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JARI VÄLILÄ

Joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen,
mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni,
hän pelastaa sen.

J

eesuksen sanat Raamatussa ovat kohti käyviä.
Raamattu sanoo, että Jeesuksen kautta Jumalan armo
ja totuus ilmoitettiin ihmisille.
Jeesus puhuu totuutta ja vain
totuus voi vapauttaa ihmisen.
Ihmisellä on vain yksi elämä ja hänen identiteettinsä ja
maailmankuvansa muodostuvat
monien asioiden kokonaisuutena. Raamattu ilmoittaa, että
yksi erittäin tärkeä osa ihmisen
olemuksesta on kuollut, vaikka
ulkoisesti kaikki näyttäisi olevan
eloisaa ja energistä.
Tuo tärkeä ihmisen kuollut
osa on ihmisen ja Jumalan välisen hengellisen yhteyden puute. Raamattu sanoo, että synti
sai aikaan tuon hengellisesti
kuolleen tilan, joka erottaa ihmisen
destä (Ef.2:1).
Kuitenkin, tätä tiedostamatta,
kaikin tavoin elämään luonnollisen
ja tarpeidensa mukaan ja pitämään
mästä.

ja mielihalujensa orja, ennen
kuin hän kuulee evankeliumin
sanoman, pelastuskutsun. Ihminen ei myöskään koskaan voi
vapauttaa itseänsä tästä syntisestä tilastaan, vaan hän tarvitsee Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen apua.

”Jeesus vastasi heille: ”Totisesti,
totisesti minä sanon teille: jokainen,
joka tekee syntiä, on synnin orja.
Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika
pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät
vapaiksi, niin te tulette todellisesti
vapaiksi.” (Joh. 8:34-36)

Jumalan yhteyihminen pyrkii
ymmärryksensä
kiinni tästä elä-

”Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni
kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä
minun tähteni, hän pelastaa sen.” (Luuk. 9:23)

Jeesus tarjoaa jokaiselle ihmiselle pelastusta ja
iankaikkista elämää. Mutta meidän tulee kääntyä
omilta teiltämme Jeesuksen luokse, uskoen Häneen ja tunnustaen syntimme.
Luonnostaan ihminen ei käsitä olevansa synnin

On valtavaa vapautua syntisestä minäkeskeisyyden vankilasta. Kun vastaanotamme
Jumalan armon ja pelastuksen
Kristuksen kautta, todellinen
Jumalan tarkoittama elämä alkaa vaikuttaa meissä. Jumala parantaa ja eheyttää
meitä kokonaisvaltaisesti. Kristus-keskeisen elämän
löytäminen on myös aidon itsensä löytämistä.
Kristuksen seuraaminen edellyttää itsensä kieltämistä eli vanhan syntisen elämämme hylkäämistä. Se edellyttää myös ristin ottamista päivittäin eli
Jumalan meille valmistaman elämän haluamista ja
tavoittamista. Mutta juuri nämä antavat uskovalle
todellisen vapauden vanhan elämämme kahleista.
Kristus vapauttaa meidät todelliseen Jumalan
lasten vapauteen.
Tämän sanoman esillä pitäminen on meidän kristittyjen etuoikeus. Mitä enemmän näemme ympärillämme synnin pimeyttä, sitä enemmän seurakunnan
tulisi välittää evankeliumin valoa pimenevään maailmaan.
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RAAMATTUTUNTI

TAPANI SUONTO

ELÄMÄSI HEDELMÄT
“Haluan muistuttamalla herättää teidän puhdasta mieltänne.” (2 Piet. 3:1)
“Hedelmästä puu tunnetaan.” (Matt. 12:33)

K

aikki tietävät, mikä on Nobelin
rauhanpalkinto. Mutta kuka oli
itse herra Nobel? Hänet tunnettiin
aikanaan upporikkaana ase- ja räjähdetehtailijana, joka ansaitsi valtavan omaisuuden teollisuuskonsernillaan. Eräänä
päivänä Nobel luki lehdestä uutisen
omasta kuolemastaan. Se oli otsikoitu:
”Kuolemankauppias kuoli itse.” Tuo virheellinen uutinen järkytti syvästi Nobelia.
Tälläkö tavalla minut kerran muistetaan?
Hän päätti tehdä asialle jotain ja säätiöi
suuren omaisuutensa. Tuon säätiön rikkauksista hän määräsi annettavaksi vuosittain Nobelin nimeä kantavan rauhanpalkinnon ja monia muita tieteen alojen
palkintoja. Tänään hänet tunnetaan rauhanmiehenä, ei kuolemankauppiaana.
Jokainen meistä jättää jonkin jäljen
tähän maailmaan, tahtoi tai ei. Jostain
meidät kaikki muistetaan. Jokainen meistä tuottaa jotain hedelmää – hyvää tai pahaa. Siksi aihe on tärkeä meille jokaiselle.
Lontoon esikaupunkialueella vaikutti
aikanaan lääkäri nimeltä Smith. Hän eli
vaatimattomasti, eikä hän koskaan saavuttanut mitään suurta. Ehkä moni piti
häntä korkeintaan keskinkertaisena lääkärin ammatissaan, sillä hänellä ei näyttänyt olevan minkäänlaista kunnianhimoa.
Lopulta tohtori Smith kuoli ja sukulaiset
järjestivät hänelle hautajaiset. Niistä tuli
valtava sensaatio, sillä hautajaisiin osallistui tuhansia ihmisiä. Tohtori Smith oli
hoitanut koko elämänsä Lontoon köyhiä
– monia ilmaiseksi – ja nyt kaikki halusivat
tulla jättämään hänelle viimeiset jäähyväiset. Joku oli ottanut talon seinästä, jossa
Smith oli asunut, emalisen kyltin ja toi sen
haudalle. Siinä luki suurin kirjaimin: “Tohtori Smith asuu yläkerrassa.” Sen hän pystytti hautakummun päälle. En tiedä, onko
tuo kyltti haudalla vielä tänäkin päivänä.
Millaiset ovat kerran sinun hautajaisesi? Millaisen jäljen sinä jätät lähimmäisiisi? Sinun elämälläsi täällä maan päällä on
yksi tarkoitus: tuottaa hedelmää Jumalan
kunniaksi. Siitä haluan jälleen sanoa jotakin ja Pietarin sanoin ”muistuttamalla herättää teidän puhdasta mieltänne”. (2 Piet. 3:1)
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MITÄ HEDELMILLÄ TARKOITETAAN?
Monille Raamatun mainitsemat hedelmät
tarkoittavat ihmeitä, sairaiden parantumisia, maallista rikkautta osoituksena Jumalan mielisuosiosta, suuria hengellisiä projekteja, kultaa kimaltelevia kirkkosaleja ja
maailmanlaajuisia evankelioimisprojekteja. Tämäkö on se hedelmä, josta Raamattu puhuu?
Moni kokee suurta alemmuutta, kun
ei ole parantanut ainoatakaan sairasta, vaikka on monien puolesta rukoillut.
Moni ei ole koskaan profetoinut, ei ole
perustanut edes rukouspiiriä, eikä tehnyt
mitään muutakaan urotyötä, jonka voisi
esitellä aikaansaannoksenaan. ”Minulla
ei ole minkäänlaista hedelmää esiteltäväksi Jumalalle”, ihminen saattaa sanoa
masentuneena.
Kun puhutaan suurista hedelmistä, on
syytä kääntää katse Johannes Kastajaan.
Raamattu sanoo hänestä: ”Johannes ei
tehnyt yhtään tunnustekoa”. Hän ei parantanut ainoatakaan sairasta eikä tehnyt
mitään muutakaan yliluonnollista. Hän
saarnasi vain yksinkertaista parannuksen
sanomaa ja vaikutti ainoastaan noin puolentoista vuoden ajan, kunnes hänet jo
mestattiin. Monien ihmeitä ihannoivien
tämän päivän kristittyjen mielestä hänen
aikaansaannoksensa ei olisi minkään arvoinen. Jeesus sanoi kuitenkin Johannes
Kastajasta: ”Ei ole vaimoista syntyneiden
joukossa ketään suurempaa kuin Johannes Kastaja.”
Mitä sitten ovat ne oikeat hedelmät,
joista Jeesus puhuu? Jeesus sanoi: “Tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi!”
Mieluummin kysyisinkin tänään: Millainen
on se ihminen joka tuottaa hyvää hedelmää?
Pietari sanoi tällaisesta ihmisestä kerran: “Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia
eikä hedelmättömiä.” (2 Piet.1:8) On olemassa jotain niin voimallista, että se saa
ihmisen aivan kuin itsestään tuottamaan
hedelmää.
“Pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja,
avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyy-

dessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta,
veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät,
niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä
hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitävastoin ei
niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.”
(2 Piet.1: 5-8)
TÄRKEÄ KYSYMYS
Mikä on sellaista, mikä saa meidät automaattisesti tuottamaan hedelmää? Mikä
on niin voimallista, että voimme tuottaa
iankaikkista hedelmää aivan kuin itsestään? Mikä on niin tärkeää, että jos se
puuttuu, jäämme hedelmättömiksi? Se
on kysymys, jonka äärelle on syytä pysähtyä. Nuo Raamatun mainitsemat asiat
ovat avu, ymmärtäväisyys, itsensä hillitseminen, kärsivällisyys, jumalisuus ja rakkaus. Mitä ne tarkoittavat?
Avu tarkoittaa alkutekstissä moraalista
rohkeutta toimia ja puhua oikein. Pysymistä lujana totuutta puolustaessaan.
Juuri sitä tässä ajassa tarvitaan enemmän
kuin koskaan ennen.
Ymmärtäväisyys tarkoittaa Jumalan ja
Hänen sanansa ja periaatteidensa tuntemista.
Itsensä hillitseminen tarkoittaa tasapainoista käytöstä, joka ei lähde missään
asiassa harhateille eikä menetä malttiaan.
Kärsivällisyys tarkoittaa koetusten ja vaikeuksien kestämistä, toimintakyvyn säilyttämistä kaikissa tilanteissa.
Jumalisuus tarkoittaa, että ihminen tekee
sitä, mikä on Jumalalle mieleen – elää
Kristuksen esikuvan mukaan.
Veljellinen rakkaus tarkoittaa sitä, että
ihminen rakastaa ja huolehtii kaikista, jotka uskovat Jeesukseen.
Yhteinen rakkaus taas tarkoittaa sitä,
että kristitty rakastaa kaikkia muitakin
ihmisiä, jopa vihamiehiäänkin. Ei tunnetasolla, vaan teoissa ja käytännössä.
Näitä Pyhä Henki kehottaa meitä tavoittelemaan, sillä silloin emme voi olla hedelmättömiä. Tämä kaikki ei tee sinusta
rikasta eikä ehkä ihmistä, joka parantaa
sairaita ja tekee voimallisia tekoja. Ne eivät tee sinusta kuuluisaa ja ihailtua. Mutta
ne tekevät sinusta ihmisen, joka tuottaa
sellaista hedelmää, jota Jumala on sinut
tarkoittanut tuottamaan. On olemassa
ennalta valmistettuja tekoja, joita juuri

sinut on kutsuttu tekemään Hänen kunniakseen. Älä siis tavoittele mitään muuta.
Moni yrittää kaikin voimin saada aikaan jotain arvokasta, jota voisi sanoa
suureksi hedelmäksi, mutta jotain puuttuu. Puuttuu moraalista rohkeutta, Jumalan ja Hänen sanansa tuntemista, tasapainoista käytöstä, koetusten ja vaikeuksien
kestämistä, halua elää Kristuksen esikuvan mukaan, rakastavaa ja huolehtivaa
käytöstä muita uskovia kohtaan ja välittämistä niistäkin, jotka eivät usko.
Tällaisille asioille ihminen voi viitata
kintaalla todeten: ”Älä sinä aina jaksa
saarnata samaa. Nuo ovat jo tuttuja asioita, mutta minä tahdon parantaa sairaita ja
tehdä ihmeitä, niin että kaikki hämmästyvät.” Ne asiat, jotka Jumalan silmissä ovat
keskeisiä, jotta voimme tuottaa todellista
hedelmää, ihminen hylkää. Joillekin heistä Jeesus joutuu sanomaan kerran: ”Minä
en ole koskaan sinua tuntenut.”

TIE HEDELMÄN TUOTTAMISEEN

Joskus jumalattomat valittavat, kun heidän naapurissaan tai työpaikallaan on
uskovainen, joka on aivan kauhea käytökseltään, pelottava, tyly ja kova riitelemään. Saman ihmisen olen saattanut tuntea kristittyjen joukossa hyvin palavana ja
hurskaana.
Kerran eräs ihminen sattui pankkiin,
kun yksi mies riehui siellä hirveällä tavalla. Hän haukkui kaikki virkailijat, kun asiat
eivät sujuneet hänen mielensä mukaan.
Tuo mies oli erään seurakunnan pastori.
Se mistä tänään kirjoitan, ei ole jokin
vaihtoehto, vaan tie hedelmää tuottavaan
elämään. Kun olet oikealla tiellä, saavutat
myös päämäärän, vaikka et sitä itse edes
huomaisi. Tuo tie on lopulta Jeesus Kristus, sillä Hän sinussa voittaa heikkoutesi
ja saa kaiken arvokkaan hedelmän aikaan.
On olemassa paljon kristittyjä, jotka
eivät koskaan edes ajattele hedelmiä,
mutta heidän elämässään on moraalista rohkeutta, Jumalan ja Hänen sanansa
tuntemista, tasapainoista käytöstä, koetusten ja vaikeuksien kestämistä, halua
elää Kristuksen esikuvan mukaan, rakastavaa ja huolehtivaa käytöstä muita uskovia kohtaan ja välittämistä niistäkin, jotka
eivät usko. Siksi he tuottavat jatkuvasti
hedelmää, vaikka eivät sitä itse huomaa.
Sitä hedelmää, jota Jumala on luonut juuri heidät tuottamaan.
			

PALKKAPÄIVÄ LÄHESTYY

Ehkä sinä olet kantanut pitkään vastuuta
Jumalan valtakunnan työssä. Olet valvonut, hikoillut, paastonnut ja rukoillut. Olet
pelännyt ja uupunut monta kertaa, ja kaiken jälkeen kuulet ihmisten sanovan: ”Ei
se Matti tai Maija tätä saanut aikaan, vaan
Jumala. Kaikki kunnia kuuluu vain Jumalalle.”

Tällaiset sanat voivat tuntua joskus hämmentäviltä kaiken uurastuksen ja vaivannäön jälkeen. Mutta ne ovat silti totta.
Jeesus sanoi: “Kun olette tehneet kaiken,
mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Me
olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään’.” (Luuk.17:10)
Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle, niin
Raamattu opettaa. Meitä ei kukaan palvo kerran taivaassa, siellä kaikki ylistävät
vain Jeesusta. Siksi ihminen saattaakin
kysyä, eikö tällä kaikella sitten olekaan
mitään merkitystä minun itseni kannalta?
Raamattu sanoo, että “ei Jumala ole väärämielinen”. Kaikki kunnia kuuluu kyllä
Jumalalle, mutta palkka kuuluu ihmiselle.
Kaikesta vaivannäöstäsi sinulle maksetaan kerran palkka. Et voi ojentaa edes
vesilasia toiselle uskovalle niin, että sitä
ei havaittaisi taivaassa ja sinä et saisi siitä
kerran palkkaa. Näin Raamattu lupaa. Tuo
palkkapäivä lähestyy, jolloin kirjat avataan
ja kukin saa palkan tekojensa mukaan.
Pietari sanoi kerran näistä hedelmän
tuottamisen edellytyksistä: “Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on
unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.” Tällainen ihminen on kovasydäminen, ylpeä ja yläpuolella muiden. Hänestä on tullut sellainen, koska hän ei enää
muista, että oli kerran itse samanlainen
syntinen kuin muutkin, ja pelkästä armosta sai syntinsä anteeksi.
Hedelmän tuottamiseen tarvitaan
kasvua kristittynä, ja kun sitä saa tapahtua, sinä tuotat hedelmää ihan itsestään
– Kristus sinussa saa sen aikaan.

MIKÄ ON VASTAUS?

“Joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa
sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen.” (Matt. 16:25)
Joskus kuulen ihmisten pyytävän esirukousta, koska he ovat niin onnettomia,
etteivät tahdo jaksaa enää elää. Joku on
murheen murtama, koska hänellä ei ole
aviopuolisoa. Toisella taas ei ole lapsia.
Joku on maahan lyöty, koska ei ole ylioppilas, toinen ei ole riittävän kaunis tai
riittävän komea.
Kaikki nämä ovat toki tärkeitä asioita,
joiden puolesta täytyykin rukoilla. Kyllä
Jumala ottaa kaikki pienetkin tarpeemme
ja murheemme tosissaan. Mutta vastaus
tähän syvään uupumukseen on aivan
muualla. Vastaus ei ole onnellisen elämän
saavuttamisessa, vaan siitä luopumisessa.
“Joka kadottaa elämänsä Kristuksen tähden, hän löytää sen.”
Kun ihminen suostuu kadottamaan
kaiken Kristuksen tähden, hän löytää uuden elämän. Silloin Kristus ja Hänen valtakuntansa tulevat niin rakkaiksi ja tärkeiksi,
että kaikki unelmat jäävät sen varjoon.
Ihminen voi luopua kodista, puolisosta,

menestyksestä ja jopa koko elämästään,
kun hän on ymmärtänyt, minkä aarteen
hän saa tilalle: Kristuksen ja hänen tahtonsa toteutumisen.

VAIKEUKSIENKIN KESKELLÄ

Kun itse olin kerran nuorena uskovana
murheen murtama, sain eräältä kokeneelta kristityltä hyvän neuvon: ”Ylistä kaiken
keskellä Herraa”. Tuo neuvo nosti minut
murheitteni yläpuolelle – ei vain silloin
vaan aina uudestaan, kun taakat ovat käyneet liian raskaiksi. Ylistys vaikeuksienkin
keskellä on hedelmän tuottamista. Raamattu sanoo, että se on “niiden huulten
hedelmää, jotka Jumalaa ylistävät”. Vaikeuksienkin keskellä sinä voit tuottaa hedelmää Jumalalle.
Lähes pari tuhatta vuotta sitten Rooman Colosseumilla vietettiin vihkiäisjuhlaa. 8 000 ihmistä oli koolla tuossa historiallisessa tapahtumassa. Torvisoittokunta
soitti fanfaarin, kun itse keisari nousi pitämään avajaispuhetta. Hän osoitti erityistä kunnioitusta arkkitehdille, joka oli
suunnitellut Colosseumin. ”Erityisenä
kunnianosoituksena
arkkitehdillemme
järjestämme nyt erikoisnäytöksen”, sanoi
keisari. Samassa suuri joukko ihmisiä ajettiin areenalle. Yleisön eteen virtasi laulava
kristittyjen marttyyrien joukko. Colosseumin toinen portti avattiin ja areenalle hiipivät nälkiintyneet leijonat. Silloin roomalainen arkkitehti huusi: ”Minä myös olen
kristitty!” Areenalle tuli haudan hiljaista.
Vain leijonien murahdukset kaikuivat Colosseumilla. Kaikki tuijottivat arkkitehtiä.
Sitten keisari viittasi kädellään ja sotilaat
tarttuivat arkkitehtiin ja raahasivat hänet
muiden kristittyjen joukkoon Colosseumille. Sinne päättyi Colosseumin suunnittelijan elämä.
Emme tiedä tuosta arkkitehdistä paljoakaan. Voimme kuitenkin päätellä jotain. Hän oli saanut varmasti elämänsä aikana kokea paljon menestystä, rikkautta,
asemaa ja kunniaa. Ehkä hän oli ollut hyvin onnellinenkin. Mutta hänellä oli vielä
jotain enemmän: Hän oli totinen Kristuksen seuraaja ja siksi hänellä oli Jumalan
ja Hänen sanansa tuntemista, moraalista
rohkeutta toimia oikein, halua elää Kristuksen esikuvan mukaan, rakkautta uskonveljiä kohtaan ja tasapainoista käytöstä. Ilman tätä kaikkea ei hän olisi kyennyt
tuottamaan kunniaa Jumalalle vielä viimeisinä elämänsä hetkinä.
Jumala tahtoo, että me kaikki saamme tuottaa hedelmää eläessämme ja
vielä kuollessammekin. Se ei ole itsestäänselvyys. Siihen tarvitaan hengellistä
kasvua ja varustuksia, joita meillä itsellämme ei ole. Nuo varustukset Jumala on
luvannut niille, jotka totisella sydämellä
seuraavat Kristusta.
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TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVAT MIKA PAKARINEN, ONE WAY TV

One Way Mission sai yllättäen tilaisuuden järjestää konserttitapahtuman Olavinlinnan
oopperalavalla Savonlinnassa lauantaina 22.8.2020. Linnan upeat puitteet tarjosivat varmasti
sekä visuaalisen, musiikillisen että hengellisen elämyksen kuulijoille.

S

avonlinnan oopperajuhlat on vuosittain järjestettävä, kuukauden mittainen festivaali, joka
pidettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1912
Aino Ackten toimesta. Tapahtuma hiipui välillä, mutta on vuodesta 1967 alkaen toiminut säännöllisesti.
Yllättäen viime keväänä alkanut koronapandemia
koitui kesän juhlien kohtaloksi, ja tapahtuma jouduttiin perumaan. Joka kevät Olavinlinnaan rakennettava

oopperakatsomo oli kuitenkin jo tehty eikä tiloja pystytty hyödyntämään toivotulla tavalla. Tässä Savonlinnan
kaupunki ja Visit Savonlinna tulivat avuksi tarjoamalla
tukea tapahtumien järjestäjille. Otimme yhteyttä tapahtumatuottajaan ja saimme tiedon, että myös One
Way Mission voisi järjestää konsertin Olavinlinnassa.
Omat haasteensa konsertin järjestelyyn toivat tiukka aikataulu sekä arvokas Museoviraston omistama
kiinteistö, jonka käyttöä ohjaavat lukuisat säädökset.

Jorma Elorinne

Benjamin Roth ja Viktor Klimenko

Kaikesta tästä kuitenkin selvittiin ja konsertista tuli totta. Olen laulanut linnassa kesäisin oopperaa useiden
vuosien ajan, mutta koskaan en ole voinut kuvitella olevani järjestämässä hengellistä konserttia samalle lavalle. Kaikki tämä tuntui ihmeeltä.
Tiukasta aikataulusta huolimatta saimme monipuolisen esiintyjäjoukon. Sopraano Heli Närhi johdatteli
kuulijat Oskar Merikannon sinivalkoisiin säveliin. Tiina Sinkkonen tunnelmoi Elvis Presleyn hengellisen
ohjelmiston parissa. Baritoni Jorma Elorinne tarjosi
kuulijoille myös oopperaa. Laulajien kanssa musisoivat pianisti Heli Ahvenainen-Saaristo, viulisti Isa Halme, kontrabasisti Ulf Krokfors sekä rumpali Thomas
Törnroos. Konsertin lopuksi Viktor Klimenko esiintyi

yhdessä pianistinsa Benjamin Rothin kanssa esittäen
rakastettuja hengellisiä lauluja, ja toiminnanjohtaja
Tapani Suonto piti juhlapuheen.
Onnistuneen konsertin kruunasi myös hyvin toiminut tekniikka. Äänentoisto hoidettiin ammattitaidolla
linnan vakituisen henkilöstön taholta, ja One Wayn
tv-nauhoitus sujui lisäksi toivotulla tavalla. Kun vielä
yleisöäkin saapui paikalle lähes se, mitä voitiin koronarajoitusten tähden ottaa, voi vain todeta, että Jumalan
siunaus oli mukanamme. Kiitos siitä Hänelle!
Haluan lisäksi kiittää kaikkia esiintyjiä, tekniikkaa,
Visit Savonlinnaa ja teitä, rakas yleisö, jotka teitte konsertin todeksi.

Sydämeni Sävelet -konsertti on
katsottavissa One Way TV:ssa.

6

RAPORTTI 4/2 0 2 0

7

FORSSA
nen työ. Toinen vaihtoehto oli aloittaa
työharjoittelijana Forssan One Wayn
vetäjänä.
– Niin sitten ryhdyin helmikuussa
käynnistämään Forssan One Way -seurakuntaa. Ilokseni sain jo alusta alkaen
ihania ihmisiä mukaan tähän haasteeseen. Mm. Vuokko Wessman, Arja
Viitaniemi ja Sisko Koskivuori ovat olleet seurakunnalle ja minulle todellisia
tukipilareita. Vuokon ja Siskon kanssa
kiersimme katsastamassa erilaisia tiloja, kun etsimme sopivaa kokoontumispaikkaa seurakunnalle. Tuntuu, että Jumala osoitti meille juuri nämä tilat!
Ensin seurakunta vuokrasi katutasossa olevan huoneiston, mutta myöhemmin he onnistuivat saamaan edullisesti sekä ala- että yläkerrankin tilat. Ja
niihin todella mahtuu paljon ja erilaista
toimintaa.

