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Olemme saaneet kokea vii-
meisten vuosien aikana 
suurta kasvua ja erityis-

tä apua työmme uudistamisessa. 
Ikiaikojen Jumala on vaikuttanut 
keskellämme ja johdattanut mei-
dän askeleitamme tavalla, joka on 
saanut meidät painamaan pääm-
me lattiaan. Me emme ole nähneet 
työssämme tällaista kasvua koskaan 
ennen.

Tämän kaiken keskellä on tärkeä 
muistaa, että tämä ei ole tapahtunut 
meidän erinomaisuutemme tähden, 
vaan meistä huolimatta. Se on ollut 
suurta Jumalan armoa. Me emme 
ansaitse minkäänlaista siunausta, 
sen on ansainnut Jeesus Kristus meidän puolestamme. 

Voimme myös todeta Paavalin sanoin, että ”Juma-
lan armo ei ole meidän kohdallamme jäänyt turhaksi.” (2 
Kor. 6:1) Samaan hengenvetoon voimme sanoa niille, 
jotka edustavat ns. halpaa armoa: ”Jos meillä olisi vää-
ryys sydämessämme, ei Herra meitä kuulisi. Mutta Jumala 
kuuli meitä ja otti vaarin meidän rukoustemme äänestä. 
Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hyljännyt meidän rukous-
tamme eikä ottanut meiltä pois armoansa.” (Ps. 66:17-20)

Kaikki, mitä olemme nähneet viimeisten vuosien 
aikana, ei ole myöskään osoitusta meidän suuresta 
voimastamme, vaan ennen näkemättömästä heikkou-
destamme. Se kaikki sai alkunsa suuren heikkouden 
keskeltä kohdattuamme suuria ahdistuksia. Me olim-
me tuupertua haavoihimme kovien myrskyjen jälkeen. 
Voimme todeta Paavalin sanoin: ”Sillä me emme tahdo, 

veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä 
ahdistuksesta, jossa me olimme Aa-
siassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimi-
emme käyvät, meidän rasituksemme 
olivat, niin että jo olimme epätoivossa 
hengestämmekin.” (2 Kor. 1:8)

Älköön kukaan kuvitelko, että 
me olemme vahvoja, lahjakkaita, 
poikkeuksellisen pyhiä ja rikkaita 
saadessamme kokea suurta kasvun 
aikaa työssämme. Me olemme tä-
män kaiken keskellä olleet poikke-
uksellisen heikkoja, haavoittuneita, 
mieleltämme raskautettuja, köyhiä 
ja kyvyttömiä itse ymmärtämään, 
mitä meidän pitäisi tehdä. Tämän 
kaiken on saanut aikaan ikiaikojen 

Jumala, joka meidät kerran kutsui työhönsä. Tämä on 
osoitus Hänen uskollisuudestaan. 

Yksi suurimpia virheitä, joita seurakunta voi tehdä 
siunausten keskellä, on antaa kunnia ihmisille. Ihmis-
ten korottaminen on sammuttanut Jumalan siunaukset 
liian usein. Siksi pyydän nöyrästi: Älä tee sitä virhettä, 
että unohdat kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, mistä kiitos 
kuuluu Hänelle. Se on poikkeuksellisen ilmeistä mei-
dän kohdallamme tänään. Se on myös kaikki, mitä me 
voimme tehdä siunausten keskellä – kiittää ja ylistää 
Jumalaa. Älkäämme sitä unohtako, jotta siunausten 
virrat saavat virrata keskellämme huomennakin. Kaikki 
kiitos ja kunnia kuuluu yksin Jumalalle.

Älkäämme myöskään hävetkö heikkouttamme, sillä 
Raamattu sanoo, että heikoissa Hän on väkevä. 

Ugandassa suuri tarve 
uusille kummeille

26

14

One Wayn uusi pastori 
Santtu Theslund

One Way Center on uusi kotimaan työkeskus

6

SUNNUNTAIJUHLIEN SUORAT 
NETTILÄHETYKSET ALKAVAT JÄLLEEN!
Koronaepidemian takia palaamme suoriin lähetyksiin Helsingistä 
joka sunnuntai klo 16. Kokouksia voit katsoa osoitteessa: 
oneway.tv tai One Way TV:n Youtube-kanavalla.
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Oikeaoppisuuden harha-askeleet
Niin tärkeää kuin onkin pyrkiä tulkitse-
maan Raamattua oikein, pitää muistaa, 
että “oikeaoppisuus” ei ihmistä pelasta, 
vaan Jumalan armo. Siksi juuri Kristus tuli 
syntisiä pelastamaan. Tätä kovasydämistä 
oikeaoppisuutta on tänään erityisesti so-
siaalinen media tulvillaan.

Leevin juhlissa Jeesus kehotti farise-
uksia ja kirjanoppineita, jotka peräänkuu-
luttivat lain opin noudattamista ja arvioi-
vat ihmisiä, itse oppimaan, mitä laupeus 
ja todellinen Jumalan tunteminen on.

Todellinen kristillisyys ei ole “oikea-
oppisuuden yliopisto”, josta valmistut-
tuaan uskova on kelvollinen saamaan tai-
vasosuuden, vaan kristitty on syntinen ja 
armosta pelastettu, joka uskoo ja luottaa 
Kristuksen sovitustyöhön.

Kun ymmärrämme tarvitsevamme 
Jumalan armoa päivittäin – joka hetki – 
myös suhtautuminen lähimmäisiimme 
muuttuu. Emme pyri tuomitsemaan, vaan 
rakastamaan lähimmäisiämme.

Raamattu sanookin jokaiselle. ”Sen 
tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi 
millään puolustaa itseäsi, oletpa kuka hy-
vänsä. Missä toista tuomitset, siinä tuomit-
set itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse 
samoja tekoja.” (Room.2:1.)

Kun luemme Raamattua, kohtaamme 
aina myös itsemme. On tärkeää tutkia 
itseämme sekä asennettamme ja suh-
tautumistamme toisia kohtaan Raamatun 
valossa. On olemassa kristittyjä, jotka 
suhtautuvat toisiin kristittyihin vastentah-
toisesti, koska näillä on joistakin Raama-
tun opin kohdista erilainen näkemys ja 
tulkinta kuin heillä itsellään. Usein nämä 
opin eroavaisuudet eivät ole keskeisiä 
Raamatun totuuksia – oppia pelastuk-
sesta, Kristuksen persoonasta, synnistä ja 
armosta jne. – vaan ne ovat asenteita ja 
näennäisten asioiden tulkintaeroja, kuten 
edellä mainituilla fariseuksillakin.

Ylpeys ja ylimielisyys voivat saada 
vallan meissä jokaisessa. Ihminen voi ku-
vitella olevansa niin oikeassa Raamatun 
tulkinnoissaan ja mielipiteissään, että hän 
ottaa jopa jumalallisen aseman arvioides-
saan muita. Näin hänen oikeaoppisuu-
destaan on tullut harhaoppia. Historian 
aikana useat uskonlahkot ja oudot suun-
taukset ovat saaneet alkunsa juuri tämän 
kaltaisesta ylpeyden juuresta.
KANAVANA SOSIAALINEN MEDIA
Tänä päivänä sosiaalisen median käyttö 
mahdollistaa helposti suuren kuulijakun-
nan saavuttamisen. Jotkut kristityt näke-
vät itsensä profeetallisen varoituksen ja 
tuomion julistajina. He tarkkailevat ajan-
kohtaisia tapahtumia ja toisia kristittyjä 
vaikuttajia etsien ja odottaen heidän sa-

novan tai tekevän jotain väärää – heidän 
mielestään.

Sitten he tulevat esille mediassa ja 
puhaltavat pasuunaansa julistaen Juma-
lan tuomiota ja rangaistusta. 

Saamme ilmaista mielipiteemme ja 
varoittaa sekä perustella ne Jumalan Sa-
nalla, mutta on vaarallista tuomita toisia 
kristittyjä. Jos alamme langettaa toisille 
tuomioita, kohtaamme itse Kristuksen 
sanat: ”

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittai-
si. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä 
teidät tuomitaan, ja millä mitalla te 
mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka 
näet roskan veljesi silmässä, mutta et 
huomaa hirttä omassa silmässäsi? Tai 
kuinka voit sanoa veljellesi: ’Anna mi-
nun ottaa roska silmästäsi’, kun omassa 
silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä! Ota 
ensin hirsi omasta silmästäsi, niin sit-
ten näet ottaa roskan veljesi silmästä.” 
(Matt.7:1–5)

”Olkaa armahtavia, niin kuin teidän 
Isännekin on armahtava. ”Älkää tuo-
mitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää 
tuomitko ketään syylliseksi, niin ei tei-
täkään tuomita syyllisiksi. Antakaa an-
teeksi, niin teillekin annetaan anteeksi.” 
(Luuk. 6:36–37)

Voimme helposti kätkeytyä oikeaoppi-
suutemme taakse, mutta kuinka me to-
dellisuudessa kohtaamme lähimmäisem-
me ja miten näemme oman itsemme?

”Sillä monessa kohden me kaikki hai-
rahdumme. Jos joku ei hairahdu pu-
heessa, niin hän on täydellinen mies ja 
kykenee hillitsemään myös koko ruu-
miinsa.” (Jaak. 3:2)

Monet näistä tuomion julistajista eivät ole 
paljonkaan tekemisissä pelastumattomi-
en kanssa. Kun evankeliumia viedään teil-
lä ja aitovierillä, ei heitä juuri koskaan näy. 
He ovat vieraantuneet tavallisen ihmisen 
arjen elämästä. Heidän kristillisyytensä 
keskiön kohteena ei todellisuudessa ole 
Kristus vaan heidän ”oikea oppinsa”. He 
eivät välitä Jeesuksen seurakunnalleen 
antamasta lähetyskäskystä, laupeuden-
työstä ja lähimmäisenrakkaudesta.

MITÄ ON VÄÄRÄNLAINEN ”OIKEA OPPI” 
Oppi ei saa olla Raamatun Sanan vastais-
ta, sen ymmärrämme. Se ei voi olla sel-
laista, mitä Raamattu ei opeta. Oppia ei 
pidä muodostaa jostain yksittäisestä raa-
matunkohdasta, vaan tulee katsoa koko-
naisuutta. Tarkastella Raamattua Uuden 
testamentin kautta.

Mutta usein tällaisten julistajien 
”oppi” annetaankin profeetallisena sano-
mana. Se julistetaan raamatullisella auk-
toriteetilla aivan kuin se olisi itse Jumalan 
Sanaa. Se alkaa vaikuttamaan niissä kuu-

lijoissa, jotka eivät itse ole juurtuneet 
Jumalan sanaan (Ef. 4:11–16).

Juuri siksi meidän tulisi koetella 
kaikki profetiat. ”…mutta koetelkaa 
kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää.” (1. 
Tess. 5:21.)

Usein sanoman kuulija ei heti ky-
kene erottamaan oikeaa väärästä tai 
koettelemaan profetian sanoman 
todenperäisyyttä. Siksi meidän tulisi 
huomioida, mitä tuo ”Jumalan sanal-
ta” kuulostava profetia saa aikaan? Mi-
ten se vaikuttaa kuulijakuntaan? Mikä 
on sen hedelmä? Yhdistääkö se kristit-
tyjä Jumalaan ja toisiinsa, vai hajottaa-
ko se? Selventääkö se Raamatun ilmoi-
tusta, vai tuottaako se hämmennystä 
ja sekaannusta? Onko se jotain aivan 
uutta, mitä menneiden sukupolvien 
pyhät eivät vielä ole ymmärtäneet? 
Näin tuskin on.     

Jeesus kehottaa omiaan. ”Varokaa 
vääriä profeettoja. He tulevat luoksen-
ne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä 
he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te 
heidät tunnette. Eihän orjantappuroista 
koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista vii-
kunoita.” (Matt. 7:15–16)

Hedelmät ovat käytännön seura-
uksia näiden profeettojen opetuksista. 
Hedelmä ei näy heti, vaan sen vaikutus 
tulee esille myöhemmin. Tämä on tär-
keä merkki ja asia ymmärtää. 

Usein väärä profeetta haluaa mai-
netta ja esilletuloa. Hän haalii seuraajia 
itselleen. Hänen motiivinaan on oman 
edun tavoittelu. Hän opettaa saadak-
seen vaikutusvaltaa, ja puhuu omia 
ajatuksiaan ja ideoitaan päästäkseen 
johtajan asemaan. 

VÄÄRÄT PROFEETAT
Jeesus varoittaa vääristä profeetoista. 
Hän sanoo, että heitä tulee varoa ja 
kavahtaa – on pysyteltävä poissa hei-
dän vaikutuspiiristään. Jumala näkee 
ja tietää kaiken. Hänellä on ja pysyy 
myös kaikki tuomiovalta. Jumala tulee 
aikanansa tuomitsemaan vääryyden ja 
synnin. Mutta se ei ole meidän tehtä-
vämme. Elämme armotalousaikaa, ja 
tehtävämme on julistaa evankeliumin 
sanomaa ihmisille sekä tuoda heidät 
seurakuntayhteyteen, jossa he voivat 
kasvaa Jumalan tuntemisessa.

Meidän tulee kyllä pyrkiä oikein 
jakamaan Totuuden Sanaa ja tutkia 
Raamattua rukoillen, että Pyhä Henki 
johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. 
Mutta raamatullinen viisaus, jonka vain 
Jumala voi välittää ihmisen sydämeen, 
tulee esille uskovan sisimmässä.

”Mutta jos teillä on sydämessänne 
katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää 
kerskailko ja valehdelko totuutta 
vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä 
tulevaa viisautta vaan maallista, 
sielullista, riivaajien viisautta. Sil-

On Jumalan armoa, että ihminen 
kokee olevansa syntinen ja tar-
vitsevansa pelastusta. Se on Ju-

malan Pyhän Hengen työtä, kuten Jeesus 
meille ilmoittaa: ”Ja kun hän tulee, niin hän 
näyttää maailmalle todeksi synnin ja van-
hurskauden ja tuomion.” (Joh.16:8).

Juuri kristittyinä meidän tulisikin suh-
tautua lähimmäisiimme armollisesti ja 
rakkaudellisesti, olemmehan itse saaneet 
kokea Jumalan armon.

Raamattu on totuus, ja meidän tulisi 
kuulla tervettä ja raitista oppia, jotta voi-
simme kasvaa kristittyinä ja vapautua vää-
ristä sidoksista ja synnin kahleista. Jeesus 
sanoi: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin 
te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te 
tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on te-
kevä teidät vapaiksi” (Joh. 8:31–32)

Terveen raamatullisen opin tuloksena 
opimme tuntemaan Jumalaa ja kartta-
maan pahaa. Koemme sisäistä parantu-
mista ja eheytymistä ja löydämme levon 
ja rauhan sielullemme. Terve opetus aset-
taa kristityn oikealle perustukselle, joka 
on Jeesuksen Kristuksen täytetty työ. 
Tästä lähtökohdasta voimme kasvaa us-
kossamme hengelliseen aikuisuuteen ja 
opetuslapseuteen.

Kun kasvamme kristittyinä, meillä on 
mahdollisuus välittää myös toisille Juma-
lan Sanan totuutta. Silti Jumalan Sanasta 
opettaminen ja tiedon jakaminen toisille 
ei vielä riitä, ellei se näy omassa elämäs-
sämme.

Kun tutkimme Raamattua ja vilpittö-
mästi pyrimme elämään Jumalan tahdon 
mukaista elämää, huomaamme samalla 
oman vajavaisuutemme ja riittämättö-
myytemme. Siksi juuri Pyhä Henki tekee-
kin sisäistä työtään jokaisessa uudesti-
syntyneessä kristityssä, että kasvaisimme 
Jumalan tuntemisessa ja ymmärryksessä, 
ja sen kautta eläisimme kuuliaisesti Juma-
lan johdatuksessa. Tätä kutsutaan pyhi-
tyselämäksi.

OIKEAOPPISUUS EI IHMISTÄ PELASTA
On rakkautta varoittaa ihmisiä synnistä 
sekä epäraamatullisista oppinäkemyksis-
tä, jotka eivät kehota ja rohkaise Juma-
lan tahdon ja Sanan mukaiseen elämään, 
vaan vääristävät kristillisen elämän tar-
koitusta ja päämäärää. Sitä varoituksen 
ääntä me olemme pitäneet esillä, sillä 
se on paimenen velvollisuus. Mutta kun 
arvioidaan muiden virheitä, on myös tär-
keää varoa, että emme itse lankea pois 
armosta ja rakkaudesta. Jos arvioimme 
toisten hengellistä tilaa ja edellytämme 
toisilta oikeaoppisuutta, meistä voi tul-
la kovasydämisiä lähimmäisiä kohtaan. 

lä missä on kiivautta ja riitaisuut-
ta, siellä on myös epäjärjestystä ja 
kaikenlaista pahaa menoa. Mutta 
ylhäältä tuleva viisaus on ensik-
sikin puhdasta, sitten rauhaisaa, 
lempeää, taipuisaa, se on täynnä 
laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on 
tasapuolinen ja teeskentelemätön. 
Vanhurskauden hedelmä kylvetään 
rauhassa rauhantekijöille.” (Jaak. 
3:14–18)

OIKEASSA OLEMISEN PAKKOMIELLE
Jos oikeassa olemisesta tulee ihmisel-
le pakkomielle, se voi vääristää koko 
kristillisyyden ytimen ja olemuksen. 
Unohdamme armon ja laupeuden ja 
olemme kovasydämisiä toisia kohtaan. 
Jeesus kohtasi ihmiset armon ja totuu-
den kautta.

”Ja nähdessään kansanjoukot hänen 
tuli heitä sääli, kun he olivat nään-
tyneet ja hyljätyt niin kuin lam-
paat, joilla ei ole paimenta. Silloin 
hän sanoi opetuslapsillensa: ”Eloa 
on paljon, mutta työmiehiä vähän. 
Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän 
lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen-
sa.” (Matt. 9:36–38)

Kerran opetuslapset saapuivat Jee-
suksen kanssa samarialaiseen kylään. 
Mutta siellä heitä ei otettu vastaan, 
koska he olivat matkalla Jerusalemiin. 
Jeesuksen kaksi opetuslasta Jaakob ja 
Johannes sanoivat: ”Herra, tahdotko, 
että käskemme tulen langeta alas tai-
vaasta ja tuhota heidät?” Mutta Jeesus 
kääntyi ja nuhteli opetuslapsiansa sa-
noen: ”Te ette tiedä, minkä hengen omia 
te olette.” Sitten Jeesus muistutti opetus-
lapsiansa: ”Ihmisen Poika ei tullut ihmis-
ten sieluja hukuttamaan vaan pelasta-
maan.” (Luuk.9:54–56)

Ystävät, tutkitaan omia asentei-
tamme toisiamme kohtaan. Ja koska 
ihminen niin helposti sielussaan innos-
tuu tuomiollisista ja oikeiksi väitetystä 
opeista, tarkatkaamme, millaista he-
delmää se saa aikaan. Ovatko puhujan 
ja meidän kuulijoiden motiivit puhtaat 
ja ovatko ne Raamatun Hengen mu-
kaisia?

Rukoillaan, että Jumala johdattai-
si meidät kaikkeen totuuteen siten, 
että emme unohtaisi, mikä laissa on 
tärkeintä. Kerran Jeesukselta kysyt-
tiin tätä asiaa: ”Opettaja, mikä on lain 
suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”’Rakasta 
Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sy-
dämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikel-
la ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja 
ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kal-
tainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.’ Näihin kahteen käskyyn si-
sältyy koko laki ja profeetat.” (Matt. 22: 
36–40). 

JARI VÄLILÄ

RAAMATTUTUNTI

SALALIITTOTEORIAT 
JA RAAMATTU
Salaliitto on noussut kristillisessä maail-
massa yhdeksi yleisimmistä keskustelun-
aiheista tänä vuonna. Salaliittoteoriat ovat 
hämmentäneet USA:n presidentinvaaleja 
ja saaneet maan lähes kaaokseen. Salaliitto-
teoriat ovat kirvoittaneet mitä ihmeellisim-
piä uskomuksia koronaepidemian synnystä 
sekä siihen liittyvästä rokotuksesta. Miten 
meidän kristittyinä pitäisi suhtautua tähän 
kaikkeen? Sanooko Raamattu mitään sala-
liitoista?

”Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen 
kätensä valtasi minut ja hän varoitti minua 
vaeltamasta tämän kansan tietä:  ”Älkää sa-
noko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa 
salaliitoksi sanoo; älkää peljätkö, mitä se 
pelkää, älkääkä kauhistuko.” (Jes. 8:11-12)

Meidän ei tulisi pelätä salaliittoja eikä mi-
tään oletettua poliittista tai antikristillistä 
liikettä niiden takana, vaan Jumalaa. Eivät 
salaliitot ratkaise kansojen kohtaloita sen 
enempää kuin omaa tulevaisuuttamme-
kaan. Vielä vähemmän salaliitot voivat es-
tää Jumalan suunnitelmia toteutumasta 
kansojen kohtaloissa ja lopun ajan tapah-
tumissa. Siksi niille pitäisi kääntää selkä ja 
keskittyä siihen, mikä meidän Jumalan las-
ten kannalta on olennaista – Raamattuun.

Väitteet siitä, että koronarokotteeseen 
olisi kätketty Raamatun mainitsema pedon 
merkki, ovat täysin tuulesta temmattuja. 
Pedon merkki laitetaan oikeaan kämme-
neen tai otsaan, kun taas rokote annetaan 
yleensä olkapäähän ja sieltä verenkiertoon. 
Pedon merkkiin liittyy vahvasti tuo pedon 
luku 666, ja sillä on aivan oma tarkoituk-
sensa. Siitä voit lukea lisää ilmestyskirjasta. 
(Ilm. 13:16-18) 

Koronavirus ei ole salaliitto, vaan Juma-
lan sallima koetus ja vitsaus siinä suuressa 
vitsausten kirjossa, jolla Jumala on kautta 
aikojen vetänyt syntiin rakastunutta ihmis-
sukua puoleensa. Tällä kaikella on oma tar-
koituksensa, joka meille kirkastuu varmasti 
kerran taivasten valtakunnassa. 

Tällaisten satujen keskellä on hyvä py-
sähtyä lukemaan, mitä Paavali kirjoittaa: 
”Pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista ja 
vastaväitteistä, joita tiedon nimellä kulkeva 
valhetieto saa aikaan.”  (1. Tim. 6:20-21)

Sinulla ei ole mitään hätää koronaepi-
demian keskellä, kun turvanasi on Jeesus 
ja Hänen lunastustyönsä Golgatalla. Ikiai-
kojen Jumala on voimallinen huolehtimaan 
sinusta ja viemään sinut perille taivasten 
valtakuntaan. Mikään salaliitto ei voi tehdä 
tyhjäksi pelastustasi ilman sinun omaa pää-
töstäsi luopua Kristuksesta. 

TAPANI SUONTO
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One Way perustaa kotimaan työkeskuksen Hauholle. 
Aivan kirkonkylän keskustassa sijaitseva entinen Hauhon kunnantalo
siirtyi One Wayn omistukseen vuodenvaihteessa. Siitä tulee koulutuskeskus, 
joka varustaa ihmisiä Jumalan valtakunnan työhön.

ONE WAY CENTER 

HAUHOLLE
One Way osti Hauhon kunnantalon

TEKSTI TAPANI SUONTO  KUVA KIINTEISTÖMAAILMA

Työmme laajennuttua muutamas-
sa vuodessa 40 paikkakunnalle 
syntyi suuri tarve omasta työkes-

kuksesta, josta käsin voisimme viedä 
nopeasti tätä kotimaan missiota eteen-
päin. Me pyrimme nyt voimakkaasti 
kohti suurempaa herätystä, ja kunnan-
talosta teemme eräänlaisen ”herätys-
keskuksen”.

Kurssi- ja koulutuskeskuksen suo-
jissa varustetaan uusia ihmisiä evan-
kelioimistyöhön, sielunhoitotyöhön, 
lapsityöhön, nuorisotyöhön, musiik-
kityöhön, vanhimmistotyöskentelyyn 
ym. Suuri joukko ihmisiä on lähtenyt 
liikkeelle Jumalan valtakunnan työhön 
eri puolilla Suomea viime vuosina, ja 

he kaipaavat opastusta ja tukea uusissa 
haasteissaan. Tilaa tarvitaan runsaasti, 
sillä jos jokaiselta One Way -paikkakun-
nalta tulee yksi ihminen koulutustapah-
tumaan, majoitustilaa on oltava jo 40 
hengelle. 

Koko Suomea ajatellen keskus si-
jaitsee keskeisellä paikalla, sillä ns. asu-
misen keskipiste Suomessa on hyvin 
lähellä uutta keskustamme. Kurssikes-
kuksen ohella OW Centeriin tulee kah-
vila ja kirjallisuustyön toimitila. Siellä 
käynnistyy myös opetuslapseuskoulu 
sekä Hauhon oma One Way -seurakun-
ta.

Lisäksi OW Center tulee toimimaan 
eräänlaisena kulttuurikeskuksena paik-

kaa ja apua nälässä ja hädässä oleville 
ihmisille. Näitä tapahtumia tulemme 
järjestämään nyt myös Hauholla One 
Way Centerin juhlasalissa.

Keskuksessa on 950 majoitusneliöi-
tä ja sen lisäksi paljon muuta tilaa. Huo-
neita on 25, muutama keittiö, sauna, 
suuri autotalli ja lisäksi satoja neliöitä 
käyttökelpoista tilaa kellarissa ja vintil-
lä. Kokoustilaan pitäisi mahtua yli 100 
henkeä.

Rakennus on hyvässä peruskunnos-
sa, mutta vaatii maaleja ja tapetteja 
seinille, laminaattia yli 1 000 neliötä 
lattioille ja joidenkin seinien purkua ja 
uusien rakentamista. Kauppa vahvis-
tuu lopullisesti, kun käyttötarkoituksen 
muutos on hyväksytty. Sen ei kuiten-
kaan pitäisi olla ongelma alustavien 
neuvottelujen perusteella. Kunnostus-
työt aloitetaan heti, kun saamme siihen 
viranomaisilta luvan.

MITEN KAIKKI TAPAHTUI?
Lähdimme Hauholle joulukuussa kat-
sastamaan erästä maalaistaloa, joka 
kuvien perusteella olisi saattanut olla 
sopiva kiinteistö miestentyön laajen-
tamiselle. Se osoittautui kuitenkin sel-
laiseksi rähjäksi, että kiinnostus lopahti 
heti pihaan saavuttuamme. 

