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Toukokuussa alkoi sosiaalisessa 
mediassa kovasanainen väit-
tely koronaepidemian juuris-

ta. Maailmalta ja erityisesti Afrikasta 
liikkeelle lähteneet salaliittoteoriat 
valloittivat nopeasti myös Suomen. 

”Koronan takana on salaliitto, 
joka johtaa antikristuksen vallan 
nousuun. Koronavirusta torjumaan 
suunnitellut rokotteet sisältävät il-
mestyskirjassa mainitun pedonmer-
kin 666-sirun ja jokainen uskovainen 
joka tuon rokotteen ottaa, menettää 
pelastuksen”, väitettiin jopa eräässä 
suomalaisessa kristillisessä medias-
sa. Toiset väittävät, että maassam-
me rakenteilla oleva 5G-verkko on 
myös osa tätä salaliittoa.

Tähän uutiseen näyttävät usko-
van jälleen tuhannet uskovaiset. On ihmisiä, jotka kier-
tävät mittareiden kanssa mittaamassa säteilyä, jonka 
he uskovat todistavan 5G-verkon salaisesta vaikutuk-
sesta. Olemme kaikki salaliiton uhreja, he vakuuttavat. 
Huoli ja pelko on todellista, mutta kaikki tämä interne-
tissä ja kristillisessä mediassa uutisoitu salaliitto pelk-
kää fantasiaa.

MAAPALLO ON LITTEÄ
Toisesta suunnasta kuuluu samaan aikaan yhä kovem-
pia äänenpainoja siitä, miten maapallo on sittenkin lit-
teä ja miten väite pyöreästä maapallosta on perkeleen 
valhe ja jälleen osa suurta salaliittoa. Pyöreätä maapal-
loa kun ei mainita Raamatussa. Mitään todisteita siitä, 
että maapallo olisi pyöreä, ei heidän mukaansa ole 
olemassa. Ja nämäkin ihmiset ovat hartaita suomalaisia 
uskovaisia, joiden joukko kasvaa päivä päivältä. Liike 
on lähtöisin ilmeisesti USA:sta.

Vastaavaan fantasiamaailmaan kuuluvat jo vuo-
sikausia maailmalla levinneet uudet opit siitä, miten 
seurakunta ottaa pian vallan maailmassa ja politiikkaa 
ja tiedettä myöten laitetaan maailma uuteen järjestyk-
seen. Kun kaikki on vallassamme, sairaat parannettu 
ja suuri herätys pyyhkäissyt yli koko maanpiirin, tulee 
Kristus takaisin. ”Kuinka Kristus voisi tulla morsiamen 
tykö, joka tarvitsee sairaalahoitoa ennen häitä”, julisti 
eräs tämän opin saarnaaja.

Samaan joukkoon voi myös liittää ne miljoonat us-
kovaiset, joiden mielestä tosi uskovainen on aina rikas, 

kun taas köyhä on vielä synnin ja 
epäuskon kahleissa. Siihen kuuluu 
myös se onneton pastori, joka väit-
ti kykenevänsä parantamaan kaikki 
koronaan sairastuneet pelkällä ruko-
uksella. Myöhemmin hän itse kuoli 
koronaan.

Joskus joutuu kysymään, mikä 
ihme näitä ihmisiä tänä päivänä vai-
vaa, kun muuten tervehenkiset ja 
hyvin koulutetutkin ihmiset uskovat 
sokeasti kaiken, mitä toiset suuressa 
mielikuvituksessaan esittävät. Joi-
denkin teorioiden takana on ollut 
jopa pelkkä vitsi, jonka uskovaiset 
ovat omaksuneet täytenä totena ja 
jota he levittävät suurella kiivaudella. 

EI KAIKKI OLE TOTTA
Tämä kaikki osoittaa meille, miten hyväuskoisia ja hel-
posti harhaan johdettavia ihmisistä voi tulla, kun he 
tulevat uskoon. Meidän tulee uskoa Raamattua, ei 
mitä tahansa satuja. Ja kaiken huippu on se, että tästä 
kaikesta ei saisi monien mielestä varoittaa, vaan antaa 
ihmisten rauhassa eksyä omiin fantasioihinsa. ”Ei saa 
arvostella”, he sanovat.

Paavali kuitenkin kirjoittaa: ”Saarnaa sanaa, astu 
esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, 
kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä 
aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien 
himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opet-
tajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät 
taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee 
evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.” (2 Tim. 4:2-5)

Vanha sanonta kuuluu: Totuuden julistaja tarvitsee 
nopean hevosen. Me olemme varoittaneet ja opetta-
neet, mutta joutuneet myös maksamaan siitä kovan 
hinnan. Myrskyt nousevat ja hevoset laukkaavat aina, 
kun avaamme suumme ja varoitamme. Se on kuiten-
kin meidän tehtävämme, jos haluamme olla uskollisia 
Raamatulle. Toimita virkasi täydellisesti, kehotti Paavali 
kerran. 

Uusi poikientalo
New Hope -kodille

29

14

22

Ugandassa iloittiin
ruoka-avusta

Totuuden julistaja tarvitsee 

nopean hevosen!”
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ME MUUTUMME

on kylmentynyt ja maailma vienyt mu-
kanaan. Kaiken takana on väärä oppi. 
Jeesus sanoi: “Kilvoitelkaa päästäksen-
ne ahtaasta portista sisälle, sillä se tie 
on lavea, joka vie kadotukseen.”

ME MUUTUMME MONESTA ERI SYYSTÄ
Eräs mies ja nainen rakastuivat palavas-
ti toisiinsa toimiessaan seurakunnas-
saan. He päättivät erota seurakunnasta, 
erota puolisoistaan ja mennä keske-
nään naimisiin. Sen jälkeen he palaisi-
vat takaisin seurakunnan yhteyteen. He 
toteuttivat suunnitelmansa, mutta eivät 
kauaa pysyneet mukana seurakunnan 
toiminnassa. He muuttuivat, mutta 
miksi? Tietoinen synti vei heidät eroon 
Jumalasta ja sammutti lopulta heidän 
uskonsa. He eivät nähneet enää mitään 
syytä olla mukana seurakunnassa.

Tunsin nuoruudessani erään nuo-
risopastorin, jonka kanssa teimme Ju-
malan valtakunnan työtä. Tänä päivänä 
hän on sitä mieltä, että usko on täyttä 
humpuukia – hän pitää sitä pelkkänä ai-
votoimintana.

On totta, että ilman aivoja on aika 
vaikea uskoa Jumalaan, mutta ei Juma-
la synny ihmisen aivoissa. Jumala on 
luonut nuo aivot ja ne juuri todistavat 
Jumalasta. Tämä aivotoiminta-teoria 
on tiettyjen tiedemiesten piirissä syn-
tynyt ajatusrakennelma ja keino kieltää 
Jumalan olemassaolo. 

Ehkä nuorisopastori oli ajatellut, 
että ihmisen täytyy olla rehellinen ja 
kuulla myös, mitä Jumalan kieltäjät 
uskosta sanovat. Hän unohti, että vain 
Pyhä Henki on totuuden henki ja aino-
astaan Hän voi  viedä ihmisen täyteen 
totuuteen. Kaikki muu johtaa meidät 
harhaan ja on lopulta vain valhetta. Tie 
kaikkeen totuuteen on Jeesus Kristus. 
Vain Hänet tuntemalla ja Häntä seuraa-
malla me voimme löytää totuuden ja 
päästä perille taivasten valtakuntaan. 
Paavali sanoi tästä: “Minä tunnen hä-
net, johon minä uskon.” Mitä tälle pas-

torille oli tapahtunut? Hän oli muuttunut.
Olemme aina välillä varoittaneet erilai-
sista eksytyksistä ja joskus myös niiden 
julistajista. Miksi me niin teemme? Mik-
si emme ole vain hiljaa? Me varoitam-
me, sillä eksytykset muuttavat ihmisen. 

Eräs nuori nainen sanoi kiivaasti: ”Ei 
syntejä saa koskaan tunnustaa, koska 
silloin menettää pelastuksensa.” Hän 
oli aikaisemmin ollut tervehenkinen 
seurakuntanuori, mutta sitten oli tapah-
tunut jotain. Hän oli omaksunut opin, 
josta me olimme aikaisemmin varoitta-
neet, ja sen seurauksena hän oli joutu-
nut täysin eksyksiin. Hän oli muuttunut. 
Vieraat opit muuttavat ihmisen ja vie-
vät monet suuriin ahdistuksiin ja joskus 
jopa pois siltä tieltä, joka vie taivasten 
valtakuntaan. Raamattu varoittaa: ”Tei-
dänkin keskuudessanne on oleva valheen-
opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään 
turmiollisia harhaoppeja.” (2. Piet. 2:1)

Billy Grahamilla oli nuorena ystävä, 
jota pidettiin paljon lahjakkaampana 
evankelistana kuin Billyä itseään. Hän 
kuitenkin valitsi toisen tien ja päätti 
lähteä lukemaan teologiaa. Tämä pala-
vasydäminen evankelista kuoli vuonna 
2001. Hän kirjoitti ennen kuolemaan-
sa kuuluisan kirjan: Farewell to God, 
suom. Hyvästit Jumalalle. Hänestä oli 
tullut vannoutunut ateisti. Mitä hänelle 
oli tapahtunut? Hän oli muuttunut.

Monelle on käynyt samoin – aloitta-
nut uskossa ja lopettanut teologisessa. 
Siksi en uskalla suositella kenellekään 
teologista tiedekuntaa, sillä “hedelmis-
tään puu tunnetaan”. On eri asia tun-
tea Jumalan sana ja tuntea sanan Ju-
mala. Jeesusta ei voi oppia tuntemaan 
tutkimalla vaan seuraamalla.

ME KAIKKI MUUTUMME
Ehkä sanot tänään: ”Minä en ainakaan 
koskaan muutu!”  Ikävä kyllä se ei ole 
sinun päätettävissäsi.

Yhtä hullua olisi väittää, ettet kos-
kaan vanhene. Me kaikki vanhenemme, 
ja kun se tapahtuu, jo sen seurauksena 
me myös muutumme. Kyse ei olekaan 
siitä, muututko sinä, vaan mihin suun-
taan sinä muutut. Kasvatko yhä lähem-
mäs Jumalaa ja hänen tuntemistaan vai 
eroon Hänestä. Siihen sinä itse voit vai-
kuttaa omilla valinnoillasi.

Elämme jatkuvassa muutosproses-
sissa, sillä olemme maaperä, johon kyl-
vetään. Jeesus sanoi: 

“Toiset putosivat hyvään maahan ja 
antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuu-
sikymmentä, mitkä kolmekymmentä 

jyvää.” Tähän maaperään yrittää kylvää 
kuitenkin myös eräs toinen. Älä siksi 
omaksu kaikkea, vaan koettele kaikki, 
ja pidä se mikä hyvää on.

Jos luet Daavidista, Abrahamis-
ta, Paavalista, Pietarista, Tuomaksesta 
ynnä muista, he kaikki muuttuivat.

Daavid muuttui poikasesta sota-
päälliköksi, Abrahamista tuli uskon 
isä. Uskovia vainoavasta Sauluksesta 
tuli uskon opettaja Paavali. Jeesuksen 
kieltäneestä Pietarista tuli seurakunnan 
johtaja, ja epäilevästä Tuomaasta tuli 
lähetyssaarnaaja.

Miten he muuttuivat? Raamattu 
antaa siihen selkeän vastauksen: “Me 
kaikki, jotka peittämättömin kasvoin kat-
selemme Herran kirkkautta kuin kuvasti-
mesta, muutumme saman kuvan kaltai-
siksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin 
muuttaa Herra, joka on Henki.” (2 Kor. 
3:18)

Kristusta katsellessamme me muu-
tumme jatkuvasti. Kun elämme paran-
nuksessa ja lähellä Häntä, kuulemme 
ja luemme Jumalan sanaa ja elämme 
yhteydessä Hänen kanssaan rukouksen 
kautta, me muutumme. Rukoileva lak-
kaa tekemästä syntiä, ja syntiä tekevä 
lakkaa rukoilemasta. Et voi viettää yhtä 
tuntia Jeesuksen jalkojen juuressa il-
man, että muutut. Raamattu kehottaa 
meitä: “Muuttukaa mielenne uudistuk-
sen kautta.”

Kun Sakkeus kohtasi Kristuksen 
ja sai hetken kuunnella hänen puhet-
taan, hän lausui: ”Katso, Herra, puolet 
omaisuudestani minä annan köyhille, ja 
jos joltakulta olen jotakin petoksella ot-
tanut, niin annan nelinkertaisesti takai-
sin.” (Luuk.19:8) Näitä ihmeitä olemme 
saaneet todistaa työssämme ympäri 
maailmaa. Ihmiset muuttuvat, kun he 
tutustuvat Jeesukseen.

Tunnettu kirjailija Lew Wallace 
päätti kirjoittaa aikanaan kirjan, joka 
todistaisi maailmalle, että Kristuksen 
ylösnousemus kuolleista on pelkkää 
satua. Hän kokosi pari vuotta materi-
aalia kirjaansa varten ja kiersi maailman 
kirjastoja tutkien asiaa. Kun hän oli kir-
joittamassa ensimmäistä lukua tuohon 
kirjaansa, hän polvistui kesken kaiken 
työpöytänsä ääreen ja tunnusti: ”Minun 
Herrani ja minun Jumalani.” Lukiessaan 
Raamattua ja tutkiessaan tätä ylösnou-
semustapahtumaa hänen käsityksensä 
oli muuttunut. Hän ei koskaan kirjoit-
tanut tuota kirjaa, vaan aivan toisen 
kirjan, jonka nimeksi tuli Ben Hur. Siitä 
tuli maailmanmenestys, josta on tehty 

Eräs nuori mies lähti vaimonsa 
kanssa palavana lähetystyöhön 
arabimaahan. Muutaman vuoden 

kuluttua hän palasi takaisin muslimina. 
Se oli valtava tragedia sekä hänelle it-
selleen että hänen perheelleen ja lähe-
tysjärjestölleen. Mitä hänelle tapahtui? 
Hän muuttui tuolla lähetyskentällä. Ym-
päristön paine oli ilmeisesti liian suuri. 
Kun kaikkialla rukoiltiin vain allahia, ja 
joka aamu minareeteista kaikuivat mul-
lahien huudot, hän huomasi olevansa 
ainoa eri mieltä oleva, ja hänen uskon-
sa romahti. 

Siksi kaikkien lähetystyöhön pyrkivi-
en on hyvä muistaa Spurgeonin sanat: 
”Jos voit olla lähtemättä, älä lähde.” 
Lähetyskutsun on tultava Jumalalta niin 
selvänä, ettei sitä voi olla tottelematta 
– muuten vastustus käy liian suureksi. 
Omin voimin me emme työstämme 
selviä.” 

Eräs nainen oli armoitettu sielunhoi-
taja Helsingissä. Sitten hänelle tapahtui 
jotain, joka sai aikaan järkyttävän muu-
toksen. Hän katkeroitui, ajautui täysin 
sivuun tehtävästään ja lopulta päihde-
ongelmiin. Hän kuoli alkoholistina Hel-
singin kaduilla. Mitä hänelle tapahtui? 
Hän muuttui. 

Siksi Raamattu kehottaa meitä aina 
valvomaan tilaamme, sillä Jumalan tah-
to on, että me “kaikki suoritettuamme 
pysymme myös itse pystyssä”. Paavali kir-
joittaa: ”Minä en vielä katso sitä voitta-
neeni, mutta minä riennän sitä kohti.” Me 
emme ole vielä perillä.

Moni on omaksunut opin “kerran 
pelastettu, aina pelastettu”. Sen mu-
kaan ei ole olemassa luopioita, ja sik-
si uskovan ei enää tarvitse kilvoitella 
– hän voi elää halujensa ja himojensa 
mukaan, kun taivaspaikka on jo varma. 
Moni on tämän seurauksena jäänyt 
pois seurakuntayhteydestä ja lopul-
ta koko usko on sammunut. Mikä on 
saanut aikaan tämän muutoksen? Sa-
lakavala synti on tullut elämään, sydän 

myös tunnettu saman niminen elokuva. 
Se kertoo Jeesuksesta.

Lew Wallace muuttui, kun hän tu-
tustui Raamattuun.

Raamattu myös varoittaa: “Älkää 
jättäkö omaa seurakuntanne kokous-
ta.” Monilla on ollut sellainen tapa, ja 
siitä on seurannut uskon sammuminen, 
luopumus ja eksymys. Jos paikkakun-
nallasi ei ole elävää ja tervehenkistä 
uskovien yhteyttä, sinulla voi kuitenkin 
olla uskovia ystäviä. Voit olla myös yh-
teydessä meihin radion, TV:n ja inter-
netin kautta – tärkeintä kuitenkin on 
olla jäämättä yksin ja vaille uskovien 
yhteyttä.

PIAN ME MUUTUMME   
LOPULLISESTI
“Katso, minä sanon teille salaisuuden: 
emme kaikki kuolemaan nuku, mutta 
kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmän-
räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; 
sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat ka-
toamattomina, ja me muutumme.”    
(1. Kor. 15:51)

Eräs pastori oli niin kyllästynyt 
omaan syntiseen luontoonsa, että hän 
totesi: ”Kun kerran tästä ruumista erka-
nen, minä potkaisen sitä vielä viimeise-
nä.” 

Jos sinä olet kyllästynyt omaan 
syntiseen luontoosi, älä murehdi sitä. 
Juuri siksi Jeesus tuli maailmaan, että 
me saamme Hänen armostaan muut-
tua. Pian me muutumme täydellisesti 
ja kaikki vanha on pois pyyhitty, eikä se 
enää astu ajatuksiimme. Mutta siihen 
asti: kilvoitelkaamme päästäksemme 
ahtaasta portista sisälle.

ME MYÖS MUUTAMME
Oma appeni oli vannoutunut ateisti ja 
vapaa-ajattelija. Hänet tunnettiin paik-
kakunnallaan innokkaana kommunisti-
na. Vuosikymmeniä hänen puolestaan 
rukoiltiin ilman näkyvää tulosta. Hänen 
sairastuttuaan vakavasti alkoi kärsimys-
ten koulu, joka mursi vähitellen kovaa 
kuorta. Moni kävi hänen luonaan kerto-
massa Jeesuksesta. 

Yksi heistä oli rovasti Matti Vuolan-
ne, joka tuli paikkakunnalle tapaamaan 
vanhoja kommunisti-ystäviään ja sillä 
reissullaan myös Taiston luokse. Myö-
hemmin Taisto kertoi tuosta tapaami-
sesta: ”Se pani kätensä mun päälleni 
ja sanoi joitain loitsujansa.” Matti oli lo-
puksi siunannut häntä. Yllättäen Taisto 
halusi mennä kuulemaan palvelutalos-
sa vierailevaa seurakunnan työntekijää. 

Tapani Suonto

”Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta.”
(Room.12:12)

RAAMATTUTUNTI

LAHJOITA 
PUHELIMELLA

0600 02 812
Lahjoituspuhelun

hinta on 15€ + Pvm

Rahankeräyslupa RA/2018/604

TUE ONE WAYN  TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA

ONE WAY 
KAUPPA

raitis & rakentava

Lopulta hän tunnusti: ”Kyllä minäkin 
Jeesukseen uskon.” Juuri ennen kuo-
lemaansa hän sanoi hoitajille: ”Vetäkää 
verhot syrjään, minä haluan nähdä Ju-
malan.”

Tie ateistista uskovaksi oli pitkä, 
mutta rukoukset kantoivat ja vähitellen 
ihminen muuttui. Kukaan ei ole toivo-
ton tapaus Jumalalle. Siksi kannattaa 
rukoilla. 
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ONE WAY -SEURAKUNNAT AVAUTUIVAT VAROVAISESTI

One Way -seurakunnat ovat 
avautuneet kesän aikana eri 
puolilla Suomea. Korona-

epidemian tähden pitkään hiljaiseloa 
eläneet uudet yhteisöt ovat avanneet 
ovensa muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Kokoontumisia koskevat 
määräykset ovat kuitenkin rajoittaneet 
yleisömääriä usein puoleen normaalis-
ta, mutta koska monet ovat vielä pysy-
neet eristyksissä, väkimäärät eivät ole 
olleet liian suuria.

One Way etenee kokoustoiminnassaan 
seuraten yleisiä määräyksiä ja ohjeita. 
Ne saattavat muuttua hyvinkin nopeas-
ti, ja siksi on syytä seurata hallituksen ja 
terveysviranomaisten uutisointia. Kukin 
paikkakunta päättää itse omasta toi-
minnastaan.

Opetuslapseuskoulut on tarkoitus 
aloittaa syyskuussa eri puolilla Suomea. 
Siitä, miten ja missä koulut järjestetään, 
saat tarkempaa informaatiota osoit-
teesta:  onewayseurakunta.fi

Pakollinen tauko on hyödynnetty 
hyvin, ja remontin jälkeen kahvi-
latilasta on tulossa entistä ehom-

pi. Alakertaan salin perälle valmistuu 
viihtyisä ’olohuone’. Kahvila tarjoaa siis 
mahdollisuuksia monenlaiseen toimin-
taan ja tapaamisiin.

Aukioloaikaa laajennetaan neljään 
päivään viikossa ja tarjoilua monipuo-
listetaan. Voit tulla nauttimaan kevyen 
lounaan tai pullakahvit. Kahvilan auki-

One Way -kahvila
toivottaa tervetulleeksi

Kaisaniemenkadun One Way -kahvila avautui jo keväällä, ja ennen 
koronasulkua ehdimme hetken nauttia sen mukavasta tunnelmasta.

KAHVILA AVOINNA 
tiistai – perjantai klo 12–17

Tiistaisin klo 13 Raamattukoukku
Teemme yhdessä käsitöitä ja kuuntelem-
me lyhyen opetuksen, jonka jälkeen kes-
kuste-lemme aiheesta. Sukkia, käsineitä ja 
peitteitä voi kutoa Mongolian vankiloihin 
ja Venäjän lastenkoteihin.

Keskiviikkoisin klo 13 Senioripiiri
Kokoonnutaan rukoilemaan ja keskustele-
maan, ja myös One Wayn pastori on toisi-
naan paikalla.

Torstaisin klo 13–14 Pastorin kahvit
Tule kahvittelemaan One Wayn pastorin 
kanssa ja keskustelemaan maan ja taivaan 
väliltä asioista, jotka kiinnostavat ja  
mietityttävät sinua.

Perjantaisin klo 13 Kirjallisuuspiiri
Luemme yhdessä hengellistä kirjaa ja kes-
kustelemme siitä. Voit ehdottaa kirjaa, jos-
ta olet kiinnostunut, ja voimme sopia myös 
alustusvuoroja eri henkilöille.

Myös tavoittava evankelioimistyö jat-
kuu, kuten sitä on jo tehtykin tietyin 
rajoituksin myös koronan aikana. Kaikki 
ovat tervetulleita mukaan toimintaan 
riippumatta siitä, mihin seurakuntaan 
kuuluu. 

”Silloin taivasten valtakunta on verratta-
vissa kymmeneen morsiusneitoon, jotka 
ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta 
vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi 
viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mut-
ta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat 
sitä vastoin ottivat lamppujensa lisäksi as-
tiat, joissa oli öljyä. Sulhasen viipyessä he 
kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat. Mut-
ta keskellä yötä kuului huuto: ’Sulhanen 
saapuu! Menkää häntä vastaan!’  Silloin 
kaikki nuo neidot heräsivät ja panivat 
lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat 
viisaille: ’Antakaa meille öljyänne, sillä 
meidän lamppumme sammuvat.’ Mutta 
viisaat vastasivat: ’Emme voi! Ei se riitä 
meille ja teille. Menkää myyjien luo ja os-
takaa itsellenne.’ Mutta kun he olivat läh-
teneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, 
jotka olivat valmiit, menivät hänen kans-
saan häihin, ja ovi suljettiin. Myöhem-
min toisetkin neidot tulivat ja sanoivat: 
’Herra, Herra, avaa meille!’ Mutta hän 
vastasi: ’Totisesti minä sanon teille: minä 
en tunne teitä. ’Valvokaa siis, sillä te ette 
tiedä päivää ettekä hetkeä.” (Matt 25:1-13)

KIINNITÄ HUOMIO NELJÄÄN ASIAAN, 
JOTKA NOUSEVAT TEKSTISTÄ

1. Silloin eli hetkeä ennen Jeesuksen 
takaisintuloa, Jumalan seurakunta on 
tällaisessa tilassa. Jos me seuraamme 
ajan merkkejä, emme voi kieltää sitä 
tosiasiaa, että Jeesuksen takaisintulo 
on hyvin lähellä. 

William Booth profetoi 1900-luvun 
alussa, mikä on tilanne hetkeä ennen 
Jeesuksen paluuta:

Kristinusko ja Jumala siivotaan   
yhteiskunnan marginaaliin
”Noina aikoina politiikka ei tunne eikä 
tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maail-
man virallinen valtiopolitiikka on sellais-
ta, että hallinnon eri tasoilla ei enää pe-
lätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi 
poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei 
pienessäkään määrässä ota päätöksis-
sään huomioon Jumalaa.”

Taivas ilman helvettiä 
”Silloin julistetaan taivasta ilman helvet-
tiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri 
irrottautuminen siitä, mitä Raamattu ni-
mittää täyden totuuden evankeliumiksi. 
Silloin Raamatun profetian mukaisesti 
saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat mää-
räävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: 
”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. 
Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät va-
paiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, 
kun saarnaatte helvetistä.”  

Anteeksiantamusta ilman   
parannuksen tekemistä
”Tuolloin kristikunta on täynnä anteek-
siantamusta ilman parannuksen teke-
mistä. Kristikunnasta katoaa se Raama-
tun oppi, että anteeksisaamista ei voi 
olla ilman parannuksen tekoa synnis-
tä.” Tänä päivänä kaikki edellä mainitut 
asiat ovat valitettavasti totta.

2. Sulhasen viipyessä he kaikki tulivat 
unisiksi ja nukkuivat. Hetkeä ennen 
Jeesuksen takaisintuloa kaikki nukkui-
vat. Huomaa se, kun Raamattu sanoo, 
että kaikki nukkuivat, sekä viisaat että 
tyhmät. 

Kun tänä päivänä katsoo seurakun-
taelämää hyvin laajalla skaalalla, huo-

maa, että pääsääntöisesti unisuutta ja 
nukkumista on havaittavissa. En tarkoi-
ta sitä, etteikö meillä olisi ohjelmaa ja 
toimintaa, vaan jotain paljon syvälli-
sempää, joka näkyy ratkaisevimmissa 
asioissa. Toiminta ja ohjelmallisuus ei-
vät kerro sitä, onko väki hengellisesti 
hereillä vai nukuksissa.

MISSÄ HENGELLISEN UNELIAISUUDEN 
JA NUKKUMISTILAN VOI HAVAITA?

Rukouskokoukset ovat nykyään histo-
rian hiljaisimpia, vähiten kansoitettuja 
tilaisuuksia. Onkin osuvasti sanottu, 
että rukouskokoukset ovat sekä seura-
kunnan että yksilöuskovien lahjomaton 
hengellisen elämän lämpömittari.

Milloinka olet viimeksi todistanut? 
Milloin olet viimeksi kertonut jollekin 
ei-uskovalle evankeliumin? Huomaat-
ko, että meillä ei ole hätää kadotuk-
seen joutuvista ihmisistä. Se on seura-
usta siitä, että uskovat eivät usko enää 
helvetin todellisuuteen, ja samalla 
myös usko Jeesuksen takaisintuloon on 
hiipunut.  

Jumalan valtakunnan työntekijöistä 
on suuri pula. Enää ei nouse evanke-
listoja, joilla palaa Jumalan tuli ja jotka 
ovat oma-aloitteisia tekemään työtä. 
Miksi? Koska ei olla valmiita maksa-
maan hintaa tuosta kutsumuksesta. 
Meillä on aikamme heikoimmat tulok-
set Sanan julistuksessa. Pietarin saarnan 
vaikutuksesta 3 000 ihmistä pelastui, 
meidän 3 000 saarnamme seurauksena 
yksi ihminen pelastuu. Tämä on oman-
kin sydämeni kipu.

Aikakauslehdille, sosiaaliselle me-
dialle ja tv:lle annetaan paljon enem-
män aikaa kuin Raamatun lukemiselle. 