KYNNYS SEURAKUNTAAN ON MATALA
Jari Lindroos Vantaan Hope Singersien kanssa
Forssan One Way -seurakunnan edustalla

Tarjolla mahdollisuus elämänmuutokseen
TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT ARTO MÄKI-NEVALA, JARI LINDROOS

Saan oikein vakuuttaa itselleni, että olen nyt seurakunnassa – tarkemmin sanoen muutokseen uskoon tulemisen kautta
samalla viedä evankeliumin ilosanoForssan One Wayllä, niin erilaista täällä on. Kaikesta näkee, että tämä seurakunta ja
maa eteenpäin.
on avannut ovensa erityisesti nuorille, niin uskoville kuin heillekin, jotka kaipaaJARILLA MONTA TUKIPILARIA
vat vain mukavaa tekemistä ja usein myös luotettavaa kuuntelijaa.
SEURAKUNNASSA

P

ieni peilipöytä, jonka laatikoista löytyy lukemattomia erivärisiä kynsilakkapulloja, glitteriä ja
kaikkea, mitä tytöt ikinä voisivat toivoa.
Lasten leikkihuone. Kymmeniä erilaisia pelejä biljardipöydästä koronaan ja
lautapeleihin. Maalaustelineitä, joiden
ääressä tulevat taiteilijat voivat harjoitella vesi- ja öljyvärein. Punttisali, jonka
vieressä on suihku – eihän sitä hikisenä
voi tulla rukoilemaan. Suuri tv-ruutu,
jonka edessä olevilla mukavilla sohvilla
voi katsella kristillisiä elokuvia.
Seurakunnan vetäjä ja pastori Jari
Lindroos kertoo, että heidän tavoitteenaan on ollut järjestää rentoa yhdessäoloa ja sen lomassa kysellä nuorilta,
mitä heille kuuluu. Varsinkin Perjantai
Kristukselle -illat ovat eräänlaisia avoimien ovien iltoja. Illat alkavat yhteisel-
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lä rukouksella, jonka jälkeen halukkaat
voivat pelata biljardia tai muita pelejä.
Tarjolla on myös pikkupurtavaa.
– Keskustelemme ja juttelemme
ihmisten kanssa ja kutsumme heitä kadulta mukaan, Jari kuvailee.
Klo 20–21 on evankeliointitilaisuus,
jonka jälkeen seurustelua ja pelien pelaamista jatketaan.
– Yhdessä Mikko Virkkulan kanssa vastaamme näistä PK-illoista, Jari
kertoo ja lisää, että myös seurakunnan nuoret ovat vahvasti mukana. He
houkuttelevat iltoihin uusia nuoria.
– Viimeksi evankeliointitilaisuudessa oli
kolme nuorta, jotka eivät vielä olleet
uskossa. Toisaalta tärkeää ei ole uusien tulokkaiden määrä, vaan yhdessäolomme laatu. Näkynämme on ennen
kaikkea tarjota mahdollisuutta elämän-

Jari Lindroos aloitti Forssan One Wayn
käynnistämisen vasta viime helmikuussa, mutta koronasta huolimatta seurakunta on saanut vajaassa kymmenessä
kuukaudessa paljon aikaan. Jari itse oli
jo aiemmin kiertänyt puhumassa eri
OW-seurakunnissa.
– Ajattelin aina, että jos Forssassa
olisi One Way, niin siellä minäkin olisin.
Arvostan One Wayssä erityisesti sen
perinteistä, raitista ja tervettä Raamatun opetusta. Olen nähnyt tarpeeksi
paljon, miten Raamatun auktoriteetista
on lipsuttu pois. Kun opiskelin teologiaa, kärsin siitä, että Henki ei saanut
vaikuttaa – meille jaettiin vain teoriaa.
Viime vuodenvaihteessa Jari Lindroosin edellinen työ oli loppunut ja hän
rukoili, mikä olisi hänen seuraava paikkansa. Forssan Vapaaseurakunnassa
olisi ollut tarjolla palkallinen kokoaikai-

Upeista tiloistaan huolimatta Forssan
One Way ei suinkaan ole käpertynyt
pelkästään sisälle. Tärkeä elementti
heidän toiminnassaan on myös katuevankeliointi.
– Itselläni on vahva näky sielujen
voittamisesta Herralle, Jari kuvailee.
– Se merkitsee sitä, että emme voi jäädä vain neljän seinän sisälle. Lauantaipäivät ovatkin meille iskupäiviä, jolloin
tapaamme mahdollisimman monia ihmisiä.
Silloin läheiselle torille pystytetään
pöytä, jolla on tarjolla erilaisia traktaatteja ja esitteitä seurakunnan toiminnasta, ja samalla seurakuntalaiset sekä
laulavat että kertovat evankeliumia.
– Forssassa on 17 500 asukasta, mutta
vain noin 1 000 uskovaa, jotka käyvät
seurakunnissa, Jari toteaa. Evankeliumille on siis todellinen tarve.
– Olemme myös satsanneet paljon
siihen, että seurakuntaan on helppo
tulla. Kynnys ei ole korkea. Juuri tämän
takia olemme hankkineet pelejä, rakentaneet punttisalin ja videonurkkauksen
sekä tyttöjen kosmetiikkahuoneen ja
lasten leikkitilan. Pienimpien on helppo
rauhoittua sinne sunnuntaijuhlan puheosuuden ajaksi. Haluamme, että kaikki
kokevat olevansa tervetulleita meille
iästä ja uskon määrästä riippumatta.
Ja tulijoita on ollut. Sunnuntain Sanan ja sävelen illoissa on usein lähes
täysi sali, joista vakituisia kävijöitä on
noin 20–25. Sinne tulee myös paljon ihmisiä muistakin seurakunnista. Torstain
rukouskokouksissa käy yli 20 henkeä ja
opetuslapseuskoulussa on tänä syksynä jo 30 innokasta opiskelijaa.
Jari itse on periaatteessa mukana

Ensimmäisen sunnuntaijuhlan yleisöä

kaikessa – niin paljon kuin muilta menoiltaan ehtii. Pari kertaa kuussa hän
käy opettamassa muissa OW-seurakunnissa, ja ensi vuoden alusta lähtien
hän alkaa vastata myös Porin OW-seurakunnasta.
Onneksi omassa seurakunnassa on
paljon sellaisia, jotka pystyvät ottamaan vastuuta.
– Meillä on WhatsAppissa tiedotusryhmä, jossa päätämme, kuka tekee
mitäkin. Vastuutiimissä on toistakymmentä ihmistä ja vanhimmistokin on
aloittamassa toimintaansa. Tiedän, että
hommat hoituvat, vaikka en itse aina
olisikaan mukana.

TÄRKEÄT HENGELLISET ÄIDIT JA ISÄT

Istumme keittiön pöydän ääressä iltapäiväkahvilla. Aurinko paistaa ja herkulliset pullat maistuvat. Keittiöstä päävastuullisena oleva Vuokko Wessman
kiittää siitä, että hänellä on keittiössä
monta osaavaa ja hyvää työtoveria.

Yhtä iloinen omasta tehtävästään seurakunnassa on Arja Viitaniemi, joka vastaa lastentyöstä. Lisäksi hänen kädenjälkensä näkyy koko seurakuntatilan
sisustuksessa.
– Jokaiselle halukkaalle on löytynyt
oma palveluspaikka, iloitsee Jari.
Vuokolla ja Arjalla on tärkeä rooli
myös sielunhoitajina. Seurakunnassa
tarvitaan sekä hengellisiä äitejä että
isiä, ja Forssassa on päädytty siihen,
että naiset toimivat naisten sielunhoitajina ja miehet miehille.
– Jokin aika sitten tapasimme kaksi
nuorta tyttöä, jotka olivat hyvin ahdistuneita, Jari kertoo. – Arja otti tytöt haltuunsa, kuunteli heitä ja antoi aikaansa. Toinen tytöistä on nyt tullut uskoon
– hänen oli helpompi avautua Arjalle
kuin miespastorille.
– Olen huomannut, että ihmiset janoavat Jumalaa, Jari sanoo. – Juuri kaikkia heitä tämä seurakunta on avoimin
ovin ja sydämin vastaanottamassa!
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KOUVOLA

Pyhän Hengen tie on paras

tie!

TEKSTI JA KUVA HANNA TORVALDS

Syyskuun puolivälissä Jari Lindroos sai ilokseen kastaa kaksi hiljattain uskoon
tullutta nuorta miestä, Valde Stenrothin ja Terno Lindströmin. Pojat ovat
serkuksia, joiden tie seurakuntaan ei ollut kaikkein helpoin.

V

alde alkoi käyttää päihteitä jo
15-vuotiaana. Hän toteaa olleensa erittäin äkkipikainen ja kiivasluonteinen nuori mies, joka tykkäsi
juoda ja tapella. Tällä asenteella hän
ajautui usein väkivaltaisuuksiin ja sai
monia väkivaltatuomioita.
– Minulla oli kuitenkin hyvä lapsuus
ja koti, Valde vakuuttaa. – Vanhemmat
välittivät minusta ja yrittivät parhaansa. Mutta kaverini olivat jo varhain
vanhempia kuin minä. Lisäksi palvoin
aseita, olin ihan asehullu. Ostinkin tosi
paljon aseita pimeästi ja tein itsekin
asekauppaa. Harrastin myös kamppailulajeja.
Väkivaltatuomioistaan Valde joutui
vankilaan ensimmäisen kerran vuonna
2014 ja sen jälkeen säännöllisesti. Välillä hän oli kolmisen viikkoa vapaana,
kunnes uudet väkivaltarikokset veivät
hänet taas linnaan. 2017 oli ainoa vuosi, jolloin hän ei ollut kertaakaan vankilassa. Viimeinen vankilajakso päättyi
vuoden 2019 lopussa.
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– Linnassa tutustuin oikeisiin rikollisiin, jotka selvästi arvostivat minua, Valde kertoo. – He lähettivät minut mm.
kiristämään rahaa ihmisiltä, jotka olivat
heille velkaa. Tienasin muutenkin hyvin
heidän avullaan.
– Äitini on ollut uskossa ja vaimoni
on uskovainen. Se ei kuitenkaan vaikuttanut minuun, vaikka linnassa kävinkin
välillä Jeesus-piirissä, kun ei ollut muutakaan tekemistä.
Valde toteaa, että hän on aina etsinyt rauhaa sydämeensä. Hän ajatteli
saavuttavansa sen rahalla, mutta isompikaan summa ei tuonut kuin hetkellistä rauhaa. – Aina kun pääsin vankilasta,
yritin jotenkin omin voimin saavuttaa
tuon rauhan. Jaksoin 1–2 viikkoa, sitten
lähdin taas vanhoihin porukoihin.

EIKÖ OLISI JO AIKA TULLA USKOON?

Pari kuukautta sitten Valde Stenroth
heräsi jälleen kerran putkassa, eikä hänellä ollut mitään tietoa siitä, mitä oli
taas tullut tehtyä. Hän oli aina tiennyt,

että Jeesus on olemassa ja että tämä
auttaa, mutta vaikka hän koki olevansa
Jumalan puhuttelussa, hän ei kyennyt
lopettamaan rikollista elämää. Koti oli
tyhjä, kaikki oli mennyttä.
Juuri silloin, kun asiat olivat niin
pielessä kuin ikinä olla voivat, Valde sai
puhelun ns. linnalähetiltä, johon hän
oli tutustunut vankilassa. ”Eikö olisi jo
aika, Valde, tulla uskoon?” tämä tuttu
lähetti kysyi. – Ajattelin, että kyllä se
nyt pitää tehdä, en jaksa enää omin
voimin, Valde kertoo.
Valde meni kotiin ja kertoi tilanteesta veljelleen, joka soitti Jari Lindroosille. Jari kutsui heidät Forssan One Waylle, ja siellä Valde rukoili Jarin kanssa
syntisen rukouksen.
– Parin päivän kuluttua tunsin vihdoinkin sen rauhan, jota olin aina hakenut. Tuli sellainen kirkastuminen, jota
en ole ikinä kokenut. Jumala on muuttanut minua tosi paljon. Vaimoni jaksoi
onneksi katsoa touhuani seitsemän
vuotta ja rukoili koko ajan puolestani.
Kun Valde kertoi somessa uskoontulostaan, se tavoitti lyhessä ajassa yli
10 000 seuraajaa. Vankilakaverit puolestaan totesivat: ”Kun on nähnyt tuollaisen muutoksen, niin kyllä Jumalan on
pakko olla olemassa!” Valden serkku
Terno Lindström vahvistaa, että Valde
on nykyään täysi vastakohta sille, mitä
hän oli ennen.

TERNON TARINA

Tänään 17-vuotias Terno oli nuorena
urheilullinen kaveri, joka ei käyttänyt
päihteitä. 14-vuotiaana hän joutui lastensuojelun piiriin ja häntä siirrettiin laitoksesta toiseen.
– Kun laitoksessa kaveritkin veti
päihteitä, aloin itsekin käyttää sekä niitä että lääkkeitä. Jossain vaiheessa olin
päihdeyksikössäkin, mutta ei se auttanut – en päässyt niistä eroon.
Kun Valde oli tullut uskoon, hän kutsui Ternon Jarin vetämälle hengelliselle
leirille. Siellä Jari käveli Ternon luo ja
kysyi, haluaisiko hän tulla uskoon. 		
– Kysyin, mitä se tarkoittaa? Terno
muistelee. – Kun sitten tulin uskoon,
päihteiden käyttö loppui heti. Neljä
vuotta olin kiertänyt kaikkia laitoksia,
olin kuukausia omassa huoneessani
niin, etten päässyt pihalle, puhelin vietiin ja kaikki, mutta sillä ei ollut mitään
vaikutusta. Mutta kun tulin uskoon, en
enää kaivannut päihteitä.
Syyskuun puolivälissä Jari kastoi
sekä Valden että Ternon. – Minut valtasi sellainen rauha, jota en ole koskaan
saanut mistään lääkkeistä tai päihteistä, Terno iloitsee. – Se rauha minulla on
vieläkin. Kun Pyhä Henki tulee, ei pysty
sanoin kuvailemaan, miten se muuttaa
ihmistä. Tämä on ehdottomasti paras
tie!

Marin vapaa-aika kuluu perheen
ja koiran kanssa touhuillessa.

KASVUN AIKAA
OPETUSLAPSEUSKOULUSSA
TEKSTI ILONA LINDROOS KUVA MARIN KUVA-ALBUMI

Kouvolan ensimmäinen One Way -opetuslapseuskoulu päättyi keväällä 2020.
Kurssille osallistui myös Mari Niemelä. Mari on kahden pienen pojan äiti ja työskentelee sairaanhoitajana, mutta perheen aktiivisesta arjesta löytyi sopivaa aikaa
myös hengellisen kasvun ruokkimiselle.

M

ari kuuli opetuslapseuskoulusta miehensä serkulta, joka oli
aiemmin osallistunut kurssille
toisaalla ja suositteli sitä. Luettuaan
koulusta myös Raportti-lehdestä Mari
ajatteli, että kurssi voisi olla hänelle
hyödyllinen, ja päätti lähteä mukaan.
Kouvolassa Mari perheineen on mukana oman seurakuntansa toiminnassa
ja kertoo, että hän on ollut uskossa nyt
seitsemän vuotta.
Ennen kurssin aloitusta oli jo muutamia odotuksia tulevasta. – Odotin, että
kurssin myötä saisin kasvaa uskossa.
Odotin syvällistä opetusta uskonelämän peruskysymyksistä, Mari kertoo.
– Lisäksi odotin, että kurssin myötä tutustuisin toisiin uskoviin yli seurakuntarajojen.

SYVÄLLINEN OPETUS HAASTOI
POHTIMAAN KUTSUMUSTA

Opetuslapseuskoulun aikana Mari koki,
että jokaisen aiheen kohdalla oppi jotain uutta ja sai uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun. Kurssilla sai paljon

tietoa monista eri aiheista.
– Opetukset olivat raamatullisia,
selkeitä ja mielenkiintoisia. Esimerkit
elävästä elämästä elävöittivät niitä hyvin, Mari toteaa. – Myös luentojen jälkeen käydyt keskustelut ja rukoukset
pienryhmissä olivat antoisia. Opetuksiin tulee varmasti palattua vielä myöhemminkin uudelleen.
Kaikkein mielenkiintoisimpina teemoina hän koki Jumalan johdatuksen
ja kutsumuksen. Hän rukoilee, että saisi
elää päivittäin Jumalan johdatuksessa
ja löytää myös oman kutsumuksensa.
– Mielestäni kurssilta tarttui paljon
eväitä mukaan arjen keskelle. Koin,
että uskoni tuli elävämmäksi ja suhteeni
Jeesukseen läheni kurssin aikana. Sain
uutta innostusta rukouselämään ja Raamatun lukemiseen. Kurssin myötä opin
myös entistä paremmin turvaamaan
Herraan tässä arjen pyörityksen keskellä ja viemään kaikki murheeni Hänelle.
Jokaiselta luennolta sai jotain eväitä
omaan elämään, toisilta enemmän ja
toisilta vähemmän. Yhtenä esimerkkinä

Mari kertoo oman itsetuntonsa vahvistumisen.
– Kurssin ensimmäisillä luennoilla
käytiin läpi itsetuntoa ja identiteettiä.
Olen aina kamppaillut alhaisen itsetunnon kanssa. Opin, kuinka itsetuntomme tulee olla Kristuksessa eikä siinä,
mitä itse olen.

ELÄMÄLLE UUSI SUUNTA

– Voin suositella opetuslapseuskoulua
lämpimästi kaikille, jotka vielä pohtivat
mukaan lähtemistä. Uskon, että siitä
hyötyvät myös he, jotka ovat olleet jo
pidemmänkin aikaa uskossa. Kurssilla
käsitellään kattavasti uskonelämän eri
osa-alueita. Suosittelen opetuslapseuskoulua myös heille, jotka eivät vielä
ole uskossa, mutta ovat kiinnostuneita
hengellisistä asioista. Kurssin myötä
koko elämänsuunta saattaa muuttua.
Vaikka monet luennot ovat katsottavissa myös netin kautta, Mari kannustaa osallistumaan kurssille ihan paikan
päällä. Opetusilloissa käydessä on ilo
tutustua toisiin uskoviin ja saada keskustella ja rukoilla heidän kanssaan
luentojen päätteeksi. ”Sillä missä kaksi

tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt.
18:20)
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Koronasta huolimatta

TYÖ LAAJENEE
TEKSTI JA KUVA TAPANI SUONTO

HÄMEENKYRÖ – Heinäkuu 2020 oli kauneimmillaan ja lähes koko One Wayn
henkilökunta ansaitulla kesälomalla, kun saimme viestin Hämeenkyröstä. Siellä
joukko uskovia oli ryhtynyt suunnittelemaan One Wayn työn käynnistämistä ja
kyseli, miten heidän pitäisi toimia.

S

eurakuntien istuttamisessa mukana oleva Tuomas Tarkkanen antoi
muutamia neuvoja, miten edetä,
ja pyysi palaamaan asiaan lomien jälkeen elokuussa.
Heti elokuun alussa saimmekin viestin, että kaikki oli nyt Hämeenkyrössä
tehty ja tilatkin jo vuokrasopimuksen
allekirjoittamista vaille valmiina. ”Milloin tulette Hämeenkyröön pitämään
ensimmäistä kokousta? Me haluaisim-

me jo aloittaa täällä opetuslapseuskoulun.”

MONTA INNOSTUNUTTA 		
VASTUUNKANTAJAA

Olimme koronakevään aikana pyrkineet
hidastamaan kotimaan työmme laajenemista, sillä työtä oli jo riittävästi 38:lla
paikkakunnalla. Mutta kun innostus oli
näin suurta ja toiminta jo käynnistymässä, päätimme lähteä katsomaan, keitä

nämä ihmiset ovat ja mitä Hämeenkyrössä on oikein tapahtumassa.
Saapuessamme
Hämeenkyröön
meidät otettiin suurella lämmöllä vastaan. Vanhasta viljavarastosta kehitetty
kokoussali oli täynnä innostunutta kansaa, kun läsnäolijat toivotettiin tervetulleiksi Hämeenkyrön ensimmäiseen
One Way -tilaisuuteen – koronasääntöjä hieman väljästi tulkiten. Iloksemme huomasimme, että koko joukko
oli sydämestään sitoutunut One Wayn
edustamaan kristillisyyteen ja ymmärsi
näkymme ja tehtävämme sen enempää selittelemättä. Illan aikana meille
tuli tutuksi moni kokenut ja kypsä uskova, joiden harteille Pyhä Henki näytti
laskeneen One Wayn käynnistämisen
paikkakunnalla. Kaikki oli syntynyt –
ei meidän ansioistamme, vaan meistä
huolimatta.
Heti seuraavalla viikolla käynnistyi
opetuslapseuskoulun tiedotus ja toiminnan suunnittelu. Väkeä alkoi virrata mukaan toimintaan, ja syyskuun
alussa opetuslapseuskoulussa aloitti
15 innokasta oppilasta. Vanhasta viljavarastosta jouduttiin luopumaan ilman
viilennyttyä syyskuussa, mutta uudet
lämpimämmät tilat löytyivät aivan Hämeenkyrön keskustasta.
One Wayn työn laajenemista ei näytä
pysäyttävän edes korona. Monilta paikkakunnilta on kantautunut uutisia suuristakin joukoista kodittomia uskovia,
jotka rukoilevat ja odottavat että One
Way tulisi heidän paikkakunnalleen heidän avukseen. Olemme yhä suuremman haasteen äärellä yrittäessämme
auttaa tätä kasvavaa joukkoa pelastusta etsiviä, vasta uskoon tulleita ja syystä
tai toisesta kodittomiksi jääneitä uskovia.
Voimme vain todeta Paavalin tavoin: ”Meille on avautunut ovi suureen ja
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One Wayn työntekijätiimi kasvaa voimakkaasti työn laajentuessa kotimaassa. Sitoutuneita vastuunkantajia on
jo muutamia satoja ja palkallisia pastoreitakin tarvitaan
lisää paimentamaan seurakuntia.

V

iimeisimpänä uutena pastorina aloitti syyskuun
alussa Santtu Theslund, joka otti paimentaakseen Lahden One Way -seurakunnan. Monilla
paikkakunnilla pastorikysymykseen ollaan etsimässä
rukoillen ratkaisua. Lähiaikoina työntekijätiimimme tuleekin kasvamaan voimakkaasti ja samoin ne hartiat,
joilla koko työmme lepää.
Jokaisen ihmisen kohdalla keskeinen asia on Pyhän
Hengen johdatus, sillä vain olemalla oikealla paikalla
me voimme olla tuottamassa oikeata hedelmää. Siksi
päätös on aina ennen kaikkea Herran, ei ihmisten.

MARKUS SAINIO JATKAA EVANKELISTANA

Vuoden 2020 alussa pastoriksi tullut Markus Sainio
päätti siirtyä päätoimiseksi evankelistaksi. Hän kertoo
asiasta tiedotteessaan seurakunnille:
”Ottaessani viime syksynä vastaan One Way Missionin työkutsun koin Pyhän Hengen puhuvan minulle,
että tämä tehtävä tulee olemaan lyhytaikainen. Kapinoin mielessäni aluksi tätä vastaan, koska olen aina

tottunut tekemään pidempiä työjaksoja samassa paikassa.
Alkukesästä sitten Jumala puhui minulle hyvin selkeästi: ”Markus, sinun tulee jäädä kokoaikaiseksi evankelistaksi”. Koin, kuinka kutsuni kirkastettiin, eikä sen
kokemuksen jälkeen voi muuta kuin totella! Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tulen jäämään pois One
Wayn pastorin tehtävästä vuoden 2020 lopussa ja jään
ns. freelancer-evankelistaksi.
Olen todella kiitollinen Jumalalle, että olen saanut
olla osa One Way -perhettä. Olen tavannut mahtavia
ihmisiä ja saanut kokea suurta siunausta ollessani työssä One Waylla.”

ONE WAY TAVOITTAA YHÄ UUSIA IHMISIÄ

Uuden TV-kanavan 30 myötä kosketuspintamme Suomen kansaan on kasvanut voimakkaasti. Kun samaan
aikaan myös seurakuntatyö ja muu opetustoiminta tavoittaa yhä uusia ihmisiä, olemme monien uusien haasteiden edessä. Se on uudenlainen tilanne koko One
Way Missionille. Kyseessä on kuitenkin positiivinen ongelma, johon Herralla on vastaukset olemassa.
Henki työssämme onkin pysynyt hyvin positiivisena
kaikesta kiireestä huolimatta. Me kaikki ymmärrämme, että
elämme suuren ihmeen keskellä, ja saamme päivittäin nähdä, miten Pyhä Henki johdattaa meitä eteenpäin.

Seurakuntatyölle johtotiimi

hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on
paljon.” (1 Kor. 16:9)

elsingin One Way -seurakunnan pastori Jari Välilä toimii jatkossa
pastorin toimensa ohessa lähetysjärjestön apulaistoiminnanjohtajana. Hän kantaa toiminnanjohtaja Tapani Suonnon aisaparina vastuuta
organisaation erinäisistä johtotehtävistä. Heidän lisäkseen työtaakkaa
ovat jakamassa muutkin pastorit sekä suuri vastuunkantajien joukko.
Jari Välilä aloitti noin vuosi sitten pastorina One Wayn työssä ja
on Helsingin seurakunnan ohessa palvellut opetustyössä myös muissa
One Way -seurakunnissa eri puolilla Suomea.
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TEKSTI TAPANI SUONTO

UUDET TYÖKENTÄT ODOTTAVAT

JARI VÄLILÄ APULAISTOIMINNANJOHTAJAKSI

H

Työn kasvaessa myös työntekijätiimi kasvaa

O

ne Way -seurakuntia ja uusien seurakuntien
istuttamista koordinoimaan on nimetty oma
pastoreista koostuva johtotiimi. Toiminnan laajennuttua jo 39 paikkakunnalle Suomessa täytyy työn
johdonkin olla riittävän laajoilla harteilla, jotta koko
laajentumisprosessi pysyy hallinnassa. Näin vältytään
myös turhilta ongelmilta. Kotimaantyötä on johdettu
joukolla jo tähänkin asti, mutta nyt on tullut aika nimetä
virallisesti tietyt pastorit kehitysvastuuseen ja neuvonantajiksi.
Johtotiimiin tulevat Teppo Lehtomäki, Jari Välilä,
Tero Hokkanen, Tuomas Tarkkanen ja Tapani Suonto.

