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JARI VÄLILÄ

J

umala on tarkoittanut
seurakuntansa rakentumaan ja kasvamaan siitä
yhteydestä käsin, jonka Jeesus Kristus ristin sovitustyöllään sai aikaan.
Tähän yhteyteen perustuu
myös seurakunnan tarkoitus
ja tehtävä maan päällä. Jeesus sanoi, että keskinäinen
rakkaus yhdistää ja antaa kristityille omaleimaisuuden, josta heidät tunnetaan. Jeesus
asetti opetuslapsensa ensin
olemaan kanssaan ja sitten
lähtemään yhdessä työhön.
One Way -seurakunnissa
haluamme rakentua ja kasvaa
Jumalan sanan tuntemisen,
yhteisen rukouksen ja Pyhän
Hengen läsnäolossa.
Jumala ei ole tarkoittanut, että kukaan jäisi yksin, vaan jokaisen uskovan tulisi päästä osalliseksi
Kristuksen yhteydestä ja saada myös osallistua seurakunnan toimintaan.
Olen usein ajatellut Jumalan ihmeellistä viisautta ja taitoa toimia jokaisen uskovan elämässä. Jumala kykenee kutsumaan ja yhdistämään eri
lähtökohdista tulevat ihmiset olemaan keskenään,
vaikka he luonteeltaan ovatkin erilaisia. Seurakunta
on myös paikka, jossa luonnettamme muokataan
ja voimme kasvaa ihmissuhteissamme. Sanoohan
Raamattu: ”Rauta rautaa hioo, ja ihminen toistaan
hioo.” (San. 27:17)
Tämä meihin kohdistuva Jumalan armo saa
meissä aikaan vapaaehtoisuutta ja halukkuutta pal-

vella Herraa ja seurakuntaa.
One Wayn toiminta perustuu juuri vapaaehtoisuuteen.
Erilaiset palvelutyöt yhdistävät meitä. Palvelemme yhdessä, ja Herra siunaa meitä sisäisesti ilolla ja läsnäolollaan.
Herra varustaa jokaisen
omalla armoituksellaan, lahjoillaan ja kyvyillään. Tämän
olemme nähneet mm. tulevan Hauhon One Way Centerin kohdalla. Monet henkilöt
ovat antaneet vapaaehtoisesti aikaansa ja osaamistaan yhteisen päämäärän eteen.

Hauhon One Way Centerin
korjaustyöt edistyvät vauhdilla

“Katso, minä teen uutta! Nyt se puhkeaa taimelle,
ettekö sitä huomaa? Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle.” (Jes. 43:19).
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4 Raamattutunti
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40 Opetusraportti
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YHTEINEN NÄKY INNOITTAA

One Way Missionissa meitä
yhdistää ja innoittaa yhteinen
näky. Haluamme olla mukana
voittamassa sieluja taivasten valtakuntaan. Siksi välitämme toivon sanomaa eri tavoin ihmisille täällä
Suomessa ja lähetyskentillämme.
Mikään työ ei ole liian vähäistä, kaikella on merkityksensä. Jokaista tarvitaan omalla paikallaan palvelemassa.
Jumala on luvannut antaa meille tulevaisuuden
ja toivon. Siksi voimme ilolla suunnata katseemme
jo tulevaan kesään ja olla valmiina Jumalan johdatukselle.
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RAAMATTUTUNTI

TAPANI SUONTO

Usko Jumalaa
“Olkaa sentähden rohkealla mielellä, miehet; sillä minulla on se usko Jumalaan,
että niin käy, kuin minulle on puhuttu.” (Apt. 27:25).

V

aikka ateismi näyttää valtaavan maailmaa, suuri
enemmistö ihmisistä uskoo edelleen Jumalaan.
Jopa riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat,
sanoo Raamattu. Maailmasta löytyy miljoonia jumalia.
Yhden sellaisen löysin kerran intialaiselta maalaiskylältä. Se oli kivi keskellä aukiota, ja kun kysyin, mikä se
on, he vastasivat: ”Se on meidän jumalamme”. Tuossa
maassa pääministeri saattaa pysähtyä kesken työmatkan käärmeenpesälle kaatamaan sinne maitoa, koska
hän uskoo käärmejumalaan.
Eräs mies sanoi kerran: ”Kyllä minäkin olen aina uskonut Jumalaan, mutta ei siitä ole ollut hyötyä.”
Usko Jumalan olemassaoloon ei näytä hyödyttävän
ketään.
Ihminen voi olla täysin eksyksissä, vaikka uskookin
Jumalan olemassaoloon. Me kristityt eroamme muista
siinä, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen. “Usko
Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut” julistaa Raamattumme.
Uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja sinulle avautuu yhteys elävän Jumalan kanssa.
”Olla uskossa” on pohjimmiltaan suhde ihmisen ja
Jumalan välillä. Tuo elävä suhde avautuu, kun saamme
puhdistua synneistämme. Ei riitä, että uskomme Jumalaan, me tarvitsemme Jeesusta ja Hänen lunastustyötään, jotta voimme todella oppia tuntemaan elävän ja
todellisen Jumalan.
Mutta on vielä jotain enemmän: Me emme vain
usko Jumalaan, vaan me uskomme Jumalaa!
Raamattu sanoo: “Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.” (Room. 4:3)
Kyllä Abraham uskoi Jumalan olemassaoloonkin,
mutta se ei ollut hänen pelastuksensa perusta. Hän uskoi Jumalaa.

LÄHDE LIIKKEELLE, ABRAHAM
“Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja
isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.” (1 Moos. 12:1)
Tuon käskyn toteuttaminen kysyi paljon uskoa Abrahamilta – lähteä liikkeelle ja totella Jumalaa, vaikka
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ei edes tiennyt mihin oltiin matkalla. Ehkä Saara kysyi
ihmeissään mieheltään: ”Mihin me menemme?” Abraham vastasi: ”Ei aavistustakaan, mutta lähdettävä on,
sillä minä teen, mitä Jumala tahtoo.”
Abrahamin suurin ”uroteko” oli tuo salattu usko.
Vuosikymmenet Abraham vain uskoi, mitä Jumala oli
puhunut, ja lopulta – 100-vuotiaana – hän sai yhden
pojan. Ja niin tuo Jumalan lupaus täyttyi. Se oli konkreettisesti kaikki merkittävä, mitä Abraham teki. Moni
muukin sai samana aikana – ei vain yhtä poikaa, vaan
poikia ja tyttäriä, ja saavutti paljon enemmän kuin Abraham. Ulkonaisesti he olivat monien mielestä suurempia
uskonsankareita kuin Abraham. Tuon salatun eron näki
vain Jumala. Pojan syntyminen ei ollut se suuri uroteko,
vaan uskon kuuliaisuus, jonka todistuksena lapsi syntyi.
Se kaikki oli suurta vain Jumalan silmissä, kukaan
ihminen ei sen merkitystä ymmärtänyt. Abraham siirtyi
ajasta ikuisuuteen kovin merkityksettömänä miehenä ja
vei salaisuutensa hautaan mukanaan. Mutta Jumala ei
hänen uskoaan unohtanut.

TEE, NOOA, ARKKI

Kerran Jumala sanoi miehelle nimeltä Nooa: “Tee itsellesi arkki honkapuista.” (1 Moos. 6:14)
Nooa uskoi Jumalaa ja rakensi arkin Jumalan kehotuksen mukaan. Hän ei vain uskonut Jumalan olemassaoloon, vaan uskoi Hänen sanaansa ja toimi sen
mukaan. Valtavan laivan rakentaminen keskelle heinäpeltoa ei ollut sekään mikään helppo tehtävä. Mutta
sen seurauksena hänen perhekuntansa pelastui – ja
samalla koko ihmissuku.
Job uskoi Jumalaa kaiken kärsimyksensä keskellä,
eikä katkeroitunut, vaikka ystävät syyttivät Jobia itseään hänen kovasta kohtalostaan. Job säilytti vanhurskautensa suuren kärsimyksenkin keskellä, ja sen hedelmänä hänen kohtalonsa muuttui – Jumala palkitsi
hänen uskonsa.
Ihmisen on helppoa uskoa Jumalan olemassaoloon, mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Riivaajatkin sen
uskovat ja vapisevat, mutta ei se heitä pelasta tuomiolta, joka heitä odottaa.
Pyhä Henki kutsuu ihmissukua uskomaan Jeesukseen. Sen uskon ensimmäinen todistus on Jeesuksen

Kristuksen vastaanottaminen omana pelastajanaan. Se
on se uskonkuuliaisuuden teko, joka on enemmän kuin
vain usko Jumalan olemassaoloon. Se on sitä uskoa,
joka muuttaa ihmiskohtalon – ei vain tässä ajassa vaan
myös iankaikkisuudessa.

SALAINEN USKO

Tuo pelastava usko on aina salaista. Kuten kerran Abraham kätki sydämeensä suuren aarteen, jota kukaan
ihminen ei ymmärtänyt, niin mekin vaellamme läpi elämän tuo aarre sydämessämme – uskoen Jumalaa. Abraham näki uskonsa ensi hedelmät vasta 100-vuotiaana
ja niin voi käydä meillekin. Olennaista ei ole meidän
aikaansaannoksemme, vaan se, että elämme tuossa
uskonkuuliaisuudessa – vaellamme Hänen tahdossaan
ja säilytämme uskomme läpi erämaiden ja vuosikymmenten.
Nooa ei vain uskonut Jumalan olemassaoloon, vaan
teki mitä Jumala kehotti. Nooa rakensi pelastuksen
arkin honkapuusta uskonkuuliaisuuden tekona ja valmisti pelastuksen suvulleen ja koko ihmiskunnalle, kun
tuomio pyyhkäisi yli maanpiirin. Meitäkin sama Jumala kutsuu työhön, jotta ihmissuku voisi välttää tulevan
tuomion ja periä taivasten valtakunnan. Samalla tavalla
kuin ihmiset kerran pilkkasivat Nooaa, he tekevät myös
meille – epäuskonsa tähden. Mutta me uskomme Jumalaa ja kuulemme, mitä Hän sanoo: ”Menkää kaikkeen

maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille kansoille.”

Job uskoi Jumalaa kärsimyksestä ja ystäviensä syytöksistä huolimatta ja säilytti vanhurskautensa. Hän ei
kärsimysten keskellä vain uskonut Jumalan olemassaoloon, vaan säilytti tuon pelastavan suhteen taivaalliseen Isäänsä.
Mekin joudumme kohtaamaan kärsimyksiä ja myös
paljon vääriä syytöksiä tällä erämaavaelluksellamme.
Meillekin tärkeintä on kaiken keskellä säilyttää vanhurskas vaelluksemme katkeroitumatta ihmisiin ja hylkäämättä Jumalaa. Pelastava usko on aina salaista sydämen uskoa. Sen hedelmät viipyvät usein kauan, ja
joudumme odottamaan niitä suurella kärsivällisyydellä.
Mutta ne puhkeavat kukkaan varmasti ja juuri oikeaan
aikaan, sillä itse elävä Jumala on sen meille luvannut.
On olemassa aarre, jonka jotkut ovat löytäneet, toiset eivät. On hyvä, että uskot Jumalaan.

On tärkeätä, että uskot Jeesukseen Kristukseen. Mutta
on vielä jotain enemmän. On tärkeätä, että uskot Jumalaa ja Hänen sanaansa.

USKO TUO ILON AHDISTUKSEENKIN
Kerran Jeesus sanoi: “Tämän minä olen teille puhunut,
että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.”

Hänen sanoissaan on avain täydelliseen iloon. Kun
otamme Hänen sanansa vastaan ja teemme niiden mukaan, saamme tulla osallisiksi ilosta, joka ei ole tästä
maailmasta. Jeesus iloitsi, vaikka tiesi olevansa kulkemassa kohti Golgataa. Se ilo ei perustunut tähän maailmaan ja menestykseen täällä ajassa, sen juuret olivat
ikuisuudessa. Samoin on meidänkin. Me kuljemme läpi
koettelemusten, mutta samalla salattu taivaallinen ilo
on sydämessämme. Me olemme uskon kautta voittajia, vaikka toiset eivät sitä näe. Se voitto on avautunut
meille uskomalla Jumalaa.
Kerran Paavali julisti uskossa: “Olkaa sentähden roh-

kealla mielellä, miehet; sillä minulla on se usko Jumalaan,
että niin käy, kuin minulle on puhuttu.” Hän sanoi nuo

sanat suuren hädän ja ahdistuksen keskellä. Ne nousivat sydämestä, joka uskoi Jumalaa. Hän oli vaeltanut
uskonkuuliaisuudessa ja tehnyt, mitä Jumala tahtoi.
Tuossa hetkessä konkretisoitui se salattu ero, joka on
sellaisen ihmisen sydämessä, joka vain uskoo Jumalan
olemassaoloon, ja sen, joka uskoo Jumalaa. Hän tunsi
Jumalansa ja kuuli myös Hänen äänensä suuren hädän
keskellä. Siksi hän saattoi sanoa muille, jotka olivat hädissään: ”Olkaa turvallisella mielellä, niin käy, kuin mi-

nulle on puhuttu.”