Sillä reissulla kuulimme, että Hau-
hon kunnantalokin olisi myytävänä ai-
van kirkonkylän keskustassa. Päätimme 
käydä vilkaisemassa sitäkin. Edelliseen 
maalaistaloon verrattuna se oli valtava 
ja kunto aivan toinen kuin tuossa näke-
mässämme rotiskossa. Ainoa yhteinen 
asia oli hinta. Se oli lähes sama kuin 
tuon parin sadan neliön maalaistalon. 
Kun vielä kuulimme, että rakennuk-
sessa on kaukolämpö ja lämmityskulut 
ovat olleet aikaisempien laskujen mu-
kaan noin 650 €/kk eli 7 890 € vuodes-
sa, ymmärsimme katselevamme jotain, 
minkä Pyhä Henki oli tuonut eteemme. 

Muutamaa viikkoa aikaisemmin 
olimme saaneet tiedon testamenttilah-
joituksesta ja jo silloin mietimme, mihin 
Herra on tämän rahan tarkoittanut käy-
tettäväksi. Seistessämme kunnantalon 
edessä ymmärsimme Jumalan suunni-
telman. Suuri rauha täytti sisimpämme, 
kun jätimme ostotarjouksen kunnanta-
losta Hämeenlinnan kiinteistövirastolle 
jo seuraavana päivänä. Kauppahinnaksi 
tuli 140 000 €.

Hauho sijaitsee keskeisellä paikalla 
Suomea ja lähellä monia muita One 
Way -paikkakuntia. Hämeenlinnaan 
sieltä on matkaa 34 kilometriä. Uusi 
työkeskuksemme tulee virkistämään 
myös Hauhon kristillistä ja kultuurista 
elämää. Voimme järjestää siellä suu-
riakin tapahtumia, jotka vetävät kansaa 
ympäri Suomea, sillä paikkakunnalta 
löytyy useita suuria saleja, joita voidaan 
tarvittaessa vuokrata.

TARPEET
Keskukseen tarvitaan mm. invahissi 
sekä uusi ilmastointi- ja palohälytys-
järjestelmä. Ne lienevät kalleimmat 
yksittäiset hankkeet, joihin keräämme 
varoja.

Keskuksen sisustamiseen tarvitsem-
me paljon sänkyjä ja vuodevaatteita. 
Myös tuoleja ja nojatuoleja, pöytiä, 
mattoja, valaisimia ja kaikenlaista muu-
ta sisustuskalustoa.

Yhtenäistä laminaattia lattioille tar-
vitaan heti aluksi noin 1 000 m2 ja li-
säksi paljon seinämaaleja ja muita pin-
noitteita.
Jos sinulla on huonekaluja tai muuta 
annettavaa tarpeeseemme, pyydäm-

kakuntalaisille. One Way on kristillisenä 
lähetysjärjestönä panostanut aina kor-
kealaatuisen kulttuuritoiminnan yhdis-
tämiseen evankelioimistyöhön, lähe-
tystyöhön ja kotimaan auttamistyöhön. 
Olemme järjestäneet konsertteja Hel-
singin Kansallisoopperassa, Kulttuurita-
lolla, Savonlinnan oopperalavalla sekä 
lukuisissa kirkoissa ja konserttisaleissa 
ympäri Suomea. Tässä työssä on ollut 
mukana monia tunnettujakin muusikoi-
ta ja laulajia. Tapahtumissa on kerätty 
samalla kehitysmaiden hätään varoja, 
joilla on hankittu mm. ambulanssi, ruo-

HAUHO
PÄHKINÄNKUORESSA

PAAVI JULISTI PANNAAN
Varhaisimmat historialliset mer-
kinnät Hauhosta ovat vuodelta 
1329, jolloin kuningas Maunu Ee-
rikinpoika määräsi kultakin suvul-
ta maksettavan neljän turkisnahan 
kirkollisveron takavarikkoon, min-
kä johdosta paavi julisti hauho-
laiset pannaan maksamattoman 
veron tähden. Riita koski silloin 
Suomen piispalle Pentille makset-
tavaa palkkaa. Tästä tapauksesta 
muistuttavat Hauhon vaakunan 
neljä oravaa.

Pannan vuoksi alttarit ja kaikki 
pyhät kuvat peitettiin suruvaipoin. 
Messu luettiin hiljaisuudessa tai ei 
ollenkaan, sillä pappi saattoi lu-
kea vain kirkon ovelta muutamia 
sanoja syntejään katuville kan-
salaisille. Lapsia ei kastettu eikä 
ruumiita siunattu pyhään maahan. 
Poikkeuksen tekivät papit ja kerjä-

läiset sekä kahta vuotta nuorem-
mat lapset. Aviopuolisot vihittiin 
liittoon hautausmaalla. 

Asukkaita oli kielletty aja-
masta partaansa ja leikkaamasta 
tukkaansa. Toisiaan ei myöskään 
saanut tervehtiä. Hauholaiset tai-
puivat lopulta, ja piispa sai taas 
veronsa, sillä elämä oli kirkollises-
sa mielessä pannan aikana kurjaa. 
Näin kertoo Wikipedia. Tiedossa 
ei ole, onko pannaan julistamista 
koskaan peruutettu.

HAUHO LIITETTIIN   
HÄMEENLINNAAN
Hauho on entinen kunta, ja vuon-
na 2009 tehdyn kuntaliitoksen 
jälkeen se on osa Hämeenlin-
naa. Ennen lakkauttamistaan 
kunta sijaitsi hallinnollisesti 
Kanta-Hämeen maakunnassa ja 
Etelä-Suomen läänissä. Hauhon 
naapurikunnat olivat Hattula, Hä-
meenlinna, Lammi, Luopioinen, 
Pälkäne ja Tuulos. Kunnassa oli 
ennen lakkauttamista 3 934 asu-
kasta. Hauholla on Suomen väes-
töllinen keskipiste, Weberin piste, 
kohdassa 24,67 E, 61,17 P, Hovin-
kartanon pellolla.

Hauholta on matkaa Helsinkiin 
135 km, Turkuun 175 km, Tampe-
reelle 62 km, Lahteen 66 km ja 
Hämeenlinnaan 34 km. Hauhon 
lähietäisyydessä toimii suuri jouk-
ko One Way -seurakuntia ja yh-
teydet sinne ovat kaikkialta Suo-
mesta erittäin hyvät. 

me ystävällisesti lähettämään niistä ku-
van, jonka perusteella voimme katsoa, 
miten ja mihin kalusteet ym. soveltu-
vat. Emme uskalla luvata niiden noutoa 
automaattisesti, sillä etäisyydet voivat 
olla pitkät ja työtä on valtavasti. Siksi 
toivomme, että tarpeeseen soveltuvat 
kalusteet saataisiin toimitettua perille 
joillakin omilla kyydeillä. Teemme toki 
parhaamme asian suhteen, mutta kaik-
kia emme kykene noutamaan.

Lahjoituksista voit ottaa yhteyttä 
sähköpostitse: toimisto@onewayseura-
kunta.fi tai soittaa numeroon 045 1380 
344.

Hankintoihin voi osallistua rahalahjoi-
tuksin: tili FI56 2058 1800 0076 71,   
viite 2668. Keräyslupa RA/2018/604.  
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TEKSTI TAPANI SUONTO  KUVAT PIXABAY

MEDIAMISSIO 2021

One Way käynnistää vuoden pituisen Toivon Mediamission. Maailmanlaajuisen 
epidemian ja taloudellisen ahdingon keskellä meidän tehtävämme on tuoda toivoa 

sinne, missä toivottomuus ja näköalattomuus ajavat ihmiset pimeyteen.

Toivottomuuteen ei ole mitään syytä, sillä Jeesus 
Kristus on ylösnoussut ja elää. Se on yksinker-
tainen sanomamme TV:ssä, sosiaalisessa medi-

assa, katutapahtumissa, konserteissa, ovilla jaettavissa 
lehdissä ja kirjallisuudessa, auttavassa puhelimessa, 
hoitokodillamme ym. Koko One Way Missionin koti-
maantyö toteuttaa yhdessä Toivon Missiota. Korona-
epidemian hellittäessä vähitellen on otollinen hetki 
lähestyä ihmisiä tällä rakkauden ja toivon sanomalla. 

Missio käynnistyy huhtikuussa tai heti kun korona-
epidemian aiheuttamat esteet väistyvät. Sitä ennen 
valmistaudumme rukoilemalla ja kouluttamalla sekä 
kehittämällä jokaiselle paikkakunnalle omat toiminta-
tavat. Hauhon One Way Center näyttelee tärkeää osaa 
tässä missiossa.

TV-KANAVA 30 JA MUUT MEDIAMME   
MISSION YTIMESSÄ
Toivon sanoma tavoittaa tämän vuoden aikana kym-
meniä tuhansia uusia ihmisiä antennikanavan 30, netti-
TV:n, Raportti-lehtemme, sosiaalisen median ja radio-
työn kautta. Nämä kanavat kutsuvat ihmisiä etsimään 
Jumalaa ja lähtemään mukaan kaikkeen siihen käytän-
nön toimintaan, jota One Way nyt tarjoaa ympäri Suo-
mea.

TOIVON PUHELIN
Toivon puhelin päivystää aina TV-ohjelmiemme jälkeen 
tarjoten sielunhoitoa ja rukousapua kaikille halukkail-
le. Pyrimme saamaan yhteyden erityisesti niihin, jotka 
ovat koronan aiheuttamassa yksinäisyydessään joutu-
neet suuriin ahdistuksiin.

ONE WAY JALKAUTUU KADUILLE JA TOREILLE
Viime vuonna käynnistämämme ulkoilmatapahtumat 
ovat olleet suureksi rohkaisuksi ympäri Suomea. Val-
miudet ja sydämenpalo uusien ihmisten tavoittamiseksi 
on syttynyt, ja uusia ideoita toivon levittämiseksi koko 
maassa syntyy kaikkialla. Toivon pysäkkejä on perus-
tettu syksyn aikana jo muutamille paikkakunnille. Kun 
tämä pato avataan ja annetaan veden virrata täydessä 
vapaudessaan, se ei voi olla tuottamatta hedelmää.

KIRJALLISUUTTA JA LEHTIÄ KOTEIHIN
Tulemme jakamaan ilmaiseksi tuhansittain kirjallisuut-
ta ja evankelioivia lehtiä kaduilla, toreilla ja muissa 
tapahtumissa. Samalla kutsumme Suomen kansaa kat-
somaan kanavan 30 ohjelmia, osallistumaan opetus-
lapseuskouluihin ja seurakuntien kokouksiin.

KOKOUSTOIMINTA TAVOITTAMAAN UUSIA
Erilaiset kokoukset, konsertit ja muut seurakuntien ta-
pahtumat ovat myös osa toivon sanoman levittämistä 
ja ihmisten rohkaisemista. Viime vuodet ovat osoit-
taneet, miten One Way on ollut suureksi rohkaisuksi 
muihinkin seurakuntiin kuuluville uskoville. Opetus-
lapseuskoulussamme on ollut satoja ihmisiä myös 
muista seurakunnista, ja he ovat palanneet omiin 
hengellisiin koteihinsa uudistuneina.

OPETUSLAPSEUSKOULUIHIN UUSI    
AALTO IHMISIÄ 
Samalla kun tavoitamme yhä uusia ihmisiä evanke-
liumilla, haastamme kansaa mukaan opetuslapseus-
kouluihin. Nämä koulut ympäri Suomea ovat valmis-
tamassa suurta joukkoa uusia uskovia lähetystyöhön 
tämän kansan keskelle ja aina maan ääriin saakka. 
Suomi on meille yksi lähetyskenttä muiden joukossa.

ALOITAMME RUKOUKSELLA JA KOULUTUKSELLA
Kaikkein tärkein työmuoto Toivon Missiossa on ruko-
us. Koronaepidemian estäessä kokoontumiset vuo-
den alkupuoliskolla, valmistamme missiota rukouksin 
kaikkialla Suomessa. Esirukoukseen voi jokainen osal-
listua paikkakunnasta ja elämäntilanteesta riippumat-
ta, sillä rukouksen silta ylettyy kaikkialle. Pyydämme-
kin nöyrästi jokaisen esirukousta työmme puolesta, 
jotta missio voi tehdä nimensä mukaisesti sen, mitä 
tämä kansa nyt kipeästi tarvitsee.

Toivon Mediamissio alkaa täydellä teholla heti, 
kun koronaepidemian kokoontumisrajoitukset pois-
tuvat. Sitä ennen käynnistyy evankelistakoulutus, jo-
hon kaikki ovat tervetulleita mukaan. Koronan aika-
nakin voimme varustaa ihmisiä mediatyömme kautta. 
Evankelistakoulutus alkaa heti helmikuussa netti-
TV:ssä osoitteessa oneway.tv. Lisää informaatiota saa 
eri paikkakuntien One Way -seurakunnista. 

TV-kanavamme 30 yhteyteen avattiin 
viime vuonna oma sielunhoitopuhelin, 
johon katsojat voivat soittaa lähetys-

ten jälkeen. Se on osoittanut tarpeellisuu-
tensa yhtenä tärkeänä evankeliumin levittä-
jänä. Puhelin ei soi yhtenään, mutta kun se 
soi, ovat puhelut sitäkin merkityksellisempiä. 

Enemmistö puheluista tulee uskovilta, 
jotka kaipaavat uudistusta tai esirukousta 
elämänsä ahdistuksissa. Mukana on myös 
niitä, jotka ovat olleet kosketettuja TV-ka-
navamme sanomasta ja haluavat keskustella 
oman sielunsa tilasta ohjelmien herättämä-
nä. 

Hyvänä esimerkkinä on eräs äskettäin 
soittanut nainen, joka kertoi halunneensa 
jo kauan tulla uskoon. Katsottuaan kana-
van 30 lähetystä hän päätti ottaa yhteyttä. 
Päivystäjämme Raili sai rukoilla hänen kans-
saan ns. syntisen rukouksen, ja nainen sai 
rauhan ja kaipaamansa pelastusvarmuuden 
sydämeensä. Tämän jälkeen hän pyysi esiru-
kousta vielä poikansa puolesta, että tämä-
kin saisi tulla uskoon. Raili kysyi soittajalta, 
missä hänen poikansa asuu. ”No, tässä hän 
asuu minun kanssani”, sanoi nainen ja pyysi  
poikaansa puhelimeen. Myös poika oli tosis-
saan ja halusi saman tien rukoilla Jeesusta 
elämäänsä. Jumala oli tehnyt työtään heis-
sä molemmissa kaikessa hiljaisuudessa TV-
ohjelmien kautta, ja he olivat ”kypsää viljaa 
leikattavaksi”.

Toivon puhelin näyttelee tärkeää osaa 
myös käynnistymässä olevassa Toivon Me-
dia -missiossa. TV-ohjelmamme vievät evan-
keliumia suomalaisiin koteihin kenenkään 
meistä tietämättä, mitä näissä kodeissa ta-
pahtuu. Puhelin on oivallinen keino arkojen 
suomalaisten avautumiselle ja mahdollisuu-
delle saada rukoustukea elämän tärkeimmän 
kysymyksen äärellä. Kiitos teille kaikille, jot-
ka olette mukana tässä merkittävässä, mut-
ta näkymättömässä työssä. Sen hedelmistä 
taivas iloitsee. 

Toivon
One Way lähtee liikkeelle:

Toivon puhelin
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– Hei, mitäs teillä on täällä tarjolla? Ollaan etsitty, mistä 
saisi glögiä. Ensimmäiset uteliaat lähestyivät punaista 
One Wayn telttaa ennen kuin seinät olivat pystyssä. 
Marraskuisessa -6 asteen pakkasessa kuuma glögi, 
kahvi ja joulutortut maistuivat. 

One Way- tiimiläisiä ja uuden opetuslapseus-
koulun kurssilaisia oli parhaimmillaan paikalla 
noin kymmenen. Tapahtumaan lähdettiin ru-

koillen ja kylväjävertaus kirkkaana mielessä. Saisimme 
olla kylvämässä, kastelemassa ja ehkäpä Jumalan suu-
resta armosta myös kokoamassa. 

– Onko tämä joku Jeesus-juttu – minä olen ateisti, 
totesi eräs epäluuloisesti ystävänsä kanssa telttaa lä-
hestyvä. 

– Jeesus ei tartu matkaasi glögistä, joten otahan 
vain, tarjosin. 

Ateisti ja ystävänsä viihtyivät yllättävän pitkään kes-
kustelemassa lähetystyöstä. 

Eräs Etelä-Amerikasta Ouluun tullut opiskelija joh-
datettiin myös teltalle, ja hän löysi tiimiläisistä juuri sa-
man alan asiantuntijan, jonka kanssa keskustelu kääntyi 
myös hengellisiin kysymyksiin. Häneen on pidetty yh-
teyttä tuon kohtaamisen jälkeenkin. 

Toisen teltalle pysähtyneen kanssa saimme rukoil-

len kantaa hänen elämänsä asioita Isän käsiin ja toi-
votimme hänet tervetulleeksi mukaan One Wayn tilai-
suuksiin.

MILLOIN TAAS EVANKELIOIMAAN?
Muutama oli varta vasten tullut katsomaan, minkä 

näköistä porukkaa One Wayhin kuuluu. Uskaltaisiko-
han lähteä mukaan tilaisuuksiinkin? 

Neljän tunnin telttailuretki meni nopeasti, kylmä-
kään ei ehtinyt tulla. Mielenkiintoisia keskusteluja riit-
ti. Tapahtuman aikana noin 80 ihmistä ehti pysähtyä 
teltalle ja he saivat mukaansa ”Oletko hyvä ihminen”-
traktaatin tai ”Mun stoori”- kortin. 

Neljä ihmistä jäi jollain lailla koukkuun, ja he tulivat 
päivän aikana yhä uudestaan jatkamaan keskustelua. 
Toivottavasti Jumala sai koskettaa myös kohdattavia, 
mutta erityisesti me Oulun One Wayn seurakuntalaiset 
tulimme itse kosketetuiksi. Joukossamme on pitkään 
uskossa olleita, jotka nyt ensimmäistä kertaa olivat mu-
kana tällaisessa katutyössä. He olivat aivan innoissaan 
ja odottavat malttamattomina seuraavaa telttaretkeä, 
samoin kuin me muut.

”Tee telttasi sija suureksi, levitä säästelemättä kan-
gasta asumustesi katoksi! Pidennä köydet, iske lujaan 
vaarnat! Sinä laajenet oikealle ja sinä leviät vasem-
malle …” Jes. 54:2 

TEKSTI JA KUVA MAARIT VALKEALAHTI

Kohtaamisia Oulun Rotuaarilla 

Vantaalla avattiin ensimmäinen Toivon Pysäkki marraskuussa.  Sen kautta on ta-
voitettu jo suuri määrä ihmisiä. Nimi Toivon Pysäkki on kuvaava, sillä One Way 
jakaa toivoa uudesta elämästä Jeesuksen tuntemisen kautta. Pysäkillä tarjotaan 
kahvia, pientä purtavaa, keskustelua ja rukousta. Toivon Pysäkkejä voidaan perus-
taa minne vain, vaikka toreille kahvipöydän ympärille.

One Way Vantaan toiminta on 
alusta asti perustunut ajatuk-
seen, että kehitämme toimin-

tatapoja, jotka suuntautuvat ulospäin.  
Tavoitteenamme on ollut päästä toimi-
maan sinne, missä ihmisetkin ovat. 

Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat 
kalliita, ja olemme toistaiseksi vuokran-
neet tiloja tarpeen mukaan. Vantaan 
kaupunki onkin pystynyt hyvin tarjoa-
maan meille sopivia tiloja sisä- ja ulko-
käyttöön. Vuokrakustannukset ovat py-
syneet alhaisina, kun tiloja saa vuokrata 
juuri sen tuntimäärän päivässä, mitä 
tarvitaan. Katuluvat ovat ilmaisia.  

EVANKELIOINTIVIIKKO   
KERRAN KUUSSA
Sunnuntaijuhlien ja muun toiminnan li-
säksi meillä on ollut noin kerran kuussa 
evankeliointiviikko. Haimme katuluvan 
Vantaan kaupungilta viikoksi kerral-
laan. Paikaksi muodostui Martinlaakson 
aseman ja ostoskeskuksen välinen ka-
tualue. Siinä mahtuu toimimaan hyvin, 
ja suuri määrä ihmisiä ohittaa paikan 
päivän mittaan.  Tässä työssä olemme 
erityisesti tehneet työtä päihdeon-
gelmaisten kanssa. Työ on jatkunut jo 
muutaman vuoden ajan.

Rukoilimme kuitenkin tiloja, joissa 
pystyisimme tavoittamaan ihmisiä pa-
remmin. Marraskuussa meille vihdoin 

avautui mahdollisuus vuokrata sopiva 
tila Martinlaakson asemalta. Juuri sa-
malta alueelta, missä olimme pitäneet 
evankeliointiviikkoja. Kun tavoittava 
työ marraskuun alussa alkoi, meillä oli 
jo valmiina paikka, jonka nimeksi tuli 
Toivon Pysäkki.  Nimi on kuvaava, on-
han toivo olemassa jokaisen ihmisen 
ulottuvilla. Toivo uudesta elämästä 
Jeesuksen tuntemisen kautta.

Tarjoamme pysäkillä ihmisille kah-
via, pientä purtavaa, keskustelua ja ru-
kousta. Meillä on myös iso näyttö, jolta 
kävijät voivat katsella todistuspuheen-
vuoroja, videoita lähetyskentiltä yms. 
Monet jättävät rukouspyynnön paperil-
le kirjoitettuna.

APUNA MYÖS TOIVON PUHELIN
Martinlaaksossa asuu paljon ihmisiä, 
jotka ovat saapuneet sinne eri puolilta 
maailmaa. He ovatkin olleet aktiivisia 
kävijöitä pysäkillä. Olemme jo aiemmin 
tutustuneet paikallisiin asukkaisiin ja 
matkalaisiin laajalla skaalalla. Puhelin-
palvelu, johon ihmiset voivat soittaa, 
on meillä nimetty Toivon puhelimeksi.  

Alkuun toimintamme Toivon Pysä-
killä lähti hyvin käyntiin. Monet eri tiimit 
saivat pidettyä paikkaa auki aamusta 
iltaan. Koronarajoitukset ovat kuitenkin 
vaikuttaneet niin, että pidämme paik-
kaa nyt vähemmän auki pienellä po-

rukalla. Sisään pääsee vain 1-2 ihmistä 
kerrallaan. Pystymme kuitenkin tälläkin 
tavalla tavoittamaan yksinäisiä kulkijoi-
ta. Pysäkin seinät ovat lasia, ja sisälle 
näkee kolmesta eri suunnasta. Ihmiset 
voivat jo ohi kävellessään tutustua toi-
mintaamme, vaikka eivät pystyisi tai eh-
tisi sisälle asti tulemaan.

Pysäkin kaltainen idea olisi ehkä 
mahdollista toteuttaa muissakin One 
Way -seurakunnissa.  Olemme mieli-
hyvin mukana tukemassa, jos alkuun 
pääseminen on hankalaa. Meihin voi 
ottaa yhteyttä sähköpostitse:   
vantaa@onewayseurakunta.fi 

TEKSTI ARTO MÄKI-NEVALA  KUVAT ARTO MÄKI-NEVALA JA MARIA NIKULAINEN

Toivon Pysäkki kutsuu pysähtymään

OULU
MEDIAMISSIO 2021Toivon

Vantaan, Helsingin ja Espoon 
tiimiläisiä kohtaamassa ohikulkijoita

Toivon Pysäkki kadulta nähtynä

One Way on julkaissut oman missiokirjan, 
jota tullaan levittämään kaikkialla Suomes-
sa. Se sisältää uskoontulleiden ihmisten 
kertomuksia sekä yksinkertaisen opetuksen 
siitä, miten ihminen voi tulla uskoon. Kirja 
soveltuu jokaisen käteen, joka haluaa aut-
taa lähimmäistään löytämään pelastuksen 
tien. Sitä voi ostaa myös omaan käyttöön 
sekä muihinkin kuin One Way -seurakun-
tiin. Lue lisää sivulta 38.

Missiokirjaksi
MUN STOORI
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Me Mikkelin One Wayn väki rohkenimme tässä joku viikko sitten ensimmäistä kertaa lähteä kadulle kutsumaan 
ihmisiä Perjantai Kristukselle -illan ”pizzeriaan”. Olimme käyneet hieman aiemmin Kuopiossa PK-illassa 
vierailulla hakemassa rohkaisua.

TEKSTI KIRSI VALKONEN, SEPPO 
SONKKANEN JA RIITTA RUHANEN
KUVA KIRSI VALKONEN

Ajatelkaa, minkälaista joukkoa Herramme kutsuu 
työhönsä! Epäileviä Tuomaita, jännittäjiä ja mo-
nia, joilla oli pientä pelkoa onnistumisen suh-

teen. Arkuudesta huolimatta otimme lyhdyt käteen ja 
lähdimme kaupungille kertomaan siitä valosta, jonka 
Jeesus voi tuoda tähän pimeään maailmaan. 

TÄSTÄ ON HYVÄ JATKAA
Kokemus oli yllättävän positiivinen. Monet jäivät kes-
kustelemaan kanssamme kadulla, vaikka eivät pizzakut-
sullemme lämmenneetkään. Jumala tahtoi kuitenkin 
näyttää, että tämä työmuoto Hänen vainiollaan ei ole 
turha eikä tarpeeton.

Yksi nuori kaveri tuli mukaamme ja jäi keskustele-
maan. Keskustelun päätteeksi kysyin häneltä, tahtois-
iko hän ottaa Jeesuksen elämäänsä. Yhtään epäröimät-
tä hän vastasi: ”Kyllä tahdon.” Siinä sitten rukouksen 
siivittämänä hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Ensim-
mäinen ilta kaupungilla ja yksi pelastettu! 

Voiko olla rohkaisevampaa avausta aralle joukolle 
kuin tuo? Omakin uskomme vahvistui, kun saimme 
todeta, että työmme ei ole turhaa, kun jätämme sen 
Herrallemme. Kannattaa luottaa siihen, että kun minä 
otan ensimmäisen uskonaskeleen, Hän, Jumalamme, 
kulkee vierelläni ja ohjaa oikeat ihmiset kohtaamisiin. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Kirsi Valkonen

KEITTIÖPORUKKAAKIN TARVITAAN
Aloitimme illan yhteisellä rukouksella ja tehtäväjaolla. 
Klo 18 kolme kahden hengen ryhmää lähti kadulle mu-
kanaan lyhdyt, ”Mun stoori” -kirjasia ja TV-kanava 30 
-kortteja, joiden taakse oli painettu infoa One Waystä. 

Me loput jäimme odottelemaan mielenkiinnolla tu-
lijoita kuulumisineen ja valmiina täyttämään heidän 
vatsansa maukkaalla pizzalla sekä maistuvalla pullalla. 
Pikkuhiljaa evankelistat palasivat iloisina ja kiitollisina 
siitä, että olivat rohkaistuneet lähtemään ja saaneet 
keskustella monenlaisten ihmisten kanssa. Toki tyrmä-
yksiäkin oli tullut, mutta suurin osa suhtautui kuitenkin 
positiivisesti.