Johtotiimi toimii yhteistyössä eri paikkakuntien vastuutiimien kanssa ja niiden neuvonantajana. Yksi sen
lähitulevaisuuden tärkeitä tehtäviä on vanhimmistojen
asettaminen seurakuntiin sekä uusien pastoreiden nimeäminen eri paikkakunnille.
Kaikilla paikkakunnilla varsinaista vastuuta kantaa
oma vastuunkantajatiimi. Muutama sata vastuunkantajaa huolehtii jo One Way -seurakuntien moninaisesta
toiminnasta.
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Ruokien pakkaamista

TURKU

Miesten porukka istuutuu rinkiin ja alkaa pakata perunalaatikoista vihannespusseihin perunaa. Pussitetut perunat
löytävät tiensä linjastolle siististi järjestetyille paikoilleen. Saan käsiini kertakäyttöhanskat ja kasvoilleni suojamaskin. Istun pussittamaan herneenpalkoja
pieniin nyytteihin.
Paikan päällä ei kuitenkaan jaeta
vain ruokaa, vaan siellä ollaan lähimmäistä varten. Hellevi kertoo, että on
ollut ilo olla mukana yhtenä pienenä
lenkkinä suuremmassa ketjussa. Kaikki hyvä tähänkin työhön tulee Taivaan
Isältä. On käynyt niin, että useammat
aiemmin ruoka-avun avuntarvitsijoina
käyneet ovat nyt tulleet mukaan vapaaehtoisiksi työhön. Jotkut ovat alkaneet
käydä myös seurakunnan muissa tilaisuuksissa ja löytäneet hengellisen kodin. Toiset jakavat huoliaan, ja joidenkin kanssa on saatu rukoilla asioiden
puolesta.

Ruokakassit odottavat noutajia

RUKOUKSESTA VOIMAA

Leipää & lähimmäisenrakkautta
TEKSTI JA KUVAT ILONA LINDROOS

Katselen ympärilleni kotiseurakunnassani. Ihmisiä tulee saliin yhä useampia ja he hakeutuvat paikoilleen. Alkamassa ei
ole rukouspiiri tai sunnuntaijuhla, vaan vapaaehtoisten joukon pyörittämä ruokakassien jako- tilaisuus vähävaraisille. Täällä
tehdään ruohonjuuritasolla nyt sitä, mistä Jeesus meille opetti: ”Tehkää toisille niin kuin toivoisitte itsellenne tehtävän.”

T

urun One Way -seurakunnassa
kokoontuu keskiviikkoisin aamupäivällä reilu kymmenkunta
vapaaehtoistyöntekijää pakkaamaan
ruokaa kauppakasseihin ruoka-avun
eteenpäin jakamista varten. Toiminta
tässä muodossaan käynnistyi seurakunnassa elokuussa. Jaettavat elintarvikkeet toimittaa Operaatio Ruokakassi ry.
Kyseessä on turkulainen avustusjärjestö, jonka tehtävänä on hankkia ja toimittaa ruokaa jaettavaksi yhdistyksen
jäsenjärjestöjen kautta vähävaraisille
ihmisille. Tässä työssä seurakunta haluaa olla mukana ja pitää oven auki tarvitseville.
Aiemmilla kerroilla keskiviikkoisin
ruokakasseja on jaettu noin 160 kappaletta. Niin suuren ruokamäärän yk-
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sittäisiin kauppakasseihin pakkaaminen
vaatii ison joukon tekijöitä ja osaavan
vetäjän. One Waylla tiimin vetäjänä ja
yhdyshenkilönä toimii Hellevi Tuomi.
– Tärkeää tässä vapaaehtoistyössä
on se, että jokainen palvelee omien
voimavarojen ja jaksamisen mukaan,
hän kertoo.
Ruokakasseja ollaan pakkaamassa
hyvällä yhteispelillä, ja jokainen näyttää saaneen sujuvasti oman tehtävän
itsellensä. Osa väestä on seurakunnan
jäseniä, osa on tutustunut työhön tuttavansa kautta ja osa on tänään paikalla
aivan ensimmäistä kertaa.

YHTEINEN OPERAATIO

Salin keskelle pöydistä muodostetun
linjaston päälle kohoaa valtava määrä

ruokalaatikoita. Ruokatavaraa tänään
paikalle toimittava Ilari Operaatio Ruokakassilta kuljettaa kerta toisensa jälkeen pumppukärryllä täyteen lastattuja
ruokalaatikoita seurakunnan kahvioon.
Vapaa lattiapinta-ala alkaa käydä vähiin, mutta tiloihin tottuneesti ryhmittynyt joukko tuntee työtahdin.
Työssä aktiivisesti mukana ollut
seurakuntalainen Maarit Vettenranta
opastaa minua ja näyttää, mitä tehdään
aivan ensimmäiseksi. Ennen ruokakassien pakkaamista elintarvikkeet pitää
purkaa kuormasta esille ja lajitella järjestykseen. Ensin hän kuitenkin kysyy,
kuinka itse voin, ja saamme vaihtaa
kuulumisia. On arvokasta saada välittämistä osakseen ja olla osa seurakuntaperhettä.

Kun kaikki tarvikkeet on lajiteltu, ahkeraa työryhmää kutsutaan pitämään taukoa. Hellevi kokoaa ryhmän yhteiseen
rukoukseen, jossa pyydetään siunausta
päivän työlle ja jokaiselle paikalle tulijalle. Lopuksi luetaan Herran siunaus.
Kahvit on keitetty ja käsidesiä löytyy
joka pöydän nurkalta. Ennen suurinta
urakkaa on aika juoda kahvit. Ilmassa
on iloista puheensorinaa ja naurua.
Ruokakassit alkavat täyttyä pienen
kahvitauon jälkeen. Keräilylinjastoa
kierretään järjestelmällisesti kahta puolta, joilta jokaiseen pussiin täytetään tarjolla olevia ruokia. Leipää, kasviksia, hedelmiä ja jopa makeisia. Jatkuva pitkän
pöydän kiertäminen ja kauppakassien
täyteen pakkaaminen on fyysistä työtä.
Kukin yli kymmenen hengen tiimistä
pakkaa reilut 16 ostoskassillista ruokia.
Täydet ruokakassit asettuvat jonoihinsa
odottamaan hakijoita.
Myös jono seurakunnan ulkopuolella on kasvanut liikekeskuksen parkkialueen toiseen laitaan asti. Jonossa seisoo
1–2 metrin turvavälein kaikenikäisiä aikuisia, myös äitejä pikkulastensa kanssa. Jotkut ovat tulleet jonottamaan jo
ennen keskipäivää. Ruokakassit jaetaan
joka keskiviikko klo 14 ulkona, yleiset
korona-ajan säädökset huomioiden.
Sydämeni iloitsee siitä, että tämä työ
on mahdollista juuri nyt. Vapaaehtoiset
ovat tehneet työnsä, ja ruuat saadaan
jaettua niitä tarvitseville. Viikon päästä joukko kokoontuu taas uudestaan,
sama aika ja paikka.

Ruokakassityön vastaava Hellevi Tuomi ja Ilari Operaatio Ruokakassilta

AVUNTARVE ON SUURI

Lähtökohtana työn tekemiselle on
lähimmäisenrakkaus. Koronan vaikutuksia ei voi olla huomaamatta. Lomautukset näkyvät ruoka-apujonojen
kasvussa, onneksi Turun alueella on
muitakin ruoka-avun jakelupisteitä.
One Way -seurakunnalla ruokakassin
noutamassa käy noin 160 henkilöä viikoittain. Avuntarve on viime aikoina korostunut varsinkin lapsiperheissä, kun
koronakevään laajoista lomautuksista
kärsivät kotitaloudet ovat jääneet vaille
riittävää elantoa. Ruoka-avun tarve on
kasvanut kerta kerralta lisää. Seurakunnalle on tullut useita yhteydenottoja,
joissa ruoka-apua kysytään. Alueella on
otettu työ hyvin kiitollisena vastaan.

YHDESSÄ TEKEMINEN YHDISTÄÄ

– Monille on löytynyt tässä oma paikka
palvella seurakunnassa, kertoo Helle-

vi. – Avun antamisen lisäksi meille on
myös tärkeää, kun voimme näin kokoontua yhteen. Koronan vuoksi monet toiminnat ovat kokonaan tauolla,
ja kanssakäymiseen on ollut vaikeampi
päästä. On ilo kohdata täällä tuttuja ja
jakaa arkeaan.
Paljonko sitten ruokakasseja saatiin
kokoon? Niitä pakattiin yhteensä 200
kpl. Iltapäivän päätyttyä ne kaikki ovat
menneet. Jeesus, pyydän, että autat
edelleen auttamaan heikommassa asemassa olevia. Kiitän, että sinä elävä Jumala olet Herra ”joka hankkii oikeuden

sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille.”
Ps. 146:7

Lisätietoa vähävaraisille jaettavan
ruoka-avun mahdollisuuksista osoitteessa: operaatioruokakassi.com
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Antennikanava 30
– nyt uusia ohjelmia!

AAMU TV

Sunnuntaisin klo 9

TEKSTI ILONA LINDROOS

Salainen aseemme

ONE WAY TV

SUNNUNTAIJUHLA
Sunnuntaisin klo 10

TEKSTI TAPANI SUONTO KUVA ONE WAY TV

One Way TV:n antennikanava 30 tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Monet selailevat
eri kanavia etsien mielenkiintoista katsottavaa ja päätyvät myös One Wayn ohjelmien äärelle. Kukaan ei tiedä, mitä kodeissa tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa,
kun TV-lähetykset jatkuvat viikosta toiseen.

V

aikka korona on lamaannuttanut
ihmisten intoa osallistua suurempiin yleisötapahtumiin, olemme
epidemian keskellä saaneet jo todeta,
että TV-työ kantaa hedelmää.
One Way TV:n vaikutus on alkanut
näkyä yhä ennemmän ruohonjuuritasolla. Ihmisiä on ilmestynyt kokouksiimme eri puolilla Suomea ihmettelemään,
mikä tämä One Way oikein on. Moni
on kertonut tulleensa uteliaana tilaisuuteen seurattuaan toimintaamme ensin
televisiosta.
Toiset ovat kertoneet löytäneensä
myös One Wayn netti-TV:n ja katsoneensa sieltä jo kymmeniä raamattutunteja. Sen myötä he ovat kokeneet
hengellisen uudistuksen.

OHJELMATARJONTA KASVAA

Vaikka TV-työ on lähetysjärjestöllemme
suuri haaste, me jatkamme eteenpäin
luottaen edelleen Jumalan apuun.
Sunnuntaiaamuina aloittamamme Jumalanpalvelukset sekä opetuslapseuskoulu lauantai-iltapäivisin ovat jo olleet
tärkeä uusi avaus tällä työsaralla. Niiden hengellinen anti voi olla merkittävä
tuhansille ihmisille, joita emme koskaan
16
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voisi tavoittaa kokoustemme kautta.
Marraskuussa alkaa sunnuntaisin
Aamu TV klo 9.00, ja odotuksemme
senkin suhteen ovat korkeat. Kehitteillä on myös romaniväestölle suunnattu
oma viikoittainen TV-ohjelma, joka tulee tavoittamaan tuhansia romaneja
vuosien aikana. Tämän heimon kiinnostus työtämme kohtaan on kasvanut
koko ajan. Heidän joukossaan on paljon hätää, mutta myös selvää herätystä.
Romanit ovat nykyään aktiivista yleisöä
monissa Suomen One Way -seurakunnissa.

KUINKA PALJON TÄMÄ MAKSAA?

Moni on kysellyt TV-työmme kustannuksia. Toiset ovat ihmetelleet suuria
studioita ja arvuutelleet niiden tähtitieteellisiä vuokria. Monet tietävät, että
TV-työssä tarvitaan paljon myös henkilökuntaa. Miten tämä kaikki on siis
mahdollista?
TV-työssämme on tällä hetkellä vain
yksi päätoiminen, yksi osa-aikainen
sekä yksi freelancer-pohjalta työskentelevä työntekijä. Kaikki muu työ tehdään
vapaaehtoisvoimin, ilman palkkaa.

ONE WAY SOMESSA!

O

Suuria ja kalliita studioita ei ole oikeasti
olemassa. Ne tehdään tietokoneella.
Vihreä tausta muutetaan studioksi nappia
painamalla. Virtuaalistudioilla ja vapaaehtoistyöllä olemme kyenneet laskemaan
kustannukset minimiin.

OPETUSLAPSEUSKOULU
Lauantaisin klo 15
Suuria TV-studioita, joita monet ovat
ihmetelleet, ei ole edes olemassa. Ne
tehdään tietokoneella, ja todellinen
TV-studio on hyvin pieni. Hyödynnämme ns. virtuaalistudio-tekniikkaa, jolloin
emme tarvitse suuria studiotiloja emmekä kameramiehiä studiotyöskentelyyn. Kameramiehiä on mukana ainoastaan tapahtumien kuvaamisessa.
One Wayn työnäkynä on seurakunta, jossa kaikki ovat työssä mukana.
Palkkaakin työstä maksetaan, mutta
pienellä viiveellä – taivasten valtakunnassa. Kun suuri joukko antaa oman
osaamisensa ja aikansa työhön ilman
palkkaa, voimme tehdä yhdessä paljon
sellaista, mikä muuten olisi mahdotonta. Tällä periaatteella toimii myös TVtyömme.
Kaikesta huolimatta työssä on myös
omat kulunsa, sillä pelkkä lähetysaika
maksaa joka kuukausi noin 10 000 euroa. Tätä taakkaa kantamaan olemme
kutsuneet TV-katsojia ja muita työmme
ystäviä. Vaikka TV-työ maksaa, se on
tuon uhrauksen arvoista. Siitä kertoo
rohkaisevalla tavalla saamamme palaute. Ilman TV-työtä moni ihminen olisi
jäänyt jo nyt tavoittamatta.

Sosiaalisen median verkostoissa One Way Mission haluaa panostaa entistä
enemmän yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Median merkitys nykyaikana on korostuneempi kuin koskaan aiemmin, ja tietoa etsitään ja halutaan saada yhden klikkauksen päästä.

KAAPELIKANAVAT
LIIAN KALLIITA
Moni on kysellyt, milloin
One Way TV alkaa näkyä
kaapeliverkossa. Ikävä kyllä
neuvottelut eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, vaan
oman kaapelikanavan hinta on jäänyt niin korkeaksi,
ettei One Wayllä ole siihen
realistisia mahdollisuuksia.
Pahoittelemme, että emme
ole kyenneet tätä kautta laajentamaan työtämme.
Kaapelitalouksissa on
kuitenkin mahdollista ottaa
käyttöön erillinen sisäantenni, jonka kautta antenni-TV:n
lähetykset voi virittää näkyville. Sisäantenni kannattaa
sijoittaa huoneiston ikkunan
läheisyyteen. Parhaiten antennikanavan saa näkymään
asennuttamalla TV-antennin
ulos katolle tai parvekkeelle.

ne Wayn työn laajentuessa
Suomessa myös sosiaalisessa mediassa aktivoituminen
on ajankohtaista. One Way TV on
tullut yhä useammille tutuksi antennikanava 30 myötä. Youtube-kanavallamme One Way TV:lla on lähemmäs 5 000 tilaajaa. Kanavan kautta
halutaan ensisijaisesti levittää hyvää
sanomaa Kristuksesta ja tukea ihmisiä heidän hengellisessä kasvussaan.
One Waylla on vahva kosketuspinta Suomen kansaan mediatyön
kautta. Myös sosiaalisen median
kentällä tehtävänämme on kertoa ihmisille evankeliumia ja pyrkiä ohjaamaan heitä raamatullisen opetuksen
pariin. Erilaisten sosiaalisen median
palveluiden avulla tavoitetaan myös
yksittäiset ihmiset verkostoitumalla
tehokkaasti ja ylläpitämällä kanssakäymistä.
Facebook -sivumme haluaa tukea
kotimaan One Way -seurakuntien
kehitystä lisäämällä ja kohdentamalla tiedotusta. Paikallisten One
Way -seurakuntien erityisistä tulevista tapahtumista on hyvä tiedottaa
hyvissä ajoin sosiaalisessa mediassakin, jolloin tapahtumailmoituksia
pääsevät seuraamaan yhä useammat. Haluamme rohkaista seurakuntia pitämään aktiivisesti yhteyttä ja
jakamaan kannustavia kokemuksia
esimerkiksi Facebookin välityksellä.

Yhtenä sosiaalisen median kehittämisen tavoitteistamme on tukea
kotimaan One Way -seurakuntien
joustavaa
yhteydenpitoverkostoa
tiedon välittämisen ja yhdessä ideoinnin kautta.
One Way Mission on verkkosivuston ja tv-työn lisäksi näkyvästi
esillä Facebookissa ja Youtubessa.
Tykkäämällä sivusta saat automaattisesti itsellesi uusimmat päivitykset
ja julkaisujen tiedotteet. Voit seurata
julkaisujamme myös kuvien jakelupalvelu Instagramissa omalta älypuhelimeltasi. Jos et ole käyttänyt
sosiaalisen median palveluita aiemmin, voit seurata julkaisujamme alla
olevan ohjeen mukaisesti:

SEURAA FACEBOOKISSA:
• Kirjoita hakuun One Way Mission
• Siirry kyseiselle sivulle
• Klikkaa Seuraa

TILAA YOUTUBE -KANAVA:
• Kirjoita hakuun One Way TV Suomi
• Siirry kyseiselle kanavalle
• Klikkaa Tilaa

Tule rohkeasti
mukaan!
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MILLAINEN MUSIIKKI KOSKETTAA
SINUA HENKILÖKOHTAISESTI?
– Hengellisen sanoman sisältävä
klassisiin perusteisiin pitäytyvä musiikki, jossa melodia, rytmi, soinnutus
ja sävyt ovat tasapainossa. Tämä siis
lähtökohtana, mutta lopulta musiikin
esittäjän kyvyt välittää viestiä ratkaisevat; ”mies ja kitara” voi olla yhtä
koskettava kuin parhain sinfoniaorkesteri!

MITÄ HALUAISIT VIELÄ TEHDÄ
MUSIIKIN SARALLA, ONKO 		
SINULLA HAAVEITA?
– Omalla kohdallani olen jo saanut
musiikin alalla paljon enemmän kuin
osasin ja uskalsin kuvitellakaan. Haaveena on vielä saada olla mukana
hengellisen herätyksen ajassa ja palvella siellä.

MILLAISENA NÄET USKOVAN MUUSIKON ELÄMÄN JA TYÖMAHDOLLISUUDET SUOMESSA?

HAASTATTELU TIINA SINKKONEN KUVA ATTE AUVINEN

Keskustelua musiikista ja Elviksestä
MUSIIKIN MONITOIMIMIES SEPPO JÄRVINEN, SATOJA
LEVYTYKSIÄ TEHNEENÄ TUOTTAJANA JA MUUSIKKONA,
MITEN LUONNEHTISIT UUSINTA ”USKON” -LEVYÄ?
– Kaikkien niiden levyjen joukossa, joita olen ollut tekemässä, tämä sisältää juuri sitä musiikkia, jota kuuntelin
silloin nuorukaisena, kun haaveilin jonain päivänä olevani mukana soittelemassa gospel-musiikkia.

LEVYLLÄ KUULLAAN LAULUJA ELVIS PRESLEYN GOSPELOHJELMISTOSTA SUOMENKIELISINÄ VERSIOINA. ONKO
SINULLA SUOSIKKIKAPPALEITA LEVYLLÄ JA MITKÄ NE
OVAT?
– Itselleni läheisimpiä ovat juuri aidot Southern gospel ja Black gospel -laulut kuten: ”Luonasi nään määränpään!” ( Lead Me, Guide Me), ”Oli yö sysimusta”
(Where No One Stands Alone), ”Missä on tie?” (Where
Could I Go?), ”On kaita tieni” (Mansion Over the Hilltop) ja ”Herran käsiin jään” (His Hand In Mine). Nämä
ovat tuttuja maineikkaiden gospelkvartettien ohjelmistoista. Näihin lauluryhmiin Elviskin uransa alussa halusi
mukaan ja kävi koelauluissakin. Laulut olivat hänelle
rakkaita jo kodin perintönä.
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MITEN ELVIKSEN TRAAGINEN ELÄMÄ PUHUTTELEE
SINUA?
– Surullista katsottavaa ovat hänen viimeiset vuotensa. Herkkänä ja hyväntahtoisena taiteilijana hän joutui
kaupallisten voimien väärinkäyttämäksi välikappaleeksi. Usko Jumalaan hänellä kuitenkin aina säilyi. Erääseen hänen viimeisten vuosiensa konserttiin fanit olivat
valmistaneet ison julisteen, jossa luki: Elvis is the King!
Kun hän huomasi julisteen, hän keskeytti laulunsa ja
pyysi vaihtamaan nimensä tilalle todellisen Kuninkaan
nimen, Jeesus-nimen!

OLET SOVITTANUT JA OSITTAIN SUOMENTANUT LEVYN
LAULUT. MILLAISTA MUSIIKKIA TÄLLÄ LEVYLLÄ ON?
– Sanomallisesti laulut kuvaavat ihmisen elämässä
eteen tulevien vaikeuksien kohtaamista, avunpyyntöä,
Jumalan rukousvastauksia ja luottamista Häneen. Musiikissa on pyritty mahdollisuuksien mukaan sen ajan
gospeltyyliin soittimien ja harmonioiden osalta. Lähtökohtana oli tehdä live-äänitys, ei metronomin kanssa
studiossa askartelua.

– Uskovan muusikon työ ainoastaan
hengellisen musiikin saralla on aina
ollut maassamme harvinaista, kirkon
kanttoreita lukuun ottamatta. Lienen
ollut urani alussa 70-luvulla ainut vapaissa suunnissa pelkästään hengellisen musiikin saralla elantonsa saava
muusikko. Toki laulaja-evankelistoja
on aina ollut. Oma työni alkoi musiikin sovittajana, soittajana, levyjen
tuottajana jne. Tänä päivänä uskovat
muusikot joutuvat jossain vaiheessa tekemään valintoja. Itse näkisin
klassisen musiikin antavan uskoville
soittajille kelpo työmahdollisuuden
ja lisäksi oivan tilan toteuttaa Mestarimme antamaa lähetyskäskyä!

USKON
LAULUJA ELVIS PRESLEYN
GOSPEL-OHJELMISTOSTA

LAULU TIINA SINKKONEN
PIANO & URUT SEPPO JÄRVINEN
KITARA MIKKO IIVANAINEN
KONTARABASSO ULF KROKFORS
RUMMUT THOMAS TÖRNROOS
Levy ilmestyy marraskuussa.
Tilaukset One Way -kaupasta
(onewaykauppa.fi) hintaan 23 €
Levyn tuotto menee One Way Missionin työn hyväksi.

KERRO KUTSUMUKSESTASI?
– Kutsumukseni näen palvelustehtävänä viedä hyvää sanomaa eteenpäin kaikkeen maailmaan Jumalan
meille antaman musiikinlahjan kautta. Kunpa kaikki nuottimme/musiikkimme voitaisiin ympäröidä Joh. 3:16
kehyksillä! Eräs ystäväni totesi kerran: ”Kaikki musiikki, joka vie meitä
lähemmäksi taivaallista Isäämme, on
hengellistä musiikkia.

0400 456 572

Umpikuorma-, avo- ja
täysperävaunuyhdistelmät
sekä pakettiautokuljetukset

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy
Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa
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Islamin uskon jättäminen on perheille niin suuri häpeä,
että moni kristityksi kääntynyt ex-muslimi on saanut
perheiltään/heimoiltaan tappouhkauksen.

TEKSTI JA KUVA MARJAANA

Maahanmuuttajan
rankka tie
Helsingin seurakunnan maahanmuuttajatyö turvapaikanhakijoiden parissa on
jatkunut jo vuodesta 2015. Monenlaisia vaiheita on ehditty käydä läpi.

A

lkuvuosina seurakuntaamme haettiin kahdella bussilla vastaanottokeskuksista turvapaikanhakijoita Sanan äärelle, ja moni sai
kokea pelastumisen ihmeen. Osa heistä on palannut Irakiin, osa on mennyt toiseen Euroopan maahan, osa muualle Suomeen tai toiseen seurakuntaan pääkaupunkiseudulla - ja osa on jäänyt One
Way -seurakuntaan.
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Olen saanut etuoikeuden olla mukana tässä tärkeässä työssä vuodesta 2016 lähtien tutustuen
näihin kristityksi kääntyneisiin ex-muslimeihin ja
seuraten heidän elämäänsä hyvin läheltä. Moni on
löytänyt kristinuskosta avun menneisyyden traumoihin, mutta prosessi on hengellisesti ja henkisesti hyvin haastava ja raskas, sillä siihen liittyy usein
myös yhteyden katkeaminen perheeseen Irakissa.