AJOIKO KORONA SINUT KAMMIOON?
TEKSTI TEPPO LEHTOMÄKI  KUVA PIXABAY

oloaikoina toimivasta kirjakaupasta voi 
ostaa hyvää hengellistä kirjallisuutta tai 
kristillistä musiikkia.

Jokaisena aukiolopäivänä on myös 
ohjelmaa. Iltapäivällä kello 13 alkavat 
tilaisuudet kestävät puolesta tunnista 
tuntiin, ja kaikilla halukkailla on vapaa 
pääsy niihin. Voit myös lähteä kesken 
pois, sillä tilaisuudet ovat vapaamuo-
toisia. 
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Uutisartikkeleiden lukemista pidetään 
paljon mielenkiintoisempana kuin Raa-
mattua. Muista, että tämä kirja, Raa-
mattu, pitää sinut erossa synnistä ja 
maailmasta. Ja että maailma ja synti 
pitävät sinut erossa tästä kirjasta.

Joku ”muu” on vallannut sydämen 
valtaistuimen. Tämä ”muu” voi olla 
ihan hyväkin asia, mutta se on kuitenkin 
syrjäyttänyt Jeesuksen.

Eräs sisar oli niin rakastunut kesä-
mökkiinsä, että hänen koko hengel-
linen elämänsä oli alkanut surkastua. 
Hänellä ei ollut pitkään aikaan ollut 
halua käydä seurakunnassa. Kesämö-
kistä oli tulossa epäjumala. Silloin hän 
näki unen, jossa Jeesus tuli noutamaan 
omiaan kotiin. Kun hän oli juuri nou-
semassa ylös muiden mukana, hänen 
hameensa tarttui omenapuun oksaan 
ja hän jäi siihen roikkumaan. Hän koki 
unen rakastavan Isän varoituksena ja 
laittoi elämänsä uuteen arvojärjestyk-
seen. Ei hän mökkiään myynyt, mutta 
palasi takaisin Herran läheisyyteen.

Meillä voi olla hyvin monenlaisia 
epäjumalia. Luther sanoi omana aika-
naan, että se, jolle sinä annat aikasi, on 
sinun jumalasi.

EPÄJUMALAT, JOTKA KORONAN VAIKU-
TUKSESTA JOUTUIVAT POLVILLEEN

Urheilu. Korona sulki stadionit ja aree-
nat. Viihde. Korona sulki kapakat, ravin-
tolat ja elokuvateatterit. Raha. Korona 
romahdutti talouden, ja monet joutui-
vat pakkolomalle työpaikoiltaan. Mat-
kustelu. Rajat suljettiin, ja lentoliikenne 
supistui. 

Samalla tavalla kuin silloin, kun Isra-
elin kansaa oltiin vapauttamassa Egyp-
tin orjuudesta, Jumala kyykytti jokaisen 
egyptiläisen epäjumalan näyttääkseen, 
että Hän on totinen ja ainoa Jumala, 
joka hallitsee kaiken keskellä.

3. ”Ne, jotka olivat valmiit, menivät hä-
nen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. 
Myöhemmin toisetkin neidot tulivat ja sa-
noivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’    Mut-
ta hän vastasi: ’Totisesti minä sanon teille: 
minä en tunne teitä.’ ”

Kun Jeesus saapui, ovi suljettiin. 
Muista, että kun Jeesus tulee takaisin 
ja tempaa omansa tuuliin ja pilviin, se 
tapahtuu ainoastaan kerran.

Monet heräsivät Jeesuksen takai-
sin tuloon, mutta aivan liian myöhään. 
Painotan edelleen: Muista, että Jeesus 
tulee takaisin ainoastaan kerrran. Ti-
lanteen kauheus oli siinä, että monet 
heräsivät, mutta vasta silloin, kun Ylkä 
oli jo saapunut.

”Kun talon isäntä on noussut ja sulke-
nut oven, te jäätte seisomaan ulkopuolelle 

ja alatte kolkuttaa ovea sanoen: ’Herra, 
avaa meille!’  Mutta hän vastaa teille: ’En 
tunne teitä enkä tiedä, mistä olette.’  Sil-
loin te alatte selittää: ’Mehän söimme ja 
joimme sinun seurassasi, ja sinä opetit 
meidän kaduillamme.’  Mutta hän sanoo: 
’En tunne teitä enkä tiedä, mistä olette. 
Menkää pois minun luotani, kaikki te 
vääryydentekijät.” (Luuk. 13:25-27)

Älä anna synnin pettää sinua. Se 
houkuttelee jokaista, mutta emme saa 
antaa sille yhtään siimaa, emme saa 
suosia ja hellitellä mitään syntiä, sillä 
synti ei koskaan suostu olemaan apu-
kuskin paikalla.

Ajattele, että huomenaamulla töihin 
mennessäsi alkaisi kuulua uutisia ym-
päri maailmaa, että joukko ”uskoviksi” 
itseänsä nimittäviä ihmisiä on hävinnyt 
aivan yllättäen. Huomaisit yhtäkkiä jär-
kytykseksesi, että jäit pois matkasta. 

Vihdoinkin koitti tuo hetki, jota Kris-
tikunta on odottanut tuhansia vuosia 
sukupolvesta sukupolveen, ja sinä olisit 
jäänyt pois matkasta. Syynä ehkä jokin 
omasta mielestäsi tärkeä asia, joka oli 
tullut sydämen valtaistuimelle.

SAAKOON TÄMÄ HERÄTELLÄ MEITÄ 
KYSYMÄÄN, KUKA MINUN SYDÄNTÄNI 
HALLITSEE?

4. ”Mutta keskellä yötä kuului huuto: 
’Sulhanen saapuu! Menkää häntä vas-
taan!’  Silloin kaikki nuo neidot heräsivät 
ja panivat lamppunsa kuntoon.” 

Hetkeä ennen Jeesuksen takaisin-
tuloa joku herätti heidät unesta huuta-
malla ”Ylkä saapuu!”

Viimeisten kuukausien aikana maa-
ilma on kokenut monenlaisia muutok-
sia ja monia arkielämäämme liittyviä 
asioita on rajoitettu. Koronavirus, jonka 
Jumala on sallinut koettelemaan maail-
maa, on vaikuttanut myös kristikansaan 
voimakkaasti. Jumala on halunnut, että 
morsian (Jumalan seurakunta, sinä ja 
minä) menisimme kammioihimme kau-
nistautumaan ja puhdistautumaan en-
nen Yljän saapumista. 

Jumala ei ole saanut uskovia kam-
mioon millään muulla tavalla. Sitä ei 
saanut aikaan tsunami vuonna 2006, 
isku WTC-torneihin vuonna 2001, eikä 
mikään, mikä on kohdannut omaa maa-
tamme.

Nyt kuitenkin koronaepidemia on 
kyykyttänyt kaikki ihmisten epäjumalat 
ja pysäyttänyt meidän tutun ja turval-
lisen seurakuntakoneistomme. Martan 
osa otettiin pois, ja Jumala tarjoaa 
meille nyt Marian osaa, hiljentymistä 
kammioissamme hänen jalkojensa juu-
reen. Korona on Jumalan megafoni, 
jolla hän ei ainoastaan kutsu, vaan ajaa 
uskovat kammioon.

AJOIKO KORONA SINUT KAMMIOON? 
JOS AJOI, MINULLA ON SINULLE 
SANOMA

”Eräs nainen, profeetanoppilaan vai-
mo, huusi Elisalle: ”Minun mieheni, 
sinun palvelijasi, on kuollut. Sinä tie-
dät, että palvelijasi oli Herraa pelkää-
vä mies. Nyt velkoja tulee ottamaan 
molemmat lapseni orjikseen.” Elisa 
sanoi hänelle: ”Mitä minä voin tehdä 
sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä 
sinulla on talossasi.” Nainen vastasi: 
”Palvelijattarellasi ei ole talossaan 
muuta kuin pieni pullollinen öljyä.” 
Silloin Elisa sanoi: ”Mene pyytämään 
itsellesi kylästä astioita, tyhjiä astioi-
ta, kaikilta naapureiltasi. Älä tyydy 
vähään. Mene sitten sisään poikiesi 
kanssa ja sulje ovi jälkeesi. Kaada 
öljyä kaikkiin astioihin, ja aina kun 
astia tulee täyteen, siirrä se syrjään.” 
Nainen lähti hänen luotaan, meni 
poikiensa kanssa sisään ja sulki oven 
jälkeensä. Pojat toivat hänelle asti-
oita, ja hän kaatoi niihin öljyä. Kun 
astiat olivat täynnä, nainen sanoi 
pojalleen: ”Tuo minulle vielä astia.” 
Mutta tämä vastasi: ”Astioita ei enää 
ole.” Silloin öljy tyrehtyi. Nainen meni 
ja kertoi sen Jumalan miehelle. Tämä 
sanoi: ”Mene ja myy öljy ja maksa 
velkasi. Sinä ja poikasi elätte sillä, 
mikä jää jäljelle.”  (2 Kun. 4:1-7)

Tässä kertomuksessa tilanne oli täysin 
toivoton. Puoliso oli kuollut, velkojat 
olivat tulossa ottamaan osansa ja tilan-
teesta oli tulossa suuri katastrofi koko 
perhekunnalle. Leskivaimo kääntyi Ju-
malan miehen puoleen ja sai ohjeet, 
jotka tuntuivat täysin mielettömiltä. 
Hänen piti etsiä tyhjiä astioita kylältä, 
mennä kammioonsa, sulkea ovi ja vuo-
dattaa niihin öljyä, jota oli jäljellä aino-
astaan hyvin pieni määrä. Kuitenkin ti-
lanne ratkaistiin näillä Jumalan miehen 
antamilla ohjeilla.

Mies = Kristus, joka on Isän oikealla 
puolella. 
Leski = Seurakunta, joka näkee oman 
toivottoman tilansa

Kun Jumala vie omansa kammioon, 
siellä joudutaan kohtamaan todellinen 
hengellinen tila. Siellä ei enää voi esit-
tää tai selitellä mitään, siellä riisutaan 
pois maskit ja ollaan alastomia Jumalan 
edessä. Siellä nähdään seurakunnan 
alennus- ja köyhyystila, joka on seu-
rausta välinpitämättömästä elämästä 
suhteessa syntiin ja tämän maailman 
menoon. Jumalan Hengen läsnäolo ei 
ole pääsyt vaikuttamaan siten kuin ra-
kastavan morsiamen ja sulhasen välisen 

yhteyden pitäisi olla.
Kun keskustelin erään veljen kanssa 

seurakuntien tilasta, hän totesi hyvin, 
että ongelma on siinä, että olemme 
ottaneet itsellemme työn, joka kuluu 
Jumalalle – siksi tilanne on tämä.

Velkojat = Sielunvihollinen, synti, tämä 
maailma

Me näemme, kuinka seurakuntaa hä-
väistään, pilkataan, herjataan ja halvek-
sitaan. Maailma, synti ja sielunviholli-
nen repivät monia penseitä, kuolleita 
ja nukuksissa olevia uskovia takaisin 
maailmaan pois seurakunnan keskeltä. 
Tilanne on täysin toivoton, jos jotain ei 
tapahdu. 

Nämä ihmiset ovat velkojille help-
po saalis. Kun velkojat kattavat heille 
oikein mehevän viettelysten pöydän, 
niin tämä joukko lankeaa siihen nope-
asti. En tarkoita ainoastaan sitä, että on 
jääty pois seurakuntayhteydestä, vaan 
sitä, että sydän on luopunut Herrasta, 
ei ole tuoretta yhteyttä Jeesukseen. 
Uskovan vaarallisin tila on tyytyväisyys; 
minulla on kaikki, mitä tarvitsen, tämä 
riittää.

”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole 
kylmä etkä palava. Kunpa olisitkin 
kylmä tai palava! Mutta koska olet 
penseä, et kylmä etkä palava, minä 
oksennan sinut suustani. Sinä sanot, 
että olet rikas, olet rikastunut etkä 
tarvitse mitään (ihmisen näkökul-
ma). Et kuitenkaan tiedä, että juuri 
sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, 
sokea ja alaston (Jumalan näkökul-
ma).” (Ilm. 3:15-17)

Eräs veli pyysi aikanaan Herraa täyt-
tämään hänet tyytymättömyyden tyy-
tyväisyydellä. Olla tyytyväinen, mutta 
kuitenkin hengellisesti köyhä ja tyyty-
mätön omaan tilaansa, on siunattu ja 
autuas tila. ”Autuaita ovat hengessään 
köyhät” ts. ne, jotka ovat köyhiä ja ym-
märtävät tarvitsevansa Jumalaa.

Tyhjät astiat = sinä ja minä

Astiat piti tuoda kammioon. Niiden piti 
olla tyhjiä ja puhtaita. 

Jumalan edessä oleminen on tais-
telua. Omat ajatukset ja tekemättömät 
asiat vaivaavat, tuntuu, että olisi koko 
ajan niin paljon tekemistä, ettei ehdi 
hiljentyä. 

Kammiossa ollessa Jumala tyh-
jentää meitä, Hän tekee meistä hen-
gellisesti köyhiä. Koemme pyhää 
avuttomuutta, tiedostamme oman kur-
juutemme ja pyydämme: Herra, ilmes-
ty! Tätä ei pääse tapahtumaan, ellem-

me vietä Jumalan edessä aikaa ja ole 
valmiita uhraamaan omaa tahtoamme 
Herran alttarille.

Öljy= Pyhän Hengen vuodattaminen

Kun ovet oli suljettu, öljypullon korkki 
avattiin ja öljyä alettiin vuodattaa tyhjiin 
astioihin. Öljyä riitti niin kauan kuin tyh-
jiä astioita oli tarjolla, sitä ei vuodatettu 
kammion ulkopuolella oleviin astioihin. 

Ystävät, Jumala on paljon haluk-
kaampi täyttämään meitä Pyhällä 
Hengellä kuin olemme itse halukkaita 
vastaanottamaan. Meillä on usein niin 
suunnattoman kova kiire normaalin ar-
kemme keskellä, ettemme ehdi hiljen-
tymään ja viettämään aikaa Jumalan 
edessä. Uskon, että Jumala haluaa tä-
män koronaepidemian keskellä valmis-
taa meitä tulevia päiviä varten. Huuto 
”Ylkä saapuu!” on herättänyt toivon 
mukaan monia etsimään Herran kasvo-
ja.

Tuon öljyn, Pyhän Hengen, varassa, 
me voimme lähteä maksamaan velkaa 
viemällä sanomaa Jeesuksesta tälle 
maailmalla. Eräs veli sanoi aikanaan, 
kun hän tuli uskoon ja pääsi todista-
maan kavereilleen Jeesuksesta, että 
tuntuu, kun olisi saanut maksaa vähän 
velkaa takaisin.

Jumalan kaunistus uskovalle on, kun 
hän saa elää Pyhän Hengen täyteydes-
sä, sillä silloin hän on täynnä Jeesusta.

”Olen velassa sekä kreikkalaisille että 
barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, ja 
siksi olen omasta puolestani halukas ju-
listamaan evankeliumia myös teille Roo-
massa asuville.” (Room. 1:14-15)

UUDEN TESTAMENTIN TODISTUS

Itse asiassa me näemme tämän tapah-
tuman kirjaimellisesti Apostolien teko-
jen alussa. Jeesus oli ylösnoussut, ja 
opetuslapset olivat juutalaisten pelos-
sa lukittujen ovien takana. He odottivat 
Jeesuksen lupausta, koska ilman sitä 
he eivät pystyneet tekemään Herran 
antamaa työtä. Helluntaina tyhjät astiat 
olivat yläsalissa, kunnes Pyhän Hengen 
öljyä alettiin vuodattaa astioihin. Sitä 
ei annettu ansioiden perusteella, vaan 
yksin ja ainoastaan Jeesuksen uhrin pe-
rusteella.

”Kun helluntaipäivä oli tullut, he oli-
vat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä 
tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi 
käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti 
koko huoneen, jossa he istuivat. He 
näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jot-
ka jakautuivat ja laskeutuivat heidän 
itse kunkin päälle, ja he täyttyivät 
kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat 

”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.

puhua muilla kielillä sen mukaan, 
mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” 
(Apt. 2:1-4)

Tämä lahja ja siunaus on tarkoitettu 
sinulle, joka koet olevasi hengellisesti 
hyvin köyhä ja kuiva. Lahjan vastaanot-
tamiseksi ei tarvita omia ansioita, vaan 
ainoastaan Jeesuksen pyhällä sovinto-
verellä pesty sydän.

PYHÄN HENGEN TÄYTEYS ON LUVATTU 
NIILLE, JOTKA OVAT VALMIIT KUOLE-
MAAN OMALLE TAHDOLLE JA SEURAA-
MAAN JEESUSTA.

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä 
Henki tulee teidän päällenne, ja te tu-
lette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa 
ja Samariassa ja aina maan ääriin 
saakka.” (Apt. 1:8)

”…niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala 
on antanut niille, jotka häntä tottelevat.” 
(Apt 5:32) Jae voitaisiin kääntää ”jon-
ka Jumala on antanut niille, jotka ovat 
valmiita seuraamaan johtajaa” eli Jee-
susta.

Paavo Hiltunen sanoi hyvin osuvas-
ti, että Pyhän Hengen kaste/täyteys on 
kaste oman minän kuolemaan, ristin 
ottamiseen ja Kristuksen todelliseen 
seuraamiseen myös kärsimyksissä, vai-
noissa ja ahdistuksissa.

Jumala haluaa kammioissa valmis-
taa kansaansa valmistautumaan tule-
vaan elonkorjuuseen ennen kuin Her-
raa saapuu noutamaan omiansa tuuliin 
ja pilviin. 
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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,  
josta 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 tiedustella 
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

Netti-TV:n katsojaluvut hyvässä kasvussa

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

One Wayn netti TV:n katsojaluvut ovat kasvaneet hämmästyttävällä nopeudella 
koronaepidemian aikana. Yhtä hämmästyttävää on ollut kuulla täysin kristillisen 
maailman ulkopuolelta kehotuksia etsiytyä kanavallemme. Näyttää siltä, että suu-
ret joukot aivan uusia ihmisiä ovat löytäneet One Way TV:n, ja vanhatkin katsojat 
ovat aktivoituneet koronan aikana. 

Kun ottaa vielä huomioon monet 
yksityiset Youtube-kanavat, jotka 
kopioivat opetusohjelmiamme 

ja näyttävät niitä omilla kanavillaan 
suurillekin joukoille, katsojaluvut alka-
vat olla jo todella merkittäviä. Ohjel-
makohtaisen katselumäärän noustessa 
parhaimmillaan yli 50 000, voidaan net-
tikanavaamme pitää jo merkittävänä 
vaikuttajana kotimaamme kristillisessä 
kentässä. Netissä toimivan TV-kanavan 
katsojaluvut kun liikkuvat usein pikem-
minkin sadoissa kuin tuhansissa, ja 
hyvin harvoin kymmenissä tuhansissa 
täällä pienessä Pohjolassa. 

Siinä missä monilla kristillisillä ta-
hoilla Raamatun opetus on jäänyt vä-
häisemmän kiinnostuksen kohteeksi, 
meillä Raamatun opetus on kaiken 
keskiössä, ja juuri sitä kanavaltamme 
myös haetaan. Kristillinen maailma on 
muuttunut vuosi vuodelta entistä viih-

teellisemmäksi, ja siinä kehityksessä 
One Way on uinut koko ajan vastavir-
taan. Uskomme edelleen, että syvälli-
nen Raamattu-keskeinen kristillisyys on 
ainoa toivo Suomen kansalle, ja siksi 
olemme jo vuosikymmenet panosta-
neet juuri siihen. 

Tämä on alkanut tuottaa yhä enem-
män hedelmää ja osoittanut, että Raa-
mattu-uskollisuus on kuitenkin lopulta 
se, joka tyydyttää nälkäiset sydämet. 
Tuo sanan nälkä ajaa nyt ihmisiä yhä 
enemmän kanavallemme.

ANTENNIKANAVA 30
Lisää ohjelma-aikaa

One Wayn uuden antennikanavan mer-
kitys kasvaa myös päivä päivältä, kun 
yhä uudet ihmiset löytävät sen. Mie-
lenkiinto kanavan sanomaa kohtaan 

sytyttää yhä enemmän myös niitä, joille 
kristillinen sanoma on vielä vieras. 

Palaute on ollut innostunutta ja kii-
tollista. Ohjelmia on pidetty teknisesti 
laadukkaina ja sisällöltään antoisina. 

”Kaikesta näkee, että ohjelmat on 
suunniteltu rukoillen,” eräs kiitollinen 
katsoja kirjoittaa. Paljon on saatu myös 
rukoilla katsojien puolesta, jotka ovat 
ottaneet yhteyttä puhelimitse tai säh-
köpostilla.

Kanavan toiminta laajenee syksyllä. 
Lokakuussa aloitamme opetuslapseus-
koulun lauantai-iltapäivisin klo 15 ja 
sunnuntaisin katsojat pääsevät mukaan 
One Wayn sunnuntaijuhlaan klo 10 al-
kaen. Myöhemmin syksyllä käynnistyy 
erityinen Aamu TV sunnuntaiaamuisin.

Haluamme avata tien opetuslap-
seuskouluun myös niille, joilla ei ole 
mahdollisuutta osallistua varsinaisille 
One Way -seurakunnissa järjestettäville 
kursseillemme. Antennikanavan kaut-
ta tavoitamme lähes koko Suomen. 
Opetuksen lisäksi katsojat voivat tilata 
myös ilmaisen opetusmateriaalin, joka 
on ollut käytössä varsinaisissa opetus-
lapseuskouluissamme. Näkymme on 
opetuslapseuttaa lyhyessä ajassa niin 
paljon ihmisiä kuin suinkin mahdollista.

SUNNUNTAIJUHLA (jumalanpalvelus)
Alkaa syyskuussa joka sunnuntai klo 10-11
Ohjelmassa opetusta, rukousta ja musiikkia.

OPETUSLAPSEUSKOULU 
Alkaa lokakuussa lauantaisin klo 15-16.30
Opetuslapseuskoulu on nyt tarjolla TV:n välityksellä kaikille 
niille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua varsinaisille seura-
kunnissa järjestettäville kursseillemme. Katsojat voivat tilata 
myös ilmaisen opetusmateriaalin osoitteesta onewaykoulu.fi

Ihmiset voivat koota kotiinsa myös joukon ystäviä TV:n ää-
reen ja kuunnella sieltä kaksi luentoa kristilliseen uskoon ja 
kasvuun liittyvistä keskeisistä aiheista. Opetusmateriaalin voi 
monistaa omalla printterillä myös muille osallistujille.

AAMU TV
Alkaa marraskuussa sunnuntaisin klo 9-10
Mielenkiintoisia haastatteluja, opetusta ja 
ajankohtaisohjelmia aamukahvin aikaan joka sunnuntai.

Soita: 0600 02 812 (15€+pvm)
Lahjoita netissä: onewaymission.fi/lahjoita

Keräyslupa RA/2018/604

TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ 
JA KOTIMAAN TOIMINTAA!

SYKSYN UUDET OHJELMAT
kanavalla 30

One Way TV avasi antennikana-
van kuukautta ennen koronaepi-
demian puhkeamista. Me emme 
tienneet koronan tulosta mitään, 
mutta Jumala tiesi. Hän avasi 
tämän uuden tien ihmisten ko-
teihin tarkkojen suunnitelmiensa 
mukaisesti. Niin selkeä oli kutsu 
ja johdatus näissä askelissa, ettei 
kenellekään jäänyt epäselväksi, 
kuka on hankkeen takana. Jumala 
näki myös jo etukäteen ne tuhan-
net ihmiset, joiden elämälle tämä 
uusi kanava tulee tuomaan suu-
ren siunauksen.

TV-työn haaste on nyt suuri, 
sillä ohjelmatuotanto käy täydel-
lä teholla, lisätyövoimaa tarvitaan 
taakkaa kantamaan ja sen myötä 
taloudelliset paineet kasvavat en-
tisestään. On ollut suuri ilo nähdä, 
että katsojien joukossa on myös 
monia, jotka ymmärtävät tämän 
haasteen mittavuuden taloudelli-

sesti ja ovat tulleet rinnallemme 
taakkaa kantamaan. Kiitos siitä 
teille.

Noin 70 % lähetyskustannuk-
sista on voitu kattaa uusilla lah-
joitustuloilla, mutta palkka ym. 
kuluihin taloudellinen tuki ei vielä 
riitä. Siksi rukousta tarvitaan myös 
tällä taloudellisella saralla edel-
leen.

Neuvottelut kaapeliyhtiöiden 
kanssa on saatu myös orastavaan 
alkuun, ja pyrkimyksemme on, 
että kanava tulisi näkymään myös 
kaapelikanavilla mahdollisimman 
pian. Asia on edennyt kuitenkin 
verkkaisesti meistä riippumatto-
mista syistä, ja esirukous asian 
puolesta on varmasti tarpeen.

Kanavan 30 ohjelmista saa 
tarkempaa tietoa One Way TV:n 
sivuilta tai onewaymission.fi sivus-
tolta. 
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Suvivirsi soi kesän avajaisiksi 
Luukin ulkoilualueella

Kesäkuun ensimmäisen päivän iltana Luukin ulkoilualueelle rientää kolmisenkymmentä Vantaan OW-seurakuntalaista. Ko-
ronaepidemia lopetti yhteiset sunnuntaijuhlat maaliskuun puolivälissä, ja siitä saakka yhteyttä on pidetty aktiivisesti Whats-
App-ryhmän, ns. Porinaryhmän, välityksellä. Nyt tuntuu hyvältä nähdä tuttuja seurakuntalaisia ja ystäviä taas ihan oikeasti.

Grillissä roihuaa jo tuli ja makka-
rat odottavat paistamista. Pöy-
dällä on myös limupulloja ja 

kertakäyttömukeja. Jotkut levittelevät 
viereiselle ruohikolle huopia, joiden 
päällä on mukava istua ja nauttia seu-
rasta sekä kesäillasta. Kysellään kuulu-
misia ja kerrotaan omia. Osa porukasta 
pelaa mölkkyä. Tuomas Tarkkanen on 
tuonut mukanaan kitaran, ja pian kesäi-
sellä mäellä kaikuu Suvivirsi. 

Kun laulan siinä muitten mukana, 
koen vahvasti, että tämä kaikki on niin 
Vantaan One Waytä – juuri tällaiseen 
avoimeen ja monipuolista toimintaa 
harjoittavaan seurakuntaan tutustuin 
viime kesänä.

VANKKA NÄKY    
KATUEVANKELIOINNISTA
Vantaan One Way -seurakunta käynnis-
tyi runsaat kaksi vuotta sitten. 

– Rukoilimme halpaa tilaa, seura-
kunnan vastuutiimissä toimiva Tuomas 
kertoo. – Saimme ensin vuokrata vuo-
deksi Martin Ristin seurakuntatilan, ja 
sen jälkeen löytyi Mårtensdals skola ja 
sen ruokasali ja kirjasto, joissa olemme 

voineet viettää sunnuntaijuhlia. Pyhä-
koulullekin on tilaa.

Opetuslapseuskoulu ja miestenpiiri 
kokoontuvat toisella koululla arki-iltai-
sin, joten ei ihme, että rukous oman ko-
koustilan löytämiseksi jatkuu. Toisaalta 
kokoustilojen puute ei ole estänyt seu-
rakunnan toimintaa. Jussi Moision ve-
tämä Porinaryhmä on korona-aikanakin 
kokoontunut kerran viikossa rukoile-
maan – nyt Teamsin välityksellä. 

Seurakunnan vetäjillä on vahva 
evankeliointinäky, jonka myös valtaosa 
seurakuntalaisista on sisäistänyt. Kun 
koronarajoituksia kesäkuun alussa lie-
vennettiin, Vantaan OW käynnisti heti 
useamman päivän evankeliointiaktion 
Martinlaakson asema-aukiolla. Pöydäl-
tä löytyi syötävää ja juotavaa, ja sen 
ympäriltä alttiita keskustelukumppanei-
ta jokaiselle, joka vain malttoi pysähtyä 
juttelemaan. 