Illan ohjelma jatkui koskettavalla todistuspuheella 
maukkaiden tarjoilujen äärellä. Kiitollisin mielin lope-
timme illan kiittäen Herraa siitä, että Hän oli antanut 
voiman ja viisauden itse kullekin illan tehtäviin, ja ennen 
kaikkea iloiten siitä yhdestä pelastuneesta lampaasta, 
jonka Jeesus kutsui iltaamme kuulemaan ilosanomaa.

Seppo Sonkkanen

UNOHDA HEIKKOUTESI, KATSO JEESUKSEEN!
Oma sisäisen tyhjyyden tunne sai toimivaa lääkettä, kun 
sain olla viemässä hyvää sanomaa Jeesuksesta kaduilla 
ja torilla. Yhteisen rukouksen jälkeen oli helppo lähteä, 
ja kädessä olevat lyhdyt auttoivat. Koin, että kun en jää 
katsomaan omaa heikkouttani, vaan toimin Jeesuksen 
rakkaudesta käsin, kaikki tarvittava annetaan.

Lyhty kädessä oli luonnollista kertoa, että olimme 
tuomassa ihmisille valoa. Monet tiesivätkin, kuka on 
sanonut: ”Minä olen maailman valkeus.” Uskon, että 
materiaali, jota jaoimme, ei mennyt hukkaan. Monet 
jäivät juttelemaan kanssamme. Sain kokea, että meillä 
jokaisella on paikka ja merkitys sekä Jeesukselle että 
toisillemme.

Riitta Ruhanen

Kokemuksia 
Mikkelin
ensimmäisestä 
PK-illasta

MIKKELI

Mikkeliläiset lähdössä kadulla lyhty mukanaan Keväällä 2020 tuli ilmi, että nuoreen Turun One Way -seurakuntaan oli luikerrellut oppeja, että naisen tulee olla vaiti seura-
kunnassa. Sen takia jotkut naiset eivät uskaltaneet palvella, saati puhua seurakunnan tilaisuuksissa. Toiset naiset taas olivat 
hämillään elämänsä tarkoituksettomuudesta tai palvelutehtävästään seurakunnassa.

Naisten välistä yhteyttä kannat-
taa monestakin syystä vahvis-
taa. Kun yhteys on haurasta, 

voi esiintyä kateutta ja juoruilua. Naiset 
myös loukkaantuvat herkästi, ja heidän 
välilleen voi syntyä jännitteitä, jotka 
saattavat johtaa tahattomiin väärinkä-
sityksiin. Mitä paremmin seurakunnan 
naiset tuntevat toisensa, sitä vahvempi 
yhteys heidän välillään on – asioista on 
helpompi puhua avoimesti ja olla roh-
keammin oma itsensä.

NAISTENPIIRI VAHVISTAMAAN  
YHTEYTTÄ
Kun koronaviruksen aiheuttamia ko-
koontumisrajoituksia oli purettu, nais-
ten välisen yhteyden vahvistamiseksi 
Turussa perustettiin kesällä 2020 nais-
tenpiiri. Naistenpiirissä tutkittiin Raa-
matun naisia ja heidän elämäänsä.  Sitä 
kautta haluttiin oppia tuntemaan pa-
remmin Jumalaa ja sitä, miksi Hän on 
halunnut tietyt naiset Raamatun lehdil-
le.

Jumalalla on jokaiselle naiselle jokin 
erityinen suunnitelma. Raamatussa on 
paljon naisia, ja monet heidän tarinois-
taan ovat lyhyitä ja kuin sisällytettyinä 
miesten tarinoihin. Naistenpiirissä tu-
tustuttiin kesän ja syksyn aikana useisiin 
naisiin kuten Tabitaan, joka oli leskien 
auttaja ja rinnalla kulkija. Käsistään tai-
tava Tabita on yksi harvoista Uuden tes-
tamentin ihmisistä, jonka Jumala herät-
ti henkiin. Tutkittiin Batsebaa, josta tuli 
suurista onnettomuuksista huolimatta 
yksi Jeesuksen esiäideistä, ja Debo-

raa, joka oli sodassa tukemassa miehiä 
etulinjassa. Jumalalla näyttää olevan 
tapana kääntää ihmisten ongelmat ja 
virheet osaksi omaa suurta suunnitel-
maansa, ja Raamatun naisilla oli usein 
jokin käänteentekevä tehtävä Hänen 
suunnitelmissaan.

LISÄÄ ROHKAISUA NAISTENPÄIVÄSTÄ
Naistenpiiri kasvoi ja vahvistui, ja ker-
ran heitettiin ilmoille ajatus naisten-
päivän järjestämisestä. Idea sai heti 
siivet alleen, ja kaikki innostuivat siitä. 
Naistenpäivän tavoitteena oli vahvistaa 
entisestään seurakunnan naisten välis-
tä yhteyttä, houkutella toimintaan mu-
kaan uusia naisia, ja samalla olla pieni 
virkistäytymiskeidas marraskuisen arjen 
keskellä. Puhujiksi saatiin kaksi mie-
lenkiintoista naista: Mailis Janatuinen 
ja Mari Mattelmäki. He täydensivät 
erilaisuudessaan toisiaan. He jakoivat 
opetusta naisten elämään liittyen ja 
tutustuttivat uuteen Raamatun naiseen 
Saaraan.

Naistenpäivässä pidettiin myös 
pienryhmiä, joissa päästiin keskustele-
maan opetuksesta ja sen herättämistä 
ajatuksista. Samalla ystävystyttiin kes-
kenään paremmin. Iloksemme saimme 
tutustua myös moniin uusiin kasvoihin, 
jotka juuri naistenpäivä oli houkutellut 
mukaan. Ruokaa oli tarjolla runsaasti, 
brunssia, täytekakkukahvit ja iltapala, ja 
kaikki tehtiin talkootyöllä. 

Naistenpäivän tarkoituksena ei ollut 
järjestää viihdettä, koska silloin Jeesus 
olisi saattanut jäädä oven ulkopuolelle.  

Jos on Jumalan tahto, naistenpäivä saa 
jatkoa, mutta liiallista rutiinia pitää vält-
tää, jotta se pysyisi raikkaana. Silloin 
naiset saavat olla Jumalan työrukkasia 
ja nauttia siitä. Monia naisia sitonut 
oppi vaikenemisesta seurakunnassa on 
hiljalleen alkanut purkautua, ja naiset 
ovat vapautuneet sen kahleista. 

NAISTEN YHTEYTTÄ KANNATTAA VAALIA
Naisten välistä yhteyttä seurakunnassa 
tulee vaalia ja hoitaa. On välttämätön-
tä, että jokainen nainen kokee olevan-
sa hyväksytty sellaisena kuin on. Uusi-
en naistenkin on helpompi tulla sisään 
seurakuntaan, kun tunnelma on avoin, 
rehellinen ja lämmin. Mitä paremmin 
naiset tuntevat toisensa, sitä vähem-
män tulee väärinymmärryksiä, ja se taas 
auttaa koko seurakuntaa rakentumaan 
terveelle pohjalle. 

Naistenpiiritoiminta ja naistenpäi-
vät voivat parhaimmillaan synnyttää 
rinnalla kulkijoita, vahvistaa yhteyttä, 
eheyttää ja rohkaista naisia toimimaan 
oman kutsumuksessa mukaisesti. Raa-
matun naisilla on paljon kerrottavaa, 
kun vain pysähtyy kuuntelemaan. Hei-
dän kauttaan voi oppia tuntemaan 
myös itseään. 

Miten seurakuntasi naiset voivat?
TEKSTI JA KUVAT ULLA NUUTINEN

TURKUNaistenpäivässä riitti yhteyttä ja keskustelutovereita

Naistenpäiviä tullaan järjestämään 
jatkossa myös Hauholle perusteilla 

olevalla One Way Centerillä, kunhan 
naisten ja miesten kanssa on saatu tilat 
asuttavaan kuntoon. 
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One Wayn uusi pastori Santtu Theslund on asunut Ruotsissa 35 vuotta, lapsesta lähtien. Vuonna 2010, 
uskoontulonsa jälkeen, hän muutti perheineen Suomeen. Hän on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen 
ja uskoontulostaan lähtien myös Taivaan kansalainen.

Olemme jo niin kotiutuneita 
Suomeen, että täällä me py-
symme, Santtu toteaa. – Lah-

desta on tullut kotikaupunkimme, jossa 
viihdymme ja josta olemme löytäneet 
myös hengellisen kotimme ja uskonys-
tävämme. Ja Taivaan kansalaisuudesta 
aion pitää kiinni loppuun asti.

JUMALA VOI VAPAUTTAA   
KAIKESTA TURHASTA
Santtu Theslundin vanhemmat tulivat 
uskoon vuonna 1978 ja liittyivät hellun-
taiseurakuntaan. Santtu itse kävi jo sitä 
ennen kodin lähellä olevaa pyhäkou-
lua. Hän oli lapsenuskossa, mutta se 
ei kestänyt kovinkaan hyvin nuoruuden 
haasteita. 

– Minulla oli useamman vuoden 
jakso, jolloin en käynyt seurakunnassa 

enkä ollut muutenkaan aktiivinen, Sant-
tu kertoo. 

Usko alkoi uudelleen kiinnostaa 
Santtua, kun hän oli 20-vuotias. Hän 
koki tulleensa uskoon ja kävi kasteel-
lakin, mutta valitettavasti maailma vei 
pian hänet taas mukanaan. – Mietin 
kyllä uskonasioita useinkin ja tunsin kai-
puuta Jumalan yhteyteen, mutta siihen 
se jäi vuosikausiksi. Koko ajan tuntui, 
että sisimmässäni oli tyhjä kohta. 

Automatkalla 14.6.2010 Santtu sit-
ten teki ratkaisun. – Koin, että Jumala 
oli valmistellut minua jo kauan tähän 
hetkeen. Rukoilin siinä ajaessani ja sain 
kohdata Herran – kokemus oli valtava. 
Vaimoni oli uskossa, joten hänellekin 
uskoontuloni oli suuri ilonaihe.

Jo ennen uskoontuloa Jumala oli 
vapauttanut Santun oluen juomisesta.  

– Pari pulloa olutta oli ehdottomasti 
kuulunut jokaiseen iltaani, Santtu ker-
too. – Olut oli minulle rentoutumiskei-
no, jolla turrutin myös pahaa nivelreu-
maani.

Pikku hiljaa hän vain huomasi, et-
tei hänen tehnyt enää lainkaan mieli 
olutta, se ei kerta kaikkiaan maistunut. 
– Uskoontuloni jälkeen ymmärsin, että 
oluesta vapautuminen oli täysin Ju-
malan teko. Samalla monta muutakin 
ennen niin tärkeää asiaa jäi pois ihan 
itsestään, Jumala kerta kaikkiaan va-
pautti minut näistä turhista tavoista.

UJOSTA MIEHESTÄ PASTORIKSI
Samana vuonna, kun Santtu Theslund 
tuli uskoon, hän muutti perheensä 
kanssa pysyvästi Suomeen. Kun perhe 
oli asettunut Lahteen, Santtu alkoi etsiä 

TEKSTI JA KUVA HANNA TORVALDS

paikkaa, jossa voisi olla uskovien yh-
teydessä, omaa seurakuntaa.

Lahden Baptistilähetysseurakun-
ta teki kahvituksen yhteydessä katu-
työtä. – Se tuntui jotenkin omalta ja 
menin sinne mukaan, Santtu kertoo. 
– Siitä alkoi diakoniatyön tekeminen, 
jossa olen ollut paljon mukana, mm. 
ruokajakelussa. Aina ennen kuin 
aloimme jakaa ruokakasseja, sanoin 
jotakin, sillä halusin tuoda esille 
evankeliumia – antaa ihmisille muu-
takin kuin ruokaa. 

Santtu sai seurakunnassa vähitel-
len monia muitakin tehtäviä ja häntä 
pyydettiin mukaan vanhimmistoon. 
Ja jonkun ajan kuluttua vanhimmis-
ton puheenjohtajaksi. – Kun edelli-
nen pastori sitten lähti pois, minulle 
avautui seurakunnan pastorin paik-
ka.

Santtu myöntää, että uskoon-
tulo on muuttanut häntä valtavasti. 
– Olen aina ollut todella ujo. Kun 
minua pyydettiin esimerkiksi siskon-
tytön ylioppilasjuhlissa sanomaan 
jotakin, siitä ei tullut mitään. Kukaan, 
joka tunsi minut aiemmin, ei uskoisi 
varmaan vieläkään, että voisin olla 
pastorina tuolla ihmisten edessä 
puhumassa. Näen kaiken valtavana 
Jumalan ihmeenä kohdallani.

Santtu kertoo, että pastorina hä-
nen omin alueensa on opettaminen. 
– Tietysti pyrin myös evankelioimaan 
ja tuomaan esille evankeliumia, mut-
ta koen ennen kaikkea olevani seu-
rakunnan paimen.

LÄHETYSTYÖ KIINNOSTAA
Myös lähetystyö kiinnostaa Santtua. 
Hän on tehnyt lähetysmatkoja var-
sinkin Itä-Eurooppaan: Bulgariaan, 
Viroon, Latviaan ja Liettuaan, joista 
etenkin Bulgarian työkenttä on jää-
nyt hänen sydämelleen. – Ystäväni 
Seppo Lindgren on asunut siellä jo 
pidemmän aikaa suurimman osan 
vuodesta. Hän puhuu myös bul-
garian kieltä, mistä on paljon iloa, 
kun tapaamme ihmisiä ja kerromme 
evankeliumia.

Bulgarian työkentän keskuksena 
on ollut pieni noin 12 000 asukkaan 
kaupunki, jossa Seppo ja Santtu ovat 
tehneet työtä lähinnä romanien pa-
rissa. Sieltä he ovat vieneet apua ja 
evankeliumia myös lähiseuduille.

SURUN KESKELTÄ   
UUSIIN HAASTEISIIN
Kun Santtu Theslundia sitten pyy-
dettiin One Waylle pastoriksi runsas 
vuosi sitten, hän lupasi ajatella asiaa. 
– En tosin uskonut silloin, että lähti-
sin, koska olin ollut vasta muutaman 
vuoden Lahden Baptistilähetysseu-
rakunnan pastorina.  Aloin kuitenkin 

kantaa asiaa Herran eteen.
Viime kevät oli Theslundin perheelle 
raskasta aikaa. Heillä oli paljon su-
rua. 

– Jotenkin tunsin silloin, että sen 
surun keskeltä Jumala halusi viedä 
minut uusiin haasteisiin ja uuteen 
ympäristöön, Santtu sanoo. – Tun-
ne siitä, että tämä todella oli Herran 
kutsu minulle, alkoi vahvistua. Sain 
paljon vahvistusta myös ihmisiltä, 
jotka eivät tienneet asiasta mitään. 
Eräskin sanoi: ”Se, mitä olet rukoil-
lut, on Jumalasta.” Se antoi minulle 
lopullisen varmuuden.

JUURI NYT TARVITAAN   
SEURAKUNTAA
Santtu Theslund aloitti One Wayn 
pastorina 1.9.2020, ja hän on vas-
tuussa erityisesti Lahden OW-seu-
rakunnasta. – Jo syksyllä 2019 olin 
kiertänyt puhumassa joissakin One 
Way -seurakunnissa ja siten olin 
hiukan päässyt tutustumaan One 
Wayhin.  Viime keväälle olin ehtinyt 
sopia useampiakin puhujavastuita 
eri OW-seurakuntien sunnuntaijuh-
liin, mutta koronan takia lähes kaikki 
peruuntui.

Ennen syksyn 2020 uutta koro-
nataukoa Santulla ehti olla kolme 
puhujavuoroa kotiseurakunnassaan 
Lahdessa, jolloin hänellä oli mah-
dollisuus tutustua uusiin seurakun-
talaisiinsa. Koska vapaan suunnan 
seurakunnilla on Lahdessa aika 
paljon yhteistyötä, Santtu huomasi 
tuntevansa jo entuudestaan joitakin 
Lahden One Wayn seurakuntalaisia. 

– Ehdimme pitää myös muuta-
man yhteysillan, joissa oli helppo 
tutustua ihmisiin, Santtu kertoo. – Ja 
vaikka sunnuntaijuhlat ovat nyt tau-
olla, olemme voineet jatkaa sekä 
keskiviikon rukousiltoja että opetus-
lapseuskoulua – kummassakaan 10 
hengen raja ei ylity.

Rukouskokousten ja opetuslap-
seuskoulun lisäksi Santtu Theslund 
on jatkanut itselleen tärkeää dia-
koniatyötä. – Vien ruokakasseja mm. 
Lahden kaupungin asumispalveluun. 
Siellä olevien asukkaiden kanssa 
syntyy toisinaan hyviäkin keskuste-
luja, ja olen saanut myös pyyntöjä: 
”Voisitko rukoilla puolestani?”

Santtu toteaa toivoneensa vii-
meiseen asti, että seurakuntaa ei 
jouduttaisi sulkemaan. – Koen, että 
nimenomaan juuri nyt tarvittaisiin 
seurakuntaa, jossa voisi luottamuk-
sella keskustella kaikista mieleen 
nousevista asioista. Monilla on var-
maan paljon kysymyksiä, joita he ha-
luaisivat pohtia jonkun toisen kans-
sa. Siksi odotan hartaasti ja rukoillen 
koronarajoitusten päättymistä. 

ONE WAY TV
– uusia ohjelmia!

SUOMEN HERÄTYSTEN HISTORIA 
Hannu Nymanin herätysten 
historiaan pureutuva opetussarja

SOHVALLA 
Tiina Sinkkosen luotsaamassa 
uutuussarjassa kiinnostavia
vieraita ja musiikkiesityksiä

KUUMAILMAPALLOSSA 
Tapani Suonto haastattelee 
tuttaviaan vuosien varrelta

AAMU TV 
Sunnuntaisin klo 9-10

SUNNUNTAIJUHLA 
Sunnuntaisin klo 10
Korona-aikana voit katsoa sunnuntai-
juhlat antenni-tv:ssa tai netissä.

Uusi pastorimme Santtu Theslund
- kolmen maan kansalainen

Antenni-TV: kanava 30
Netissä osoitteessa: oneway.tv
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TIMO LINDROOS
SIIONIN SYÖPÄ

”Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiin-
ni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viet-
telyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.” (Ilm. 2:14)

Ongelmat eivät korjaannu vai-
kenemalla niistä. Jeesus näki 
Pergamonin seurakunnassa 

olevan vakavan harhan, johon täytyi 
puuttua. Synti piti mainita nimeltä, se 
piti tunnistaa ja sen jälkeen tuhota pa-
rannuksenteon ja verenpeson kautta. 

Kyseisessä seurakunnassa jäytävä 
hengellinen syöpä oli Bileamin oppi, 
joka teki kuolettavaa tuhoa seurakun-
nan ytimessä. Siihen oli puututtava 
ajoissa. Jeesuksen piti mainita tuo 
yksittäinen synti nimeltä. Jumalan tai-
vaasta siihen syntiin katsottiin tulisil-
min. Se piti tuhota ennen kuin se tuho-
aisi seurakunnan.

Pelkään pahoin, että tänään, lo-
pun aikana, tuo Bileamin oppi on vielä 
suurempi vaiettu mätäpaise Suomen 
Siionissa kuin kukaan edes osaa aavis-
taa. Siitä ei juurikaan puhuta. Siitä ei 
saarnata eikä varoteta julkisesti. Siksi 
rukoukseni on, että Jumalan sana saisi 
puhkaista tuon mätäpaiseen ja paran-
taa sen, ennen kuin on liian myöhäistä.

BILEAMIN EKSYTYS
Juudankirje, 2. Pietarin kirje ja Ilmestys-
kirja mainitsevat tuon tapahtuman, joka 
sai alkunsa 4. Mooseksen kirjasta. Israe-
lin kansa oli lähtenyt liikkeelle matkaan 
karitsan veren kautta. Viholliskansat ei-
vät voineet kestää tuon kansan edessä, 
koska Herra oli sen kanssa. Israel voitti 
jokaisen vihollisen, joka sen eteen tuli.

Kun Mooabin kuningas Baalak kuuli 
siitä, että Israelin kansa on lähestymäs-
sä hänen maitaan, hän hätääntyi. Tuo 
kansa oli tuhottava keinolla millä hy-
vänsä. Niinpä Mooab laittoi kaikkensa 
peliin. Hän kutsui Midianin maasta Bi-
leamin, tietäjän, joka näki Korkeimman 
näkyjä. Baalak tarjosi Bileamille suuren 
summan, jos tämä kiroaisi Israelin. He 
nousivat yhdessä vuoren päälle ja kat-
selivat laaksoon leiriytyneen Jumalan 
kansan mahtavuutta. Silloin Bileam to-
tesi Baalakille, että tuota kansaa ei voi 
kirota. Se on Herran kansa ja Herran 
siunaus lepää sen yllä. Sitä on mahdo-
ton kirota, koska Jumala on sen keskel-

lä. Mikään kirous ei tehoa siihen.
Baalak pettyi. Mutta Bileam oli kui-

tenkin kiero mies. Hän antoi tiskin alta 
erään petollisen ohjeen Baalakille. 
Hän opetti Baalakia virittämään ansan 
Israelin miehille. Niin. Nimenomaan 
miehille. Kaikista voimakkaimmille ja 
väkevimmille miehille. Bileam kehotti 
Baalakia lähettämään haureellisia nai-
sia Israelin leiriin. Silloin Jumalan siuna-
us väistyisi itsestään kansan yltä pois ja 
tuomio astuisi siunauksen tilalle.

Baalak teki niin kuin Bileam opetti. 
Näin Jumalan kansan nuoret miehet 
eksytettiin lihallisella Bileamin eksytyk-
sellä pois Jumalan tahdosta. He lanke-
sivat haureuteen vieraan kansan nais-
ten kanssa. Sen seurauksena Jumalan 
siunaus väistyi kansan yltä, ja siitä tuli 
heikko, koska Herra ei enää siunannut 
sitä.

PASTOREIDEN EKSYTYS
”Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta 
eivätkä he saa kylläänsä synnistä...  He 
ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet 
ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tie-
tä...  ja lupaavat heille vapautta, vaikka 
itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen 
voittama joku on, sen orja hän on. Heil-
le on tapahtunut, mitä tosi sananlasku 
sanoo: ”Koira palaa oksennukselleen”, 
ja: ”Pesty sika rypee rapakossa.”  (2. Piet. 
2:14,15,19,22)

Nyt pyydän sinua keskittymään ja 
hiljentämään sydämesi hetkeksi. Pysäh-
dytään tähän hetkeen ja kuunnellaan, 
mitä Jumalan sana sanoo. Bileamin 
eksytys vaikutti edelleen Uuden testa-
mentin aikana, ja tänään se vaikuttaa 
ehkä voimakkaammin kuin milloinkaan. 

Pietari kirjoittaa profetaalisessa 
Hengessä, että tuon eksytyksen vallas-
sa olevien silmät ovat täynnä haureutta. 
Ei ole siis kyse välttämättä fyysisestä, 
bordelleissa tapahtuvasta haureudesta. 
On kyse silmän synnistä, joka saastut-
taa ja valtaa miehen sydämen.

Nyt tämän synnin sanotaan koske-
van erityisesti niitä, jotka lupaavat muil-
le evankeliumin vapautta. Se on siis 

pastoreiden, evankelistojen, vanhim-
mistoveljien ja sananjulistajien eksytys. 
Niiden, joiden pitäisi olla Jeesuksen 
veren evankeliumin julistajia. Niiden, 
joiden pitäisi olla Jumalan välikappalei-
na auttamassa ihmisiä vapauteen syn-
nin kahleista. Nyt Bileamin eksytyksen 
sanotaan olevan juuri monien heidän 
ongelmansa.

Raamattu toteaa, että he itse ovat 
turmeluksen orjia, vaikka lupaavat 
muille vapautta. He ovat tulleet Bilea-
min eksytyksen voittamiksi. He ovat 
tulleet haureuden synnin orjiksi, vaikka 
eivät ole käyneet bordelleissa. ”Heidän 
silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä 
saa kylläänsä synnistä.” Näin Sana il-
moittaa. Nämä entiset Jumalan palveli-
jat ovat tulleet kyltymättömiksi haureu-
den synnille. Heitä viedään kuin pässiä 
narussa. He eivät ole enää lankeilevia, 
vaan synnin orjia.

SUOMEN SIION
Perkele on nähnyt Suomen Siionin 
voittosaaton vuosikymmenten ajalta. 
Herätysliikkeet ovat voittaneet vahvo-
jen Jumalan miesten ja naisten kautta 
perkeleen omaisuutta Jumalan aittoi-
hin. Katsele nyt henkesi silmin, miten 
perkele on vihainen kuin Baalak siellä 
vuoren päällä Bileamin kanssa, kun he 
katsovat voittoisaa Jumalan kansaa. 
Perkele tahtoisi kirota Suomen Siionin, 
mutta hän ei pysty siihen. Tämä kansa 
on Jeesuksen veren turvissa oleva kan-
sa, jonka keskellä Herra itse asuu ja vai-
kuttaa.

Koska perkele ei ole pystynyt kiro-
amaan Suomen Siionia, hän on puno-
nut vuosituhansia vanhan eksytyksen 
modernimpaan muotoon. Hän näkee 
Jumalan palvelijoiden taskuissa olevat 
älypuhelimet ja työhuoneissa olevat 
läppärit. Niissä ovat tämän päivän bor-
dellit. Niiden kautta jokainen Siionin 
Jumalan mies pääsee omaan yksityi-
seen bordelliinsa muutamassa sekun-
nissa, jos vain tahtoo.

En nyt osoita ketään sormella, mut-
ta tutkimusten mukaan jopa 60–75% 

kristityistä miehistä (alle 70 v) katsoo 
ainakin silloin tällöin pornoa. Erästä 
pastoria kiellettiin puhumasta pornos-
ta Jumalan palvelijoiden konferenssis-
sa, koska niin monen tiedettiin olevan 
kiinni siinä. Keskustellessani kristittyjen 
kanssa olen havainnut, että porno on 
ehkä suurin ongelma monen kristityn 
miehen elämässä. Ongelma ei ole uusi, 
mutta hyvin kärjistynyt ja laajentunut 
älyteknologian myötä.