”KUOLEMAN TIEN” KAUTTA SUOMEEN
Erääseen näistä turvapaikanhakijoista tutustuin vuoden
2017 alussa, kun hän saapui seurakuntaamme. Samir
(nimi muutettu) syntyi Irakissa monilapsiseen muslimiperheeseen. Hän sai tiukan uskonnollisen kasvatuksen
ja säännöt, joita hän rituaalinomaisesti noudatti; rukoukset viisi kertaa päivässä, moskeijassa käynnit, paastokuukausi Ramadanin noudattaminen ja vuosittainen
osallistuminen uskonnolliseen ashura-juhlaan Karbalan
kaupungissa.
Vuonna 2015 Lähi-itä kuohui ja samalla myös Samirin elämä muuttui radikaalilla tavalla. Hänen enonsa
halusi pakkovärvätä nuorukaisen sotaan Syyriaan suojelemaan muslimien pyhiä paikkoja. Pelkkä ajatus tästä pelotti ja järkytti nuoren herkkää mieltä. Hän päätti
lähteä turistimatkalle Egyptiin nauttiakseen vielä edes
hetken elämästä ennen värväytymistään ”pyhään sotaan”. Siellä Jumala kuitenkin puuttui Samirin elämään
ihmeellisellä tavalla. Toisena matkapäivänä Samir tapasi paikallisella torilla irakilaisperheen, joka luuli häntä
erääksi toiseksi henkilöksi, mutta tämäkin oli Jumalan
johdatusta. Henkilön, joksi he Samiria luulivat, oli myös
tarkoitus lähteä Eurooppaan samalla kalastusaluksella
muutaman päivän kuluttua. Perhe pyysi Samiria mukaan, ja hetken mietittyään hän myöntyi. Eurooppa
houkutteli enemmän kuin Syyria, jossa hän olisi todennäköisesti päässyt hengestään.
Samir on uskoontultuaan löytänyt koskettavan yhtymäkohdan hänen itsensä ja juutalaisten välillä Egyptiin
liittyen; samalla tavoin kuin Jumala vapautti juutalaisen
kansan Egyptin orjuudesta, niin hänkin vapautui Egyptin kautta muutamaa vuotta myöhemmin islamin orjuudesta.
Ennen vapautumistaan Samir joutui kuitenkin kokemaan järkyttäviä asioita. Matkaa Egyptistä Italiaan
pienellä kalastuslaivalla hän kuvaa sanoilla ”kuoleman
tie”. Lähes 300 ihmisen matka pieneen kalastusalukseen pakkautuneena ja kärsien veden- ja ruuanpuutteesta kahdeksan päivän ajan oli niin traumaattinen ja
kauhistuttava kokemus, ettei se helposti unohdu mielestä.
SUKULAISMIEHEN UHKAILU AJOI EPÄTOIVOON
Italiaan saavuttuaan Samir sai pikku hiljaa todeta, etteivät muslimien keskuudessa esitetyt väitteet turmeltuneesta lännestä ja moraalittomista ihmisistä välttämättä pidäkään paikkaansa. Samirilla ei ollut mitään
omaa ajatusta, minne hän jatkaisi matkaansa. Jumala
johdatti hänet pienelle paikkakunnalle Pohjois-Suomeen. Samaan vastaanottokeskukseen tuli sattumalta
asumaan myös Samirin irakilainen sukulaismies, joka
alkoi välittömästi painostaa tätä palaamaan kotimaahansa raportoiden kaikki Samirin tekemiset ja liikkeet
tämän perheelle. Ahdistus kävi niin suureksi, että Samir
yritti itsemurhaa.
Vastaanottokeskuksessa asui myös eräs kristitty irakilainen, joka kysyi, miksi Samir yritti riistää henkensä –
hän on arvokas ja tärkeä Jumalalle. Mies kertoi Jeesuksesta, joka on kuollut koko maailman ja myös Samirin

syntien puolesta. Nämä sanat koskettivat häntä syvästi.
Erityisesti häntä kosketti tämän kristityn rukous hänen
puolestaan, se oli niin erilaista kuin muslimien rukous.
Tässä vaikeassa elämäntilanteessa, kun hän oli jättänyt yhtäkkiä lapsuuden perheensä ja päätynyt rankan
matkan jälkeen tuhansien kilometrien päähän pimeään
pohjolaan sukulaismiehen vainottavaksi, Samirille ei
itsemurhayrityksen jälkeen jäänyt muuta kuin epätoivoinen hapuilu kohti Kristusta. Joka ilta nukkumaan
mennessä Samir itki, mutta lisäksi hän alkoi tapailla
tämän kristityn ystävän sanoja rukouksen yhteydessä
ja sai tästä lohtua. Hän alkoi myös etsiä internetistä
enemmän tietoa Jeesuksesta ja seurasi siellä erilaisia
kristillisiä kanavia.
Sukulaismiehen uhkailut kuitenkin jatkuivat, eikä
Samir nähnyt muuta keinoa kuin paeta Ruotsiin. Elämä
ei siellä kuitenkaan helpottanut, vaan piileskely laittomana eri paikoissa lisäsi ahdistusta, kunnes poliisi sai
hänet lopulta kiinni ja otti säilöön. Pelko ja ahdistus toivat jälleen kuolemanajatuksia mieleen.
Kun poliisit kertoivat palauttavansa hänet takaisin
Suomeen, oli itsemurha jälleen päällimmäisenä ajatuksena mielessä. Illalla käydessään nukkumaan Samir itki
ja rukoili: ”Jeesus, auta minua! Anna minun nähdä sinut ja pelasta minut! Paljasta minulle totuus!”. Tämän
jälkeen Samir nukahti ja näki unta. Unessa hän oli ihmisjoukon keskellä, oli sota ja paljon aseita ja Samir
pelkäsi. Yhtäkkiä koko ihmisjoukko hiljeni ja ihmiset
huusivat: ”Pelastaja on saapunut!” Jeesus ilmestyi Samirille unessa. Se oli hänelle niin valtava ja vaikuttava
kokemus, että hän sanoi seuraavana aamuna rauha sydämessään poliiseille olevansa valmis palaamaan Suomeen.

TURVAPAIKKA JEESUKSESSA

Samir siirrettiin pääkaupunkiseudun vastaanottokeskukseen, ja hän tuli seurakuntaamme alkuvuodesta
2017 erään toisen turvapaikanhakijan kutsumana. Samir osallistui seurakuntamme tilaisuuksiin useamman
kerran viikossa haluten oppia lisää Jeesuksesta ja
imien joka sanan itseensä. Kastekoulun jälkeen hänet
kastettiin kesällä 2017. Siitä lähtien hän on oppinut
enemmän ja enemmän Kristuksesta, joka ilmestyi hänelle unessa, joka kuoli hänen syntiensä puolesta, joka
vapautti hänet pelosta ja islamin kahleesta ja joka antoi
hänelle tulevaisuuden ja toivon.
Samir ja toiset seurakuntamme turvapaikanhakijat
ovat käyneet pitkän ja raskaan prosessin kamppaillen
monien kysymysten kanssa. He ovat joutuneet jättämään kotimaansa sodan, väkivallan ja vainon takia
ja rakentamaan koko elämänsä uudelleen vieraassa
maassa. Kun tähän liittyy vielä kääntyminen islamista
kristinuskoon, perheen hylkääminen ja monien muiden
ihmissuhteiden katkeaminen, se on tuonut mukanaan
myös pelkoa, epävarmuutta ja ahdistusta. Usko Jeesukseen on kuitenkin antanut heille sellaista turvaa,
rauhaa ja vapautta, mitä he eivät ole koskaan ennen
kokeneet.
Seurakunnasta on nyt tullut heille kuin perhe. Sieltä
on löytynyt uusia sisaria ja veljiä, joita he ovat uskoontulon myötä kotimaassaan menettäneet. Turvapaikka
on nyt löytynyt heille Jeesuksessa ja lopullinen turvapaikka sitten eräänä päivänä taivaassa.
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VENÄJÄ

Venäjän tiimiläiset
yhteisellä syysretkellään.

TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA
LAHJOITA
PUHELIMELLA

0600 02 812
Lahjoituspuhelun
hinta on 15€ + Pvm
Rahankeräyslupa RA/2018/604
Vantaan OW:n aktiotapahtuma Martinlaaksossa

ONE WAY SEURAKUNNAT
LIIKKEELLÄ 1.-30.11.2020
TEKSTI JA KUVA TUOMAS TARKKANEN

ONE WAY
KAUPPA
raitis & rakentava

O

N

yt kannattaa olla aktiivinen, jakaa ideoita ja vaikka vierailla naapuripaikkakunnan One Way -seurakunnassa evankelioivassa tapahtumassa ja kutsua toisia vierailemaan omalle paikkakunnalle. Esimerkkejä ulospäin suuntautuvan toiminnan toteuttamiseen:
• Ihmisten kohtaaminen arjen
keskellä

• One Way antennikanava 30
-mainoksien jakaminen postilaatikoihin

• Netin kautta tapahtuvaan ihmisten kohtaamiseen panostaminen ja erityisesti nuorten
kohtaaminen

• Mun stoori -käyntikorttien
jakaminen

• Evankelioivien tapahtumien
järjestäminen

• Kampanjan info- ja keskustelupisteen pitäminen esimerkiksi
torilla tai kauppakeskuksessa

• Hyvien tekojen tekeminen
lähimmäisille ja Jeesuksesta
todistaminen

Marraskuu onkin suuri mahdollisuus kaikilla One Way -paikkakunnilla
tavoittaa ihmisiä arjen keskellä. Yhdessä liikkeelle lähteminen siunaa,
rohkaisee ja antaa ilon omaankin sydämeen. Taivaassa on suuri ilo yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen!
One Way -seurakuntatyön tiimi
seurakuntatyo@onewaymission.fi
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TEKSTI IRMELI STENLUND KUVA MAIJA HEINONEN

Sekä venäläisillä ystävillämme että meillä suomalaisilla Venäjän työn tiimiläisillä
on ollut kova ikävä toisiamme. Viime kevään tiimimatkat peruttiin, ja nyt kun korona näyttää taas vain lisääntyvän, tulevista matkoistakaan ei ole tietoa.

Marraskuu on erityisesti ulospäin suuntautuvan toiminnan kuukausi One
Way -seurakunnissa. Saamme kannustaa ja rohkaista toinen toisiamme
viemään valoisaa toivon sanomaa Jeesuksesta.

• Evankelioivan todistuskertomuksia sisältävän One Wayn
kampanjalehtisen jakaminen

Ystävämme Venäjällä voivat hyvin

RekennuttajaRekennuttajainsinööritoimisto
insinööritoimisto

STENROOS
OY
STENROOS
OY
Liike-, toimistoja toimisto- ja
Liike-,
asuinrakennusten
asuinrakennusten
tunnollista rakennuttamista
tunnollista rakennuttamista
ja rakennustyön
valvontaa. valvontaa.
ja rakennustyön
Kehruutie 1 C,
00410 Helsinki
Kehruutie
1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534Puh.
4844041 534 4844
”Sillä jokainen ”Sillä
huonejokainen
on
huone on
jonkun rakentama,
mutta
jonkun
rakentama, mutta
kaiken rakentaja
on Jumala.”
kaiken
rakentaja on Jumala.”

nneksi saatoimme tehdä Venäjän tiimiläisten kesken syksyisen retken Luukin ulkoilualueelle silloin, kun Kristiina Wiley vielä
oli Suomessa. Oli todella mukava nähdä tuttuja tiimiläisiä – kaikki meistä kun
eivät asu pääkaupunkiseudulla.
Sekä Kristiina että tulkkimme Irma
Kähäri pitävät jatkuvasti yhteyttä Valentina Kutuzovaan ja muihinkin ystäviin Venäjällä, mm. Oleg-tulkkiimme
sekä moniin entisiin Koiviston lastenkodin lapsiin – nykyisin nuoriin aikuisiin.
Sekä meille että heille on yhtä tärkeää
tietää, että kaikki voivat hyvin.

VALENTINAN RAAMATTUPIIRIT
JATKUVAT

Yksi parhaita uutisia on ollut se, että
Valentina on toipunut täydellisesti sairastamastaan koronaviruksesta. Saamme todella kiittää Herraa siitä, että Hän
kuuli rukouksemme.
Toivuttuaan Valentina on ahkeroinut
samaan tahtiin kuin ennenkin. Hän vetää viikossa useampia raamattupiirejä,
joista osa kokoontuu netin kautta ja osa
kirkon tiloissa. Opettamisen lisäksi Valentina on puurtanut omalla kasvimaallaan sekä kerännyt marjoja ja sieniä
talven varalle. Hänellä onkin jo paljon

kesän satoa kellarissaan.
Kiitosaihe on myös se, että Valentinan Lada-auto on vihdoinkin saatu kuntoon. Siinä on nyt uusi vaihdelaatikko
ja myös ruostevauriot on korjattu. Valentina on iloinen, kun pääsee jälleen
liikkumaan vapaasti.

NADJAN PERHEELLE KUULUU HYVÄÄ

Valentinalla on nyt mahdollisuus ajaa
myös Räisälään tapaamaan Nadjaa,
jonka kotona yksi rukouspiireistä kokoontuu. Nadjan perhe voi hyvin, vaikka Nadjalla itsellään onkin ollut sitkeää
yskää, johon hän nyt saa antibiootteja.
Yskästään huolimatta myös Nadja on
työskennellyt uutterasti omalla kasvimaallaan, joka tuotti niin suuren sadon,
että Nadja vuokrasi lisää kellaritilaa sen
säilyttämiseen.
Nadjan vanhin tytär Elja, pian kahden lapsen äiti, jatkaa opiskeluaan siihen asti, kunnes hänen odottamansa
vauva joulukuussa syntyy. Esikoinen,
iloinen pikkumies Miroslav, on nyt 9
kk ikäinen. Eljan avomies Nikolai on
saanut töitä, kiitosaihe sekin. Valentina
kertoo, että nuoret ovat selvästi aikuistuneet, mikä on todella iloinen asia.
Nuoripari suunnittelee myös muuttavansa omaan asuntoon heti, kun sellai-

nen löytyy. Jatketaan rukousta heidän
puolestaan – sitä he tarvitsevat, kun
perhe pian kasvaa pienellä tyttärellä.
Nadjan kehitysvammainen tytär
Sveta käy nyt koulua sisäoppilaitoksessa. Viikot hän asuu koulussa ja tulee viikonlopuiksi kotiin. Svetasta on selvästi
tullut itsenäisempi kuin ennen – hän
seuraa, mitä muut tekevät ja yrittää sitten toimia samoin.

KOIVISTON LASTENKOTI ON
JÄLLEEN TOIMINNASSA

Koiviston lastenkodin lapset palasivat
kouluunsa syyskuun alussa. Viime keväänä he joutuivat koronaepidemian
vuoksi etäopetukseen, ja lasten suureksi suruksi kevätjuhlatkin piti perua.
Johtajatar Natalian mukaan nyt jännitetään kovasti sitä, joudutaanko taas
siirtymään etäopetukseen, jos koronan
toinen aalto kasvattaa sairastuneiden
määrää.
Keväällä yhdeksännen luokan päättäneet nuoret muuttivat Käkisalmeen
jatko-opintoihin. Pojista tulee autonasentajia ja tytöistä kokkeja. Natalia
kertoi, että nuorilla on kova ikävä Koivistoon ja he ovat usein yhteydessä sinne. Me tiimiläiset ymmärrämme hyvin
heidän ikävänsä. Koivistossa on ihana
henkilökunta, joka rakastaa näitä lapsia.
Muistetaan koko Venäjän työkenttäämme. Harras rukouksemme on, että
koronavirus saadaan kuriin, jotta pääsemme taas tapaamaan ystäviämme
rajan takana.

VENÄJÄN TYÖ

040 723 8188
venaja@onewaymission.fi
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INTIAN NEW HOPE -KOTI

Kummisihteeri Irmeli Kojonen
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com

INTIA

KATULAPSITYÖN
TERVEISET KORONAN
KURITTAMASTA INTIASTA
TEKSTI HENNA KARJALAINEN JA
SWARNA KODALI KUVA SWARNA KODALI

Korona leviää vauhdilla Intiassa. Yksi
syy tähän on se, että ihmiset eivät piittaa rajoituksista, joten korona on levinnyt kaikkialle. Jumalan armosta Pottipadun kylässä on oltu ilman tartuntoja
aina viime päiviin asti. Kuukausi sitten
oli pari tartuntatapausta, mutta nyt ei
enää yhtään. Toivottavasti tilanne pysyy
tällaisena.
UUDELLEENJÄRJESTELYJÄ
KORONAN VUOKSI

UUSI POIKIENKOTI INTIAAN
TEKSTI TERO HOKKANEN KUVA ANNA KAUPPILA

One Way Mission on päättänyt käynnistää projektin, jossa hankitaan maapalsta ja sille rakennetaan uusi poikien
koti. Hankkeen taustalla on Intian viranomaisten vaatimus erottaa tytöt ja pojat omiin rakennuksiinsa.

J

uuri nyt pojat asuvat toisarvoisissa vuokratiloissa,
joiden vuokrasopimuksen jatko on vaakalaudalla.
Kun lisäksi vanha orpokoti New Hope Home oli
melko pienellä tontilla, jonka yläpuolella kulkivat suurjännitejohdot, oli tarpeen ostaa uudelle rakennukselle
myös tontti.
Olemme löytäneet jo hyvän tontin ja päässeet periaatteelliseen sopimukseen sen ostosta. Ennen kuin
kauppa lyötiin lukkoon, ilmaantui kuitenkin uusi uhka
koko hankkeen ylle. Intiassa on noussut vaatimus, että
ainoastaan kaikkein haavoittuvimmat orvot voisivat
asua lastenkodeissa ja muut tulisi lähettää perheisiin
asumaan.
Mikäli Intian hallitus asettaa käytäntöön tämän vaatimuksen, se voi johtaa siihen, että orpotyö ei ole enää
mahdollista Intiassa ainakaan entisessä laajuudessaan.
Tavoite on kuitenkin vielä tässä vaiheessa, että saisimme poikienkodin valmiiksi vuoden 2021 aikana. Sitä
ennen meidän tulee saada varat kokoon ja Intian koronatilanteen tulee olla niin hyvä, että rakennustyöt ovat
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mahdollisia. Lisäksi poliittisen tilanteen tulee säilyä sellaisena, että työ ylipäänsä on mahdollista. Näissä kaikissa saamme kuitenkin jalon voiton meidän Herramme Jeesuksen voiman avulla (Room. 8:37).
Olemme siis panneet luottamuksemme Jumalaan,
joka kuljettaa meitä voittosaatossa (2 Kor. 2:14). Uskomme myös siihen, että Herralla on sydäntä Intian orvoille, niin tytöille kuin pojillekin, ja siksihän tätä työtä
ylipäänsä tehdään.

AUTA OMALTA OSALTASI HANKKEEN TOTEUTUMISESSA

Jos haluat osallistua hankkeeseen, olemme avanneet
viitteen 1193 sekä tontin ostoa että kodin rakentamista
varten. Varat siis käytetään ensin tonttiin ja sen jälkeen
itse rakennukseen. Tiedotamme hankkeen edistymisestä, Intian poliittisesta tilanteesta ja muista asiaan
vaikuttavista tekijöistä sekä Raportissa että netissä.
Muistathan myös rukoilla hankkeen puolesta. Rukous on lopulta hyvin oleellinen osa koko rakennusprojektia ja takaa Jumalan siunauksen omalta osaltaan.

Lapset voivat hyvin kotikylissään eikä
yhdelläkään heistä ole todettu koronatartuntaa. Tämä on suuri kiitosaihe. Vaikka lapset löydettiin kaduilta,
olemme varmistaneet, että heillä on
kotikylissään luotettava omainen tai
perheenjäsen, joka huolehtii lapsista
tämän korona-ajan. Jokaisen lapsen
huoltajalle lähetetään kuukausituki,
kunhan lapsen turvallisuus on ensin
varmistettu. Lapsiin ollaan yhteydessä
puhelimitse kolmesti kuukaudessa ja
tarvittaessa heidän luonaan vieraillaan
kotikylissä. Lapset ovat aina iloisia yhteydenotoista.
Koulut ovat suljettuina, lukuun ottamatta 9- luokkaa ja peruskoulun päättävää 10-luokkaa, joiden käymiseen
Intian hallitus on antanut luvan. Lasten koulunkäynti riippuu myös heidän
huoltajistaan. Jos he eivät halua päästää lapsia kouluun, sekin on sallittua.
Kaikki lapset haluavat palata takaisin One Way -kylälle, jossa he ovat
viettäneet jo useamman vuoden ja saaneet osakseen rakkautta, välittämistä ja
huolenpitoa. Toivottavasti lasten paluumuutto voisi tapahtua pian, ja Jumala
lopettaisi tämän viruksen. Intiassa odotetaan nyt hallituksen määräyksiä ja ohjeita lasten tuomiseksi takaisin kylälle.
Tällä hetkellä riski on liian suuri, koska
koronavirus leviää yhä koko maassa.
Lapset tarvitsevat nyt paljon esirukousta!

APUA SUUREEN KÄRSIMYKSEEN

Swarna Kodali kertoo, kuinka eräs
entinen katulapsi, nyt 20-vuotias Narasimha Namburi, on joutunut traagiseen onnettomuuteen.

Narasimha leikkausta odottamassa

– Narasimha löydettiin vuonna 2011
kaduilta ja tuotiin kuntoutuskotiimme
Suravaramiin. Hän suoritti 10-luokan
ja puusepän opinnot, työskenteli harjoittelijana ja sai työpaikan. Hän vieraili
luonamme silloin tällöin, viimeksi pari
vuotta sitten. Nyt muutama viikko sitten hän soitti sairaalasta. Kiirehdimme
tapaamaan häntä ja olimme järkyttyneitä, kun näimme hänet hyvin huonossa kunnossa.
Huoltoasemalla työskennellessään
Narasimha oli mennyt kuljettajaksi
kuorma-autoon. Sitä ajaessaan hän
joutui onnettomuuteen, jossa hänen
molemmat jalkansa murtuivat pahoin.
Nuorukainen toimitettiin sairaalaan,
jossa hän vaipui koomaan yli kuukauden ajaksi. Hänet sairaalaan toimittaneet tuntemattomat ihmiset pakenivat
välittömästi paikalta, eikä kukaan huolehtinut hänestä sairaalassa (Intiassa
omaiset ovat yleisesti sairaan tukena).
Kun Narasimha heräsi koomasta,
hän kärsi suunnattomista kivuista. Hän
oli maannut vain yhdessä asennossa
kuukauden ajan. Kukaan ei ollut huolehtinut hygieniasta, hoitanut haavoja
tai auttanut wc:hen. Hän oli virtsannut
ja ulostanut vuoteeseensa. Haavat olivat tulehtuneet pahasti ja niissä oli matoja.

Sairaalan henkilökunta yritti ottaa yhteyttä Narasimhan työkavereihin, tuloksetta. Nuori mies yritti myös itse saada
yhteyden sukulaisiinsa ja vanhempiinsa, mutta kukaan ei tullut häntä katsomaan ja auttamaan. Sitten Narasimha
muisti Swarnan One Way -kylällä ja
soitti hänelle. Swarna ja Joel lähtivät
välittömästi hänen luokseen.
– Myös isommat lastenkotimme
lapset sekä henkilökuntaa kävi häntä katsomassa, Swarna kertoo. – He
pesivät hänet, varmistivat hänelle
puhtaan sängyn sekä toivat puhtaita
vaatteita. Otimme kokonaisvastuun hänen hoidostaan, joka jatkuu edelleen.
Narasimhalla on molemmissa jaloissa useita murtumia, joihin odotamme
lääkäreiden arvioita jatkohoitojen suhteen. Haavat ovat yhä tulehtuneet.
One Way on päättänyt tukea Narasimhan leikkausta 1500 eurolla.
– Olemme kiitollisia, jos rukoilette
Narasimhan puolesta, Swarna sanoo.
– Saakoon Jumala koskettaa häntä parantavalla kädellään. Pyydämme rukousta myös koko Intian puolesta, jotta
tämä koronatilanne rauhoittuisi ja elämä pääsisi palaamaan ennalleen.
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TULE INTIA-KUMMIKSI
Intiassa on jatkuva tarve uusille
kummeille. Orvon kummimaksu
on 44 € /kk, katulapsen, vammaisen ja lesken 40 €/kk ja pastorin
kummituki 50 € /kk.

KUMMISIHTEERIT:
Raili Saloseutu (orvot) 
040 534 9531, railisaloseutu@gmail.com

ONE WAYN LÄHETYSMATKAT
Lähetysmatkojen hinnat voivat muuttua lentolippujen hintavaihtelun
vuoksi. Noudatamme matkojen suhteen viranomaismääräyksiä.
Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.

NEPAL

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

VENÄJÄ

Henna Karjalainen (katulapset)
040 591 9587, hennakar@hotmail.com

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

Laura Pekkarinen (lesket)
040 047 4349, laura.ilona@gmail.com

Makuuhuone
Pulssin voimakkuuden mittausta

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

VIRO

Päivämatka Tallinnaan

Vuoden 2021 matka avoin
Puh. 045 114 8855

käänlaisia lupalisenssejä vanhainkodin pyörittämiseen, mutta asiat ovat muuttuneet ja
nyt lupa vaaditaan. One Way -kylällä odotellaan kovasti luvan saamista. Tämän tärkeän asian puolesta on hyvä rukoilla!