Sinäkin saat olla turvallisella mielellä, sillä niin käy
kuin sinulle on Jumala sanassaan puhunut. Vaikka
myrsky raivoaisi ympärilläsi ja apu tuntuisi viipyvän, lopulta käy niin kuin Jumalan sana on luvannut. “Taivas ja

maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.”
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Juhlasalin remontti valmistuu hyvää vauhtia.

JUMALA ON MEIDÄN KANSSAMME
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Jumalan tahdossa vaeltaminen vie
ihmisen usein mahdottomien haasteiden äärelle. Jo Mooses kohtasi
ylivoimaisia ongelmia lähdettyään
aikanaan johtamaan Israelia läpi erämaan. Kun kansa kysyi, mistä saamme ruokaa, miten selviämme erämaassa, miten voitamme viholliset,
Mooses saattoi vain vastata: ”Jumala on meidän kanssamme.” Samoin
mekin olemme joutuneet vastaamaan useita kertoja lähdettyämme
uskossa valloittamaan uusia maita.
Niin on tapahtunut jälleen kerran lähdettyämme Hauholle. Mutta
kun Jumala on meidän kanssamme,
se on paras vakuutus, jonka kukaan
voi antaa. Hänen kanssaan ja vain
Hänen avullaan me selviydymme
kaikista mahdottomistakin tehtävistä. Jumalalla on suunnitelma, johon
liittyy keskeisesti Hauhon entinen
kunnantalo, ja tuota suunnitelmaa
me seuraamme kasvavalla innolla.
Jumala on luomassa uutta meidän
silmiemme edessä, ja se tapahtuu
jälleen Hänen voimastansa, ei meidän ihmisten voimasta tai viisaudesta.

Hissikuilun aukko on jo tehty.

JOHDATUKSESSA ELÄMINEN
TÄRKEÄÄ

One Way osti vuoden alussa Hauhon kunnantalon ja alkoi heti remontoida sitä
uudeksi kotimaantyön keskukseksi. Viime kuukaudet ovat paljastaneet, miten
suuresta hankkeesta näin mittavan rakennuksen kunnostamisessa on oikeasti
kyse. Mutta nämä kuukaudet ovat myös osoittaneet, miten ihmeellinen on meidän Jumalamme. Olemme saaneet elää todellisessa ihmeessä päivästä toiseen.
Kun Hän antaa tehtävän, Hän myös auttaa meitä sen toteutuksessa.

S

uurimpina hankkeina eteemme
tuli heti alkumetreillä rakennuspiirustusten saaminen, putki- ja
viemärisuunnitelmat,
sähköistyksen
uusiminen, hissin hankkiminen ja sijoittaminen vanhaan taloon, laitoskeittiön
varustaminen, valtavat maalaustyöt ym.
Lähdimme liikkeelle vain muutaman
ihmisen voimin, mutta saimme pian
havaita, että emme ole tässä urakassa
yksin.

APU OLI JO PAIKALLA

Hauholla oli jo vuosia toiminut kristillinen yhdistys nimeltä Hämeen Mokia.
6
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Siellä oli rukoiltu vuosia paikkakunnan
puolesta ja uskottu, että Jumala tulee
vielä toimimaan Hauholla voimallisesti. Järjestön puuhamiehet tulivat heti
ensi metreillä meidän avuksemme antamalla panoksensa rakennustöihin ja
alkoivat täyttää tarpeitamme. He jopa
ruokkivat meidät alkupäivinä. Myös rakennuspiirustukset alkoivat syntyä vapaaehtoistyönä, samoin putki- ja sähkösuunnitelmat.
Hissin saimme eräästä toimintansa
lopettaneesta vanhainkodista ilmaiseksi. Se myös purettiin ja tuotiin Hauholle
ilman mitään kustannuksia – odotta-

maan tarvittavia rakennuslupia. Laitoskeittiön koneet ja kalusteet on myös
luvattu meille ilmaiseksi.
Seinämaaleja tuotiin talolle toivotulla sävytyksellä niin, että varmasti
riittää – nekin ilmaiseksi. Tästä kaikesta
saamme kiittää myös Hämeen Mokiaa.
Maalareita,
laminaattilattioiden
asentajia, seinien purkajia ja uusien rakentajia on tullut sitä myöten, kun heitä
on tarvittu. Eräästä ammattikoulusta
lähetettiin oppilaita suorittamaan opinnäytetöitään maalareina ja laminaattien
asentajina, juuri oikeaan aikaan. Monista seurakunnista eri puolilta Suomea on
osallistuttu talkoisiin eikä työntekoa ole
kaihdettu.
Luetteloa voisi jatkaa pitkään, jos
kertoisimme sängyistä, huonekaluista,
ruokailuvälineistä ym. sekä monista asiantuntijoista, jotka ovat tulleet mukaan
auttamaan. Uusi One Way Center on
alkanut syntyä aikataulussaan, vaikka
hanke näyttikin aluksi ylivoimaisen suurelta.

One Wayn pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijä
Antti Simolin maalaamassa.

Jumala vaikuttaa myös ihmisten sydämissä. Kun hankkeen
alkumetreillä lähdimme kyselemään Hämeenlinnan rakennusvalvontavirastosta kunnantalon
muuttamista kurssikeskukseksi,
yksi arkkitehdeistä otti hankkeen
sydämenasiakseen. ”Minä omistankin tälle asialle nyt koko tämän
päivän”, hän totesi puhelimessa.
Saimme pian vahvistuksen, että
muutokselle ei ole esteitä.
Kun kysyimme arkkitehdiltä
viikkoja myöhemmin, kuka sitten
tästä asiasta lopulta päättää, hän
vastasi: ”Minä sen päätän.” Olimme olleet tietämättämme yhteydessä juuri oikeaan henkilöön, ja
hänen positiivisuutensa on ollut
meille suuri siunaus.
Jotta Jumalan suunnitelmat
voivat edetä, monien esteiden
täytyy väistyä ja monien ovien
avautua. Niin yleensä aina tapahtuu, kun suunta on oikea ja ajoitus

kohdallaan. Siksi johdatuksessa
eläminen on niin tärkeää. Me ihmiset emme kykene rakentamaan
Jumalan valtakuntaa, Pyhä Henki
rakentaa sen itse, kun olemme
Hänelle kuuliaisia kaikessa.

AVAJAISET SYKSYLLÄ

Koronaepidemian ja suuren rakennusurakan johdosta One
Way Centerin avajaiset tulevat
ajankohtaisiksi näillä näkymin
syyskauden alkupuolella. Kevään
aikana monet rakennustyöt ovat
jo valmiita, mutta putki- ja sähkötyöt, ilmastointi sekä märkätilojen
saneeraus valmistunevat kesän aikana. Kaiken pitäisi olla valmiina
kesän lopulla, mikäli mitään yllättäviä esteitä ei ilmaannu.
Tulemme tiedottamaan avajaisista hyvissä ajoin ja pyrimme
siihen, että kaikki työmme ystävät
pääsevät mukaan juhlimaan tuota
suurta päivää. Sen jälkeen Hauholla alkaa tapahtua.
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TAMPERE
TEKSTI HANNA TORVALDS KUVA PENTTI TUOVINEN

Harri Rämö tutustui One Way Missioniin jo vuosia sitten Radio Dein kautta. Hän kuunteli paljon Tapani Suonnon julistusta ja koki sen hyväksi. Hän ei olisi kuitenkaan uskonut, että hänestäkin voisi vielä tulla pastori –
ja kaiken lisäksi One Way -seurakuntaan.

H

Tampereen One Wayn uusi
pastori Harri Rämö:

”Teen tätä
työtä Jumalalle”

arri Rämö tuli uskoon 18-vuotiaana vuonna
1988. – Isäni oli tullut uskoon jo 1970-luvulla,
äiti puoli vuotta ennen minua ja veljeni puoli
vuotta minun jälkeeni, Harri kertoo. – Koin jo rippikoulussa, että Jumala kutsui minua, mutta silloin sanoin
”ei”. Kun sitten muutamaa vuotta myöhemmin olin
työharjoittelussa, olin herätyksen tilassa.
Harri oli tuonut harjoittelupaikkaan mukanaan hengellisiä kirjoja, joita hän luki iltaisin työharjoittelun jälkeen.
– Tein Jumalan kanssa sellaisen sopimuksen, että
kun pääsen tästä harjoittelusta, tulen uskoon.
Kun harjoittelu sitten päättyi, Harri näki lehdessä ilmoituksen Hämeenpuistossa pidettävästä hengellisestä kokouksesta, jossa puhujana oli helluntailiikkeeseen
kuuluva Alpo Renko. Harri koki sisimmässään, että tässä oli hänen tilaisuutensa täyttää Jumalalle antamansa
lupaus, sillä jos hän nyt kuolisi, hän ei olisi Jumalalle
otollinen.
Uskoon tultuaan Harri tutustui Toijalan helluntaiseurakunnan nuoriin ja liittyi muutaman vuoden kuluttua
itsekin seurakuntaan.
– Siellä sain kasvaa uskossa ja tutustuin myös vaimooni. Menimme naimisiin kesäkuussa 1990 ja meillä
on kaksi jo aikuista lasta.

HERRA, MITEN HOIDAT SISÄISEN KUTSUMUKSENI?

Harri toimi seurakunnassaan kokousten juontajana ja
piti joitakin raamattutunteja. Vuonna 1998 hänet valittiin vanhimmistoon ja myöhemmin sen puheenjohtajaksi.
– Koin kuitenkin, etten päässyt siihen tehtävään,
joka oli kutsumukseni, Harri kertoo. – Tein paljon hallinnollisia hommia, vaikka kutsumukseni oli rukouspalvelussa ja Sanassa. Niin sitten jäin pois ja kysyin Jumalalta, miten hän aikoisi hoitaa tämän oman sisäisen
kutsumukseni.
Jumalan aikeet alkoivat selvitä, kun Harrin tuttava
Marjo Helena Nieminen Tampereen One Wayltä pari
vuotta sitten yllättäen soitti ja pyysi Harria sunnuntaina puhumaan seurakuntaan, koska puhujaksi sovittu
joutui peruuttamaan tulonsa. Sen jälkeen Harri on aina
silloin tällöin ollut sekä Tampereella että parissa muussakin One Way -seurakunnassa opettamassa.

USKONASKEL OSA-AIKAISEKSI PASTORIKSI

Harri Rämö kasvoi maalaistalossa rauhallisella maaseudulla, jossa jo pienestä pitäen traktorit ja muut suuret
koneet tulivat hänelle ja hänen veljelleen tutuiksi. Ei siis
ihme, että Harri ja hänen veljensä päättivät aikuistuttuaan perustaa yhteisen maanrakennusyrityksen. Töitä
riittää ja myös reissuhommia on paljon.
Harrin isä on maatöidensä lisäksi toiminut maallikkosaarnaajana, ja Harri ajatteli, että hänellä itsellään on
varmaan samanlainen kutsumus, koska hänellä ei ole
mitään pastorikoulutusta.
– Kun ammatikseen tekee fyysistä työtä, pastori-
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na astuu ihan erilaiseen tehtävään, Harri toteaa. – En
todellakaan koskaan ajatellut, että minusta vielä tulisi
ihan oikea pastori.
Mutta kun Teppo Lehtomäki sitten viime vuoden
lopulla soitti ja pyysi Harria Rämöä pastoriksi One
Waylle, Harri lupautui harkitsemaan ja rukoilemaan asiaa.
– Mietin asiaa kuukauden. Vaimoni kanssa rukoilimme ja keskustelimme siitä eri kanteilta, kunnes koin
olevani valmis tekemään lopullisen ratkaisun. Siihen sisältyi se, että saan toimia osa-aikaisena pastorina. Olen
sunnuntaisin seurakunnassa ja muulloinkin, kun olen
kotosalla. Minulle tämä on eräänlainen uskonaskel.
Virallisesti Harri aloitti Tampereen OW-seurakunnan osa-aikapastorina tämän vuoden alussa, kun sunnuntaijuhlat jo olivat tauolla koronan takia.
– Onneksi ehdin aiempien saarnavuorojeni takia
hiukan jo tutustua tamperelaisiin ennen koronaa, Harri
iloitsee. – Olen myös nyt korona-aikana pystynyt tapaamaan joitakin seurakuntalaisia pienissä soluissa ja
pitänyt palavereja vastuunkantajien kanssa.
Tampereen One Waylla toimii kattava vapaaehtoisten joukko, joka oli yksi niistä syistä, miksi pastorintyö
juuri Tampereella kiinnosti Harria.
– Seurakuntalaiset ovat täällä todella sitoutuneita
ja osallistuvia. Varmaankin puolella heistä on jokin vastuutehtävä, Harri kiittää. – On hyvä, ettei kaikki toiminta ole niin pastorista kiinni.