Kysynkin sinulta: milloin olet viimek-
si kuullut saarnatuolista noustavan tuo-
ta Bileamin eksytystä vastaan? Oletko 
aikoihin kuullut saarnaa, jossa käydään 
käsiksi pornon syntiin? Aikanaan David 
Wilkerson varoitti voimakkaasti kysei-
sestä synnistä, mutta tänään asiasta 
puhutaan mielestäni hyvin vähän. Var-
sinkin, kun ottaa huomioon ongelman 
laajuuden ja syvyyden. En osaa sanoa, 
miksi siitä on tullut lähes tabu. Syitä voi 
vain arvailla, mutta pelkään niin monien 
Jumalan palvelijoiden olevan pornossa 
kiinni, että siitä on sen vuoksi vaikea 
itse puhua. Usein tabuissa piilee yhtei-
sön suurin ongelma. Ja tällä yhteisöllä 
tarkoitan nyt koko Suomen kristikan-
saa, enkä jotain tiettyä joukkoa.

PAKO

”Paetkaa haureutta.” (1. Kor. 6:18)

”Mutta sinä, Jumalan ihminen,  
pakene semmoista, ja tavoita  
vanhurskautta.” (1. Tim. 6:11) 

”Pakene nuoruuden himoja, harrasta 
vanhurskautta.” (2. Tim. 2:22)

Sama mies, joka niin ihanasti puhui 
armossa kasvamisesta, ylösnousemus-
voiman vaikutuksista ja Jeesuksen ve-
ren voimasta, antaa seurakunnalle ja 
nuorelle pastori-Timoteukselle käskyn: 
”Pakene haureutta!” Oliko Paavali la-
kihenkinen antaessaan tuon käskyn? 
Ei. Se oli käytännön ohje laiskuuden 
sijaan. Jos talo on tulessa, meidän on 
paettava hätäuloskäynnistä. Palohäly-
tin, pelastustie ja kyltit ovat hyödyttö-
miä, jos emme lähde sohvalta liikkeel-
le. Vaikka turvallisuusohjeet olisivat 
ensiluokkaisia, jäämme liekkeihin ja 
palamme niihin, jos emme itse pakene 
ajoissa tulipaloa.

Eikö Jeesuksen veressä ja ylösnou-
semusvoimassa ole voima vapauttaa 
mies pornon kahleista? Siinä, missä Uu-
den testamentin armo vapautti ihmisen 
synnin kahleista, monet ovat turvautu-
neet valhearmoon, joka jättää miehen 
pornon kahleisiin. Onko pornon voima 
suurempi kuin Jeesuksen voima? Missä 
on vika, kun vapautta ei aina tule? Vika 
on siinä, että emme pakene pornoa.

Annan sinulle muutaman esimerkin: 

Eräs suomalainen perheenisä tuli en-
simmäistä kertaa elämässään synnin-
tuntoon ja vapautui pornosta kerta-
heitolla. Hän oli aina ajatellut olleensa 
uskossa, vaikka olikin pornon orja. Nyt 
hän ymmärsi, että hänen on tehtävä 
rehellinen parannus ja pesäero tuosta 
synnistä. Hän kuuli ensimmäistä kertaa 
ihon alle menevän julistuksen paran-
nuksesta ja murtui Herransa edessä. 
Hän ymmärsi, että pornon kanssa leik-
kimisen on loputtava tai muutoin hän 
totisesti tuhoutuu. Tuossa hetkessä, 
hänen tehdessään parannusta, synnin 
kahleet kirposivat Jeesuksen verisessä 
haavoissa. Silloin tämä perheenisä sai 
ennen kokemattoman vapauden. Jäl-
keenpäin hän pohti, että uudestisyntyi-
kö hän vasta silloin.

Eräs mies pakeni pornoa viemällä 
läppärin metsään ja ampuen haulikolla 
siihen. Hän oli siitä hetkestä vapaa.

Eräs mies vapautui pornosta, kun 
tyttöystävä kertoi jättävänsä tämän 
seuraavasta kerrasta.

Joku on vapautunut, kun on vaihta-
nut puhelinta ja sulkenut netin siitä.

Jeesus totisesti tulee mukaan vapa-
uttajaksi, kun olemme valmiit tekemään 
radikaaleja muutoksia ja parannukseen 
soveliaita hedelmiä. Ei ole kyse lakihen-
kisyydestä, vaan sillanpääasemien polt-
tamisesta ja takaporttien sulkemisesta. 

LOPUKSI
Pelkään, että yksi syy Jumalan voiman 
puuttumiseen seurakunnissamme on 
se, että niin monet vastuunkantajat 
ovat jatkuvan ristiriidan vallassa por-
non, Bileamin eksytyksen, kanssa. Hei-
dän hengelliset ja henkiset voimava-
ransa kuluvat syyttävän omantunnon ja 
syyllisyyden alla. 

He turvaavat armoon, joka ei va-
pauta synnistä, vaan ainoastaan peit-
tää sen. Eräs mies kertoi minulle, että 
hänen ongelmansa pornon suhteen 
oli väärä armo, jonka turviin sai aina 
palata. Ja se antoi hänelle aivan kuin 
alitajuisesti luvan jatkaa synnissä. Se 
ei kuitenkaan ole Jumalan armoa. Ju-
malan armo ei jätä ikinä ihmistä saas-
tan valtaan ja synnin orjaksi. Lue Roo-
malaiskirjeen 6. luku tarkkaan. Synti ei 
voi hallita armon alla olevaa (6:14->). 
Jos mies on synnin kahleissa vuodesta 
toiseen ja vuosikymmenestä toiseen, 
missä on vika? Ei ainakaan Jumalassa ja 
Jeesuksen voimassa.

Pelkään, että eräänä päivänä helve-
tissä on lukematon määrä sieluja, jotka 
luulivat olevansa vain heikkoja, mutta 
olivatkin synnin orjia ja voittamia. Synti 
totisesti kadottaa ihmisen. Raamatun 
kaksi viimeistä lukua vielä varottavat 
meitä siitä. Taivaaseen ei mene porteis-
ta sisälle koskaan mitään epäpyhää ja 
saastaista. 

Rukoilemme herätystä, mutta ensin 
Jeesuksen pitää puhdistaa Herran 
temppeli kaikesta väärästä. Kun Jeesus 
ratsasti Jerusalemiin, ensimmäisenä 
piti temppelistä ajaa ulos kaikki sinne 
kuulumaton. Vasta sen jälkeen astui 
esiin Golgata, ylösnousemus ja hellun-
tai. Me rukoilemme herätystä. Se on 
oikein. Mutta Jeesus tahtoisi puhdistaa 
ensin seurakuntansa. Ja silloin Hänen 
on puututtava siinä olevaan syntiin. 
Vasta silloin, kun Elävän Veden virtojen 
kanavat on puhdistettu auki, virrat voi-
vat virrata temppelistä ulos maailmaan 
päin.

Synnin orjan todellinen muutos läh-
tee siitä, että hän kauhistuu omaa ti-
laansa, tulee polttavaan synnintuntoon 
ja murtuu Jeesuksensa edessä. Syn-
nintunto ei ole sama asia kuin lankee-
muksen jälkeinen morkkis tai syyllisyys. 
Morkkis ajaa jälkien peittelyn tielle, niin 
kuin Daavid teki. Synnintunto ajaa ih-
misen sellaiseen parannukseen, jossa 
paetaan syntiä kaikella voimalla, kun-
nes vaara on ohi ja sydän kaukana siitä, 
mikä tuhoaa ja kadottaa sielun. Jeesus 
taisteli himoistamme ja synneistämme 
täyden voiton Golgatalla. Kaikki voima 
tulee Häneltä. Älä siis ajattele Jeesusta 
vain Vapahtajana, joka vapauttaa helve-
tistä. Hän on Vapahtaja, joka vapauttaa 
synnistä. Niin Raamattu lupaa. (Matt. 
1:21) Mutta voima pyhään elämään 
on luvattu sille, joka lopettaa leikkimi-
sen ja pakenee sitä, mikä pitää häntä 
vallassaan. Sitä kutsutaan Raamatussa 
parannukseksi.

Pyydän sinua olemaan rehellinen it-
sellesi. Oletko kyseisen synnin suhteen 
orja vai vapaa? Oletko viime aikoina 
alkanut flirttailemaan haureellisten ku-
vien ja videoiden kanssa internetissä? 
Ole rehellinen itsellesi ja tee ajoissa 
kertakaikkinen mielenmuutos eli paran-
nus, jos siihen on tarvetta. Siitä voi riip-
pua elämäsi, seurakuntasi ja jopa Siio-
nin tulevaisuus. Ja mikä vakavinta, siitä 
voi riippua koko iankaikkisuuskohtalosi. 
Ei ole mitään kauheampaa kuin kerran 
herätä helvetissä huomaten, että olikin 
synnin orja, vaikka luuli olevansa vain 
heikko. 

Onko Jeesus siis vapauttanut sinut 
synneistäsi? Siitä on kyse. On hyvä jos-
kus pysähtyä ja unohtaa eilisen voitot 
ja siunaukset. Aika ajoin on kysyttävä 
itseltään: olenko tänään vielä sisällä 
Jeesuksen antamassa vapaudessa syn-
nin kahleista? Sitä on valvominen lopun 
aikana.

Pakene siis haureutta Jeesuksen sy-
liin. Hän on Vapahtajasi. Hän voi ja tah-
too katkoa kaikki kahleesi. Hänen on 
valta, voima ja kunnia! Amen. 
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Miro – Jumalan suuri ihme

One Way Turulla on omat Facebook-sivut ja You-
Tube-kanava, jotka ovat Miro Heinosen käsi-
alaa. YouTube-kanavaan Miro äänittää ja editoi 

valtaosan sunnuntaijuhlien puheista. Kanavalla onkin jo 
reilusti yli 300 tilaajaa ja saarnaäänityksiä on yli 60. Par-
haimmillaan saarnoilla on tuhansia kuuntelukertoja, ja 
palaute on ollut todella rohkaisevaa. Miron palvelutyö 
on moninkertaistanut seurakunnassamme pidettyjen 
saarnojen kuuntelijamäärän.

Korona-aikanakin kanava mahdollistaa saarnojen 
kuuntelemisen, vaikka paikan päällä on vain muutamia 
ihmisiä. Seurakuntamme tahtoo noudattaa kokoon-
tumisrajoituksia, joten kokoussaliin saa tulla vain alle 
10 henkilöä. YouTube-kanavan kautta seurakuntalaiset 

saavat kuitenkin kuunnella sunnuntain saarnan omilta 
kotikoneiltaan, eikä puhujakutsuja ole tarvinnut pe-
ruuttaa. Kanavaa voi kuka tahansa kuunnella YouTu-
besta ”One Way Turku”- kanavalta silloin, kun haluaa.

MIRO eKr
Miro kertoo, että kesän 2016 loppupuolella alkoi hä-
nen hengellinen heräämisensä. Sitä ennen elämä oli 
ollut todella tyhjää. Miro kertoo, millaista elämä oli en-
nen Kristusta:

Ongelmat Miron elämässä alkoivat koulukiusaa-
misesta ja yksinäisyydestä, jotka aiheuttivat sekä ag-
gressiivisuutta että masennusta. Miro joutui käymään 
osastojaksoilla masennuksen ja kouluongelmien vuoksi 

useaan kertaan. Osastojaksoilla hän valitettavasti kui-
tenkin tutustui kannabikseen ja alkoholiin, koska siellä 
tapaa monenlaisia ihmisiä. Masennus ja sisäinen paha 
olo yltyivät niin suureksi, että Mirolla oli itsetuhoisia 
ajatuksia. Eräänä iltana nämä ajatukset muuttuivat it-
semurhayritykseksi. Miro yritti hirttää itsensä puunok-
saan. Tapahtui kuitenkin suuri ihme – paksu puunoksa 
katkesi, ja Miro heräsi hetken kuluttua maasta ihmetel-
len, mitä oli tapahtunut. Jumala armahti häntä ihmeel-
lisesti.

Jossain vaiheessa elämä tasaantui vähäksi aikaa 
seurustelusuhteiden myötä. Lääkkeiden väärinkäyttö 
onneksi loppui kokonaan noin 16-vuotiaana. Seurus-
telusuhteen päätyttyä elämässä alkoi kuitenkin jyrkkä 
alamäki. Alkoholin käyttö lisääntyi runsaasti ja mukaan 
tuli jälleen kannabiksen satunnainen käyttö.

MIRO JA JEESUS
Eräänä iltana Miro meni tuttujensa mukana baariin. 
Siellä hän törmäsi yllättäen uskovaan mieheen, joka 
joi vettä Miron tuttujen pöydässä. Kun Miro keskusteli 
tuon miehen kanssa, miehen koko olemus ja tasapai-
noisuus tekivät häneen vai-
kutuksen. Miro huomasi, että 
miehellä oli sisäinen rauha, 
jota hän itse ei omistanut. 

Seuraavana aamuna Mi-
ron herätessä krapulaisena 
kotona hänen mieleensä tu-
livat uskovan isoäidin puheet 
Jumalasta ja lapsena kuullut kertomukset lastenraama-
tusta. Tästä lähti liikkeelle prosessi, jonka seurauksena 
Miro eräänä päivänä löysi itsensä Raamattua lukemasta 
omassa kämpässään. 

– Tutkiessani Raamattua havaitsin, että en enää tut-
ki Raamattua, vaan Raamattu tutkii minua, Miro kertoo. 

– Raamattu paljasti syntisyyteni, ja minulle tuli jär-
kyttävä synnintunto. Tajusin, että ilman Jeesusta olen 
menossa kadotukseen ja etten voi enää jatkaa tällaista 
elämää. Itkin varmaan neljä viikkoa lukiessani Raamat-
tua siinä synnintunnossani. Tajusin, että Jeesus on totta 
ja että Hän on sovittanut kaikki syntini. Ymmärsin myös, 
ettei Kristuksessa ole kadotustuomiota. Rukoilin synti-
sen rukouksen ja pyysin Jeesusta sydämeeni. Sain ko-
kea uudestisyntymisen ihmeen ja sisäisen rauhan sekä 
ilon. 

Uskon alkuvaihe oli Mirolle ihanaa pumpulivaihetta. 
– Hengellinen maailma tuli todeksi ja sain eheytyä si-
säisesti. En tunnista enää entistä Miroa itsekseni, koska 
muutos on niin valtava, ja se jatkuu edelleen.

MIRO jKr
Miro sai siis yliluonnollisen rauhan ja ilon sydämeensä. 
Hän vapautui päihteistä, ja synnin kahleet katkesivat 
uuden sisäisen Elämän voimasta. Miro kertoo kuiten-
kin, että aluksi hän ei löytänyt tervettä ja raamatullista 
pohjaa jalkojensa alle. 

– Kun tuo pumpulivaihe meni ohi, olin todella naii-
vi. Selasin YouTubesta monenlaisia saarnoja, jotka eivät 
kaikki olleet raamatullisesti raittiita. Kun ei ollut tervettä 
seurakuntayhteyttä eivätkä aistit olleet tottuneet erot-
tamaan tervettä kristillisyyttä epäterveestä, en tiennyt, 
että on olemassa myös kyseenalaista raamatunopetus-
ta. 

– Menin mukaan liikkeeseen, joka oli ihme-keskei-

TEKSTI JA KUVAT TIMO LINDROOS

Vieressäni istuu 24-vuotias turkulainen nuori mies, jonka elämä kirkastaa monin tavoin Jeesusta. Mielestäni hän 
on suuri Jumalan ihme. Saamme myös seurakuntana kiittää Herraa hänen tärkeästä panoksestaan seurakunnan 
sosiaalisen median erikoismiehenä.

nen ja jossa oli epätervettä demonologiaa. Rauha hävi-
si sydämestäni, koska tuijotin jatkuvasti sielunvihollisen 
töihin. 

Kun Miro kerran selasi YouTubea, hän törmäsi One 
Way Missionin ohjelmiin ja alkoi kuunnella niitä. 

– Tajusin opilliset vääristymät, jotka olin omaksunut 
elämääni, Miro sanoo. – One Way tv:ssä olevien Hard 
Talk -ohjelmien kautta löysin raamatullisemman ja ter-
veemmän perustan uskolleni, ja rauha palasi sydämee-
ni. Suuri taakka lähti harteiltani pois.

Itse tapasin Miron syksyllä 2017, jolloin Turkuun 
oltiin perustamassa One Way -seurakuntaa. Miro oli 
alusta alkaen innokkaasti mukana seurakunnan toi-
minnassa. Hän kuuluu seurakuntamme johtoryhmään, 
tekee graafiset kokousmainokset sekä osallistuu mah-
dollisuuksiensa mukaan katuevankeliointiin. Miehestä 
huokuu ihana rauha ja tasapaino ulospäin. Mirolla on 
myös herkkä hengen tuntemus monissa asioissa. Jos-
kus onkin käynyt niin, että hän on nähnyt tai kokenut 
hengessään vakavankin asian edeltäpäin. Jälkikäteen 
on käynyt ilmi, että Miro on nähnyt asian oikein. 

Kahden vuoden aikana Mirolle ja hänen uskovalle, 
ihanalle vaimolleen Hennalle 
on syntynyt kaksi suloista tyt-
töä. Arki kuluu siis vaippoja 
vaihdellessa sekä seurakun-
nan sosiaalisen median (You-
Tube ja Facebook) tilejä hoi-
taessa.

Suuri rukousaihe on tällä 
hetkellä, että Miro löytäisi sopivan työpaikan itselleen. 
Vuoden 2020 loppuun mennessä hän on joutunut ole-
maan työttömänä vajaat kaksi kuukautta. Miro on am-
matiltaan puuartesaani, ja opintoja on kertynyt myös 
kiinteistöhoidon alalta. Töitä on korona-aikana vähän ja 
perheenisänä Miro tarvitsisi pian työpaikan. 

Herra varmasti tulee auttamaan Heinosten pien-
tä, ihanaa perhettä tulevaisuudessakin. Onhan Miron 
stoori Jumalan suurta ihmettä tähänkin asti. 

One Way TV auttoi ulos 
vääristä demoniopeista”
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ISRAELIN TYÖ
044 333 2723
israel@onewaymission.fi

ISRAELISRAEL

Heti Tapaninpäivän jälkeisenä 
päivänä 27.12. Israelissa julistet-
tiin kolmas lockdown eli yhteis-

kunnan lähes täydellinen sulkeminen. 
Se on voimassa aluksi kaksi viikkoa, 
mutta tarvittaessa pitempään. Sulkemi-
nen tarkoittaa sitä, että vain välttämät-
tömät ruokakaupat, apteekit ja pankit 
ovat auki. Vierailut kodeissa on kiellet-
ty. Busseissa voi matkustaa kerralla vain 
30 henkeä. Kodista saa poistua vain 
noin kilometrin matkan, paitsi työmat-
kalla, jos työ on välttämätöntä. Kunto-

kävely on sallittua, mutta vain yksin, ei 
ryhmässä. 

Koronaan sairastuneiden lukumää-
rä on viime viikkoina jatkuvasti noussut. 
Tällä hetkellä (1.1.21) sairastuneita on 
sulkutoimista huolimatta yli 6 000 h/
vrk. Massiiviset rokotukset on myös 
aloitettu. Niiden toivotaan pysäyttävän 
viruksen eteneminen. Tähän mennessä 
rokotettuja on lähes miljoona. Nykyis-
ten tutkimusten mukaan rokotus ei kui-
tenkaan estä viruksen leviämistä, mutta 
se lievittää oireita.

PUNAINEN MATTO PALVELEE   
NYT KADULLA
Punaisen Maton vetäjä Anat Brenner 
kiittää Jumalaa siitä, että he ovat saa-
neet palvella Häntä tänä epävakaana 
aikana, ja pitää uuden Punaisen Ma-
ton -keskuksen avoinna. Kesällä Chaim 
Beshefa -organisaation johtokunta ja 
sen jäseniä oli siunaamassa uuden kes-
kuksen. Rukoushetkessä Jumala antoi 
kahdelle rukoilijalle sanan Ilm. 22:17:

Yläkuvassa työpäivän touhua Punaisessa 
Matossa. Alakuvassa soppakeittiö valmistautuu 
ruoka-annosten kokoamiseen.

TEKSTI KRISTIINA WILEY  KUVAT KRISTIINA WILEY, ANIEKA VAN DER MERWE JA KAYRA NIEBUR

Koronasyksy Israelissa
Joulua ennen saimme muutaman ystävän kanssa sydämellemme lähteä kadulle laulamaan joululauluja. Se onnistuikin 
aatonaattona, ja lauloimme Jerusalemin keskustassa Ben Yehudalla tunnin ajan. Monet pysähtyivät kuuntelemaan ja jopa 
useat uskonnolliset hymyilivät ja vilkuttivat iloisesti. Halusimme jakaa joulun hyvää sanomaa ihmisille, ja hetki kadulla oli 
todella siunattu!

”Ja Henki ja morsian sanovat: Tule! 
Ja joka kuulee, sanokoon Tule! Ja joka 
janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, otta-
koon elämän vettä lahjaksi.”

Nyt työntekijät jakavat kadulla oleville 
naisille vesipulloja, joissa on tarrana 
sama jae muistuttumassa heitä tarjolla 
olevasta elämän vedestä. Kadulla jae-
taan viikoittain myös paketteja, joissa 
on ruokaa ja hygieniatarvikkeita. Näi-
den pakettien määrä kasvaa jatkuvasti, 
joten apu saavuttaa yhä enemmän hä-
dässä olevia kodittomia naisia.

Kun jyrkimmät rajoitukset ovat ol-
leet voimassa, naisia ei ole voitu kut-
sua sisälle keskukseen, mutta heitä on 
palveltu ulkona kadulla, jossa on pöytä 
ruoka-annosten jakamista varten. Kes-
kuksessa on iloittu myös niistä uusista 
vapaaehtoisista, joita monet paikalliset 
järjestöt ovat lähettäneet työn tueksi. 

Muutama kuukausi sitten keskus 
aloitti avustustyön kolmena päivänä vii-
kossa. Nyt se on avoinna maanantaisin 
ja torstaisin päivällä ja tiistaisin illalla.

Kiitos, jos muistatte rukouksin näitä 
rikkinäisiä naisia tänä vaikeana aikana, 
ja että löytäisimme yhä uusia keinoja 
saavuttaa heitä Jumalan rakkaudella.

 
JERUSALEMIN PUOLIMATKANKOTI
Naistenkotimme on myös saanut pal-
vella vaikeuksissa olevia naisia koko 
vuoden. Kodilla on asunut vuoden 

aikana viisi naista pidemmän tai lyhy-
emmän ajan. Yksi on nuori äiti kahden 
pienen lapsensa kanssa. Toinen on 
raskaana oleva, uskonnollisessa per-
heessä kasvanut nuori. Asukkaina ovat 
olleet myös keski-ikäinen arabinainen, 
ukrainalainen lyhyeksi ajaksi asuntoa 
remontin takia tarvinnut nainen ja ame-
rikkalainen maahanmuuttaja. 

Sydämellämme on, että tänä vuon-
na kotimme voisi olla siunauksena yhä 
useammalle uudelle maahanmuutta-
jalle. Heillä on suuri pula asunnoista. 
Vuonna 2020 Israeliin muutti yli 20 000 
uutta asukasta 70:stä eri maasta. Suurin 
joukko tuli Ukrainasta. 

Naistenkodin illat jatkuivat myös 
syksyllä joka toinen viikko, paitsi tiu-
kimpien rajoitusten viikoilla. Ryhmäs-
tämme on muodostunut tiivis yhteisö, 
ja tapaamme muinakin aikoina viikolla. 
Pidimme mm. pipareiden leipomistal-
koot ennen joulua sekä toisena iltana 
askartelimme joulutähtiä paperista. 

TÄRKEÄ SOPPAKEITTIÖ
Soppakeittiön toiminta on tullut yhä 
tärkeämmäksi viruksesta johtuvien so-
siaalisten ongelmien, työttömyyden ja 
konkurssien lisääntyessä. Kävijämäärä 
on kasvanut koko syksyn, ja jouluviikol-
la lämpimän ruoka-annoksen sai 170 
henkeä sekä maanantaisin että keski-
viikkoisin. Olemme saaneet palvella 
myös lapsiperheitä. 

Yhä useammat osoittavat kiitolli-
suuttaan tästä avusta ja myös keskus-
telusta, vaikka se olisi vain muutama 
lause. Yksinasuvalle sekin voi merkitä 
paljon. Rukouksemme on jatkuvasti, 
että työmme saisi osoittaa tietä Juma-
lan rakkauteen. On myös valtava siu-
naus palvella yhdessä toisten uskovien 
kanssa. Yhteytemme on todella raken-
tavaa. Olemme saaneet matkustaa kes-
kustaan rajoitustenkin keskellä erityisen 
luvan kanssa.

”Lohduttakaa, lohduttakaa minun 
kansaani”, sanoo teidän Jumalanne. 
”Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja 
julistakaa sille, että sen vaivanai-
ka on päättynyt, että sen velka on 
sovitettu, sillä se on saanut Herran 
kädestä kaksinkertaisesti kaikista 
synneistänsä.”Jes. 40:1-2

”Jotka Herraan turvaavat ovat kuin 
Siionin vuori; se ei horju, vaan pysyy 
iankaikkisesti. Vuoret ympäröivät 
Jerusalemia, ja Herra ympäröi kan-
saansa, nyt ja iankaikkisesti.” 
Ps. 125:1-2 

LAHJOITA 
PUHELIMELLA

0600 02 812
Lahjoituspuhelun

hinta on 15€ + Pvm

Rahankeräyslupa RA/2018/604
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Kaiken tämän keskellä Herra on kuitenkin varjellut 
One Way -kylällä sekä autettavat että henkilö-
kunnan niin, ettei korviimme ole kantautunut tie-

toa kuin muutamasta lievästä koronatapauksesta. Intia-
laiset veljemme ja sisaremme ovat siis nähneet, kuinka 
Psalmi 91 toimii käytännössä.

Koska koronatilanne oli joulukuussa hiukan hel-
pompi, One Way -kylällä voitiin järjestää pienimuotoi-
set joulujuhlat. Muutamaa viikkoa aiemmin se ei olisi 
vielä ollut mahdollista voimakkaiden koronarajoitusten 
vuoksi. Pystyimme myös lähettämään Intiaan pienen 
joululahjarahan ilman sen kummempaa keräystä sitä 
varten.

Koska korona on rajoittanut toimintaamme Intiassa, 
se on tuonut myös hiukan helpotusta taloudelliseen 
tilanteeseen tällä työkentällämme, joka niin usein tais-
telee tiukan talouden kanssa. Tästä johtuen pystyimme 
ostamaan kylän orvoille, vammaisille ja leskille erilaisia 
tarpeellisia tavaroita, kuten esimerkiksi lapsille pyöriä 
ja muille mm. sänkyjä, patjoja ja vilttejä. Tästä kaikesta 
kiitos paitsi Herralle niin myös jokaiselle lahjoittajalle.

