-
koontumiset on koronan takia kielletty, 
kokoonnutaan pienissä ryhmissä. Viime 
marraskuussa työn johtaja Munkhuu, 
keskuksen pastori ja muutama muu 
henkilökuntaan kuuluva osallistuivat 
raamattuseminaariin Malesiassa. He 
ovat opettaneet myös seminaarissa 
omaksumiaan asioita keskuksen väelle. 
Seurakunnassa käy lisäksi keskuksen 
entisiä asukkaita ja kokoukset pidetään 
kirkkosalissa.

EVANKELIUMIN SANOMA ETENEE 
Helmikuussa keskuksen tiimi vieraili Se-
lengen maakunnassa evankelioimassa. 
Matkaa kertyi 400 km suuntaansa Mon-
golian talvisessa säässä. Tämä oli vielä 
mahdollista ennen karanteenisäädös-
ten tiukentumista, muttei enää nykyti-
lanteessa. Mongoliassa ovat välimatkat 
pitkiä. Maa on 4,5 kertaa Suomen ko-
koinen ja väkiluku vain kolme miljoo-
naa. Pääkaupunki Ulan Batorissa asuu 

TEKSTI TIINA SINKKONEN  KUVA ERDENETUYA BATMYAGMAR

SUURTEN MAHDOLLISUUKSIEN MONGOLIA
KIINA

Vaikka maan rajoilla on edelleen 
erittäin tiukat turvatoimet, ollaan 
maan sisällä kuitenkin pikkuhil-

jaa helpottamassa rajoitteita. Työmme 
johtaja Jean kertoo, että tilanne on 
ollut Pekingissä vakava. Lastenkodilla 
voidaan kuitenkin hyvin, sillä koti sijait-
see kaupungin laitamilla ja ympäristö 
on turvallinen. Seutu on maalaismais-
ta pienviljelysaluetta, jossa on suuret 
piha-alueet peltotilkkuineen ja hedel-
mätarhoineen. Lapset voivat leikkiä 
pihamaalla turvallisesti altistumatta vi-
rukselle. 

Kodin päivittäiseen rutiiniin on kuu-
lunut viime aikoina kotikoulu, sillä liik-
kuminen on rajoitettua ja koulut suljet-
tu. Isompien lasten opiskellessa voivat 
pienemmät leikkiä kodin tilavassa leik-
kihuoneessa. Myös saapuva kevät tuo 
omat kiireensä kodille. Suuri puutarha, 
kasvihuone ja hedelmäpuut kaipaavat 
hoitoa sekä uudet kasvit istuttajaansa. 
Jean kertoo heidän olevan hyvin kiirei-
siä tästäkin syystä, sillä henkilökuntaa ei 
ole paljon. Kodilla on tavoitteena lisätä 
omavaraisuutta ja siksi viljelykset ovat 
tärkeät.

Lapsia kodilla on edelleen seitse-
män. Pandemia on vaikuttanut myös 
siihen, ettei uusia lapsia ole voitu ottaa 
vastaan. Lisäksi asukkaina on joitain 
seurakuntalaisia ja nuoria opiskelijatyt-
töjä. Talon katolla olevassa huoneessa 
kokoontuu seurakunta aina silloin, kun 
se on mahdollista. Suurella piha-alueel-
la sijaitsee myös erillinen talo, joka on 
Jeanin ja Paulin perheen koti.

Lastenkodin säästyminen korona- 
pandemialta on suuri kiitosaihe Juma-
lalle. Hän, joka on iankaikkinen varjeli-
ja, ei torku eikä nuku. Voimme luottaa 
taivaalliseen huolenpitoon virusten 
keskellä, mutta myös yhteiskunnan 
keskellä, joka ei hyväksy kristinuskoa. 
Rukoillaan edelleen kiinalaisten ystävi-
emme puolesta. 

MONGOLIAN TYÖ
Kummisihteeri 
Ulla Kärnä 
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

MONGOLIA

noin puolet kansalaisista ja loput pie-
nemmissä kaupungeissa tai paimento-
laisina eri puolilla maata. Tästä syystä 
evankeliointimatkoille tulee pituutta, 
ja ne vaativat aikaa. Nyt ovat myös 
säännölliset vierailut Mungunmorit-
vankilaan tauolla. Silti vankilavierailu-
sopimuksia on pystytty laajentamaan ja 
niitä päästään toteuttamaan karantee-
nin jälkeen. Mongoliassa on vankiloita 
niin naisille, miehille kuin lapsille. Maas-
sa ei ole lastenkoteja ongelmanuorille 
ja siksi heidät laitetaan vankilaan. Van-
kilatyötä tarvitaan myös tämän vuoksi.  

Koska Mongolian väestöstä vain 
noin kaksi prosenttia on kristittyjä, on 
kristilliselle kirjallisuudelle ja musiikille 
tarvetta. Keskuksen seurakuntalaiset 
ovat nauhoittaneet uuden ylistyslauluja 
sisältävän CD:n ja laulukirjan. Julkaisu 
tapahtuu kevään aikana ja on varmasti 
suureksi iloksi paikallisille.

Hengellinen työ Mongoliassa on 
erittäin hedelmällistä ja paikalliset ovat 
sydämestään antautuneet lähimmäis-
ten auttamiseen. On ilo kuulla niistä 
hienoista asioista, joita maassa tapah-
tuu. Voimme vain rukoilla herätystä ja 
sitä, että evankeliumi saa tavoittaa suu-
ret joukot. Tervetuloa mukaan kummik-
si, tiimimatkalle tai Mongolia-tilaisuuk-
siin. 

RYHDY KUMMIKSI!
Osallistu Kiinan orpolapsityöhön 
ryhtymällä kummiksi. Ota yhteyttä: 
kiina@onewaymission.fi

KIINAN TYÖ
045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

Kevät koittaa Kiinassa



3534 R A P O R T T I   2 / 2 0 2 0

MALAWI

Lapset ja nuoret ovat tätä nykyä kotona. Etäope-
tusta ei luonnollisestikaan ole, paitsi yliopisto-
opiskelijoilla. Alenzy, yksi kummien tuella opiske-

leva nuori kertoi, että opinnot jatkuvat samaan tapaan 
kuin ennenkin, nyt verkossa.

Kymmenestä ammattiin opiskelevasta nuores-
ta muutama on jo valmistunut ompelijaksi, heille on 
kummien tuella hankittu omat ompelukoneet, jotta he 
voivat näin ansaita työllään omaa elantoaan. Mekaa-
nikko-opiskelijat voivat koronasta huolimatta suorittaa 
kurssinsa loppuun, sillä he ovat jo harjoitteluvaiheessa. 
Yksi heistä on Estele Matele, joka on ollut pitkään mu-
kana ohjelmassa. Äitinsä Jowana oli luotto-ompelija 
vammaisten työpajassa, jossa hän ompeli orpolapsille 
koulupukuja, ja monet kassit ja essut Suomeenkin tuo-
tavaksi.