PYHÄN HENGEN LAHJAT RAITTIISTI TOIMIMAAN

Harri kertoo, että pastorin työssä hänelle ominaisinta
ovat rukous, saarnaaminen ja Pyhän Hengen armolahjat.
– Haluaisin, että rukoukset menisivät läpi ja että
saisimme rukousvastauksia. Ja että Pyhä Henki saisi
koskettaa ihmisten sydämissä niitä kipeitä asioita, mitä
siellä voi olla, niin että he pääsisivät eheytymään.
– Sanassa sanotaan, että Pyhä Henki on nimenomaan voiman ja rakkauden ja raittiuden Henki. Rukoilen meille Pyhän Hengen raittiutta ja sitä, ettei Pyhän
Hengen lahjoja jätettäisi käyttämättä siksi, että pelätään. Mielestäni Pyhän Hengen toiminnan väheneminen Suomen seurakunnissa on huolestuttava asia.
Jokin aika sitten seurakunnassa oli vastuunkantajien
palaveri. Kun oltiin rukouksessa, Harri koki, että Herra
halusi selvästi puhua yhden naisen kautta. Kokouksen
jälkeen hän kysyi tältä: ”Mikset antanut sen profetian
sanan tulla, joka sinulla oli?” Nainen vastasi, ettei hän
uskaltanut.
– One Wayssä on moni asia hyvin. Täällä on rento
ilmapiiri ja hyvä seurakuntalaisten yhteys, mutta Pyhän
Hengen toimintaa saisi olla enemmän, Harri toteaa.
– Tässä ajassa meidän pitäisi yhä enemmän pitää näkyämme yllä, rukoilla Sanaa ja hoitaa omaa uskonelämäämme. Kaikki merkit näyttävät siltä, että Jeesus on
tulossa takaisin.
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To i v o n

MEDIAMISSIO 2021

ONE WAY TV
innokkaasti: ”One Way, One
Way”, sillä hänellä oli Onewayniminen urheiluasu yllään. Mies
totesi, että hän on todella Jumalan piirittämä. Joku uskova
oli juuri auttanut heitä ostamalla
pariskunnalle ruokaa, ja ruoan lisäksi hän oli antanut heille käyntikortin Toivon Parkkiin.

Musisoimassa Sauli Paukkonen
ja Marjut Kekarainen, vieraita
odottamassa Auni Ollinen ja
Stina Antikainen

– uusia ohjelmia!

Antenni-TV: kanava 30
Netissä osoitteessa: oneway.tv

KAHVIKUTSU JA HENGELLINEN
KYSELY KESKUSTELUN AVAAJINA

Toivon Parkissa kalastetaan ihmisiä
TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT PIRJO LIEVONEN

Stina ja Erkki Antikainen

Kun Toivon Missio käynnistyi One Wayssä viime syksynä, Kotkassakin aktivoiduttiin. Evankelioinnilla on alusta lähtien ollut tärkeä asema seurakunnan työssä, ja
nyt siihen tuntui avautuneen uusi mahdollisuus.

von Parkiksi ristityssä tilassa on keittiö,
kaksi vessaa ja iso olohuone, jonne voi
turvallisesti kattaa kahvi- ja kirjapöydän
sekä lisäksi löytää rauhallisen nurkan
kahdenkeskiselle keskustelulle.

K

TYÖ ON HERRASTA

olme Kotkan OW-seurakuntalaista, Erkki Antikainen, Pirjo
Lievonen ja Maria Nikulainen,
tekivät viime syksynä tutustumiskäynnin Vantaan One Wayn ylläpitämälle
Toivon Pysäkille. Vierailu innosti heitä
suunnittelemaan, miten samanlaista
toimintaa voisi toteuttaa Kotkassa.
– Rupesin heti miettimään, mistä
voisimme löytää vastaavanlaisen tilan

10

RAPORTTI 2/2021

täältä Kotkasta, Erkki Antikainen kertoo. – Silloin mieleeni tuli keskellä kaupunkia oleva kauppakeskus Pasaati.
Niinpä Erkki soitti Pasaatin johtajalle ja kysyi, olisiko kauppakeskuksessa
mitään tilaa, jonka Kotkan One Way
voisi vuokrata. Tila löytyi ja osoittautui erittäin toimivaksi: sijainti on lähellä
parkkihallia, vastapäätä S-Marketia ja
lähellä pankkiautomaattia. Tässä Toi-

Parkki on avoinna sen mukaan, miten
siellä palvelevia riittää. Tällä hetkellä se
on auki kolmena päivänä viikossa klo
12–18. Säännöllisiä Parkissa päivystäviä
on noin kahdeksan, ja muu seurakunta
rukoilee heidän puolestaan.
– Olemme siellä aina pareittain, Pirjo Lievonen sanoo. – Ja emme todellakaan ole olleet turhaan. Jo ensimmäi-

sellä kerralla siellä palvellessani Jumala
näytti, että työ on Herrasta.
Parkkiin tuli tutustumaan afganistanilainen pariskunta. Osoittautui, että
he olivat vain käymässä Kotkassa, mutta asuivat Vantaalla. Pirjo ja Maria, jotka
molemmat olivat itse käyneet tutustumassa Vantaan Toivon Pysäkkiin, osasivat ohjata afganistanilaiset vieraansa
heti oikeaan paikkaan. Tuomas Tarkkanen kertoi myöhemmin, että afganistanilaisten keskuudessa on selvästi
herätystä.
– Muistan myös hyvin toisen nuorehkon pariskunnan, jonka mies hoki

Erkki Antikainen päivystää Parkissa säännöllisesti yhdessä vaimonsa Stinan kanssa.
– Jollei ole esirukousta, sinne on turha mennä, Erkki toteaa. – Sen huomaa heti, kun työn
puolesta on rukoiltu, on paljon
helpompi olla ja saada aikaan
hyviä keskusteluja. Olenkin saanut kertoa evankeliumia vaikka
kuinka monelle.
– Minä en niin koe olevani
evankelista, Stina Antikainen
sanoo. – Sen sijaan tehtäväni
on ottaa se ensikontakti ihmisiin, kun he kulkevat ohi, tulevat
kaupasta tai pankkiautomaatilta.
Kysyn: ”Hei, maistuisiko kahvi?”
ja juttelen jotain muuta mukavaa. Ja moni tuleekin kahville
Parkkiin.
Toivon Parkissa käy myös
uskossa olevia ihmisiä – hekin
kaipaavat jutteluhetkeä toisen
uskovan kanssa ja kahvikin maistuu.
– Toivon Parkki on todella
Jumalasta. Siellä tapahtuu sellaisia asioita, joita kadulla evankelioitaessa ei vain tapahdu, Erkki
vakuuttaa.
Erkki ja Stina käyttävät keskustelunavaajana myös hengellistä kyselyä, jossa kartoitetaan
ihmisten kiinnostusta hengellisiä
asioita kohtaan. Pienessä kysymyslipukkeessa kysytään mm.
sitä, miten ihminen kokee Jumalan, kuinka usein hän rukoilee,
käykö hän jossain seurakunnassa ja onko hän varma siitä, että
pääsee kuolemansa jälkeen taivaaseen.
– Jos vastaaja suostuu, kirjaamme myös hänen yhteystietonsa ja otamme hänen toivomallaan tavalla yhteyttä häneen,
Erkki kertoo. – Olen aina ollut
kova kalamies, ja nyt tuntuu,
että olen siirtynyt kalastamaan
myös ihmisiä. Jos kaloja ei tule
merestä, lasketaan siimat Pasaatiin – Toivon Parkki on syöttimme siellä.

ARMOLAHJAT ARJESSA

Teppo Lehtomäen käytännönläheinen
opetussarja armolahjoista.

IHMEELLISIÄ HERÄTYKSIÄ

Haastatteluohjelmassa vieraat
kertovat kokemistaan herätyksistä.

LAULU JOKA KOSKETTI

Musiikkiohjelma, jossa vieraat
kertovat tarinoista heille merkittävien
laulujen taustalla.

EVANKELISTAKOULU

Luentoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käytännön evankelioinnista.

TODISTUKSENI

Uusi sarja, jossa uskovat kertovat
uskoontulotodistuksensa.
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KOTKA

Jumala antoi
toisen mahdollisuuden
TEKSTI HANNA TORVALDS KUVA TIINA-MARIA AARNIO

Kun kotkalaiset Erkki ja Stina Antikainen kolme vuotta
sitten etsivällä mielellä tulivat Kotkan One Way -seurakuntaan, he tunsivat tulleensa kotiin. Pastori puhui
suoraan heidän sydämilleen, ja seurakunnan henki oli
positiivinen ja rakkaudellinen. – Jumala antoi meille
toisen mahdollisuuden.

T

änään molemmat toimivat hyvin aktiivisesti seurakunnassa. Erkki Antikainen on yksi vanhimmistoveljistä, hän on vetänyt seurakunnassa evankeliointikursseja ja on Stinan kanssa tiiviisti mukana myös
Kotkan Toivon Parkissa. Toisin oli heidän avioliittonsa
alkuvuosina.

HEIKON IHMISEN USKOONTULO

Erkki on osan työurastaan ollut merellä, laivan konemestarina. – Tapasin Stinankin kesken merimatkan, kun
laivamme pysähtyi Hangossa, Erkki kertoo.
Nuoret rakastuivat ja menivät naimisiin, ja kun Erkki
sitten keväällä valmistui konemestariksi, Stina odotti jo
heidän ensimmäistä lastaan Jennyä. Nuoripari muutti
Kotkaan Erkin vanhempien omakotitalon pihapiiriin, ja
sinne raskaana oleva Stina jäi, kun hänen miehensä seilasi ympäri maailman meriä.
Kun Erkki kerran palasi kotiin Kanadaan suuntautuneelta matkalta, hän sai kokea valtavan yllätyksen: vanhin veli oli tullut uskoon.
– Minusta se oli aivan käsittämätöntä, Erkki muistelee. – En ollenkaan pystynyt ymmärtämään, mistä tässä
oikein oli kysymys.
Veli kutsui sitten Erkin mökilleen, jossa tämä tapasi
toisen merenkävijän, mm. Logos ja Doulos -lähetyslaivoilla kapteenina olleen Pertti Merisalon. Kolmikko
saunoi 45 minuuttia, ja koko sen ajan veli ja Pertti evankelioivat Erkkiä.
– Uskoin kyllä Jumalaan, mutta en uskonut omiin
mahdollisuuksiini elää uskovana, Erkki toteaa. – Ajattelin, ettei minusta uskovaa tule, mutta kiroilemisen
voisin lopettaa. Yllätyksekseni huomasin parin viikon
kuluttua, etten ollut kiroillut yhtään.
Vuoden kuluttua Erkki ja Stina lapsineen viettivät
juhannusta Hangossa ja koko Erkin juhannus meni
viinan kanssa läträtessä – alkoholi oli hänelle aikamoinen kompastuskivi. Juhannuksen jälkeen he palasivat
kotiinsa Kotkaan, ja illalla Erkki päätti lähteä läheiseen
kaljapaikkaan.
– Stina sanoi silloin, että ”Kyllä sinä olet heikko ih12
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minen!” Se rupesi pyörimään päässäni: heikko ihminen,
heikko ihminen. Lähdin baariin, mutta en jäänytkään
juomaan, vaan tulin kotiin, soitin uskovalle konemestarille ja pyysin häntä meille. Matkalla hän oli kiertänyt
kaikki uskovat tuttunsa ja pyytänyt heitä rukoilemaan
tapaamisemme puolesta.
– Kun Timppa sitten tuli meille, sanoin, että haluan
tulla uskoon. Rukoilin Timpan perässä syntisen rukouksen, ja Timppa julisti minulle syntini anteeksi.
Seuraavana aamuna Stina kysyi: ”Muistatko, mitä
tuli illalla tehtyä?” Erkki muisti, ja siitä hänen uskovana
kulkemisensa sitten lähti, vaikka se välillä olikin kahden
tien kulkemista.
– Runsaan kuukauden kuluttua sorruin taas kaljoittelemaan, ja seuraavana päivänä minulla oli aivan hirveä moraalinen krapula, Erkki tunnustaa. – Lisäksi sain
kolmen viikon ”kestohumalan”: en meinannut pysyä
pystyssä ollenkaan ja minulla oli aivan hirveitä kiertohuimauskohtauksia. Ajattelin, että jos tästä selviän, siitä alkaa minun taivastien vaellukseni.
– Koin, että Jumala käytti heikkouttani hyväkseen
uskoontulossa. ”Sitä, joka minun luokseni tulee, minä
en heitä pois” – vaikka hän olisi humalassakin.