– Olemme itse suunnitelleet ja 
painattaneet kaksi traktaattia, joita 
jaamme myös näissä evankeliointiti-
laisuuksissa, Tuomas kertoo. – Toinen 
niistä kuvaa seurakuntalaisemme Liisin 
elämää, joka monien rankkojen vuosi-

en jälkeen koki täydellisen muutoksen, 
kun Liisi tuli uskoon. Sen lisäksi olem-
me tehneet Rölli-traktaatin.

LAULUSEUROJA JA METSÄRETKIÄ 
– Pyrimme kannustamaan mahdollisim-
man monia seurakuntalaisia aktiivisiksi 
toimijoiksi, toteaa Hannu Kiili, toinen 
seurakunnan vastuunkantajista, joka on 
tehnyt miestentyötä jo yli 30 vuotta ja 
vastaa Vantaan OP-koulun vetämisestä. 
– Varsinkin Tuomaksella on tarkka vai-
nu siitä, mikä tehtävä kenellekin sopii, 
ja hän kysyy ja ehdottaa, että tekisitkö 
sinä tätä ja ottaisitko sinä tästä vastuun?

Yhdessä tekeminen onkin tärke-
ää koko Vantaan seurakunnalle. Viime 
kesänä seurakunta piti Vantaan maata-
lousmuseon vintillä kerran kuussa lau-
luseuroja, jonne kaikki halukkaat saivat 
tulla soittamaan, laulamaan ja todista-
maan. Orkesterissa oli mukana monen-
laista instrumenttia ja laulu raikui ulos 
asti.

Seurakunnassa toimii myös erilai-
sia pienempiä ryhmiä. Metsään-ryhmä 
tekee välillä haastaviakin metsäretkiä. 
– Näillä metsäreissuilla eksytään aina, 

nauraa Raili Saloseutu. – Viime kesä-
nä olin kahden kunniavieraamme, ira-
nilaisten sisarusten, kanssa metsässä, 
ja yhtäkkiä olimme kadottaneet koko 
muun porukan näkyvistämme emmekä 
tienneet lainkaan, minne suunnata. Kun 
Tuomas sitten soitti ja kysyi, missä te 
olette, vastasin, että ”täällä me olem-
me, puita vain ympärillä”.

AKTIIVINEN HOPE SINGERS
Seurakunnalla on lisäksi oma lauluryh-
mä, Hope Singers. Kun ensimmäisissä 
sunnuntaijuhlissa etsittiin esilaulajia, 
vantaalaiset One Voice -kuorolaiset 
ilmoittautuivat. Vähitellen ryhmä on 
kasvanut myös helsinkiläisillä ja es-
poolaisilla kuorolaisilla. Moni on liit-
tynyt lauluporukkaan ihan vain siksi, 
että yhdessä laulaminen on niin kivaa. 
Harjoituksia on pidetty lähes joka viik-
ko yhden ryhmäläisen kotona, ja lisäksi 
mennään porukalla marja- ja sieniret-
kille tai sitten ihan vain rentoutumaan, 

kuten toukokuun lopussa Taina Sand-
blomin mökille Hankoon. Ja sielläkin 
tietysti laulettiin ja ylistettiin terassilla 
niin, että koko naapurusto tuli laulaen 
evankelioiduksi. 

Aktiivinen Hope Singers on ehtinyt 
tehdä myös neljä hengellistä musiikki-
videota Youtubeen, lisäksi se on käynyt 
laulamassa vanhustentalossa, vieraillut 
monissa OW-seurakunnissa eri puolilla 
Suomea ja tehnyt evankeliointimatkan 
Pietariin. Hoppareita ei pysäytä edes 
korona.

”OP-KOULUSSA KASVOIN JOKA KERTA!”
– Kolmisen vuotta sitten löysin One 
Wayn opetukset netistä, kertoo Minna 
Aittomäki. – Kun aloin herätä siihenas-
tisesta menestysteologisesta opistani, 
minulla oli aivan hirveä jano raittiin sa-
nan äärelle. Kaipasin totuutta Jumalan 
sanasta ja halusin oppia, miten nämä 
asiat oikeasti menevät.

Viime kesänä Minna törmäsi netissä il-
moitukseen Vantaan OW:n opetuslap-
seuskoulun alkamisesta. 

– Odotin sitä kovasti. Jari Välilä sa-
noi, että Pyhä Henki alkaa puhua meille 
koulun aikana ja on mukana kasvus-
samme, ja tunsin sen todella – koin, 
että kasvoin joka kerta! 

Koulun aikana Minna huomasi itses-
sään erilaisia lukkoja ja esteitä, joiden 
käsittelemistä opetus auttoi. 

– Koko OP-koulu on ollut minulle 
äärettömän iso asia. Sitä kautta löysin 
seurakuntayhteyden ja pääsin evanke-
lioimisen pelostani. Nyt rukoilen sitä, 
että löytäisin juuri sen paikan, jossa 
minä pystyn parhaiten palvelemaan 
Herraa. 

Tämä on varmasti ollut monen Van-
taan OW-seurakuntalaisen rukous – ja 
siihen on totisesti myös vastattu. 

VANTAA

Vahvuutena yhdessä tekeminen
TEKSTI HANNA TORVALDS  KUVAT HANNA TORVALDS, MERJA LAZAROV, NESTOR FURXHI

Vantaan One Wayn 1-vuotisjuhlakokous

Katuevankeliointitapahtuma Martsarin asemalla 
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Jari ja Marjo Välilä tutustuivat toisiinsa 
1980-luvulla. Kummallakaan ei ollut 
kristillistä kotitaustaa, mutta molem-
mat uskoivat jollakin tasolla Jumalaan. 
Elettiin 1990-luvun alkua, kun Jari al-
koi kaivata sisäistä rauhaa ja etsiä to-
tuutta epätoivoisesti.

Avioparin yhteinen etsikkoaika
HAASTATTELU TIINA SINKKONEN  KUVA ATTE AUVINEN

Minusta tuntui, ettei elämä voi 
olla vain tällaista. Täytyy olla 
jotain merkittävämpää ja sy-

vällisempää, hän kertoo. – En tiennyt, 
mistä löytäisin sisäisen rauhan, joten 
menin kirjastoon ja eksyin New Age 
-kirjallisuuden äärelle.

Jari luki ja tutki kyseisen aihepiirin kirjal-
lisuutta arvellen löytävänsä niistä ratkai-
sun kysymyksiinsä.

– Ajoittain luulin jo löytäneeni jota-
kin oikeaa, mutten silti kokenut sisäistä 
rauhaa ja varmuutta, hän muistelee.

Marjo oli puolestaan luvannut jo 
aiemmin Jumalalle, että jos Jari tulisi 
uskoon, hänkin haluaisi astua samalle 
tielle.

YHDESSÄ USKON TIELLE
Vuosi 1992 oli merkittävä käännekohta 
Jarin ja Marjon elämässä. Heidän sii-
henastinen perhe-elämänsä oli sujunut 
suhteellisen tasaisesti, mutta tuohon 
aikaan heidän avioliittonsa alkoi rakoil-
la. He puntaroivat jo eroamista, ellei 

mitään merkittävää tapahtuisi kyseisen 
vuoden aikana. Tilanne oli vaikea, sillä 
heillä oli tuohon aikaan jo kolme lasta, 
joita he molemmat syvästi rakastivat.

Jarin täti oli kristitty ja hän oli välit-
tänyt tiedon paikallisesta kristillisestä 
radiokanavasta, jota Jari kuunteli toisi-
naan viikonloppuisin.

– Kerran kuunnellessani tuota ohjel-
maa jotain sisälläni murtui. Jatkoin silti 
elämääni normaalisti ja join usein alko-
holia, hän kertoo.

Myöhemmin, vielä samana vuonna, 
Jarin täti lähetti Jarille raamatunpaikan:

”Rakkaani, älkää jokaista henkeä 
uskoko, vaan koetelkaa henget, ovat-
ko ne Jumalasta; sillä monta väärää 

profeettaa on lähtenyt maailmaan. 
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: 
jokainen henki, joka tunnustaa Jee-
suksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, 
on Jumalasta; ja yksikään henki, joka 
ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; 
se on antikristuksen henki, jonka olet-
te kuulleet olevan tulossa, ja se on jo 
nyt maailmassa.”  (1 Joh. 4:1-3)

– En ymmärtänyt tuota Sanan kohtaa, 
Jari toteaa. – Mutta Jumala johdatti 
minua kohti totuutta. Kuuntelin erästä 
radio-ohjelmaa, jossa oli joku selvän-
näkijä. Ohjelmaan soitti ilmeisesti joku 
kristitty, joka kysyi juuri tuon saman raa-
matunkohdan tältä selvännäkijältä.

Tämä henkilö puhui Jeesuksesta 
hyvää rinnastaen Hänet muihin suuriin 
opettajiin, mutta hän ei voinut sanoa 
että Jeesus Kristus on lihaksi tullut Ju-
malan Poika.

– Tapahtunut sai minut lopettamaan 
kyseisen ohjelman kuuntelun. Aloin 
myös huomata lukemissani kirjoissa 
kaikenlaista outoa, hän kertoo. – Öisin 
näin painajaisia enkä ymmärtänyt, mis-
tä kaikki johtui.

Radiokanavan sanoma pysäytti hä-
net loppuvuodesta 1992. Ohjelmassa 
kerrottiin, kuinka ihminen ei voi muut-
taa itseään, vaan hänen on tultava Ju-
malan luokse sellaisena kuin on.

– Luulin, etten kelpaa Jumalal-
le. Että olen liian huono ihminen, Jari 
muistelee.

Myös Marjo oli alkanut kuunnella 
kyseistä radio-ohjelmaa syksyn aikana. 
Kristillisen ohjelman lopussa luettiin 
ohjelmaan tulleita rukousaiheita ja ru-
koiltiin yhteisesti. Lopulta eräänä lau-
antaina he päättivät soittaa kyseiseen 
ohjelmaan ja pyytää Jumalaa tulemaan 
heidän elämäänsä. Jumala kuuli heidän 
pyyntönsä.

– Ensimmäistä kertaa elämässäni 
kävin helluntaiseurakunnassa, johon 
siskoni oli meitä pyytänyt, Jari kertoo. 

Oli sunnuntai 6.12.1992. Kokouk-
sen lopussa pyydettiin eteen niitä, jotka 
halusivat antaa elämänsä Jeesukselle, 
ja silloin Jari koki Jumalan voimakkaan 
kutsun. 

– Kun puolestani rukoiltiin ja sain 
pyytää syntejäni anteeksi, tunsin, kuin-
ka valtava taakka otettiin pois hartioilta-
ni. En ollut ymmärtänyt, miten raskasta 
synnin kuormaa olin kantanut. Elämäni 
muuttui täysin.

Marjo ei tullut eteen rukoiltavaksi 
vielä tuona sunnuntaina. Jumala kui-
tenkin muistutti Marjoa tämän lupauk-

sesta, ja niinpä Marjo odotti kärsimät-
tömästi torstaita, jolloin kyseisessä 
seurakunnassa oli rukouskokous. Tuona 
iltana hän sai vastaanottaa Jeesuksen 
pelastajanaan. Näin Jari ja Marjo saivat 
molemmat tulla uskoon vielä saman vii-
kon aikana.

KASTE JA PYHÄLLÄ HENGELLÄ  
TÄYTTYMINEN 
Marjolle oli heti selvää, että hän haluaa 
mennä uskovien kasteelle. Myös Jari 
halusi käydä kasteella samaan aikaan 
kuin Marjo.

– Rukoilimme aina iltaisin myöhään, 
kun lapset olivat nukkumassa, he muis-
televat. 

Eräänä iltana ennen kasteelle me-
noa Jari ja Marjo rukoilivat tapansa mu-
kaan olohuoneessaan.

– Tuona iltana rukoillessamme olin 
aivan väsynyt ja ajattelin lähteä jo nuk-
kumaan, kun yhtäkkiä koimme valtavaa 
Jumalan läsnäoloa huoneessa. Käsissä-
ni tuntui kuin tähtisäteitä ja nousin kuin 
itsestään, kädet kohottaen ylös seiso-
maan. Jari oli kokenut aivan samalla 
tavalla. Siinä me seisoimme molemmat 
kädet kohotettuina ja ylistimme Juma-
laa, keskellä yötä, Marjo kertoo hymyil-
len.

– Emme käyneet tuona yönä lain-
kaan levolle, vaan siunasimme nukku-
via lapsiamme ja iloitsimme Jumalan 
hyvyydestä, Jari muistelee.

KOHTI SISÄISTÄ TUNTEMISTA
Jumala johdatti Marjon armonsa ja 
rakkautensa äärelle, mitä Marjo pitää 
edelleenkin tärkeimpänä asiana. Ru-
kouselämä ja Raamatun lukeminen 
ovat hänelle luonteva osa arkea. 

– Koen, ettei päiväni ala oikein, jol-
len saa aloittaa sitä hiljentymällä Raa-
matun äärellä. Usein Jumala puhuu si-
säisesti ja johdattaa rukoilemaan tietyn 
henkilön tai asian puolesta.

Jumala veti myös Jaria läheiseen 
yhteyteen kanssaan. Vaikka todista-
minen alussa jännittikin, myös uskosta 
kertominen tuli tärkeäksi. Raamatun 
merkitys ja sen ymmärtäminen alkoivat 
avautua Pyhän Hengen johdatuksessa 
ja hyvien hengellisten kirjojen äärellä. 
Sekä Marjo että Jari kokivat Jumalan 
kutsun tukea lähetystyötä ja esirukoilla 
lähetystyön puolesta.

KUTSUMUS
Jari kertoo, että pian uskoontulonsa jäl-
keen hän koki Jumalan kutsuvan häntä 
esirukoilijaksi sekä Jeesuksen todista-

jaksi. Evankeliointia ja kotilähetystyö-
tä Jari teki säännöllisesti eri uskovien 
kanssa. Raamattu tuli yhä rakkaammak-
si.

– Jumala kutsui minua läheisem-
pään yhteyteen sekä syvällisempään 
tuntemiseensa. Noina vuosina vietin 
pitkiä aikoja rukoillen ja Raamattua lu-
kien, hän kuvailee.

Jumalan armon ja rakkauden ko-
keminen paransivat Jarin sisäisiä haa-
voja. Raamatusta hän sai Pyhän Hen-
gen avulla oikean suunnan elämäänsä. 
Myöhemmin Jumala kutsui Jaria ruko-
uksessa palvelutyöhönsä, ja Jari vastasi 
myöntävästi. Viikon kuluttua siitä Jari 
sai kutsun seurakunnan vanhimmisto-
työhön. Oman maallisen työnsä ohella 
Jari palveli Herraa eri tavoin.

– Raamatun opetus ja julistaminen 
alkoivat kiinnostaa yhä enemmän. Koin 
vahvasti Jumalan kutsua ja kehotusta, 
hän kertoo. Siksi halusin käydä myös 
Raamattukoulun ja saada laajempaa 
ymmärrystä Jumalan Sanaan.

KUTSU ONE WAYN TYÖHÖN
Matkan varrella on ehtinyt tapahtua 
paljon. Tänä päivänä Jari ja Marjo Vä-
lilällä on neljä aikuista lasta ja kaksi las-
tenlasta. 

Jumala oli puhunut Jarille paimen-
kutsusta henkilökohtaisesti ja vahvista-
nut sen myös muiden uskovien kautta. 
Kutsu One Wayn pastoriksi tuli silti yl-
lättäen, vaikka hän olikin kutsuun va-
rautunut.

– On hienoa, että One Way on saa-
nut kulkea Jumalan antaman näyn ja 
tehtävän kanssa jo kauan aikaa, hän 
toteaa. 

Jari on kokenut One Way -seura-
kunnan lähetyspainotteisen arvopoh-
jan ja raittiin Raamatun opetuksen hy-
vin tärkeäksi. Hänestä on ihanaa saada 
olla käytännössä mukana toteuttamas-
sa ja tukemassa Jeesuksen antamaa 
lähetyskäskyä. Hän pitää myös työn 
laajenemista kotimaassa eri seurakun-
tiin ja alueisiin hyvin haastavana, mutta 
samalla innostavana. 

– Olemme kaikessa täysin riippu-
vaisia Jumalasta, Jari sanoo. – Henki-
lökohtaisesti toivon voivani rohkaista ja 
tukea uskovia Kristuksen tuntemisessa 
sekä oman kutsumuksensa löytämises-
sä. Työmme on yhteinen ja jokaista tar-
vitaan. 

Jari ja Marjo Välilän tarina:
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OP-KOULUPAIKKAKUNNAT

Opetuslapseuskoulun opetus keskittyy hengellisen kasvun kannalta keskeisiin 
aiheisiin sekä sisäiseen eheytymiseen ja tällä tavoin lujan perustan luomiseen 
hengelliselle elämälle. 

Koulu toimii yhteiskristillisellä pohjalla kunnioittaen jokaisen hengellisiä juuria. 
Hengellisen opetuksen lisäksi kurssi auttaa löytämään omat lahjat ja varustaa 
Jumalan valtakunnan työhön. 

Opetusillat ovat kerran viikossa. Kunkin paikkakunnan tarkemmat 
tiedot löydät osoitteesta.

Syksy 2020 – Kevät 2021
Koulu sinulle, joka haluat kasvaa uskossasi, oppia tuntemaan 
Jumalaa sekä löytää oman paikkasi Jumalan suunnitelmissa.

onewaykoulu.fi

ESPOO 
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
espoo@onewayseurakunta.fi

FORSSA
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
forssa@onewayseurakunta.fi

HAAPAJÄRVI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
haapajärvi@onewayseurakunta.fi

HELSINKI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
helsinki@onewayseurakunta.fi

HÄMEENLINNA
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
hameenlinna@onewayseurakunta.fi

IISALMI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
iisalmi@onewayseurakunta.fi

JYVÄSKYLÄ 
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
jyväskyla@onewayseurakunta.fi

KAJAANI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
kajaani@onewayseurakunta.fi   

KOTKA
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
kotka@onewayseurakunta.fi

KUOPIO
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
kuopio@onewayseurakunta.fi

KUUSAMO
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
kuusamo@onewayseurakunta.fi

LAHTI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
lahti@onewayseurakunta.fi

LAPPEENRANTA
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
lappeenranta@onewayseurakunta.fi

LOHJA
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
lohja@onewayseurakunta.fi

MIKKELI 
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
mikkeli@onewayseurakunta.fi

NURMES
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
nurmes@onewayseurakunta.fi

OULU
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
oulu@onewayseurakunta.fi

PIEKSÄMÄKI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
pieksamaki@onewayseurakunta.fi

PORI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
pori@onewayseurakunta.fi

RAUMA 
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
rauma@onewayseurakunta.fi

RIIHIMÄKI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
riihimaki@onewayseurakunta.fi

ROVANIEMI
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
rovaniemi@onewayseurakunta.fi

SAVONLINNA 
kurssi-ilta keskiviikkoisin klo 18-21 
Savonlinnan taidelukio, Sotilaspojankatu 3
savonlinna@onewayseurakunta.fi

TAMPERE
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
tampere@onewayseurakunta.fi

TURKU
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
turku@onewayseurakunta.fi

VAASA
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
vaasa@onewayseurakunta.fi

VANTAA
kurssi alkaa syyskuussa. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
vantaa@onewayseurakunta.fi

Opetuslapseuskoulut on tarkoitus aloittaa syyskuussa eri puolilla Suomea koronasta huolimatta. Huomioithan, että koulu saa-
tetaan käynnistää myös muilla kuin listassa tällä hetkellä mainituilla paikkakunnilla. Tilannetta kannattaa seurata paikallisesti. 
Miten ja missä koulut järjestetään, siitä saa tarkempaa informaatiota seurakunnista ja osoitteesta: onewayseurakunta.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kursseille sähköpostitse paikkakunnan sähköpostiin.

Miksi kukaan ei ole kertonut 
minulle aikaisemmin sitä kaikkea, 
mitä olen oppinut One Wayn 
opetuslapseuskoulussa?
– Eräs opetuslapseuskoululainen

”
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SEURAKUNTAELÄMÄ MUUTOSTEN PYÖRTEISSÄ

UUSI SEURAKUNTAKULTTUURI

Uudesta seurakuntakulttuurista 
käydään ajankohtainen keskus-
telu One Way TV:n antennikana-

valla su 6.9. Hard Talk -ohjelmassa. 
Mukana ohjelmassa ovat toiminnan-

johtaja Tapani Suonto ja pastori Teppo 
Lehtomäki, juontajana Jari Välilä. Tässä 
otteita keskustelusta.

Teppo Lehtomäki: Ajatellaanpa johta-
juutta seurakunnassa. Ennen seurakun-
nan johtamiseen etsittiin apua Herralta 
– joskus pitkiäkin aikoja Herran edessä 
viipyen. Nyt oppia saatetaan ottaa ei-
uskovilta yritysjohtajilta ja ajatellaan, 
että näiden oppien avulla saadaan ra-
kennettua seurakunta, joka menestyy ja 
johon Jumala sitoutuu.

Ikävä kyllä se on johtanut siihen, et-
tei aina edes osata etsiä Herraa, vaan 
luotetaan vain ihmisviisauteen. Tänä 
päivänä nuorison keskuudessa johta-
juudesta onkin tullut asia, jota tavoi-

tellaan voimakkaasti ja siitä opetetaan 
myös paljon.

Tapani Suonto: Olin itse joskus mukana 
kouluttajana eräässä ”johtajuussemi-
naarissa”. Väkeä oli valtavasti ja samoin 
myös esitelmöitsijöitä. Oma kokemuk-
seni oli, että tuskin Jumala oli kutsunut 
ketään kuulijoista johtotehtäviin, heistä 
harva oli vielä kypsä sellaiseen – vaik-
ka omasta mielestään varmasti kaikki. 
Hengelliseen johtamiseen tarvitaan Ju-
malan kutsua!

Yksi asia, mitä hengellisessä johta-
juudessa tarvitaan, on työnäky. Näky-
käsite on tänään monille ”ihmisen oma 
haave”, kun se aikaisemmin on tarkoit-
tanut Pyhän Hengen ilmoitusta. ”Tule 
yli Makedoniaan ja auta meitä”, ilmoitti 
Pyhä Henki suunnitelmansa Paavalille-
kin. Työnäky saadaan rukousalttarilla ja 
vain silloin, kun Jumala sen haluaa an-
taa. Ei se ole ihmisen näky vaan Pyhän 

Hengen. Se ei ole myöskään mikään 
itsestäänselvyys.

Olen itse ollut hengellisissä johto-
tehtävissä yli 40 vuotta ja voin sanoa, 
että siinä tehtävässä olen tarvinnut 
ihmisviisautta ehkä 5 % ja 95 % sitä 
viisautta, jota voi saada vain kuuntele-
malla Pyhää Henkeä. Ihmisviisaus olisi 
vienyt minut karille jo satoja kertoja, se 
ei riitä.

Johtamisessa vaaditaan ennen kaik-
kea Jumalan etsimistä ja kuuliaisuutta 
Jumalaa kohtaan.

Hengellinen työ on aivan eri asia 
kuin maallinen toiminta. Se on vaikeaa, 
monesti ahdistavaa ja pelottavaa. Teh-
tävät ovat usein mahdottomia ja vas-
tustus kovaa. Siitä selviää vain Jumalan 
avulla. Ihmisten koulut ja kurssit, edes 
Raamattukoulut, eivät riitä, vaan tarvi-
taan Jumalan kouluja.

On eri asia tuntea Jumalan Sana ja 
tuntea Sanan Jumala. Kyllä ihmisten 

koulutuksestakin on hyötyä – mekin 
koulutamme ihmisiä – mutta sillä ei vie-
lä pitkälle pötkitä. Jos ihmisviisaus nou-
see keskiöön, sillä voi olla kohtalokkaat 
seuraukset pitkällä juoksulla.

Teppo Lehtomäki: Aikaisemmin myös 
miehen ja naisen roolit seurakunnassa 
olivat erilaiset ja varsinainen seurakun-
nan johto oli miesten tehtävä. Tässäkin 
on tapahtunut valtava murros muuta-
mien vuosien aikana. En tarkoita sitä, 
etteikö naisia tarvita työssä. Naisevan-
kelistojen rooli on ollut merkittävä esi-
merkiksi Helluntaiherätyksen kasvussa. 
Myös One Wayssä naisilla on tärkeä 
tehtävä koko työn onnistumisen kan-
nalta. Mutta päävastuu seurakunnissa 
on aina ennen ollut miehillä. 

Tapani Suonto: Yksi dramaattisimpia 
esimerkkejä kulttuurin muutoksesta 
johtajuudessa on homoseksuaalien tulo 
seurakuntien paimeniksi. Olen kuullut 

monien sanovan eri puolilla Suomea: 
”En voi enää olla mukana seurakunnas-
sani, kun pastorit elävät lesbo-suhtees-
sa keskenään. En koe, että he voivat 
olla minun hengellisiä paimeniani.”

Entä yksi keskeisimmistä asioista 
koko kristinuskon kannalta: suhtautu-
minen syntiin. Sekin on muuttumassa 
maailmalla. Mikä merkitys tällä on?

Teppo Lehtomäki: Erään amerikka-
laisen megaseurakunnan pastori sa-
noi, että kun seurakunnassa lakattiin 
puhumasta synnistä, seurakunta alkoi 
kasvaa. Se, kuinka paljon seurakunnas-
sa on väkeä, ei kuitenkaan vielä kerro 
hengellisestä menestyksestä yhtään 
mitään. Ratkaisevinta on muuttunut 
elämä ja se, tuleeko ihmisistä kokosy-
dämisiä Jeesuksen seuraajia.

Entäpä uskoontulo – ennen täh-
dättiin siihen, että elämä muuttui suh-
teessa syntiin, kun ihminen tuli uskoon. 
Uuden seurakuntakulttuurin myötä ei 
nähdä enää tarvetta sille, että ihminen 
pitäisi saada saarnattua synnintuntoon 
ja parannuksen paikalle. Puhutaan rat-
kaisun tekemisestä tai mukaan tulosta. 
Se johtaa herkästi siihen, että ihminen 
jalostetaan kristityn näköiseksi, vaikka 
uudestisyntymistä ei ole tapahtunut. 

Tapani Suonto: On paljon eräänlaista 
elämäntapaopetusta, joka sinänsä on 
ihan hyvää asiaa. Siinä käsitellään vää-
riä elämänvalintoja, mutta saatetaan 
jättää mainitsematta sana synti ja tarve 
tehdä parannus suhteessa Jumalaan.

 Synti on käsite, jonka Jumala on 
keksinyt. Synti ei tarkoita sitä, että ih-
minen tekee pahaa toiselle ihmiselle. 
Se kuvaa asioita, joilla ihminen rikkoo 
Jumalaa vastaan. On eri asia rikkoa 
ihmistä vastaan ja rikkoa elävää Juma-
laa vastaan. Jos emme puhu koskaan 
synnistä, ei ihmisissä herää myöskään 
tervettä Jumalan pelkoa sekä voimaa 
ja tarvetta tehdä parannus. Me emme 
halua puhua synnistä syyttääksemme 
ihmisiä tai ahdistaaksemme heitä, vaan 
auttaaksemme heitä sisälle todelliseen 
rauhaan ja elämän rikkauteen Kristuk-
sessa.

Psykiatri Karl Menninger on sano-
nut: ”Eniten ihmiskunnalle toivoa anta-
va käsite on synti-käsite.”

Tässä uudessa seurakuntakulttuurissa 
musiikilla on suuri merkitys ja sanan 
opetus jää helposti toisarvoiseksi. 
Miten vakava asia tämä voi olla?

Teppo Lehtomäki: Musiikki voi olla 
suuri siunaus tai suuri kiistakapula seu-
rakunnan keskellä. Kun kaikki vanhem-
pi musiikki on siirretty syrjään, moni on 

alkanut kokea seurakunnan vieraana.
Eräs pastori sanoi, että jos todella 

haluaa johtaa seurakuntaa ylistykseen 
ja palvontaan, seurakunnan pitää hank-
kiutua eroon kuoroista. Tämä kuvastaa 
hyvin sitä valtavaa muutosta, jonka kes-
kellä nyt olemme. Kuorojen toimintaa 
ajetaan alas kovaa vauhtia.

Tapani Suonto: Uudessa seurakun-
takulttuurissa on jopa tunnin pituisia 
ylistyssessioita ja musiikki on keskei-
nen osa kokoontumista. Sen kautta 
saatetaan tavoitella tunnetta Jumalan 
läsnäolosta ja siunauksesta, ja sellainen 
voidaan saavuttaakin – pelkän tuntei-
siin vetoavan musiikin voimalla – vaikka 
ihminen ei ole tehnyt parannusta eikä 
ole ehkä edes kohdannut elävää, ylös-
noussutta Jeesusta Kristusta.