KORONAN VAKAVUUTTA 			
EI AINA YMMÄRRETÄ

Leskiä ulkoilemassa

Leskityön kuulumisia

TEKSTI LAURA PEKKARINEN JA SWARNA KODALI KUVAT SWARNA KODALI

Korona on muuttanut valtavasti yhteiskuntiamme, ja varsinkin Intiassa tilanne on ollut hyvin vakava.
One Way -kylän lesket Pottipadussa ovat kuitenkin säästyneet pahimmalta – Jumala on pitänyt heikoista huolta!

V

uoden 2020 alussa One Wayn järjestämä Intian matka ehti vielä toteutua normaaliin tapaan, ja suomalaistiimi kävi tervehtimässä,
siunaamassa ja hemmottelemassa leskiäkin.
Lesket ovat aina hyvin onnellisia, kun saavat rakastavaa huomiota matkalaisilta, ja heidän hymynsä levittyy
ihanasti uurteisille kasvoille. Tiimi vei leskille lahjaksi
Intian työn ystävien tekemiä tai lähetysmyyjäisten tuotoilla ostettuja käsivoiteita, villasukkia ja laukkupussukoita.
Vielä silloin kaikki oli hyvin, nyt kamppaillaan koronavirusta vastaan. Swarna Kodali muistuttaa kuitenkin, että lesket ovat Kaikkivaltiaan siipien suojassa.

Swarna lähettää myös terveisiä kaikille työn ystäville
Suomessa. Vaikeuksien keskelläkin hänen suussaan on
ylistys Jumalalle Hänen uskollisesta varjeluksestaan.

DEMENTIA LISÄÄNTYY

Ne lesket, jotka tällä hetkellä ovat One Way -kylällä,
ovat asuneet siellä jo 8-10 vuotta. He ovat tulleet iäkkäiksi, ja monella on dementiaa.
– Intialaiset työntekijät tekevät hyvää työtä leskien
parissa, Swarna vakuuttaa. – Jumala on antanut heille
paljon kärsivällisyyttä ja viisautta myös dementoituneiden vanhusten hoitamisessa.
Aikaisempina vuosina kylällä ei ole tarvittu min-

One Way -kylällä asuvien leskien lisäksi intialaiset työntekijämme auttavat myös lähikylillä olevia leskiä: he saavat vitamiinilisää
ja keskipäivän aterian lääkärin valvonnan
alla. Juuri näille kylissä oleville leskille on todella vaikea haaste selviytyä koronapandemialta. Intiassa on kyllä tehty hallituksen toimesta monia varotoimenpiteitä ja herätetty
tietoisuutta koronaviruksesta. Ongelmana
kuitenkin on, että ihmiset Intian maaseudulla eivät useinkaan ymmärrä koronavirustilanteen vakavuutta ja käyttäytyvät siksi
välinpitämättömästi sen suhteen.
One Way -kylällä asiat on järjestetty
siten, että lesket ovat eristyksissä ulkopuolisilta ja henkilökunta huolehtii heistä.
Henkilökunnalla on käytössään kaikki ennaltaehkäisevät varusteet kuten kasvomaskit ja
käsidesit. Puhtauteen kiinnitetään muullakin tavalla tarkempaa huomiota, ja siksi leskien huoneet desinfioidaan kerran viikossa.
Oleellista on kuitenkin Jumalan jatkuva
suoja näiden ikääntyneiden leskien yllä, ja
juuri se onkin leskityön kestorukousaihe nyt
pandemian jyllätessä Intiassa yhä pahemmin.
Lämmin kiitos sinulle, joka muistat Intian
leskiä rukouksin!

KIINA

Peking
Vuoden 2021 matka avoin
Puh. 045 114 8855

MONGOLIA

Ulan Bator
Vuoden 2021 matka avoin
Puh. 045 114 8855

INTIA

OW-kylä
Vuoden 2021 matka-aika avoin
Puh. 050 381 4864

ISRAEL

Jerusalem ympäristöineen
Vuoden 2021 matka-aika avoin
Puh. 044 333 2723

ITALIA

Rooma ympäristöineen
Vuoden 2021 matka-aika avoin
Hinta n. 600 euroa
puh. 050 413 1304

UGANDA
INTIAN TYÖ

050 381 4864
intia@onewaymission.fi
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Mubende
Vuoden 2021 matka-aika avoin
Hinta n. 1 400 €
Puh. 040 767 5556

onewaymission.fi
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ISRAEL

ALKULÄHTEITÄ JA
KORONAN VAIKUTUKSIA
TEKSTI JA KUVAT KRISTIINA WILEY

Aabrahamin portti

N

yt retkemme kohteina olivat
Tel Dan, israelilaisten muinaiset
uhripaikat, Jordan-joen alkulähteet ja Laishin kaupunki. Matkalla
ajoimme vielä Golanin kukkuloiden
kautta Gennesaretin itärantaa, josta oli
kaunis näkymä Hermonin lumipeitteisille rinteille.
Jordan saa alkunsa Gennesaretin
pohjoispuolella sijaitsevilta kukkuloilta.
Se virtaa Gennesaretista etelään suoraan Kuolleeseen mereen ja toimii ensisijaisena vedenlähteenä koko KeskiIsraelin hedelmälliselle alankoalueelle.
Joki virtaa hitaasti, ja kuivana aikana
pienenee lähes puroksi ennen saapumistaan Suolamereen. Mutta mitä lähemmäksi pääset sen alkukohtaa, sitä
vuolaampi ja kirkkaampi on veden
juoksu; se suorastaan ryöppyää eteenpäin valtavalla voimalla.
Jordan-joki antaa elämän laajalla
alueella sekä kasveille että eläinkunnalle. Se toimi perinteisesti kastepaikkana
niin Jeesukselle kuin monille opetuslapsille. Jordanilla on symbolinen merkityksensä. Niin se tässäkin tilanteessa
puhutteli minua, kun katselin sen kuohuvaa, sädehtivää vettä: mitä lähempänä olet alkulähdettä, sitä puhtaampaa,
voimakkaampaa ja uutta elämää synnyttävää sinun elämäsi on!

AABRAHAMIN JALANJÄJILLÄ

Viime talvena pääsin mukaan seurakunnan retkelle Pohjois-Israeliin alueille,
joissa en ollut aikaisemmin käynyt. Vaikka olen matkustellut Israelissa säännöllisesti jo vuodesta 2004 ja asunutkin siellä viimeiset viisi vuotta, yllätyn
usein siitä, miten paljon maasta löytyy vielä ennen näkemättömiä paikkoja ja
alueita, jotka selventävät Raamatun historiaa.
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Laishin kaupunki on mainittu Raamatussa (1 Moos. 14:14) paikkana, johon
Aabraham saapui ajaessaan takaa hänen veljenpoikansa Lootin ryöstänyttä
sotajoukkoa. Kaupungista on jäljellä enää sen portit, joiden nimenä on
”Aabrahamin portti”. Portti rakennettiin v. 1750 eKr ja se oli olemassa Aabrahamin aikoina.
Tunne oli aivan epätodellinen, kun
seisoin ja katsoin tätä samaa porttia,
jonka läpi Aabraham oli kulkenut! Paikalta on löydetty myös kivitaulu, Tel
Dan Stele, jonka palasissa näkyy piirtokirjoituksena arameankieliset sanat
BYTDWD. ”Beit David” eli Daavidin
huone. Sen yläpuolella konsonantit
MLK YSRL ”Melek Israel” eli Israelin
kuningas. Teksti on todistettu aidoksi
ja se on vanhin Raamatun ulkopuolinen
Daavidin olemassaolosta todistava löytö. Kivipaasi on 800-luvulta eKr, ja se
löydettiin vuonna 1993.
Lähes kaikista Israelin ja Juudan
kuninkaista on samantyyppisiä arkeologisia löytöjä, jotka todistavat kerta
toisensa jälkeen niin Raamatun paikkansapitävyyden kuin Israelin juuret
historiallisessa kotimaassaan. Näitä
uusia löytöjä tehdään vuosittain useita, joskus systemaattisissa kaivauksissa,
joskus sattumalta. Näin tiedekin todistaa Jumalan sanan totuudesta!

UUTTA ELÄMÄÄ NAISTENKODILLA

Naistenkodin elämää ovat rikastuttaneet sekä kodin uudet asukkaat, joita
kesän aikana saimme kaksi, että naistenkokoukset, joita aloimme pitää kerran kuukaudessa jo perinteeksi tulleen
sapatti-illan lisäksi.
Israelissa oli lähes koko kesän kokoontumisrajoitus max 10 henkeä, ja
vaikka kutsuimme muutaman lähellä
asuvan nuoren äidin ja naisen mukaan
kokouksiin, tämä raja ei ylittynyt. Koimme kaikki nämä illat, joissa oli vapaata
seurustelua, välipalaa, rukousta ja omien aiheiden jakamista erittäin tärkeiksi
ja siunatuiksi! Olimme jokainen janoisia tällaiselle yhteydelle ja jakamiselle,
sillä kevät oli ollut monelle raskasta
aikaa eristyksissä ja ilman seurakunnan tukea. Kokoukset Skypen tai Zoomin kautta eivät voi täysin täyttää tätä
tarvetta, elävän ihmisen kohtaamista,
varsinkin, jos on kyse yksin asuvasta.
Olemme todella iloisia siitä, että voimme tarjota turvapaikan ja tukea kriisin
aikana elämässä, vaikka kyse olisi vain
muutamasta naisesta kerrallaan.

TYÖTÄ RIITTÄÄ

Englannin opetus, jota olen antanut
siitä kiinnostuneille, on jatkunut kerran
viikossa läpi koko kesän. Kesäviikkoina
saimme mukaan myös uusia oppilaita,
ja on ilo saada opettaa tätä seniorien ryhmää. Tunnit tuovat myös heille
virkistystä ja avaavat uusia näköaloja.
Kuumimpana aikana pidimme tunnit
puun alla Diplomaatti-palvelukeskuksen pihalla.
Soppakeittiö on palvellut omalla paikallaan uskollisesti. Aterioiden määrä kasvoi kesän aikana yli 150:een, ja
meillä on ollut vaikeuksia saada tarpeeksi vapaaehtoisia valmistamaan
niitä. Tämä johtuu siitä, että ulkomaisia
turisteja, joita yleensä yli puolet avustajista oli, ei nyt ole ollenkaan. Mutta
kasvaneesta työmäärästä huolimatta
on ilo olla mukana työssä, jonka avulla
ruokitaan ja autetaan niitä, jotka eivät
voi kutsua meitä luokseen ruokailemaan. Tätä Jeesuskin haluaa meidän
tekevän – siunata niitä, jotka eivät pysty
maksamaan takaisin.
Punainen Matto on jatkanut työtään
läpi koko kesän. Uuteen toimitilaan
pystytään nyt korona-aikana kutsumaan vain yksi kerrallaan, mutta ruuan
ja vaatteiden sekä hygieniatarvikkeiden jako tapahtuu ovelta ja Punaisen
Maton työntekijät jalkautuvat myös kaduille etsimään tarpeessa olevia kodittomia naisia.
Uuden keskuksen yksi seinä on koskettava: se on tehty erivärisistä kadulta
löydetyistä raakapuulaudoista. Seinään

on kirjoitettu Jumalan Sanan lupauksia.
Se kuvaa sitä, miten jokainen meistä on
ollut kuin hylätty puunkappale, likainen
ja karkea. Mutta yhdessä, Jeesuksen
veren puhdistamina, meistä muodostuu kaunis taideteos, Hänen kunniakseen.

KORONARAJOITUKSET OVAT
LISÄNNEET YKSINÄISYYTTÄ

Koronaepidemia ja sen tuomat rajoitukset ovat lisänneet monien kurjuutta
ja yksinäisyyttä. Taloudelliset vaikeudet
ovat musertavia, jos elinkeino on kadonnut tukahtuneen turismin myötä.
Kesän aikana tuhannet ihmiset ovatkin
protestoineet pääministerin virka-asunnon liepeillä päivittäin. Milloin sosiaalityöntekijät ovat lakkoilleet liian suuren
työtaakan alla, milloin muiden ammattikuntien edustajat.
Pääministeri Netanyahun toimiin
ollaan tyytymättömiä. Vaikka viruksen
aiheuttama menehtyneiden lukumäärä
on suhteellisen pieni (n. 1 100/ 9,5 milj
asukasta syyskuun lopussa), rajoitukset
ja tälläkin hetkellä kolme viikkoa voimassa oleva täysi ”lockdown” eli yhteiskunnan toimintojen lakkauttaminen
aiheuttavat pitkäkantoiset seuraukset
koko maalle. 8 000 uutta sairastunutta päivittäin on pakottanut hallituksen
näin rajuihin toimenpiteisiin. Maan johto tasapainottelee koronan leviämisen
ja yhteiskunnan taloudellisen romahtamisen välillä. Niin kuin muissakin maissa Israelin terveydenhoitohenkilöstö
työskentelee äärirajoillaan tällä hetkellä. Ahdinko on suuri, ja nyt jos koskaan
on aika siunata Israelia ja rukoilla sen
puolesta!
Herra haluaa kaiken tämän kautta
vetää koko maailmaa lähelleen parannuksessa ja totuudessa. Koskaan ennen
ei ole ollut näin suurta kaikkia maita ravisuttavaa katastrofia. Etsiytykäämme
siis lähelle alkulähdettä, elämän veden
lähdettä, joka virtaa ristin juurelta. Vain
sieltä tulee meidän apumme ja voimamme!

ISRAELIN TYÖ

044 333 2723
israel@onewaymission.fi
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UGANDA
Uusi toimistorakennus Muleetessa

Taivaan Isän huolenpitoa
TEKSTI ANI KORPINIEMI KUVA MARK LUGAYIZI

TULE UGANDAN
KUMMIKSI!
Haluaisitko olla kummi yhdelle
lapselle ja siten muuttamassa
lapsen tai jopa kokonaisen sukupolven elämää? Useat lapset
odottavat kummia voidakseen
käydä koulua. Myös opettajille
ja koulutyölle kaivataan tukijoita.
Kummimaksu on 35 €/kk, ja yläluokkalaisen kummimaksu on
40 €/kk.
Kummisihteeri Ani Korpiniemi
puh. 044 996 6032
anikorp@gmail.com
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TEKSTI MARK LUGAYIZI JA LEENA KINNUNEN KUVA MARK LUGAYIZI

Ugandassa koronatapausten määrä on noussut elokuun puolivälistä lähtien.
Tästä huolimatta koronarajoituksia ollaan osittain purkamassa.

T

apauksia on verrattain vähän
suhteessa väestömäärään, vaikka luvut ovatkin epäluotettavia
testausten vähäisyyden vuoksi. Tätä
kirjoitettaessa tartuntoja on rekisteröity yhteensä 6712 ja kuolleita on 63.
Työalueellamme Mubenden alueella
ei ole todettu tartuntoja, mikä on suuri
kiitosaihe Herralle! Riski koronan leviämisestä on kuitenkin suuri, sillä esim.
Länsi-Ugandassa sijaitseva Kyangwalin
pakolaisleiri on suljettu koronan vuoksi.
Leirillä on todettu koronaa sekä pakolaisilla että avustustyöntekijöillä. Leiri
on yksi Afrikan suurimmista pakolaisleireistä, pakolaisia leirillä on 120 000.
Opiskelijoista ne, jotka siirtyvät
opiskelemaan seuraavalle ylemmälle
kouluasteelle, palaavat kouluun lokakuun puolivälissä. Agape-keskuksessa
ja Kaweerissa tämä tarkoitta sitä, että
ala-asteen 7. luokkalaiset palaavat kouluun. Myös mm. yläasteen (Secondary
School) 4. ja 6. luokkalaiset palaavat
kouluun ja yliopistot aukeavat.
Agape-keskuksessa on lapsille hankittu opetusmateriaalia, ja lapset ovat
viranomaisten luvalla saaneet opiskella
pienissä ryhmissä 3-4 päivää viikossa.
Koulun opettajat ovat käyneet auttamassa heitä opinnoissa. Opiskelu siis
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jatkuu ja lapset voivat jatkaa seuraavalle luokalle eivätkä toivon mukaan
ajaudu huonoihin tapoihin sinä aikana,
kun koulut ovat suljettuina. Myös seurakunnat aloittavat toimintansa, mutta
osallistujien lukumäärä on rajoitettu
70:een. Kuitenkaan yörukouskokouksia
tai muita yön yli kestäviä kokouksia ja
pyhäkoulua ei toistaiseksi saa pitää.
Rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet Ugandassa pahenevaa ruokapulaa. Olemme ostaneet kummilapsille ja
heidän perheilleen ruokaa, mm. maissijauhoja, papuja ja suolaa. Perheet ovat
iloisia ja kiitollisia tästä avusta. Olemme
myös ostaneet jonkin verran ruokaa varastoon, jotta voimme auttaa perheitä
tilanteen pitkittyessä.

TOIMISTORAKENNUSTA LAAJENNETTU

One Wayn toimistorakennus Muleeten
kylällä on ollut yksi pieni huone. Työmme Ugandassa on kuitenkin laajentunut
niin paljon, että toimisto on käynyt liian
pieneksi. Uusiutunut toimistorakennus
otettiin käyttöön syyskuussa, vaikka
kaikkia tarvittavia huonekaluja ei vielä
ole. Tilat mahdollistavat kuitenkin sen,
että esim. lapset voivat tulla sinne kirjoittamaan kirjeitä kummeilleen ja koko
henkilökuntamme mahtuu hyvin työs-

kentelemään. Uusi toimisto on omistettu työn perustaja pastori Wilson
Sentongon muistolle. Tästä muistuttaa
toimiston seinässä oleva laatta.

VILJELYMAATA LÖYTYI 		
MULEETEN LÄHELTÄ

Suuri kiitosaihe on, että olemme saaneet ostettua viljelymaata Muleeten
kylän läheltä. Maan löytyminen oli rukousvastaus, sillä olemme jo pidemmän aikaa etsineet sopivaa maapalstaa
eri puolilta Mubendea. Lopulta saimme
ostettua maata ihan työkeskuksemme
läheisyydestä. Maa-alueella on lisäksi
vielä puolivalmis kaivo, josta kunnostamisen jälkeen saamme toivon mukaan
vettä. Kaivon kunnostustarpeita kartoitetaan parhaillaan.
Maapalstalla on tarkoitus kasvattaa
ruokaa ja kahvia. Näillä tuloilla voimme
osittain rahoittaa toimintaamme tulevaisuudessa. Nyt rukousaiheenamme
on, että saisimme varoja kahvintaimeniin ja pääsisimme istutushommiin.
Toinen rukousaihe on, että saisimme
ostettu lisää maata ruoan kasvattamista
ja toiminnan omavaraistamista varten,
sillä nyt ostettu maa-alue ei siihen vielä
riitä.

Opiskelua ulkona

Kaikki kummilapset ovat saaneet
patjat ja moskiittoverkot, joista lapset ja
heidän perheensä ovat suunnattoman
kiitollisia.

U

gandassa on vaarallista nukkua
ilman moskiittoverkkoa, koska
malaria on siellä hyvin suuri ongelma. Lähes puolet alle 5-vuotiaiden
kuolleisuudesta johtuu malariasta. Tautiin kuolee 70 000-100 000 lasta vuodessa. Aikaisemmin kummilasten keskuudessa oli paljon malariaa. Uusien
moskiittoverkkojen ansiosta tilanne on
nyt parantunut huomattavasti.

JOULULAHJOJEN SIUNAUS

Viime jouluna lahjoiksi saadut possut ja
vuohet ovat pysyneet kaikki terveinä.
Eläimet ovat myös lisääntyneet runsaasti. Monet possut ovat synnyttäneet
pikkupossuja ja vuohet kilejä.
Useat perheet ovat avanneet pankkitilejä lapsilleen. Esimerkiksi Ruth on
saanut monena jouluna eläimiä lahjaksi
ja eläimet ovat nyt moninkertaistuneet.
Ruthin perhe on päättänyt myydä muutamia vuohia ja laittaa rahat kiinteälle
pankkitilille. Tilille kertyneitä rahoja
Ruth voi käyttää tulevaisuudessa keskiasteen opiskeluun tai jopa yliopistoopintoihin.
Monen perheen elämä on muuttunut täysin, kun lapset ovat saaneet
kummin. Yhtenä esimerkkinä tästä on
Joanin ja Fabiuksen perhe. Molem-

pia sisaruksia tukee sama suomalainen
kummi. Lapset saivat ensimmäisenä
jouluna joululahjaksi vuohet. Nämä
vuohet lisääntyivät ja lapset saivat joka
joulu vuohia lahjaksi. Perhe myi muutaman vuohen ja osti härän. Nyt he ovat
myyneet härän ja ostaneet jonkin verran maata, missä he voivat kasvattaa
itselleen ruokaa. He ovat siitä erittäin
onnellisia.
Joanin ja Fabiuksen äiti on yksinhuoltaja. Heidän isänsä on kuollut 8
vuotta sitten. Perheessä on kaikkiaan 4
lasta, joilla kaikilla on kummit. Omien
lasten lisäksi äiti huolehtii kahdesta sukulaislapsesta. Heillä ei ole vielä kummeja ja siksi nämä lapset ovat paljon
poissa koulusta, koska yksinhuoltajaäidillä on vaikeuksia maksaa koulumaksuja.

KUMMIEN TUKI VALTAVAN TÄRKEÄ

Toisen perheen lapsilla Gizelillä ja Samuelilla on myös yhteinen suomalainen kummi. Molemmat lapset saivat
alunperin yhden vuohen joululahjaksi,
samoin seuraavina jouluina. Vuohet
lisääntyivät ja osa vuohista myytiin ja
perhe osti lehmän. Myöhemmin lehmä sai vasikoita. Perhe myi lehmän ja
osti maata. Maat ovat lasten nimissä ja
maasta saatujen tulojen turvin lapset
voivat kouluttautua korkea-asteen oppilaitoksissa.
Pimeyden laskeutuessa perhe sytytti aina kynttilän, koska muuta valoa
ei ollut. Sitten perhe myi kaksi vuohta
ja osti aurinkopaneelin. Heille jäi vielä

viisi vuohta ja yksi possu. Rukoillaan,
että eläimet lisääntyvät edelleen. Lasten kummin lahjat ovat auttaneet koko
perhettä, ja perhe ylistää Jumalaa ja
on kiitollinen kummille tästä runsaasta siunauksesta, mikä on tullut heidän
osakseen.
Ohessa on vain muutaman kummiperheen elämän tarinaa. Joululahjat
ovat olleet suuri siunaus jokaiselle kummilapselle ja heidän perheelleen. Kummien tuella lapset saavat myös käydä
koulua, mikä on todella suuri lahja ja
lasten koko elämää muuttava asia.
Mikäli haluat olla mukana tässä
palkitsevassa työssä, on vielä paljon
lapsia, joilla ei ole omaa kummia. Rukoillaan, että Herra puhuisi monille ihmisille Ugandan lasten hädästä.

Psalmi 8:4-10: ”Kun minä katselen
taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta
ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen – mikä on ihminen! Kuitenkin
sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi
olennon, seppelöit hänet kunnialla ja
kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen
valtaansa: lampaat ja härät, kaiken
karjan, metsän villit eläimet, taivaan
linnut ja meren kalat, kaikki vesissä
liikkuvat. Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta
koko maailman!”
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Lapset iloitsevat
pumppaustestin vedestä

TEKSTI MARK LUGAYIZI JA ARTO MÄKI-NEVALA
KUVAT MARK LUGAYIZI

Ugandaan kaksi
uutta porakaivoa

kien matkojen takaa. Evankeliointityötä
on ollut vaikeaa tehdä, kun vesihuolto
ei toimi. Nyt kuitenkin uusien porakaivojen myötä tilanne muuttuu merkittävästi parempaan suuntaan. Voidaankin
rukoilla, että näissä kaivoissa riittäisi
vettä kaikille sitä tarvitseville.
Kiveran kylä sijaitsee 10 kilometrin
päässä työmme keskuksesta. Se on tyypillinen kylä, jossa asuu ihmisiä Ruandasta sekä maiden väliseltä Kisoron
rajaseudulta. Wilson Sentongolla oli
tapana käydä Kiverassa evankelioimassa ja saarnaamassa ennen kuin sinne
perustettiin oma seurakunta.
Täällä on kaksi vuodenaikaa, kuivakausi ja sadekausi. 20 litran kanisterillinen huonolaatuista vettä, jota yksityinen yrittäjä myy, on maksanut kylällä
1 000 shillinkiä. Kun rahaa ei ole, niin
vettä on haettu kuivana kautena suoalueelta pitkän matkan päästä. Uusi
porakaivo tulee olemaan suurena apuna noin tuhannen ihmisen yhteisölle.
Kikoman kylä on hieman kauempana Muleeten Agape -keskuksesta. Tältä
kylältä Wilson Sentongo joutui vankilaan Idi Aminin vallan aikana. Wilson
yhdessä Tapani Rantajääskön kanssa
perustivat 1990-luvulla seurakunnan ja
kirkon kylälle. Seurakunnassa on tällä
hetkellä n. 300 ihmistä.
Pumppaustesti tehtiin Kikoman
porakaivon rakentamisen yhteydessä.
Lapset kävivät testin aikana nauttimassa puhtaasta vedestä, jota tuli putken
täydeltä. Näistäkin lapsista useimmat
olivat ensimmäistä kertaa elämässään
tekemisissä puhtaan veden kanssa.