PYHÄN HENGEN ILMAPIIRI 			
VALLOITTI JUMALANKIELTÄJÄN

Stina oli vakaumuksellinen jumalankieltäjä ennen uskoon tuloaan.
– Eki tuli uskoon ennen minua, ja hänessä tapahtui
niin valtava muutos, ettei se voinut olla vaikuttamatta
minuunkin, Stina kertoo. – Jotenkin en voinut enää olla
uskomatta. Minulla oli myös kauhea hätä, enkä pystynyt enää olemaan rukoilematta Jumalaa.
Niinpä Stina rukoili illalla: ”Jumala, jos olet olemassa, auta meitä nyt!” Yöllä hän näki unen, jossa hän kiipesi tikapuita pitkin ylös taivaaseen, ja siellä ylhäällä
oli valtavan kirkas valo. Elämässä tapahtui muutakin
sellaista, joka tuntui Jumalan johdatukselta.
Erkki kävi helluntaiseurakunnassa, mutta toistaiseksi hän oli saanut käydä yksin. Sitten eräällä koululla
oli hengellinen tapahtuma ja yllättäen Stina koki haluavansa lähteä mukaan sinne.
– Olin ensimmäistä kertaa hengellisessä kokouksessa ja se ilmapiiri, joka siellä oli, sai minut täydellisesti
valtaansa. Tuntui, että tällaista ei voi olla!
Lokakuussa 1986 Erkki kävi helluntaiseurakunnassa
kasteella ja uudenvuodenaattona myös Stina kastettiin. Perheessä oli silloin kaksi tytärtä, Jenny ja Johanna, myöhemmin syntyi vielä Judith, ja koko perhe alkoi
olla aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa.

NUORISOTYÖLLE OMA VENE

Seurakunnassa oli konemestari Erkin lisäksi myös merikapteeni, ja yhdessä he keksivät rakentaa seurakunnan
nuorisotyötä varten veneen. Siitä tuli riittävän iso: veneessä oli saunat, pukuhuoneet, 24 nukkumapaikkaa ja
iso messi, jossa tehtiin ruokaa.
– Parhaimmillaan meillä oli mukana 30 nuorta, omat
lapsemme tietysti aina, Erkki kertoo. – Joka matkalla oli
myös pastori.
Näitä nuorten purjehdusmatkoja järjestettiin 25
vuoden ajan. Antikaisten keskimmäisen tyttären häätkin vietettiin veneessä. Lisäksi Israel-piiri vuokrasi sitä
monena kesänä. Mutta vuosien kuluessa veneilyyn tottuneet nuoret aikuistuivat ja muuttivat muualle opiskelemaan.
– Kun seuraava ikäpolvi kasvoi, tuntui, että nuorten
elämä oli erilaista, Stina sanoo. – Nuoret eivät enää halunneet sitoutua mihinkään, jossainhan voisi olla jotakin hauskempaa tiedossa. Niin vene sitten myytiin pois.

HENGELLINEN ELÄMÄ UUDISTUU

Antikaiset toimivat aktiivisesti helluntaiseurakunnassa
30 vuoden ajan. Mutta kolme vuotta sitten alkoi tuntua, ettei se ollut enää heidän hengellinen kotinsa.
He kävivät katsastamassa paria seurakuntaa, mutta ne
eivät innostaneet. Silloin joku suositteli heille Kotkan
One Waytä, ja he päättivät tutustua siihenkin.
– Kun olimme siellä ensimmäistä kertaa, pastori
Vesa Sihvo puhui suoraan meille, Erkki kertoo. – Kokouksen jälkeen pääsin sielunhoitoon, sillä olin aivan rikki.
Seuraavienkin kokousten puheet tuntuivat olevat
suoraan Antikaisille – niin hoitavia ne olivat.
– Ei mennyt kauan, kun ymmärsimme, että näin piti
käydä, Stina toteaa. – Meidän hengellinen tilamme ei
ollut hyvä. Mutta Jumala antoi meille toisen mahdollisuuden! Seurakunnan vaihdos uudisti hengellisen elämämme kokonaan.

– Yksi asia, mitä kunnioitan suuresti Kotkan One
Wayn vetäjässä Vesassa, on se, että hän sanoi: ”Älkää
pitäkö kiirettä, olkaa vain – nyt saatte vain olla täällä
ilman mitään vaatimuksia.” Täällä ei todellakaan kalastella jäseniä toisilta seurakunnilta.
Antikaiset kuvaavat, että One Wayssä se, mitä opetetaan, on todella laadukasta ja tervettä oppia. Lisäksi
One Way on hyvin rakkaudellinen seurakunta: ilmapiiri
on positiivinen, rakkaudesta puhutaan ja sitä osoitetaan.
– Kuka tahansa ovesta tuleekin, on tervetullut, Stina
sanoo. – Kaikki otetaan sydämellisesti vastaan ja heitä
kohdellaan tasavertaisesti.
– Positiivista on myös se, että seurakunta on evankelioiva, toteaa Erkki. – Olen aiemmin käynyt johtajuusseminaarin ja vetänyt Evankeliointi elämäntapana
-kursseja ja voin nyt hyödyntää oppimaani täällä.
Viime syksynä Erkki innosti seurakuntalaisia lähtemään kaduille pieninä kolmen hengen ryhminä.
– Saimme jutella kahdeksan ihmisen kanssa, kertoa
evankeliumin kolmelle ja kolme tuli uskoon! Evankelioinnin ja tapaamiemme ihmisten puolesta rukoiltiin
paljon. Sanoin kaikille, että tämä ei ole normaalia, Jumala haluaa nyt puhua meille jotakin.
Ihmiset innostuivat niin, että Erkki aloitti seurakunnassa oman evankelioimiskurssin, johon osallistui
toistakymmentä ihmistä kolmen lauantain ajan. Nyt he
voivat toteuttaa kaikkea oppimaansa Toivon Parkissa.
– Kalastamme siellä ihmisiä! Erkki, innokas kalamies,
iloitsee.
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ne Wayn vuosia jatkunut vankilalähettityö loppui syksyllä 2019, kun vankilatiimin edellinen
vetäjä siirtyi muualle. Sen jälkeen tuli koronavirus, ja vankilat sulkeutuivat kaikilta ulkopuolisilta. Liisi
Kupiainen koki vahvasti, että työtä on jatkettava, aloitti
vankilalähettikoulutuksen ja ehti suorittaa jo ensimmäisen kurssin. Koronan takia koulutus keskeytyi, mutta
näyttää siltä, että se pääsee jatkumaan ensi syksynä.
Jos myös tapaamisrajoitukset poistuvat ja koronatilanne sen sallii, One Wayn uusi naistenvankilatiimi voisi
lähteä ensikäynnilleen vuoden 2022 alussa, jos lupa
siihen saadaan.

MONI LÖYTÄÄ JEESUKSEN 			
VANKILALÄHETTIEN KAUTTA

Haluaisitko sinä
jakaa evankeliumia
naistenvankilassa?
TEKSTI HANNA TORVALDS KUVA ATTE AUVINEN

One Way on käynnistämässä uudelleen naistenvankilatyötä parin vuoden tauon jälkeen.
Vankilatiimin vetäjänä tulee toimimaan Liisi Kupiainen, jolla on omakohtaista kokemusta
sekä vankilassa olemisesta, että sen jälkeen vankilalähettinä palvelemisesta.

14
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Liisi kertoo olleensa päihde- ja rikoskierteessä ennen
uskoon tuloaan yli 10 vuoden ajan.
– Ensimmäisen tuomioni sain 16-vuotiaana pahoinpitelystä, hän muistelee. – Vankilassa aika kuluu niin hitaasti, että sitä vain toivoo, että joku kävisi joka viikko
ja saisi tavata muitakin ihmisiä kuin kanssavankeja. Osa
vangeista tulee kuuntelemaan vankilalähettejä juuri
siksi, että olisi jotain tekemistä. Mutta todella moni on
myös löytänyt Jeesuksen näiden tapaamisten ansiosta.
Liisi itse sai tulla uskoon jo ennen vankilalähetteihin
tutustumistaan.
– Asunnottomana narkomaanina olin One Wayn
miestenkodilla yhdessä lauantai-illan kokouksessa vuoden 2014 alussa. Puolestani rukoiltiin, ja annoin elämäni Jeesukselle. Mutta vaikka tulin uskoon ja yritin raitistua ja päästä kokonaan irti päihteistä, se ei onnistunut,
ennen kuin jouduin saman vuoden lopussa vanhojen
rikosteni takia 9 kk:n ajaksi vankilaan.
Hän sai kokea, miten valtavan tuen hänen omalle
uskonelämälleen ja kristittynä olemiselleen vankilalähettityö antoi sen vuoden aikana, kun hän itse oli vankilassa.

TAPAAMISET JA EVANKELIUMIN 			
JAKAMINEN TÄRKEÄÄ

– Mutta ollakseen vankilalähetti ei tarvitse olla omaa
vankilatuomiota, Liisi toteaa. – Hyvä vankilalähetti on
sellainen ihminen, joka seuraa Jeesusta ja jolla on rakkautta, arvostusta ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan.
Tärkein työmuoto vankilatyössä on rukous – ilman
rukousta ei tapahdu mitään. Myös rinnallakulkijana oleminen on merkittävää.
– Kun vanki pääsee vapaaksi ja palaa yhteiskuntaan,
on tärkeää olla hänen tukenaan ja esimerkiksi käydä
hänen kanssaan yhdessä hengellisissä kokouksissa,
Liisi sanoo. – Me olemme kaikki siskoja ja veljiä Kristuksessa – myös vankilasta vapautuneet ovat samalla
viivalla meidän kanssamme.

Yksi Liisille tärkeitä raamatunjakeita onkin tästä muistuttava Heprealaiskirjeen jae: ”Muistakaa vankeja, niin
kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan.” (Hepr. 13:3)

TULE MUKAAN VANKILATYÖHÖN!

One Way haluaa nyt kutsua ihmisiä mukaan vankilatyöhön. Käyntikohteina ovat lähinnä kaksi naistenvankilaa,
Vanajan ja Hämeenlinnan vankilat. Tiimissä on noin
neljä jäsentä, joista jokainen voi toimia juuri siinä roolissa, joka hänelle sopii.
Hengellinen tilaisuus vankilassa aloitetaan yleensä
laulamalla yhteislauluja, sen jälkeen kuullaan jonkun
todistus siitä, miten Jeesus on muuttanut hänen elämänsä, pidetään evankelioiva puhe ja lopuksi jälleen
lauletaan.
– Moni elää vankilassa todella toivottomana ja pitää
omaa elämäänsä jo menetettynä, Liisi kertoo. – Minäkin olin eräänlaisessa mielen vankilassa, mutta Jeesus
on voimallinen vapauttamaan siitäkin. Tässä tilanteessa
jonkun henkilökohtainen todistus voi olla tosi tärkeä
toivon tuoja.
Rukoile, kutsuuko Jumala sinua juuri tähän työhön.
Ja vaikka et kokisikaan kehotusta tiimiläiseksi, voit aina
rukoilla vankilatyön puolesta. Liisi Kupiainen pyytääkin
kaikkia Raportin lukijoita rukoilemaan sitä, että ovet
vankilaan avautuvat One Waylle uudestaan ja että vankilatiimi saadaan kokoon.

”Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä;
minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin
outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte
minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra,
milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin
me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa
ja tulimme sinun tykösi?’
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä
sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä
minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’.” (Matt. 25:35-40).

Jos vankilalähettityö kiinnostaa, ota yhteyttä:
naistenvankilatyo@onewaymission.fi
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TURKU
Lauantailenkkien vakioporukka Katariinanlaakson luontopolulla. Vasemmalta Keijo Lindroos,
Miro Heinonen, Anneli Itäaho, Maarit Vettenranta, Jari Forsgren ja Hellevi Tuomi.

Etsimme One Way -tiimiin
PERJANTAI
KRISTUKSELLE
Gospel Cafe -illat

25.9. / 9.10. / 23.1
0.
20.11. / 4.12. / / 6.11.
18.12.
klo 20-21 (kahvi

ONE WAY HELSI

tarjoilu 19.30)

NKI, Kaisaniemen

katu 10

Iltojen ohjelmassa
musiikkia, todistu
ksia,
puheenvuoroja sekä
kahvi/tee tarjoilu
.

onewayseurakunta.fi
oneway.tv

mediatyöntekijää
Työalueitasi ovat mm. Raportti-lehden taitto
sekä kirjojen ja esitteiden graafinen suunnittelu.
Lisäksi työalueeseen kuuluvat TV-työn tehtävät
ohjelmien kuvauksesta editointiin.