Moni on sanonut omasta kokemuk-
sestaan, että tuo ”tunnetila hävisi heti, 
kun astuin ulos kirkosta”. Jeesuksen 
antamaa rauhaa ei voi kokea pysyväs-
ti, jollei ole tehnyt parannusta, tullut 
uskoon ja elä Jeesuksen opettamalla 
tavalla.

Me emme tietenkään vastusta ylis-
tystä, se on osa meidänkin seurakun-
taelämäämme – siihen Raamattukin 
meitä kehottaa – mutta se ei yksin riitä 
ilman selkeää opetusta siitä, miten us-
kovan tulee elää Raamatun opetuksen 
mukaan.
Teppo Lehtomäki: Tämän muutoksen 
takana on myös uusi teologia. Alettiin 
uskoa, että pitkät ylistyssessiot sitovat 
pahan valtaa kokouksien yltä, ja sen 
seurauksena ihmisten sydämet avautu-
vat evankeliumille. 

Emme toki saa vähätellä laulujen 
merkitystä hengellisissä kokouksissa. 
Niiden vaikutuksesta lukuisat ihmiset 
ovat kokeneet virvoitusta ja moni on 
tullut uskoon. Musiikin kautta voimme 
kohdata Herraa, mutta musiikista ei 
saisi tulla Jeesuksen ja Jumalan sanan 
”korvike”.

Tapani Suonto: Monissa seurakunnis-
sa on lopetettu kokonaan raamattu-
tunnit, koska kukaan ei tule enää niitä 
kuuntelemaan. Sunnuntaikokouksissa 
Sanan opetukselle voi olla aikaa vain 
10–15 minuuttia ja siinäkin vain vähän 
Raamattua. Musiikki täyttää sen paikan 
lähes kokonaan. 

Entä onko opetuksen sisältö myös 
muuttunut?

Teppo Lehtomäki: Paavali sanoi, että 
”minun julistamani evankeliumi ei ole 
ihmisten mukaista; enkä minä olekaan 
sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minul-
le opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen 
minulle ilmoittanut.”                           >

TEKSTI TAPANI SUONTO  KUVA PIXABAY

Kristillinen maailma on ollut viime vuosina suuren murroksen kourissa. 

Monet erilaiset virtaukset ovat muovanneet tämän päivän seurakuntakulttuuria 

tavalla, jota ei ole koskaan ennen nähty. Tuon kulttuurimuutoksen taustalla on 

sekä teologian että kristillisten arvojen murros. Kun teologinen ajattelu muut-

tuu, se vaikuttaa käytännössä suoraan seurakunnan toimintaan ja myös julis-

tettavaan sanomaan. Monet asiat, jotka ovat olleet itsestään selviä vuosisatojen 

ajan, ovat uuden seurakuntakulttuurin myötä kokeneet lyhyessä ajassa suuren 

murroksen.  Mitä tuo seurakuntakulttuurin muutos merkitsee käytännössä? 

Miten se ilmenee konkreettisella tavalla?
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ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

NEPAL
Kathmandu
Vuoden 2021 matka-aika avoin
Puh. 040 720 3670

onewaymission.fi

VENÄJÄ
Vuoden 2021 matka avoin 
Hinta noin 160 € 
(viisumi hankitaan itse)
Puh. 040 723 8188

VIRO
Päivämatka Tallinnaan
Vuoden 2021 matka avoin
Puh. 045 114 8855

KIINA
Peking
Vuoden 2021 matka avoin
Puh. 045 114 8855

MONGOLIA
Ulan Bator
Vuoden 2021 matka avoin
Puh. 045 114 8855 

INTIA
OW-kylä
Tammi-helmikuu 2021 
Hinta n. 1 400 €
Ilmoittautumiset 09/2020 
Puh. 050 381 4864

ISRAEL
Jerusalem ympäristöineen
Keväällä 2021
Hinta n. 700–900 €
Puh. 044 333 2723

ITALIA
Rooma ympäristöineen
Keväällä 2021
Hinta n. 600 euroa
puh. 050 413 1304

UGANDA
Mubende
Vuoden 2021 matka-aika avoin
Hinta n. 1 400 €
Puh. 040 767 5556

Seurakuntakulttuurin muutoksen seu-
rauksena saarnat ovat muuttuneet 
enemmän elämäntapapuheiksi, joissa 
korostetaan sitä, mitä sinä saat Jeesuk-
selta. Tämä ruokkii luonnollista ihmistä. 
Jos synnistä ei puhuta eikä sitä tuomita 
tai siitä käytetään neutraalimpia terme-
jä, se leviää hoitamattomana samalla 
tavoin kuin esimerkiksi home tai syöpä. 
Tämän julistuksen Jumala-kuva on vie-
ras Raamatun ilmoitukselle. 

Jumalan rakkaus sekoitetaan ajoit-
tain miehen ja naisen väliseen eros-
rakkauteen. Eräs ihminen sanoi, että 
”voit mennä tuonne Jeesuksen sylei-
lyyn, siellä hän pitää sinua hyvänään”. 
Kuitenkin Jumala on edelleen Pyhä Ju-
mala, joka asuu korkeudessa ja pyhyy-
dessä. Jumalan todellinen kohtaami-
nen laittaa syntisen ihmisen menemään 
kasvoilleen hänen läsnäolossaan. 

Sielunhoidollisesti Jumala on toki 
voimallinen kohtaamaan ihmisiä ja hoi-
tamaan heidän haavojaan rakkaudessa, 
kyllä me sen ymmärrämme. Sillä on 
usein myös hyvin käänteentekevä vai-
kutus ihmisen eheytymisen kannalta, 
jolloin siihen liittyy ajoittain myös Ju-
malan rakkauden kokemus, että minua 
rakastetaan ehdoitta.

Saarnat tähtäävät elämäntapa-muu-
tokseen, hyvään ja positiiviseen ajat-
teluun. Julistuksen muuttuessa myös 
kristillinen terminologia on vaihtunut 
toiseksi. Sanat parannus, synti, uudes-
tisyntyminen, tuomio ja veri on pyritty 
korvaamaan joillakin vähän neutraa-
leimmilla ilmaisuilla, kuten esimerkik-
si epäonnistuminen, virhe ja muutos. 
Eräs veli, joka tuli äskettäin uskoon, 
kertoi, ettei muista koskaan kuulleensa 
puhetta siitä, että ihmisen pitäisi tehdä 
parannus. Hän oli elänyt koko nuoruu-
tensa seurakuntaelämän keskellä. 

Tapani Suonto: Kaikkein voimakkain 
muutos tulee opetukseen siellä, missä 
uudet virtaukset, kuten uus-apostoli-
suus, menestysteologia ja muu vastaa-
va ovat vallanneet alaa – ja sitä kuulee 

tänä päivänä kaikkialla Suomessa. Nii-
den vaikutukset julistettuun sanomaan 
ovat mullistavia, sillä uudet opit vääris-
tävät koko kristillisyyden sisältöä.

Opetuksen keskipiste voi olla Pyhä 
Henki, kun se ennen on ollut Jeesus. 
Pyhä Henkikin on tullut kuitenkin en-
nen kaikkea kirkastamaan maailmalle 
Jeesusta.

”En minä aina jaksa puhua siitä Jee-
suksesta, puhun mieluummin Pyhästä 
Hengestä”, kiteytti asian eräskin julis-
taja.

Tänään puhutaan rikastumisesta, 
terveydestä ja menestyksestä, sekä 
opetetaan askeleita tämän kaiken saa-
vuttamiseen. Sen keskellä Paavalin 
opetus lihan ja hengen taistelusta tai 
ristin kantamisesta voivat olla täysin 
vieraita. Ne ovat kuitenkin hyvin kes-
keinen osa koko Uuden testamentin 
sanomaa. 

Uskovalle eivät tämän päivän ope-
tuksen mukaan myöskään kuulu ah-
distukset ja koettelemukset, niistä pu-
hutaan harvoin, jos koskaan. Kun niitä 
kuitenkin kohdataan, onnen ja menes-
tyksen tavoittelu nousee entistä epätoi-
voisemmaksi ponnistukseksi ja johtaa 
usein lopulta uupumukseen. Paavalin 
ajatus: ”Tyytykää alhaisiin oloihin”, on 
myös tällaiselle opetukselle vieras. Sa-
moin Jeesuksen sanat: ”Minun armos-
sani on sinulle kyllin.”

Ihmisten annetaan myös ymmärtää, 
että he saattavat olla se erityinen, Ju-
malan valitsema eliittijoukko, joka tulee 
tekemään ihmeitä ja muuttamaan maa-
ilman. Eletään valtavan menestyksen 
odotuksessa, joka lopulta johtaa syvään 
pettymykseen ja usein luopumukseen.

Entä mitä ihmisryhmää tämä ”uusi 
seurakuntakulttuuri” eniten kosket-
taa?

Teppo Lehtomäki: Se koskettaa eniten 
nuoria ja keski-ikäisiä, jotka kaipaavat 
muutosta elämäänsä. Juuri heidän on 
annettu ymmärtää, että he tulevat ole-

maan se Tapanin mainitsema erityinen, 
Jumalan valitsema eliittijoukko, joka tu-
lee tekemään suuria ihmeitä.

Eräs pastori aloitti vaimonsa kanssa 
yliluonnolliseen palveluun tähtäävän 
Raamattukoulun, jonka tarkoituksena 
on valmistaa nykyinen sukupolvi vaelta-
maan herätyksen kulttuurissa. Suomes-
ta virtaa tänä päivänä sinne hengellisen 
työn johtajia saamaan oppia, kuinka 
elää ihmeiden kyllästämää elämää.

Tämä vetää mukaansa nuoria, joil-
la on huono itsetunto ja joiden elämä 
on hyvin rikkinäistä. Ajatus siinä on 
kyllä hyvä, mutta hedelmä ei. Siinä ei 
tähdätä elämänmuutokseen suhteessa 
syntiin, vaan siihen, että tulet mukaan 
ja pikku hiljaa kasvat asioihin sisälle. 
Ulkoiset asiat eivät kuitenkaan tee ih-
misestä vielä Jeesuksen todellista seu-
raajaa.

Eräs veli sanoi, että ”kyllä hän usko-
vaisen perheen lapsena osasi toivottaa 
rauhaa ja siunausta, vaikka hän ei ollut 
uskossa”.

Mikä on tämän uuden seurakunta-
kulttuurin varsinainen ongelma?

Teppo Lehtomäki: Kun sanoma ei ole 
Raamattuun sitoutuvaa, siitä häviää 
voima. Tulee voimaton evankeliumi, 
joka ei uudestisynnytä ihmisiä ylhäältä 
Jumalan lapsiksi. Tämä sanoma on ”et-
sijäystävällinen” evankeliumi, joka ei 
todellisuudessa muuta ihmisen elämää.

Paavali varoittaa viimeisten päivien 
ihmisistä: ”Heissä on jumalisuuden ulko-
kuori, mutta he kieltävät sen voiman.”

Tapani Suonto: Tämä etsijäystävällisyys 
on tuonut mukanaan monia hämmen-
täviä asioita. Äärimmillään joissain seu-
rakunnissa kokous voi päättyä siihen, 
että lähdetään yhdessä drinkille – väke-
vät alkoholitkin ovat arkipäivää – ollaan 
niin kuin muutkin, jotta ulkopuoliset 
uskaltavat tulla keskuuteemme. Eräs 
ihminen kertoi, kuinka parantumisko-

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy
Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

0400 456 572
Umpikuorma-, avo- ja 
täysperävaunuyhdistelmät 
sekä pakettiautokuljetukset

Lähetysmatkojen hinnat voivat muuttua lentolippujen hintavaihtelun 
vuoksi. Noudatamme matkojen suhteen viranomaismääräyksiä. 

Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.
kouksen päätyttyä verhot vedettiin sivuun ja alkoi 
alkoholitarjoilu. ”Ei ne olleet edes mitään kevyitä 
viinejä, vaan ihan viskiä ja konjakkia”, hän kuvasi 
tilannetta.

Maailman ihmistenkin on joskus vaikea käsit-
tää tätä – he kun ymmärtävät omasta kokemuk-
sestaan, että viinat ja pyhä elämä eivät oikein 
sovi yhteen. Eräs ihminen sanoi hämmästyneenä: 
”Mitä tämä tarkoittaa? Juurihan Jeesus minut 
täältä juomalasin äärestä pelasti.” 

”Me haluamme opettaa maailman ihmiset 
käyttämään alkoholia oikein”, perusteli eräs pas-
tori seurakuntansa toimintaa. Tätä kaikkea puo-
lustellaan ihan omalla teologiallaan tänä päivänä.

Teppo Lehtomäki: Suurimpana huolenaiheena on 
se, että tämä uusi seurakuntakulttuuri kasvattaa 
ihmisiä ainoastaan uskonnollisuuteen, ei elävään 
uskoon. Jos meidän sanomamme on puolinais-
ta tai ihmismielen mukaista, ei tervettä uudesti-
syntymistä voi tapahtua. Tällainen uskonnollinen 
huuma, johon ihmisiä viedään mukaan, tuottaa 
pahimmillaan vain pelkkiä käännynnäisiä.

Kun sitten tulevat ensimmäiset voimakkaat 
koetukset, he eivät kestä, koska eivät ole koskaan 
rakentaneet elämäänsä Kristus-kalliolle. Vaarana 
on, että kun vanha Herraa pelkäävä sukupol-
vi kuolee pois, tilalle nousee uusi, joka ei tunne 
Häntä, jota he luulevat palvovansa.

Mitä laajemmalle tämä leviää, sitä enemmän 
se tuottaa keskuuteemme ihmisiä, jotka eivät ole 
uudestisyntyneitä. He ovat kyllä joskus tulleet 
joukkoomme, mutta he eivät ole koskaan koh-
danneet Jeesusta omien syntiensä kanssa. Heille 
esimerkiksi puhe parannuksesta tai uudestisynty-
misestä on vieras. He eivät ole koskaan kuulleet 
evankeliumia, joka pelastaa.

Toiseksi tästä seuraa, että maailman vaikutus 
pääsee seurakuntaan tämän ideologian välityk-
sellä. Meidän toimintaamme pitäisi leimata ajatus 
”Made in Heaven”, valmistettu taivaassa. Tässä 
toiminta pyritään kopioimaan siitä, mitä maailma 
tekee. Tämän seurauksena maailma pääsee seu-
rakuntaan sisälle ja tekee siitä yhteisön, jossa Ju-
malan Henki ei pääse enää vaikuttamaan. 

Toki meidän tehtävämme on edelleen uudis-
tua, mutta ei mukautua tämän maailman mukaan, 
vaan tutkia, mikä on Jumalalle otollista, ja pyrkiä 
vaikuttamaan suolan tavoin tässä maailmassa.

Tapani Suonto: Me olemme maailmassa, mutta 
emme maailmasta. 

KATSO KESKUSTELU KOKONAAN!
One Way TV, antennikanava 30 
Su 6.9. klo 19:20
Hard Talk: Uusi seurakuntakulttuuri
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Lapset iloitsivat uusista patjoista.

TEKSTI ANI KORPINIEMI  KUVAT MARK LUGAYZI Ympäri maailmaa riehuva co-
vid-19 koronaviruspandemia 
ei ole kesäkuun loppuun men-
nessä aiheuttanut Ugandassa 
vielä yhtään kuolonuhria. Tes-
tattuja positiivisia tartuntoja on 
runsaat 800 henkilöä ja sairaa-
lahoidossa on vain muutamia 
potilaita.

Koettelee, vaan ei 
hylkää Herra

Todellinen tartuntojen 
määrä voi kuitenkin olla 
paljon suurempi, kos-

ka Ugandassa koronatestejä 
ei tehdä riittävästi ja kuolleet 
haudataan kolmen päivän ku-
luttua. Kuolleita ei maassa 
myöskään testata. Tartunta-
tapaukset nousevat kuitenkin 
joka päivä, mikä on aiheutta-
nut monille paniikkia. Tilanne 
muuttuu koko ajan niin Ugan-
dassa kuin muualla maailmas-
sa. Monet potilaat ja tartunnan 
saaneet henkilöt ovat Keniasta 
ja Tansaniasta tulleita kuorma-
autonkuljettajia. 

Terveysministeriö ja presi-
dentti ohjeistavat ihmisiä pe-
semään käsiään saippualla ja 
vedellä tai alkoholipitoisella 
desinfiointiaineella. Jokaisesta 
kodista täytyy löytyä ainakin 
saippuaa. Maailman terve-
ysjärjestö WHO on julistanut 
koronaviruksen maailmanlaa-
juiseksi hätätilaksi. Taustalla 
on erityisesti pelko siitä, et-
teivät köyhimmät maat selviä 
koronaviruksen aiheuttamista 
ongelmista.                                                                                              

Ugandassa koronavirustar-
tuntojen runsas lisääntyminen 
aiheuttaisi katastrofin terveys-
järjestelmän ollessa heikko ja 
jo entisestään kuormittunut, 
kuten koko Afrikassa. Toi-
saalta voidaan olettaa, että 
Ugandassa sairastuttaisiin ko-
ronan lievään muotoon, kos-
ka maan väestö on nuorta. Yli 
70 prosenttia ihmisistä on alle 
30-vuotiaita.

Pandemia on myös Ugan-
dassa sulkenut ihmiset kotei-
hinsa. Kaikki koulut, kirkot ja 
työpaikat ovat olleet kiinni, 
maan rajat suljettuja ja liiken-
nettä myös maan sisällä on 
rajoitettu. Presidentti on an-
tanut luvan avata rautakaup-
poja ja joitakin muita liikkeitä, 
mutta tälläkin mitalilla on kaksi 
puolta. Työntekijöiden pääsy 

UGANDA
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

työpaikoilleen on toki positiivinen asia 
samoin kuin se, että ihmiset pystyvät 
hoitamaan asioitaan. Monet kuitenkin 
pelkäävät koronaviruksen leviämistä, 
kun yhteiskuntaa aletaan avata, ja toi-
vovat siksi, että avaaminen tapahtuisi 
maltillisesti.  Presidentin puheita kuun-
nellaan nyt hyvin tarkkaan, ja moni toi-
voo hänen seuraavassa puheessaan 
tiukentavan joitakin säännöksiä.

Toukokuun viimeisellä viikolla avat-
tiin osa kouluista eli isommat lapset 
saivat palata opintojensa pariin, mutta 
Muleeten ja Kaweerin ala-asteet py-
syvät vielä suljettuina. Yksityisautot ja 
minibussit voivat myös jälleen liikkua. 
Näiltä osin rajoituksia on poistettu, 
mutta esimerkiksi seurakunnan kokouk-
sia ei vielä pidetä.

YLISTYSTÄ KÄRSIMYKSEN KESKELLÄ
One Wayn kummityöntekijät käyvät 
jokaisen kummilapsen perheen koto-
na kartoittamassa tilannetta nyt, kun 
koulut ovat kiinni. Pandemian estämi-
seksi tehdyt toimenpiteet ovat vält-
tämättömiä, mutta niillä on myös hin-
tansa. Ugandassa vaikutukset näkyvät 
välittömästi – kun ei ole työtä, ei ole 
myöskään ruokaa. Koulujen ollessa sul-
jettuja lapsetkaan eivät saa koulussa 
tarjottavaa ruokaa. Kaiken tämän lisäksi 
Ugandassa kärsittiin monta kuukautta 
kuivuudesta, mutta toukokuussa maa 
sai sadetta sopivasti. Maissisadosta 
odotetaan hyvää, mutta papusato on 
osittain menetetty.

Kummien tuella kummilapsille ja 
heidän perheilleen on ostettu ruokaa, 
saippuaa ja kaikkea muuta tarpeellista. 
Opettajien ja kummityöntekijöiden pal-
kat täytyy maksaa. Vaikka koulut ovat-
kin kiinni, on bensa- sekä sairauskuluja 
yms. Kummien tuki on nyt aiempaa tar-
peellisempaa nälänhädän vuoksi. 

Monilla perheillä Muleeten kylässä 
tämä pandemia-aika on hyvin haas-
tavaa, ja kun tilanne alkoi näyttää ai-
van epätoivoiselta, One Way lähetti 
hätäruoka-apua. Rahat oli tarkoitettu 

koulun asuntolan varustamiseen, mut-
ta ruoka-apu oli nyt tärkeämpää. Van-
hemmat ja lapset olivat ihmeissään ja 
muutamat itkivät ilosta, kiittivät ja ylis-
tivät Jumalaa, ja heidän silmiinsä syttyi 
toivo. Luottamus Jeesukseen vahvistui. 
He pitivät mahdottomana, että tänä 
vaikeana aikana on ihmisiä, jotka voisi-
vat ajatella heidän tilannettaan. Jotkut 
ihmiset eivät olleet syöneet kahteen 
päivään, koska heillä ei ollut yhtään 
ruokaa. Perheille jaettiin maissijauhoja, 
papuja, suolaa ja saippuaa.

TÄRKEÄ PATJAPROJEKTI
Patjoja on puuttunut 63 lapselta. Muu-
tamat ovat nukkuneet pelkällä maalat-
tialla, toiset bambumatolla, ruoholla 
tai vanhoilla vaatteilla täytetyn säkin 
päällä. 56 lasta sai patjan toukokuun 
lopussa ja loput seitsemän saavat ke-
säkuussa.

Afrikassa on hyvin yleistä, ettei lap-
silla ole patjoja. Patjat on tarkoitettu 
vanhemmille, vierailijoille ja ehkä aikui-
sille nuorille, mutta monissa kodeissa 
ei ole lainkaan patjoja. Patjat koetaan 
rahan tuhlaamiseksi. Perheiden vuokra-
huoneet ovat yleensä pieniä, ja perhe 
voi nukkua mattojen, riepujen tai van-
hojen vaatteiden päällä, jotka kasataan 
aamulla pois päivän askareiden tieltä.

Kummilapsille on ostettu aiemmin-
kin patjoja, mutta kotikäynneillä on 
huomattu, että yhdelle lapselle tarkoi-
tetulla patjalla saattavatkin yllättäen 
nukkua perheen kaikki lapset. Huono-
jen nukkumisolosuhteiden seurauksena 
lapsilla on ollut ihosairauksia, hyönteis-
ten puremia ja ysköksiä. Näiden toivo-
taan nyt vähenevän, kun koteihin on 
saatu uudet patjat.

Esimerkiksi Nadia-tyttö sai uuden 
patjan, joka on perheen ensimmäi-
nen. Nadia on nukkunut tähän saakka 
riepujen päällä peitteenään vain van-
hoja vaatteita. Huopa ja hyttysverk-
ko puuttuvat vielä Nadialta. Lapset ja 
heidän vanhempansa vuodattivat ilon 
kyyneleitä patjoja jaettaessa. Jotkut 

vanhemmat juoksivat suljetun kirkkora-
kennuksen lähelle rukoilemaan ja kiittä-
mään Jumalaa tästä suuresta ihmeestä. 
Lapset lähtivät ylistyslauluja laulaen 
kohti kotiaan kantaen patjojaan päänsä 
päällä.

JUMALAN SIIPIEN SUOJASSA
Ugandalaiset ystävämme kiittävät Ju-
malaa jokaisesta kummista ja kaikesta 
avusta, mitä he ovat saaneet kokea. 
Lapset ja heidän perheensä jatkavat 
rukouksia kummien puolesta. He lä-
hettävät paljon terveisiä ja toivottavat 
Jumalan siunausta.

Kaikilla kummilapsilla ei ole vielä 
hyttysverkkoja, ja koska malariaa le-
vittäviä hyttysiä on Ugandassa paljon, 
jokaiselle lapselle olisi hyvä saada sel-
lainen. Toinen projekti on koulun toi-
mistorakennuksen laajennus, jonka 
toivotaan valmistuvan tämän vuoden 
aikana.

Rukoillaan, että ruoka-apu riittää 
mahdollisimman pitkään ja että perhei-
den ei tarvitsisi koskaan nähdä nälkää. 
Paljon on vielä lapsia, joilla ei ole omaa 
kummia. Köyhyyden vuoksi monet lap-
set joutuvat keskeyttämään koulunsa 
tai eivät pääse lainkaan kouluun. Silloin 
heidän haaveensa paremmasta tule-
vaisuudesta jää toteutumatta. Lapsen 
elämä muuttuu täysin, kun hän pääsee 
kummin tuella hyvään, kristilliseen kou-
luun. Tukemalla kummilasta saamme 
olla mukana keräämässä aarteita tai-
vaan valtakuntaan. 

Ps. 57:2 Armahda minua, Jumala, 
armahda minua, sinuun minä tur-
vaan. Minä kätkeydyn siipiesi suo-
jaan, kunnes myrsky on ohitse. 
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ITALIA

Toukokuun puolivälin jälkeen alkoi Italian koronavirustaistelun toinen vaihe, joka 
tarkoitti sosiaalisen elämän asteittaista avautumista. Yli kahden kuukauden ajaksi 
koteihinsa linnoittautuneet ihmiset pääsivät jälleen liikkumaan vapaasti maakun-
tansa alueella.

Muutkin liikkeet kuin ruokakau-
pat ja apteekit saivat taas ava-
ta ovensa, baareissa nautittiin 

espressot ja cappuccinot, ja liike-elämä 
lähti varoen ja tarkkoja hygieniasääntö-
jä noudattaen käyntiin. Tämä erilainen 
kevät, koronakevät, on Italiassa var-
masti suurten tunteiden aikaa. Moni 
on menettänyt rakkaansa, koronavi-
rukseen kuolleita oli toukokuussa yli 
33 000. Tautitapausten määrän kään-
tyminen selvään laskuun ja karanteenin 
päättyminen loivat kuitenkin toivon ja 
vapauden ilmapiiriä. Kevättuulessa kai-
kuivat jo iloiset tervehdykset ihmisten 
palaillessa varovasti kantaravintoloihin-
sa tai tutun kampaajan käsittelyyn. 

Sama virus rantautui Suomeenkin, 
mutta Italia on joutunut kokemaan 
sen hyökkäyksen paljon raskaammin. 
Euroopan ensimmäiset covid-19 -tau-
titapauksethan todettiin juuri siellä. Sil-
loin tammikuun lopussa tuskin kukaan 
meistä osasi aavistaa, miten tuhoisasta 
viruksesta oli kyse. Helmikuussa se alkoi 
kylvää tuhoaan Italian pohjoisosassa, 
erityisesti Lombardian alueella, ennen-
näkemättömällä vauhdilla, eivätkä sitä 
pysäyttäneet alueelliset eristykset ei-
vätkä altistuneiden karanteenit. Hallitus 

voinut muokata ihmissydänten maa-
perää hyvinkin radikaalilla tavalla. On 
ollut aikaa ja tilaa uusille ajatuksille. 
Epävarmuus tulevasta, pelko, hätä toi-
meentulosta tai ahdistavat olosuhteet 
ovat herättäneet rukoukseen monet 
sellaisetkin, jotka yleensä kokevat sen 
vieraaksi ja turhaksi. Ehkäpä tämän 
koronakevään järkyttävät tapahtumat 
ovat saattaneet myös uskonnolliset ita-
lialaiset muotomenojen ja riittien ase-
mesta huutamaan Jumalan puoleen. 
Ehkä tämä kevät on antanut ihmisille 
mahdollisuuden päästä lähemmäs Jee-
susta, kun rukous Jumalan puoleen on 
noussut spontaanisti tässä ja nyt.

Vapuksi suunniteltu One Wayn mat-
ka Anagniin peruuntui koronaviruksen 
takia. Näissä olosuhteissa on ihana 
tietää, että Pyhän Hengen yhteyttä us-
kovien välillä eivät mitkään rajoitukset 
voi estää. Saamme siunata Tuulan ja 
Maurizion työtä sekä rukoilla heidän ja 
italialaisten puolesta täältä Suomesta 
käsin. Saamme myös pyytää Taivaan 
Isän johdatusta tuleviin projekteihin ja 
matkoihin, että Hänen hyvä tahtonsa 
kaikessa tapahtuisi. Nyt on aika rukoil-
la, että Jumala auttaisi meitä olemaan 
valmiit kohtaamaan etsivät ihmiset, joi-
ta Hän tiellemme lähettää! 

joutui pääministeri Giuseppe Conten 
johdolla tiukentamaan rajoituksia ko-
vin ottein ennen kuin epidemia saatiin 
hallintaan. Terveydenhuolto uhkasi ro-
mahtaa maan pohjoisosassa, vaikka se 
onkin Italiassa maailman terveysjärjestö 
WHO:n mukaan maailman toiseksi pa-
rasta. Pahimpina päivinä tartuntoja oli 
5 000–6 000/vrk, ja kuolleita 700–900, 
näistä noin puolet Lombardian alueel-
la. 