Malawin terveysministeriö on antanut ohjeita, miten 
toimia koronan välttämiseksi ja loppukaneettina tote-
aa, että se, joka ei noudata niitä ja jaa tietoa eteenpäin, 
syyllistyy oman kansansa tuhoamiseen. Asia on otettu 
vakavasti. Viestittelen lasten ja työntekijöiden kanssa, 
joiden huoli on iso ja todellinen. Silti jokainen toteaa 
samalla, että tämä on jätettävä Jumalalle, luotettava 

Korona vaikuttaa kaikkialla. Malawi taisi olla yksi viimeisimmistä maista, 
jossa tartuntoja todettiin. Tätä kirjoittaessani on vasta neljä todettua tapausta. 

Kuitenkin jo maaliskuun lopulla presidentti määräsi koulut suljettaviksi.

hänen varjelukseensa, sillä Malawin terveydenhuolto 
ei paljoa voi. Eivätkä ihmiset voi jäädä koteihinsa. Eris-
täytyminen on erittäin haasteellista, lähes mahdotonta. 
Oikea tieto koronaviruksesta ja pandemiasta ei valitet-
tavasti tavoita välttämättä syrjäseutujen asukkaita, sen 
sijaan monenlaiset huhut ja sitä kautta pelot saavat 
siellä runsaasti jalansijaa.

Orpokodin kasvatit lähettävät Raportin lukijoille 
terveisiä. He kaipaavat edelleen kummejaan, kysele-
vät kuulumisia ja muistavat rukouksin. Kummiohjelma 
muuttui reilu pari vuotta sitten niin, että kummeilla ei 
ole enää omaa nimettyä kummilasta, vaan kummikan-
natuksella tuetaan yhteisesti niitä nuoria ja lapsia, jotka 
ovat voineet jatkaa mukana ohjelmassa. Heitä on tällä 
hetkellä yhteensä nelisenkymmentä. 

Satunnaisesti apua saavat myös vanhukset ja vam-
maiset, heitä on muistettu joulun aikaan, ja muun 
muassa sadekauden alkaessa he ovat saaneet muo-
visuojuksia ruokokatoilleen. Haaveissa on auttaa vielä 
enemmän myös entisiä työntekijöitä. Lisäksi järjeste-
tään kolme kertaa vuodessa pastorikoulutus. Se onkin 
ensiarvoisen tärkeää työtä, jota voi tukea paitsi rukouk-
sin myös ryhtymällä kummiksi. 

TEKSTI MERVI ITÄLINNA  KUVAT MOSES CHINGUMA

Malawissa eletään vakavia aikoja,
mutta turvataan Jumalaan

Koronaepidemian myötä koulut on suljettu ja lapset ovat kotona. 
Opiskelijana Alenzy voi onneksi jatkaa opintojaan verkossa. 

Orpokodin lapset lähettävät terveisiä Suomeen 
ja kertovat muistavansa kummejaan rukouksin.
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MARIA KELA
Täti, katu ja 
miliisi
12 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

Tapani SuontoTapani Suonto 
 

ERÄM
AASTA ELÄM

ÄÄN

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

Hengelliset erämaat ovat tuttuja lähes jokaiselle kristitylle. 
Erämaa on läpi historian ollut paikka, jossa Jumala kasvattaa 
ja koettelee palvelijansa. Erämaavaellus voi olla siunauksen 
ja uudistumisen lähde.

Erämaahan voi kuitenkin joutua myös vastoin Jumalan 
tahtoa. Erämaasta elämään on kirja erämaahan eksyneelle. 
Opetuksissaan ja kirjoituksissaan Tapani Suonto on käsitel-
lyt hengellisiä erämaita ja antanut vastauksia erämaihin ek-
syneiden ahdistuksiin. Näistä opetuksista on syntynyt myös 
tämä kirja. Se on raikasta ja virvoittavaa opetusta erilaisissa 
hengellisissä erämaissa kamppaileville.

2. tarkistettu painos

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN
Elävää opetusta 
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Näky voittavasta
seurakunnasta
10 €

TAPANI SUONTO
Ole turvallisella mielellä
14 €

TAPANI SUONTO
Rakastatko sinä minua?
12 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

TAPANI SUONTO
Tapahtui 
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta 
elämään
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti 
auringonnousua
10 €

TAPANI SUONTO
Lauri
10 €

TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maailmaan
14 €

TAPANI SUONTO
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

SOILE JA 
ESA-PEKKA MATTILA
Usko toivo ja 
rakkaus 
CD 10 €

TAPANI SUONTO 
Tuhannet haaveet
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Trubaduurin laulu
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

MATTILAN 
PERHEORKESTERI
Nimi kaikkein 
korkein 
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
& Co. 
Matkaa teen
CD 15 €

MUSIIKKIA

ARTO BOA
Avaimet
18 €

LES WHEELDON
Jumalaa kuunnellen
18 €
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TAPANI SUONTO
Johdatatko sinä minua?
18 €

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

KIRJALLISUUTTA

Hyvää lisälukemista

opetuslapseuskouluun!

ONE WAYN TUOTANTOA

TILAUKSET
onewaykauppa.fi 

045 261 3925

MALAWI

TEKSTI JA KUVAT MOSES CHINGUMA

Käytännönläheinen pastorikoulutus
järjestettiin juuri oikeaan aikaan

Pastorikoulutus pidettiin Chiringassa 8.- 20.3. 
Seurakunnan johtajia osallistui koulutukseen yhteensä 51. 

MALAWIN TYÖ
040 756 8410
malawi@onewaymission.fi

Monet tulivat pitkienkin matkojen takaa Mala-
win eteläkärkeä myöten sekä eri puolilta Mo-
sambikia. One Way Missionin mahdollistaman 

koulutuksen opettajana toimi pastori Michael Opio 
Ugandasta. Käytännön järjestelyistä vastasi Moses 
Chinguma. Koulutus oli kaksiviikkoinen ja ensimmäise-
nä aiheena käsiteltiin hengellistä johtajuutta, mietittiin 
kuka on hengellinen johtaja ja miten johtaja voi vaikut-
taa ja tuoda muutosta omaan yhteisöönsä ja seurakun-
taansa. Kaiken perustana tulee muistaa, mitä Jumalan 
Sana opettaa johtajuudesta.

Toinen painopiste oli oppia tutkimaan Raamattua. 
Tällä kertaa keskityttiin Vanhaan testamenttiin, joka 
käytiin läpi kirja kirjalta, opittiin kuka on kirjoittaja, ke-
nelle ja mihin tilanteeseen teksti on kirjoitettu ja miksi. 
Seuraavalla kerralla käydään samalla tavalla läpi Uusi 
testamentti. Tämä koulutus on ollut, ja varmasti tulee 
olemaan, silmiä avaava monille pastoreille. Tavoittee-
na on, että seurakunnan johtajat todella vaikuttavat 
muutosta yhteisössään ja seurakunnassaan. Koulutus 
on ollut hyvin käytännöllinen sisältäen esimerkkejä 
opettajan kokemuksista. Tämä yhdistettynä Raamatun 
syviin totuuksiin näytti saavan hyvin hedelmällisen vas-
taanoton kuulijoissa, kuten seuraavista kommenteista 
käy ilmi.