Sadekauden jälkeen on tarpeen maalauttaa One 
Way -kylän rakennukset taas kerran. On vain ikävää, 
ettemme tänä vuonna pääse näkemään, minkä värisiksi 
Sateenkaaren lastenkoti tai vammaisten hoitokoti Kaa-
risilta tänä vuonna maalataan.

ONE WAYN INTIAN TYÖ 
MONEN MYLLERRYKSEN KESKELLÄ

INTIA

RUKOILLAAN VAROJEN VASTAANOTTOLUPAA
Jotta kaikki edellä mainittu olisi mahdollista, tarvitsevat 
yhdistykset ja seurakunnat Intiassa luvan vastaanottaa 
varoja ulkomailta. Lupa on viimeksi saatu vuonna 2016 
ja se menee umpeen syyskuussa 2021. Uusi lupahake-
mus laitetaan sisään keväällä. 

Kuten tiedämme, iso osa Intiassa olevista hyvän-
tekeväisyysjärjestöistä ja seurakunnista on menettänyt 
luvan vastaanottaa varoja ulkomailta, mikä on monissa 
tapauksissa näivettänyt koko työn. Nyt suuri rukousai-
he onkin, että tuo lupa saataisiin taas, jotta työ voisi jat-
kua häiriöittä. Muistathan siis tätä asiaa rukouksissasi.

Suuri rukousvastaus saatiin syksyllä 2020, kun las-
tenkotitoiminnan jatkuminen entiseen malliin vahvistui. 
Vuoden 2020 aikana nimittäin nousi voimakas vaati-
mus, että perinteinen lastenkotitoiminta tulisi lakkaut-
taa ja lapset siirtää sijaisperheisiin. Hallinto kuitenkin 
päätyi ratkaisuun, että toiminta voi jatkua normaalisti 
pois lukien erityistä suojelua tarvitsevat lapset. Hekin 
voivat edelleen olla lastenkodeissa, mutta heistä tulee 
raportoida säännöllisesti ja tarkasti paikallisille lasten-
suojeluviranomaisille. Tässä siis suuri kiitosaihe Herral-
le.

Edellisessä Raportissa raportoimme tontin ostosta 
New Hope -kodin yhteyteen ja poikien kodin raken-
tamisesta sille. Hanke kuitenkin keskeytettiin loppu-
vuonna 2020 juuri edellä mainitun uhan vuoksi. Nyt 
tämä uhka on kuitenkin väistynyt. Odotamme kuiten-
kin uutta rahan vastaanottolupapäätöstä, ennen kuin 
etenemme asiassa, jollei Herra selkeästi johda toisin. 
Tulemme kertomaan seuraavissa Raporteissa, kuinka 
hanke etenee. Kiitos kaikille jo hankkeeseen uhran-
neille – varanne odottavat käyttöä, eikä niitä käytetä 
mihinkään muuhun.

Katsomme siis luottavaisina vuoteen 2021. Herram-
me on suuri ja Hänellä on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. 
Muistathan työtämme rukouksissasi, taistelu ei ole vie-
lä ohi! 

TEKSTI TERO HOKKANEN  KUVA ANNA KAUPPILA

Talvella 2021 Intiaan ei järjestetä One Wayn tiimi-
matkoja johtuen koronasta. Kuten olemme mediasta 
saaneet kuulla, koronavirus on koetellut Intiaa erittäin 
voimakkaasti. Vaikka siellä juuri nyt onkin seesteisem-
pi aika, on arvioitu, että koronan toinen aalto äityy voi-
makkaaksi keväällä 2021 rokotuksista huolimatta.

Neljä vuotta sitten Sateenkaaren 
lastenkoti oli näin kauniin värinen.

Pavan syntyi perheelleen pettymyksenä, koska jo pian syntymän jälkeen huomattiin, ettei hän ollut terve lapsi. 
Hän ei noussut myöhemminkään istumaan eikä kävelemään, vaan makasi puisen arkun päällä, jonka alla oli pienet pyörät. 
Hän liikkui näin eteenpäin vetämällä molemmin käsin itseään.

Pavan asui jo varhain setänsä luo-
na, mutta setä ja sukulaiset olivat 
kiireisiä, joten he hylkäsivät pojan 

lähes omiin oloihinsa.   

POIKA PÄÄSEE ONE WAY -KYLÄLLE 
Pavan löydettiin kadulta, kun One 
Wayn vammaistyön tiimi vieraili pojan 
kotikylässä. Hänen omaisensa saivat 
kuulla Pottipadussa sijaitsevasta vam-
maisten lasten kuntoutuskodista ja Pa-
vanin täti toi sitten pojan One Way -ky-
lälle. Sen jälkeen omaisista ei kuulunut 
mitään. Pavan oli käytännössä täysin 
hyljätty orpo poika.

Swarna Kodali kertoo, että he 
muistavat yhä Pavanin surulliset kasvot, 
kun hänet tuotiin Kaarisiltaan. Hän oli 
hyvin pelokas ja hänen oli vaikea luot-
taa ihmisiin. Hän kantoi sisimmässään 
syvää hylätyksi tulemisen tuskaa.

Aika kului ja Pavanin luottamus pa-
rani henkilökuntaa ja toisia lapsia koh-
taan, ja hän alkoi nauttia muiden lasten 
kanssa olemisesta. Hän ei ollut koskaan 
kokenut sellaista rakkautta ja kiintymys-
tä, jota hän nyt sai aikuisilta ja toisilta 
lapsilta. 

Vuosien kuluttua Pavanista kasvoi 
hyvin sosiaalinen kaveri. Hän nauroi 
paljon ja keksi erilaisia vitsejä muiden 
lasten kanssa, sillä hän oli huumoria ra-
kastava lapsi. Pavan nautti paljon myös 
musiikista intialaisten lasten tavoin. 
Hän oli ikionnellinen, kun suomalainen 
kummiperhe lahjoitti hänelle pienen 
cd-laitteen, jolla hän sitten kuunteli 
paljon hengellistä musiikkia. Muistakin 
heidän lahjoistaan hän oli aina kovin 
kiitollinen.

FYSIOTERAPIAA JA LEIKKAUSHOITOA
Pavan sai intensiivistä fysioterapiaa 
kolmen vuoden ajan. Hänen kätensä 
toimivat melko hyvin, mutta jaloissa oli 
pahat virheasennot. Sitten molempien 
jalkojen sisään kiertyneet polvet leikat-
tiin ja polvitaipeiden kiristyksiä operoi-
tiin. Kävelyharjoitukset alkoivat pian 
leikkausten jälkeen. 

Kun fysioterapeutti nosti Pavanin 
kävelytelineeseen, se oli pojalle kovaa 
työtä. Muistan, miten hän hiki päässä 
harjoitteli kävelyä ja miten helpottunut 
hän oli, kun nostin hänet pikkualtaa-
seen vilvoittelemaan. Vedessä spasti-
set jalat myös rentoutuivat. 

Sitkeät kävelyharjoitukset tuotti-
vat hyvää tulosta noin kolmen vuoden 
harjoittelun jälkeen. Pavan oppi käve-
lemään rollaattorin tuella paikasta toi-
seen. Se nosti kovasti pojan itsetuntoa, 
ja hän oli onnellinen, kun sai itse päät-
tää liikkumisestaan. 

Pavan sai myös pitkät tukisidokset, 
joilla pyrittiin estämään polvia kierty-
mästä uudelleen sisäänpäin. Hän sei- 
soikin usein jalat tuettuina kippiseiso-
matelineessä. Myöhemmin Pavan myös 
harjoitteli fysioterapeutin johdolla voi-
ma- ja liikkuvuuslajeja. Poika oli hyvin 
kiitollinen kaikesta tästä kuntouttavasta 
toiminnasta, ja hän kiittää myös suoma-
laisia vammaistyöntekijöitä saamastaan 
tuesta.

Kaarisillassa Pavan oppi myös kir-
joittamaan ja lukemaan. Hän kirjoitti 
kuitenkin hyvin hitaasti ja haparoiden. 
Lääkärintarkastuksessa hänellä todet-
tiin olevan silmävärvettä, joka vaikeutti 
kirjoittamista ja lukemista. Hän oli kui-

tenkin kovin innokas opettelemaan uu-
sia taitoja. Swarna kertoo, että he ha-
vaitsivat jo varhain, että Pavan on hyvin 
lahjakas ja älykäs poika.

Swarna iloitsee myös siitä, että 
hindusuvun poika sai One Way -kyläl-
lä oppia tuntemaan Jeesuksen. Pavan 
mietti paljon Hänen rakkauttaan. Muis-
tan, miten Pavan oli usein esirukoilijana 
ja laulajana aamu- ja iltarukouksissa. 
Telugunkielellä hän osasi mm. Her-
ran siunauksen ulkoa. Pyhäkoulussa ja 
myöhemmin kirkossa Pavanin osallistu-
minen oli aina taattu.

MUUTTO TAKAISIN KOTIKYLÄLLE
Vuosien myötä Pavan aikuistui ja kas-
voi jo nuoreksi mieheksi. Hän oli valmis 
lähtemään kylältämme elämään omaa 
elämäänsä. Pavanin setä suostui otta-
maan pojan kotiinsa pientä tukea vas-
taan, jos tämä pystyisi huolehtimaan 
itsestään jokapäiväisissä toiminnoissa. 
Pavan oli harjoitellut Kaarisillassa mah-
dollisimman omatoimiseksi, joten se ei 
ollut este muutolle. 

Pavan ei ole enää taakka sukulaisil-
leen. Hän myy nyt setänsä kaupassa vi-
hanneksia yms. elintarvikkeita, juttelee 
paljon asiakkaiden kanssa ja saa kokea 
olevansa hyödyllinen ja tarpeellinen se-
tänsä apulainen. Pavan on nyt onnelli-
nen nuori mies. 

Jes. 42:7 ”Jumala, joka antaa hyljätyl-
le kodin ja johtaa vangitut onneen.”

TEKSTI RITVA KORPINIEMI KUVAT RITVA KORPINIEMI JA SWARNA KODALI

Vammaisen Pavan-pojan tarina

Pavan iloitsee, kun pystyy 
seisomaan ilman tukea  Pavan töissä setänsä kioskillaSylihoitoa ja kädentaitojen harjoittelua
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Roshinin tarina

Kun isoisä ja tyttö saapuivat orpoko-
dille, Roshini oli innostunut ja etsi 
silmillään äitiä, jota ei näkynyt mis-

sään. Hän kysyi isoisältä: ”Missä on äiti?” 
Isoisä näytti Swarna Kodalia ja sanoi: 
”Tässä on uusi äitisi, ja hän pitää sinusta 
huolta jatkossa, lähettää sinut kouluun ja 
saat häneltä mitä tarvitset.” Roshini oli vi-
hainen kuullessaan sen. Hän alkoi itkeä ja 
halusi takaisin kotiin. Swarna meni tytön 
luo ja halasi häntä, mutta Roshini juoksi 
takaisin isoisän luo ja tarrautui hänen jal-
koihinsa. Hän halusi kotiin. Isoisä sanoi: 
”Okei, minä vien sinut takaisin. Käyn itse 
ensin tapaamassa ystävääni, palaan sitten 
ja vien sinut kotiin. Odota täällä vain muu-
tama hetki.” Näin sanoen hän tyrkkäsi Ro-
shinin pois jaloistaan ja lähti.

Roshini-raukka odotti hartaasti iso-
isänsä paluuta, mutta tämä ei koskaan 
tullut. Swarna antoi tytölle rakkautta ja 
huomiota ja yritti saada hänet leikkimään 
toisten lasten kanssa. Alussa Roshini oli 
haluton olemaan kenenkään kanssa tai 
edes puhumaan. Hän vain istui käytävän 
rappusilla ja odotti isoisää. Hän käyttäytyi 
vihaisesti ja oli kiukkuinen. Ajan kuluessa 
hän rauhoittui ja sai ystäviä ja alkoi naut-
tia koulunkäynnistä. Hänen silmissään oli 
kuitenkin aina surumielisyyttä ikään kuin 
hän koko ajan odottaisi jotakin. Tytöllä oli 
usein silmät kyynelissä, ja hän istui pää-
portin lähellä odottamassa. Hänelle an-
nettiin paljon sylihoitoa, ja pikkuhiljaa hä-
nelle kerrottiin, että isoisä ei tule takaisin.

HERRAN VARJELUKSESSA
Roshinin elämä on ollut täynnä ihmeitä. 

Roshini oli 3-vuotias, kun hänet tuotiin 
orpokodillemme. Hänen molemmat van-
hempansa olivat kuolleet. Isoisä toi hänet, 
mutta ei ollut kertonut Roshinille, että 
tämän äitikin on menehtynyt. Hän kertoi 
vievänsä tytön uuteen paikkaan, jossa tällä 
tulee olemaan onnellinen elämä ja uusia 
ystäviä. Siellä hän voi mennä kouluun ja 
tapaa myös äidin.

TEKSTI JA KUVA RAILI SALOSEUTU

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

onewaymission.fi

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

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

KIINA
Peking
Vuoden 2021 matka avoin
Puh. 045 114 8855

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

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

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

Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.

Iloinen paluu orpokodille
”koronaeron” jälkeen

Tämä oli todella surullista sekä lapsille että myös 
henkilökunnalle. Kyliin lähetetyt lapset ikävöivät ko-
vasti takaisin One Way -kylälle, sillä siellä he olivat 

asuneet turvassa ja saaneet osakseen rakkautta ja huo-
lenpitoa. Lapset kaipasivat myös toisiaan ja kavereitaan. 
Kylä olikin merkillisen hiljainen, kun lasten iloisia ääniä ei 
kuulunut, ei leikkiä eikä puheensorinaa. 

Henkilökunta piti säännöllisesti yhteyttä lapsiin pu-
helimitse, näin oltiin ajan tasalla heidän kuulumisistaan. 
Kuukausittain lapsille lähetettiin tukea, jotta perheet sel-
visivät arjen haasteista. Koulut olivat suljettuina pandemi-
an vuoksi, eikä minkäänlaista etäopetusta ollut.

ILOINEN PALUU KYLÄLLE
Joulukuun puolessa välissä tuli sitten ilouutinen: hallitus 
on perunut määräyksen, jonka mukaan lasten pitää olla 
sukulaisissa. Pikkuhiljaa lapset pääsivät palaamaan orpo-
kodille. Ensin tulivat isot lapset, 7-luokat ja sitä ylemmillä 
luokilla olevat. Heidät testattiin, ja vasta kun oli todettu, 
että heillä ei ollut koronatartuntaa, he pääsivät One Way 
-kylälle. 

Lasten riemu oli rajaton, kun he pääsivät takaisin ”ko-
tiin” – niin he kokevat orpokodin. Nyt he myös tapasivat 
pitkästä aikaa parhaat kaverinsa. Koulut alkoivat heti, kun 
lapset saapuivat. Näin he pääsivät nopeasti normaaliin 
arkeen ja kiinni koulutyöhön, joka niin pitkään oli ollut 
tauolla. Pienemmät lapset tulevat perässä, kunhan hei-
dätkin on ensin testattu. 

Orpokodille päässeet lapset odottivat nyt innolla 
joulua, mutta ennen sitä he pääsivät hääjuhliin. Karuna, 
orpokotimme entisiä tyttöjä, meni naimisiin. Sulhanen 
on Wendel Nivas -orpokodista, ja häät vietettiin siellä. 
Karuna on toiminut jo muutaman vuoden omassa am-
matissaan sairaanhoitajana. Hän on ahkera ja on pär-
jännyt hyvin työelämässä. Hän on täysin orpo, joten on 
suuri kiitosaihe, kun hän voi nyt perustaa oman perheen. 
Muistetaan rukouksin Karunaa ja hänen aviopuolisoaan 
ja heidän yhteiselämäänsä, sekä kaikkia toisia lapsia, että 
hekin selviävät arjen haasteista ja tulevat saamaan hyvän 
tulevaisuuden. 

Viime vuosi oli Intiassa monien muutosten vuosi. Maalis-
kuussa, kun koronapandemia levisi ympäri Intiaa, myös One 
Way -kylä joutui muutosten kouriin. Hallitus määräsi kaikki 
lapset omiin kyliinsä sukulaisten luo, vain ne, joilla ei ollut 
yhtään sukulaista, saivat jäädä orpokodille.

TEKSTI RAILI SALOSEUTU  KUVA SWARNA KODALI

Ollessaan 5-vuotias hän laskeutui kerran 
koulubussista omissa ajatuksissaan, lauloi 
ja hyppeli ja lähti ylittämään tietä bussin 
takaa. Kuljettaja ei nähnyt Roshinia ja alkoi 
peruuttaa, jolloin toinen takarengas osui 
häneen pahasti. Joku onnistui pysäyt-
tämään bussin. Roshini oli tajuton ja ok-
senteli. Hänet vietiin kiireesti sairaalaan. 
Mutta ennen kuin lääkäri ehti katsomaan 
tyttöä, tämä heräsi ja nousi istumaan sän-
gyn reunalle ikään kuin mitään ei olisi ta-
pahtunut. Hänet tutkittiin, testattiin ja ku-
vattiin, ja kaikki tulokset olivat normaaleja. 
Roshini oli täysin kunnossa, ja lääkäri antoi 
hänelle luvan palata orpokodille. Mikä 
valtava kiitosaihe Jumalalle! Tässä toteu-
tui Raamatun sana: ”Sulillansa hän sinua 
suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä 
alla.”

Vanhempien menetys ja isoisän hyl-
kääminen ovat jättäneet Roshiniin syvät 
sisäiset haavat. Hän on tarvinnut paljon 
tukea, hoivaa ja ymmärtämistä sekä ru-
kousta. Hänen on ollut hyvin vaikea nou-
dattaa sääntöjä ja totella, ja se on tuonut 
omat haasteensa henkilökunnalle. Vuosi-
en kuluessa Roshini on kuitenkin rauhoit-
tunut, ja hänen on jo helpompi sopeutua 
sääntöihin. Meidän suomalaisten kanssa 
hän viihtyi aina hyvin ja halusi olla mukana 
kaikissa leikeissä. 

Nykyisin Roshini on reipas 17-vuotias, 
joka opiskelee sairaanhoitajaksi. Hänellä 
on ystäviä, ja hän on oppinut viihtymään 
orpokodillamme, mutta hänen on edel-
leen aika ajoin vaikea hyväksyä se, ettei 
hänellä ole yhtään omaista. Muistetaan 
rukouksin Roshinia ja kaikkia muitakin or-
pokodin lapsia, sillä jokaisella heillä on 
oma tarinansa ja taustansa. 

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

KUMMISIHTEERIT:

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

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

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

Ritva Korpiniemi (vammaiset) 
040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com

Irmeli Kojonen (NHH-lastenkoti) 
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com
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Ugandassa haasteena koulun tarpeet 

UGANDA

TULE UGANDAN
KUMMIKSI!

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

Kummimaksu on 35 €/kk, ja ylä-
luokkalaisen kummimaksu on 
40 €/kk.

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

Noin vuosi sitten ollessamme pitämässä pastorikonferenssia Muleetessa meille 
esitettiin avunpyyntö koskien Kaweerin koulua. Koulun toiminta oli vaakalaudalla, 
koska toinen järjestö, joka oli aiemmin tukenut koulua, oli vetäytymässä pois varo-
jen puutteen vuoksi. One Way päätti alkaa tukea koulun toimintaa ottamalla sieltä 
lapsia mukaan kummiohjelmaamme.

Kaweeri sijaitsee noin 3 km päässä 
Mubenden kaupungista. Muis-
tan ensimmäisiä kertoja, kun 

vierailin siellä. Tuolloin majoituimme 
Mubenden kaupungissa hotellissa. Oli 
ihanaa päästä pois kaupungin melusta 
ja pölystä viihtyisään Kaweeriin. 

Kaweerissa sijaitsee työmme perus-
tajien Wilson ja Juliet Sentongon koti. 
Kodin takana on orpokoti – yksi raken-
nus, jossa on erilliset huoneet tytöille ja 
pojille – niille orvoille, joista Wilson ja 
Juliet huolehtivat. Vastapäätä Wilsonin 
ja Julietin kotia on muutama puuraken-
nus, jotka toimivat kouluna. Yhdessä 
niistä rakennuksista toimii Wilsonin 
perustama seurakunta. Pihalla on laaja 
ruohokenttä, jossa voi leikkiä, pelata 
jalkapalloa, pitää ulkoilmakokouksia 
jne. Näköalat ovat upeat, lähistöllä ole-
va vuori tuo siihen oman kauneutensa. 
Siellä täällä kävelee kanoja, takapihalla 
röhkii possu, matoke- eli keittobanaani-
viljelmät vihertävät kauniisti. 

Istun Julietin kanssa heidän talonsa 
pihassa. Tietä ohi kulkevat ihmiset poik-
keavat juttelemaan. Koen valtavaa rau-
haa – tähän voisin jäädä vaikka loppu-
elämäkseni. Illan jo hämärtyessä meitä 
varten on valmistettu ohjelmaa. Lapset 

onneksi kuitenkin saanut jatkua. Rukoil-
laan, että näin olisi jatkossakin ja että 
jossain vaiheessa saisimme kunnolliset 
koulurakennukset.

Koulun nimi on Jabez (Jabez Chris-
tian School). Muistat varmaan Raama-
tusta Jabesin ja hänen rukouksensa: 

”Jabes huusi Israelin Jumalaa, sa-
noen: ”Jospa sinä siunaisit minua 
ja laajentaisit minun alueeni; jospa 
sinun kätesi olisi minun kanssani ja 
sinä varjelisit pahasta, niin että minä 
pääsisin kipuja kärsimästä!” Ja Juma-
la antoi hänen pyyntönsä toteutua.” 
(1 Aikak. 4:10)

Jabezin koulussa on peruskoulun ala-
aste ja esikoulu. Koulu on kristillinen 
koulu. Alueella on paljon vähäosaisia 
lapsia, joilla ei ole varaa käydä kou-
lua ilman apua. Lasten vanhemmat tai 
huoltajat ovat pääsääntöisesti maan-
viljelijöitä, jotka pystyvät kasvattamaan 
ruokaa vain omiin tarpeisiinsa. Wilson 
ja Juliet halusivat auttaa näitä lapsia ja 
perustivat sen vuoksi kristillisen koulun. 
Koulussa oli 289 oppilasta, 14 opetta-
jaa ja kaksi apuhenkilöä ennen kuin ko-
ronapandemia sulki koulut. 

REHTORI PALVELEE   
KOKO SYDÄMESTÄÄN
Koulun rehtorina toimii Scovia Neema. 
Olen tutustunut Scoviaan vuosia sitten, 
ja hän on aivan ihana Jumalan nainen. 
Hän on työskennellyt Kaweerissa noin 
10 vuotta. Ensin pyhäkoulun opettaja-

esittävät meille perinteistä ugandalais-
ta tanssia. Toiset lapset soittavat valta-
via isoja rumpuja. Elämys illan pimey-
dessä on niin suuri ja koskettaa syvälle, 
että kyyneleet tulevat väkisin silmiin. 
Uganda on jättänyt minuun lähtemät-
tömän vaikutuksen.

KOULULLA MONIA TARPEITA
Tuosta hetkestä, kun ensimmäisiä ker-
toja kävin Kaweerissa, on kulunut jo ai-
kaa. Juliet asuu nyt Wilsonin kuoleman 
jälkeen yksin lasten kanssa ja vastaa Ka-
weerin toiminnasta. Olemme saaneet 
rakennettua sinne kaivon, joka on ihan 
koulurakennusten vieressä. Kyläläisten 
ei tarvitse maksaa enää vedestä, se 
on kaikille ilmaista. Kaivo auttaa myös 
koulua ja ruoanlaittoa oppilaille. 

Koulurakennukset on tehty puusta, 
ja ongelmana on, että termiitit ja alu-
eella vapaana liikkuvat eläimet ovat 
tuhonneet rakennuksia. Yksi rakennus, 
jossa seurakunta toimii, on parempi-
kuntoinen. Viranomaiset ovat edellyttä-
neet, että koulun tulisi saada paremmat 
rakennukset, jotta toiminta voisi jatkua. 
Perustukset uudelle koulurakennuksel-
le ovat jo olemassa, mutta rukoilemme 
edelleen varoja sitä varten. Toiminta on 

TEKSTI LEENA KINNUNEN  KUVA MARK LUGAYIZI

Kaweerin koulu, keskellä rehtori 
Scovia sekä Juliet Sentongo

na, myöhemmin opettajana ja rahas-
tonhoitajana, ja viimeiset neljä vuotta 
koulun rehtorina. Hänellä on kolme 
tytärtä ja yksi poika. Lapset ovat 7–15 
vuoden ikäisiä. Hän on uskollisesti ja 
alttiisti palvellut sekä koulua että seu-
rakuntaa monissa eri tehtävissä, vaikka 
välillä palkasta ja toimeentulosta ei ole 
ollut tietoakaan. Joka kerta, kun olen 
vieraillut siellä, meille on ollut valmis-
tettuna todella lämmin vastaanotto ja 
erityistä ohjelmaa. 

Näen aina mielessäni sen, miten 
Kaweerin lapset ja nuoret ovat oppi-
neet ylistämään Jumalaa. Se ei ole vain 
matkimista, vaan sydämestä tulevaa 
ylistystä. Nuoret ovat aktiivisia ja ovat 
käyneet evankelioimassa oma-aloittei-
sesti mm. sairaalassa. Koulun ja seu-
rakunnan tuottama hedelmä on ollut 
hyvää.

SUURI TARVE UUSILLE KUMMEILLE
Koulussa haasteena ovat opettajien 
palkat sekä tekstikirjojen puute. Etsim-
me ja tarvitsemme kipeästi kummeja 
Kaweerin alueen lapsille, jotta lapset 
voisivat käydä koulua ja voisimme muu-
tenkin tukea koulun toimintaa. Mitä 
enemmän kummeja saamme, sitä pa-
remmin koulu toimii. Voisitko sinä ottaa 
yhden lapsen tuettavaksesi ja auttaa 
lasta pääsemään kouluun? 

Korona-aikana olemme antaneet 
lapsille ruokaa, vaatteita, kenkiä ja joi-
tain lääkkeitä. Joulun aikaan kummi-
lapset saivat uusia vaatteita ja viettivät 
joulujuhlaa syöden erityisen juhla-ateri-

an. Joululahjaksi he saivat lakanoita ja 
huopia. Sydäntä särkevää on ajatella, 
että jotkut lapset näkivät huovan en-
simmäistä kertaa elämässään. Vaikka 
Uganda sijaitseekin päiväntasaajalla, 
on siellä silti välillä todella kylmiä öitä. 
Miten ne selviävät, joilla ei ole edes 
huopaa?