JUMALAN APU EPÄVARMOINA AIKOINA
Tällä hetkellä epidemiatilanne on jo pa-
rempi. Myös uskonnolliset yhteisöt saa-
vat kokoontua, mutta Missione Italiana 
per l’Evangelon seurakunnat jatkavat 
toimintaansa toistaiseksi vain netissä. 
Tuula ja Maurizio Secondille karantee-
niaika on ollut lepoa todella aktiivisesta 
matkustamisesta lähetyksen eri seura-
kunnissa. Heillä on nyt ollut tilaisuus 
hoitaa puutarhaa ja seurata kevään 
ihmeitä upean luonnon keskellä kodis-
saan Anagnissa. He voivat hyvin ja ah-
keroivat myös lähetyksen työkeskuksen 
kunnostamisessa ja kirjallisissa töissä.   

Vaikka koronavirus on näennäisesti 
lamaannuttanut hengellistä toimintaa 
niin Italiassa kuin muuallakin, se on 

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

Gizel ja hands free 
-käsienpesuautomaatti

UGANDAN TYÖ
040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

Monet projektit ja kokoontumi-
set ovat tauolla Ugandassa 
niin kuin muuallakin maailmas-

sa. Koronarajoituksia aletaan kuitenkin 
jo vähitellen purkaa. Sekä hallinnolliset 
muutokset että koronaepidemia ovat 
jarruttaneet kaivohankkeen etenemis-
tä. Voimme rukoilla, että haasteista sel-
vitään ja pystyisimme jatkamaan työtä 
hyvin myös tässä muuttuneessa tilan-
teessa.

UUTTA TEKNOLOGIAA KÄSIENPESUUN
Koronan takia käsienpesua harjoitetaan 
nyt siinä määrin kuin se niissä olosuh-
teissa vain on mahdollista. Pesussa 
on ohjeistettu käyttämään saippuaa. 
Paikalliset ovatkin keksineet uutta tek-
nologiaa käsienpesun avuksi. Tähän 

Wilson Sentongon kuolemasta johtuvat hallinnolliset uudelleenjärjestelyt ovat 
edelleen käynnissä Muleeten kylällä. Organisaatiota yritetään rakentaa sellaisek-
si, että se olisi mahdollisimman toimiva laaja-alaisessa kentässä. Kummitoimin-
ta laajenee samalla myös Kaweerin kylälle, joka sijaitsee reilun 10 km:n päässä 
Muleetesta.  

nerokkaaseen järjestelmään tarvitaan 
kahvallinen muovikanisteri, poljin sekä 
narua. Jalalla poljettaessa kannu kallis-
tuu pitimessään ja korkkiin tehdyn rei-
än kautta saadaan sopivasti virtaavaa 
vettä. Näin kädet pystytään pesemään 
koskematta kanisteriin. Erittäin hygiee-
nistä näissä olosuhteissa. Hyvät kek-
sinnöt ovat usein yksinkertaisia. Veden 
tarve onkin lisääntynyt Ugandan kylis-
sä, ja on suuri kiitosaihe, että olemme 
jo nyt saaneet autettua useita köyhiä 
kyliä tässä vesiasiassa.

KAIVOJA TARVITAAN
Uusille kaivoille lähialueilla on edelleen 
suuri tarve. 35 km:n päässä Agape-
keskuksesta on Kiveeran kylä, jossa ei 
ole kunnollista juomavesikaivoa. Sään-

UGANDAN KAIVOHANKKEEN KUULUMISIA

UGANDA

TEKSTI ARTO MÄKI-NEVALA  KUVA MARK LUGAYIZI

nölliset seurakuntavierailut kuuluvat 
Agape-keskuksessa sijaitsevan Mulee-
te Community Church -seurakunnan 
ohjelmaan. Viime vierailun aikana huo-
mattiin, että ihmiset Kiveeran kylällä 
kärsivät puhtaan juomaveden puut-
teesta.  Kuivuutta oli tuolloin kestänyt 
jo puoli vuotta. Lähin rakentamamme 
kaivo sijaitsee Kawumulossa 12 kilo-
metrin päässä.

VETTÄ MONELLA TAPAA
Kanisterillinen vettä (20 ltr) kylällä mak-
saa 2000 shillinkiä (0,55 €). Saadakseen 
tämän määrän vettä perheenäidin on 
työskenneltävä viisi tuntia. 20 litraa 
vettä riittää 6 hengen perheelle päi-
väksi. Monille veden ostaminen ei ole 
mahdollista, ja he lähettävät yleensä 
lapsensa vedenhakumatkalle. Iästä 
riippuen lapset hakevat vettä joko 10 
tai 20 litran muovikanisterin kerrallaan. 
Kuljetus tapahtuu afrikkalaisittain pään 
päällä. Köyhimmille ja huonokuntoisille 
veden saanti on todella suuri ongelma.

VEDENHAKUMATKOJEN VAARAT
Näillä pitkillä vedenhakumatkoilla on 
viime aikoina kaksi tyttöä joutunut ah-
distelluiksi. Yksi tyttö on kidnapattu, 
eikä häntä ole vieläkään löydetty. Myös 
yksi valitettava kuolemantapaus on ta-
pahtunut. Kylällä ollaan peloissaan, ja 
vettä haetaan nyt ryhmissä. Matkalle 
lähdetään myös hyvissä ajoin, mikä li-
sää turvallisuutta.

ONGELMAT KASAANTUVAT
Likaisesta vedestä johtuvia sairauk-
sia on kylällä paljon. Hygieniataso on 
huonoa. Lapset eivät ehdi käymään 
koulua, kun vedenhaku vie suuren osan 
heidän ajastaan. Kaikki tämä johtaa 
moniin muihinkin ongelmiin. Lapset 
ja varsinkin tytöt voivat tipahtaa pois 
koulutuksen piiristä. Se lisää ihmisten 
tietämättömyyttä. Tytöt voivat joutua 
vedenhakumatkalla ahdistelluiksi ja 
päätyvät ennenaikaisesti naimisiin. Toi-
set tulevat raskaaksi ja päätyvät yksinäi-
sinä nuorina äiteinä omalle kylälleen.  
Kannetaan tätä Kiveeran kylää ja sen 
ihmisiä rukouksissa, että heidänkin pe-
rustarpeisiinsa saataisiin apua puhtaan 
juomaveden muodossa. 

Kaivohankkeemme jatkuu edelleen. 
Jos haluat olla mukana, voit lahjoittaa 
haluamasi summan One Way Missionin 
keräystilille FI56 2058 1800 0076 71, 
viite 2817 (kaivohanke). Kiitos lahjasta!

Kovia kokenut Italia avautuu hiljalleen
TEKSTI HELENA HÄNNINEN  KUVA PIXABAY
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Intian hallitus ilmoitti purkavansa rajoituksia 8.6. läh-
tien kansainvälisiä lentoja, elokuvateattereita sekä 
muutamaa muuta osa-aluetta lukuun ottamatta. 

Monet asiantuntijat varoittavat kuitenkin tämän seura-
uksista, koska koronavirukseen sairastuneiden määrä 
näyttää päivä päivältä vain kasvavan. Useiden ekspert-
tien mielestä hallituksen sinänsä oikeat ja pontevat 
toimet eivät olleet riittäviä ilman kyllin tehokasta Co-
vid-19 -testausta. Maan testausaste on ollut maailman 
alhaisimpia. 

NYKYAJAN PAHIMPIA KRIISEJÄ
Yksi rajoituksia seuranneista vaikeimmista ongelmista 
on ollut siirtotyöläisten vaellus. Vuosittain tuhannet 
työntekijät muuttavat Intiassa töiden perässä suur-
kaupunkeihin. Rajoitusten alkaessa nämä köyhät työ-
läiset jäivät vieraalla paikkakunnalla ilman työtä ja toi-

KRISTITYT JAKOIVAT HÄTÄAPUA TIEN
PÄÄLLE NÄÄNTYVILLE SIIRTOTYÖLÄISILLE

INTIA

meentuloa. Heillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin 
lähteä kohti kotiaan. Työnantajat eivät kyenneet huo-
lehtimaan heistä, ja hallituksen ponnistelut osoittautui-
vat massiivisen haasteen edessä riittämättömiksi.

Rajoitusten astuessa voimaan pysähtyi myös kaikki 
liikenne, eikä siirtotyöläisillä ollut muuta vaihtoehtoa 
kuin lähteä taivaltamaan jalkapatikassa kohti kotiky-
läänsä, toiset 500–1 500 km:n päähän ja jotkut vieläkin 
kauemmas. Siirtotyöläisongelma osoittautui yhdek-
si nykyajan Intian pahimmista katastrofeista. Tarinat 
heidän kärsimyksistään ja vaelluksestaan paahtavassa 
helteessä tyhjin vatsoin ja ilman kenkiä ovat nousseet 
ihmisten tietoisuuteen niin Intiassa kuin muuallakin 
maailmassa. Lukuisat siirtotyöläiset ovat menehtyneet 
matkalla, pahiten heistä kärsivät naiset ja lapset.
Köyhän kansanluokan osuuden arvioidaan vain kasva-
van työttömyyden ja talouden romahtamisen myötä. 

TEKSTI JA KUVAT JOEL KODALI

Covid-19 -pandemia ravistelee koko maailmaa, eikä Intia ole poikkeus. Aluksi tilanne ei näyttänyt kovin pahalta, 
kun hallitus ilmoitti ripeistä toimista julkisen toiminnan sulkemiseksi 24.3., jolloin koronatapauksia oli vain noin 
500. Yli kahden kuukauden rajoitusten jälkeen tapausten lukumäärä nousi kuitenkin noin 200 000:een, ja sit-
temmin epidemiatilanne on vain pahentunut.

Muutamat asiantuntijat uskovat lähiaikoina enemmän 
ihmisiä menehtyvän nälkään kuin tappavaan virukseen. 
Hallitus tekee parhaansa talouden elvyttämiseksi, mut-
ta se ei ole mikään helppo tehtävä ja tulee ottamaan 
oman aikansa.

Covid-19:stä on tullut myös iso tabu monien intia-
laisten keskuudessa. Virustartunnan saaneita ihmisiä 
ja heidän perheitään on kohdeltu erittäin huonosti. 
Paikka paikoin on tapahtunut jopa lääkärien pahoinpi-
telyjä, eivätkä heidän naapurinsa ole sallineet näiden 
päästä omaan kotiinsa. On uutisoitu myös tilanteista, 
joissa väkivaltaiset ihmisjoukot ovat viruksen leviämi-
sen pelosta estäneet toisia hautaamasta omaisiaan 
kotikyläänsä. Kun eräs One Way -kylässä asunut leski 
yli vuoden sairastelun jälkeen menehtyi, ei kuitenkaan 
koronaan, hänen hautajaistensa järjestäminen oli hyvin 
haasteellista ja ne piti järjestää kaikessa hiljaisuudessa.  

ONE WAY JALKAUTUI JAKAMAAN    
APUA OHIVAELTAVILLE 
Siirtotyöläisten tilanne on koskettanut jokaista Intian 
osavaltiota, niin myös meidän aluettamme. One Way 
Mission on ystävällisesti lähettänyt meille varoja Suo-
mesta auttaaksemme näitä köyhiä, jotka etsivät suojaa 
puiden alta ja itse kyhäämistään teltoista. Olemme 
kahden viime kuukauden aikana jakaneet alueemme 
siirtotyöläisille noin 25 000 ruokapakkausta sekä mui-
ta välttämättömiä tarvikkeita, mm. desinfiointiainetta. 
Vaikka tarve on edelleen valtava, olemme kiitollisia 
Jumalalle siitä, että pystyimme tavoittamaan ainakin 
muutamat apua tarvitsevat ihmiset ajoissa.

Samaan aikaan viranomaiset määräsivät kaikkien 
lastenkotiemme lapset evakkoon maaseudulle, sillä 
heidän ei ole turvallista oleskella isona joukkona yh-
dessä paikassa. Niinpä lähetimme heidät muutamia 
lapsia lukuun ottamatta kyliin, ja olemme toimittaneet 
sinne taloudellista apua. Olemme myös jatkuvasti yh-
teydessä heihin. Kaikki lapset ovat turvassa ja voivat 
olosuhteisiin nähden hyvin. Tilanne on sama vammais-
ten suhteen, joita tuemme heidän kylissään.

Lesket ovat sen sijaan pysytelleet One Way -kylässä 
ja olemme tehneet erityisjärjestelyitä suojataksemme 
heitä virustartunnalta. Olemme kieltäneet kylässä kaik-
ki ulkopuoliset vierailut ja vain oma henkilökuntamme 
on paikan päällä huolehtimassa vanhuksista. Pyydäm-
me esirukousta erityisesti näiden iäkkäiden leskien 
puolesta. Tämän ohella tiimimme ovat käyneet jaka-
massa apua myös muille leskille, jotka asuvat alueella, 
ja seuraamme heidän tilannettaan.  

Edelleen on epävarmaa, milloin koulut ja toisen as-
teen oppilaitokset avataan jälleen. Lapset eivät voineet 
suorittaa edellisvuoden loppukokeita, mutta hallitus on 
päästänyt heidät kaikki seuraavalle luokalle aina yhdek-
säsluokkalaisiin asti ilman päättökokeita. 10-luokkalais-
ten tentit on määrä pitää heinäkuussa. 

Tiimiläiset ovat jakaneet kahden viime 
kuukauden aikana noin 25 000 ruoka-
pakkausta ja muita välttämättömyyksiä 
kotiinsa vaeltaville siirtotyöläisille, jotka 
ovat vaarassa nääntyä matkalle.

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 (NHH-lastenkoti) 
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com
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VOITTOJA JA VAIKEUKSIA
NEW HOPE -KODILLA

Kaikki tapahtui hyvin nopeasti ja lyhyellä varoitus-
ajalla. New Hope –kodin, eli NHH:n, väki varusti 
lapsille ja nuorille evästä matkaan ja sitten hei-

dät kuljetettiin alueen kyliin. Lapsille haalittiin nopeasti 
puhelimia, jotta heihin saataisiin tarvittaessa yhteys ja 
voitaisiin varmistaa, miten he pärjäävät. Tilanne ei ol-
lut helppo, olivathan nämä lapset tulleet lastenkodille 
juuri siksi, ettei heillä ole ollut ketään, joka heistä huo-
lehtisi. 

Monen tarina on traaginen ja taustalla kipeitä asi-
oita. Rukoilemme lasten puolesta, että he olisivat tur-
vassa ja saisivat ympärilleen sellaisia ihmisiä, joilla on 
sydäntä ja halua pitää heistä huolta. Jatkuva puute kun 
ei välttämättä jalosta ihmistä, vaan siellä, missä leipä-
palan ansaitsemisesta pitää taistella, voi olla myös pal-
jon kovasydämisyyttä.

NOKKELAT MUKSUT SAIVAT YHTEYDEN LASTENKOTIIN
NHH:n tiimi on hiljattain saanut luvan kiertää 20 lähim-
mässä kylässä ja siellä olevat lastenkotimme lapset tun-

Viranomaisten julistama poikkeustila sulki Intiassa lähes kaiken julkisen toiminnan 
koulut mukaan luettuina. Myös lastenkotien lapset ja nuoret määrättiin lähetettäviksi 

koronaevakkoon maaseudun kyliin, jos sieltä suinkin löytyisi joku sukulainen, 
jonka luo he pääsisivät. Lisäksi lastenkodit piti sulkea rajoitusten ajaksi.

tuvat pärjäävän olosuhteisiin nähden hyvin. Heille on 
toimitettu ruoka-apua ja heistä huolehtiville sukulaisille 
on annettu taloudellista tukea. Yhteydenpito adivasi-
alueiden lapsiin oli alkuun haasteellisempaa. Nokkelat 
muksut keksivät kuitenkin ratkaisun ja kiipesivät kor-
kealle löytääkseen mobiilikentän. He saivat yhteyden 
lastenkodille ja kertoivat että sielläkin pärjäillään. Moni 
lapsi ja nuori on autellut kylien maatöissä ja sadonkor-
juussa ja kuvaillut innoissaan, miten he ovat ansainneet 
taskurahoja.

Toiveena on, että hiljalleen päästäisiin taas nor-
maaliin. Busseja on alkanut jo kulkea, mutta vielä ei 
ole täyttä varmuutta saadaanko koulut avattua elo-
kuulla. Koronan ohella Visakhapatnamia uhkasi myös 
voimakas sykloni. Sen tieltä jouduttiin koronan keskel-
lä evakuoimaan pohjoisempana isot määrät ihmisiä, 
eikä kuolonuhreiltakaan vältytty. Visakhapatnamin alue 
säästyi kuitenkin syklonin vimmalta myrskyrintaman 
käännyttyä yllättäen pohjoiseen, eikä se hipaissutkaan 
aluetta. Kiitämme Herraa hänen varjeluksestaan,  

TEKSTI IRMELI KOJONEN  KUVA PRATHIBHA

onhan meillä vielä hyvin muistissa muutaman 
vuoden takainen Hudhud-myrsky, joka runteli 
seutua ankarasti. 

ELÄVÄÄ VETTÄ JANOISILLE
Kulunutta vuotta tarkastellessa meillä on mon-
ta kiitosaihetta. NHH:n toimintaanhan kuuluu 
lastenkotityön ohella paljon muutakin. Syksyllä 
lastenkodin maasturi, joka on huonokuntoisena 
ja ruosteisenakin palvellut uskollisesti jo 15 vuot-
ta, tuli tiensä päähän. Sillä ei enää voinut lähteä 
vuoristoon. Vuokra-auto ei tule tällaisilla reissuilla 
kysymykseen, sillä auto vuokrataan kuskeineen, 
eivätkä kuljettajat mielellään lähde tiettömille 
seuduille. Työn luonteen kannalta oli muutenkin 
tärkeää saada oma ajoneuvo. Sitä valtavampi kii-
tosaihe olikin, kun saimme kuin ihmeen kaupalla 
hankittua uuden maasturin. Erään yllättäen apua 
tarjonneen yksittäisen tukijan ja toisen aiemmin 
tehdyn lahjoituksen turvin pystyimme toteutta-
maan hankinnan. Lahjoitus tuli juuri oikeaan het-
keen ennen joulua ja korona-aikaa!

Eräässä adivasi-alueen köyhässä syrjäkyläs-
sä oli pitkään kärsitty veden puutteesta. Sinne 
toivottiin porakaivoa, mutta hanke oli vaikea to-
teuttaa hankalan sijainnin takia. Korkealla, kukku-
loilla sijaitsevaan kylään menee vain jonkinmoi-
nen kinttupolku, ja porakaivokaluston kuljetus 
oli mahdotonta. Asiaa rukoiltiin pitkään ja sitten 
tapahtui jotakin yllättävää: löydettiin lähde, josta 
saatiin vesi johdettua putkea pitkin kylään. Myös 
tähän projektiin Herra siunasi varat erään yksit-
täisen lahjoittajan kautta. Edellä kerrotut ovat 
ihmeellisiä rukousvastauksia. Suurin kaikesta on 
kuitenkin se, että ihmiset saavat löytää elävän 
toivon elämäänsä Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen ristintyön kautta. Se on kuin elävän veden 
lähde, joka pulppuaa iankaikkista elämää ympä-
rilleen. Kaikesta kiitos ja kunnia Herralle!  

Kiitän sydämestäni jokaista tukijaa ja esiru-
koilijaa siitä, että olette kantaneet näitä lapsia ja 
nuoria eteenpäin. Lastenkodista ammattiinsa val-
mistuneet nuoret ja heidän elämänsä ovat meille 
rohkaisevana merkkinä siitä, ettei vaivannäkönne 
ole turhaa.  

Tulevaisuus voi näyttää meistä monesti epä-
varmalta. Silloin on hyvä muistaa, että Herral-
lamme Jeesuksella Kristuksella on kaikki hallus-
sa. Hän on kaiken keskellä osoittanut armoaan 
ja johdatustaan. New Hope -kodin kaikki lapset 
ja nuoret samoin kuin työntekijät ovat pysyneet 
myös terveinä. Vaikka elämme vaikeita aikoja, 
voimme luottaa siihen, että Herra pitää meistä 
huolen. Hän vakuuttaa sanassaan: ”Tämän minä 
olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rau-
ha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa tur-
vallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” 
(Joh. 16:33) 

INTIA

INTIAN TYÖ
050 381 4864
intia@onewaymission.fi

INTIAN NEW HOPE -KOTI
Kummisihteeri Irmeli Kojonen 
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com

UUSI POIKIENTALO 
New Hope -kodille Intiaan

Muutama vuosi sitten Intiassa astui voi-
maan laki siitä, että tytöt ja pojat pitää 
majoittaa täysin eri lastenkotiraken-

nuksiin. Tämän seurauksena pojat jouduttiin 
sijoittamaan väliaikaiseksi ratkaisuksi tarkoitet-
tuihin vuokratiloihin. Tilanne on aiheuttanut jo 
pidempään isoja ongelmia One Way Missionin 
New Hope –kodille, eli lyhyemmin NHH:lle. Olisi 
tarkoituksenmukaisempaa ja jatkuvuuden kan-
nalta turvallisempaa, että pojat saisivat oman 
lastenkotinsa jo olemassa olevan tyttöjenkodin 
rinnalle. Nykyisen poikientalon vuokrasopimus 
on päättymässä rakennuksen omistajan jäädes-
sä eläkkeelle ja muuttaessa siihen takaisin ensi 
vuonna. 

Useat ihmiset ovat sitoutuneet uuden poi-
kientalon hankkeeseen niin merkittävillä raha-
summilla, että olemme päättäneet käynnistää 
projektin. Ensimmäisessä vaiheessa hankimme 
maan ja sen jälkeen rakennamme sille oman poi-
kienkodin. Hankkeen lopullista hintaa on vaikea 
arvioida, koska Intian koronatilanne on vain pa-
hentunut kesän aikana ja suuria osia maasta on 
ollut lähes täydellisessä ulkonaliikkumiskiellossa 
kesäkuun alkuun asti. On siis ensinnäkin normaa-
lia vaikeampaa tehdä kauppaa, määrittää maalle 
oikea hinta ja saada työntekijöitä rakentamaan 
taloa. Olemme kuitenkin lähteneet uskossa liik-
keelle ja luotamme siihen, että Herra vie alka-
mansa työn päätökseen.

Tavoitteena on, että tonttimaa olisi hankit-
tu ja rakennus valmiina kesäkuun alkuun 2021 
mennessä. Hankkeen pysyminen aikataulussa ja 
ylipäätään sen toteutuminen riippuu ennen kaik-
kia Herrasta. Meillä ei ole vielä koossa suurinta 
osaakaan tarvittavista varoista. Uskomme kuiten-
kin, että Herra laskee omiensa sydämelle halun 
lahjoittaa varoja tähän tarpeelliseen kohteeseen. 
Olemme avanneet sitä varten viitteen 1193. Jos 
siis haluat lähteä mukaan tukemaan hanketta 
taloudellisesti, edellä mainittu viite on se, jonka 
avulla lahjoitus kohdentuu oikein. 

Tulemme tiedottamaan hankkeen etenemi-
sestä seuraavissa Raporteissa. Harras toiveemme 
on, että voimme vuoden kuluttua tähän samaan 
aikaan ilmestyvässä lehdessä kertoa hyviä uutisia 
siitä, että pojat ovat saaneet uuden kodin! Muis-
tathan asiaa rukouksin. 

”Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen 
rakentajat turhaan vaivaa näkevät.”  
(Psalmi 127:1)

TEKSTI TERO HOKKANEN
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ISRAELIN TYÖ
044 333 2723
israel@onewaymission.fi

ISRAELISRAEL

Olen paljon miettinyt viime päi-
vinä juuri Öljymäen tapahtu-
mia, joista Apostolien tekojen 

ensimmäinen luku kertoo. Sitä, kuinka 
Jeesus 40 päivää ylösnousemuksensa 
jälkeen ilmestyi opetuslapsille, opetti 
heitä, selitti Vanhan testamentin lupa-
uksia Hänestä, Jumalan Karitsasta. Lo-
pulta annettuaan lupauksen voimasta, 
joka tulee heihin, voimasta, joka muut-
taa sydämen ja koko elämän, Hän pois-
tui pilvessä taivaaseen. 
Toteutui se, josta jo profeetta Jeremia 
oli 600 vuotta aiemmin ennustanut: 

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, 
jolloin minä teen Israelin heimon ja 
Juudan heimon kanssa uuden liiton...
Minä panen lakini heidän sisimpään-

sä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, 
ja niin minä olen heidän Jumalansa 
ja he ovat minun kansani.” (Jer. 31: 
31, 33) 

Opetuslasten ihmetellessä tätä näkyä 
heille ilmestyi kaksi miestä valkeissa 
vaatteissa ja he sanoivat: 

”...Galilean miehet, mitä te seisotte ja 
katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka 
otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tule-
va samalla tavalla, kuin te näitte hä-
nen taivaaseen menevän.” (Apt. 1:11)

Kävelin muutama päivä sitten luonto-
polulla, josta avautuu ihana näköala 
tälle vuorelle, joka tulee olemaan erää-
nä päivänä tämän maailmaa mullista-

Kirjoitan tätä helluntain jälkeisenä päivänä. Kaikki Jerusalemissa elävöittää Raama-
tun tapahtumia. Kun katsoo asuinkukkulaltani Vanhaan kaupunkiin päin, näkee Öl-
jymäen, Kidronin laakson, Temppelivuoren ja Daavidin kaupungin edessään.

van historiantapahtuman näyttämönä. 
Istuin penkillä miettien, millaista elä-
mä tulisi olemaan Jeesuksen hallitessa 
koko maailmaa. Aurinko paistoi lämpi-
mästi ja kukko kiekui läheisessä Silwa-
nin arabilähiössä. Tuhannet Raamatun 
lupaukset ja profetiat ovat jo toteutu-
neet, kirjaimellisesti. Osa vielä odottaa 
aikaansa, kuten se, että koko Israel tu-
lee kääntymään. (Room. 11:25-26) Ju-
mala tulee asettamaan sen paikalleen, 
ja se tulee olemaan kruununa Hänen 
kädessään. (Jes. 62:3) 

Sitä ennen meillä on vielä tehtävä, 
ja voimme jouduttaa Herran päivän tu-
lemusta palvelemalla ja viemällä evan-
keliumin sanomaa kaikkialle, ennen 
kaikkea juutalaisille veljillemme.

ELÄMÄÄ KORONAN LAANTUESSA
Israel on vähitellen avaamassa yhteis-
kuntaansa lähes kolmen kuukauden 
tiukkojen rajoitusten ja sulkujen jälkeen. 
Jotkut kaupat avasivat ovensa jo touko-
kuun alussa rajoitetulla asiakasmäärällä 
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ja mittaamalla kuumeen ovella. Viime 
viikolla avautuivat kahvilat ja ravintolat, 
samoin määräyksin, sekä koulut. 

Maskipakko on vielä kaikkialla ul-
kona liikuttaessa, ja kansalaisia keho-
tetaan varovaisuuteen. Alle 50 hengen 
seurakunnat saavat kokoontua, mutta 
turvavälit on pidettävä, maskeja käy-
tettävä, kuume mitattava ovella ja joka 
kerta on vielä listattava jokainen osal-
listuja epidemian uudelleen puhkeami-
sen varalta. 

Eräässä koulussa oppilaat laiminlöi-
vät näitä määräyksiä, ja kahtena päivä-
nä sairastui yli 100 oppilasta, noin 30 
henkilöstön jäsentä ja lähes 20 van-
hempaa. Rajoitusten ottamista uudel-
leen käyttöön mietittiin jo, mutta halli-
tus päätti vielä odottaa ja katsoa, oliko 
tämä vain yksittäinen tapaus. 