Pastori Christopher Haleke Phalomben seurakun-
nasta Malawista totesi, että koulutus on tullut juuri oi-
keaan aikaan. He ovat olleet kuin tylsynyt veitsi, jota 
ei ole teroitettu pitkään aikaan. Koulutuksen myötä 
sanoma on taas terävä, ja heillä on paremmat mahdol-
lisuudet levittää Jumalan Sanaa. Pastori Mulima Mu-
lanjesta Malawista kertoi nyt ymmärtävänsä Raamattua 
toisella tavalla saatuaan opetusta kirjojen taustoista. 
Hän odottaa innolla seuraavia koulutuksia ja sitä, miten 
ne tulevat vaikuttamaan hänen omassa ja yhteisönsä 
elämässä.

Pastori Daud Mosambikista kiitteli opetuksen käytän-
nönläheisyyttä ja harjoituksia, jotka auttavat ymmärtä-
mään ja muistamaan opetuksia paremmin. Hänen pyr-
kimyksensä on opettaa omaksumaansa laajemmaltikin 
omalla alueellaan toisille pastoreille, mikä oli myös yksi 
koulutuksen tavoitteista.

Pastori Luka Mosambikista puntaroi tulleensa va-
lituksi pastoriksi, koska osasi lukea ja kirjoittaa. Hän 
kertoi kuitenkin, että pastorin roolin merkitys seurakun-
nassa ja yhteisössä oli hänelle tähän asti ollut epäselvä. 
Nyt hän lupasi hyödyntää koulutuksessa saamaansa 
ymmärrystä ja julistaa evankeliumia uudella innolla ja 
ottaa paikkansa hengellisenä johtajana.

Kuunnellessani näitä osallistujien kommentteja mi-
nulle selvisi, miten merkittävässä määrin koulutus voi 
vaikuttaa muutosta pastoreiden elämässä ja heidän 
yhteisöissään. On surullista, ettei pastoreilla ole ollut 
mahdollisuutta käydä raamattukouluja. Tämä koulutus 
olikin heille suuri siunaus ja mahdollisuus. Pyydän ru-
kousta heidän puolestaan. Jumala on voimallinen vai-
kuttamaan mielensä mukaista muutosta. Kaikki kiitos ja 
kunnia Jumalalle! 

Lopuksi haluan kaikkien täällä olevien puolesta kiit-
tää myös One Way Missionia ja kaikkia työssä muka-
na olevia siitä, ettette ole unohtaneet meitä, vaan työ 
pastoreiden parissa saa jatkua. Kiitos myös Michaelille, 
jonka panos on merkittävä. Pastoreiden on helppo vas-
taanottaa hänen silmiä ja sydäntä avaavaa käytännön-
läheistä ja syvällistä opetustaan.

Rukoillaan kestävyyttä kaikissa koettelemuksissa ja 
vaikeuksissa, joita väistämättä aina kohtaamme. Siu-
natkoon ja varjelkoon hyvä Jumala teitä kaikkia. 
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PYHÄN HENGEN
TÄYTEYS

Tässä he saivat sisimpäänsä Pyhän Hen-
gen, joka muutti heidän kivisydämensä 
lihasydämeksi ja Hengen uusi elämä 
alkoi vaikuttaa heissä. Uudestisyntymi-
nen ei voinut olla aikaisemmin mahdol-
lista, koska uudestisyntymisen perusta 
oli Jeesuksen kuolemassa ja ylösnou-
semuksessa.

1 Piet.1:3: Ylistetty olkoon meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Ju-
mala ja Isä! Suuressa laupeudessaan 
hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista-
nousemisen kautta uudestisynnyttänyt 
meidät elävään toivoon.

Hengen uusi elämä, jonka ihminen saa 
uskoontullessaan, alkaa näkyä siinä, 
että Raamatun sana alkaa avautua, syn-
tyy halu rukoilla, ja sydämessä syttyy 
kiinnostus Jumalan valtakunnan työtä 
kohtaan.

Pyhän Hengen täyteys voi joskus 
tapahtua samalla hetkellä, kun ihminen 
tulee uskoon. Urho Muroma, joka oli 
voimallinen herätyssaarnaaja kansan 
kirkon keskellä, sai uskoontullessaan 
täyttyä Pyhällä Hengellä ja kutsun Ju-
malan valtakunnan työhön.

Kuitenkin Raamatun mukaan Pyhän 
Hengen täyteys on eri asia kuin ihmi-
sen uskoontulo. Usein se seuraa jonkin 
ajan kuluttua uskoontulosta, joko niin 
että ihminen kuulee opetusta aiheesta, 
tai lukee siitä jonkun hengellisen kirjan, 
josta hänelle syntyy jano asian suhteen.

PYHÄN HENGEN TÄYTEYS ON   
TARKOITETTU VOIMAKSI  
PALVELUTYÖHÖN
Alkuteksti puhuu Apostolien teoissa 
”Pyhän Hengen päälle tulosta” kun pu-
hutaan Pyhän Hengen tulosta tai täy-
teydestä. Alkuteksti käyttää sana ”epi” 
= joka merkitsee päälle. Suomalainen 
vanha raamatunkäännös ei usein huo-
mioi tuota.

Apt. 1:8: Mutta te saatte voiman, kun 
Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja 
te tulette olemaan minun todistajani 
sekä Jerusalemissa että koko Juudeas-
sa ja Samariassa ja aina maan ääriin 
saakka.”

Näemme että alkuseurakunnan evan-
keliointityö lähti kulovalkean lailla leviä-
mään opetuslasten täyttyessä Pyhällä 
Hengellä. Tuo sadankahdenkymmenen 
hengen joukko kuohutti koko Jerusa-

lemia, mutta syynä eivät olleet hyvä 
evankelioimisjohtajuus tai strategia, 
vaan Pyhän Hengen yliluonnollinen 
rohkeus ja voima. 

Eräs veli tuli uskoon vuosikymme-
niä sitten. Hänelle syntyi palava halu 
kertoa toisille Jeesuksesta, mutta hä-
nellä oli yksi pulma: hänellä ei ollut sii-
hen rohkeutta. Eräänä iltana hän meni 
seurakunnan rukouskokoukseen, jossa 
hän kertoi ongelmastaan. Toinen veli 
tuli paikalle ja sanoi, että asia on hyvin 
yksinkertainen: sinulta puuttuu Pyhän 
Hengen täyteys. Hänen puolestaan 
rukoiltiin tuona iltana, mutta mitään ei 
tapahtunut. Muutamia päiviä myöhem-
min hän heräsi aamulla ja tiesi, että 
hänet oli täytetty Pyhällä Hengellä. 
Hän lähti siltä seisomalta kantakuppi-
laan, jossa hän oli aiemmin kuluttanut 
elämäänsä. Oven aukaistessaan hän 
hihkaisi, että tiedättekö sen, että minä 
olen tullut uskoon Jeesukseen. Hänes-
tä tulikin myöhemmässä vaiheessa voi-
mallinen evankelista. Rohkeuskysymys 
ratkaistiin, kun hän sai täyttyä Pyhällä 
Hengellä. 