NUORET RUKOILEVAT   
TUKIJOITA ITSELLEEN
Wilson tuki eläessään monien lasten 
koulutusta. Hänen kuolemansa jälkeen 
moni nuori on jäänyt ilman tukijaa eikä 
voi jatkaa opiskelujaan. Yksi tällainen 
nuori on 20-vuotias Bridget, joka on 
Secondary Schoolin viimeisellä luokal-
la ja on opiskellut biologiaa, kemiaa ja 
matematiikkaa. Perheessä on kolme 
lasta, joista Bridget on vanhin. Neljä 
vuotta sitten vanhemmille tuli avioero, 
minkä seurauksena isä ei kyennyt ke-
räämään rahaa kaikkien lasten koulu-
maksuihin. Bridget ei ole aina päässyt 
kouluun, koska nuorempien sisarusten 
on myös pitänyt käydä koulua ja rahaa 
ei ole ollut kaikkien koulumaksuihin. 
Hän on joutunut myös hoitamaan au-
to-onnettomuudessa loukkaantunutta 
äitiään, eikä senkään vuoksi ole pysty-
nyt opiskelemaan. Wilson alkoi lopulta 
tukea hänen opiskelujaan, mutta tuki 
loppui Wilsonin kuolemaan. 

Bridget haluaisi lääkäriksi ja hän on 
menestynyt opinnoissaan hyvin, joten 
hänellä olisi siihen hyvät edellytykset. 
Nyt hän rukoilee, että saisi sellaisen 
kummin, joka tukisi hänen opiskelujaan 
aina lääkäriksi asti. Lääkärin opinnot 
ovat kalliita, eikä hänellä ole niihin va-
raa ilman tukijaa. Bridget ei haluaisi is-
tua kotona, vaan haaveilee tulevaisuu-
desta ja hyvästä ammatista kuten moni 
muukin nuori. Rukoillaan, että Bridget 
ja monet muut nuoret löytäisivät sellai-
sia tukijoita, jotka ottaisivat koko hei-
dän opintonsa tuettavakseen.

ERITYINEN JOULUJUHLA MULEETESSA
Lapsille ja heidän vanhemmilleen jär-
jestettiin Muleeten kylällä joulujuhla. 
Juhla oli tällä kertaa erityinen, sillä sa-
maan aikaan pidettiin One Wayn uu-
den toimistorakennuksen tai oikeas-
taan toimiston laajennuksen viralliset 
avajaiset. 

Juhlissa kiitettiin Jumalaa hänen 
huolenpidostaan ja One Wayn kum-
miohjelmasta sekä siitä työstä, mitä 
siellä teemme. Toimistorakennus on 
omistettu pastori Wilson Sentongon 
muistolle. Juhlavieraana ja avajaisten 
johtajana oli Mubenden helluntaiseu-
rakunnan pastori. Wilson on aikoinaan 
ollut perustamassa ko. helluntaiseura-
kuntaa. Myös monet muut pastorit tu-

livat mukaan avajaisiin ja juhliin.  Päivä 
oli värikäs ja rattoisa. Oman lisävärinsä 
siihen toi mm. torvisoittokunta, joka 
juhlisti tilaisuutta soittamalla joululaulu-
ja ja hengellisiä lauluja. Lisäksi joulujuh-
lassa oli tietysti tarjolla hyvää ruokaa, 
juomia ja kakkua.

JOULULAHJAT SUURENA   
APUNA PERHEILLE
Lapset saivat ennen joulua myös ne 
joululahjat, jotka kummit olivat heille 
lahjoittaneet. Lahjoista iloitsevat ja kiit-
tävät niin lapset kuin heidän vanhem-
pansakin. Lapsille ostettiin mm. vuo-
hia, lampaita, possuja ja joillekin jopa 
lehmä ja maapala. Muutamille lapsille 
avattiin myös oma säästötili. Saimme 
kerättyä niin paljon varoja, että kaikki 
kummilapset saivat jonkin joululahjan. 
Lapset saivat vähintäänkin lakanat ja 
patjansuojuksen, sen mukaan mikä kul-
lekin oli tarpeellista. Pystyimme lisäksi 
auttamaan vähävaraisia perheitä, ja 
perheet ostivat lapsille mm. vaatteita 
ja eläimiä. 

Kummien joululahjat ovat olleet to-
della tärkeitä ja ovat nostaneet koko-
naisten perheiden elintasoa. Esimerkik-
si Eric Nuwahereza pystyi ostamaan 
tänä jouluna joululahjaksi saamillaan 
varoilla lehmän. Hän oli jo aiemmin 
saanut lahjaksi vuohia, jotka ovat li-
sääntyneet. Vanhemmat myivät osan 
vuohista, ja kun lisänä oli tämän vuoden 
joululahja, niin Eric pystyi ostamaan 
lehmän, joka hyödyttää koko perhettä. 
Hänelle jopa jäi joitain vuohia edelleen 
kasvatettavaksi. Toisella Ericillä (Nu-
wasasira) oli myös paljon vuohia, jois-
ta perhe myi osan, ja Eric perheineen 
pystyi ostamaan vähän maata. Maata 
voi käyttää eläinten laiduntamiseen tai 
viljelyyn. Suuri kiitos kaikille kummeille 
lahjoista! Ne ovat olleet todella suuri 
apu lapsille ja heidän perheilleen. 
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Molemmat kylät sijaitsevat Ka-
kumiron alueella Kakkindun 
maakunnassa. Työmme kes-

kuksesta Muleetesta katsottuna kylät 
sijaitsevat 55 km:n päässä pohjoisessa.

PULAA PUHTAASTA JUOMAVEDESTÄ
Aiemmin tekemällämme seurakunta-
vierailulla Kihunan sisarkirkossa huoma-
simme, että puhtaasta juomavedestä 
on täällä suuri pula. Likaisen juomave-
den aiheuttamat sairaudet ovat yleisiä. 
Tauteja voivat aiheuttaa mm. vedessä 
olevat haitalliset kemikaalit, bakteerit, 
virukset ja parasiitit eli loiset. Veden-
puutteen vuoksi hygienia on huonoa ja 
jopa ruoan kypsentäminen on vaikeaa. 

Lapsien epäsäännöllinen koulun-
käynti pitkien vedenhakumatkojen 
vuoksi lisää tietämättömyyttä aikuisiäs-

sä.  Karjankin kasvattaminen on alueel-
la riskialtista. Eläimiä joudutaan kuiva-
na kautena siirtämään n. 35 kilometrin 
päähän Hoiman ja Masindin alueille 
etsimään vettä ja laidunalueita.

LAPSET VAARASSA
Lapsia on myös kidnapattu pitkillä ve-
denhakumatkoilla. Paluumatkalla, kun 
usein on jo pimeää, lapsia voi kadota, ja 
vanhemmat alkavat etsiä heitä. Muuta-
man päivän päästä lapsesta vaaditaan 
määrättyä rahasummaa. Jos lunnaita 
ei pystytä maksamaan, uhataan lapsen 
hengellä. Jotkut vanhemmat maksavat, 
mutta siitä huolimatta heidän lapsensa 
katoavat jonnekin. Lapset voivat joutua 
lopuksi ihmiskaupan uhriksi tai pahim-
massa tapauksessa menettävät hen-
kensä.  

Kihunan ja Kyabacwamban kylät Ugandassa ovat saaneet uudet porakaivot käyt-
töönsä. Puhdas juomavesi tuo nyt heille toivoa paremmasta huomisesta. Kyläläiset 
ovat näistä erittäin kiitollisia ja kokevat, että Herra on siunannut heitä suuresti.

Nyt uudet kaivot tarjoavat puhdasta 
juomavettä kyläläisille, ja nämäkin isot 
ongelmat tulevat Kakumiron alueella 
vähenemään huomattavasti.

KIHUNA
Kihunan kylässä ympäristöineen on 
kaikkiaan n. 1 000 asukasta. Täällä viljel-
lään lähinnä hirssiä ja maissia. Aiemmin 
15 km:n päässä kylältä kanisterillinen 
vettä on maksanut 2 000 shillinkiä (n. 
1/2 euroa) Tähän harvalla paikallisella 
ihmisellä on varaa.  Kaivo on ensimmäi-
nen kunnollinen pohjavesikaivo, joka 
tarjoaa puhdasta ja turvallista vettä.

HISTORIAA
Kihunan kylälle perustettiin kirkko v. 
2005. Edesmennyt Wilson Sentongo 
kävi jo ennen seurakunnan muodosta-
mista kylällä evankelioimassa ja saar-
naamassa. Yksi kuulijoista oli Steven 
Lukwago Munvaneeza. Hän on nyky-
ään yksi kirkon johtajista. Jumala joh-
datti tätä miestä ja hän perusti Kihunan 
ja Kyabacwamban lisäksi useita mui-
takin seurakuntia. Wilson auttoi häntä 
ostamaan maata Kihunasta sekä ra-
kentamaan kevytrakeinteisen kirkkora-
kennuksen, joka on edelleen käytössä. 
Parhaillaan kylään ollaan rakentamassa 
kunnollista uutta kirkkoa, johon mahtuu 
noin 200 ihmistä.

KAKINDON KAIVO
Saimme hankittua viime syksynä noin 4 
ha lisää hyvää viljelysmaata. Maapals-
ta sijaitsee kolmen kilometrin päässä 
Muleetesta Kakindon kylällä. Maakau-
palla on tarkoitus lisätä omavaraisuutta 
ja hyvinvointia Ugandan työn keskuk-
sessamme. Palstalla oli valmiina pe-
rinteisesti käsin kaivettu kaivo, johon 
teimme pumppaustestin. Kaivo tuottaa 
hyvin vettä, ja seuraavaksi mietimme, 
asennammeko siihen uppo- vai käsi-
pumpun. Pumpun asennuksen jälkeen 
tämäkin kaivo saadaan päivittäiseen 
käyttöön.

Lisäksi on valmisteilla kaksi uutta 
porakaivoa.

Kiitämme vielä kerran teitä kaikkia 
tästä upeasta tehdystä työstä ja rukoi-
lemme, että uudet kaivot palvelevat 
näitä kyläyhteisöjä hyvin Herramme 
kunniaksi.

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

TEKSTI ARTO MÄKI-NEVALA  KUVA MARK LUGAYIZI

UGANDAAN JÄLLEEN
UUSIA PORAKAIVOJA

UGANDAN TYÖ
040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

UGANDA ITALIA

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

Kesäisen helpotuksen jälkeen koronavirus raivoaa taas voimalla Euroopassa. Italiassa tilanne on viime kevättäkin 
vaikeampi, mutta tartunnat ovat nyt jakaantuneet tasaisemmin koko maan alueelle.

Epidemian alussahan Pohjois-Italiassa oli huomat-
tavasti enemmän sairastuneita ja kuolleita kuin 
muualla. Nyt maa on jaettu erivärisiin alueisiin 

tautitilanteesta riippuen, ja liikkumis- ym. rajoitukset 
määrätään paikallisesti sen mukaan, kuulutaanko kel-
taiseen, oranssiin vai punaiseen alueeseen. Rajoitukset 
ovat joka tapauksessa tiukat, ja ne vaikuttavat suuresti 
myös seurakuntien toimintaan. 

– Täällä Italiassa koronan toinen aalto tuli pahem-
pana kuin ensimmäinen, Tuula Kuorilehto-Secondi 
kertoo. – Joulun ja vuodenvaihteen olemme olleet tiu-
kasti kodeissamme. Olemme pitäneet kaikki seurakun-
nan kokoukset jälleen vain netin kautta. Vierailujakin on 
pitänyt rajoittaa.

KIRJALLISUUSTYÖ TUOTTAA TULOSTA
Korona ei kuitenkaan ole keskeyttänyt One Way Mis-
sionin kirjallisuustyötä Italiassa. Tapani Suonnon kirjan 
Valmistu Jumalan käyttöön italiankielinen käännös il-
mestyy tammikuussa.

– Koemme, että sen ilmestyminen on hengellinen 
läpimurto monella tapaa, Tuula sanoo.

Italiassa otetut valokuvat olivat puolestaan virike 
kaksikieliselle runokirjalle, josta Tuula kertoo: 

– Ilokseni sain kivaa postia, kun Suomessa julkaistiin 
Helena Hännisen ja Atte Auvisen runokirja Minne us-
koni ulottuu. Kirjan runot ovat sekä suomeksi että itali-
aksi. Helenan syvälliset runot sopivat niin uskoville kuin 
Jeesusta vielä etsivillekin. 

Atte Auvinen vieraili Italiassa nuorten konferens-
sissa 2019. Matkallaan hän opetti innokkaalle kahden-
kymmenen italialaisen ryhmälle televisio-ohjelmien 
kuvausta. Samalla matkalla syntyivät myös runokirjan 
kuvat Italiasta.

One Wayn käynnistämät kirjallisuus- ja TV-työ vas-
taavat ennen kaikkea Italian seurakuntien kipeään 

Raamatun opetuksen tarpeeseen. Saakoon puhdas ja 
siunaava Sana niiden kautta kasvattaa uskovia Jeesuk-
sen tuntemisessa, jotta seurakunnat voivat olla valmiita 
viemään evankeliumin vapauttavaa sanomaa uskon-
nollisuuden sitomien ihmisten sydämiin. 

ONE WAY -KESKUS ODOTTAA TOTEUTUMISTAAN
Koronatilanteen aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat 
hidastaneet One Wayn suunnitelmien toteutumista 
Missione Italiana per l’Evangelon Anagnin työkeskuk-
sessa. Emme voi tietää, milloin One Wayn tiimi pääsee 
siellä uudelleen vierailemaan. Tuula pyytääkin rukoile-
maan, koska ja miten suomalaisten ryhmiä voi uudes-
taan tulla Italiaan. Rukoillen siis odotamme, miten Tai-
vaallinen Isämme ohjaa työtä eteenpäin. 

Toivomme, että Anagnissa voisi tulevaisuudessa 
olla myös One Wayn Italian työn keskus.

Mimosan kukat ovat siellä jo nupuilla ja ruusut kuk-
kivat yhä puutarhassa. Kevät tulee tänäkin vuonna ko-
ronasta huolimatta, jos Luoja sen suo! 

Ja kaiken epävarmuuden keskellä tiedämme var-
masti, että kristityn toivo ei tuota pettymystä. 

”...me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että 
ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys 
koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. 
Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakka-
us on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen 
kautta, joka on meille annettu.” (Room. 5:3-5). 

TEKSTI HELENA HÄNNINEN

korona sulki seurakunnat
Italiassa
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MALAWI

Malawissa vuodenvaihteessa pelloilla kypsyvä maissisato antaa vielä odottaa  
sadonkorjuuta muutaman kuukauden. Sen lisäksi, että sadekauden sateet tuovat 
toivoa paremmasta sadosta, ne voivat myös yhtenä myrsky-yönä huuhtoa pellot 
paljaiksi, romahduttaa koteja ja viedä tukevammistakin rakennuksista katot men-
nessään. 

Malawissa valmistaudutaan johonkin uuteen
TEKSTI MERVI ITÄLINNA  KUVAT MERVI ITÄLINNA JA BRAZIUS KACHALA

Kerrankin luoksemme tuli eräs 
mies, joka kertoi hänelle käy-
neen näin. Siinä tilanteessa meil-

lä ei ollut paljoakaan mahdollisuuksia 
auttaa. Ehkä hän sai ruokarahan päiväk-
si tai viikoksi, ehkä jonkinlaisen toivon-
kipinän, että tästäkin selvitään, ja niin 
hän lähti kiittäen jatkamaan matkaansa. 

One Wayn Malawi-työkin on nyt ti-
lanteessa, jossa käännetään katse men-
neestä tulevaan. Kiitetään menneestä 
hyvästä, otetaan siitä oppia ja suunna-
taan tulevaan. One Wayssa on päätetty 
pienin askelin lähteä katsomaan, mitä 
uutta Malawi-työssä voisi olla tulossa.

MITÄ TULEVA SITTEN VOISI OLLA?
Pastorikoulutukset ovat olleet hedel-
mällisiä, ja niitä jatketaan. On tärkeää 

saada seurakuntatyö kukoistamaan, 
niin että pastoreilla olisi tiimi ympäril-
lään, että he välittäisivät evankeliumin 
sanomaa opetuksissaan ja teoillaan, ja 
eläisivät sitä todeksi omassa arjessaan. 
Kysymys on, miten niin miehet, naiset 
kuin lapsetkin löytäisivät paikkansa Ju-
malan seurakuntaperheessä. Saisivat 
todellisen toivon ja ilon elämäänsä. 
Miten saada seurakuntiin uudenlaisia 
toimintamalleja, joissa seurakunnalla 
olisi entistä enemmän vastuuta huo-
lehtia myös vähempiosaisista? Tehdä 
enemmän paikallisesti sitä työtä, mitä 
aiemminkin tehtiin. 

Vanhus- ja vammaistyöllä, jota One 
Way teki yli kymmenen vuotta, on ollut 
suuri merkitys. Moni vanhus ja vammai-
nen totesi sen nostaneen heidän arvos-

tustaan ihmisenä muiden silmissä. Silti 
vielä tänäkin päivänä saatetaan ajatel-
la, että noituus on pitkän iän salaisuus. 
Vanhuksia ei edelleenkään aina kohdel-
la hyvin, vaikka toisaalta heitä myös ar-
vostetaan. Vielä tänäkin päivänä vam-
maisia piilotellaan ja heitä pidetään 
hyödyttömänä taakkana, kun he eivät 
kykene työntekoon. Nämäkin ovat asi-
oita, joihin seurakunnat voisivat ottaa 
kantaa ja vaikuttaa omalla esimerkil-
lään. Työntekijämme Brazius Kachala 
kiersi jälleen joulun aikana viemässä 
vanhuksille ja vammaisille jouluterveh-
dykset. Apulaisenaan hänellä oli yksi 
kummilapsistamme.

KUMMITUKI AUTTAA 
Nuorten koulunkäyntiä tuetaan kum-
mituella edelleen. Moni asia on muut-
tunut, ja tarvitaan rukousta, että oikeat 
asiat tapahtuvat oikeaan aikaan ja oi-
kealla tavalla. Jumalan tavalla ja Hänen 
aikataulussaan. Orpokoti ja klinikka ei-
vät ole tällä hetkellä One Wayn käsissä, 
mutta rukouksissa ja haaveissa lienee 
kuitenkin klinikankin elvyttäminen vie-

lä jonain päivänä. One Way -kylän uusi 
alku on kuitenkin vielä vain unelma. 

Tänäkin jouluna lapset järjestivät 
pienen joulujuhlan, jossa esittivät jou-
luevankeliumin ja söivät hyvän aterian. 
Uudet vaatteet kuuluvat myös jouluun, 
kiitos näistäkin kummeille!

Kuluneiden vuosien varrella mie-
timme monesti, miten parhaiten aut-
taisimme paikallisia auttamaan itse 
itseään. Auttaisimme alkuun, ja sitten 
saisimme huomata työn saaneen siivet 
alleen, saisimme todeta käyneemme 
tarpeettomiksi. Siihen on hyvä tähdätä. 
Näin kävi aids-työssäkin tukiryhmien 
suhteen.

AIDS-TYÖ ON JATKUNUT 
Marianne Raatikainen sai vuonna 
2007 sydämelleen hiv-positiiviset ja 
kutsui heitä koolle. Ensimmäiseen ko-
koontumiseen tuli muutama ihminen, 
arkaillen ja epäröiden. Vähitellen väki-
määrä kasvoi, vertaistuki oli tärkeää.

Kokoontumisissa oli aina myös 
hengellinen ja lääketieteellinen osio. 
Klinikan työntekijät toivat tietoa lää-
kityksestä ja muusta ajankohtaisesta, 
ja osallistujat saivat esittää heille kysy-
myksiään. Kun ryhmässä parin vuoden 

jälkeen oli jo parisataa jäsentä, päädyt-
tiin jakautumaan pienryhmiin, jotka ko-
koontuivat viikoittain itsenäisesti omilla 
alueillaan. Myös muutama lasten ryh-
mä perustettiin. 

Niin ryhmät kuin yksittäiset ryh-
mäläisetkin saivat konkreettista apua 
matkan varrella. Lopulta ryhmät saivat 
myös omat kummit, ja kummien tuki 
oli tässäkin työssä erittäin tärkeä. Ker-
ran kuussa jatkuivat ryhmien yhteiset 
kokoontumiset kirkolla, jossa muun 
ohjelman lisäksi ruokailu oli aina odo-
tettu osa kokoontumista. Tapaamisissa 
ryhmien jäsenet saivat tietoa ja ymmär-
sivät lääkityksen merkityksen. Ryhmillä 
olikin suuri rooli viedä tätä tietoa ja tu-
kea eteenpäin. 

Monet draamat ryhmissä välittivät 
tietoa siitä, miten tärkeää on puhua asi-
asta, käydä testeissä ja ottaa lääkkeet 
säännöllisesti. Ryhmäläiset veivät 
eteenpäin viestiä, miten tulla toi-
meen viruksen kanssa ja elää vas-
tuullisesti tavallista elämää siinä 
kuin kuka tahansa muukin. 

One Wayn puitteissa oli 
käynnistetty tärkeä työ, joka 
oli levinnyt laajalle ja jatkoi 
toimintaansa itsenäisesti sil-

loin, kun One Way ei enää voinut olla 
mukana. Yhteistyötä näidenkin ryhmi-
en kanssa on tarkoitus jatkaa.

NYT ON RUKOUKSEN JA TUEN AIKA
Tämä koronan hiljaiselon aika saa toi-
vottavasti olla valmistautumisen aikaa 
johonkin uuteen Malawissa. On aika 
yhdessä paikallisten kanssa ideoida, 
mitä tuleva voisi olla. On aika rukoilla. 
Ehkä myös aika miettiä, haluaisitko sinä 
olla myös taloudellisesti tukemassa 
tätä Malawi-työtä, joka koki myrskyssä 
kovat kolhut, mutta on nyt valmis jat-
kamaan matkaa kiitollisin ja luottavaisin 
mielin. Rukoillaan yhdessä työhön joh-
datusta. 

Lasten hiv-tukiryhmän 
kokoontuminen

MALAWIN TYÖ
040 756 8410
malawi@onewaymission.fi

Maryn luona
joulutervehdyskäynnillä

Luka odottaa 8. luokan
loppukokeiden tuloksia
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Kulunut vuosi on ollut monin tavoin haasteellinen. Kiitos Jumalalle, yhteydenpi-
to venäläisiin ystäviimme on kuitenkin ollut säännöllistä.

Myös rukouksen silta on toimi-
nut hyvin. Rukouspyynnöt ja 
kiitosaiheet ovat kulkeneet 

koronasta huolimatta sekä sieltä tänne 
että täältä sinne.

VALENTINAN RANKKA VUOSI
Työntekijämme Valentina Kutuzova 
on kokenut kovia tänä vuonna. Vuoden 
alussa hänen tyttärensä Galina sai ko-
mennuksen työnsä puolesta 900 km:n 
päähän Käkisalmesta, jossa Valentina 
asuu. Galina toimi usein äitinsä au-
tonkuljettajana, koska tämän näkö oli 
kaihin vuoksi sen verran huonontunut, 
että hän jätti ajamisen mieluummin tyt-
tärelleen. Galinan lähtiessä hänen kaksi 
kissaansa muuttivat Valentinan luokse 
asumaan. 

Keväällä Valentinalle jo vuosia sitten 
hankittu auto hajosi. Pian sen jälkeen 
Valentina sairastui koronavirukseen. 
Sairauden alkuvaiheessa hän valitte-
li kuumetta ja yskää, mutta jatkoi siitä 
huolimatta kasvimaansa hoitamista. 
Kun hengittäminen sitten kävi todella 
vaikeaksi, Valentina suostui lähtemään 
sairaalaan. Hän selvisi onneksi lisäha-
pen avulla niin, ettei häntä tarvinnut lä-
hettää Käkisalmen sairaalasta Pietariin 
tehohoitoon.

Suomessa – niin kuin varmaan myös 
Venäjällä – rukoiltiin hartaasti Valenti-

nan puolesta, ja Herra paransi hänet 
kokonaan. Sairaalassa ollessaan Valen-
tina evankelioi mm. huonetoverinsa, 
vakaan ateistin. Sairaalasta lähtiessään 
tämä huonetoveri oli uskossa. Valenti-
na myös lauloi hengellisiä lauluja huo-
neessaan. Ovi käytävään oli auki, joten 
monet kuulivat laulut. 

Viime syksynä Valentinan hyvä ys-
tävä ja monissa kesäkonferensseissa 
Suomessakin käynyt Ludmila sairastui 
koronaan. Rukouksista huolimatta hän 
menehtyi. Valentinalle se oli raskas isku.

Pian Ludmilan kuoleman jälkeen Va-
lentinan isä, 92 v, sairastui haimatuleh-
dukseen, mutta kieltäytyi menemästä 
sairaalaan. Isä oli niin heikossa kunnos-
sa, että hän putosi kotonaan sängystä. 
Seurasi sairaalakäynti, jossa todettiin, 
että koska luita ei ollut murtunut, isä 
voitiin lähettää takaisin kotiin, vaikka 
hän ei jaksanut nousta sängystä itse. 
Valentina uupui hoitaessaan isäänsä. 

Kun isän vointi entisestään huono-
ni, hänet vietiin uudestaan sairaalaan. 
Valentina oli hänen luonaan siellä ja 
evankelioi isäänsä. Valentinan suureksi 
iloksi isä antoi elämänsä Jeesukselle 
juuri ennen kuolemaansa, ja muutama 
muukin samassa huoneessa olevista 
miehistä tuli uskoon. Valentina on to-
della armoitettu evankelista. Olemme 
hyvin kiitollisia hänestä.

KOIVISTON LASTENKOTI
Koiviston lapset ovat säästyneet ko-
ronavirukselta. He saivat lähteä joulu-
lomalle terveinä ja iloisina. Muutamat 
hoitajat ovat sen sijaan sairastaneet 
koronan, mutta lievänä. Tänä jouluna 
emme voineet toimittaa heille joululah-
joja niin kuin tavallisesti, mutta toivot-
tavasti koittaa vielä aika, että pääsem-
me käymään Koivistossa ja tapaamaan 
kaikkia siellä.

NADJAN PERHEKUNTA
Nadjan 17-vuotias tytär Elja synnytti 
terveen tyttövauvan toisena joulupäi-
vänä. Muistamme heitä rukouksin. El-
jalla ja hänen poikaystävällään Niko-
lailla on jo ennestään 1-vuotias poika 
Miroslav, joten Nadja-äidin asunnossa 
lienee tällä hetkellä aikamoinen vilske. 

Muistetaan rukouksin myös lähetys-
kohteitamme Heinjoella, Käkisalmessa, 
Kirvussa ja Viipurissa. Rukoillaan, että 
alkanut vuosi toisi meille jälleen mah-
dollisuuden päästä tapaamaan kaikkia 
rakkaita ystäviämme itärajan takana. 