Ulkomaan lentoliikenne ei ole vielä 
elpynyt, eivätkä turistit voi saapua vie-
railuille. Vanha kaupunki näyttää autiol-
ta ilman heitä. Suurin osa kaupoista on 
siellä suljettuina.

Vaikka periaatteessa Soppakeittiön 
voisi jo avata normaalisti, päätimme 
vielä odottaa muutaman viikon. Suurin 
osa asiakkaistamme on vanhuksia, ja 
tilassa on vaikea järjestää ruokailua tur-
vavälit huomioon ottaen. Jaamme ruo-
kapaketin ovelta jokaiselle haluavalle, 
kuten olemme tehneet koko kevään. 
Herran armosta pystyimme pitämään 
tämän avustusmuodon käynnissä koko 
täyssulun ajan, ja meillä kävi 70 hakijaa 
joka kerta. Nyt määrä on kasvanut jo 
sataan ihmisten liikkuessa enemmän.

Minulla oli hyvä kahdenkeskinen 
keskustelu uskonasioista erään van-
hemman naishenkilön kanssa. Tällaiset 
keskustelut, joita aikaisemmin syntyi 
helposti eri puolilla kulkiessa, ovat ol-
leet viimeaikoina harvinaisia. Muutamia 
sentään on avautunut. Koronan takia 
ihmiset ovat pysytelleet tiiviisti kodeis-
saan koko kevään ja kadutkin ovat ol-
leet lähes autioita.

Naistenkoti on toiminut kuten ai-

Aabrahamin ja lain liitoista 
UUDEN LIITON TOTEUTUMISEEN

emminkin, siellä on ollut vain hieman 
hiljaisempaa. Nyt viime viikkoina on 
ollut useita kyselyjä. Perheväkivalta-
tilanteet ovat rajoitusten aikana li-
sääntyneet, samoin kuin taloudellinen 
ahdinko. Työttömyysprosentti nousi 
kuukauden aikana neljästä prosentista 
yli 25 prosenttiin. Nyt tilanne on vähän 
helpottamassa.

Punainen Matto on ollut myös tau-
olla, mutta hiljaisempi kausi on antanut 
aikaa uuden tilan remontille sekä hen-
kilökunnan välttämättömälle levolle ja 
virkistykselle. Nyt toiminta on taas alka-
nut uusin voimin ja uusissa, raikkaissa 
tiloissa.

Kaikki Kol ba Midbar -seurakunnan 
toiminta on ollut käytännössä myös ra-
joitettua. Kokoukset on pidetty Zoomin 
kautta, ja ne ovatkin vetäneet mukaan 
useita uusia myös ulkomaisten ystävien 
joukosta. Tämän myötä kävijämäärä on 
lähes kaksinkertaistunut. Olen usein 
saanut kokouksissa tehtäväksi laulaa, 
mikä on lisännyt myös minun toimin-
taani. Mitään turistikierroksia tai evan-
keliointitapahtumia ei ole voitu pitää 
maaliskuun alun jälkeen. Myöskään 
Tel Avivin perjantaiaktioita ei ole saa-
tu järjestää, sillä täällä rajoitetaan yhä 
sitä, miten monta henkilöä autossa saa 
kerrallaan olla: henkilöautossa vain yksi 
kuskin lisäksi.

Yliopisto-opintoni ovat jatkuneet 
läpi kevään, nekin Zoomin kautta tai 
muuten etänä. Zoom on hyvä väline yh-
teydenpitoon, sillä sen avulla voi seu-
rustella toisten kanssa aivan kuin olisit 
samassa tilassa. Keskustelut professori-
en ja toisten opiskelijoiden kanssa ovat 
olleet antoisia.

Kun yhteydenpito on haastavaa, 
Herra voi avata uusia keinoja ja väyliä, 
jotka nekin kantavat hedelmää. Eräs 
tällainen on noin 10 minuutin videopät-
kien nauhoittaminen tärkeistä hengelli-
sistä aiheista venäläisille ystäville. Olen 
lähettänyt niitä jo neljä, sillä pääsiäisen 
aikana useita aiheita tuli mieleen. 

Soppakeittiössä jaetaan tätä nykyä yli sata annosta kaksi kertaa viikossa.

Israelissa hoidettiin koro-
nakriisi todella hyvin ja 
pyrittiin suojelemaan kaik-

kein haavoittuvimpia kuten 
vanhuksia, joista monet ovat 
holokaustista selviytynei-
tä. Yhteistyökumppanimme 
Machaseh-järjestön Lena Le-
vin kertoo, kuinka eristyksen 
ansiosta moni välttyi viruksel-
ta, mutta sillä oli hintansa. 

Ulkoilun, liikunnan ja sosi-
aalisen kanssakäymisen raju 
loppuminen vaikuttivat mo-
nella tavoin terveyteen ja jak-
samiseen, olemmehan sosiaa-
lisia olentoja.

– Vaikka pyrimme pitä-
mään ihmisiin yhteyttä, joil-
lekin eristys oli liikaa. Mielen-
terveysongelmat, päihteiden 
käyttö ja perheväkivalta kas-
voivat sellaisten parissa, joilla 
oli jo ennestään ongelmia, 
hän toteaa.

Toisten kohdalla seurauk-
set olivat fyysisiä.  91-vuotias 
Roman hoitaa 80-vuotiaan 
vaimonsa kanssa normaalisti 
lastenlapsia. Koronan vuoksi 
he joutuivat kuitenkin 35 päi-
vän eristykseen. Kun Roman 
vihdoin pääsi ulos, häntä hui-
masi ja hän kaatui murtaen 
jalkansa. Fyysinen kunto oli 
romahtanut eristyksen aikana.

Koronaepidemian vuoksi 
jotkut jäivät vaille tarvitse-
maansa sairaalahoitoa resurs-
sien loppumisen vuoksi. Yksi 
tällainen oli ortopedisen ken-
käkaupan omistaja Liora. Hän 
sairasti syöpää, muttei pääs-
syt välttämättömiin hoitoihin 
kahteen kuukauteen. Tunties-
saan voimiensa ehtyvän, hän 
lahjoitti Machaseh-järjestön 
työhön 250 paria terveysjalki-
neita. Kahden päivän kuluttua 
siitä hän menehtyi sairauteen-
sa. Häneltä jäi mies ja kaksi 
poikaa. 

Koronaviruksen
suitsiminen vei 

veronsa
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Antony oli vieraillut Erbilissä ja 
sen lähialueilla, pakolaisleireillä 
ja pikkukylissä, muutaman vuo-

den ajan lähes kuukausittain. Syyrian 
sodan ja etenkin ISIS-terroristien aihe-
uttamat kärsimykset ja kauhut järkytti-
vät häntä suuresti ja hän halusi tehdä 
kaikkensa auttaakseen näitä monesti 
kaikkensa menettäneitä ihmisiä. Vii-
meisellä kerralla hänen mukanaan oli 
eteläafrikkalainen Mark Van Niekerk, 
jonka piti myös tulla seuraavalle kesän 
matkalle. 

Mark pohti ja rukoili pitkään voisi-
ko toteuttaa matkan ilman Antonya, ja 
epäröi, sillä hänellä ei ollut mahdolli-
suuksia tuoda vastaavia avustusmääriä 
Irakiin kuin Antonylla. Hänen varansa 
olivat vähäiset. Mutta kun hän otti yh-
teyttä irakilaisuskoviin, he kehottivat 
lämpimästi häntä saapumaan sanoen, 
että evankeliumi on tärkeämpi kuin 
materiaalinen apu. Häntä tarvittiin Kur-
distanissa.

VAIKEA HISTORIA
Kurdit ovat lähinnä Pohjois-Irakissa, 
Syyriassa, Turkissa ja Iranissa asuva n. 
30-miljoonainen kansa. Saddam Hus-
seinin kurdien kansanmurhan jälkeen 
Pohjois-Irakiin perustettiin autonomi-

nen Kurdistanin valtio, jonka pääkau-
punki on Erbil. Kurdistanilla on vahva 
ja rohkea armeija nimeltään Peshmer-
ga, joka on kunnostautunut taisteluissa 
mm ISIS:tä vastaan. Sen naissotilaat 
ovat kuuluisia taidoistaan ja rohkeu-
destaan. Täyttä itsenäisyyttä on kuiten-
kin vaikea luoda taloudellisista syistä ja 
puutteellisesta infrastruktuurista johtu-
en. Kurdistan on vielä riippuvainen Ira-
kista, vaikka sillä on itsellään huomatta-
vat öljyvarastot. 

Nyt myös yleinen epävakaisuus vai-
keuttaa tilannetta. Alue on vuoristois-
ta ja vaikeakulkuista. Sieltä Mark löysi 
myös vanhan 2 000 vuotta sitten asute-
tun juutalaiskylän Roshin rauniot, josta 
viimeiset juutalaiset lähtivät 1950-lu-
vulla. 

Vaikka suurin osa kurdeista on mus-
limeja, he ovat kokeneet vainoa toisten 
taholta. Samalla tavoin kuin Koraani 
julistaa, että juutalaiset ovat peräisin 
apinoista ja sioista, kurdien sanotaan 
periytyvän demoneista. Yksi heidän 
pilkkanimistään onkin ”Dzin”, paholai-
nen. Läpi vuosisatojen kurdit ovat ol-
leet joukko hajanaisia heimoja, ja vasta 
viime vuosisadalla heidän kansallinen 
yhtenäisyytensä ja itsenäisyyden kai-
puunsa heräsivät. Kurdien historia ja 

On kulunut tasan kolme vuotta One Wayn yhteistyökumppanin, messiaanisen pas-
torin Antony Simonin kuolemasta Irakissa. Hän menehtyi 29.5.2017 lähetysmat-
kalla Erbilissä auton yliajamana kävellessään pimeässä kokouksen jälkeen tienvier-
tä pitkin majapaikkaansa.

sen kansallinen herääminen myötäilee 
suuresti juutalaisten historiaa, ja monet 
ovatkin epäilleet heidän olevat juu-
riltaan yksi Israelin kadonneista suku-
kunnista. Oli asia miten tahansa, kurdit 
rakastavat avoimesti Israelia! Heidän 
parissaan on myös syvää hengellistä 
heräämistä, kuten Markin matkakerto-
mukset ovat osoittaneet.

MARKIN VIERAILU ALUEELLE
Huhtikuussa Mark piti Kol ba Midbar 
-seurakunnalle Zoomin kautta illan, jos-
sa hän kertoi vaikutelmistaan matkoilta, 
joista viimeinen oli 2019 syyskesällä. 
Tämän kevään suunniteltu matka pe-
ruuntui tietysti koronaviruksen takia. 
Seuraavassa otteita Markin puheesta:

”Matkoillani Erbiliin, Niniven ta-
sangon pakolaisleireihin ja Kurdistanin 
vuoristoalueille koen kulkevani profeet-
ta Joonan jalanjäljissä. Hänen, jonka 
Jumala kutsui saarnaamaan parannusta 
juuri näille alueille, Niniven kaupunkiin. 
Matkani ovat muuttaneet minut. Kävi 
juuri kuten Antony ensimmäisellä mat-
kallamme sanoi: ’Et tule olemaan sama 
ihminen palatessasi täältä.’ Kärsimys ja 
sen näkeminen muuttaa ihmistä. Saa 
kokea todeksi sen, miten Jeesus on läs-
nä kaikessa kärsimyksessämme. Kuten 
Jesajan luku 53 sanoo: ”Hän oli kipujen 
mies ja sairauden tuttava.” Jeesus kan-
toi meidän kipumme ja tuo lohdutuk-
sen kaiken keskelle. Se on sanoma, jota 
minut on kutsuttu julistamaan.

Kurdit kokevat olevansa kaikkien 
hylkäämä kansa. Yksi heidän sananlas-
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kuistaan sanoo: ”Meillä ei ole muita ys-
täviä kuin vuoret.” Viimeksi he kokivat 
jäävänsä yksin amerikkalaisten vetäy-
dyttyä Syyriasta ja Irakista jättäen Kur-
distanin puolustuksen ISIS:tä vastaan 
Peshmergan huonosti varustetuille jou-
koille. 

Muslimeilla ei ole ylipäätään ym-
märrystä Jumalasta rakastavana Isänä. 
He ovat Allahin orjia, ja ”orpoja”. Nyt 
he oppivat isän rakkaudesta ja huo-
lenpidosta. Ja heitä vetäytyy tuhansit-
tain pois islamilaisuudesta. Kaikki eivät 
suinkaan käänny kristinuskoon. He ovat 
vain väsyneitä väkivaltaan, kontrolliin ja 
toivottomuuteen. Islamilainen maailma 
on laaja ja ihmeellinen lähetyskenttä. 
Jano totuuteen on valtava!

Teemme yhteistyötä paikallisten 
pastorien ja johtajien kanssa. Kerran 
minut kutsuttiin vierailulle vuoristoky-
lään, jossa ei ollut käynyt yhtään län-
simaista ihmistä sitä ennen. Paikalliset 
ystävät, joihin luotin koko sydämestäni, 
varoittivat minua menemästä sinne. 
Rukoilin läpi yön, enkä saanut rauhaa. 
Soitin vaimolleni Etelä-Afrikkaan ja pyy-
sin häntä rukoilemaan kysyen hänen 
neuvoaan. Ensiksi hän kauhistui, mutta 
lupasi rukoilla. Yöllä Herra antoi minulle 

Vain vuoret ovat ystäviämme

sanan Apt. 15:26: ”…jotka olivat pan-
neet henkensä alttiiksi meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen nimen tähden.” 

Minkälaisen esimerkin antaisin näil-
le ystäville, jos kieltäytyisin lähtemästä, 
kun he pyysivät tuomaan evankeliumia 
vaikealle alueelle? Aamulla soittaessani 
jälleen vaimolleni, hän kertoi kokevan-
sa täyttä rauhaa asiasta. Herra oli puhu-
nut hänellekin. 

Täällä vuoristossa sain puhua Juma-
lan Sanaa ihmisille, jotka janosivat Her-
ran puoleen. He pysähtyivät kahvilaan 
syömään. Toisessa pöydässä istui soti-
laita, jotka halusivat myös keskustella. 
He sanoivat: ”Tiedämme, että sinulla 
on totuus.” Nyt tämä kahvila toimii yh-
tenä evankeliumin tukikohtana. 

Näillä alueilla liikkuessa on oltava 
erittäin varovainen ja kuunneltava pai-
kallisten neuvoja. He tietävät, milloin 
tilanne on kääntymässä liian vaaralli-
seksi. Monet ryhmät ovat alkaneet ko-
koontua kodeissa rukoilemaan ja tut-
kimaan Raamattua. Suurin osa uskoon 
tulleista on miehiä. Naisten tilanne on 
vaikeampi. Jos miestä uhataan, tämä 
voi aina poistua kotoaan joksikin aikaa. 
Naiset eivät sen sijaan voi lähteä min-
nekään. Monien pastoreiden vaimot 

eivät ole uskossa. Tämä on rukousaihe.
Eräs mies tuli uskoon nähtyään seu-

raavan unen: Aurinko nousi. Se oli suuri 
ja täytti koko maan. Se muuttui mie-
heksi. Tämä mies käveli unennäkijän 
luo. Hän tuli idästä, josta aurinko nousi. 
Hänellä oli kuin paimenen vaatteet ja 
sauva kädessään. Mies kysyi paimenel-
ta: ”Minne olet menossa?” Tämä vasta-
si: ”Olen menossa tuonne länteen, Je-
rusalemiin veljieni luo.” Mies ymmärsi, 
että paimen oli Jeesus ja että hän oli 
menossa Israeliin veljiensä luokse.

Alueella on monia leskiä ja orpoja. 
Soraniin on perustettu keskus, johon 
olemme ostaneet ompelukoneita, jotta 
lesket voivat hankkia elannon. Tapaan 
matkoillani myös alueen virkamiehiä, 
poliiseja ynnä muita, joista monet ovat 
olleet hyvin avoimia evankeliumille. Ih-
miset kokevat, että olen Jumalan lähet-
tämä viestintuoja. Erään mullahin, is-
lamilaisen hengellisen johtajan, vaimo 
saapui kokoukseen. Hän tuli siellä us-
koon ja tuo nyt muita naisia mukanaan. 

Tuetaan rukouksin näitä rohkeita ih-
misiä, jotka haluavat palavasti palvella 
Jeesusta, monesti uhattuina, henkensä 
kaupalla! Olen etuoikeutettu saadessa-
ni palvella heidän rinnallaan.” 
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Covid-19:ään liittyvät toimet hallitsevat yhä Nepalin yhteiskuntaa ja siten myös lähetyskentän tilannetta.

Nepalin terveysministeriön tie-
dotteen mukaan Nepalissa oli 
kesäkuun loppuun mennessä 

todettu 11 162 vahvistettua tartuntaa. 
Kuolemaan johtaneita, rekisteröityjä 
tapauksia oli 26. Nepalin kansalaisista 
eniten virusta on ilmennyt vierastyöläi-
sinä esimerkiksi Lähi-idässä työskente-
levien miesten parissa, jotka asuvat ja 
työskentelevät ahtaissa, kurjissa olois-
sa.

SAJI YHÄ INTIASSA 
Työntekijämme Saji Kurian on edelleen 
Intiassa kotiseudullaan Keralassa, jon-
ne hän joutui perheineen jäämään, kun 
rajat suljettiin koronaepidemian leviä-
misen estämiseksi. Jokin aika sitten lä-
hettämässään viestissä Saji kertoi, että 
Intia ja Nepal ovat jatkamassa yhteis-
kunnan rajoituksia 15.6. saakka, mikä 

tarkoittaa, että Kurianien on pysyttävä 
vielä Intiassa. 

Kathmandussa lastenkodin lapset 
sekä heistä huolehtiva henkilökunta 
voivat olosuhteisiin nähden hyvin ja 
ovat välttyneet toistaiseksi virukselta. 
Koska koulut ovat olleet suljettuina 
koko kevään, osa lapsista on mennyt 
sukulaisten luo. 

ELÄMÄ KURJISTUU NEPALISSA
Yhteiskunnan pysyessä edelleen täy-
sin kiinni suurin ongelma alkaakin olla 
lisääntyvä pula ruoasta ja jokapäiväisen 
elämän tarpeista. Turismista suures-
ti riippuvaisessa Nepalissa ei ole nyt 
paljoakaan toimeentulomahdollisuuk-
sia. Tämä koskee kipeästi muun mu-
assa seurakuntien pastoreita ja heidän 
perheitään. Lähetysmatkoja, pastori-
en tapaamisia, jumalanpalveluksia tai 

NEPAL ON YHÄ SULJETTU

muitakaan kokoontumisia ei ole voitu 
järjestää koko kevään aikana. Ilahdutta-
vaa kuitenkin on, että kristityt perheet 
pitävät omia hartaushetkiä kodeissaan.

Meillä Suomessakin on näinä aikoi-
na työttömyyttä ja niukkuutta. Se ei ole 
kuitenkaan mitään verrattuna siihen in-
himilliseen hätään, jonka kourissa Ne-
palissa ja Intiassa tällä hetkellä ollaan. 
Siellä ihmiset tekevät itsemurhia, koska 
toinen vaihtoehto on nälkäkuolema. 
Siksi emme voi olla kantamatta näiden 
maiden kurjia ja erityisesti kristittyjä. 

Tätä kirjoittaessani kesäkuussa koronatilanne on Venäjällä edelleen erittäin vaka-
va. Venäjän evankelistamme Valentina Kutuzovakin sairastui toukokuun lopulla 
ja joutui sairaalaan. Hänellä oli kova keuhkokuume, joka testien jälkeen osoit-
tautui koronavirukseksi. Valentina on kuitenkin jo päässyt kotiin, kiitos Herran ja 
kaikkien uskollisten rukoilijoiden!

Kun Valentinan kuume parin viikon 
hoitojen jälkeen alkoi laskea, hän 
rupesi heti evankelioimaan po-

tilastovereitaan. Huonekaveri Tamara 
otti jo Jeesuksen vastaan, ja koska Va-
lentina ei saanut käydä muiden luona, 
hän lauloi hengellisiä lauluja ja rukoili 
huoneessaan niin, että monet kuulivat.

RUKOUSTA TARVITSEVAT MYÖS  
NADJA JA ELJA
Valentinalla on ollut hyvin tärkeä rooli, 
kun hän on tukenut ystäväänsä Nadjaa, 
viiden lapsen yksinhuoltajaäitiä. Nadjan 
kotona pidetään naisten raamattupiiriä, 
jossa Valentina opettaa. Nadja auttaa 
myös lähiseudun vähävaraisia perheitä 
jakamalla näille mm. ruokaa. Hänellä 
on vahva kutsu palvella toisia.

Vuosi sitten elokuussa Venäjän tii-
mimme sai vierailla Nadjan luona. Siel-
lä käydessämme Nadjan suurin huoli 
oli hänen vanhin tyttärensä 16-vuotias 
Elja, joka odotti lasta saman ikäisen 
poikaystävänsä kanssa. Joulukuussa 
Elja synnytti poikavauvan ja nyt touko-

kuussa selvisi, että Elja on taas raskaa-
na. Hän on ollut hyvin masentunut ja 
harkinnut vakavasti aborttia. 

Israelin lähettimme Kristiina Wiley 
on Jerusalemin naistenkodilla tottu-
nut tukemaan ja kannustamaan nuo-
ria naisia, jotka ovat ensin harkinneet 
aborttia, mutta keskustelujen jälkeen 
kuitenkin päättäneet pitää lapsensa. 
Osa heistä on muuttanut lapsen kanssa 
naistenkodille ja saanut siellä lisätukea 
äitiytensä alkutaipaleelle.

Eljaa tukeakseen Valentina matka-
si Nadjan luo puhumaan, ja Kristiina 
oli samanaikaisesti Eljaan yhteydessä 
Skype-puhelun välityksellä. Elja halu-
aa luottaa Jeesukseen kaikessa, ja kun 
sekä Valentina että Kristiina rohkaisivat 
häntä pitämään lapsen, se auttoi, kiitos 
Jumalalle! Nyt Nadja-äiti etsii nuorille 
omaa asuntoa lähiseudulta. Rukouk-
semme on, että Eljan ja hänen poikays-
tävänsä asiat ja elämä järjestyvät ja että 
heistä tulee rakastavia vanhempia kah-
delle lapselleen.

VALENTINAN AUTOASIA
Viime Raportisssa kerroimme, ettei Va-
lentina halua uutta autoa vaan jatkaa 
ajamista Ladallaan. Muutama viikko 
sitten Lada lakkasi toimimasta. Koska 
Käkisalmen alueellakin on rajoitettu 
liikkumista, Valentina ei onneksi ole tar-
vinnut autoaan, joten sitä on nyt pikku 
hiljaa korjattu. Valentina uskoo, että 
Lada tulee olemaan ajokunnossa, kun 
hän jälleen pääsee liikkumaan lähiseu-
dulla.

YHTEYDENPITO
Nyt kun Venäjän matkoja ei voi tehdä, 
olemme pitäneet yhteyttä Valentinaan 
tulkkimme Irma Kähärin ja myös Kris-
tiinan kautta. Heidän välityksellään 
saamme sekä tuoretta tietoa että ajan-
kohtaisia rukouspyyntöjä Venäjältä. Yh-
teydenpito onkin ollut tiiviimpää kuin 
ennen koronapandemiaa. Kristiina on 
ollut yhteydessä myös moniin entisiin 
Koiviston lastenkodin nuoriin. Saamme 
kantaa heitäkin rukouksin samalla, kun 
odotamme, että koronaepidemia laan-
tuisi ja pääsisimme mahdollisimman 
pian jälleen tapaaman ystäviämme Ve-
näjällä. 

Ystävät Venäjällä kaipaavat rukousta
TEKSTI IRMELI STENLUND  KUVA HANNA TORVALDS JA NADJA

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

VENÄJÄ

Eljan iloinen poikavauva

VENÄJÄN TYÖ
040 723 8188
venaja@onewaymission.fi

Nadja ja Valentina
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Pikkulapsi kurkistaa oven raosta hymys-
sä suin. Hän on yksi uusien perheasun-
tojemme asukkaista. 

MONGOLIAN TYÖ KANTAA HYVÄÄ HEDELMÄÄ
TEKSTI IRMELI KOJONEN  KUVAT ONE WAY FAITH

Hiljattain valmistuneen punaisen 
tiilirakennuksen yläkerta toi-
mii kirkkosalina. Alakerrassa on 

kuusi huoneistoa, jotka rakennettiin 
asunnottomille perheille. Uuden tiilira-
kennuksen edustalla näkyy myös muu-
tamia jurttia. 

– Useat One Way Faithin kodeis-
sa jaloilleen päässeistä ovat löytäneet 
itselleen puolison, ja keskuksella on 
vietetty häitä. Nämä avioparit jäävät 
seurakuntayhteyteen, ja asettuvat asu-
maan jurttiin, Tiina Sinkkonen kertoo. 
– Uskovien yhteys ja vertaistuki ovat 
tärkeitä, kun taustalla on vankilaelämää 
ja alkoholismia. 

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

MONGOLIA

One Way on tehnyt työtä Mongoliassa 
jo vuodesta 2005. Pinta-alaltaan maa-
ilman toiseksi suurin sisämaavaltio on 
maapallon harvaan asutuimpia aluei-
ta. Maan asukkaista vain 2 prosenttia 
on kristittyjä. Loput ovat buddhalaisia, 
uskonnottomia tai shamanisteja. One 
Wayn paikallinen keskus One Way 
Faith toimii maan pääkaupungissa Ulan 
Batorissa. Vuosien mittaan työn paino-
piste on siirtynyt erityisesti vankila- ja 
alkoholistityöhön. 

– Työntekijämme vierailevat sään-
nöllisesti alueen vankiloissa evankelioi-
massa ja opettamassa, Tiina valottaa.

Lisäksi he jakavat ruokaa kaduilla 
eläville asunnottomille sekä ylläpitävät 
vuonna 2009 aloitettua pientä Ester-
naistenkotia ja vuonna 2011 toimintan-
sa aloittanutta miestenkotia. Kodeissa 
tapahtuu koko ajan vaihtuvuutta, mikä 

kertoo siitä, että ihmiset ovat löytäneet 
uuden suunnan elämäänsä ja pääsevät 
jaloilleen. Juuri nyt kodeissa on kah-
deksan naista ja 18 miestä. Perheasuin-
noissa puolestaan asuu tällä hetkellä 
kaksi perhettä. Kesäaikaan asukkaita 
on yleensä vähemmän, mutta talven 
koittaessa asukasmäärä moninkertais-
tuu.

OMAVARAISTALOUTTA JA   
TAVOITTAVAA VANKILATYÖTÄ 
Mongoliassa vuodenaikojen vaihtelut 
ovat äärimmäisiä. Ankaran talven jäl-
keen eletään pian paahtavan kuumaa 
kesäkautta, ja työtä riittää niin viljelyk-
sillä kuin Herran elopelloillakin. Työnte-
kijämme sekä kotiemme asukkaat kas-
vattavat itse monenlaisia kasviksia. 

– Omavaraisuutta on pyritty lisää-
mään laajemminkin rakentamalla pää-

kaupungin ulkopuolelle mitta-
va kasvihuone, jonka antimia 
säilötään talven varalle valta-
van kokoiseen maakellariin, Tii-
na Sinkkonen kuvailee.

Lisäksi on raivattu laajat pe-
runapellot. Tämä omavaraista-
lous tarjoaa työtä miestenkodin 
väelle, joista muutamat asuvat 
tiluksilla jurtissa. Sadonkorjuu 
hoidetaan koko porukan voi-
min.  

Kevään hiljaiselon jälkeen 
yhteiskunta on avautunut. Vi-
ranomaistoimet olivat tiukat ja 
ripeät, esimerkiksi Kiinan vas-
tainen raja suljettiin jo tammi-
kuussa epidemian leviämisen 
estämiseksi. Tällä on varmasti 
ollut vaikutuksensa siihen, ettei 
Mongoliassa ole nähty kulunei-
den kuukausien aikana suurta 
korona-aaltoa. 

Myös One Way Faith -työ-
keskuksen väki on päässyt jat-
kamaan toimintaansa. Työn-
tekijät auttavat vammaisten 
lasten perheitä ja pitävät py-
häkouluja maaseudulta Ulan 
Batoriin muuttaneiden perhei-
den lapsille. Vankilatyö ulot-
tuu myös vankien perheiden 
auttamiseen sekä erilaisten 
kurssien järjestämiseen vanki-
loissa. Tiimit vierailivat hiljat-
tain Mungunmoritin vankilassa. 
Uutena työmuotona ovat työn-
tekijöidemme kehittämät per-
hetapaamiset, joissa vanki saa 
nähdä läheisiään ruokailun ja 
jonkin pienimuotoisen yhdessä 
tekemisen merkeissä. 