Jumala haluaa puettaa meidät voi-
mallaan palveluksen työhön. Kun Ju-
mala kutsuu meitä työhönsä, hän myös 
varustaa meidät omalla voimallaan. Py-
hän Hengen täyteys ei ole ainoastaan 
yksi tapahtuma, vaan meitä kehotetaan 
täyttymään Pyhällä Hengellä yhä uu-
delleen.

Apt. 4:29-31: ”Ja nyt, Herra! Katso 
heidän uhkauksiaan ja anna palveli-
joittesi puhua täysin rohkeasti sinun 
sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat 
parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä 
tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jee-
suksen nimen kautta.” Kun he olivat 
rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he 
olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät 
Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti 
Jumalan sanaa.

Hetkeä aikaisemmin apostoleja oli vie-
ty oikeuden eteen syystä että kansan 
keskuudessa oli tapahtunut ilmeinen 
ihme, kun syntymästään asti rampa 
henkilö oli parantunut apostolien kä-
sien kautta. Rukouksessa käännyttiin 
Herran puoleen, että he saisivat rohke-
utta jatkaa työtä vainosta huolimatta. 
Siihen vastauksena Jumala täytti heidät 
Pyhällä Hengellä.

Muistan, kun eräs sisar aikoinaan 
kipuili, onko hänestä tekemään lap-
sityötä. Hän koki, ettei pysty siihen. 
Eräänä päivänä Jumala täytti hänet 
Pyhällä Hengellä. Siinä hän sai samalla 
varmuuden, että Jumala antoi voiman 
tuohon työhön, ja niin hän sai rohkeu-
den ottaa tehtävän vastaan.

PYHÄN HENGEN TÄYTEYS ON  
TARKOITETTU JOKAISELLE USKOVALLE
Apt. 2:38-39: Pietari vastasi: ”Kääntykää, 
ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen 

Ylösnoustuaan Jeesus antoi ope-
tuslapsilleen käskyn pysyä Jeru-
salemissa kunnes heidän pääl-

leen puetaan voima korkeudesta. Tämä 
voima, josta Jeesus puhui, oli nimel-
tään Pyhän Hengen täyteys. He saivat 
nähdä tämän lupauksen toteutumisen 
keskuudessaan Helluntaina.

Apt 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli 
tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 
Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin-
kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja 
täytti koko huoneen, jossa he istuivat.  
Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, 
jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän 
itsekunkin päälle.  Ja he tulivat kaikki 
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoi-
vat puhua muilla kielillä, sen mukaan 
mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Opetuslapsille Pyhän Hengen täyteys 
oli hyvin käänteentekevä. Hetkeä ai-
kaisemmin he olivat olleet juutalaisten 
pelosta lukittujen ovien takana, mutta 
täytyttyään Pyhällä Hengellä he lähtivät 
rohkeasti viemään eteenpäin sanomaa 
Jeesuksesta.

PYHÄN HENGEN TÄYTEYS EI OLE  
SAMA ASIA KUIN USKOONTULO
Tänä päivänä tähän asiaan suhtaudu-
taan vaihtelevasti. On niitä uskovia, 
jotka eivät ole koskaan kuulleet asiasta, 
sitten on niitä, jotka kaipaavat täyttyä 
Pyhällä Hengellä. Lisäksi on niitä, jotka 
ovat jo täyttyneet. Löytyypä niitäkin, 
jotka eivät näe asiaa raamatullisena. 
Siksi meidän on hyvä saada asiaan hie-
man opetusta Raamatusta.

Uskoontullessaan ihminen syntyy 
Pyhästä Hengestä, ja saa Hengen lah-
joittaman uuden elämän sisimpäänsä. 
Opetuslasten kohdalla tämä uudesti-
syntyminen voidaan katsoa tapahtu-
neeksi sen jälkeen, kun Jeesus oli nous-
sut kuolleista, ja kohtasi opetuslapset 
lukittujen ovien takana.

Joh 20:22: Näin sanottuaan hän pu-
halsi heitä kohti ja sanoi heille: ”Otta-
kaa Pyhä Henki”.

TEPPO LEHTOMÄKI

Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saa-
miseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 
Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän 
lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kauka-
na, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalam-
me, kutsuu.”

Tämä Jumalan lahja ei ole tarkoitet-
tu ainoastaan saarnaajille, pastoreille 
tai evankelistoille, vaan se on jokaista 
Jeesukseen uskovaa varten. Jokaisel-
le meistä tulee jossain vaiheessa voi-
maton aika, jolloin tuntuu, ettei tästä 
tule mitään, ettei minulla ole voimaa ja 
rohkeutta tehdä tätä työtä. Usein juuri 
silloin, kun meistä tulee ”hengellises-
ti köyhiä”, Jumala yllättää täyttämällä 
meidät Pyhällä Hengellä. 

Eräs vanha veli sanoi, että Jumalalla 
ei ole ongelmaa täyttää meitä, mutta 
meidän tyhjentämisemme on hankalaa.

Itse muistan oman uskonelämäni al-
kuvaiheesta sen, kuinka minulla oli halu 
kertoa Jeesuksesta, mutta rohkeutta ja 
voimaa siihen ei löytynyt. Ajattelin, että 
tämä lahja annetaan vain harvoille ja 
valituille. Toisaalta asiaa ei helpottanut 
sekään, ettei asiasta koskaan oikein pu-
huttu niissä ympyröissä, joissa itse olin. 
Lukiessani kuitenkin Apostolien tekoja 
minulla heräsi tarve ja kiinnostus asi-
aan, joka siellä toistui aika ajoin. Siitä 
rohkaistuneena ajattelin, että se kuuluu 
myös minulle, koska Sana sanoo näin. 
Jossain vaiheessa jano kasvoi asian tii-
moilta ja eräässä rukoushetkessä Juma-
la täytti minut Pyhällä Hengellä yhden 
veljen rukoillessa minun puolestani. 

Eräs Intiassa lähetystyössä ollut veli 
kertoi, kuinka Jumala täytti 4-vuotiaan 
tytön Pyhällä Hengellä. Jumala ei katso 
ikään tai asemaan täyttäessään uskovia 
Hengellään. Ainoana ehtona on, että 
Jeesuksen veri on puhdistanut ihmisen 
sydämen.

Tärkeä huomio Pyhän Hengen täy-
teydessä on se, ettei se tee meistä 
yhtään enempää Jumalan lapsia kuin 
niistä, jotka eivät ole täyttyneet. Pyhän 
Hengen täyteys ei myöskään ole pe-
lastuskysymys, vaan lahja jota Jumala 
tarjoaa uskovalle. Tärkeintä on, että me 
tänään haluamme seurata Jeesusta ko-
kosydämisesti, olimmepa sitten täytty-
neet tai emme. Suuri siunaus kätkeytyy 
siihen, että osaamme elää kiitollisena 
siitä, mitä meillä jo on, ja luottaa sanan 
lupaukseen ”Kun Pyhä Henki tulee tei-
dän yllenne”.