TEKSTI VIRVA SIIVOLA KUVA SAJI KURIAN

KORONAVIRUS KURITTAA
EDELLEEN NEPALIA
Olemme saaneet lukea eri kristillisistä lähteistä, kuinka Intiassa ja Nepalissa käytetään koronapandemiaa
tekosyynä, jolla rajoitetaan muiden kuin hindujen vapauksia. Kristityiltä evätään kaikenlainen hätäapu
eikä ihmisillä ole ruokaa eikä mitään, millä hankkia elantonsa. Hätä on suuri!

AVAJAISET

Kaivohankkeemme Ugandassa on edistynyt hienolla tavalla. Pitkän koronatauon jälkeen saatiin kaksi uutta porakaivoa valmiiksi Kiveran ja Kikoman kylillä. Molemmat
kaivot onnistuivat ja nyt ne tarjoavat puhdasta juomavettä kahden kylän asukkaille.

I

hmiset ovat äärettömän kiitollisia
ja kokevat, että Jumala on heitä
siunannut ja tehnyt tämän mahdolliseksi. Rukousaihe on muuttunut kiitosaiheeksi. Kyläläiset saivat nyt ensimmäiset kunnolliset juomavesikaivot.

VETTÄ ETSIMÄSSÄ

Alunperin ensimmäinen kaivo piti rakentaa Kiteran kylälle. Projekti aloitettiin etsimällä useampia mahdollisesti
sopivia paikkoja kaivoa varten. Vähitellen yksi sopiva paikka löytyikin, mutta
maanomistajalta ei saatu lupaa kaivolle. Näin päätettiin siirtyä Kikoman kylälle. Sieltä löydettiin vihdoinkin kaivolle
sopiva paikka ja poraukset käynnistettiin.
Kuukautta myöhemmin Kiteran kylällä maanomistaja myi sen kaivolle
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sopivan maa-alueen seurakunnan vanhimmistoon kuuluvalle miehelle. Näin
kyläläisillä on edelleen toivoa saada
hyvä juomavesikaivo alueelle. Rukousaiheena onkin, että Kiteran ihmiset saisivat vielä toisen mahdollisuuden puhtaan veden saamiseksi alueelle.

VESI ONGELMANA

Uudet kaivopaikkakunnat ovat olleet
luonteeltaan samanlaisia. Niissä on
kamppailtu vuosikymmenten ajan veden saantiin liittyvien isojen ongelmien
kanssa. Pitkät vedenhakumatkat vievät
aikaa ja ovat vaarallisia etenkin lapsille
ja naisille. Likainen juomavesi aiheuttaa
kyläyhteisöissä monenlaisia ongelmia
ja on esteenä alueiden kehittymiselle.
Vettä on haettu padotuista avokuopista tai kuivana kautena suoalueelta pit-

Kikoman kaivon virallisessa avajaistilaisuudessa puhuivat paikalliset aluejohtajat. Mukana olivat mm. paikallisen
seurakunnan pastori, Muleeten seurakuntapastori George sekä työntekijämme Juliet Sentongo ja Mark Lugayizi.
Aluejohtaja kertoi puheessaan, kuinka
he todella paljon arvostavat tätä lahjoitusta. Hän jatkoi vielä, että sanommehan englanniksi ”vesi on elämä”
ja tänään täällä Kikomassa pystymme
nauttimaan hyvästä puhtaasta vedestä.
Siitä kiitos, kiitos ja kiitos!
Kaivohankkeemme jatkuu edelleen.
Rukouksenamme on, että saisimme kaivon Kiteran kylälle ja muille vastaaville
kylille, joissa on suuri tarve puhtaalle
juomavedelle. Jos haluat olla mukana,
voit lahjoittaa haluamasi summan One
Way Missionin keräystilille:
FI56 2058 1800 0076 71, Viite 2817
(kaivohanke)

UGANDAN TYÖ

040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

NEPAL

Makwanpurin seurakuntalaisia, oikealla Saji Kurian

S

aji ja Hannah Kurian ovat olleet
Intiassa Sajin vanhempien luona
12.3. lähtien. Heidän oli tarkoitus
lomailla siellä ja palata sitten kotiinsa
Nepaliin, mutta he jäivät sinne rajojen
sulkeuduttua eivätkä päässeet enää
palaamaan. Tätä kirjoitettaessa tieto
oli, että he pääsisivät takaisin kotiin
ehkä syys-lokakuun vaihteessa.

LASTENKOTI

Lasten pitäminen orpokodissa on ollut
vaikeaa, koska hallitus edellytti jo pandemian alussa, että kaikki asuntoloissa
asuvat pitää sijoittaa niistä pois siksi,
että kaikki kokoontumiset oli kielletty.
Joitakin lapsia lähetettiin tämän vuoksi
sukulaisten luo. Koulu alkoi elokuussa
etänä ja lapset ovat pystyneet osallistumaan siihen. Lukio-opiskelijoilla oli
syyskuun puolivälissä koejakso meneillään. Kiitos Jumalalle, että kaikki ovat
säilyneet terveinä!

SEURAKUNTAELÄMÄ

Pastoreilla on vaikeaa, koska heillä ei
ole mitään tuloja jumalanpalvelustoiminnan keskeytyksen vuoksi. Seurakuntien jäsenet ovat kokoontuneet
vain hyvin pienellä joukolla kodeissa.
Makwanpurin ja Biharin seurakunnissa
on erityisen vaikeat ajat, sillä jotkut jäsenistä sairastuivat ja rankkasateet veivät lisäksi vihannessadon mennessään.
Seurakunnat tarvitsevat aivan erityisesti
rukoustamme ja apuamme.

TYÖN JATKO NEPALISSA

Sajin ja Hannahin työn jatkuminen
Nepalissa on vaakalaudalla. Intialaisena Saji voi vapaasti asua siellä, mutta
Hannahin viisumin on mahdollistanut
vierastalo, jossa he ovat majoittaneet
matkailijoita. Vaikka vierastalo on ollut
maaliskuusta lähtien tyhjä, sen vuokranmaksuun ei ole saatu edes alennusta. Rästissä on jo kolmen kuukauden
vuokrat, ja on vakavasti pohdittava,

voiko toimintaa enää mitenkään jatkaa.
Jos vierastalotoiminta loppuu, Kurianien on vaikea työskennellä Nepalissa. Siksi he harkitsevat yhä vakavammin
yhtenä vaihtoehtona toiminnan siirtämistä Intian puolelle Siliguriin, mikä on
ollut suunnitelmissa jo aikaisemminkin.
Tämä asia vaatii paljon rukousta.
Kaikista vaikeuksista huolimatta
Sajin sanoja lainatakseni ”Jumala istuu
yhä valtaistuimellaan ja Hänellä on ohjat käsissään!”

TULE NEPAL-KUMMIKSI

Yhden lapsen kummimaksu on 55 €/kk.
Kysy lisää Nepalin kummisihteeri
Virva Siivolalta 040 715 5351.

NEPALIN TYÖ

040 720 3670
nepal@onewaymission.fi
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ITALIA

TEKSTI MAURIZIO JA TUULA SECONDI KUVAT TUULA SECONDI

Nyt kun Suomessa on uusia One Way -seurakuntia syntynyt vauhdilla vuosikymmenten työn
ja rukousten alustamina, olette suuri rohkaisu meille täällä Italiassa.

T
Haasteena uusien

paikallisseurakuntien
perustaminen

ällä hetkellä Rooman Spinaceton seurakuntamme kehittämisen ohella autamme neuvomalla ja
kouluttamalla kahta pariskuntaa, jotka suunnittelevat perustavansa omille paikkakunnilleen paikallisseurakunnat Alatri ja Ferentino, noin 100 km Roomasta
kaakkoon. Kiitos, jos rukoilette tämän seurakuntien istutustyön puolesta.
Uuden evankelisen seurakunnan perustamisessa
Italiassa on tärkeää tiedottaa etukäteen sekä paikallisille päättäjille että asukkaille. Täten perustettava seurakunta voidaan kokea yhteisöön kuuluvaksi, mikä auttaa
evankeliumin sanoman kommunikoinnissa.

JUMALAN SUUNNITELMA

Seurakuntien perustaminen on Jumalan suunnitelma.
Se kokoaa uskovat yhteen ja kasvattaa uudetkin Jeesukseen uskovat Sanan tuntemiseen. Seurakuntien
kautta evankelioiminen tehostuu ja Jeesuksen lähetyskäsky toteutuu kaikkien kansojen keskuudessa, Matt.
28:16-20.
Kristus itse on seurakuntien perustamisen pää, Ef.
1:22-23. Hänellä on näky jokaista uutta seurakuntaa
varten ja hän tuntee paikallisseurakuntien tilanteet,
Apt. luvut 1-3.
Seurakuntien perustaminen tarvitsee tukea ja suunnittelua rukouksessa, jotta jokaisessa seurakunnan perustamisen eri vaiheessa voi olla johdatus:
• Ensimmäisessä vaiheessa 			
Jumala antaa näyn, Apt. 16:6-10.
• Toisessa vaiheessa näky jaetaan 		
opetuslasten kanssa, Apt. 19:1-10.
• Kolmas vaihe on seurakunnan 			
syntyminen, Apt. 2:36-47.
• Neljännessä vaiheessa seurakunta 		
lähettää saarnaamaan evankeliumia, Apt. 13:1-3.

NÄKY SEURAKUNTIEN SYNNYTTÄMISESTÄ TÄRKEÄ

Jokaisen paikallisseurakunnan näkyyn pitäisi kuulua
keskeisenä myös synnyttää uusia seurakuntia.
Lisäksi seurakunnan tehtävänä on johdattaa ihmisiä
Kristuksen luo, auttaa heitä luottamaan Häneen ja kasvamaan Jeesuksen opetuslapsina.
Tämän Jumalan suunnitelman toteuttamiseksi seurakunnan perustaja jakaa näyn luotettaville uskoville,
joista muodostuu perustava tiimi uudelle seurakunnalle. Jokainen seurakunnan perustaja tarvitsee ohjaajan,
jolla jo on kokemusta seurakunnan perustamisesta ja
joka voi auttaa perustamisen eri vaiheissa.

PERUSTAJAT TARVITSEVAT RUKOUSTA JA TUKEA

Rukoillaan valoa Italian hengelliseen pimeyteen.
Kerrostalon pihassa alttari neitsyt Marialle ja
satuolennoille rinta rinnan.
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Tärkeintä on kehittää seurakunnan perustajassa hengellistä kypsyyttä. Seurakunnan perustajan hengellisen
elämän, perhe-elämän ja palvelustyön tulee olla Raamatun opetuksen mukaista.
Seurakuntia perustettaessa vastuunkantajien perheet tarvitsevatkin aivan erityisesti rukousta ja tukea,
jotta vältytään eristäytymiseltä, yksinäisyydeltä, turhau-

tumiselta, liioilta paineilta ja jotta näky ja voimat voivat
uudistua.
Uuden seurakunnan perustaminen vaatii herkkyyttä ymmärtää tietyn alueen ihmisten ajatusmaailmaa ja
sydäntä, jotta heitä voidaan taidollisesti lähestyä evankeliumin sanomalla. Uuden seurakunnan avaamista Italiassa tuleekin edeltää laaja tiedotus ja kommunikointi
alueen ihmisten parissa.
Hyvä organisointi ja käytännön asioiden lainmukainen hoito suojelee uutta seurakuntaa, antaa vakautta ja
luo perustaa sen terveelle kasvulle.

KESKITYMME ROOMAN
SEURAKUNNAN KEHITTÄMISEEN

Tuula Secondi on vielä tämän vuoden Missione Italiana per l´Evangelon nuorisotyön kansallinen vastaava.
Etelä-Italian Pugliassa on läänin nuorisokokous 17. lokakuuta, jossa hän jakaa omaa kokemustaan Jumalan
uskollisuudesta ja haastaa nuoria ensi vuoden koko Italiaa käsittävään Vapun nuorisotapahtumaan. Rukoilkaa
johdatusta, voisiko siihen osallistua ryhmä Suomesta.
– Olen todella iloinen One Wayn hyvistä ohjelmista
netissä, Tuula kertoo. – Ne tulee kuunneltua aina. Seuraavan kohdalleni tulevan raamattutunnin Spinaceton
seurakunnassa pidän Teppo Lehtomäen opetuksesta
paastosta, jonka sain kuunnella livenä Tampereen One
Way -seurakunnassa.
– Suomalaisryhmien Italiassa käynnin innostamina
yritimme aloittaa seurakunnassamme Roomassa Perjantai Kristukselle -iltoja. Muutaman pidimme, mutta
perjantai ei seurakuntalaisille ollut toimiva ilta. Nyt
aloitimme kerran kahdessa viikossa Lauantai Kristukselle -illat, ”Sabato per Cristo”. Rukoilkaa meille siihen
intoa ja taidollisuutta.
– Maurizio päätti pitää välivuoden teologisella kurssilla opettamisessa. Keskitymme nyt Rooman Spinaceton seurakunnan kehittämiseen. Rukoilkaa varjelusta ja
kärsivällisyyttä ajaa 70 kilometrin matka edestakaisin
kodistamme seurakuntaan useamman kerran viikossa.
Mikäli elämme ja terveyttä riittää, asumme vielä ainakin
viisi vuotta lähetyksen Anagnin keskuksessa, jossa on
paljon kunnostustöitä.

Maurizio Secondi uusien seurakuntien perustajien kanssa: vasemmalla Daniela ja Franco Rossi, oikealla Tiziana ja Rocco Mestria
sekä Maurizio.

ITALIAN TYÖ

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

KIINA

LAPSET TERVEITÄ
KIINAN
LASTENKODILLAMME

MONGOLIASSA ON SADONKORJUUAIKA

TEKSTI JA KUVA TIINA SINKKONEN

H

TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVAT ERDENETUYA BATMYAGMAR

Sadonkorjuuaika on kiireinen ja työteliäs Mongoliassa, sillä talvi tulee nopeasti. Maassa on vain kaksi vuodenaikaa, talvi ja kesä.
Viime aikoina onkin ahkeroitu pelloilla, sillä One Wayn työkeskuksella on laaja peltoalue ja kasvihuone kaupungin ulkopuolella. Sato korjataan talteen suureen kellariin, lisäksi säilötään vihanneksia talvea varten. Perunoita riittää koko vuodeksi.

M

iesten- ja naistenkotien asukkaat osallistuvat työntekoon
yhdessä henkilökunnan kanssa. Osa miehistä asuu jurtassa lähellä
viljelyalueita koko kesäkauden huolehtien maan kastelusta ja kitkemisestä.
Maataloustyö on sopivaa myös niille,
jotka ovat alkoholismin seurauksena
menettäneet osan muististaan ja muista kyvyistään. Jokaiselle löytyy paikka,
ja keskus onkin varsin omavarainen
ruoan suhteen.

VAIN VÄHÄN KORONATARTUNTOJA

Mongolia on säästynyt laajoilta koronatartunnoilta. Tätä kirjoittaessa maassa
on diagnosoitu ainoastaan reilut 300
tartuntaa, eikä kukaan ole kuollut tautiin. Syynä voi olla vähäinen testausten
määrä, mutta myös nopea rajojen sulkeminen heti taudin puhjettua Kiinassa.
Maan rajat ovat edelleen kiinni ja kaikki
kansainväliset lennot ja rautatieliikenne
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on suljettu toistaiseksi. Miesten- ja naistenkodeillakin voidaan hyvin.
Keskuksen pastori Tuul vieraili
Mungunmorit-vankilassa syyskuussa.
Säännöllinen vierailuyhteys kyseiseen
vankilaan on johtanut siihen, että vankilan keskusradiosta luetaan Raamattua
joka päivä ja sinne on saatu rakentaa
kristillistä kirjallisuutta sisältävä kirjasto. Vankilan johto arvostaa yhteistyötä
One Way -keskuksen ja työn johtajan
Munkhuu Magsarin kanssa. Yhteistyö
on tuottanut monia parannuksia vankilan elämään, mm. oman kaivon.

TALVELLA MIESTEN- JA NAISTENKODIT
TÄYNNÄ ASUKKAITA

Naistenkodilla on tällä hetkellä 9 naista ja miestenkodilla 18 miestä sekä
omissa asunnoissaan joitain perheitä.
Keskuksen väki etsii aktiivisesti kodittomia ja vaikeuksissa olevia ihmisiä, joten
asukasmäärä voi vaihdella nopeasti.

Talvella tarve lämpimälle asunnolle on
suuri, koska pakkanen saattaa pudota
jopa -40 asteeseen. Siksi asukasmäärä
onkin talvella usein korkeampi kuin kesällä.
Kaikki asukkaat osallistuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin keskuksen
kirkossa sekä Raamattupiireihin. Miestenkodin entinen johtaja lopetti kesällä,
ja uutena johtajana toimii Erdenebat
D, joka on itsekin asunut kodissa ja on
nyt siis työntekijä. On upeaa, että ihminen voi nousta vaikeastakin elämäntilanteesta, kun Jumala saa eheyttää
häntä ja johdattaa palvelutehtävään.

MONGOLIAN TYÖ

Kummisihteeri
Ulla Kärnä
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

Usein kodille tulevat ihmiset ovat todella huonossa tilanteessa, taustanaan vankila ja alkoholismi. On arvokasta, kun tällaiset ihmiset saavat
kohdata Vapahtajan ja avun sydämen hätään.
One Way -keskuksessa Ulan Batorissa tehdään hyvää työtä. Maassa, jossa kärsitään laajalti
alkoholismista, ei yhteiskunnan taholta löydy riittävää tukea ongelmiin. Varsinaista kristillistä työtäkin tehdään varsin vähän, sillä kristittyjen osuus
väestöstä on vain 2 %. One Way -keskus tekeekin pioneerityötä, ja heitä on syytä muistaa rukouksin. Rukoillaan, että työ saa kantaa runsasta
hedelmää ja että monet ihmiset saavat kohdata
Vapahtajan henkilökohtaisesti.

aastavasta tautitilanteesta riippumatta Kauniit satamat -lastenkodilla Kiinassa voidaan
hyvin. Koti sijaitsee Pekingin laitakaupungilla maaseutumaisessa ympäristössä ja tarjoaa siksi turvaa monellakin
tapaa. Lapset voivat leikkiä omalla pihalla, jolloin liiallisilta ihmiskontakteilta
vältytään. Lapsiluku on edelleen säilynyt samana, sillä uusia lapsia on tässä
tilanteessa vaikeaa ottaa.
Yhteydenpito lastenkodille on
ajoittain haasteellista johtuen monista
seikoista. Siksi onkin erityisen tärkeää
rukoilla lastenkodin lasten ja henkilökunnan puolesta. Esirukouksiamme kaipaa myös Kiinan kansa ja seurakunta.
Siunatkoon Herramme heitä kaikkia ja
johdattakoon kaikessa.

KIINAN TYÖ

045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

TULE TYÖNTEKIJÄKUMMIKSI!

Tule mukaan kummiksi työntekijälle. 25 euron
kuukausikannatuksella autat turvaamaan yhden
työntekijän palkanmaksun. Tai haluaisitko järjestää seurakuntaasi Mongolia-tilaisuuden? Tulemme mielellämme kertomaan työstä. Ota yhteyttä
tiina.sinkkonen@onewaymission.fi.

RYHDY KUMMIKSI

!

Osallistu orpolap
sityöhön
ryhtymällä kumm
iksi.
Ota yhteyttä osoi
tteeseen:
kiina@onewaym
ission.fi
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Kokoontumisiin liittyy
aina laulu ja tanssi
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TEKSTI JA KUVAT MERVI ITÄLINNA

Esivanhempiemme rukoukset kantavat tänäänkin meitä. Viiteentoista vuoteen –
aikaan, jolloin Malawissa on työtä tehty – on mahtunut paljon rukousta. Jatketaan
rukousta ja katsotaan, millaista muutosta vielä saamme nähdäkään!

S

iivoan äitini kirjahyllyn laatikoita,
niihin tuskin kukaan on koskenut
seitsemään vuoteen. Löydän kirjekonsepteja tuolla tutulla käsialalla
kirjoitettuna. Äitini oli kirjoittanut sukulaistytölle, kiitteli lähetystapahtumasta,
jossa sukulaistyttö oli ollut kertomassa
kuulumisia lähetyskentältä. Äiti kertoi
myös omasta innostuksestaan, jollei
suorastaan rakkaudestaan, lähetystyöhön.
Siellä kirjahyllyn kätköissä olivat
myös nuo mustakantiset ruutuvihot,
joihin isoisäni oli nuorena miehenä kirjoittanut puheitaan seurakunnalle viime
vuosisadan alkupuolella. Lähetysrakkaus paistoi niissäkin kirkkaana. Rukoukset lähetystyön puolesta koskettivat.

PASTORIEN TERVEISET

Viimeisin pastorikoulutus sujui hienosti,
vaikka ugandalainen pastori Michael
Kimuli ei koronan vuoksi päässytkään
tulemaan paikalle. Mutta yhteydet
Malawin ja Ugandan välillä toimivat
ihmeellisen hyvin. Koulutuksen paino38
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piste oli saada pastorit ymmärtämään,
mitä kristittynä eläminen ja seurakunnan johtaminen Raamatun valossa tarkoittavat. Hyvin perusasioiden äärellä
olivat, tavoitteena saada muutosta
pastoreiden omassa elämässä ja sitä
kautta seurakunnissa ja laajemminkin
yhteisöissä.
Vantaan One Way -seurakunnan kokouksesta lähetetty chichewankielinen
lauluesitys ilahdutti pastoreita. Yhteys
suomalaisiin siskoihin ja veljiin rohkaisi.

NAISTEN YHTEYTTÄ

Saan puhelun Malawista, kysymyksen,
voisivatko järjestää hieman isomman
naistentapahtuman, johon kutsuttaisiin
jokaisesta seurakunnasta muutamia
naisia. Nämä naiset voisivat sitten järjestää omia tapahtumia omissa seurakunnissaan.
Hetkessä siirryn ajassa taaksepäin
naistenpäiviin, joita järjestimme Malawissa suomalaisnaisten tiimien voimin.
Kuulen naurun ja laulun, koskettavat
tarinat elämän rankkuudesta, Jumalan

johdatuksesta, naisten elämästä tuossa
karunkauniissa maailmassa, jossa meistä monella ei olisi eväitä selviytyä.
Mutta he ovat selviytyjiä. On ollut
orpoutta, lapsuuden hyväksikäyttöä,
väkivaltaa, nälkää, lapsia liian varhain.
Onnea ja iloa myös. Kuulen naurua ja
laulua, kuulen myös tukahdutettua itkua, kyyneleitä. Kuin yhteisestä suusta
toiveen, kunpa omien lasten ei enää
tarvitsisi kokea samaa turvattomuutta
ja tietämättömyyttä. Päät painuvat rukouksiin, luottamus Jumalaan on hetkessä läsnä; sen vahvistumista, yhteyttä
ja henkilökohtaista suhdetta Jeesuksen
kanssa rukoilemme näille naisille. Vahvistumista uskossa, vahvistumista yhteydessä. Kunhan korona-aika on ohi,
ehkä pieni tiimi suomalaisnaisia voisi
ottaa osaa tällaiseen naistenpäivään,
ehkä sinäkin jo kuulet tuon naurun ja
laulun, kyyneleetkin, yhteisen nsimalautasen ympärillä aterioidessamme?
Nyt lokakuussa järjestettävässä naistentapahtumassa voimme olla mukana
rukouksin ja videotervehdyksin.

pieni ihminen oli menettänyt äitinsä
alle neljävuotiaana ja nyt oli kuollut
täti, joka oli ollut sisarusten huoltajana
äidin kuoltua. Tuo viiden sisaruksen ja
serkuksen sarja muutti ensimmäisinä
lapsina orpokodille.
Tänä päivänä vanhin heistä,
Bridget, ansaitsee elantoaan ompelijana, on naimisissa ja odottaa ensimmäistä lastaan. Hän on ollut äitihahmo
etenkin pikkusiskolleen noin kolmetoistavuotiaasta lähtien ja on selvinnyt tehtävästä suurella sinnikkyydellä ja luotettavuudella. Alezi opiskelee yliopistossa
syrjäisten alueiden ja yhteisöjen kehittämistä. Ehkä hän palaa joku päivä
kotikonnuilleen jatkamaan työtämme.
Silvia päätti jättää koulun kesken, tuli
raskaaksi ja on nyt noin nelivuotiaan
pojan äiti, tekee pientä bisnestä. Frankin Secondary School jäi nyt koronan
aikana kesken, mutta hän lähti opiskelemaan mekaanikoksi. Frank on fiksu
poika, mutta lukeminen ei sittenkään
ollut hänen juttunsa. Pienempänä hän
vastasi ”Mikä sinusta tulee isona?”
-kysymykseen aina: ”Autonkuljettaja”.
Hän tiesi, mitä tahtoi. He kaikki ovat
jollain tavalla löytäneet oman paikkansa elämässään.
Tuo pieni kuusivuotias on nyt kuusitoistavuotias, haaveilee juristin opinnoista, toisenlaisesta elämästä. Me
voimme vain rukoilla hänelle ja kaikille
nuorille tytöille suojelusta ja varjelusta,
vahvaa tahtoa ja kykyä mennä sitä kohti, mitä haluaa, mutta myös vahvoja rajoja ja kykyä sanoa ei, ettei tule turhaan
liian paljon satutetuksi.
Koulut ovat avaamassa oviaan lokakuun puolivälissä pidettyään ne koronan vuoksi suljettuina yli puoli vuotta.
Tämä tuo taas ryhtiä nuorten elämään
ja auttaa pysymään enemmän kiinni
hyvissä asioissa. Toimettomuus on ollut

monelle hankalaa. Frankin lisäksi olemme lähettäneet muutaman muunkin
Secondaryn jatkamisen sijaan ammattia opiskelemaan.