VENÄJÄ

VENÄJÄN TYÖ
040 723 8188
venaja@onewaymission.fi

Uutisia Venäjältä
TEKSTI IRMELI STENLUND  KUVAT KRISTIINA WILEY JA NADJA ASTAKHOVA

TEKSTI VIRVA SIIVOLA  KUVA SAJI KURIAN

Kurianit olivat yrittäneet jo marras-
kuun lopulla päästä autolla rajan 
yli Intiasta Nepaliin, mutta silloin 

raja oli vielä suljettu. He joutuivat jää-
mään Intian puolelle maaliskuun 2020 
lopussa, kun menivät hakemaan siellä 
opiskelevia kahta lastaan kotiin autolla, 
ja rajat suljettiinkin äkillisesti pandemi-
an vuoksi.

KUN JUMALA KUTSUU,    
HÄN EI JÄTÄ YKSIN 
Vuosi 2020 oli monessa mielessä mer-
kittävä Kurianeille. Siitä, kun he en-
simmäisen kerran saapuivat Nepaliin, 
oli kulunut 20 vuotta. Saji ja Hannah 
tapasivat toisensa raamattukoulussa, 
ja avioiduttuaan he päätyivät yhteisen 
lähetysnäyn seurauksena Nepaliin, jos-
sa oli silloin kylmä talvi. Sekä Saji että 
Hannah ovat lähtöisin lämpimiltä seu-
duilta, joten muutos oli melkoinen. He 
eivät osanneet maan kieltä, eivät tun-
teneet kuin pari, kolme ihmistä siellä, 
ja Hannah oli kolmannella kuukaudella 

raskaana. Heillä oli paljon vaikeuksia 
työn alussa, mutta jos Jumala jonnekin 
kutsuu, hän ei jätä yksin.

TAVOITTEENA KOULUTTAA JA VARUSTAA 
SEURAKUNTIEN PERUSTAJIA
Vaikka mennyt vuosi jäi evankelioin-
nin ja seurakuntien istutuksen osalta 
Nepalin työssä hiljaiseksi, soi se aikaa 
hiljentymiseen ja Jumalan tahdon etsi-
miseen. Alkaneelle vuodelle Kurianeilla 
on päätavoitteena kouluttaa, varustaa 
ja lähettää nuoria seurakuntien perus-
tajia eri puolille Nepalia ja myös lähi-
alueille maan rajojen ulkopuolella. Tällä 
hetkellä Saji tukee eri tavoin 24 seura-
kuntaa, ja opastaa ja neuvoo myös mui-
ta seurakuntia sähköisen viestinnän kei-
noin. Sajin tavoite on edelleen saada 
100 seurakunnan luku täyteen vuoteen 
2025 mennessä. Hänen toiveensa on 
levittää työsarkaa myös Intian puolelle. 
Nepalissa ja Intiassa on edelleen pal-
jon syrjäisiä alueita, joissa ei ole kuultu 
evankeliumia.

LASTENKOTI TAKAA KOULUNKÄYNNIN
Lastenkodissa on tällä hetkellä 22 lasta. 
Osa heistä jouduttiin sijoittamaan su-
kulaisten luo pandemian alkuvaiheessa 
hallituksen määräyksestä. Kurianien pa-
lattua kotiin kaikille lapsille tehtiin koro-
natesti, ja vain yhdellä, Hardik-pojalla, 
oli virus ja hän joutui olemaan eristyk-
sissä tätinsä luona tietyn ajan. Lapsille 
on tärkeää päästä takaisin lastenkotiin, 
vaikka heillä olisi kaukaisia sukulaisia, 
koska muuten he eivät voi käydä kou-
lua.

Psalmi 91 on kannatellut myös Ku-
rianin perhettä koko vuoden ajan! 

NEPALIN TYÖ
040 720 3670
nepal@onewaymission.fi

NEPAL

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

Intian ja Nepalin välinen raja avautui pitkän tauon jälkeen joulukuun alkupäivinä, ja Saji 
ja Hannah Kurian pääsivät palaamaan Intiasta Nepalin Kathmanduun 6.12.2020

20 VUOTTA TYÖTÄ NEPALISSA

Elja, Nikolai ja tyttövauva Daria

Valentina Kutuzova
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Edes koronavirus ja sen mukana tulleet rajoitteet eivät ole pystyneet pysäyttämään 
One Way Centerin väkeä Mongoliassa. Rajoitteiden aika on käytetty hyväksi ja ope-
teltu uusia taitoja omavaraisuuden lisäämiseksi. Runsaan työttömyyden maassa 
moninainen ammattitaito on tärkeä asia.

UUSIA TUULIA MONGOLIASSA
TEKSTI TIINA SINKKONEN  KUVAT ERDENETUYA BATMYAGMAR

Mongolian työkeskuksessamme 
väki jaksaa ilahduttaa hyvillä 
uutisilla. Vaikka työn haasteet 

ovat monet, yritteliäisyyden ja kekse-
liäisyyden puutteesta heitä ei voi syyt-
tää. Suotta ei työmme johtajaa Munk-
huu Magsaria ole valittu Mongolian 
parhaaksi johtajaksi. Hän pystyy kehit-
tämään työtä luovalla tavalla ihmisiä 
rohkaisten ja tukien.

USKOON TULLEET ENTISET  
ALKOHOLISTIT ROHKAISUNA MUILLE
Viime lehdessä kerrottiin sadonkor-
juusta, johon sekä henkilökunta että 
naisten- ja miestenkodin asukkaat osal-
listuivat ahkerasti. Sato on nyt korjattu 
talteen suureen kellariin ja vihannekset 
säilötty varastoon talvea varten. Mer-
kittävä osa keskuksen ruoasta onkin 
tuotettu omilla pelloilla ja suuressa kas-
vihuoneessa. Ulan Batorin ulkopuolella 
sijaitsevista viljelyksistä huolehtii kas-
vukaudella joukko miestenkodin asuk-

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

MONGOLIA

kaita, jotka asuvat jurtassa viljelysten 
läheisyydessä. 

Nämä uskoon tulleet miehet ovat 
olleet todistuksena ja esimerkkinä 
muille, lähellä työskenteleville henki-
löille siinä, että he ovat vapautuneet 
alkoholismista. Asia, joka on synnyttä-
nyt ihmetystä ja uteliaisuutta muissa. 
Alkoholismi on hyvin merkittävä ongel-
ma Mongoliassa. Elämä ei varmasti ole 
helppoa näille miehille, joilla alkoholi 
on usein tuhonnut terveyttä pysyvästi. 
Erään tiimimatkalla tapaamamme mie-
hen oli vaikea tuottaa edes puhetta, 
hänen aivonsa olivat niin vaurioituneet. 
Jumala on kuitenkin hyvä ja voimalli-
nen auttamaan heikkoja ihmisiä.

KARANTEENIAJAN HYÖDYNTÄMINEN
Koronarajoitteiden aika käytettiin OW-
keskuksella tehokkaasti hyväksi. Kun 
jouduttiin karanteeniin, keskukseen 
palkattiin huovutuksen opettaja. Kah-
deksan henkilöä osallistui kurssille, ja 

niin syntyi huopatossuja kaikissa sa-
teenkaaren väreissä lapsille ja aikuisille. 
Lisäksi huiveja, liivejä, koruja, tohvelei-
ta, sohvatyynyjä ja laukkuja. Kauniita 
tuotteita omaan käyttöön ja myytäväk-
si. Nyt koulutuksen käyneet henkilöt 
pystyvät tulevaisuudessa hankkimaan 
elantonsa ja keskukselle tuloja liiketoi-
minnalla. 

Onnistunut kurssi johti myös uu-
teen suunnitelmaan. Arkhangaissa, 500 
km päässä Ulanbatorista sijaitsevassa 
maakunnassa asuva opettaja järjestää 
vastaavan kurssin myös omalla paikka-
kunnallaan. Hän on paikallisen pasto-
rin vaimo ja hänen miehensä huolehtii 
neljästä pienestä seurakunnasta sillä 
alueella. Koska työttömyys on korkea, 
opettaja kerää myös siellä 10 hengen 
ryhmän opiskelemaan huovutusta. 
Opettaja on jo 20 vuoden ajan toiminut 
alalla, ja hänellä on paljon kokemusta. 
Meillä One Wayssa on ilo tukea tällai-
sia hankkeita, jotka parantavat ihmisten 
elämänlaatua tuoden uusia mahdolli-
suuksia.

KOVA PAKKASTALVI
Mongoliassa on talvi ja kylmä. Joulu-
kuussa 2020 pakkasasteita on ollut jo 
-30-40 celsiusta. Keskuksen asukas-
määrään tämä vaikuttaa lisäävästi. Ko-
ronasta maa on selviytynyt melko pie-
nin vaurioin. Tätä kirjoittaessa maassa 
on todettu vain 1 006 tartuntaa eikä 
yhtään kuollutta. Tartunnat olivat lisäksi 
jo kääntyneet laskuun, ja kymmenet yri-
tykset olivat jo avaamassa toimintaansa 
uudelleen. Uusimpien tietojen mukaan 
sulkuihin ollaan kuitenkin taas palaa-
massa. 

Jäämme siis siunaamaan ystäviäm-
me Mongoliassa ja rukoilemaan heidän 
puolestaan. Jumala suokoon maahan 
herätyksen, jotta maan 2 %:n kristitty-
jen määrä tulisi kymmenkertaiseksi. 

KIINA

KIINAN TYÖ
045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

Miestenkodin asukkaita harjatalkoissa

Kiinan kiristyvä kontrolli aiheuttaa suuria haasteita kristityille. Vaikka tilanne voi vaihdella paljonkin eri osissa laajaa maata, 
on kristittyjen tilanne heikentynyt kaikkialla viime vuosina.

KIINAN TYÖSSÄ SUURIA VAIKEUKSIA!
TEKSTI TAPANI SUONTO JA TIINA SINKKONEN  KUVA TIINA SINKKONEN

Vuoden 2018 uskontoasetuksia 
sovelletaan ankarasti ja niiden 
avulla rajoitetaan kansalaisten 

vapautta. Paine omaksua kommunis-
tisen puolueen ideologia on suuri ja 
sitoutuminen ulkomaisiin tahoihin on 
vaarallista. Tämä tekee vaikeaksi myös 
One Wayn yhteydenpidon kiinalaisiin 
yhteistyökumppaneihimme. Emme voi 
olla varmoja, aiheutuuko yhteydestäm-
me heille vaaraa.

Viimeisimmän, useamman kuukau-
den takaisen tiedon mukaan, kodilla 
voidaan hyvin. Lapsiluku oli silloin en-
nallaan, kuusi lasta, ja koronasta huo-
limatta lapset olivat säilyneet terveinä. 
Lapsien määrä on vähentynyt One 
Wayn lastenkodilla viime aikoina. Se 
johtuu kiristyneestä tilanteesta, jonka 
johdosta lasten pelastustyö turvautuu 
nyt yhä enemmän yksityisten kristitty-
jen koteihin. 

SUURIMMAT VAIKEUDET
Kiinan kiristyneen kontrollin vuoksi yh-
teydenpito yhteistyökumppaneihimme 
on täysin tyrehtynyt, ja sen tähden Kii-
nasta tuleva raportointi varojen käytös-
tä on estynyt.

Kaikkea yhdistystoimintaa valvoo Suo-
men Poliisihallitus, ja sen asettamat eh-
dot varojen lähettämiseksi ulkomaille 
eivät aina ota huomioon maan sisäisen 
tilanteen aiheuttamia ongelmia. Meil-
tä edellytetään tarkkaa varojen käytön 
valvontaa ja raportointia, jonka täytyy 
perustua paikallisen toimijan kirjanpi-
toon sekä tarkastuskäynteihin paikan 
päällä. Viime vuosina ilmenneet väärin-
käytökset joidenkin yhdistysten varojen 
käytössä ovat ilmeisesti pakottaneet 
viranomaiset asettamaan entistä tar-
kemmat vaatimukset varojen käytön 
seurannalle.

YHTEYDENPITO EI ONNISTU
Kiinan kristittyjen tilanteen kiristyminen 
on ajanut toiminnan yhä voimakkaam-
min maan alle ja peittämään kaikki 
yhteydet ulkomaille ja ulkomaalaisiin. 
Siksi tarkastusvierailut eivät ole olleet 
enää suositeltavia turvallisuussyistä. 
Tämä on tosin ollut mahdotontakin vii-
me vuoden aikana johtuen koronaepi-
demiasta. 

Myös sähköpostiyhteydet ja teksti-
viestit sekä puhelut ovat täysin poissul-
jettuja, sillä kaikkea ulkomaille suuntau-

tuvaa kommunikointia seurataan Kiinan 
viranomaisten taholta tarkkaan. Ainoa 
yhteydenpitoväline, johon ollaan vielä 
uskallettu turvautua, on Signal-viesti-
palvelu. Sen pitäisi olla kaikkein tur-
vallisin kommunikaatioväline. Sitäkään 
kautta ei yhteyttä ole kuitenkaan saatu 
enää muutamaan kuukauteen.

Mikäli emme saa Kiinasta vaadittuja 
raportteja varainkäytöstä, se voi aihe-
uttaa äärimmillään koko työn alasaja-
misen. Emme voi jatkaa toimintaa, jos 
emme täytä vaatimusta seurannasta 
varojen todellisesta käytöstä.

Olemme kaikessa työssämme erityi-
sen riippuvaisia Jumalan johdatuksesta 
ja ylhäältä tulevasta viisaudesta.Tällä 
hetkellä tarvitsemme ennen kaikkea 
rukousta, että Pyhä Henki saa meitä 
johdattaa näiden vaikeiden päätösten 
äärellä. Kiitos esirukouksista! 

Huovutuskurssin tuotoksia
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TARVITAANKO VIELÄ TÄNÄ
PÄIVÄNÄ PAIKALLISTA

SEURAKUNTAA?

MITÄ SEURAKUNTAELÄMÄ ON  
OPETTANUT MINULLE? 
Jumalan seurakunta ei KOSKAAN tääl-
lä ajassa ole täydellinen, sillä jokaisessa 
meissä vaikuttaa lihallisuus, halusim-
mepa sitä tai emme. Olen huomannut 
vuosien saatossa, että ihminen, joka 
tulee uskoon, mutta jolla ei ole paikal-
lista kotiseurakuntaa, on helposti kuin 
lastu laineilla ajautuen erilaisten oppi-
en vaikutuksesta joko liialliseen radi-
kaalisuuteen tai luopumukseen. Yksin 
kiertolaisena ollessa on helppoa olla 
ehdottoman oikeaoppinen. On help-
poa vetää tiukkaa linjaa, kun ei tarvitse 
olla kenellekään tilivelvollinen toimin-
nastaan. 

Paikallinen seurakunta luo turvalli-
set puitteet hengelliselle kasvulle juuri 
siten, että uskova sitoutuu vanhimpien 
(kollektiivinen johto, ei yhden miehen 
johtajuus) kaitselmuksen alaisuuteen. 
Seurakunnassa me opimme elämään 
sovussa toisin ajattelevien uskovien 
kanssa, sillä hengellisen kasvun yksi 
hedelmä on ymmärtää myös eri tavalla 
ajattelevia uskovia. Riitojen tähden ei 
kannata jättää seurakuntaa, vaan sopia 
riidat, sillä se on hengellistä ja Juma-
lan mielen mukaista. Juuri toisin ajat-
televien ihmisten kautta Jumala usein 
kasvattaa meitä. Seurakunnasta pois 
lähteminen vie molemmilta osapuolilta 
Jumalan antaman kasvun mahdollisuu-
den.

”Seurakunnalla oli nyt koko Juudeas-
sa, Galileassa ja Samariassa rauha. 
Se rakentui ja eli Herran pelossa ja 
kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta 
vaikutuksesta.” (Apt. 9:31)

Alkuseurakunnassa oli varmasti mo-
nenkirjavia mielipiteitä eri asioista, 
mutta uskovat saivat kokea siunauksia, 

koska heillä oli keskinäinen rauha eri 
näkemyksistä huolimatta.

ONKO JOKAISELLA PAIKKAKUNNALLA 
VAIN YKSI JUMALAN SEURAKUNTA? 
Jumalan ensisijainen toive on varmasti, 
että olisi yksi joukko, joka olisi satapro-
senttisesti yhtä toteuttaen Jumalan tah-
toa kullakin paikkakunnalla. Tiedämme 
kuitenkin, että ainakin Suomen suurissa 
kaupungeissa saattaa olla kymmeniä 
erinimisiä seurakuntia. Niistä suurin osa 
haluaa vilpittömästi toteuttaa uskoansa 
Jeesukseen noudattaen apostolien oh-
jeita, jotka ovat löydettävissä Raama-
tun sanasta. 

Raamatussa puhutaan kaupunki-
kohtaisista seurakunnista (Tessalonika, 
Efeso, Kolossa, Kenrea jne.), jotka tus-
kin kokoontuivat kerralla yhteen, aina-
kaan sen jälkeen, kun uskoon tulleiden 
määrä alkoi kasvaa. Sen sijaan suuret 
kaupunkiseurakunnat kokoontuivat 
keskinäiseen yhteyteen kodeissa ”ko-
tiseurakuntina” viettämään ehtoollista, 
rukoilemaan ja saamaan sanan opetus-
ta ja veisaamaan ylistystä Herralle. 

”Tervehdys Priskalle ja Akvilalle, työ-
tovereilleni Kristuksessa Jeesuksessa. 
He ovat panneet oman kaulansa alt-
tiiksi minun henkeni puolesta, ja hei-
tä kiittävät, en ainoastaan minä vaan 
myös kaikki pakanoiden seurakun-
nat. Tervehdys myös seurakunnalle, 
joka kokoontuu heidän kodissaan.” 
(Room. 16:3–5, lihavointi TL)

”Tervehtikää Laodikeassa olevia vel-
jiä ja Nymfaa sekä hänen kodissaan 
kokoontuvaa seurakuntaa.”  
(Kol. 4:14, lihavointi TL)

Mielenkiintoista on, että arkeologisten 
kaivausten avulla on löydetty Korinttos-
ta sen aikaisia ”tabernoita” eli yhdis-
tettyjä asuin- ja liiketiloja, joissa pystyi 
kokoontumaan kerralla parinkymme-
nen henkilön joukko. Varakkaimmilla 
perheillä oli suuremmat tilat, ja silloin 
väkimäärä saattoi olla 30–40 henki-
lön luokkaa. Joka tapauksessa oli sula 
mahdottomuus, että paikkakunnalla 
olisi kokoontunut vain yksi ainoa seura-
kunta yhdessä ainoassa paikassa, pait-
si aivan työn alkuvaiheessa. Uskovien 
määrän kasvaessa kotien ovet avautui-
vat ja Kristuksen seurakunnat kokoon-
tuivat niissä. Kun lukee, miten Paavali 
ohjeisti seurakuntalaisia, voi päätellä, 
että joukot eivät voineet olla kerralla 
kovin isoja.

”Kuinka siis on, veljet? Kun tulette 
yhteen, on jokaisella jotakin annetta-
vaa: millä on virsi, millä opetus, millä 

Toiset sanovat, että seurakuntien 
aika on ohi ja on aika keskittyä 
pieniin rukousryhmiin. Joidenkin 

mielestä seurakunnat ovat niin maal-
listuneita, ettei Jumala voi enää toimia 
niiden keskellä. Rohkeimmat uskaltavat 
väittää, ettei mitään seurakuntaa tarvi-
ta, vaan riittää, että uskovat kokoon-
tuvat yhteen rukoilemaan ja lukemaan 
Jumalan sanaa. Ja joidenkin mielestä 
olemme tulleet aikaan, jossa meidän 
pitää mennä seurakuntana ”maan alle” 
ja luopua kaikista nimistä. Jos emme 
toimi niin, voimme saada siitä Jumalan 
tuomiot osaksemme. 

MIKÄ ON TOTUUS? 
Uskallan Jumalan sanan pohjalta väit-
tää, että vielä tänäkin päivänä Jumala 
on sitoutunut paikalliseen vajavaiseen 
seurakuntaansa ja haluaa sen kautta 
toimittaa tehtävää, jonka Hän sille us-
koi: Mennä kaikkeen maailmaan vie-
mään evankeliumia, opetuslapseut-
tamaan uskoontulleita ja tekemään 
pyhistä (Jeesukseen uskovista) palve-
lijoita Jumalan valtakunnan työhön. 
Meidän tulisi suorittaa tätä työkomen-
nusta niin kauan kuin voimme sitä va-
paasti tehdä. Lutherin ohjeen mukaan 
on edelleen hyvä elää: ”Vaikka Jeesus 
tulisi huomenna, niin tänään istuttaisin 
omenapuun”.

Katsellessani omaa uskonelämääni 
taaksepäin en voi muuta kuin kiittää 
Jumalaa siitä, että uskoontulon alku-
vaiheessa pääsin mukaan paikalliseen 
seurakuntaan. Se oli minulle paikka, 
jossa sain kasvaa Jumalan antamaa 
kasvua toisten uskovien keskellä. Siellä 
sain nähdä ja kokea ilon ja surun hetkiä. 
Sain nähdä, mitä seurakuntaelämä voi 
olla kauneimmillaan – ja myös, mitä se 
voi olla kauheimmillaan, kun lihallisuus 
pääsee valtaan. 

TEPPO LEHTOMÄKI

ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä 
selittää; kaikki tapahtukoon raken-
nukseksi.” (1. Kor. 14:26, lihavointi TL)

Tätä taustaa vasten voisi olettaa, että 
jos esimerkiksi jollain pienellä 10 000 
asukkaan paikkakunnalla oli 500 uudes-
tisyntynyttä uskovaa, jotka kokoontui-
vat kodeissa 25 hengen ryhminä, niin 
paikkakunnalla oli yksi Kristuksen seu-
rakunta, joka kokoontui 20:na eri ”ko-
tiseurakuntana”. Jokainen 25 hengen 
kotiryhmä piti varmasti itseään seura-
kuntana eikä vai ”osaseurakuntana”. 

Herralle tuskin on ongelma, että us-
kovat kokoontuvat viikoittain eri ”lippu-
kuntien” alla ylistämään ja palvomaan 
Jeesuksen voittoa sanan opetuksen ää-
relle muistaen sen, että kaikki ovat yhtä 
suurta Kristuksen perhettä.

MIKÄ ON SE OIKEA SEURAKUNTA  
PAIKKAKUNNALLA? 
Kun paikkakunnalla on monia ”kotiseu-
rakuntia”, mistä uskova voi tietää, mikä 
on se oikea seurakunta? 

Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että 
seurakunta, jonka kautta ihminen tulee 
uskoon, on todennäköisesti koti, johon 
Jumala on halunnut hänet johdattaa. 
Jos uskoontulo tapahtuu yksin ollessa, 
on hyvä rukoilla, että Jumala itse sai-
si johdattaa uskovan sellaiseen yhtey-
teen, jossa tämä pääsee palvelemaan 
Herraa.

Jos et ole vielä löytänyt seurakun-
taa, kannattaa mennä mukaan paikal-
listen seurakuntien rukouskokouksiin 
aistimaan ilmapiiriä rukoillen, olisiko 
kyseinen seurakunta mahdollinen koti. 
Kun olet löytänyt hengellisen kodin, 
sitoudu siihen ja muista samalla, että 
kaikki paikkakunnan uskovat ovat yhtä 
perhettä sinun kanssasi, kuuluvatpa he 
mihin seurakuntaan tahansa. Todelli-
nen uskon yhteys ilmenee sydänten 
tasolla, kun ihmiset ovat uudestisynty-
neet ylhäältä.

Minkään kirkon jäsenyys, kaste tai 
kastamattomuus ei pelasta eikä yhdistä 
uskovia, vaan ainoastaan usko Jeesuk-
seen. Lahkoutuminen on vaarana aina, 
kun lihallisuus pääsee valtaan. Silloin 
alamme pitää itseämme ja seurakun-
taamme muita parempina ja lankeam-
me helposti ajattelemaan, että meillä 
on ”kirkkain” valo. Mutta se, jos jokin, 
saan Pyhän Hengen murheelliseksi.

Kerran eräällä paikkakunnalla ol-
tiin perustamassa uuttaa seurakuntaa. 
Tuon seurakunnan pastori sanoi pu-
heessaan: ”Perustetaan nyt yksi kun-
non seurakunta, joka voi olla sitten esi-
merkkinä muille.” Vaikka seurakuntaa 
ei oltu vielä saatu edes käyntiin, sen 
uskottiin olevan esimerkkinä muille. Se 

kuitenkin kuivui hetken kuluttua pois 
kaikessa hiljaisuudessa.

MITEN VOIMME OLLA YHTÄ MONIEN 
”KOTISEURAKUNTIEN” KESKELLÄ? 

”Näin sanoo Herra Sebaot: ’Tämä 
kansa sanoo: Ei ole vielä tullut aika 
rakentaa Herran huonetta. Se (Her-
ran huone) on raunioina, mutta te 
juoksette kukin oman huoneenne 
hyväksi. Sen vuoksi taivas pidättää 
teiltä kasteen ja maa satonsa.’” (Hagg. 
1:2, 9b, lihavointi TL)

Taivas pidätti sateen, koska jokainen 
juoksi oman huoneensa (oman kotiseu-
rakuntansa) hyväksi. Heille oma seu-
rakunta oli kaikki kaikessa, ja heillä oli 
ehkä omasta mielestään kirkkain valo. 
Muut olivat luopuneita, harhaoppisia ja 
poikenneet pois ”oikeasta” opista.

Jos haluamme, että Jumala ilmes-
tyy, meidän tulee tehdä työtä paikalli-
sen Kristuksen ruumiin hyväksi. Se, että 
puhumme pahaa toisista ja spekuloim-
me jatkuvasti sitä, millaista muualla on, 
ei toimi. Taivas antaa sateen, kun alam-
me siunata paikkakunnan muita usko-
via ja nähdä heidät täysverisinä sisarina 
ja veljinä. Meidän on toimittava toisin 
kuin eräs saarnaaja, joka totesi: ”Ei ole 
ollut meillä herätystä, mutta kiitos Her-
ralle, että ei ole ollut naapuriseurakun-
nallakaan.”

Vaikka paikkakunnalla olisi ainoas-
taan yksi seurakunta, se voi olla täysin 
hajaantunut, niin kuin kävi Korinttossa.