JUMALA TÄYTTÄÄ MEITÄ PYHÄLLÄ  
HENGELLÄ ERI TAVOIN
Monilla uskovilla on epäraittiita ko-
kemuksia ja ylilyöntejä asiaan liittyen. 
Siitä on seurannut, että ihmiset saat-
tavat pelästyä puhuessamme Pyhän 
Hengen täyteydestä ja ajatella, etten 
halua tuota, koska olen nähnyt niin pal-
jon ylilyöntejä asian suhteen. Apu ei 
löydy sillä, että kiellämme koko asian, 
vaan siitä, että löydämme Raamatusta 
terveen opin Pyhällä Hengellä täytty-
misestä.

Raamatussa on muutamia erilaisia ta-
poja, joita Jumala käyttää, kun hän 
täyttää ihmisiä Pyhällä Hengellä. Raa-
matussa Jumala käyttää usein esiru-
kousta, jolloin toinen uskova rukoilee 
ihmisen puolesta, joka kaipaa täyttyä 
Pyhällä Hengellä. Raamattu näyttää, 
että joillekin on annettu lahja rukoilla 
Pyhän Hengen täyteyttä kaipaavien 
puolesta.

Apt. 19:6: Ja kun Paavali pani kätensä 
heidän päälleen, Pyhä Henki tuli hei-
dän päälleen ja he puhuivat kielillä ja 
profetoivat.

Joskus ihminen täyttyy ilman muiden 
läsnäoloa yksinäisyydessä, joskus taas 
vastaavasti kokoustilanteessa, jossa 
saarnataan Jumalan sanaa.

Apt. 10:44-46: Kun Pietari vielä tätä 
puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, 
jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki 
ne uskovat, jotka olivat ympärileikat-
tuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, 
hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen 
lahja vuodatettiin myös pakanoiden 
päälle, sillä he kuulivat heidän puhu-
van kielillä ja ylistävän Jumalaa

Eräs ystäväni, joka kaipasi sitä, että Ju-
mala täyttää hänet Pyhällä Hengellä, 
heräsi eräänä yönä siihen, että puhui 
uusilla kielillä. 

Eräs sisar joka pelkäsi kovasti to-
distamista, joutui kerran todistamaan 
hengellisessä kokouksessa. Hänet täy-
tettiin Pyhällä Hengellä hetkeä ennen 
kuin hän avasi suunsa.

Toisilla täyttyminen tapahtuu siten, 
että astia täytetään ”rytinällä” ja toi-
sille se tapahtuu hiljaisen tuulen lailla. 
Olen kuvannut joskus asiaa siten, että 
lasi voidaan täyttää vedellä kahdella eri 
tapaa: niin että se tiputetaan vesikan-
nuun, silloin tapahtuu rytinällä täytty-
minen, tai siten, että lasiin kaadetaan 
vettä pikkuhiljaa, ja jossain vaiheessa 
se vuotaa ylitse. 

MITEN VOISIT TÄYTTYÄ   
PYHÄLLÄ HENGELLÄ
Olen huomannut, että ne jotka kaipaa-
vat täyttyä Pyhällä Hengellä, täyttyvät 
usein, kun tietyt ”ehdot” täyttyvät. En-
simmäinen asia on, että Jeesuksen veri 
on saanut puhdistaa ihmisen kaikesta 
synnistä. Jumala voi laskea Pyhän Hen-
gen täyteyden ainoastaan verellä pes-
tyihin astioihin.

Eräs sisar tuli kerran erään veljen ru-
koiltavaksi. Tämä nainen halusi täyttyä 
Pyhällä Hengellä. Tuo veli aloitti ruko-
uksen. Hetken kuluttua hän kysyi, onko 
sisarella asiat kaikkien kanssa kunnos-
sa. Sisar sanoi, että joskus vuosia sitten 
tuli erään sisaren kanssa pieni konflikti. 
Saarnaaja kysyi, että onhan asiasta teh-
ty parannus, sisar sanoi, ettei muista, 
kun asiasta on mennyt jo tovin aikaa. 

Taas rukoiltiin, mutta mitään ei tapah-
tunut. Veli koki, että ongelma on juuri 
tässä. Sisar teki asiasta parannuksen, ja 
miltei heti sen jälkeen sisar sai täyttyä 
Pyhällä Hengellä

Toinen hyvin tärkeä asia on, että 
ihmisellä on Jumalan synnyttämä jano 
asian puoleen. Harva juo vettäkään, 
ellei häntä janota. Samoin on Pyhän 
Hengen täyteyden laita. Jeesus lupasi 
itse, että jos joku janoaa, tulkoon hä-
nen luokseen ja juokoon. Uskovan on 
tärkeä huomioida, että Jeesus on Py-
hällä Hengellä täyttäjä. Kukaan ihmi-
nen ei voi toista täyttää, mutta Jumala 
voi kyllä käyttää siinä esirukousta toisen 
ihmisen kautta.

Joh 7:37-38: ”Jos jonkun on jano, tul-
koon minun luokseni ja juokoon. Joka 
uskoo minuun, niin kuin Raamatussa 
sanotaan, hänen sisimmästään juokse-
vat elävän veden virrat.”

Kolmas asia on alkaa anomaan sitä. Jos 
sinulla on kaipuu ja jano täyttyä Pyhällä 
Hengellä, on hyvä rukoilla ja anoa, että 
Jeesus täyttää sinut.

Eräs veli meni kerran seurakunnan 
kokoukseen, ja pyysi rukousta asian 
tiimoilta eräältä pastorilta. Tuo pastori 
aloitti rukouksen ”Kun Pyhä Henki tu-
lee”, siinä tuo veli sai uskon, että lu-
paus on hänelle, ja Jeesus tulee teke-
mään sen. Tuosta tapahtumasta meni 
joitakin aikoja eteenpäin, ja hän meni 
seurakunnan keskelle, jossa kysyttiin 
kuka kaipaa Herralta virvoitusta ja voi-
maa. Silloin tuo veli sai kokea lupauk-
sen täyttymisen.

Esirukous asian puolesta on suota-
vaa. Olen nähnyt kuinka useita ihmisiä 
on täyttynyt Pyhällä Hengellä, kun he 
ovat pyytäneet asian puolesta rukous-
ta. One Wayn pastori Markus Sainio 
on sanonut, että hän on nähnyt kuin-
ka ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä, 
kun heille näyttää Raamatun lupaukset 
asian tiimoilta ja opastaa ihmiset otta-
maan lahjan vastaan uskossa esirukoil-
len samalla heidän puolestaan.

Apt 19:1 ”Otitteko (alkuteksti) vas-
taan Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?”