KORONASTA
HUOLIMATTA
TEKSTI JA KUVAT JARI FORSGREN

Aiempi kokemus graafisesta suunnittelusta on
avuksi, ja mikäli taitosi ovat riittävällä tasolla,
emme vaadi virallista ammattipätevyyttä.
Videokuvauksen ja editoinnin osa-alueilla
voimme tarvittaessa antaa koulutusta.
Mikäli omaat kristillisen arvomaailman ja uskot
olevasi etsimämme henkilö, ota rohkeasti yhteyttä. Lähetä meille sähköpostia, jossa esittelet
itsesi ja osaamisesi.
Ota yhteyttä: toimisto@onewaymission.fi

J

RekennuttajaRekennuttajainsinööritoimisto
insinööritoimisto

STENROOS
OY
STENROOS
OY
Liike-, toimistoja toimisto- ja
Liike-,
asuinrakennusten
asuinrakennusten
tunnollista rakennuttamista
tunnollista rakennuttamista
ja rakennustyön
valvontaa. valvontaa.
ja rakennustyön
Kehruutie 1 C,
00410 Helsinki
Kehruutie
1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534Puh.
4844041 534 4844
”Sillä jokainen ”Sillä
huonejokainen
on
huone on
jonkun rakentama,
mutta
jonkun
rakentama, mutta
kaiken rakentaja
on Jumala.”
kaiken
rakentaja on Jumala.”
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Kun Turussa voimaan tulleiden koronarajoitusten johdosta kokoontuminen seurakunnalla totuttuun tapaan
ei enää onnistunut, heräsi ajatus
tuoda seurakunnan yhteyttä ulkoilun
lomassa osaksi viikonlopun kulkua.

VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa ja kesäpuoti

oulukuussa harmittelimme sitä,
ettemme koronan vuoksi voineet enää tavata seurakuntalaisia isommalla joukolla. Mietimme,
mitä voisimme tehdä asialle. Silloin
tuli mieleen, että voimmehan nähdä
toisiamme kävelylenkin muodossa.

Miro Heinonen pisti verkkosivuillemme seuraavan viestin: ”Koronan vuoksi emme toistaiseksi voi
kokoontua seurakunnassa, mutta
voimme kohdata toisemme rennon
kävelyn merkeissä. Tervetuloa mukaan viettämään aikaa hyvässä seurassa!”
Vuoden alusta lähtien olemme
lauantaisin kävelleet kauniissa luonnossa samalla tutustuen toisiimme ja
kertoen kuulumisia. Monesti olemme kävelyn jälkeen menneet One
Way:lle kahville kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Parhaat luontopolut muuttuivat laduiksi, kun Turkuunkin satoi kunnolla
lunta, mutta kohta ladut siirretään
syrjään ja pääsemme ihailemaan,
kuinka luonto herää. Kun ilmat lämpenevät, lähdemme yhdessä pyöräilemään vaikkapa Kuusiston linnanraunioille. Suunnitelmissa on myös
kävellä yhdessä Kuhankuonossa
Savojärven luontopolku. Pidetään
näin yhteyttä toisiimme koronasta
huolimatta!
Ett tämmöttös Turus. Kummottos teil siäl?

Värikkäitä vaatteita Nepalista reilun kaupan hengessä!

www.nepalska.fi • facebook.com/nepalska
facebook.com/nepalska/
Laiteentie 1, 39530
kilvakkala (käynti Vatulantieltä)

www.nepalska.fi

0400 456 572

Umpikuorma-, avo- ja
täysperävaunuyhdistelmät
sekä pakettiautokuljetukset

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy
Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa
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Pirjo Toivon Parkissa

Minun tulee pienentyä ja Jeesuksen kasvaa
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TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT MARIA NIKULAINEN JA SIRU VIRTA, PIIRROS PIRJO LIEVONEN

Olen espoolaisessa supermarketissa puolivälissä ostoskierrostani, kun puhelimeni soi. Haminassa asuva Pirjo
Lievonen soittaa ja kysyy, voisinko hakea Helsingin rautatieasemalta nuoren naisen, jonka pitäisi päästä Espooseen. Nainen on tullut junalla Haminasta ja huomannut vasta Helsinkiin päästyään, että hänen lompakkonsa ei
olekaan mukana, ja nyt hän on täysin rahaton. Mitä hänen pitäisi tehdä?

J

a niin kuin aiemminkin elämänsä ongelmatilanteissa, hän päättää soittaa Pirjo Lievoselle. Tämä kun
on tarvittaessa toiminut hänelle eräänlaisena varaäitinä ja rinnallakulkijana. Pirjo keksii aina ratkaisun. Ja
niin tälläkin kertaa. Pirjo miettii, tunteeko hän ketään
Espoosta, muistaa minut ja soittaa. Tilanne päättyy
onnellisesti. Teen loppuostokseni nopeasti ja ajan suoraan rautatieasemalle. Sillä välin Pirjo on lähettänyt minulle nuoren naisen puhelinnumeron, ja me löydämme
toisemme ja nainen pääsee määränpäähänsä.

KUN NÄKEE IHMISTEN TARPEET, 			
HALUAA HUOLEHTIA HEISTÄ

Tällaisena olen oppinut tuntemaan Kotkan One Wayhin
kuuluvan Pirjo Lievosen. Kun viikoittain tapaamme Israelin skypetiimissä, Pirjo saattaa kertoa, miten hänen

18

RAPORTTI 2/2 0 2 1

kotonaan on taas pari päivää yöpynyt joku apua tarvitseva.
– Jostain syystä näen helposti toisten ihmisten tarpeet, Pirjo toteaa. – Minulla on myös sellainen huolehtimisen halu. Elämäni varrella on aina ollut joku nuori,
jonka rinnalla olen saanut kulkea – näin oli jo ennen
kuin tulin uskoon. Kun työpaikalle tuli uusi työntekijä,
menin heti hänen rinnalleen häntä tukemaan.
Pirjo on ammatiltaan sairaanhoitaja, mutta hän on
vuosien aikana aina välillä siirtynyt toisenlaiselle hoitoalle – työskentelemään vapaaehtoisena mm. narkomaanikodilla ja kristillisessä päiväkodissa.
– Nautin siitä, kun saan olla kokoaikaisesti palvelutyössä, Pirjo sanoo. – Eläkkeeni on tosin jäänyt sen
vuoksi aika pieneksi, joten teen vieläkin osapäivätöitä.

IHMEELLINEN RUKOUSVASTAUS PK-ILLASSA

Pirjo tuli uskoon keväällä 1983 perheasiain neuvottelukeskuksessa.
– Ole Ståhl, iso mies, kysyi minulta: ”Haluatko tulla
uskoon?” Kuiskasin: ”Tahdon.” Seuraavalla käyntikerrallani hän selvensi piirroksella, mitä minulle oli tapahtunut, kun olin ottanut Jeesuksen sydämeeni.
– Ole piirsi ensin ison sydämen ja sen sisään pienen ristin, Jeesuksen, ja sitten hän piirsi ison tuolin, ja
sanoi, että tässä olet sinä. Sen jälkeen hän piirsi vielä
toisen sydämen ja sanoi samalla: ”Sinun tulee pienentyä ja Jeesuksen kasvaa”, ja sinne sydämen sisään hän
piirsi pienen tuolin ja ison ristin. Se oli minulle ensimmäinen opetussaarna.
Tällöin Pirjo puolisoineen asui Helsingissä. Syksyllä
joku neuvoi häntä menemään Vanhaan kirkkoon – hän
sai myöhemmin tietää, että oli näin mukana ensimmäisessä Perjantai Kristukselle -kokouksessa.
– Kirkko oli ihan tupaten täynnä ihmisiä, viina ja tupakka haisivat, Pirjo kuvailee. – Olimme mieheni kanssa toivoneet lasta vuosien ajan, mutta mitään ei kuulunut. Uskoin, että jos puolestani rukoillaan, lapsi tulee.
Niinpä puikkelehdin alttarille valtavan ihmiskaaoksen
läpi, ja pääsin rukoiltavaksi. Ensimmäinen lapsemme
syntyi melkein tasan 9 kk sen jälkeen!

MUISTA, KATSE JEESUKSEEN!

Yksi uskon kehittymisen kannalta tärkeä paikka Pirjolle
on ollut Parkanossa sijaitseva Kirjaskylä-narkomaanikoti, joka teki jengi- ja katulähetystyötä. Koska Pirjolla ja
miehellään oli silloin jo kaksi pientä lasta, Pirjo totesi,
että hänelle oli parhainta olla auttamassa keittiössä,
siellä lapsetkin saivat rauhassa pyöriä ympärillä.
– Kirjaskylässä sain paljon ymmärrystä rukouselämääni ja ihan käytännössä nähdä, miten rukous toimii.
Siellä tapahtui kaikenlaisia ihmeitä, ruokaihmekin. Olen
todella kiitollinen siitä hyvästä ja raittiista opetuksesta,
jota sain siellä Antti Raittilalta ja Osmo Peltoselta
sekä heidän vaimoiltaan.
Pirjo kertoo saaneensa samanaikaisesti hyvää opetusta myös Tapani Suonnon Raportti-opetuskirjeistä,
joita hän alkoi saada PK-käynnin jälkeen. Kirjeet tuntuivat vastaavan aina hänen omaan senhetkiseen elämäntilanteeseensa.
– Kun sitten lähdin Kirjaskylästä, Antti sanoi kahteen kertaan: ”Muista, katse Jeesukseen!” Pirjo kertoo.
– On ollut tosi tärkeää pitää katse Kristuksessa, Herrassa, varsinkin silloin, kun elämä on välillä ollut vaikeaa.
Kirjaskylässä Pirjo oppi myös, miten Jumalan johdatus toimii. – Opin odottamaan, että Herra kutsuu,
sen sijaan, että itse toimisin. Ohjenuoranani on ollut,
etten lähde itse pyrkimään minnekään, vaan odotan,
että minua pyydetään.
Alkuaikoina opetellessaan kuuntelemaan Jumalan
ääntä Pirjo myöntää joskus olleensa hiukan liiankin
päättämätön. Vähän sellaista, että mennäkö tuonne vai
tänne, johdata Herra.
– Halusin koko sydämestäni, että elän todella Herran johdatuksessa. Nyt One Wayn myötä tuntuu, että
tämä johdatus on ollut entistä tiiviimpää.

KOTKAN ONE WAY KUTSUI

Joitakin vuosia sitten Pirjo palasi kahden vuoden vapaaehtoistyöjaksolta Särkisalmen kristilliseltä narkomaanikodilta. Hän koki olevansa aika väsähtänyt ja että
hänen olisi nyt pidettävä lomaa. Tilanne narkomaanikodillakin muuttui, ja Pirjo rukoili, että jos Herralla olisi
häntä varten joku toinen palvelutehtävä, niin hän ei ainakaan heti palaisi Särkisalmelle.
Kun Tapani Suonto tuli ensimmäistä kertaa Kotkaan, Maria Nikulainen oli yksi kokouksen järjestäjistä.
Hän ilahtui kovasti nähdessään Pirjon monien kokousvieraiden joukossa. Maria jututti Pirjoa ja pyysi häntä
myöhemmin palvelutehtävään, perustamaan hänen
kanssaan Kotkan One Waytä.
– Mietimme, että uskon alkeita varten seurakunnassa pitäisi olla joku piiri. Kuulin opetuslapseuskoulusta,
ja minua pyydettiin siihen vetäjäksi. Ajattelin, että olen
tässä nyt täysillä.
Opetuslapseuskoulun vetämistä auttoi se, että Pirjolla on ryhmänvetäjäkoulutus. Op-koulusta tuli myös
hänelle itselleen tärkeä kokemus.
– Päällisin puolin näyttää usein, että seurakunnan
toiminta on ihan rauhallista ja ettei mitään tapahdu,
mutta silti Herra toimii voimallisesti.
Viime syksynä Pirjo siunattiin evankelistaksi, ja hän
sai rinnalleen tähän tiimityönä tehtävään evankeliointiin vanhimmistoon kuuluvan Erkki Antikaisen.
– Sydämelläni on, että näitä Toivon Pysäkkejä ja
Parkkeja tulee useille paikkakunnille. Ei niiden tarvitse
välttämättä olla sisätiloissa, vaan vaikka torilla oleva
pöytä ja siellä tunnus: Toivon Pysäkki. Ja tietysti risti.
Risti koskettaa aina ihmisten sydäntä ja herättää taivaskaipuuta!
Hauholla riittää talkootöitä
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ISRAEL
Hän antaa tulevaisuuden ja toivon, uuden elämän!
Israelissa olemme saaneet kokea
tänä talvena niin vesisadetta kuin luntakin, kun helmikuun puolessa välissä
heräsimme eräänä aamuna valkoiseen
lumipeitteeseen. Lasten ja aikuistenkin riemua kesti tasan yhden päivän.
Seuraavana aamuna monet lumiukot
pihoilla olivat jo sulaneet vesilätäköiksi!
Mutta lumisade raikasti erämaan pölyn
saastuttaman ilman. Sateiden jälkeen
olemmekin jo nauttineet muutamista
lämpöisistä kevätpäivistä.