MAHDOLLISUUS PAREMPAAN

Lukemattomat rukoukset ovat kantaneet vuosien varrella monia orpolapsia.
Osalla heistä on ollut mahdollisuus lähteä kulkemaan kohti unelmiaan, toisilla
sitä mahdollisuutta ei lopulta ollut. Siunataan opiskelijoita, jotta he voivat olla
esimerkkinä siitä, että on mahdollista
tavoitella jotain, johon aiemmilla sukupolvilla ei ollut mahdollisuutta. Ensimmäinen yliopistoon lähtijä oli Aida Mahame, sittemmin perässä on seurannut
useampi muu. Aida on nyt opinnoissa
loppusuoralla, tekee parhaillaan viimeisiä sairaalaharjoitteluja.
Nkhulamben laakson nuoret tarvitsevat esimerkkejä myös siitä, miten elää
elämäänsä arjessa kristittyinä. Toiset
elävät todeksi haavettaan perustamalla
oman pienen turvallisen perheen. Rukoillaan heille Jumalan totuuden valoa
ymmärtää, mikä on oikein ja hyvää. Että
naisten rukous lastensa puolesta kävisi
toteen, niin että nuoret voisivat toimia
toisin kuin edellinen sukupolvi. Että heidän ei tarvitsisi enää lähettää tyttäriään
tienaamaan saippuarahaa jonkun vanhemman miehen makuuhuoneeseen.
Että tietämättömyys ei enää ajaisi heidän lapsiaan pelon ja epätoivon tielle
hakemaan apua sieltä, missä sitä ei ole,
vaan he voisivat vilpittömästi kääntyä
elävän Jumalan puoleen.
Nyt on taas aika muokata pellot kylvökuntoon, odottamaan sateiden alkua
loppuvuodesta. Viime vuosien huonot
sadot vaikuttavat edelleen niin, että
tällä hetkellä Malawissa on jälleen suuri
puute ruuasta.

ESIRUKOUKSEN VOIMA

Minä istun äitini kirjahyllyn ääressä ruutuvihot ja kirjekonseptit sylissäni. Eivät
tienneet isovanhempani yli sata vuotta
sitten rukoillessaan, mihin rukouksensa
johtaisivat. Olen kuitenkin varma, että
ne ja vanhempieni rukoukset ovat jättäneet jälkensä meihin jälkipolviin, vaikuttaneet meidän valintoihimme.
Siihen samaan uskon Malawin työssä. Viiteentoista vuoteen – aikaan,
jolloin Malawissa on työtä tehty – on
mahtunut paljon rukousta. Jatketaan
rukousta ja katsotaan, millaista muutosta on tapahtunut, kun sata vuotta on
täynnä!
Haluan haastaa sinua rukoilemaan
Malawin puolesta. Jos haluat kuulumisia ja rukousaiheita sähköpostiisi, laita
viestiä alla olevaan osoitteeseen, niin
rukoillaan yhdessä! Kiitos, kun olet mukana.

”Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä, hänen, josta kaikki
isyys taivaissa ja maan päällä saa
nimensä. Rukoilen, että hän Henkensä kautta, suuren kirkkautensa
mukaisesti, antaisi teidän sisäisen
ihmisenne vahvistua voimassa, niin
että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te,
rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys,
pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia
tuntemaan Kristuksen rakkauden,
joka on kaikkea tietoa ylempänä.
Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä
monin verroin enemmän kuin kaikki,
mitä me anomme tai ymmärrämme,
sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta
kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Aamen.” (Ef. 3:14-21)

LASTEN KUULUMISET

Palaan taas muistoihin lähes kymmenen vuoden taakse. Eräs pieni kuusivuotias astui elämääni, en silloin vielä
tiennyt, että hän tuli jäädäkseen. Tuo

MALAWIN TYÖ
Pellot odottavat sateita
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JEESUS ON
HYVÄ PAIMEN
JANI LINDROOS

Psalmi 23 on varmasti kaikille tuttu, moneen kertaan luettu ja moneen kertaan
kuultu. Olen itsekin lukenut sen usein vain yhtenä psalmina muiden joukossa,
mutta viime aikoina se on antanut minulle todella paljon.

J

oskus on hyvä, että Jumalan sanaa
ei lueta vain niin, että siitä puhuttaisiin toisille, vaan että sana saa hoitaa
meitä itseämme ja vahvistaa meitä. Silloin
huomaamme, että tämä puhuu suoraan
minulle. Ja silloin saamme usein nähdä,
että Jumala on antanut valtavan lahjan,
vaikka minä pystyn antamaan siitä eteenpäin vain murusia.
Jeesus on elämän leipä, joka antoi
itsensä kerran Golgatalla murrettavaksi meidän edestämme, ja jokainen, joka
uskoo Häneen, on saava iankaikkisen
elämän. Sen koko leivän, elämän leivän.
Tänään Hän Pyhän Hengen kautta murtaa
sitä meille.
Pyhässä Hengessä voimme tuntea,
että keskellämme on Hän, kokea saman
kuin Emmauksen tien vaeltajat. Aterioidessaan yhdessä matkalla tapaamansa
miehen kanssa he huomasivat, että tämä
ei ollutkaan kuka tahansa. Kun Jeesus
alkoi murtaa leipää, kiitti ja siunasi sen,
opetuslapset heräsivät: Hei, kuka meidän
keskellämme oikein on!

HERRA ON MINUN PAIMENENI
Daavid sanoo, että ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu”. Pai-

menuus oli tuttu asia Daavidille. Hän oli
nuorena, ennen kuninkaaksi valintaansa
ja voitelua, itse paimen. Hän tiesi, millaista on hyvä paimenuus, ja varmasti hänen
isänsä ja veljensäkin yrittivät opettaa sitä,
että ”Kuule, näin tämä homma pitää hoitaa!” Daavid siis sai hyvät neuvot ja hyvän
kasvupohjan.
Jumala valmisteli häntä. Eräänä päivänä sinne tuli mies, Jumalan valitsema profeetta Samuel, jolle Jumala oli sanonut:
”Minä olen valinnut uuden kuninkaan,
jonka minä voitelen, ja Saul siirretään syrjään. Hae sieltä minun valitsemani mies,
minä näytän kuka hän on. Älä katso ulkomuotoon, sillä minä katson sydämeen.”
Jumala käyttää vertausta, joka oli
kansalle hyvin tuttu. Kun Hän puhuu it40
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sestään, Hän puhuu kansalle, joka tietää,
mitä on lammasten kaitseminen ja minkälaista on elämä lammasten yhteydessä.
Hän sanoo: ”Minä olen tämän kansan
paimen ja sen johtaja.”
Jeesus itse sanoo Johanneksen 10:ssä
luvussa: ”Minä olen se hyvä paimen.” On
monenlaisia paimenia, jotka ovat ihmisiä,
mutta ”minä olen se ainut hyvä paimen,
joka antaa itsensä ja henkensä lammasten edestä”. Eräänä päivänä Hän näytti ja toteutti sanansa ja antoi verensä ja
henkensä kansansa puolesta niin, että
jokainen joka häneen uskoo, on pääsevä
sisälle ja on löytävä laitumen.
Ja Jeesus kertoi heille vertauksen
palkkapaimenesta. Vaikka tämä kuinka
haluaisi tehdä oikein, niin loppujen lopuksi hän on kuitenkin vain ihminen. Kun
tulee hyökkäävä tilanne – on sitten tulossa susi tai mikä muu uhka tahansa – hän ei
täytä hyvän paimenuuden kaikkia kriteereitä, vaikka muuten olisi taitava ja tietäisi, miten lampaita hoidetaan. Mutta kun
tulee tositilanne, jossa lampaiden kimppuun hyökätään, niin silloin nähdään, että
ihminen itsessään ei loppuun asti ole sitä,
mitä pitäisi olla. Eikä hänen tarvitsekaan
olla. Sillä Jeesus itse sanoi itsestään, että
Hän on se hyvä paimen ja Hän on sitä
loppuun asti.
Jeesus totesi, että kun hyökkäys tulee, palkkapaimen saattaa lähteä karkuun
ja lauma jää yksin vaaraan. Siinä käy sitten, miten käy. Kansa ymmärsi, mistä oli
kysymys ja mitä Hän tarkoitti.

MINULTA EI MITÄÄN PUUTU

Kun olen ajatellut ja miettinyt tätä, ymmärrän ensimmäistä kertaa sen, että Daavid oli jotenkin tunnistanut itsensä. Siksi
hän ei voinut sanoa, että kun minä olen
tämän kansan johtaja, silloin kaikki on
hyvin, vaan hän sanoi: ”Herra on minun

paimeneni, ei minulta mitään puutu.”

Daavid ei esitellyt itseään niin, että
”Olin nuorena sellainen paimen, että

kun hoidin laumaani, siltä ei puuttunut
mitään”. Hän muisteli kyllä, kun oli astumassa Goljatin eteen, että ”Olenhan
minä nähnyt Jumalan voimassaan!” Hän
muisteli sitä, kuinka sekä leijona että karhu yrittivät hyökätä lauman kimppuun, ja
miten hän noita eläimiä vastaan taistellessaan koki, että paimenuuteen saa kaikissa tilanteissa voiman Jumalalta.
Mutta vaikka Daavid oli kokenut monenlaisia ihmeitä, voitelun ja Jumalan valinnan, hän ei korottanut itseään ja sanonut, että ”Minä olen sellainen”, vaan hän
sanoi: ”Kun Herra on paimenena, minulta
ei puutu mitään.”
Paimenelta vaadittiin monia asioita,
ja Daavid tuli kokemaan sen, että vain
Israelin Jumala kykeni antamaan hänen
elämäänsä ne eväät, taidot ja ohjaukset,
joita kukaan ihminen ei voinut antaa. Ja
sen tähden hän sanoi: ”Minulta ei mitään puutu!” Miksi hän koki näin? Siksi,
että häneltä ei todellakaan puuttunut
mitään. Oli loistoa, oli ilon päiviä, oli surun päiviä, oli pettymystä, lankeemusta,
monia näitä asioita, ja kaikessa Herra oli
hänen kanssaan ja osoitti ja löysi oikeat
askeleet ja oikean tien eteenpäin niin,
että Daavid pystyi sanomaan: ”Minun ja
Israelin Jumala on sellainen paimen, että
hän kykenee viemään syöttöpaikoikoille,
juottopaikoille, pimeän laakson lävitse
ja viheriäisille niityille monista erilaisista
tilanteista.”
Jollei näitä tilanteita olisi, missä me
tämän paimenuuden kokisimme? Mihin
paimenuutta tarvittaisiin seurakunnan
keskellä, elämässä?
Miksi Jumala kutsui itseään sanomalla: ”Minä olen se hyvä paimen”? Golgatan pelastustyö ei vain ala ja pääty Golgataan, vaan se astuu todella voimaan
meidän elämässämme, kun otamme
vastaan Kristuksen. Hänen pelastava voimansa tekee jatkuvasti työtään meissä.

JUMALAN AIKATAULUSSA

Kun Samuel tuli ja otti öljysarven ja kaatoi
öljyä Daavidin ylle, sanottiin, että samalla hetkellä Jumalan Henki tuli Daavidin
elämään. Mihin hänet voideltiin? Kuninkaaksi. Astuiko hän heti sille paikalle? Ei
astunut. Hän oppi näkemään Jumalan
paimenuuden tässäkin kohtaa.
Jumala tekee näkymättömässä maailmassa sellaisia asioita, joihin tarvitaan
kärsivällisyyttä, viisautta ja nöyryyttä.
Mikä oli Daavidin tehtävä, kun hän pääsi
Saulin lähelle? Oliko hän siellä heti ylpeilemässä, että ”Hei Saul, sinut on kohta
heitetty pois ja minä olen seuraava kuningas!” Ei, Daavid tiesi ja tunsi, että Jumalan Henki tuli heti hänen elämäänsä, ja
hän tiesi, mitä varten. Lampaat ja lauma
olivat edelleen tärkeitä hänelle – hän tiesi
lähtökohtansa ja mikä oli hänen tiensä.
Hän ei alkanut röyhistellä, että ”Minusta
tulee kuningas, ja nyt saavat nämä Bet-

lehemin ja Iisain laitumet jäädä; minun
ei näihin lampaisiin tarvitse enää katsoakaan.” Hän oli jo oppinut niin paljon ollessaan paimenena siitä, minkälainen on
Isä, minkälainen on Israelin Jumala.
Sitten Jumalan Henki lähti Saulista.
Tuo Jumalan paimenuus, Jumalan läheisyys katosi Saulin elämästä. Saul oli
voitokkaalla retkellä. Amalekilaiset piti
tuhota. Saalista ei saanut ottaa, vaan se
piti vihkiä tuhon omaksi – näin Herra oli
käskenyt. Saul ei kuitenkaan toiminut niin,
vaan selitti Samuelille: ”Ajattelimme, että
sen parhaimman osan tästä ryöstösaaliista me uhraamme Jumalalle”. Hänelle
vastattiin: ”Luuletko, että Jumala tarvitsee näitä polttouhreja, kun Hän kerran on
käskenyt vihkiä kaiken tuhon omaksi?”
Saul yritti selittää, että kaikki on hyvin, kaikki on oikein, mutta Samuel totesi:
”Mikä on tämä lampaitten äänteleminen?
Minä kuulen sellaista ääntä, mitä ei pitäisi
kuulua. Teidän keskuudessanne on jotain
sellaista, mitä siellä ei pitäisi olla – sellaista, mikä pitää vihkiä tuhon omaksi. Eihän
Jumala odota tällaista!”
Omassa elämässäni olen rukoillut:
”Jumala puhdista minua, vapauta minua!” Kun sen prosessin keskeltä katson
Jumalan kansaa, huomaan, että kyllä sieltäkin kuuluu niin paljon vääriä ääniä ja on
välillä sellaista touhua, että tuntuu, että
jos Samuel olisi täällä, hän sanoisi meillekin: ”Sieltä kuuluu nyt sellaista ääntä, joka
olisi pitänyt vihkiä tuhon omaksi. Hylätä
pois, sillä Jumala ei tarvitse sitä.”

HERRAN HENKI VAI PAHA HENKI

Kun paha henki sitten kiusasi ja vaivasi
Saulia, erään toisen elämässä oli Jumalan
henki – Daavidin elämässä. Saulin palvelija kertoi tälle Daavidista: ”Nuori mies,
taitava soittaja. Hänen soittonsa voisi rauhoittaa sinua.”

”Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki
vaivasi häntä. Niin Saulin palvelijat
sanoivat hänelle: ”Katso, Jumalan
lähettämä paha henki vaivaa sinua.
Käskeköön vain herramme, niin palvelijasi, jotka ovat edessäsi, etsivät
miehen, joka taitaa soittaa kannelta, että hän, kun Jumalan lähettämä
paha henki tulee sinuun, soittaisi sitä,
ja sinun olisi parempi olla.” Silloin
Saul sanoi palvelijoillensa: ”Katsokaa
minulle mies, joka on taitava soittaja,
ja tuokaa hänet minun luokseni”.
Niin usein kuin Jumalan lähettämä
henki tuli Sauliin, otti Daavid kanteleen ja soitti sitä; silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla, ja paha henki
väistyi hänestä.” (1 Sam. 16: 14- 17,
23)

Oliko Daavidilla siinä kohtaa nöyryyttä?
Hänet oli valittu kuninkaaksi. Mutta mikä
oli hänen tehtävänsä? Hän pääsi oikeisiin
askeliin, oikeaan paikkaan. Hänen tehtävänsä oli soittaa kannelta. Minkä tähden?
Hän teki sen siksi, että hän alistui ja oli
nöyrä ja tunsi Jumalan johdon. Hän tiesi
Jumalan viisauden elämässään. Hän ei
nostanut itseään, ei sanonut, että ”Minä
olen kuningas”, vaan hän totesi, että ”Jumala on minun hyvä paimeneni. Hän tietää, miten minun tieni menee.”
Ja Daavid soitti kannelta. Niin usein
kuin Saulille tuli huono olo, häntä ahdisti
ja puristi, Daavid soitti. Miksi Saulille tapahtui noin? Toteutuiko se, mitä Samuel
sanoi todetessaan, että Saul oli tehnyt
väärin? Jotkut asiat vain menevät niin
kuin Jumala sanoo.
Daavidin soittaessa Saulin oli parempi
olla. Olen ajatellut, miten Jumalan kansan keskellä ja hengellisten asioiden äärellä on tänäänkin monenlaisia ongelmia,
ja ajan henki on todella haastava ja painostava. Näin sanovat sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole uskovaisia. Keskustelin
eräänä päivänä sairaalassa parin ihmisen
kanssa, jotka totesivat, että ”Kyllä tämän
ajan yllä on jotain erilaista. Nyt tapahtuu
niin paljon asioita, jotka painostavat.” He
eivät tunteneet hengellisiä asioita, mutta
kokivat, että ilmassa on jonkinlaista painostusta.
Ihmiset hakevat asioita, jotka voivat
helpottaa heidän tilannettaan. Jotain,
josta voi sanoa, että ”Nyt on vähän niin
kuin hyvä olla.” On hyvä mennä vaikka
konserttiin, jossa on hienoja ja kauniita
lauluja – ne helpottavat oloa. Ja tiedän,
että kun sanoma on kohdallaan, niin
laulut voivat johdattaa synnintuntoon ja
uskoonkin. Mutta ydinjuttu on se, että
täytyy löytyä sanoma! Hienoja ja hyviä
lauluja on paljon, eikä niissä ole mitään
pahaa, mutta pelkkä ajatukset hetkeksi
muulle radalle vievä musiikki ei auta.
Näin oli myös Saulin kohdalla. ”Tule ja
soita kannelta, että minun oloni paranee
vähäksi aikaa.” Paha henki tuli uudestaan
ja kiusasi. Meillä ei ole tässä ajassa mitään
muuta kuin Jeesuksen Kristuksen puhdistava veri ja Israelin Jumalan paimenuus.
Mekin voimme tuntea, että kun puristaa,
meillä on Israelin Jumala, joka kykenee
viemään meidät kaikkien sairauksien,
menetysten ja hyökkäysten läpi tämänkin
ajan keskellä.
Mutta jos me haluamme vain helpotusta, että ”Soittakaa taas!”, se ei kestä.
Daavid oli uskollinen, soitti, kun pyydettiin, mutta tiesi varmasti, etteivät soitto ja laulu olleet ratkaisu Saulin elämään.
Tarvittiin paljon enemmän.

VIHERIÄISET NIITYT
”Viheriäisille niityillä hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän

minut johdattaa. Hän virvoittaa minun
sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.”

Olin viimeksi Israelissa toukokuussa,
ja Raamattukodilla Mirja Ronning sanoi:
”Nyt kun olette käyneet täällä Israelissa,
niin nämä psalmin 23 viheriäiset niityt
voivat vähän muuttua teidän silmissänne.
Suomalaiselle viheriäiset niityt voivat tuoda mieleen laajat nurmikentät, joilla puhaltaa kesäinen tuuli ja aurinko paistaa.
Mutta kun olette kiertäneet täällä ympäriinsä, olette jossain saattaneet nähdä
vähän vihreyttäkin, mutta ei mitään laajoja alueita. Silloin tästä raamatunjakeesta
tulee hiukan toisenlainen kuva.”
Paimenet tarvitsevat erityistä viisautta
ja taitoa tuntea sääolosuhteet ja vaistota
suunnat. Daavid korottaa tässä psalmissa
jälleen Israelin Jumalaa: ”Hän vie minut
viheriäisille niityille lepäämään.”
Daavidillakin oli varmasti nuorena
paimenena tilanteita, jolloin hän mietti,
mistä nyt saataisiin ruokaa lampaille. Entä
vettä? Kun lammas käy oikein janoiseksi,
sillä on suuri vaara eksyä ja juosta minne
vain. Janoista lammasta on vaikea saada
ruotuun sauvalla ja paimenen äänellä.
Vettä on löydyttävä. Jollei löydy, lammas
saattaa eksyä ja mennä väärille lähteille.
Meidän käsissämme kaikki on vajavaista, mutta onneksi Jumala tietää ja
tuntee kaiken. Kristus kykenee tänäkin
päivänä Pyhän Hengen kautta auttamaan
meitä. Vaikka tuntuu kuivalta ja vaikealta, niin Daavid kirjoittaa psalmin, joka
varmaan ei sattumalta ole Psalttarin tunnetuin, käytetyin ja luetuin psalmi. Jopa
sellainen, joka ei ole tunnustava uskova,
tietää psalmin 23. On sitten hautajaiset
tai joku muu elämän tärkeistä tilanteista,
tämä psalmi löytyy usein sieltä.
Jos me siis olemme kuulleet ja lukeneet tätä psalmia usein, meidän on myös
uskottava siihen, että meillä on Jumala,
joka kykenee löytämään juottopaikat. Hänen Sanansa ja Pyhä Henki aukaisevat ja
vahvistavat uomat, joten kun tulee nälkä
tai jano, saamme kokea, että evankeliumi
Kristuksesta Jeesuksesta syöttää nälkäisen ja juottaa janoisen ihmisen.
Saamme voiman Kristuksesta, virvoituksen Pyhän Hengen kautta. Hän virvoittaa meidän sielumme ja ohjaa meidät
oikealle tielle nimensä tähden.
Daavid korostaa, että vaikeimmissakin tilanteissa kaikki on Jumalan käsissä.
Missä ihmisen mahdollisuudet ja rajat
loppuvat, Israelin Jumala auttaa – Hän ei
ole aikaan sidottu. Hän on tehnyt sellaisia asioita, joita meillä tässä ajassamme
ei vielä ole käsityskykyä ymmärtää. Ehkä
kerran perillä kaikki aukeaa paljon selkeämmin, mutta täällä ajassakin voi vielä
tulla välähdyksiä, että Herra on sittenkin minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
				 >

41

ONE WAYN TUOTANTOA

OPETTELE TUNTEMAAN PAIMEN

Jeesus sanoo: ”Minä olen se hyvä paimen. Te olette seuranneet liikaa ihmisiä.
Te olette nähneet heidän kyvyttömyytensä, heidän rajallisuutensa. Minä olen se
hyvä paimen.”
Paimenuutta ei olisi, jollei olisi ihmisiä, jotka sitä tarvitsevat. Virvoitusta ei
tarvittaisi eikä näistä asioista tarvitsisi
puhua, jollei olisi janoisia. Johdatusta oikeille teille ei tarvittaisi, jollei välillä tulisi neuvottomuutta ja hätä siitä, mitä nyt
seuraavaksi.
Kun tätä kaikkea on tässä vajavaisessa
inhimillisyydessä niin sinun kuin minunkin
elämässä, tarvitaan psalmia 23.
Eräs nuori mies opetti kerran päiväseminaarissa psalmista 23 ja puhui niin hyvin, että kaikki alkoivat taputtaa ja kehuivat, että olipa mahtava puhe, niin hienot
oivallukset! Samana iltana sitten vanhempi saarnamies tuli ja sanoi, että minulla
on aiheena psalmi 23. Hänkin puhui tästä
psalmista, ja kaikki alkoivat itkeä.
Mikä ero tässä oikein oli, kun päivällä kaikki taputtivat ja illalla kaikki itkivät?
Joku totesi siellä, että nuori mies tunsi
psalmin 23, mutta vanha saarnaaja tunsi
psalmin 23 paimenen.
Ja tässä on ero. Sen tähden kehotan,
että älä opettele tuntemaan psalmin 23
kaikkia käänteitä, vaan psalmin 23 paimen oman elämäsi käänteissä.
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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 käsitellyt hengellisiä erämaita ja antanut vastauksia erämaihin eksyneiden ahdistuksiin. Näistä opetuksista on syntynyt myös
tämä kirja. Se on raikasta ja virvoittavaa opetusta erilaisissa
hengellisissä erämaissa kamppaileville.