ONE WAYN LINJAUS ASIAN SUHTEEN
Me emme opeta, että kielillä puhumi-
nen on ainoa merkki Pyhän Hengen 
täyteydestä. Me emme myöskään 
määrittele, kuka on täyttynyt ja kuka ei. 
Meille Pyhän Hengen täyteys ei ole pe-
lastuskysymys. Pyrimme toiminnassam-
me siihen, että Pyhä Henki saa auttaa, 
hoitaa, parantaa ja vahvistaa ihmisiä. 
One Wayllä kenenkään ei tarvitse pu-
hua kielillä, mutta meillä se on sallittua 
ja suotavaa. Uskomme myös muiden-
kin armolahjojen raittiiseen toimintaan 
ja tulemme opettamaan niistä tulevai-
suudessa One Way TV:ssa. One Ways-
sä on myös vapaus ajatella asiasta eri 
tavalla kuin me siitä opetamme. 

OPETUSRAPORTTI

”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka 
minun Isäni on luvannut; mutta te pysy-
kää tässä kaupungissa, kunnes teidän 
päällenne puetaan voima korkeudesta.” 
Luuk 24:49: 
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KIITOSAIHEET

Seurakuntien istutustyössä kiitäm-
me hyvästä yhteishengestä One Wayn 
eri seurakuntien välillä. Monilla uusilla 
paikkakunnilla on viety evankeliumia 
eteenpäin ja järjestetty evankeliointi-
tapahtumia. Iloitsemme myös innosta 
pitää erilaisia yhteistapaamisia/rukous-
hetkiä sähköisen viestinnän välityksel-
lä, nyt kun koronavirus estää kokoon-
tumiset. Kiitämme Herraa erityisesti 
uudesta One Way TV -antennikanavasta 
30, jonka avulla voidaan saavuttaa 
monia pienillä paikkakunnilla asuvia.

Israelissa saamme kiittää Herraa 
suhteellisen rauhallisesta ajasta, 
lukuunottamatta joitakin ohjusiskuja 
Gazasta. Israel on vienyt huomattavaa 
apua, mm. koronatestauslaitteita, 
Länsirannalle, joka on eristyksessä 
viruksen leviämisen takia. Olemme 
kiitollisia siitä, että työmme on saanut 
jatkua tähän saakka kiristyneistä 
karanteenimääräyksistä huolimatta. 
Soppakeittiöllä olemme jakaneet maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin noin 80 
ruokapakettia tarvitseville. Punaisessa 
Matossa on jouduttu jalkautumaan 
kadulle avustuspakettien kanssa 
kokoontumiskiellon voimassa ollessa.  
Maaliskuun lopulla annetut uudet oh-
jeet, jotka kieltävät ulosmenon muuten 
kuin ruokaostoksille, voivat muuttaa 
toimintaa ainakin vähäksi aikaa.

Kaikki muu työ tapahtuu netin välityk-
sellä: seurakunnan rukous- ja muut 
kokoukset, englannin tunnit samoin 
kuin Kristiinan opiskelut - kiitos Herral-
le tekniikasta! Kristiina on kiitollinen 
yliopiston luennoilla käytävistä hyvistä 
keskusteluista, jotka käsittävät myös 
kristillisiä teemoja kuten Jumalan 
kolminaisuutta. Kiitosaiheena on 
myös pääministeri Netanyahun ja 
Benny Gantzin (kilpaileva Blue&White 
-puolue) pääsy yhteisymmärrykseen 
hallituksen muodostamisesta.

Venäjällä kiitämme Valentinasta, 
joka uskollisesti hoitaa tehtäväänsä 
tänä vaikeana aikana, sekä Olegista ja 
Irmasta, jotka auttavat yhteydenpidos-
sa ystäviimme Venäjällä. Suuri kiitos 
Herralle myös uskollisista työmme 
tukijoista.

RUKOUSAIHEET

Suomi

One Way -seurakunnat
• uusien seurakuntien tilahankinnat, 

erityisesti Rovaniemi ja Seinäjoki, 
jossa on ilmennyt vakava sisäilma-
ongelma

• seurakuntien vahvistuminen
• uusien sananpalvelijoiden (opet-

tajat, evankelistat, paimenet) sekä 
vastuunkantajien löytyminen,

• että kaikilla uusilla One Way -paikka-

kunnilla Jeesus johtaisi laumojaan 
armollisesti viheriäisille niityille

Perjantai Kristukselle -illat
• kiitosaiheena pääsy takaisin  

House-kahvilaan
• lisää väkeä evankeliointityöhön, kun 

koronarajoitukset poistuvat
• uskoville rohkeutta jakaa ohjelmia 

uskosta osattomille ystäville
• viisautta ohjelmien levittämiseen 

sosiaalisen median välityksellä
• uskoontuloja
• että ihmiset löytäisivät nettilähe-

tykset

Lapsi- ja nuorisotyö
• kiitos kaikista mukana olevista 

lapsista ja vapaaehtoisista sekä 
Jumalan läsnäolosta pyhäkouluissa

• Jumalan kosketusta lapsille
• voimia ja johdatusta vastuunkanta-

jille, lisää pyhäkoulunopettajia
• että päästäisiin jälleen aloittamaan 

pyhäkoulut
• nuorten välille keskinäistä ykseyttä 

Kristuksessa
• psalmin 91 tavoin lujaa luottamusta 

Herran suojelukseen: älkää pelätkö, 
Herra on meidän kanssamme!

OP-koulut ja rukoussolut
• Pyhän Hengen läsnäoloa ja siunattu-

ja iltoja opetuslapseuskouluihin
• op-kouluihin osallistuville oman pai-

kan löytämistä seurakunnasta
• ystävyyssuhteita uskoville  

op-koulujen kautta
• lisää rukoussoluja ja solunvetäjiä 

OW-seurakuntiin

Miestenkodit
• Herran johdatusta miestentyöhön, 

tapahtukoon kaikessa Hänen 
tahtonsa

• pitkäaikaisen asukkaan tuleva ko-
tiinlähtö ja vahvistuminen uskossa

Mediatyö 
• Jumalan johdatusta, että mediatyö 

tavoittaisi ja johtaisi monet uskoon 
koronaepidemian aikana

• OW:n antennikanavan leviäminen ja 
pääsy kaapeli-tv -verkkoon

• johdatusta ja viisautta radio- ja tv-
ohjelmien sekä Raportin sisältöön, 
ideointiin ja toteutukseen

• oikeanlaisten henkilöiden mukaan-
tuloa tv-ohjelmiin

• tekniikan sujuvuutta ja varjelusta
• tukijoita tv-työlle

Maahanmuuttajatyö 
• varjelusta turvapaikanhakijoiden 

läheisille
• rukoillaan pitkään odottaneiden 

turvapaikan saamisen puolesta
• Herran läsnäoloa, että vaikeat olo-

suhteet ja sairaudet eivät aiheuttaisi 
lisää ahdistusta ja masennusta, 
vaan turvapaikanhakijat löytäisivät 
rauhan, parantumisen ja ilon 
Jeesuksessa Kristuksessa