KORONAKEVÄT

Kristiina ja Jehonatan-vauva

Naistenkodilla koronavuonnakin
iloa ja uutta elämää

VAPAAEHTOINEN JA 		
JÄÄKAAPIN TARINA

TEKSTI KRISTIINA WILEY KUVAT KRISTIINA WILEY JA TINA BREA

”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun
teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni
korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin
sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös
minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan
tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen
lähetin.” (Jes. 55:8-11)

T

utut jakeet Jesajan kirjasta muistuttavat meitä nykyajan ihmisiäkin siitä, kuka todella pitää koko
tätä maailmaa käsissään; niin sääilmiöitä kuin ihmisten kohtaloita. Jumala
kutsui Jesajan profeetaksi julistamaan
20
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tuomiota ja armoa Juudan kansalle ennen Babylonian pakkosiirtolaisuuteen
joutumista v. 597 eKr.
Profeetta Jesaja eli luultavasti yhden kaikkein pahimman ja korruptoituneimman kuninkaan aikana, josta Raa-

Israelissa aloitettiin rokotukset koronaa
vastaan jo ennen joulua, mutta vasta
nyt sairastuneiden määrät ovat alkaneet laskemaan, ja yhteiskunta odottelee paluuta normaaliin elämään. Kahvilat ja ravintolat avattiin maaliskuun
alussa, mutta sisäänpääsy on vain rokotetuille. Muut saavat nauttia kahvinsa ja
leivoksensa ulkotiloissa. Myös hotellit,
useat museot ja mm. teatterit ja elokuvat vaativat ”vihreän passin” eli todistuksen rokotuksesta tai sairastetusta
koronasta. Joissakin ammateissa ei voi
työskennellä ilman vihreää passia.
Israelissa vastustetaan tätä jaottelua kahteen ryhmään rajusti, ja Netanyahun politiikan protestoijien lisäksi
koronarokotusten vastustajat osoittavat
mieltään kaduilla. Normaalista elämästä ei kuitenkaan vielä voida puhua, sillä
turismista ja matkailusta elänyt valtio
ei maaliskuun loppuun mennessä ole
avannut lentokenttäänsä ulkomaalaisille. Vain Israelin passin omaavat saavat palata. Turistiryhmät voivat saapua
maahan mahdollisesti vasta ensi vuonna 2022.

mattu puhuu. 2 Kun. 21:16 kertoo, että
kuningas Manasse vuodatti niin paljon
viatonta verta kaiken muun tekemänsä
pahuuden lisäksi, että Jerusalemin kadut virtasivat verestä. Vanhurskauden
puolestapuhujia vainottiin. Perimätiedon mukaan myös profeetta Jesaja
koki loppunsa kuninkaan käsissä, kun
hänet sahattiin kahtia hänen piileskellessään puun rungon sisällä.
Kuitenkin tämäkin kuningas sai kohdata Jumalan armon ja tehdä parannuksen. Monet uudistukset valtakunnassa olivat uuden elämän hedelmiä.
Jumalan sana ei palannut tyhjänä hänen kohdallaan. Maailmassa on aikojen
alusta asti ollut pahuutta, mutta myös
Jumala on toiminut sanansa kautta.

Naistenkodin kevät on ollut iloa ja uutta elämää täynnä! Ensinnäkin löysimme
toiminnallemme uuden kodin, josta
kaikki iloitsemme suuresti. Koko muuttomatkamme ajan koimme Jumalan
johdatusta ja tarpeiden täyttymistä.

Samana päivänä, kun ajatus muutosta
tuli, naistenkodille muutti sveitsiläissuomalainen Tina, jonka paluulento
Zürichiin oli peruttu. Uusi lento oli vasta kuukauden kuluttua. Niinpä aloimme
yhdessä organisoimaan muuttoa, entisen asunnon tyhjennystä ja loppusiivousta. Maalasimme mm. koko vanhan
asunnon hienoon kuntoon, mikä ei ollut
ihan pieni projekti! Ilman Tinaa en olisi
selvinnyt urakasta. Tinan lento peruttiin
vielä toisenkin kerran, ja hän pääsi kotimatkalle vasta huhtikuun alussa. Mutta
hän on ollut meille valtava siunaus ja
lahja!
Toinen todistus Jumalan uskollisuudesta oli jääkaappi. Uudessa kodissamme ei ollut jääkaappia ja mietin jo
sen ostamista. Muistin yhtäkkiä, että
yli 80-vuotias holokaustista Latviasta
selvinnyt Ester sai viime kesänä uuden jääkapin, ja halusi jostain syystä
lahjoittaa vanhan, vielä hyvin toimivan
jääkaappinsa juuri minulle eikä kenellekään muulle. Vaikka yritin sanoa, etten todellakaan tarvitse sitä enkä tiedä,
kuka muukaan tarvitsisi, hän piti itsepäisesti ajatuksesta kiinni. Nyt, monta
kuukautta myöhemmin, soitin ja kysyin,
olisiko kaappi vielä hänellä. ”Täällä se
odottaa sinua”, tuli vastaus. Ehkä Herra
tiesi 7 kk aikaisemmin, että tulisin tarvitsemaan jääkaappia helmikuussa! Ihmeelliset ovat Herran tiet.

PIENI POIKAVAUVA JA 		
TÄRKEÄT NAISTENILLAT

Noin kymmenen päivää muuttomme
jälkeen naistenkodillemme syntyi pieni,
ihana poikavauva, Jehonatan, nuorelle
äidilleen. Iloitsemme tästä uudesta elämästä suuresti.
Pidämme kodillamme kaksi kertaa
kuussa naisteniltoja, jotka ovat olleet
suuri siunaus. Ryhmän koko on noin 6-7
henkeä, joten olemme pysytelleet koronarajoitusten sisällä. Kaikki koemme
tarvitsevamme tätä yhteyttä, jakamista
ja rukousta. Eräällä kerralla teemana oli
”Millainen Jumala on”. Vastauksina oli
”huolehtiva Isä”, ”turvapaikka”, ”El Roi

eli Jumala, joka näkee”, ”Jumala, joka
riemulla riemuitsee elämästämme”.
Kaikki ajatukset olivat niin hyviä, että
päätimme tehdä niistä kaikista seinälle
maalauksen. Näin ne voivat muistuttaa
meitä aina siitä, kuka Jumala on.

VOISIKO KOTIMME AVAUTUA
MAAHANMUUTTAJILLE?

Kaikkien koronarajoitustenkin keskellä
juutalaisten maahanmuutto on jatkunut
läpi koko talven. Vähän väliä luemme
uutisista, että suuria ryhmiä Etiopian
juutalaisia tai ukrainalaisia on saapunut maahan. Sydämellämme on, että
kotimme saisi tulevaisuudessa palvella
myös uusia maahanmuuttajia, erikoisesti venäjänkielisistä maista tulevia.
Olemme suunnittelemassa yhteistä
hanketta aliya-työtä tekevän Eben Ezer
-järjestön kanssa.
One Wayllä ja Machaseh-järjestöllä
yhdessä on valmiit puitteet heidän
auttamisekseen. Herra on ihmeellisellä tavalla siunannut yhteistyötämme
eri järjestöjen kanssa. Nämä rakenteet
ovat ehdottoman tärkeitä työssä, jossa
autetaan ihmisiä. Jesajan kirjassa kehotetaan näin:

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet
löytää voidaan; huutakaa häntä
avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton
hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö,
niin hän armahtaa häntä, ja meidän
Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.” (Jes. 55:6-7)
Herran lähellä on virvoitus ja elämä
sielullemme. Meistäkin jokainen, ilman
rahaa ja varallisuutta, asemaa ja arvoa
saa kuulua Jumalan iankaikkisen liiton
piiriin. Liiton, joka pysyy eikä horju,
vaikka maailmassa kuinka myrskyäisi.

ISRAELIN TYÖ

044 333 2723
israel@onewaymission.fi

Naistenkodin ikkunasta näkyvä maisema
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INTIA

TEKSTI JOEL KODALI KUVA PIXABAY

VAIN JUMALA VOI VARJELLA MEITÄ

KORONAN KAKKOSAALLOSSA

Intian ensimmäinen koronatapaus todettiin 27.1.2020 Keralan osavaltiossa. Pian tauti
alkoi levitä läpi Intian ja maaliskuuhun mennessä sairastuneita oli jo joka osavaltiossa.
Kaupungeissa potilaat ryntäsivät kaaosmaisina laumoina sairaaloihin.

2

3.3.2020 Intian pääministeri Narendra Modi julisti koko valtion käsittävän sulkutilan kolmeksi
viikoksi. Lähes 1,38 biljoonaa ihmistä määrättiin
pysymään kodeissaan. Liikkumiskiellosta huolimatta
koronatapausten määrä jatkoi kasvuaan, ja niin täyssulkua jatkettiin toukokuun loppuun asti.
Hallitus määräsi koulut ja yliopistot välittömästi kiinni, ja sama määräys koski myös hostelleja ja lastenkoteja. Meitäkin kehotettiin heti sulkemaan orpokotimme
ja lähettämään lapset takaisin sukulaistensa luokse,
koska he uskoivat, että se olisi lapsille turvallisempi ratkaisu. Kaikkien lasten nopea sijoittaminen muualle niin
lyhyellä varoitusajalla oli valtava haaste. Lastenkotimme tyhjenivät nopeasti, ainoastaan lesket jäivät One
Way -kylälle.

SULKUTILAN SEURAUKSET

Vielä tänäänkin keskustellaan siitä, oliko tuosta vuorokauden sisällä toteutetusta kansallisesta sulkutilasta
todella hyötyä, sillä koronavirus jatkoi leviämistään.
Suurinta haittaa sulku aiheutti miljoonille siirtotyöläisille ja maaseudun köyhille. Koska liike-elämäkin kärsi
merkittävästi, valtava määrä ihmisiä jäi työttömiksi. Siirtotyöläisten kovasta kohtalosta raportoitiin kaikkialla
maailmassa.
Niin kuin monissa kehittyvissä maissa myös Intiassa
miljoonat ihmiset muuttavat kotikyliltään kaupunkeihin
saadakseen töitä. Kun koronasulku julistettiin, julkinen
ja yksityinen liikenne pysähtyivät. Tiet olivat tyhjiä,
koska koko maahan oli säädetty ulkonaliikkumiskielto.
Monet työnantajat jättivät työntekijänsä selviämään
omillaan vieraalla paikkakunnalla ilman työtä ja toi-
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meentuloa. Heillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin
lähteä kävellen kohti kotiaan, joka useimmiten sijaitsi
satojen kilometrien päässä.
Uutisissa kerrottiin, että jotkut siirtotyöläiset kävelivät jopa 1 800 kilometriä päästäkseen läheistensä
luokse. Tämän valtavan exoduksen aikana monet myös
menehtyivät. Sydäntä koski nähdä kuvia paljain jaloin
pahimmissa kesähelteissä vaeltavista ihmisistä, jotka kantoivat harteillaan pikkulapsia ja käsissään koko
omaisuuttaan. Vaikka heillä ei ollut ruokaa eikä toivoa
päästä päämääräänsä, he jatkoivat kävelyään.

AVASIMME VALTAVAN KENTTÄKEITTIÖN

Samaan aikaan, kun osa siirtotyöläisistä teki työlästä
matkaansa kotikyliinsä, toiset joutuivat tyytymään tilapäisiin telttamajoituksiin. Omalla seudullamme tutustuimme noin 500:an puiden alta ja itse kyhäämistään
teltoista suojaa etsiviin siirtotyöläisiin. Perustimme
heitä varten suuren kenttäkeittiön, ja iso joukko henkilökuntaamme ja vapaaehtoisia auttoi ruoanvalmistuksessa ja sen jakamisessa. Iloksemme Suomen One
Way Mission lähetti ruokajakelua varten avustusrahoja, ja niin pystyimme tarjoamaan näille hädänalaisille
kolme ateriaa päivässä. Ruoan valmistus ja jakelu kesti
ilman taukoja lähes 40 päivää, ja sinä aikana jaoimme
tarvitseville yli 40 000 ruokapakettia. Ja koko tämän
ajan maassa oli ulkonaliikkumiskielto, joten liikkuminen
merkitsi suurta riskiä.
Ulkonaliikkumiskiellon alkaessa 23.3.2020 todettuja koronatapauksia oli noin 500. Nyt vuotta myöhemmin, sairastuneita on yli 12 miljoonaa ja kuolleita noin
160 000. Täyssulku loppui asteittain viime kesänä ja

tilanne alkoi vähitellen parantua.
Viime vuoden loppuun mennessä
koulut avattiin ja samoin orpokodit. Myös liike-elämä tuntui pääsevän käyntiin ja elämä näytti jo
lupaavammalta.