TAPANI SUONTO
Ole turvallisella mielellä
14 €

Tapani Suonto

TAPANI SUONTO
Näky voittavasta
seurakunnasta
10 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Tapahtui
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta
elämään
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti
auringonnousua
10 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

TILAUKSET

onewaykauppa.fi
045 261 3925

2. tarkistettu painos



RAPORTTI 4/2020

TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maailmaan
14 €

ARTO BOA
Avaimet
18 €

LES WHEELDON
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TAPANI SUONTO
Johdatatko sinä minua?
18 €

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

 

Kun tässä jakeessa puhutaan pöydän valmistamisesta, voimme nähdä silmissämme hyvin erilaisia pöytiä. Jumala
puhuu tässä kuitenkin siitä yhteydestä,
josta kerrotaan Ilmestyskirjassa, kun Hän
kolkuttaa seurakunnan ja sydänten ovella ja haluaa käydä sisälle aterioidakseen
meidän kanssamme ja me Hänen kanssaan. Tämä jae puhuu syvästä yhteyden
olemuksesta aterioimisen kautta.
Hän valmistaa minulle pöydän, Hän
antaa yhteyden. Hän luo yhteyden juuri
silloin, kun viholliset ovat näkyvissä. Jumala tulee oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Lepää, ole rauhassa.
Tässä ei kumota vihollisen olemassaoloa, vaan Jumala ikään kuin kutsuu: Käy
sinä siihen pöytään, käy sinä siihen yhteyteen.
Meillä on vaara, että välillä hoidamme
tilanteita vähän tällä ja välillä sitten toisella kädellä. Tarkoitan sitä, että kun meillä
on jatkuva taistelu lihan ja Hengen välillä,
niin lihallisuudellamme välillä sotkemme
asioita ja sitten hengellisyydellämme

KIRJALLISUUTTA

ERÄMAASTA ELÄMÄÄN

Aiemmin, kun luin nämä jakeet – joissakin käännöksissä puhutaan vitsan sijaan
Jumalan väkevästä kädestä, joka voi olla
myös suojaava käsi – koin, että ensin tulee kunnon kuri ja sitten sauva, jolla ohjataan ja saadaan jälleen kuntoon asiat.
Ja niin on varmasti sauvan osalta, mutta
vitsa ei olekaan lyömistä varten.
Lyömällä ei saa lammasta ruotuun.
Kuria ja ohjausta tarvitaan, mutta lyönneistä ei ole mitään hyötyä.
Huomasin, että vitsa onkin tarkoitettu
suojaksi. Sen tarkoitus on estää muiden
hyökkäykset lampaiden kimppuun. Se on
suoja, väliinmeno – Jumalan väkevä, suojaava käsi.
Psalmi haluaa sanoa sinullekin tänään,
että Jumalan väkevä käsi ja hänen sauvansa tulevat ja lohduttavat sinua. Mutta

YHTEYDEN ATERIA
”Sinä valmistat minulle pöydän minun
vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet
minun pääni öljyllä. Minun maljani on
ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja
minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.”

pyydämme: Jumala, anna taas apusi ja
viisautesi!
Jumala kutsuu meitä käymään Hänen
pöytäänsä, Hänen ateriayhteyteensä. Ja
Hän antaa sinun nähdä, että Hän kattaa
sinulle pöydän, Hän voitelee sinun pääsi öljyllä. Öljyllä voitiin suojella loisilta tai
sitten paahteelta eli sekin merkitsee suojelua ja varjelua. Ja meidän maljamme on
tuleva ylitsevuotavaiseksi.
Uskon, että sinulla olisi paljon kerrottavaa siitä, mistä oma pimeä laaksosi
koostuu ja mistä neuvottomuutesi tulee,
kun et löydä oikeaa tietä. Mistä väsymyksesi johtuu. Vaikka haluaisimme kulkea
aina toistemme rinnalla, kukaan meistä
ei pysty loppuun asti kuulemaan eikä ymmärtämään kaikkea, mitä toinen tuntee.
Siksi Jeesus on paras sielunhoitaja – eikä
ainoastaan sielunhoitaja, vaan meidän
sielujemme ylimmäinen paimen.
Niin kuin Daavid oppi, myös meidän
on opittava jotain tästä tutusta psalmista.
Se on kirjoitettu, jotta ymmärtäisimme,
että Herra todella on sinunkin paimenesi, joka ei jätä sinua ja joka ei luvannut
turhia. Psalmi opettaa, että kaikkea tätä
tulee olemaan elämässämme.
Vaikka Daavidin elämässä oli Jumalan
Henki ja Jumalan lupaukset, hänkin joutui
kulkemaan pimeiden laaksojen läpi. Eräänä päivänä Jumala sitten johdatti Daavidin astumaan siihen, mikä oli jo päätetty
näkymättömissä.
Joskus kestävä rukous ja Herran paimenuuden ja ohjauksen oppiminen vaativat myös sen ymmärryksen, että näkymättömissä on varmasti jotain jo päätetty.
Kun sitten on sen aika tulla todeksi, hetki
ei aina ole sama, jota itse odotin. Mutta
Herra auttaa sinua ja sanoo, että käy päivittäin siihen pöytään ja siihen yhteyteen,
jonka Pyhä Henki avaa sinulle. Ota sieltä
voimasi ja virvoituksesi. Tämä kaikki on
luvattu meille Jeesuksessa Kristuksessa.
Ennen kaikkea pelastus, syntien sovitus,
anteeksisaaminen, mutta myös ylösnousemusvoima.
Ja me astumme Hänen paimenuutensa alle ja siihen laumaan, jossa välillä tuntuu, että annamme vähän vieraita ääniä,
mutta voimme myös pyytää: Jos minun
elämässäni on jotain sellaista, mikä pitää
vihkiä tuhon omaksi, niin näytä se, Herra.
Elämme armotalouskaudessa, ja Jumala
haluaa yhä johdattaa meitä.

Tapani Suonto

VITSA JA SAUVA SUOJAAVAT
”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi
ja sauvasi minua lohduttavat.”

nämä jakeet tarkoittavat myös sitä, että
voit joutua todella tiukkoihin ja ahdistaviin tilanteisiin. Ihmisyys, inhimillisyys, pimeyden vallat – kaikki ne ovat todellisia.
Jumalan Henki saa aikaan hyvää meissä
ja tekee työtänsä, mutta tuo toinenkin
puoli on olemassa.
Daavidillekin tuli tiukkoja tilanteita,
mutta hän totesi: ”Herra on minun paimeneni.” Daavid tiesi, mikä on vitsa. Hän
tiesi, minkälaisia hyökkäystilanteet olivat.
Ja hän sanoo: ”Herra tuli väliin. Herra antoi väkevän kätensä.”
Kiitos Jumalalle, että Hän ohjaa meitä. Hän sanoo sanassaan, että älä luule itsestäsi enempää kuin ajatella sopii, vaan
kohtuullisesi uskosi määrän mukaan. Ei
hän laita sinua lattiamatoksi eikä halua,
että sinua poljetaan, vaan Hän sanoo itse
tässä psalmissa, että ”Minä tulen väliin.
Minä annan vitsani, mutta minä annan
myös sauvani. Mutta jollet ole kuuliainen
sauvalle, niin älä odota myöskään suojelua ja varjelusta siitä vitsasta.”

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

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

TIINA SINKKONEN
& Co.
Matkaa teen
CD 15 €

TAPANI SUONTO
Tuhannet haaveet
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Trubaduurin laulu
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €
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RUKOUSRAPORTTI
Perjantai Kristukselle -illat
• ihmisten pelastuminen
• viisautta ja Jumalan varjelusta kaikille todistajille, evankelistoille ja
esirukoilijoille
• vapaaehtoisten riittävyys tärkeisiin
tehtäviin
• lisää väkeä pitkäjänteiseen evankeliointityöhön ja ihmisten kohtaamiseen kaduilla
• PK-vastuutiimin muodostuminen ja
iltojen rakentuminen Herran suunnitelmien mukaan

Seurakuntien istutustyössä saamme kiittää Jumalan armosta ja laupeudesta One Wayn työssä ympäri Suomen. Monilla paikkakunnilla työtämme
kohtaan on osoitettu suurta innostusta,
ja koronatilanteen helpotuttua on
jälleen voitu kokoontua yhteen. One
Wayn seurakunnat ovatkin sekä yhdessä että erikseen järjestäneet kesän
aikana useita erikokoisia evankeliointitilaisuuksia uusien ihmisten tavoittamiseksi henkilökohtaisesti. Suora evankeliointi sekä aktiivinen työ mediassa ja Lapsityö
somessa on tuottanut tulosta ja ihmisiä • perheet: että aviopuolisoiden keson tullut uskoon. Iloitsemme myös siitä ken säilyy sopu ja rakkaus, ja lapset
saavat kasvaa Jumalan tuntemisessa
innosta, jolla One Way TV kanava 30:n
ja läsnäolossa
mainoksia on jaettu.
• lisää pyhäkoulun pitäjiä ja avustajia
Perjantai Kristukselle -illat on aloi- • Jeesuksen läsnäoloa ja voimaa pyhätettu koronatauon jälkeen. Monet ovat kouluun
innostuneet niistä ja ensimmäisissä illoissa on ollut mukavasti vapaaehtoisia. Nuoret aikuiset
Iltatilaisuuksiin on tullut kadulta uusia • Jumalan sanan ja uskon vahvistumikasvoja ja kohtaamiset kadulla ovat ol- nen jokaisen sydämessä
• rohkeutta etsiä ja seurata Herran
leet rohkaisevia.
tahtoa läpi korona-ajan ja myöhemIsraelissa saamme olla kiitollisia minkin
Herralle siitä, että naistenkotimme on • nuoremman ja vanhemman sukuvoinut olla toiminnassa koko ajan ko- polven välinen yhteys
ronan tuomista ongelmista huolimatta • seurakunnan paimenten aseman
ja siunauksena rikkinäisille ihmisille. vahvistuminen, että he rohkeasti
Kiitämme vapaaehtoisista, erikoisesti ottaisivat paimenen tehtävän täysin
Kathrynista, jotka ovat tuuranneet Kris- kantaakseen ei vain opettajina vaan
tiinaa hänen pitkittyneen Suomessa myös henkilökohtaisina paimenina
olonsa aikana. Iloitsemme soppakeit- jokaiselle
tiöstä, joka on saanut jakaa yhä enemmän ruokapaketteja syksyn kuluessa. OP-koulut ja rukoussolut
Suuri siunaus on ollut myös Punaisen • op-koulujen käyneistä uusia op-koulujen vetäjiä
Maton uudet tilat.
• op-kouluihin osallistuville oman paiKiitos Herralle varjeluksesta Israelissa kan löytämistä seurakunnasta
usean yksittäisen terrori-iskun aikana! • ystävyyssuhteita uskoville op-kouluIhmishenkiä ei menetetty, vaikka muu- jen kautta
tamat loukkaantuivat. Kiitämme myös • lisää rukoussoluja ja solunvetäjiä
uusista rauhansopimuksista Arabiemi- OW-seurakuntiin
raattien ja Bahrainin kanssa sekä niistä
uusista maista, jotka haluavat siirtää Miestenkodit
• miestenkoti on toiminut vanhalla
suurlähetystönsä Jerusalemiin.
Perjantaikodilla, käytettävissä olevat
Venäjällä suurena kiitosaiheena on paikat olleet kysyttyjä
Valentinan parantuminen koronaviruk- • johdatusta työn jatkoon ja mahdolsesta. Hän vetää raamattupiirejä viikoit- lisen uuden keskuksen perustamitain. Kokoontumiset ovat tapahtuneet seen
sekä netin kautta että osittain myös
kirkon tiloissa. Valentinan liikkuminen- Mediatyö
kin on helpottunut, kun hänen autonsa • One Wayn antennikanavan tunnetuksi tuleminen ja leviäminen komittava remontti saatiin valmiiksi.
teihin
• tukijoita TV-työlle
• siunausta ja voimia mediatyön tekiRUKOUSAIHEET
jöille
•
riittävästi resursseja ohjelmien kuvaSuomi
ukseen ja editointiin
•
lisävoimia radiotyöhön
One Way -seurakunnat
• ulospäin suuntautuva työ erityisesti • tekniikan toimivuus
marraskuussa
• vanhimmistojen asettaminen seura- Maahanmuuttajatyö
kuntiin ja uusien pastoreiden nime- • kiitosaiheena uusien turvapaikanhakijoiden liittyminen joukkoon – yksi
äminen eri paikkakunnille
• oma vastuunkantajatiimi kaikille tullut vastikään uskoon
• jatkuva epätietoisuus tulevaisuudespaikkakunnille
ta, mikä vaikuttaa henkiseen ja fyysi44
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seen jaksamiseen
• hengellinen kasvu ja uskon vahvistuminen
• hyvän ja luotettavan tulkin löytyminen
• voimia ja Pyhän Hengen johdatusta
työntekijöille

pääse leviämään
• varjelusta työkeskukselle ja sen asukkaille sekä ihmisten eheytymistä
• evankeliumin menestymistä

Nepal
• taloudellinen tuki pastoreille: erittäin rajoittuneiden kokoontumisten
Venäjä
ja seurakuntaelämän vuoksi pasto• Valentinan terveys ja jaksaminen
reilla ei ole tuloja
monissa tehtävissään
• lasten säästyminen koronavirukselta
• Valentinan tyttären leikkaus ja toipu- • toiminnan jatkuminen Nepalissa tai
mahdollinen siirto Intian puolelle
minen
• Nadjan sitkeän yskän paraneminen
Uganda
ja voimia hoitaa perhettään
• varjelusta kaikille ystävillemme Koi- • kiitosaiheena varjelus koronalta,
kaksi uutta porakaivoa, maan osto ja
vistossa, Heinjoella, Käkisalmessa ja
uusi toimistorakennus
Kirvussa
• että monet löytäisivät netistä Olegin • johdatusta viljelysmaan käyttöön,
kääntämän Tapanin raamattuope- kahvintaimien saaminen ja kaivon
kunnostus sekä lisää maata toimintuksen ja että se saisi kantaa hyvää
hedelmää
nan omavaraistamista varten
• koronaepidemian väistyminen, jotta • kummilapset ja perheet: varjelusta,
pääsisimme tapaamaan ystäviämme
ruokaa ja elintarpeita perheille ja
että kaikki perheet saisivat omaa vilViro
jelysmaata
• Herralta selviä askelmerkkejä siihen, • vahvistusta seurakunnille ja työntekuinka viedä evankeliumia virolaisil- kijöillemme
• seuraavan matkan ajankohta ja tole jatkossakin
teutus
Israel
• pahentunut koronatilanne: rukoil- Malawi
• seurakuntatyö, pastorit ja naistentalaan viruksen häviämistä
• hoitohenkilökunnan varjelus ja jak- pahtumat
• apua ihmisille köyhyyden ja nälän
saminen
keskellä kamppailuun
• voimia ja kärsivällisyyttä ihmisille
• Malawin uudelle presidentille kykyä
eristyksen aikana
• että Herra antaisi parannuksen ja he- vaikuttaa maassa muutosta
• rukoilijoita Malawin puolesta
rätyksen armon
• varjelusta kaikille työmuodoillemme
Israelissa, naistenkodille, Punaiselle Italia
• koko Italiaa käsittävä MIE:n nuorten
Matolle ja soppakeittiölle
kokous vappuna 2021; One Wayn
• siunausta ja johdatusta Kol
mahdollinen osallistuminen siihen
Ba’midbar -seurakunnalle
• Rooman Spinaceton seurakunnassa
aloitetut Lauantai Kristukselle -illat
Kiina
• Herran varjelusta lastenkodille ja • Tuula ja Maurizio Secondille varjekoko henkilökunnalle
lusta ja kärsivällisyyttä pitkille ajo• evankeliumin menestymistä ja roh- matkoille useita kertoja viikossa
keutta kristityille päivittäiseen elä- • kahden uuden seurakunnan perusmään
tamiseen johdatusta ja viisautta
• työn paikallisille johtajille viisautta ja • valoa Italian hengelliseen 		
Jumalan johdatusta kaikkiin suunni- pimeyteen
telmiin
Vastuunkantajat
Intia
• uusia vastuunkantajia sekä jokaisel• suuri kiitosaihe on, että Herra on var- le voimia ja kirkasta näkyä Jumalalta
jellut OWM-seurakuntansa koronalta
One Wayn talous
Intiassa
• varjelua edelleen koronalta ja ruko- • suuri kiitosaihe on, että One Wayn
talous on pysynyt hyvin tasapainossa
usta koko koronatilanteen edestä
• että työ voisi jatkua ilman viran- epidemiasta ja kasvaneista TV-työn
omaisten taholta tapahtuvaa häirin- kuluista huolimatta
• talous on kuitenkin edelleen pysyvä
tää
• NHH:n poikienkodin rakennushanke tärkeä rukousaihe työssämme
• varoja katulasten tyttöjen kodin rakentamiseksi; valmiina ovat vasta
perustukset
Mongolia
• työmme johtajan Munkhuu Magsarin terveys
• edelleen vähäinen koronatartuntojen määrä: rukoillaan, ettei tauti

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET

K

oronan kurimus jatkuu edelleen ja sen myötä myös poikkeustila hengellisessä työssä. Vaikka työmme on koronasta huolimatta ollut käynnissä ympäri maailmaa, sitä on jouduttu organisoimaan uudelleen koronaan liittyvien turvallisuusriskien tähden, ja osa toiminnasta on ollut ”säästöliekillä”. Se ei
ole kuitenkaan vähentänyt taloudellisia tarpeita ympäri maailmaa, sillä koronan
mukanaan tuoma hätä vain kasvaa kaikkialla.
Ihmisten uskollinen tuki tällaisena aikana on ollut erittäin tärkeätä. Kiitos teille kaikille, jotka olette rukouksin ja lahjoituksin seisseet rinnallamme, sillä One
Wayn talous on koronaepidemian keskellä säilyttänyt edelleen tasapainonsa.
One Wayn työn laajentuminen kotimaassa yhä useammille paikkakunnille on
nyt tuomassa aivan uudenlaisia haasteita, sillä tarvitsemme lähiaikoina monia uusia työntekijöitä hoitamaan sitä kasvavaa joukkoa, joka on tullut keskuuteemme
suurten hengellisten tarpeidensa kanssa.
Myös kasvava TV-työmme, joka tänä korona-aikana on osoittautunut erittäin
tärkeäksi ihmisten tavoittamisessa, toimii niin kovilla kierroksilla kuin tällä pienellä työntekijäjoukolla on mahdollista. Paineet työvoiman lisäämiseen ovat suuret.
Lähetyskentillä on noussut muutamia tärkeitä ja tavallista suurempia hankkeita, joita emme uskalla viivyttää pidempään. Esimerkkinä tästä on uusi poikien
talo New Hope Home -kodille Intiaan. Jo muutaman vuoden olemme kamppailleet asian kanssa uuden lain tultua voimaan. Sen mukaan pojat ja tytöt täytyy
majoittaa omiin rakennuksiinsa. Jos näin ei toimita, lapset ovat vaarassa joutua
uudelleen sijoitetuiksi muihin lastenkoteihin, ja se olisi heille todella traumaattista ja hengellisen kasvun kannalta kohtalokasta. Siksi olemme päättäneet tehdä
omasta puolestamme kaikkemme, jotta asia saadaan ratkaistua. Se ja muutamat
muut hankkeet ovat ennen kaikkea taloudellisia haasteita, joiden kanssa pyydämme nöyrästi esirukousta. Lisää lähetyskenttien tarpeista tässä lehdessä kunkin kohdemaan raportissa.
One Way toimii aina taloudellisten resurssiensa puitteissa. Me emme ota koskaan lainaa vaan luotamme siihen, että Herra antaa meille varat kaikkeen siihen,
mikä on meidän tehtävämme. Teemme työtä äärettömän hädän keskellä, joka
koettelee yhä kasvavaa joukkoa ympäri maailmaa. Kiitos, kun olet rinnallamme
rukouksin ja taloudellisin uhrauksin.
Pienetkin uhrit ovat suuren hädän keskellä merkittävämpiä kuin saatamme
kuvitellakaan!
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Tililtä nro
Från konto nr

FI56 2058 1800 0076 71
One Way Mission ry

YLEISVIITE
100900

VENÄJÄ
Yleisviite 1164

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

MALAWI
Opiskelijatuki 2354

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

ITALIA
Yleisviite 2642
SUOMI
Yeisviite 2312
Miestenkoti 2901
Vankilatyö 2613
Maahanmuuttotyö 2707
TV-työ 2723
Nuorisotyö 2833
SEURAKUNNAT
Espoo 1504
Haapajärvi 1821
Helsinki 2600
Hyvinkää 1766
Hämeenkyrö 1339
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
Rauma 1889
Rovaniemi 1630
Oulu 1782
Saarijärvi 1559
Sastamala 1546
Seinäjoki 1643
Sipoo 1517
Tampere 1588
Turku 1533
Vantaa 1575

BIC

NDEAFIHH

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

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

1 00900
Euro

€

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
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Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

One Way -seurakunnat

ANTENNIKANAVALLA
OHJELMAA

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

Lauantai 15–16.30, 19–20
Sunnuntai 9–11, 19–20.30

ONE WAY TV

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

Virittäydy kanavalle!

Upea uutuuskirja vie matkalle Italiaan!

Sunnuntaijuhlat ovat One Way
-seurakunnissa klo 16 alkaen.

Helena Hänninen (runot)
& Atte Auvinen (valokuvat)

Minne uskoni ulottuu –
Dove arriva la mia fede
Runokirja uskosta ja ihmisen suhteesta
Luojaan on myös valokuvakirja ihmisen
suhteesta luotuun ja Italian maaseutuun.
Hanki koskettava lahja jouluksi,
isänpäiväksi tai itselle iloksi!
Kirja on kaksikielinen suomi–italia.
Kovakantinen. 36 s. Hinta: 20 €
Saatavilla osoitteesta onewaykauppa.fi

NMKY:n juhlasali, Vuorikatu 19

Ki rja ilm es

ty y lo pp uv uo de st a!

6.12. Teppo Lehtomäki

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset:
tilaukset@onewaymission.fi

Rahankeräyslupa RA/2018/604

PORVOO
Lundintalo, Aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo
RAUMA
onewayseurakunta.fi/rauma

SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

KAJAANI
onewayseurakunta.fi/kajaani

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

KOTKA
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

17.1. Hannu Äimänen

Lahjoituspuhelun
hinta on 15€ + Pvm

PORI
Satakunnankatu 32
onewayseurakunta.fi/pori

JÄRVENPÄÄ
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

10.1. Jari Välilä

0600 02 812

IISALMI
onewayseurakunta.fi/iisalmi

ROVANIEMI
Lähteentie 1
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

SAVONLINNA
onewayseurakunta.fi/savonlinna

KOUVOLA
onewayseurakunta.fi/kouvola

SEINÄJOKI
Kahvilasali, Toimintojentalo, Kasperinviita 13
onewayseurakunta.fi/seinajoki

KUOPIO
Hapelähteenkatu 35
onewayseurakunta.fi/kuopio

TIEDOTE

Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 100900

PIEKSÄMÄKI
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

JYVÄSKYLÄ
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

29.11. Tapani Suonto

3.1. Tero Hokkanen

SOITA
LAHJOITUSPUHELU

HEINOLA
onewayseurakunta.fi/heinola

RIIHIMÄKI
onewayseurakunta.fi/riihimaki

31.1. Tapani Suonto

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

OULU
Tuulimyllynkatu 18 (Adventtisrk:n tila)
onewayseurakunta.fi/oulu

JOENSUU
onewayseurakunta.fi/joensuu

24.1. Markus Sainio

Raportti-lehden kannatusmaksu

HAAPAJÄRVI
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

22.11. Jari Lindroos

15.11. Tero Hokkanen

27.12. Tapani Suonto

TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA

NURMES
onewayseurakunta.fi/nurmes

8.11. Santtu Theslund

20.12. Jari Välilä

raitis & rakentava

FORSSA
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

HÄMEENLINNA
Viipurintie 36
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

1.11. Teppo Lehtomäki

13.12. Tuomas Tarkkanen

ONE WAY
KAUPPA

MIKKELI
Porrassalmenkatu 15
onewayseurakunta.fi/mikkeli

HYVINKÄÄ
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

HELSINKI
Rehelliset ja rohkaisevat tarinat
uskoontulosta laittavat pohtimaan,
millainen on ”sun stoori”
suhteessa Jeesukseen!

ESPOO
Alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo

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

KUUSAMO
onewayseurakunta.fi/kuusamo

One Way Café avaa
ovensa vasta ensi vuonna!
Koska koronatilanne on edelleen
epävakaa, avaamme kahvilan päivätoiminnan osalta vasta ensi vuoden
puolella. Varsinaista kahvilatoimintaa
on turvallista toteuttaa vasta tautitilanteen laannuttua. Avajaisista
tiedotetaan One Wayn kanavissa
myöhemmässä vaiheessa.

TAMPERE
Satakunnankatu 50
onewayseurakunta.fi/tampere

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

LAPPEENRANTA
onewayseurakunta.fi/lappeenranta
LOHJA
Apuomena, Suurlohjankatu 21-23 A
onewayseurakunta.fi/lohja

VAASA
onewayseurakunta.fi/vaasa
VANTAA
Mårtensdals skola, kirjasto, Laajavuorenkuja 4
onewayseurakunta.fi/vantaa

LOIMAA
onewayseurakunta.fi/loimaa
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onewaymission.fi

I

onewayseurakunta.fi

I

onewaykauppa.fi

I

oneway.tv
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AUTA MEITÄ
AUTTAMAAN!
Lahjoita netissä:

onewaymission.fi/lahjoita

Haluatko mainostaa Raportissa?

Ota yhteyttä: toimitus@onewaymission.fi

Lahjoita soittamalla:

0600 02812

(puhelun hinta noin 10 €)

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

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

Helsingin toimipiste

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

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

✓ Kotisivut ja sähköpostit
✓ Palvelimet
✓ Sovellukset
Soita meille!

(09) 4270 5500
asiakaspalvelu@kotisivut.com

Vantaan toimipiste

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

www.pikavuokraus.fi

Lakiasiaintoimisto
Salomo Oy
Varatuomari

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