Pitkäjänteinen työ on kan-
tanut hedelmää ja moni on 
tullut uskoon vielä vankilassa 
ollessaan. Siksi onkin hienoa, 
että vapautuessaan ihminen ei 
jää yksin, vaan pääsee suoraan 
One Way Faith -kodille.   Sosi-
aalityöntekijä sekä miesten- ja 
naistenkotien omat tukihenki-
löt auttavat näitä ihmisiä käy-
tännön pulmien ratkomisessa. 
Seurakuntayhteydellä ja Sanan 
opetuksella on luonnollisesti 
tässä myös iso merkitys. 

Tämän käytännönläheisen 
kristillisen työn hedelmä konk-
retisoituu pienen tytön hymys-
sä. Hänenkin perheensä elämä 
on saanut uuden suunnan. 

Sain viime syksynä vierailla tiimin 
kanssa Ulan Batorin laitamilla 
One Way Faith -keskuksessa ja 

tutustua sen toimintaan. En voinut ar-
vata sitä, millä antaumuksella ja innolla 
työntekijämme ja kotien asukkaat täällä 
puurtavat. Naisten- ja miestenkodeis-
sa oli tekemisen meininki ja iloa löytyi 
pienistäkin asioista. Kovan elämän jälki 
näkyi toki monien kasvoilla, mutta uusi 
elämä päihteettömänä – ja mikä hie-
nointa, Jeesuksen omana – on tuonut 
ilon elämään. 

Säännöllinen työ vankiloissa ja kris-
tillinen keskus, jonne vangit vapaudut-
tuaan pääsevät, ovat kantaneet hyvää 
hedelmää. Jokainen saa heti ensimmäi-
seksi oman Raamatun sekä Lauri-kirjan 
luettavakseen. Kirja antaa toivoa siitä, 
kuinka Jeesus voi muuttaa elämän. He 
ovat kokeneet kirjan tarinan todeksi 
myös omassa elämässään, kuten myös 
vanhassa laulussa sanotaan: ”Niin al-
haalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jee-
sus ois…” Kiitollisuus One Wayn tarjo-
amasta avusta tuli esille niin monessa 
keskustelussa, ettei allekirjoittanut voi-
nut kuunnella sitä kuivin silmin. Tällä 
työllä ja sen tukemisella on merkitystä.     

Matkan jälkeen olikin selvää, että 
haluan olla mukana auttamassa Mon-
golian työssä, ja kummisihteerin tehtä-

Kummisihteerin terveiset

Haluatko Mongolian työn kummiksi? 

vä lankesi osakseni. Tätä nykyä Mongo-
lian työn kummeja on vajaat 20, mikä 
ei riitä kattamaan tämänhetkisiä kuluja. 
Mongolian työhön suunnitellut hyvän-
tekeväisyyskonsertit ovat jääneet kulu-
neena keväänä toteutumatta korona-
rajoitusten vuoksi, ja tarvitsemme lisää 
kummeja tämän upean työn tukemi-
seen. Kummimaksu on alimmillaan vain 
25 €/kk, mutta tukea voi enemmänkin.

Kummituki on kohdennettu seit-
semälle työntekijälle. Kokopäiväisinä 
toimivat työmme johtaja Munkhuu 
Magsar ja naisten sosiaalityöntekijä 
Tuul Seelmaa. Heidän lisäkseen ovat 
vielä miesten sosiaalityöntekijä, va-
rastonhoitaja sekä pastori. Munkhuun 
aviomies toimii autonkuljettajana. Hän 
auttelee myös kaikessa mahdollisessa. 
Lisäksi palkkalistalla on osa-aikainen 
kirjanpitäjä. Kummeille ei ole nimetty 
omaa tuettavaa, vaan kummimaksut 
käytetään kokonaisuudessaan kaikkien 
työntekijöiden palkkakulujen kattami-
seksi. 

TEKSTI ULLA KÄRNÄ
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MALAWI

Puhelin pärähtää soimaan. Vähän huono hetki vastata keskellä päivää, olen töis-
sä. Nappaan kuitenkin videopuhelun auki. Pikkuhiljaa hahmottuu kuva kännykän 
näytölle, ensin leveitä hymyjä, sitten myös tuttuja, rakkaita kasvoja. Hetkessä olen 
Malawissa.

Toivoa entisille työntekijöille
TEKSTI MERVI ITÄLINNA  KUVAT MOSES CHINGUMA

Sydän täyttyy ilolla. Vihdoinkin 
saamme konkreettisesti auttaa 
näitä entisiä työntekijöitä alkuun 

jossakin uudessa, joka toivottavasti 
kantaa heitä pitkään. 

Jo viime kesänä kyselin heidän haa-
veitaan siitä, minkä uuden taidon he ha-
luaisivat oppia ja mitä he voisivat tehdä 
ansaitakseen elantoaan. Aikaa on ku-
lunut ja vain vähän on tehty, mutta nyt 
nämä yksitoista entistä työntekijää ovat 
kokoontuneet Moseksen ja Kachalan 
kanssa yhteen miettimään, mitä itse ku-
kin voisi tehdä.  Toivoisin voivani kuvata 
teille, miten paljon heille merkitsee se, 
ettei heitä ei ole unohdettu. Tuo yksi 
tapaaminen ja tuo yksi videopuhelu 
kauas Suomeen tuo teidät kaikki työn 
tukijat sinne heidän rinnalleen.

Minulle välittyy joka kerta tunne, 
kuinka he ovat kiitollisia teille kaikesta 
saamastaan tuesta, mutta ennen kaik-
kea sen myötä kiitollisia Jumalalle. Nyt 
me haluamme ilmaista kiitollisuutem-
me heidän uskollisesta panoksestaan 
One Wayn työssä lukuisien haasteiden 
keskellä kaikkina niinä vuosina, jolloin 
työ Malawissa vielä kukoisti. Työn ka-
riutuminen kolme vuotta sitten oli tra-
gedia myös heidän elämässään.

KOULUTUS VOI AVATA OVEN  
UUTEEN TULEVAISUUTEEN
Olen kiitollinen ja innoissani, mutta sa-
malla tiedostan, ettei asia ole suinkaan 
yksinkertainen. On ihan oikeutettua ja 

tarpeellista kysyä, voimmeko oikeas-
ti auttaa heitä. Parasta pääomaa oli-
si, että he oppisivat jonkin käytännön 
taidon. Klinikan entisistä työntekijöistä 
Mary, Fasani ja Kathren saavat ompe-
lukoneet ja pääsevät paikallisen ompe-
lijan oppiin. Haluaisin toisillekin jonkin 
vastaavan koulutuksen, mutta mahdol-
lisuuksia on aika vähän.

Yksi vaihtoehto on pienen bisnek-
sen pyörittäminen, ostaa ensin ja myy-
dä sitten hieman kalliimmalla. Se on 
monen tapa hankkia perheelle vähän 
ylimääräistä maanviljelyksen ohella. 
Hyvin epävarmaa tietenkin, mutta silti 
mietimme, että jotkut saisivat lyhyen 
bisneskurssin jälkeen pienen alkupää-
oman pikkubisneksen pyörittämiseen. 
Edwardilla on suunnitelmissa hank-
kia vuohia, ja Emily miettii käytettyjen 
vaatteiden myyntiä. Nehuwa suunnit-
teli mekaanikon opintoja, mutta totesi 
sitten, ettei se hänen luonteelleen ole 
ehkä paras mahdollinen työ, sillä se 
vaatii paljon kärsivällisyyttä. Klinikan 
entinen laboratoriotyöntekijä Gonani 
haaveilee lisäkoulutuksesta, jotta voisi 
vielä palata rakastamaansa työhön kun-
nan klinikan laboratoriossa. Entisissä 
työntekijöissä on myös muutamia omi-
en seurakuntiensa pastoreita, he voivat 
hyvin liittyä pastorikoulutuksiin.

En voi luvata kaiken onnistuvan täy-
dellisesti. Olen varma, että jonkun koh-
dalla suurin odotuksin aloitettu bisnes 
kariutuu alkumetreillä. Opinnotkaan ei-

vät takaa turvattua tulevaisuutta. Mutta 
minusta olemme heille velkaa sen, että 
annamme heille vielä mahdollisuuden 
yrittää. Pidetään heidät rukouksissam-
me. 

Jos haluat enemmän tietoa tästä 
projektista tai Malawin työstä yleensä, 
ota yhteyttä. Kummien taloudellinen 
tuki on tärkeää. Voit ryhtyä kummiksi 
tai vaikkapa tukea kertaluonteisesti jo-
takuta entistä työntekijää. Lähetämme 
jatkossa kummeille useammin kuulumi-
sia ja rukousaiheita Malawista. Mukaan 
tähän rukousryhmään voi ilmoittautua 
myös ilman kuukausimaksua, sillä il-
man rukousta meidän on turha tehdä 
yhtään mitään. Uskotaan ja luotetaan 
hyvään Jumalaan, Hänen sydämellään 
ovat isosti nämä meillekin niin rakkaat 
malawilaiset.

FASANIN TARINA
Fasani Wowo, Kambalamen nyt jo edes-
menneen kyläpäällikön tytär, varttui 
köyhässä perheessä, jossa ei haaveiltu 
paremmasta elämästä, vaan jossa kou-
lu jäi kesken ja varhainen avioliitto kesti 
vain pienen hetken. One Wayn tulo ky-
lälle loi uutta toivoa Fasanin elämään. 
Hän liittyi vapaaehtoisten joukkoon 
auttamaan vastaperustetulla klinikalla 
ja pari vuotta myöhemmin hänestä tuli 
Mulungu Alinafe -klinikan työntekijä. 
Ensimmäiset palkat olivat köyhälle ty-
tölle ihmeellinen kokemus. Hän sai os-
tettua polkupyörän, myöhemmin myös 
hankittua maata ja rakennettua lopulta 
talon itselleen ja lapsilleen. Kaikessa 
tässä Fasani sanoo näkevänsä hyvän 
Jumalan rakastavat kasvot. 

Me haluamme nähdä sitä lisää, 
haluamme, että ihmiset Nkhulamben 
laaksossa luottaisivat entistä enemmän 

MALAWIN TYÖ
040 756 8410
malawi@onewaymission.fi

Lastenkodilla Kiinassa on elämää. Koti muutti viime keväänä parempiin uusiin 
tiloihin Pekingin laitamilla sijaitsevaan kiinteistöön. Ympäristö on rauhallinen, ja 
ilma puhtaampaa hengittää.

Kevättöitä Kiinan lastenkodilla
TEKSTI JA KUVA TIINA SINKKONEN

KIINA

Kevään ja kesän saapuessa lasten-
kodilla vietetään kiireistä aikaa. 
Uusia tiloja, joihin vuosi sitten 

muutettiin, ympäröi laaja puutarha, ja 
sen hoito vaatii osansa. Marjapensai-
den ja hedelmäpuiden ohella pihalla 
kasvaa erilaisia vihanneksia. Ankat ja 
kanat viihtyvät hyvin vuohien kanssa. 
Kalaa ongitaan omasta kala-altaasta 
ja uusia kausityöntekijöitä on palkattu 
auttamaan puutarhanhoidossa. Koti on 
tulevaisuudessa entistä omavaraisempi 
ruoan suhteen, mikä on hieno asia.

Suurella pihalla on myös lasten mu-
kava temmeltää. Tällä hetkellä heitä on 
kuusi, sillä koronaepidemian aikana ei 
ole voitu ottaa uusia lapsia. Jokainen 
lapsi on Jumalalle arvokas ja jokaisen 
pienen elämä pelastamisen arvoinen. 
Kiitos Herralle näistä pienokaisista, 
jotka saavat lastenkodilla osakseen 
rakkautta ja huolenpitoa. Ja kiitos kai-
kille suomalaisille kummeille, jotka ovat 
omalla panoksellaan mahdollistaneet 
lastenkodin ylläpidon. 

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

KIINAN TYÖ
045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

Pieni Lisa-tyttö syntyi vesipää-lapsena. 
Neljän vuoden ikäisenä hänet leikat-
tiin ja uudelleen vielä yhdeksän vuo-
den ikäisenä. Jumalan armosta Lisa on 
saanut toipua ja parantua. Hän kasvaa 
entistä terveempänä ja kauniina. Hän 
opettelee laulamaan ja soittamaan pia-
noa ja auttelee myös lastenkodilla pik-
ku askareissa. Tauon jälkeen Lisa on nyt 
palaamassa kouluun.

Kiina on siis hiljalleen avautumassa 
uudelleen ja kouluja avataan Pekingis-
sä, vaikka uusia koronatartuntoja on 
ilmaantunut jälleen. Lastenkodilla on 
kuitenkin pysytty terveinä, ja rukoilem-
me edelleen suojelusta ja varjelusta kii-
nalaisille ystävillemme. 

yksinomaan Jumalaan sekä sai-
sivat nähdä ja kokea, että he 
itse voivat Jumalan avulla teh-
dä asioita, jotka tuovat toivoa 
tämän päivän pienille köyhille 
tytöille ja pojille, kuten Fasanil-
le aikanaan.

KUIVUUS KOETTELI   
TÄNÄKIN VUONNA
Lupaavasti alkanut viljelykausi 
päättyi Malawissa liian nope-
asti, kun sateet loppuivat en-
nen aikojaan. Maissisäkin hinta 
on tällä hetkellä jo kolminker-
tainen verrattuna sellaiseen 
vuoteen, jolloin sato olisi ollut 
hyvä. Ihmiset elävät edelleen 
Malawin maaseudulla kädestä 
suuhun. Pellolle mennään aa-
mulla ani varhain ja uskotaan, 
toivotaan ja rukoillaan, että 
sato tuottaisi ruuan perheelle. 
Malawissa todella kaivattaisiin 
suurempia muutoksia. Parhail-
laan on menossa vaalit ja taas 
toivonhippusia ilmassa, että 
josko seuraavat päättäjät toi-
sivat uutta, parempaa tapaa 
toimia maansa hyväksi. Vali-
tettavan usein nämä poliitikot 
ryhtyvät kuitenkin lupaavasta 
alusta huolimatta palvelemaan 
aina etusijassa omaa etuaan.

MALAWIN KORONATILANNE
Afrikan maista Etelä-Afrikassa 
on todettu eniten koronata-
pauksia. Valitettavasti moni 
malawilainen on lähtenyt pa-
remman elämän toivossa työ-
hön tai työnhakuun juuri sinne. 
Nyt heidän palaillessa kotiseu-
duilleen harva jaksaa pysytellä 
karanteenissa säädettyä aikaa, 
vaan karkaa suoraan kotikon-
nuilleen mahdollisesti ikävä tu-
liainen mukanaan. 

Lapset ja nuoret ovat olleet 
poissa kouluista koko kevään, 
muistetaan heitä rukouksin, 
että into ja mahdollisuudet 
opiskelun jatkamiseen eivät ka-
riudu tähän. Pastorikoulutusta 
oli tarkoitus jatkaa heinä-elo-
kuussa, sekin siirtynee hamaan 
tulevaisuuteen. Rukoillaan, 
että hyvin alkanut työ heidän 
elämässään ja palvelutehtäväs-
sään saa kantaa hedelmää täs-
täkin huolimatta. 
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KUKA MEISTÄ 
ON SUURIN?

tamme ja keneen katsomme. Tämä on 
selvästi nähtävissä kaikkialla.

Maailmassa vallitsee vääränlainen 
kilpailunhenki. Näemme eriarvoisuut-
ta, toisten ihmisten korottamista ja 
samalla toisten ihmisten alentamista. 
Maailmassa on myös omat suosikkinsa. 
Idolinsa, jotka keräävät suuria kannatta-
jajoukkoja ja seuraajia.

Musiikkiteollisuus, urheilu, elokuva, 
muoti, talous, politiikka ja jopa uskon-
not – lähes jokaisella alueella on omat 
suosikkinsa. He ovat ihanne- ja toive-
hahmoja, joissa henkilöityvät ihailijoi-
den sisimmät pyrkimykset ja haaveet.

Juuri tällaiseen tyhjiöön, sekä talou-
delliseen, poliittiseen ja uskonnolli-
seen rappeutumaan, ilmestyy aikanaan 
myös antikristus.

Tämä kertoo myös oman aikakau-
temme yleisistä arvoista. Parhaat vali-
taan ja palkitaan erilaisin tunnustuksin: 
palkinnoilla, pokaaleilla, mitaleilla sekä 
vauraudella ja maineella. Kristittyinäkin 
voimme sortua pitämään näitä asioita 
ikään kuin normaaleina. Sillä tämä maa-
ilmallisuus vallitsee ja vaikuttaa kaikkial-
la.

KILVOITTELUA ITSEMME KANSSA
Kilpailemmeko vielä taivaassakin? Sii-
hen ei taida olla tarvetta. Raamattu ke-
hottaa meitä kristittyjä kilvoittelemaan 
nyt, kun olemme matkalla taivaaseen. 
Kilvoittelu kohdistuu siis ensisijaisesti 
itseemme. Puhutaan “Hengen ja lihan 
taistelusta”. Meidän syntinen vanha 
luontomme vs. Jumalan synnyttämä 
uusi luontomme. 
“Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on 
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on ka-
donnut, katso, uusi on sijaan tullut.” (2 Kor. 
5:17)

Kilvoittelu kohdistuu myös lähim-
mäistemme kunnioittamiseen, kes-
kinäiseen rakkauteen, evankeliumin 
välittämiseen ihmisille sekä Jumalan 
tahdon toteuttamiseen.
“Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, 
jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jota-
kin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämelli-
syyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni 
täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, 
että teillä on sama rakkaus, että olette so-
puisat ja yksimieliset ettekä tee mitään it-
sekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, 
vaan että nöyryydessä pidätte toista parem-
pana kuin itseänne  ja että katsotte kukin, 
ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.” 
(Fil. 2:1-4)

Nykypäivänä ajatus siitä, “kuka 
mahtaa olla jotain enemmän kuin toi-
set”, nousee edelleenkin myös kristit-
tyjen sydämiin. 

Nyt kun meillä ei enää ole Jeesusta 
Kristusta näkyvällä tavalla keskellämme 
– kuten opetuslasten aikana oli – tämä 
ajatus voi todella saada meissä jalan-
sijaa. Pyhän Hengen opettava ja nuh-
televakin ääni vaiennetaan, ja halu olla 
suurempi kuin muut nousee esille. 

On tärkeä katsoa, miten Jeesus suh-
tautui tämänkaltaiseen asenteeseen. 

“Ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka 
heistä mahtoi olla suurin. Mutta kun Jeesus 
tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän 
lapsen ja asetti sen viereensä  ja sanoi heille: 
”Joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun ni-
meeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa 
tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on 
minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista 
on pienin, se on suuri.” (Luuk. 9:46-48)

TAIVASTEN VALTAKUNNASSA ERILAISET 
ARVOPERUSTEET 
Erään kerran Jeesuksen luokse tuli 
Sebedeusten poikien Johanneksen ja 
Jaakobin äiti Salome. Hän tuli pyytä-
mään Jeesukselta erityiskohtelua po-
jilleen. Salome pyysi: ”Sano, että nämä 
minun kaksi poikaani saavat istua, toinen 
sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolel-
lasi, sinun valtakunnassasi.”

Tästä seurasi kinastusta opetuslas-
ten keskuudessa ja Jeesus opetti heitä:

“Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja 
sanoi: ”Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat 
herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat 
käyttävät valtaansa niitä kohtaan.  Näin 
älköön olko teillä keskenänne, vaan joka tei-
dän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se 
olkoon teidän palvelijanne,  ja joka teidän 
keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se 
olkoon teidän orjanne; niin kuin ei Ihmisen 
Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palve-
lemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi 
monen edestä.” (Matt. 20:25-28)

Kristittyjen tulee elää Jumalan tah-
dossa, taivasten valtakunnan sääntöjen 
mukaan. Ei tämän maailman arvojen 

Kysymyksen pohtijat olivat Jee-
suksen seuraajia. Itse asiassa he 
olivat Jeesuksen apostoleja. Ju-

mala on varjellut meitä raamatunlukijoi-
ta, kun Hän ei ole tallettanut Raamat-
tuun kaikkea sitä, miten nämä apostolit 
keskustelivat ja perustelivat toisilleen, 
kuka heistä mahtoikaan olla suurin.

Todennäköisesti kukaan heistä ei 
kuitenkaan ajatellut asettaa itseään 
suuremmaksi kuin Jeesus Kristus on, 
sillä Hän oli heidän vapahtajansa, joh-
tajansa, ja he näkivät Jeesuksen omin 
silmin edessään. Mutta onhan toinen-
kin sija merkittävä?

Meissä ihmisissä on synnillinen ole-
mus. Se on meissä, vaikka emme sitä 
haluaisi tai tiedostaisi.

KETÄ KOROTAMME?   
KENEEN KATSOMME?
Eräässä tunnetussa raamatunkohdassa, 
viitataan Luciferin lankeamiseen. Hän, 
jonka Jumala oli luonut korkeaksi enke-
liolennoksi (kerubiksi), lankesi ylpeyten-
sä vuoksi. Hänellä oli halu olla suurin, 
ensimmäinen! “Kuinka olet taivaalta pu-
donnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! 
Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen 
kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: ’Minä 
nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan 
tähtiä minä istuimeni korotan ja istun il-
mestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. 
Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni 
Korkeimman vertaiseksi.’” (Jes. 14:12-14)

Näin sielunvihollinen lankesi syntiin, 
ja synnin seurauksena myös ihmisissä 
vaikuttaa vastaava asenne – suuri halu 
olla ihailtu, olla ensimmäinen, saada 
suosiota ja mainetta.

Maailmanajassa, jossa elämme, val-
litsee kiinnostus siitä, kuka on paras, 
kuka on esimmäinen, ketä me koro-

JARI VÄLILÄ

mukaan. Me olemme matkalla taivaa-
seen, yksin Jumalan armosta, koska 
olemme pelastuneet Kristuksen Jee-
suksen ristin sovitustyön kautta.

“…vaan sen, mikä on hulluutta maa-
ilmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa 
viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa 
maailmassa, sen Jumala valitsi saattaak-
sensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja 
sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja 
halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei 
mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, 
joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kers-
kata Jumalan edessä.” (1 Kor. 1:27-29)

Menneinä vuosina oli eräs tunnettu 
TV-ruokamainos, jossa eri-ikäiset lapset 
kinastelivat keskenään kotipihallaan.

”Meidän äiti tekee parempaa ruo-
kaa, kuin teidän äiti”

“Meidänpäs!” jne.
Lopulta pienin lapsi sanoi kaikille: 

“Meidän äiti tekee teidän äitien ruo-
at!” Hänen äitinsä työskenteli ilmeisesti 
mainoksen tuottajalla töissä. Kyseessä 
siis ruoanvalmistaja.

Joskus me aikuisetkin sorrumme 
samanlaiseen asenteeseen, jopa kristi-
tytkin. Voimme alkaa tavoitella ensim-
mäisiä sijoja. Mutta meidän tulisi aina 
muistaa, että Isämme Jumala, joka on 
taivaassa, on antanut meille kaiken.

“Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni 
ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä 
oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu 
on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä min-
kin puolelle toista vastaan. Sillä kuka antaa 
sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et 
ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saa-
nut, niin miksi kerskaat, ikään kuin se ei oli-
si saatua.” (1 Kor. 4:6-7)

Olemme saaneet kaiken Jumalal-
ta. Yksin Häntä meidän tulee korottaa. 
Jeesus Kristus opettaa meille taivasten 
valtakunnan periaatteen.

“Vaan joka teistä on suurin, se olkoon 
teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylen-
tää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se 
ylennetään.” (Matt. 23:11-12)

JUMALAN VALTAKUNNAN PERIAATTEET
Muistamme 1 Samuelin kirjasta, kuin-
ka Israelin kansa halusi itsellensä ku-
ninkaan. He saivat Saulin. Mutta Saul 
ei ollut kuuliainen Jumalalle ja Jumala 
hylkäsi hänen valintansa. Jumalan pro-
feetta ja tuomari Samuel sai tehtävän 
mennä voitelemaan toinen seuraaja 
Saulin tilalle. 

Jumala sanoi Samuelille: “Täytä sar-
vesi öljyllä ja mene; minä lähetän sinut beet-
lehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistan-
sa minä olen katsonut itselleni kuninkaan.” 
Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, 
ajatteli hän: ”Varmaan on nyt tässä Herran 
edessä hänen voideltunsa”. Mutta Herra sa-
noi Samuelille: ”Älä katso hänen näköänsä 
äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen 

hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niin kuin ih-
minen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, 
mutta Herra näkee sydämen.” Niin toi Iisai 
seitsemän poikaansa Samuelin eteen. Mutta 
Samuel sanoi Iisaille: ”Herra ei ole valinnut 
ketään näistä”. (1 Sam. 16:1, 6-7, 10, 12-
13)

Lopulta haettiin nuorin pojista, Daa-
vid, paimentamasta lampaita. Sillä Iisai 
ei ollut edes tuonut Daavidia muiden 
joukossa. 

“Ja Herra sanoi: ”Nouse ja voitele tämä, 
sillä hän se on”. Niin Samuel otti öljysarven 
ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä.”

Jopa Samuel sortui katsomaan 
ulkoiseen olemukseen. Silloin Herra 
opetti hänelle tärkeän periatteen – Her-
ra näkee ja tuntee ihmisen sydämen.

Ihmisen sielullisuuden ja hengel-
lisyyden välillä on vain pieni ero. Ai-
noastaan Raamattu voi erottaa sielun 
hengestä!

“Sillä Jumalan sana on elävä ja voimalli-
nen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 
miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa 
sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on 
sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsi-
ja.” (Hepr. 4:12)

Siksi meidän jokaisen tulisi lukea 
henkilökohtaisesti Raamattua ja muo-
dostaa käsityksemme sen pohjalta, 
sekä toimia Sanan mukaan.

JUMALAN PALVELIJAT
Raamatusta löydämme voimallisia Ju-
malan palvelijoita, jotka palvelivat Her-
raa uskollisesti. Sen, mikä Raamatun 
mukaan teki heistä Jumalan palvelijoita 
ja mitä se heille maksoi, voimme lukea 
mm. Heprealaiskirjeestä:

“Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä mi-
nulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, 
Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista 
ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon 
kautta kukistivat valtakuntia, pitivät van-
hurskautta voimassa, saivat kokea lupauksi-
en toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, 
sammuttivat tulen voiman, pääsivät mie-
kanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudes-
ta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon 
muukalaisten sotajoukot. On ollut vaimoja, 
jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet 
kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet 
kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vas-
taan vapautusta, että saisivat paremman 
ylösnousemuksen; toiset taas ovat saaneet 
kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kah-
leita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusat-
tu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat 
kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuo-
hennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettui-
na, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian 
hyviä tälle maailmalle; he ovat harhailleet 
erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuo-
pissa.” (Hepr. 11:32-39)

Tänäkin päivänä on valtavan paljon 
vainottuja kristittyjä. Heistä puhutaan 

myös marttyyriseurakuntana.
Kristittyjä tapetaan uskonsa tähden 

enemmän kuin koskaan aiemmin. He 
ovat monille meistä tuntemattomia, 
mutta eivät Jumalalle. He eivät ole 
parrasvaloissa – suurten lavojen me-
gatähtinä, TV- ja sateliittikanavien ym-
päröiminä, mutta he lukeutuvat niiden 
joukkoon, joista Heprealaiskirjeestä 
luimme. He ovat “uskon esikuvia”.

JOHANNES KASTAJA
Kun katsomme Johannes Kastajan elä-
mää ja hänen palvelutyötänsä, huo-
maamme, että hänen elämällään oli 
tarkoitus. Hän teki uskollisesti kaiken, 
mitä Jumala oli hänelle antanut tehtä-
väksi. Johannes Kastaja oli viimeinen 
Vanhan testamentin profeetta, ja hän 
oli Jumalan valitsema lähettiläs. Hänkin 
kuoli uskonsa tähden.