TOINEN EPIDEMIA-AALTO ALKAA

Valitettavasti tarina ei kuitenkaan
pääty tähän. Maaliskuussa 2021
koronatapaukset alkoivat jälleen
lisääntyä ja ihmiset joutuivat paniikkiin. Toinen aalto on tähän
mennessä (huhtikuu 2021) tuonut
mukanaan noin 100 000 uutta tapausta joka päivä.
Ensimmäisen aallon aikana
sulkutila koski kaikkia. Tuhansia
ihmisiä kuoli ja miljoonat kärsivät
rahan, ruoan ja muiden välttämättömyystarvikkeiden puutetta. Tutkimusten mukaan korona ajoi 75
miljoonaa intialaista köyhyyteen.
Maailmanlaajuisesti koronavirus
vei lähes 60 % ihmisistä köyhyyteen.
Kiitämme Jumalaa ja One Way
Missionia siitä, että pystyimme
pitämään huolta kaikista omista
huollettavistamme keskellä katastrofia. Kaikkia lapsiamme ja leskiä tuettiin taloudellisesti, ja henkilökuntamme varmisti, että apu
meni perille. Pystyimme myös
auttamaan ja ruokkimaan monia
köyhiä ihmisiä pandemian aikana.
Omien leskiemme lisäksi veimme sadoille kylillä asuville leskille
sekä ruokaa että maskeja ja lääkkeitä. Olemme myös kiitollisia
siitä, että oma henkilökuntamme
ja vanhemmat lapset kiersivät
sinnikkäästi ympäri lähiseutua
auttamassa niitä, jotka tarvitsivat
ruokaa ja apua. He panivat oman
terveytensä alttiiksi auttaakseen
tarvitsevia.
Nyt olemme toisessa aallossa.
Kaikki kehittyy hyvin samanlaisesti kuin ensimmäisessä aallossa, ja
vielä samaan vuodenaikaan. Vaikka yli 60-vuotiailla on nyt mahdollisuus saada koronarokotus (pian
myös yli 45-vuotiailla), miljoonat
joutuvat odottamaan sitä vielä
pitkään.
Emme tiedä, mitä meillä on
edessämme tässä toisessa aallossa. Jotkut osavaltiot sulkevat jo
kouluja, ja myös paikallisia täyssulkuja on määrätty. Jos pandemia
kasvaa taas hallitsemattomaksi,
voimme odottaa täydellistä sulkutilaa koko maahan. Henkisesti
emme ole valmiita siihen. Meillä
ei ole varaa vuoden 2020 toistumiseen. Ainoastaan Jumala voi
nyt auttaa meitä!

Suravaramin katulapsikodin tytöt

Katulapsikodin poikia

Intian katulapsityön kuulumisia
TEKSTI HENNA KARJALAINEN JA SWARNA KODALI KUVA SWARNA KODALI

Vaiherikasta ja monin tavoin poikkeuksellista korona-aikaa on eletty jo reilu vuosi.
Kun koronaepidemia alkoi, kaikki ne lapset, joiden sukulaiset pystyivät huolehtimaan heistä, matkustivat omille kotikylilleen varotoimena. Ne lapset, joilla ei ole
ketään sukulaisia, jäivät One Way -kylälle.

L

astenkotien hiljentyminen ja kylän autioituminen oli raskasta
sekä lapsille että Joel ja Swarna
Kodalille. Swarna kertoo, että koronaaika on ollut todella paha heille kaikille,
ja he ovat joutuneet elämään keskellä
suunnatonta pelkoa. Jumala on kuitenkin ollut hyvä ja varjellut heitä pandemian keskellä sekä One Way -kylällä,
että lasten kotikylissä. Suuri kiitosaihe
on ollut myös se, että yksikään lapsista
ei ole saanut koronatartuntaa.
Intian hallitus asetti myös omia hankaluuksia mm. suunnitelmallaan säätää
asetus, joka kieltäisi lasten pääsyn kotikylistään takaisin lastenkoteihin. Tämä
asetus on kuitenkin kumottu, ja se on
suuri kiitosaihe. Jokainen lapsi on nyt
tilanteen rauhoituttua palannut takaisin
lastenkoteihimme sitä mukaa, kun lapset on testattu koronan osalta. Kaikki
saivat negatiivisen koronatuloksen sekä
raportin tutkimustuloksesta.

RUKOILKAA LASTEN JA 		
HENKILÖKUNNAN PUOLESTA

Helmikuussa 2021 tilanne oli palautumassa hiljalleen normaaliksi, kunnes
maaliskuussa tartuntamäärät nousivat
jälleen. Koronan toinen aalto on tullut
Intiaan. Tässä tilanteessa työtä kaduilla
ja Rescue Centerissä pyritään silti jat-

kamaan niin normaalisti kuin vain pystytään. Vielä ei ole tietoa mahdollisista
suluista eli lockdown-tilanteista liittyen
kouluihin ym. Lapsia ei olla ainakaan
nyt lähettämässä uudelleen kotikyliin,
vaan kaikki saavat olla luonamme orpokodeissa. Toki jos hallitus antaa toisenlaisen määräyksen, niin sitten toimitaan
sen mukaisesti. Uusia kummilapsia ei
ole vielä lupaa ottaa.
Lapset ovat aloittaneet uudelleen
koulunkäynnin, mutta heidän täytyy
olla hyvin varovaisia. Lapset olivat turvassa kotikylissään ja terveinä kaikki
nämä koronakuukaudet, mutta nyt, kun
he jälleen astuvat koulutielle, toivomme, että Jumala varjelee ja suojelee
heidät tältä vallitsevalta tilanteelta ja
myös tulevalta vaaralta.
Pyydämme rukousta kaikille lapsille
ja henkilökunnalle, jotka tekevät kaduilla tavoittavaa työtä katujen kasvattien
parissa. Me teemme kaiken mahdollisen auttaaksemme heitä, jotka elävät
katujen kovaa elämää. Vaikka katutyötä on hiljalleen käynnistetty, uudesta
korona-aallosta johtuen meidän täytyy
olla varovaisia.
Me rukoilemme teidän puolestanne. Kiitos, että tekin muistatte meitä
rukouksissanne!
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Englannin opettelua kauppaleikin avulla

materiaalia.
Sunnuntait olivat reissun kohokohtia, kun saimme pitää pyhäkouluja One Way -kylällä ja Suravaramin katulapsikodilla. Koimme, että
Jeesus oli itse meidän kanssamme.
Opetimme Raamatun kertomuksia
flanellokuvien kautta sekä kerroimme Intian lähetin Amy Carmichaelin
elämäntarinaa. Yhdessä pyhäkoulussa Marjaana kysyi lapsilta, ketkä
haluavat seurata Jeesusta. Lähes
kaikki noin 70 lasta nostivat kätensä
ylös. Rukoilimme heidän kanssaan
pyytäen Jeesusta asumaan jokaisen
sydämeen. Yhtenä sunnuntaina pyhäkoulun jälkeen saimme osallistua
kastetilaisuuteen, jossa kastettiin 11
nuorta, se oli kiitosjuhlineen mieleenpainuva ja ilon täyteinen kokemus.
Rukouksemme on nyt, että he
säilyvät Jeesuksen omina ja että hänen rakkautensa tunteminen lisääntyy ja saa eheyttää näitä pieniä, kalliita aarteita.

Pyhäkoululaisia
Marjaana ja Anu

Nuorten koulutusryhmä

OPPILAIDEN KIITOS: ”I LOVE YOU!”

Hiihtoladulta Intiaan
TEKSTI ANU MATTSSON KUVAT ANU MATTSSON

Alun perin Kiinan maanalaista kirkkoa varten tehty pyhäkoulunopettajien koulutusohjelma on käännetty myös teluguksi. Innostuin valtavasti, kun hiihtoreissulla
ollessani kuulin siitä radiosta. Koin, että tämä täytyy ehdottomasti saada myös Intian
One Way -kylälle, jossa puhutaan telugun kieltä.

R

adiossa
haastateltiin
Fidan
eläkkeelle jäänyttä työntekijää
Pirkko Kauhasta. Hän kertoi
pyhäkoulunopettajien Kyyhky-koulutusohjelmasta, jota oli nyt kiinan lisäksi alettu kääntää monelle muullekin
kielelle. Telugunkielinen käännös oli
juuri valmistumassa. Orpokotiemme
alueella Andhra Pradeshissa puhutaan
juuri telugun kieltä, niinpä tartuin tähän
tietoon!  
Otin yhteyttä Pirkko Kauhaseen ja
kerroin koulutustarpeesta orpokodeilla ja tulevasta matkastamme Intiaan.
Pirkko kutsui minut mukaan lokakuussa pidettävään koulutuspäivään. Sain
siellä syväluotaavan perehdytyksen
kurssimateriaaliin, sen käytännölliseen
havainnollistamiseen ja valtuudet kaiken materiaalin käyttöön suomeksi,
englanniksi ja teluguksi. Sain myös ensipainokset teluguksi käännettyä kurssikirjaa. Hämmentyneenä ja kiitollisena
ajelin kotiin.
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NUORET JA HENKILÖKUNTA
INNOSTUIVAT

Jumala on aikataulujen mestari, ja kaikki tämä ehti tapahtua sopivasti ennen
Swarna ja Joel Kodalin Suomeen tuloa
syyskuun lopulla. Tavattuamme annoin
materiaalin heille luettavaksi. Esittelin
heille myös koulutuksen sekä ajatukset,
joita olin saanut sydämelleni. Kodalit innostuivat asiasta ja toivoivat, että
koulutuspäivät voitaisiin toteuttaa jo
ennen helmikuuta, jolloin iso tiimi saapuisi Suomesta. Niinpä matkustin yhdessä Marjaanan kanssa heti vuoden
2020 tammikuun alussa Intiaan.
Avustin päivisin Marjaanaa englannin kielen opetuksessa orpojen koululla, ja Marjaana puolestaan tuli avukseni
pyhäkoulunopettajien
koulutukseen
ja nuorten opetuspäivään. Ensimmäinen opetuspäivä oli suunnattu nuorille,
ja kutsun saivat kaikki 10-luokkalaiset
sekä kylältä jo opiskelemaan lähteneet
nuoret. Kaikkien suureksi hämmästyk-

seksi päivään osallistui peräti 72 nuorta
ja osa henkilökunnastakin.
Opetimme mahdollisimman havainnollisesti siitä, millainen Jeesus on,
ja kerroimme käytännön kokemuksista
Kristuksen seuraamisessa. Pyhä Henki
kosketti, ja puolivälissä päivää kaikki
nousivat rukoilemaan uskoontulorukouksen. Jatkoimme opettaen Pyhästä
Hengestä, Jumalasta isänä, sekä rukouksesta. Päivän päättyessä jaoimme
jokaiselle nuorelle oman telugunkielisen Raamatun ja ’Jokapäiväinen leipämme’ -kirjasen.

IDEOITA OPETTAMISEEN JA SELKEYTTÄ
OMAAN USKONELÄMÄÄN

Kaksi päivää myöhemmin pyhäkoulunopettajien koulutuspäivään saapui
riksatakseilla paljon väkeä, jotkut kaukaakin. Paikalla oli yli 50 osallistujaa ja
osa heistä oli kyläpastoreita. Saimme
ihmetellä, miten Jumala ruokki myös
tämän joukon. Opettajat kokivat saaneensa uusia ideoita lasten opettamiseen, mutta myös selkeyttä omaan uskonelämäänsä. Osa uskon perusteista
oli jäänyt heille vielä vieraiksi ja kertaus tuli tarpeeseen. Jaoimme kaikille
opettajille pyhäkouluopetuksen tueksi
isot kuvaraamatut sekä muuta opetus-

Englannin opetus 3 km päässä sijaitsevalla Best Public -koululla oli
antoisaa ja kuluttavaa. Meillä oli
neljä opetusryhmää joka päivä, ja
koetimme kehittää uusia tapoja oppia ja innostua englannin kielestä.
Marjaanan rautaisella ammattitaidolla ja kokemuksella oli turvallista
edetä ja olla hänen avustajanaan.
Voimavarojemme mukaan pidimme
vielä iltaisin orpokodilla englannintunteja niille lapsille, jotka kävivät
valtion koulua. Lapset olivat innolla
mukana ja pienimmät tulivat tunnin
päätteeksi halaamaan ja kuiskasivat
korvaan: ”I love you!”
Viimeisenä työpäivänä koulun
yhteisessä juhlassa muutamat oppilaat eri luokilta kertoivat koskettavasti, miten opetus oli vaikuttanut
heihin ja kuinka kiitollisia he siitä
olivat.
Kuukauden aikana sain kokea
monia merkityksellisiä hetkiä eri lasten kanssa arkisten rutiinien keskellä.
Omana tavoitteenani pidin sitä, että
voisin pysähtyä ja olla läsnä, silloin
kun lapsia on ympärillä.