Venäjä
• Jumalan johdatusta, varjelusta ja 

terveyttä Valentinalle koronaepide-
mian aikana

• Olegille johdatusta työn haussa
• varjelusta Heinjoen kylän asukkaille 

ja yhteyshenkilöillemme sekä 
heidän perheilleen

• kylvetyn sanan kasvua ja vaikutta-
mista kyläläisten sydämissä

• Koiviston lastenkodin lapsille ja 
henkilökunnalle varjelusta, ja että 
pääsisimme sinne vielä käymään

• johdatusta ja varjelusta kaikille 
Koivistosta lähteneille rakkaille 
nuorillemme

• johdatusta ja taidollisuutta tuleville 
matkoille

Viro
• Herralta selviä askelmerkkejä siihen, 

kuinka viedä evankeliumia virolaisil-
le jatkossakin 

Israel
• tiukkojen karanteenimääräysten 

noudattaminen ja niiden tehoami-
nen koronaviruksen taltuttamisessa, 
viisautta päättäjille

• One Wayn naistenkoti: kodilla on 
tällä hetkellä yksi asukas pienen 
lapsensa kanssa, karanteenimää-
räysten on arvioitu lisäävän mm. 
perheväkivaltaa: että kotimme saisi 
olla siunauksena ja Jumalan johda-
tuksessa tulevaisuudessakin

• siunausta ja johdatusta Punaisen 
Maton uusille tiloille ja virkistystä 
työntekijöille

• soppakeittiö: voimia ja terveyttä 
sen harvoille työntekijöille sekä 
Jumalan siunausta ja ilmestymistä 
avun tarvitsijoille

• Kristiinalle menestystä ja viisautta 
opinnoissa sekä Jumalan johdatusta 
kaikessa näinä erityisinä aikoina

• rauhaa Jerusalemille ja koko 
Israelille

Kiina
• Herran varjelusta lastenkodille ja 

koko henkilökunnalle
• evankeliumin menestymistä ja 

rohkeutta kristityille päivittäiseen 
elämään

• työn paikallisille johtajille viisautta 
ja Jumalan johdatusta kaikkiin 
suunnitelmiin

Intia
• kiitosaiheena työn jatkuminen
• Intian koronatilanne
• uskovien ja erityisesti kaikkien 

työmme piirissä olevien ihmisten 
varjelua koronavirukselta

• työn edelleen jatkuminen

Mongolia
• työmme johtaja Munkhuu Magsar 

joutuu kiireelliseen leikkaukseen: 
rukoillaan parantumista ja hoidon 
onnistumista

• toistaiseksi vähäinen koronatartun-

tojen määrä: rukoillaan, että tauti ei 
pääse leviämään

• varjelusta työkeskukselle ja sen 
asukkaille, ihmisten eheytymistä

• evankeliumin menestymistä

Nepal
• lastenkodin lapsille varjelusta 

koronavirukselta
• lasten lykätyt opintokokeet
• raamatunopetusohjelman toteutu-

minen
• Nepalin yleistilanne: virusepidemia 

on lamauttanut kaiken ja talouselä-
mä on pysähdyksissä, myös Sajin 
ja Hannahin taloudellinen tilanne 
on huono

• Sajin ja Hannahin tyttären Karunan 
pääsy kotiin Englannista, jossa hän 
on opiskellut

Uganda
• Pyhän Hengen luomaa yhteyttä, 

Herran johdatusta ja apua työn uu-
siin haasteisiin Wilsonin kuoleman 
jälkeen

• Markille, Julietille ja pastori Geor-
gelle erityisesti viisautta ja voimia

• uusien kummien löytyminen 
Kaweerin koulun lapsille

• Herran varjelusta ja apua koronae-
pidemian keskelle kaikille työmme 
piirissä oleville ihmisille

• ruokatilanteen puolesta, että ei tulisi 
nälänhätää

• seuraavan matkan ajankohta tammi-
kuu 2021

Malawi
• kiitosaiheena onnistunut ja pastorei-

den silmiä avannut pastorikoulutus
• kiitos työntukijoista, rukouksista
• siunausta ja varjelusta lapsille sekä 

työmme vastuunkantajille Mosek-
selle ja Kachalalle

• varjelusta koronavirukselta

Italia
• että koronaviruksen aiheuttama 

valtava hätä ja ahdistus olisi monille 
tilaisuus kohdata elävä Jeesus

• Herran johdatusta ja apua työn-
tekijöiden valintaan tv-työssä ja 
MIE-seurakuntien johdossa

• viisautta ja Kristus-keskeisyyttä Sa-
nan opetukseen ja saarnoihin, jotta 
uskovat vapautuisivat liiallisesta 
suorittamisesta täyteen armoon

• Tuula ja Maurizio Secondille voimia, 
viisautta ja johdatusta 

Vastuunkantajat
• uusia vastuunkantajia sekä jokaisel-

le voimia ja kirkasta näkyä Jumalalta

One Wayn talous
• TV- ja kotimaan työn talous
• viisautta varojen käytössä, että ne 

riittävät kaikkiin vastuisiimme
• uusien lahjoittajien löytymistä

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET

YLEISVIITE
100900

INTIA
Yleisviite 2325
Vammaistyö 1106
Kummilapsityö 1012
Koulukummityö 2477
Leskien työ 1070
Nuorisotyö 2655
Katulapsityö 1245
Pastorit 1148
New Hope -koti 2804
NHH-collegetuki 1711

UGANDA
Yleisviite 2574 
Agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817

NEPAL
Lastenkoti 2532
Vammaistyö 2545
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
Työntekijät 2561

MONGOLIA
Yleisviite 2299

ISRAEL
Naistenkoti 1203
Punaisen Maton
keskus 2590
Avustustyö 1287

VENÄJÄ
Yleisviite 1164

MALAWI
Opiskelijatuki 2354

KIINA
Lastenkoti 1083 
Avustustyö 1258

ITALIA
Yleisviite 2642

SUOMI
Yeisviite 2312
One Way TV 2723
Miestenkoti 2901
Vankilatyö 2613
Maahanmuuttotyö 2707
Nuorisotyö 2833

SEURAKUNNAT
Espoo 1504
Helsinki 2600
Hyvinkää 1766
Hämeenlinna 1753
Joensuu 1656
Jyväskylä 1779
Järvenpää 1669
Kajaani 1795
Kotka 1520
Kouvola 1698
Kuopio 1708
Lahti 1562
Loimaa 1740
Lohja 1685
Mikkeli 1672
Pori 1627
Porvoo 1591
Rovaniemi 1630
Oulu 1782
Saarijärvi 1559
Sastamala 1546
Seinäjoki 1643
Sipoo 1517
Tampere 1588
Turku 1533
Vantaa 1575

Koronavirus muovaa tällä hetkellä kaikkien yritysten ja järjestöjen talouden tilaa. One Way ei ole siinä 
poikkeus. Kun kaikki kokoustoiminta on jäädytetty, se vaikuttaa kolehtituloihin välittömästi. Onneksi 
meillä on ymmärretty tilanteen vakavuus ja osa ihmisistä on siirtynyt tukemaan taloutta netti-lahjoitus-
ten kautta. Lähetystyölle osoitetut kummimaksut ym. ovat aikaisemminkin tulleet suoraan tilillemme 
ja se ei häiriinny koronankaan tähden. Epidemia vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti ihmisten maksuky-
kyyn ja se heijastuu suoraan myös lähetysjärjestön varallisuuteen.

Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, miten suuri koronan vaikutus tulee lopullisesti olemaan, se riip-
puu suoraan tämän kriisin pituudesta. Todennäköistä on kuitenkin se, että tulevat päivät ovat meillekin 
taloudellisesti tiukempaa aikaa. 

Jos joudumme ajamaan alas lähetystyön kuukausittaisia tukia eri puolille maailmaa, sen vaikutus tulee 
olemaan dramaattinen. Orpolapset, vammaiset, lesket, sairaat ja suuri joukko pastoreita perheineen 
joutuu kohtaamaan taloudellisen hädän omilla ruokalautasillaan. Jos joudumme sulkemaan orpo- 
ja katulasten koteja, lapset jäävät ilman kodin tuomaa turvaa sekä mahdollisuutta koulunkäyntiin ja 
päivittäiseen huolenpitoon. Sellaista mahdollisuutta me emme edes ajattele, vaan toimitamme apua 
viimeiseen euroon asti. Tämä laiva uppoaa lasten mukana, jos sellaiseen tilanteeseen joudutaan. Siksi 
esirukous One Wayn talouden puolesta on tänä kriisiaikana entistäkin tärkeämpää. Meidän luottamus-
tamme tulevaisuuteen ei ole koskaan rakennettu taloudellisten suhdanteiden varaan, vaan Jumalan 
varaan, joka on meidät lähettänyt työhön. Uskokaamme, että esirukouksien myötä tämä laiva jatkaa 
matkaansa kaikista myrskyistä huolimatta, kuten tähänkin asti. 

Olemme syvästi kiitollisia jokaiselle ystävällemme, joka seisoo tämänkin kriisin keskellä rinnal-
lamme ja muistaa meidän tarpeitamme lahjoituksin. One Way on ollut aina tuhansien ihmisten yhtei-
nen ponnistus, ja tämän merkitys tulee korostumaan tulevina päivinä entistä enemmän. 

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: 
RA/2018/604 
(Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022)

RUKOUSRAPORTTI TALOUSRAPORTTI



42 R A P O R T T I   2 / 2 0 2 0 43

ONE WAY TV Antenni-TV ja suorat nettilähetykset

LIVE-LÄHETYKSIEN PUHUJAT

3.5. Teppo Lehtomäki
10.5. Markus Sainio
17.5. Jari Välilä
24.5. Tero Hokkanen
31.5. Tapani Suonto
7.6. Teppo Lehtomäki
14.6. Markus Sainio
21.6. Jari Välilä
28.6. Tapani Suonto
5.7. Teppo Lehtomäki
12.7. Tero Hokkanen
19.7. Jari Lindroos
26.7. Jari Välilä

 onewaymission.fi       I       onewayseurakunta.fi       I       onewaykoulu.fi       I       facebook.com/owmfinland

ESPOO
Alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo

JOENSUU
onewayseurakunta.fi/joensuu

JÄRVENPÄÄ
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa

KOTKA
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

KUOPIO
Hapelähteenkatu 35
onewayseurakunta.fi/kuopio

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

MIKKELI
Porrassalmenkatu 15 
onewayseurakunta.fi/mikkeli

PORI
Satakunnankatu 32 
onewayseurakunta.fi/pori

PORVOO
Lundintalo, Aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

SASTAMALA
Grace House, Länsitie 1, Kiikka
onewayseurakunta.fi/sastamala

SEINÄJOKI
Kauppaneliö 6
onewayseurakunta.fi/seinajoki

SIPOO
Palvelutalo Linda, Amiraalintie 6, Söderkulla
onewayseurakunta.fi/sipoo

ROVANIEMI
Rovakatu 7 
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

TAMPERE
Satakunnankatu 50
onewayseurakunta.fi/tampere

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

VANTAA
onewayseurakunta.fi/vantaa

Koronaepidemian aikana kaikki kokoukset on peruutettu. 
Sinä aikana One Way lähettää kokoukset suorina netti-
lähetyksinä joka sunnuntai klo 16 alkaen. Lähetykset on 
katsottavissa osoitteessa www.oneway.tv sekä One Way 
TV:n Youtube ja Facebook -sivuilla.

Kun epidemian aiheuttama kokoontumiskielto päättyy, 
toiminta palaa entiselleen kaikilla One Wayn paikkakun-
nilla. Kokousten aikatauluista, puhujista ym. tiedotetaan 
silloin kunkin seurakunnan omilla sivuilla osoitteessa 
onewayseurakunta.fi

NETTILÄHETYKSET
Sunnuntai: Sunnuntaijuhla klo 16

Tiistai: Mitä Raamattu sanoo? klo 19

Torstai: Yhteinen rukouskokous klo 19

Perjantai: Perjantai Kristukselle klo 20

RADIO DEI
Keskiviikko klo 18

ANTENNI-TV (kanavapaikka 30) 
Lauantai klo 19-20

Sunnuntai klo 19-20:30

NETTI-TV (www.oneway.tv)
Katsottavissa jo yli 1000 kristillistä ohjelmaa!

SUNNUNTAIJUHLA KLO 16

MITÄ RAAMATTU SANOO? KLO 19

YHTEINEN RUKOUSKOKOUS KLO 19

PERJANTAI KRISTUKSELLE KLO 20

SUNNUNTAI

TIISTAI

TORSTAI

PERJANTAI

ANTENNIKANAVA
LA & SU KLO 19

Rukousaiheita voi lähettää osoitteeseen: rukous@onewaymission.fi

SEURAA ONE WAYN LÄHETYKSIÄ ERI KANAVISSA!
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RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

www.pikavuokraus.fi

Helsingin toimipiste
Hämeentie 105, 00550 Helsinki
p. 09 7012300
helsinki@pikavuokraus.fi

Vantaan toimipiste
Ylästöntie 121, 01740 Vantaa
p. 09 8787878, 0400 776577
vantaa@pikavuokraus.fi

PIKAVUOKRAUS
Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon, 
rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin
• Nostimet
• Riippukelkat
• Telineet
• Maaliruiskut
• Rappausruiskut
• Timanttikalusto
• Pienkuormaajat
• Varastokontit
• Pienkoneet

Soita meille!  
(09) 4270 5500   
asiakaspalvelu@kotisivut.com

✓ Kotisivut ja sähköpostit 
✓ Palvelimet 
✓ Sovellukset

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA  
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Lakiasiaintoimisto  
Salomo Oy
Varatuomari 
Jukka Lemmetyinen

puh.  0400 877 574
s-posti:  jukka.lemmetyinen@kymp.net

TUE TYÖTÄMME!
Lahjoita netissä:

onewaymission.fi/lahjoita

Haluatko mainostaa Raportissa?
Ota yhteyttä: toimitus@onewaymission.fi