”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut 
teistä kuulla, veljeni, että teillä on 

riitoja keskuudessanne. Tarkoitan 
sitä, että yksi teistä sanoo: ’Minä olen 
Paavalin puolta’, toinen: ’Minä Apol-
loksen’, joku taas: ’Minä Keefaan’, 
joku vielä: ’Minä Kristuksen’. Onko 
Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali 
ole ristiinnaulittu teidän edestänne? 
Vai oletteko te kastetut Paavalin ni-
meen?” (1. Kor. 1:11–13)

Oli sitten uskovia viisi tai 150, on suuri 
vaara alkaa riidellä. Jonkun mielestä oi-
kea kasteoppi on elämän ja kuoleman 
kysymys, toinen tappelee ehtoollisen 
merkityksestä, kolmas naisten huivin 
käytöstä, neljäs pitää vain vanhoja 
lauluja ainoina oikeina, viides liputtaa 
uusien laulujen puolesta jne. Saamme 
huomata, että jos lihan mieli ottaa val-
lan, riidat ja lahkoutuminen ovat lähellä 
meitä jokaista. 

Toisaalta tehtävämme on myös var-
jella evankeliumin puhtautta ja oppia, 
etteivät epäterveet virtaukset pääse 
vaikuttamaan keskuudessamme. Tässä 
tehtävässä vanhimmistojen hengelli-
nen näkökyky ja aistien herkkyys koros-
tuvat.

Rukoillaan, että Jumalan sateet 
voisivat kastella jokaisen työmiehen 
pellon. Meidän ei tulisi nähdä toisia 
uhkana tai kilpailla siitä, kuka saa par-
haimman saaliin, vaan rukoilla, että Ju-
malan armosta jokaisen seurakunnan 
työ voisi menestyä.

Tarvitsemme toinen toisiamme ja 
paikallista seurakuntaa sen puutteista 
ja vajavaisuuksista huolimatta sekä it-
seämme että Jumalan missiota varten. 
Vain siten paikkakuntamme ihmiset voi-
vat löytää Jeesuksen pelastajanaan. 

OPETUSRAPORTTI

Tämä on kysymys, jonka ääressä joutuu ajoittain pysähtymään. Tarvitaanko vuoden 
2021 Suomessa vielä paikallista seurakuntaa? Mielipiteitä on varmasti monia.

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy
Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

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

Verkkokauppa ja kesäpuoti
www.nepalska.fi • facebook.com/nepalska

Laiteentie 1, 39530 kilvakkala (käynti Vatulantieltä)

V E R K K O K A U P P A
Värikkäitä vaatteita Nepalista reilun kaupan hengessä!

www.nepalska.fi     facebook.com/nepalska/
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MARIA KELA
Täti, katu ja 
miliisi
12 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

Tapani SuontoTapani Suonto 
 

ERÄM
AASTA ELÄM

ÄÄN

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

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

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

2. tarkistettu painos

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN
Elävää opetusta 
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Näky voittavasta
seurakunnasta
10 €

TAPANI SUONTO
Ole turvallisella mielellä
14 €

TAPANI SUONTO
Rakastatko sinä minua?
12 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

TAPANI SUONTO
Tapahtui 
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta 
elämään
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti 
auringonnousua
10 €

TAPANI SUONTO
Lauri
10 €

TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maailmaan
14 €

TAPANI SUONTO
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

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

TAPANI SUONTO 
Tuhannet haaveet
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Trubaduurin laulu
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

MATTILAN 
PERHEORKESTERI
Nimi kaikkein 
korkein 
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
& Co. 
Matkaa teen
CD 15 €

MUSIIKKIA

ARTO BOA
Avaimet
18 €

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

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

KIRJALLISUUTTA

Hyvää lisälukemista

opetuslapseuskouluun!

ONE WAYN TUOTANTOA

TILAUKSET
onewaykauppa.fi 

045 261 3925

One Way on julkaissut oman missiokirjan, 
joka soveltuu jokaisen käteen, joka haluaa 
auttaa lähimmäistään löytämään pelastuk-
sen tien. Sitä voi ostaa myös omaan käyttöön 
sekä muihinkin kuin One Way -seurakuntiin.

Onko ystäväsi alkanut kysellä us-
konasioista? Onko lähelläsi ih-
misiä, joille haluat kertoa Jee-

suksesta, mutta et oikein tiedä, miten? 
Vai oletko kenties innokas katuevanke-
lista, joka kaipaa uutta materiaalia jaet-
tavaksi?

MUN STOORI. MITEN TULIN USKOON? 
Evankelioiva kirjanen soveltuu niin 
jaettavaksi etsivälle ystävälle kuin seu-
rakuntien evankeliointityöhönkin. Pas-
torit Teppo Lehtomäki ja Markus Sainio 
kertovat artikkeleissaan askel askeleel-
ta, mitä uskoon tuleminen tarkoittaa, 
mitä se ei tarkoita ja miten lukija voi 
vastaanottaa pelastuksen Jeesuksessa.

Lisäksi kuusi nuorta aikuista jakaa 

rohkaisevan todistuksensa oman elä-
män kipuiluista ennen uskoontuloa ja 
siitä, miten koko heidän elämäntari-
nansa muuttui, kun Jeesuksesta tuli osa 
heidän ”stooriaan”. Jokainen tarina on 
ainutlaatuinen, mutta yhteistä kaikille 
on toivo, jonka stoorin kertoja sai elä-
määnsä opittuaan tuntemaan Jeesuk-
sen Kristuksen.

”Sonja eli monen silmissä unelmaelä-
mää unelmakohteissa, biletti, aloitti 
aamunsa joogalla ja uppoutui self help 
-kirjallisuuteen ja new age -ideologi-
aan. Eksoottinen elämä ja upeat ko-
kemukset olivat kuitenkin vain pintaa, 
sillä kaiken alla Sonja koki syviä alhoja 
etenkin ihmissuhteisiin liittyen ja etsi 

U S K O N
GOSPELMUSIIKIN HELMIÄ

Missiokirjaksi
MUN STOORI

elämän täyttymystä, identiteettiä ja 
merkitystä. Maailmanmatkaaja oli to-
dellisuudessa rikkinäinen sekä päihde- 
ja läheisriippuvainen.”

”Roninkin oli tehtävä tietoinen ratkaisu, 
seuratako Jumalaa vai kulkeako maail-
man teitä. Pelkkä lapsenusko ei riittä-
nyt, mutta hän leikitteli aikuisikään asti 
uskonasioilla ja ajatteli tulevansa us-
koon joskus vanhoilla päivillään.

– Laskeskelin kustannuksia. En ha-
lunnut luopua synneistäni, vaan pi-
kemminkin rakastin niitä. Kuljetin poh-
joisessa nuuskaa rajan yli ja sain siitä 
paljon rahaa, Roni kertoo.

Kunnes erään kerran, kun hän ylitti 
rajaa auto täynnä nuuskaa, sydämeen 
iski Jumalan pelko.

– Hyvänen aika – tämä on väärin! 
hän tajusi. – Rukoilin, että anna Jumala 
vielä vähän aikaa, äläkä ota tätä kutsua 
pois.”

Tilaa nyt näppärän kokoinen uutuuskir-
ja 5 eurolla tai 3 kirjaa kympillä osoit-
teesta onewaykauppa.fi tai sähköpos-
titse tilaukset@onewaykauppa.fi

Samalla voit tilata myös sarjaan kuulu-
via Mun stoori -käyntikortteja. Hinta: 
20 € / 250 kpl pakkaus.

Niskanen, Tuija (toim.). 
Mun stoori. Miten tulin uskoon?
Pehmeäkantinen, 56 s. 
10,5 x 17,5 cm
One Way Mission
Hinta: 5 €/kpl tai 10 € / 3 kpl

USKON CD sisältää Elvis Presleynkin ohjelmistosta 
tuttuja gospelmusiikin helmiä. Suomeksi lauletut 

balladit kertovat Jumalan suuruudesta sekä pienen 
ihmisen luottamuksesta Vapahtajaan 

vaikeuksienkin keskellä.

Alttolaulaja Tiina Sinkkonen tulkitsee lauluja 
yhdessä pianisti Seppo J. Järvisen, kontrabasisti 
Ulf Krokforsin, kitaristi Mikko Iivanaisen, rumpali 

Thomas Törnroosin ja studiokuoron kanssa.

Tilaukset One Way -kaupasta
(onewaykauppa.fi) hintaan 23 €  

Levyn tuotto menee One Way Missionin työn hyväksi.
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit. 
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FI56 2058 1800 0076 71 NDEAFIHH

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

1 00900

 €

KIITOSAIHEET

Seurakuntien istutustyö on 
kantanut runsasta hedelmää, ja suuri 
joukko ihmisiä on lähtenyt liikkeelle 
Jumalan valtakunnan työhön eri 
puolilla Suomea. PK-iltoja ja erilaisia 
ulkoilmatapahtumia on järjestetty 
syksyn aikana monilla paikkakunnilla 
uusien ihmisten tavoittamiseksi. Työ 
edellyttää opastusta ja tukea. Erityinen 
kiitosaiheemme onkin mahdollisuus 
perustaa kotimaan työllemme kurssi- 
ja koulutuskeskus Hauhon kunnanta-
lon siirryttyä One Wayn omistukseen 
ennen joulua.  

Perjantai Kristukselle -illat 
ehdittiin pitää marraskuulle saakka, 
ja niissä tavoitettiin paljon ihmisiä. 
Iloitsemme monista uusista kävijöistä 
iltatilaisuuksissa. Kiitämme Pyhän 
Hengen virvoittavasta läsnäolosta ja 
hyvistä evankelioivista keskusteluista 
kokouksissa.

Israelissa suuri kiitosaihe on One 
Wayn työn jatkuminen lähes entisel-
lään koronarajoituksista huolimatta 
samalla, kun monet järjestöt ovat 
joutuneet supistamaan työtään ja 
sulkemaan suuriakin keskuksia.
Punaisen Maton työ on jatkunut 
uudessa keskuksessa jo kolmena päivä-
nä viikossa, entisten kahden sijaan. 
Lokakuussa saavutettiin monia uusia 
naisia työn piiriin, kun korona pakotti 
jalkautumaan kaduille. Myös Brenneri-
en tekemä pro-life -työ on kukoistanut, 
ja moni odottava äiti on saanut niin 
materiaalista kuin henkistäkin tukea.
Naistenkoti Beit baDerech eli ”Koti tien 
varrella” on saanut palvella yksinäisiä 
ja odottavia äitejä. Kesäkuussa aloitta-
mamme naistenillat ovat iso ilonaihe 
kuten kerran kuukaudessa jatkuneet 
sapatti-illatkin. Työ Beadchaim-
järjestön ja Machaseh’n kanssa on ollut 
siunattua ja hedelmällistä.
Soppakeittiökin on saanut toimia koko 
ajan, erikoiskulkulupa on taannut 
pääsyn keittiölle. Sosiaalinen hätä on 
suuri, kun monet pienyrittäjät ovat jou-
tuneet vaikeuksiin ja jopa konkurssiin.
Englanninopetus diplomaattiasunto-
lassa on myös jatkunut sekä Kristiinan 
opinnot yliopistolla.

Venäjällä kiitämme pienestä tyttövau-
vasta, jonka Nadjan vanhin tytär Elja sai 
juuri ennen joulua. Olemme kiitollisia 
myös siitä, että Koiviston lastenkodin 
lapset ovat säästyneet koronalta. 
Muutama hoitaja tosin sairasti taudin, 
mutta onneksi lievänä. Valentinan 
tyttären leikkauskin onnistui hyvin. 
Kiitämme Valentinasta, Olegista, Irmas-
ta ja Kristiinasta, jotka välittävät tietoa 
Venäjän kuulumisista.

RUKOUSAIHEET

Suomi

One Way -seurakunnat
• että jokaisella One Way -paikkakun-

nalla katsottaisiin Jumalan mahdol-
lisuuksiin eikä omiin, ja mentäisiin 
rohkeasti eteenpäin

Perjantai Kristukselle -illat
• että koronatilanne mahdollistaisi 

iltojen jatkamisen jo alkuvuodesta 
ja saataisiin riittävästi vapaaehtoisia 
mukaan työhön sekä soittajia lisää 
myös kadulle

• uskoontuloja PK-iltoihin

Lapsityö
• rukoillaan, että pian päästäisiin taas 

kokoontumaan yhteen ja pitämään 
pyhäkoulua lapsille

Nuoret aikuiset
• Jumalan sanan ja uskon vahvistumi-

nen jokaisen sydämessä
• rohkeutta etsiä ja seurata Herran 

tahtoa
• nuoremman ja vanhemman suku-

polven välinen yhteys

OP-koulut ja rukoussolut
• että opetuslapseuskoulua käyvät 

ja käyneet saavat elää armon alla 
Kristuksen sovintotyöhön luottaen ja 
Hänen työstään kiittäen

• palvelualttiutta ja armeliaisuutta 
toisia kohtaan

• itsetunnon paranemista
• lisää rukoussoluja ja solujen vetäjiä

Miestenkodit
• miestentyölle on avautumassa uusia 

ovia, kiitos Herralle
• viisautta ja ymmärrystä toimia 

oikein avattujen ovien suhteen

Mediatyö 
• One Wayn antennikanavan leviämi-

nen koteihin
• tukijoita TV-työlle ja lisävoimia 

radiotyöhön
• siunausta ja voimia mediatyön 

tekijöille
• riittävästi resursseja ohjelmien 

kuvaukseen ja editointiin
• tekniikan toimivuus

Maahanmuuttajatyö 
• kiitos Jumalalle: viime Raportti-

lehdessä esiintynyt ”rankan tien 
kulkenut” turvapaikanhakija on 
saanut turvapaikan

• uskoa ja luottamusta niille, joiden 
turvapaikkakäsittely on vielä kesken 
sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä 
useille sairastaville

• Pyhän Hengen vaikuttamaa sydämi-
en avautumista niille muslimeille, 
joihin olemme saaneet kontaktin

• maahanmuuttajien hengellinen 
kasvu

• hyvän ja luotettavan tulkin löyty-
minen

• paperittomien asuminen ja 
toimeentulo

• voimia, viisautta ja johdatusta 
työntekijöille

Venäjä
• Valentinan jaksaminen monien 

läheisten menetyksien vuoksi
• johdatusta ja varjelusta kaikille 

ystävillemme
• että monet löytäisivät Olegin kääntä-

mät kirjat ja raamattuopetukset

Israel
• koronarajoitusten vuoksi työn uuvut-

tamille eri järjestöjen työntekijöille 
voimia ja viisautta

• Israeliin alijan tehneiden kotiutu-
minen

• työnsä, ehkä terveytensä ja perheen-
säkin koronan vuoksi menettäneet

• naistenkodin asukkaille eheyty-
mistä sekä uuden elämän ja toivon 
löytymistä

• Herran ilmestymistä ja johdatusta 
Israelin johtajille; maaliskuussa on 
odotettavissa neljännet vaalit

• rauhaa ja lohdutusta Jerusalemille 
ja koko Israelille

• että One Way saisi juuri tänä aikana 
olla tuomassa valoa ja toivoa sinne, 
missä sitä tarvitaan

Kiina
• että saisimme jälleen turvallisen 

yhteyden Kiinan työntekijöihimme 
Jeaniin ja Pauliin

• Herran huolenpitoa sekä heille että 
kaikille Kiinan kristityille

• jos lastenkoti joudutaan sulkemaan, 
hyvät adoptioperheet lapsille

Intia
• kiitosaiheena työntekijöittemme 

säästyminen koronalta ja lastenkoti-
työn jatkuminen 

• rahan vastaanottoluvan jatkuminen
• varjelusta edelleen koronalta
• Intian säilyminen poliittisesti 

niin, että OWM:n työ on edelleen 
mahdollista

Mongolia
• työmme johtajan Munkhuu Magsa-

rin terveys
• varjelusta työkeskukselle ja sen 

asukkaille sekä ihmisten eheyty-
mistä

• evankeliumin menestymistä

Nepal
• tehokas palvelutyö Nepalissa ja 

lähialueilla
• seurakuntien istutus uusille alueille
• Intiaan suunnitellun koulutuskes-

kuksen toteutuminen
• Nepalin hallitukselta myötätuntoista 

suhtautumista kristittyihin
• terveyttä lapsille, työntekijöille 

ja Sajin perheelle ja varjelusta 
koronalta

• taloudellisten ongelmien ratkea-
minen

Uganda
• kiitosaiheena varjelus koronalta ja 

uusien kaivojen valmistuminen
• kahden uuden kaivon rakentaminen 

ja yhden vanhan kaivon kunnosta-
minen

• lisää kummeja lapsille erityisesti 
Kaweerissa

• tukijoita nuorille, joiden opinnot 
ovat jääneet kesken varojen puut-
teen vuoksi, rahoitusta ammat-
tiopintoihin

• koulutyö Muleetessa ja Kaweerissa
• että seurakunta- ja evankeliointityö 

voisi mennä eteenpäin koronarajoi-
tuksista huolimatta

Malawi
• kiitosaiheena uudet pienet alut 

Malawi-työssä, johdatusta suunni-
telmiin

• lapset, nuoret ja seurakuntatyö: 
lisää vastuunkantajia

• tulevalle vuodelle huippuhyvää 
satoa

Italia
• että italiankielinen käännös Tapani 

Suonnon kirjasta Valmistu Jumalan 
käyttöön voisi rohkaista uskovia ja 
antaa uutta intoa Herran työhön

• että alkava yhteistyö kristillistä mate-
riaalia levittävän jakelukeskus CLC:n 
kanssa olisi hedelmällistä

• että MIE:n (Missione Italiana per 
l’Evangelo) työkeskuksesta Anagnis-
sa voisi tulla myös One Wayn työn 
keskus

• Maurizio ja Tuula Secondin opetus- 
ja evankeliointityö

• TV-työn edistyminen
• vaikean koronavirustilanteen 

helpottuminen
• johdatus seuraavalle matkalle 

Italiaan 

Vastuunkantajat
• viisautta ja taitoa sekä kirkasta näkyä 

Jumalalta ilosanoman levittämiseksi 
koronatilanteesta huolimatta

• uusia vastuunkantajia ja voimia 
jokaiselle

One Wayn talous
• suuri kiitosaihe on, että One Wayn 

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

• talous on kuitenkin edelleen pysyvä 
tärkeä rukousaihe työssämme

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET

YLEISVIITE
100900

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

UGANDA
Yleisviite 2574 
Agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817

NEPAL
Lastenkoti 2532
Vammaistyö 2545
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
Työntekijät 2561

MONGOLIA
Yleisviite 2299

ISRAEL
Naistenkoti 1203
Punaisen Maton
keskus 2590
Avustustyö 1287

VIRO
Raamattutyö 3010

KIINA
Lastenkoti 1083 
Avustustyö 1258

VENÄJÄ
Yleisviite 1164

MALAWI
Opiskelijatuki 2354

ITALIA
Yleisviite 2642

SUOMI
Yeisviite 2312
OW Center rakennus  
2668
OW Center toiminta    
2671
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

TESTAMENTTI KREIVIN AIKAAN
One Wayn talous on aina perustunut yksityisten ihmisten kuukausittaiseen tukeen sekä kertaluontoisiin 
lahjoituksiin ja testamentteihin, jotka ovat tulleet yleensä juuri silloin, kun niitä on eniten tarvittu. Näin kävi 
jälleen kerran joulukuussa, kun Herra toi eteemme Hauhon kunnantalon. Juuri samoihin aikoihin varmistui 
testamentti, jonka turvin uskalsimme tehdä tarjouksen tuosta Hämeenlinnan kaupungin omistamasta suu-
resta kiinteistöstä. Näin kunnantalo siirtyi One Wayn omistukseen.

Emme ole kotimaassa kiinnittäneet omaisuutta aikaisemmin kiinteistöihin, vaan toimineet aina vuokra-
tiloissa. Varat on koitettu ohjata sinne, missä hätä on suurin. Tässä tapauksessa teimme poikkeuksen, koska 
koulutuksen tarve on osoittautunut työmme kasvun myötä niin suureksi, että sopivia tiloja jatkuville kou-
lutustapahtumille on ollut vaikea löytää. Niiden kustannukset ovat myös olleet suurelle väkimäärälle oma 
rasitteensa. Nyt voimme rauhassa saada ihmiset kokoon omiin tiloihimme ilman työlästä tilojen etsimistä 
ympäri Suomea ja ilman suuria kustannuksia. One Way Center tulee enemmän kuin tarpeeseen kotimaan 
työtä ajatellen.

KOTIMAA
Korona-aika on ollut suuri rasite kaikessa Jumalan valtakunnan työssä sen jatkuttua läpi vuoden. Sen vai-
kutukset ovat alkaneet näkyä myös taloudessamme, kun kokoontuminen on näin kauan ollut tauolla, eikä 
kolehteja ole kyetty keräämään vanhaan malliin. Sielläkin, missä kokoukset ovat saaneet jatkua, väkimäärät 
ovat koronan takia vain pieni osa aiemmasta. Täytyy kuitenkin kiittää kaikkia uskollisia, jotka olette olleet 
taloudenhoidossa mukana lahjoituksin tänäkin aikana ja ymmärtäneet, että nyt jos koskaan näitä talkoita 
tarvitaan.

LÄHETYSKENTÄT
Lähetyskentillä tilanne on kulujen osalta ollut melko vakaa, sillä tälläkin rintamalla moni toiminta on ollut 
jäissä koronan tähden, eikä uusia hankkeita ole paljoakaan käynnistetty. Kulut kuitenkin juoksevat, koska 
ihmisten täytyy syödä, elää ja asua epidemiankin aikana. Korona on tuonut myös monissa maissa uusia 
avustustarpeita työttömyyden ja suurten väestön vaellusten johdosta. Erityisen rankkaa se on ollut Intiassa, 
missä miljoonat siirtotyöläiset ovat vaeltaneet kävellen läpi maan takaisin kotiseuduilleen. Heitä olemme 
olleet auttamassa mahdollisuuksien mukaan.

KOKONAISTILANNE
Varoja ei koskaan ole yhtä paljon kuin on tarpeita, sillä ihmisten hätä maailmalla ei lopu koskaan. Taloutem-
me on pysynyt kuitenkin hyvin hallinnassamme koronasta huolimatta, vaikka pandemian vaikutukset ovat 
olleet enemmän näkyvissä viimeisten kuukausien aikana. Olemme kyenneet myös vastaamaan moniin 
akuutteihin tarpeisiin lähetyskentillä koronasta huolimatta. Olemmekin saaneet olla hyvin huojentuneita 
ja kiitollisia nähtyämme jälleen käytännössä ihmisten uskollisuuden työmme tukijoina sekä Jumalan ih-
meelliset rukousvastaukset monissa yllättävissä tarpeissamme. Kiitos, että olet rinnallamme uhrauksin ja 
rukouksin.

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

RUKOUSRAPORTTI TALOUSRAPORTTI
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ESPOO
Alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo

FORSSA
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

HAAPAJÄRVI
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

HEINOLA
onewayseurakunta.fi/heinola

HYVINKÄÄ
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

HÄMEENLINNA
Viipurintie 36
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

HÄMEENKYRÖ
onewayseurakunta.fi/hameenkyro

IISALMI
onewayseurakunta.fi/iisalmi

JOENSUU
onewayseurakunta.fi/joensuu

JYVÄSKYLÄ
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

JÄRVENPÄÄ
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

KAJAANI
onewayseurakunta.fi/kajaani

KOTKA
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

KOUVOLA
onewayseurakunta.fi/kouvola

KUOPIO
Hapelähteenkatu 35
onewayseurakunta.fi/kuopio

KUUSAMO
onewayseurakunta.fi/kuusamo

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

LAPPEENRANTA
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

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

Koronan leviämisalueilla One 
Way -seurakunnat ovat jälleen 
joutuneet sulkemaan ovensa. 
Kokoustoiminnassa edetään epi-
demiatilanteen sekä viranomais-
määräysten pohjalta.

Osassa Suomea seurakunnat 
voivat kuitenkin olla auki. Seu-
rakuntien viikko-ohjelman voi 
tarkistaa kunkin seurakunnan 
nettisivuilta. Osoite on muotoa 
onewayseurakunta.fi/paikkakun-
ta (ilman ääkkösiä).

Raportti-lehden kannatusmaksu

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

Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 100900

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: 
tilaukset@onewaymission.fi

ONE WAY 
KAUPPA
raitis & rakentava

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

Virittäydy kanavalle!

SOITA
LAHJOITUSPUHELU
0600 02 812

Lahjoituspuhelun
hinta on 15€ + Pvm

Rahankeräyslupa RA/2018/604

TUE ONE WAYN  TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA

LOIMAA
onewayseurakunta.fi/loimaa

MIKKELI
Porrassalmenkatu 15 
onewayseurakunta.fi/mikkeli

NURMES
onewayseurakunta.fi/nurmes

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

PIEKSÄMÄKI
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

PORI
Satakunnankatu 32 
onewayseurakunta.fi/pori

PORVOO
Lundintalo, Aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

RAUMA
onewayseurakunta.fi/rauma

RIIHIMÄKI
onewayseurakunta.fi/riihimaki

ROVANIEMI
Lähteentie 1 
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

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

SAVONLINNA
onewayseurakunta.fi/savonlinna

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

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

TAMPERE 
Satakunnankatu 50 
onewayseurakunta.fi/tampere

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

VAASA
onewayseurakunta.fi/vaasa

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

ONE WAY -SEURAKUNNAT

ONE WAY TV

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

Sunnuntaijuhlien suorat 
nettilähetykset alkavat jälleen!

Niin kauan kuin koronaepidemi-
an aikainen kokouskielto jatkuu, 
lähetämme taas sunnuntaijuh-
lat suorina nettilähetyksinä joka 
sunnuntai klo 16. Lähetykset 
ovat katsottavissa osoitteessa 
oneway.tv sekä One Way TV:n 
Youtube-kanavalla.

Puhujat kevään aikana

24.1.  Teppo Lehtomäki
31.1.  Tapani Suonto
7.2.  Vesa Sihvo
14.2.  Harri Rämö
21.2.  Jari Lindroos
28.2.  Jari Välilä
7.3.  Tero Hokkanen
14.3.  Santtu Theslund
21.3.  Tuomas Tarkkanen
28.3.  Hannu Äimänen
4.4.   Timo Lindroos
11.4.  Jari Välilä
18.4.  Tero Hokkanen
25.4.  Tapani Suonto
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RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

www.pikavuokraus.fi

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

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

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

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

✓ Kotisivut ja sähköpostit 
✓ Palvelimet 
✓ Sovellukset

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA  
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Lakiasiaintoimisto  
Salomo Oy
Varatuomari 
Jukka Lemmetyinen

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

AUTA MEITÄ
AUTTAMAAN!

Lahjoita netissä:
onewaymission.fi/lahjoita

Lahjoita soittamalla:
0600 02812 

 (puhelun hinta noin 10 €)

AVAA RAAMATTU PÄIVITTÄIN

www.rll.fi
tilaukset@rll.fi 

p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15
Raamatunlukijain Liitto

Tilaa tueksi

HETKINEN
raamatunlukuopas

25 € kesto, 28 € vuosi 
(4 nroa + e-Hetkinen)

Itselle ja
ystävälle! 