Johannes Kastaja oli johtaja, sillä 
hänellä oli myös opetuslapsia. Hän ei 
ollut sellainen johtaja, millaista tämä 
maailma odottaa ja arvostaa. Hän ei 
pukeutunut varakkaisiin vaatteisiin ku-
ten rikkaat, eikä hän käyttäytynyt tämän 
maailman vaikuttajien tavoin. 

Johannes oli ulkoisesti kaikkea 
muuta, mitä tämän maailman ihmiset 
odottavat johtajiltaan. Jos tarkastelem-
me hänen ulkomuotoaan, se muistut-
taa meitä muista Vanhan testamentin 
profeetoista kuten Eliasta. Hänellä oli 
yllään kamelinkarvainen profeetallinen 
vaate. Johanneksella oli myös voimal-
linen sanoma, ja kun hän ilmestyi Israe-
lin kansan keskelle, he ymmärsivät, että 
hän oli Jumalan lähettämä profeetta.

Tuohon aikaan oli yleisesti tiedossa, 
että Elia vaeltaa Messiaan tulemisen 
edellä. Joten monet ihmiset odottivat 
profetian toteutumista, ja Johannes 
Kastaja täytti tämän Malakian ennus-
teen:

“Katso, minä lähetän teille profeetta Eli-
an, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri 
ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isi-
en sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet 
heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja 
löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.” (Mal. 
4:5-6)

“Ja hän käy hänen edellään Eliaan 
hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien 
sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat 
vanhurskasten mielenlaatuun, näin Her-
ralle toimittaaksensa valmistetun kansan.” 
(Luuk. 1:17)

Johannes Kastajan tehtävä ja sano-
ma profetoitiin ja ilmoitettiin jo Jesajan 
aikana.

“Huutavan ääni kuuluu: ”Valmistakaa 
Herralle tie erämaahan, tehkää arolle ta-
saiset polut meidän Jumalallemme. Kaik-
ki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja 
kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot 
tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. 

OPETUSRAPORTTI

Tämä kysymys nousee esille eri evankeliumeissa, hieman erilaisin sanamuodoin. 
“Ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin.” (Luuk. 9:46)

“Ja he saapuivat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan hän kysyi heiltä: 
”Mistä te tiellä keskustelitte?” Mutta he olivat vaiti; sillä he olivat tiellä
keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin.” (Mark. 9:33-34)
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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.
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Tuhannet haaveet
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Tribute to Mahalia
Jackson
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NATHANAEL
Hengen tuuli
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Trubaduurin laulu
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Kirje ystävälle
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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

Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen 
nähdä. Sillä Herran suu on puhunut.” (Jes. 
40:3-5)

Myös Jeesus itse todisti Johannes 
Kastajasta sanoen: 

“Kun Johanneksen lähettiläät olivat 
menneet, rupesi hän puhumaan kansalle 
Johanneksesta: ”Mitä te lähditte erämaa-
han katselemaan? Ruokoako, jota tuuli 
huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? 
Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? 
Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät 
ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten 
linnoissa. Vai mitä lähditte katsomaan? 
Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: 
hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on 
se, josta on kirjoitettu: ’Katso, minä lähetän 
enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava 
tiesi sinun eteesi’. Minä sanon teille: ei ole 
vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään 
suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin 
Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin 
hän.” (Luuk. 7:24-28)

EI ITSEMME VAAN JEESUKSEN  
KOROTTAMINEN
Jeesus mainitsi, että Johannes Kastaja 
oli suuri mies kansan keskuudessa ja 
hän oli enemmän kuin profeetta.

“Monet tulivat hänen luokseen ja sanoi-
vat: ”Johannes tosin ei tehnyt yhtään tun-
nustekoa, mutta kaikki, mitä Johannes sanoi 
tästä miehestä, on totta.” Ja monet uskoivat 
siellä Jeesukseen.” (Joh. 10:41-42)

Se, mikä teki Johannes Kastajasta 
suurimman profeetoista, oli siinä, ku-
ten Jeesus sanoi, että hän oli viimei-
nen Vanhan testamentin profeetta juuri 
ennen Jeesuksen tuloa maailmaan. Ja 
Johannes Kastajalla oli etuoikeus ja 
kunnia osoittaa Jeesus Kristus henkilö-
kohtaisesti ihmisille. 

Todellinen Jumalan profeetta, tai 
kuka tahansa Kristuksen seuraaja, ei 
halua tuoda esille itseänsä, vaan teh-
tävämme on korottaa ja osoittaa vain 
Jeesusta Kristusta!

Jeesus sanoi myös, että “vähäisin 
Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin 
hän.” Näin Jeesus haluaa korostaa Ju-
malan valtakunnan merkitystä. Jos et 
ole pelastettu, uskomalla ja turvaamal-
la yksin Jeesukseen Kristukseen, ja jos 
et hyväksy Jeesusta henkilökohtaisesti 
pelastajanasi (vaikka olisit Johannes 
Kastaja), et voi päästä sisälle Jumalan 
valtakuntaan.

Kuten jokaisen ihmisen tässä maail-
massa, myös Johannes Kastajan oli pe-
lastuttava, turvaamalla yksin Jeesuksen 
Kristuksen pelastustyöhön ja syntien 
sovitukseen. 

Siksi jokainen uudestisyntynyt kris-
titty, vaikka olisi kuinka vähäinen, on 
siunattu ylenpalttisesti, siinä pelastuk-

sessa, mikä on Jeesuksessa Kristukses-
sa.

Voimme nähdä, että Johannes Kas-
tajalla oli valtava vaikutus ihmisiin, jotka 
kuulivat hänen sanomansa. Hän kutsui 
heitä parannukseen, mielenmuutok-
seen. Hän julisti pelastuksen hyvän sa-
noman ja johti ihmisiä etsimään Herraa 
Jeesusta.

Johannes Kastaja ei korottanut itse-
ään vaan Jeesusta Kristusta. Koska hän 
todella tiesi kuka Jeesus oli.

“Hän julisti: ”Minun jälkeeni tulee mi-
nua väkevämpi, jonka kengännauhaakaan 
minä en kelpaa maahan kumartuneena 
avaamaan. Minä kastan teidät vedellä, 
mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.” 
(Mark. 1:7-8)

“Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin!” (Joh. 1:15)

Vaikka Johannes Kastajalla oli mo-
nia seuraajia, niin heillekin hän osoitti 
Jeesusta ja sanoi: 

“Hänen tulee kasvaa, mutta minun vä-
hetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikki-
en. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, 
ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka 
taivaasta tulee, on yli kaikkien.” (Joh. 3:30-
31)

Johannes Kastajasta teki suuren se, 
ettei hän kerännyt ihmisiä itsensä ym-
pärille. Hän halusi heidän seuraavan 
Jeesusta Kristusta. Tämä on todellisen 
Jumalan palvelijan asenne: johtaa ihmi-
siä Jeesuksen luokse, seuraamaan Jee-
susta. Ei siis kerätä faneja ympärillensä.

Meillä kristityillä pitäisi myös olla 
nöyrä sydän, kuten Johannes Kastajalla 
oli.

YHTEINEN TEHTÄVÄ
Jeesus antoi lähetyskäskyn seurakun-
nalleen ja jokaiselle uskovalle.

“Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 
kaikille luoduille.” (Mark. 16:15)

Johannes Kastaja johdatti ihmiset 
Jeesuksen luokse, ja Jeesus lähetti 
seurakuntansa kaikkialle maailmaan 
saarnaamaan evankeliumia.

Nykyään on kristillisiä johtajia, jotka ke-
hottavat kristittyjä tulemaan kaikkialta 
maailmasta heidän luokseen, katsele-
maan ja kuuntelemaan heitä sekä ra-
hoittamaan heidän palvelutyötään. 

Meillä kaikilla uskovilla on yksi yh-
teinen tehtävä, ja Jumala ei katso hen-
kilöön.

“…vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, 
niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa että 
koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan 
ääriin saakka”. (Apt. 1:8)

Aivan niin kuin Pietari ymmärsi Kor-
neliuksen talossa: ”Nyt minä totisesti käsi-
tän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että 
jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja 
tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.” 
(Apt. 10:34-35)

Jumala ei siis katso henkilöön korot-
taen toista ja alentaen toista. Sinä kris-
titty olet otollinen palveluksen työhön.

On vain yksi, joka on yli kaiken, kaik-
kein suurin, kaiken kiitoksen ja kunnian 
arvoinen. Jeesus Kristus.

Aikanaan taivaan kirkkaudessa, 
Raamattu ei nosta esille ja korota yhtä 
ainuttakaan Jumalan palvelijaa, ei seu-
rakuntaa, ei erinimisiä palvelutöitäm-
me, vaan me kaikki yhdessä katsomme 
ainoastaan Jumalaan ja Jeesukseen 
Kristukseen.

“Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli 
suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 
kaikista kansanheimoista ja sukukunnista 
ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat val-
taistuimen edessä ja Karitsan edessä puet-
tuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä 
oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella 
äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Ju-
malaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja 
Karitsalta”. Ja kaikki enkelit seisoivat pii-
rissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän 
olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen 
valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat 
Jumalaa, sanoen: ”Amen! Ylistys ja kirkka-
us ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja 
väkevyys meidän Jumalallemme aina ja ian-
kaikkisesti, amen!” (Ilm. 7:9-12) 

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
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One Way Mission ry Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2018/604
Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019–31.12.2022

1 00900

 €

KIITOSAIHEET

Seurakuntien istutustyössä kiitäm-
me hyvästä yhteishengestä One Wayn 
eri seurakuntien välillä. Uskovien yh-
teys on toteutunut koronarajoituksista 
huolimatta. Seurakunnat ovat löytäneet 
itselleen sopivia tapoja yhteistapaamis-
ten ja rukoushetkien pitämiseen säh-
köisen viestinnän välityksellä. One Way 
on tehnyt aktiivisesti työtä myös medi-
assa ja somessa. Suora evankeliointi 
on tuottanut tulosta ja uusia ihmisiä on 
tavoitettu henkilökohtaisesti. Monilla 
paikkakunnilla ollaan jo suunnittele-
massa evankeliointitapahtumia rajoi-
tusten vähitellen poistuessa. Iloitsem-
me myös siitä innosta, jolla One Way 
TVn kanava 30 mainoksia on jaettu.

Israelissa suuri kiitosaihe on, että 
koronavirus on saatu hyvin hallintaan. 
Tiukkojen rajoitusten, hyvän terveyden-
huollon ja Jumalan armon johdosta Is-
rael on niiden maiden joukossa, joissa 
on ollut vähiten kuolonuhreja. Rajoi-
tuksia ollaan purkamassa asteittain ja 
hallitusti. Kesäkuun 15. päivään men-
nessä yhteiskunnan pitäisi toimia lähes 
normaalisti turismia lukuun ottamatta. 
Maskipakkoa jatketaan, ja jos sairastu-
neiden määrä nousee yli 100 hlöä/vrk, 
rajoitukset otetaan uudelleen voimaan.
Naistenkodilla on ollut hiljaista koro-
nan aikana. Asukkaana on ollut etio-
pialaisäiti pienen poikansa kanssa. 
Uusia asukkaita emme ole voineet ot-
taa eristyksen takia. Nyt yhteiskunnan 
avautuessa olemme taas valmiudessa 
uusille tulijoille.
Soppakeittiötä ei ole vielä avattu, vaan 
ruokapaketit jaetaan asiakkaille yhä 
suoraan ovelta. Suurin osa asiakkaista 
on huonokuntoisia vanhuksia, ja mm. 
välimatkan pitäminen on tiloissa vai-
keaa.
Kol ba Midbar -seurakunnan Zoom-
kokouksiin on osallistunut paljon ulko-
puolista väkeä Venäjältä, Englannista ja 
USA:sta. Kristiinaa on pyydetty johta-
maan lauluja lähes joka kokouksessa ja 
hän on ollut muutenkin aktiivisesti mu-
kana. Opinnotkin ovat jatkuneet netin 
välityksellä ja hän on saanut kursseja 
suoritettua. Hän on kiitollinen mielen-
kiintoisista luennoista erikoisesti Israe-
lin historiasta. 
Myös Kristiinan pitämät englannin tun-
nit ovat jatkuneet Skypen kautta läpi 
koko kevään.

Venäjällä olemme kiitollisia, että 
Valentina on parantumassa koronavi-
ruksesta ja sen yhteydessä saamastaan 
keuhkokuumeesta. Hän on tässäkin 
tilanteessa saanut loistaa Herran valoa 
kohtaamilleen ihmisille. Kiitosaihe on 
myös se, että avautui mahdollisuus 
toimittaa avustus hänelle. Kiitämme 
Kristiinasta ja Irmasta, jotka auttavat 
yhteydenpidossa ystäviimme.

RUKOUSAIHEET

Suomi

One Way -seurakunnat
• että Herra osoittaisi suurta armoaan 

ja antaisi taivaallista viisautta kaik-
kiin Suomen One Way -seurakuntiin 
sekä alkuaskeliin uusilla paikkakun-
nilla

• ihmisille rohkeutta ja tarmoa mennä 
eteenpäin näillä paikkakunnilla

• seurakuntien vahvistuminen
• lisää vastuunkantajia

Perjantai Kristukselle -illat
• lisää väkeä PK-toimintaan ja evanke-

liointityöhön, kun toiminta käynnis-
tyy koronarajoitteiden jälkeen

• ihmisten pelastuminen
• viisautta ja Jumalan varjelusta kai-

kille todistajille, evankelistoille ja 
esirukoilijoille

• että ihmiset katsoisivat OW:n nettilä-
hetyksiä ja TV-antennikanavaa

Lapsi- ja nuorisotyö
• johdatusta, viisautta ja voimavaroja 

toiminnan käynnistämiseen syksyllä
• siunausta kaikille mukana oleville 

lapsille ja perheille
• nuorisotyössä kiitosaiheena on Sky-

pen välityksellä käyty raamattupiiri
• viisautta ja johdatusta toiminnan 

aloittamiseen syksyllä
• nuorten välille keskinäistä ykseyttä 

Kristuksessa

OP-koulut ja rukoussolut
• op-koulujen käyneistä uusia op-kou-

lujen vetäjiä
• op-kouluihin osallistuville oman pai-

kan löytämistä seurakunnasta
• ystävyyssuhteita uskoville op-koulu-

jen kautta
• lisää rukoussoluja ja solunvetäjiä 

OW-seurakuntiin

Miestenkodit
• johdatusta miestentyön jatkolle
• päihdeongelmaiset, vangit ja muut 

eri kriisien keskellä elävät, että Herra 
johdattaa heitä luokseen ja kunkin 
tarvitseman avun piiriin

Mediatyö 
• kiitosaiheena One Way TV:n nous-

seet katsojaluvut ja innokkaat kana-
va 30:n seuraajat

• OW:n antennikanavan leviäminen 
koteihin ja pääsy kaapeli-tv -verk-
koihin

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

• oikeanlaisten henkilöiden mukaan-
tuloa tv-ohjelmiin

• varjelusta teknisiltä ongelmilta
• tukijoita tv-työlle

Maahanmuuttajatyö 
• jatkuva epätietoisuus turvapaikan 

saamisesta
• henkinen ja fyysinen hyvinvointi, eri-

tyistä varjelusta mielen alueelle
• hengellinen kasvu ja seurakuntayh-

teys
• Pyhän Hengen johdatusta, voimia ja 

viisautta työtekijöille

Venäjä
• Jumalan johdatusta ja varjelusta 

kaikille työmme piirissä oleville ys-
täville Käkisalmessa, Heinjoella ja 
Koiviston lastenkodissa

• johdatusta ja varjelusta kaikille Koi-
vistosta lähteneille nuorille

• koronapandemian väistyminen, jotta 
voisimme matkustaa Venäjälle

• Valentinan heikentynyt näkö: hyvän 
silmälääkärin löytyminen kaihileik-
kaukseen

Viro
• Herralta selviä askelmerkkejä siihen, 

kuinka viedä evankeliumia virolaisil-
le jatkossakin 

Israel
• Israelin uudelle hallitukselle siuna-

usta ja johdatusta
• suunnitelmat liittää Samaria ja alu-

eita Juudeasta Israelin suoraan kont-
rolliin 1.7. (Trumpin rauhanehdotuk-
sen ja kahden valtion suunnitelman 
mukaisesti). Palestiinalaishallinto 
vastustaa sitä jyrkästi ja uhkaa vasta-
toimilla, mikä näkyy jo nyt kohonnei-
na terroritekoina.

• Naistenkoti, Punainen Matto, Soppa-
keittiö: Herran johdatusta kaikessa, 
että nämä työmuodot saisivat olla 
valona ja siunauksena

• viruksen ja eristyksen myötä lisään-
tynyt perheväkivalta, köyhyys ja 
mielenterveysongelmat kasvattavat 
avun tarvetta. Työmme ja tukemme 
piirissä on muutama vähätuloi-
nen perhe, joita autamme suoraan 
Machaseh-järjestön kanssa.

• Kristiinan opiskelut ja suunniteltu 
Suomen vierailu elokuussa

Kiina
• Herran varjelusta lastenkodille ja 

koko henkilökunnalle
• evankeliumin menestymistä ja roh-

keutta kristityille päivittäiseen elä-
mään

• työn paikallisille johtajille viisautta ja 
Jumalan johdatusta kaikkiin suunni-
telmiin

Intia
• kiitosaiheena työn jatkuminen ja kai-

kinpuolinen varjelu
• että seurakunta selviäisi koettele-

muksista
• New Hope -lastenkodin poikientalon 

tulevaisuus vuokrasopimuksen koh-
ta päättyessä – että pojille saataisiin 
tilat, ja tämä tärkeä ja hedelmällinen 
työ saisi edelleen jatkua

• seuraavan matkan ajankohta   
ja toteutus

• Intian uskonnonvapauden   
jatkuminen

Mongolia
• työmme johtajan Munkhuu Magsa-

rin terveys ja toisen jalan leikkaus
• edelleen vähäinen koronatartun-

tojen määrä: rukoillaan, ettei tauti 
pääse leviämään

• varjelusta työkeskukselle ja sen asuk-
kaille sekä ihmisten eheytymistä

• evankeliumin menestymistä

Nepal
• koko Nepalin lähetyskentän työ, 

seurakuntien jumalanpalvelukset, 
pastorien tapaamiset, evankeliointi-
matkat ym. on pysähdyksissä. Työn 
uudelleen käyntiin saaminen on en-
sisijaisen tärkeää.

• varoja lastenkodin vuokrien sekä 
Sajin ja Hannahin asunnon vuokran 
maksuun

• lastenkodin lasten ja työntekijöiden 
varjeltuminen koronalta

• ruokaa ja elintarpeita seurakuntien 
pastoreille ja heidän perheilleen, 
kun koronan vuoksi kolehti- eikä mi-
tään muitakaan tuloja ole

• kestäväisyyttä kaikille kristityille täs-
sä ennennäkemättömän ankarassa 
tilanteessa

Uganda
• varjelusta työmme piirissä oleville 

ihmisille koronavirukselta
• johdatusta työn jatkumiselle Ugan-

dassa
• uusien kummien saaminen
• seuraavien kaivojen rakentaminen
• ruokatilanne: ettei tulisi nälänhätää
• seuraavan matkan suunniteltu ajan-

kohta tammikuu 2021

Malawi
• ruokkimisihmeitä: huono sato kah-

tena vuotena peräkkäin aiheuttaa 
nälänhätää

• vaalien aiheuttamat levottomuudet: 
Jumalan johdatusta päättäjille

• korona: että ihmiset ymmärtäisivät 
toimia oikein, jottei tauti leviäisi

• varjelusta lapsille ja nuorille, joiden 
koulunkäynti on keskeytynyt koro-
nan takia

Italia
• TV-työhön Herran kutsumia tekijöitä
• Tuula ja Maurizio Secondille voimia 

ja johdatusta
• uskoville evankelioimis- ja lähetys-

näkyä
• että MIE:n seurakuntien kokoukset 

taas pääsisivät alkamaan 

Vastuunkantajat
• uusia vastuunkantajia sekä jokaisel-

le voimia ja kirkasta näkyä Jumalalta

One Wayn talous
• suuri kiitosaihe on, että One Wayn 

talous on pysynyt hyvin tasapainossa 
epidemiasta ja kasvaneista TV-työn 
kuluista huolimatta

• talous on kuitenkin edelleen pysyvä 
tärkeä rukousaihe työssämme 

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET

YLEISVIITE
100900

INTIA
Yleisviite 2325
Vammaistyö 1106
Kummilapsityö 1012
Koulukummityö 2477
Leskien työ 1070
Nuorisotyö 2655
Katulapsityö 1245
Pastorit 1148
Koulubussi 2888
New Hope -koti 2804
NHH-collegetuki 1711
NHH-poikientalon  
rakennushanke 1193

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

VIRO
Raamattutyö 3010

KIINA
Lastenkoti 1083 
Avustustyö 1258

VENÄJÄ
Yleisviite 1164

MALAWI
Opiskelijatuki 2354

ITALIA
Yleisviite 2642

SUOMI
Yeisviite 2312
Miestenkoti 2901
Vankilatyö 2613
Maahanmuuttotyö 2707
TV-työ 2723
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

One Wayn talous on koronaepidemian keskellä säilyttänyt tasapainonsa pa-
remmin kuin mitä pahimmat skenaariot antoivat odottaa. Ihmisten uskollinen 
tuki tällaisena aikana on osoittautunut meille hyvin rohkaisevaksi, ei vain ta-

loudellisessa mielessä, vaan myös henkisesti. 
Monien raskaiden vaiheiden jälkeen, joita olemme viime vuosina joutuneet käy-

mään läpi, ajautuminen taloudelliseen umpikujaan olisi ollut henkisesti kovin lamaan-
nuttavaa. Koronakevään aikana olemme kuitenkin saaneet kokea Jumalan erityistä 
huolenpitoa ja rohkaisua. Sitä olemme saaneet myös teidän kauttanne, jotka olette 
rukouksin ja lahjoituksin seisseet rinnallamme. Olemme selvinneet kaikista velvoit-
teistamme sekä lähetyskentillä että täällä kotimaassa tänä vaikeana aikana. Siitä teille 
kaikille suuri kiitos. 

Erityisen suurena haasteena kotimaantyössä näimme uusimmat hankkeemme – 
kymmenet uudet kokoussalit, joissa One Wayn työ oli juuri saatu käyntiin, sekä uusi 
One Way TV antennikanavalla. Vaikka kokoustoiminta on ollut jäissä useita kuukausia, 
vuokrat ja muut kulut on saatu kuitenkin hoidettua ja TV-työn uudet kustannukset ka-
tettua lahjoitusvaroilla. 

Korona on koskettanut myös kaikkia lähetyskenttiämme, ja ympäri maailmaa on 
eletty hyvin samanlaisissa tunnelmissa ja poikkeusoloissa kuin täällä meillä Suomessa. 
Sielläkin on kuitenkin selvitty päivä kerrallaan eteenpäin, ja elämä jatkuu.

Valitettavasti koronan aiheuttama hätä ei ole kuitenkaan vielä puhjennut täyteen 
määräänsä, vaan sen vaikutukset tulevat viiveellä, ja niihin meidän täytyy myös varau-
tua. On paljon mahdollista, että työttömyys, nälkä ja suuret levottomuudet ovat arkea 
tulevina kuukausina eri puolilla maailmaa. Samoin kuin se, että korona palaa uutena 
aaltona syksyllä ja maailmanlaajuinen kriisi puhkeaa jälleen.

Tarvitsemme edelleen esirukousta selvitäksemme eteenpäin ja osataksemme toi-
mia kaikessa Jumalan tahdon mukaan. Tarvitsemme joka kuukausi reilusti yli 100 000 
euroa pelkästään siihen, että pidämme ihmiset ja toiminnan hengissä. Kiitos teille 
kaikille, jotka olette edelleen rukoillen rinnallamme ja tuette meitä mahdollisuuksien 
mukaan. Yhdessä täytämme tehtävämme loppuun asti. 

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

RUKOUSRAPORTTI TALOUSRAPORTTI

Me emme kerää varoja itsellemme, vaan niille ihmisille, joiden 
keskuuteen Jumala on meidät lähettänyt auttamaan ja lohduttamaan 
siinä hädässä, joka on tullut heidän osakseen.
– Tapani Suonto”
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SIPOO
ONE WAY KAUPPA

raitis & rakentavaSipoon One Way 
-kokoukset 
Syyskuun alusta keskiviikkoisin klo 18
Kahvila Pikkurastas, Graniittitie 5, Söderkulla

Seuraa tiedotusta: onewayseurakunta.fi/sipoo

La 19.9. klo 16-19
One Way -kahvilassa, Kaisaniemenkatu 10

Puhujana PEKKA SARTOLA

Lähi- ja Keski-Idän asioihin perehtynyt ja niihin liittyvistä aiheista 
monta kirjaa kirjoittanut Raamatun opettaja, jonka uusin kirja 
”…ja sitten tulee LOPPU” ilmestyy syyskuussa.

ISRAEL-TILAISUUS

onewaykauppa.fi

HELSINKI
One Way -kahvila, Kaisaniemenkatu 10

2.8. Teppo Lehtomäki
9.8. Tero Hokkanen
16.8. Jari Välilä
23.8. Markus Sainio
30.8. Tapani Suonto
6.9. Teppo Lehtomäki
13.9. Jari Välilä
20.9. Hannu Äimänen
27.9. Tapani Suonto
4.10. Teppo Lehtomäki
11.10. Tero Hokkanen
18.10. Jari Välilä
25.10. Tapani Suonto

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

Pyhäkoulu  

tilaisuuksien aikana!

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

ROVANIEMI
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

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

SEINÄJOKI
onewayseurakunta.fi/seinajoki

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

TAMPERE
Satakunnankatu 50
onewayseurakunta.fi/tampere

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

VANTAA
onewayseurakunta.fi/vantaa

One Way -seurakunnat ovat jälleen avautuneet eri 
puolilla Suomea. Kokoustoiminnassa edetään epidemia-
tilanteen sekä viranomaismääräyksien pohjalta.

Seurakuntien viikko-ohjelman voit tarkistaa kunkin  
seurakunnan nettisivuilta. Osoite on muotoa 
onewayseurakunta.fi/paikkakunta (ilman ääkkösiä).

Sunnuntaijuhla One Way seurakunnissa klo 16

ANTENNI-TV  (kanavapaikka 30) 
Lauantai 
19-20 One Way Makasiini
15-16.30 Opetuslapseuskoulu (lokakuusta alkaen)

Sunnuntai
19-20.30 One Way Makasiini
10-11 Sunnuntaijuhla/jumalanpalvelus (syyskuusta lähtien)

RADIO DEI
Keskiviikko klo 18

NETTI-TV (www.oneway.tv)
Yli 1000 kristillistä ohjelmaa katsottavissa 24/7

SEURAA ONE WAYN LÄHETYKSIÄ ERI KANAVISSA!

HELSINKI

Toteutamme yhdessä yleisön kanssa studiotapahtuman, 
jossa kuvataan ohjelmia syksyn ohjelmistoa varten kana-
valle 30. Iltojen monipuolinen ohjelma koostuu kiinnosta-
vista haastatteluista sekä muusikkovieraista, jotka vastaavat 
myös iltojen musiikista. Illat järjestetään One Way -kahvilas-
sa, Kaisaniemenkatu 10.

Syksyn vieraita ovat mm. Sari Essayah, Juhani Aaltonen, 
Dimitri Isberg, Ulla ja Pete Ronkainen, Ritva Oksanen, 
Ulf Krokfors, Iro Haarla, Eric-Olof Söderström ja Seppo 
J. Järvinen. Juontajana toimii Tiina Sinkkonen.

Yleisöllä on tärkeä rooli ohjelmien hengen luomisessa ja 
osallistujien on hyvä tiedostaa, että tilaisuuksissa kuvataan 
myös yleisöä.

Illassa on myös kahvitauko ja tilaisuus on ilmainen.
(Osallistujamäärää saatetaan joutua rajoittamaan 
koronaepidemian tähden.)

Studioillat järjestää One Way TV:n studiotiimi

STUDIOILTA
Tervetuloa mukaan!

Lauantaina 15.8. / 12.9. / 17.10.
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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

AUTA MEITÄ
AUTTAMAAN!

Lahjoita netissä:
onewaymission.fi/lahjoita

Lahjoita soittamalla:
0600 02812 

 (puhelun hinta noin 10 €)

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