APINOIDEN TAISTELU

Välillä iski väsymys, ja silloin oli hyvä
vetäytyä vierastalolle hetkeksi huilaamaan. Kerran koulun jälkeen
menin hetkeksi vierastalon katolle
lepäämään. Äkkiä alkoi kuulua korvia raastavaa kirkumista. Katolle ilmestyi suuria, uhkaavasti käyttäytyviä apinoita. Tajusin, ettei kaikki ole

nyt kunnossa, ja minulle tuli kiire päästä
turvaan. Kirkuminen vain yltyi, se tuli
pihalta, ja näin laumoittain apinoita
hyökkäilemässä toistensa kimppuun.
Pääsin lopulta portaille ja alas turvaan.
Kun sitten Marjaanan kanssa avasimme
ulko-oven, näimme kahden suuren apinalauman välisen raivokkaan tappelun,
joka kesti lähes tunnin. Apinoita oli reilusti yli 100 siinä silmiemme edessä. Se
oli mielenkiintoista ja pelottavaa! Lapset olivat onneksi vielä koululla ja lesket
pääsivät sisälle turvaan, joten kukaan
ei loukkaantunut. Lopulta kylän apinavahti, työntekijät ja viereisten viljelmien
omistajat saivat ajettua laumat pois ja
rauha laskeutui kylään.

KORONAUUTINEN KOTIMATKALLA

Kaikella on aikansa, niin myös lähtemisellä. Kiitollisin mielin, kyyneleet silmissä ja puristava kaipaus rinnassa lähdimme tammikuun lopulla kohti Suomea.

Olimme olleet kuukauden ilman uutisia, ja odottaessamme kotiin lähtevää
lentoa Delhissä saimme käsiimme englanninkielisen sanomalehden. Siinä oli
uutinen Kiinassa riehuvasta koronaviruksesta. Emme arvanneet, että se tulisi sulkemaan meiltä pääsyn Intiaan pitkäksi aikaa, kuinka pitkäksi, sitä emme
vielä tiedä.   
Ristiriitainen ja savuntuoksuinen Intia tuntuu erikoiselta, vaikeasti ymmärrettävältä, mutta niin rakkaalta. Ikävöin
näitä lapsia, työntekijöitä, leskiä ja kaikkea sitäkin, mitä en pysty käsittämään.  
Muistetaan rukoillessamme orpokodin työntekijöitä, leskiä, lapsia sekä
työn johtajia Swarna ja Joel Kodalia
perheineen. Kodalit ovat äärettömän
tärkeässä tehtävässä ja paljon vartijoina, he tarvitsevat Jumalan armollista
viisautta työn johtajina ja rakkauden
välikappaleina.
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TULE INTIA-KUMMIKSI

INTIA

Intiassa on jatkuva tarve uusille
kummeille. Orvon kummimaksu
on 44 € /kk, katulapsen, vammaisen ja lesken 40 €/kk ja pastorin
kummituki 50 € /kk.

KUMMISIHTEERIT:
Raili Saloseutu (orvot) 
040 534 9531, railisaloseutu@gmail.com
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
Anu Mattsson (Wendel Nivas -lastenkoti)
050 380 3967, anu.mattsson@outlook.com

Uutta Intian työkentällä - nuorten ammattiopintojen ohjaus
TEKSTI JA KUVA JOEL KODALI

Yhä useammat Intian lastenkotiemme nuorista ovat siinä iässä, jolloin heidän tulisi
päättää tulevista opinnoistaan. Viime aikoina työttömyys on ollut valtavassa kasvussa Intiassa. Osittain se johtuu siitä, etteivät nuoret ole osanneet valita oikein sitä,
mitä heidän kannattaisi opiskella. Siksi lastenkotiemme nuorille on maaliskuussa
aloitettu aivan uudenlainen ammattiopintojen ohjauskoulutus.

I

ntiassa on yleistä, että nuorilla on
hyvin rajoittunut käsitys niistä aloista,
joille heidän kannattaisi suuntautua.
Useimmat haluavat opiskella joko lääkäriksi tai insinööriksi. Ja koska yliopistojen lääkärikoulutukseen on vaikea
päästä, monet valitsevat insinööriopinnot, sillä sen alan ammattikouluopinnot
avautuvat huomattavasti helpommin.
Tämä on johtanut siihen, että joka vuosi valmistuu tuhansia uusia insinöörejä.
Koska työpaikkoja löytyy huomattavasti
harvemmille, monet jäävät työttömiksi.

TYÖOSAAMISEN VAATIMUKSET
MUUTTUNEET

Julkinen sektori on vuosikymmenten
ajan työllistänyt nuoria heidän ammattitutkintojensa perusteella. Mutta nyt
on tapahtunut äkillinen muutos, ja yksityissektorista on kasvanut yhä suurempi
työllistäjä niiden alojen ammattilaisille,
joille on tarvetta tänä päivänä.
Valitettavasti suurin osa oppilaitoksista ei osaa tarjota opiskelijoille
riittävästi alansa käytännön osaamista,
koska opiskelut keskittyvät yhä lähinnä
teoreettisiin tietoihin opiskeltavasta aineesta ja pyörivät arvosanojen ympärillä käytännön harjoittelun sijasta. Se
on johtanut siihen, että vaikka monilla
opiskelijoilla on hyvät todistukset ja
arvosanat, heidän ammattitaitonsa on
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huono. Silloin heidän on lähes mahdotonta kilpailla hyvistä työpaikoista, joita
löytyy pääasiassa yksityiseltä sektorilta.

TYÖNTEKOA EI ARVOSTETA

Toinen intialaisessa ajattelussa oleva
ongelma on se, että kaikkea työntekoa ei arvosteta. Joitakin ammatteja
pidetään vähäarvoisina ja toisia hyvinä.
Ihmisten mielissä on myös selvä jako
siitä, minkälaista työtä kenenkin pitäisi
tehdä. Monet nuoret ovat mieluummin
työttömiä kuin tekevät jotain ”arvotonta” työtä.
On siis suuri haaste kertoa opiskelujaan miettiville nuorille, mihin ammattiin kannattaa kouluttautua ja hakeutua,
ja miten saavuttaa siinä tarvittavat taidot ja omaksua työntekemisen arvo.

VAIHTOEHTOJEN RUNSAUS

Kun pidämme ammattiopintokoulutusta, kutsumme usein alan asiantuntijoita
puhumaan opiskelijoille. Opetamme
nuorille, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja korkeakoulut ja yliopistot tarjoavat, jotta he osaavat valita oikeat kurssit. Kerromme heille, että lääketiede ja
insinöörityö eivät suinkaan ole ainoita
vaihtoehtoja, vaan niiden lisäksi löytyy
satoja muita. Keskustelemme saatavilla
olevista kursseista ja siitä, minkälaiset
erilaiset alat voisivat olla sopivia heille.

Tietoisuus monista vaihtoehdoista auttaa nuoria opiskelijoita pohtimaan ja
tarkistamaan, minne he voisivat päästä
ja mikä saattaisi sopia juuri heille.
Toinen kysymys, josta puhumme,
koskee taitoja. Kerromme, että todistukset ovat tärkeitä, mutta ne eivät voi
taata heille työpaikkaa. Vakuutamme,
että käytännön taidot ovat todistuksia
tärkeämpiä, ja niiden avulla he voivat
tulla toimeen jopa ilman työpaikkaa.
Innostamme heitä hankkimaan monenlaisia taitoja ja kannustamme myös
käynnistämään omaa yritystoimintaa.
Vielä noin 15 vuotta sitten hyvä
korkeakoulutodistus takasi myös hyvän
palkan, mutta tänään parhaiten tienaavat ihmiset, joilla on hyvät kädentaidot.
Puuseppiä, sähköasentajia ja putkimiehiä pidettiin aikanaan arvottomina ja
huonosti palkattuina, mutta nykyään he
tienaavat saman verran tai jopa paremmin kuin monet korkeammin koulutetut. Tarvitaan siis asenteiden muutosta
ja asioiden näkemistä uudelta kannalta.
Nuorten mukaan saaminen tähän muutokseen on kuitenkin suuri haaste.
Kun ajattelemme varsinkin lastenkotiemme opiskelijoita, tavoitteenamme
on, että he löytävät töitä mahdollisimman nopeasti. Rohkaisemme toki todella lahjakkaita nuoria yliopisto-opintoihin ja siten täyttämään unelmansa,
mutta suurinta osaa nuorista kannustamme unohtamaan vuosikausien opiskeluja vaativat yliopistotutkinnot. Niiden sijaan kehotamme heitä etsimään
erilaisiin käytännön ammatteihin kouluttavia kursseja, joista he valmistuvat
nopeammin ja joiden avulla he löytävät
helposti töitä.

New Hope -kodin poikientalon keräys jatkuu edelleen
TEKSTI IRMELI KOJONEN KUVA PRATHIBHA

New Hope -kodin lapset ja nuoret riemuitsivat, kun he pääsivät helmikuulla takaisin lastenkodille
pitkäksi venähtäneestä koronaevakosta. Samalla he palasivat opintojensa pariin.

E

pidemiatilanteen vuoksi koulupäiviä on järjestelty
siten, että huhtikuusta lähtien ala- ja yläkoululaiset opiskelevat lyhennettyä päivää pienemmissä
ryhmissä. Viranomaiset haluavat varmistaa, että lapset
saavat kurottua opintonsa umpeen eikä tulisi koulupudokkaita.
Haasteena on ollut oman poikien talon puuttuminen, ja pojat on jouduttu sijoittamaan väliaikaisiin, huonosti tehtäväänsä palveleviin vuokratiloihin. Vuokrasopimus on lisäksi päättymässä omistajien muuttaessa
takaisin. Rukouksemme onkin, että pääsemme rakentamaan pojille oman kodin mahdollisimman pian.
Viime syksynä One Way päätti käynnistää projektin poikien talon tontin hankkimiseksi ja rakentamiseksi
– tätä keräystä jatketaan edelleen. Varoja on kertynyt
jo lupaavasti, mutta tukijoita tarvitaan lisää. Tontti on
periaatteessa jo katsottuna. Intian päässä on lisäksi
odotettava rahan vastaanottamislupaa. Kyse on normaalista proseduurista, joka toistuu aika ajoin. Sitä ennen meidän olisi saatava tarvittavat varat koottua täällä
Suomessa.
New Hope -koti toimii yksinomaan suomalaisen
kummituen varassa. Tuella on ratkaiseva vaikutus lap-

sen ja nuoren tulevaisuuteen. Lapset tulevat usein hyvinkin vaikeista tilanteista ja olosuhteista. Olet tervetullut mukaan osallistumaan tähän tärkeään hankkeeseen.
Olemme avanneet viitteen 1193 sekä tontin ostoa että
kodin rakentamista varten. Varat siis käytetään ensin
tonttiin ja sen jälkeen itse rakennukseen. Tiedotamme
hankkeen edistymisestä, Intian poliittisesta tilanteesta
ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä sekä Raportissa
että netissä. Rukoilethan hankkeen puolesta. Raamattu
lupaa, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on
harras.
Koronaevakon aikana monet lapset ikävöivät New
Hope -kodille ja kyselivät milloin pääsevät taas kotiin.
– Kulunut vuosi on ollut täynnä monenlaisia haasteita. Sydämemme on nyt täynnä kiitosta Herralle, että
Hän on avannut meille ovet, lastenkodin vetäjä Prathibha Kodali toteaa, ja kiittää kaikkia tukijoita uskollisista esirukouksista.

INTIAN TYÖ

050 381 4864
intia@onewaymission.fi
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ITALIA

Rinnenäkymä Anagnista

TEKSTI JA KUVA TUULA KUORILEHTO-SECONDI

ITALIAN KESKUS
– UNELMAA VAI JUMALAN
ANTAMA NÄKY?

tai tunnustuskuntiin kuulumattomille evankelisille seurakunnille.
MIE tarjoaa laillisen suojan ja mahdollistaa toiminnan mm. hankkimalla sisäministeriön luvat. Paikallisseurakuntien seurakuntalaiset eivät välttämättä ole lähetyksen jäseniä, vaikka heidän pastorinsa on ja vaikka
seurakunta on lähetyksen osoitekirjassa. Jokainen seurakunta on taloudellisesti itsenäinen eikä niiltä vaadita
tukea MIE:lle. Missione Italiana per l’Evangelo toimii
jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten uhrien varassa.
Lähetyksellä ei ole ainuttakaan palkallista työntekijää. Pastoreilla on yleensä maallinen työ, jonka ohella
he hoitavat hengellisen virkansa. Missione Italiana per
l’Evangelon perustajapariskuntakaan, Maria ja Mosè
Baldari, eivät ole olleet palkallisia. Nyt yli 80-vuotias
suloinen Maria on sairaalassa halvaantuneena aivoverenkiertohäiriön jäljiltä. 88-vuotias Mosè pitää edelleen
johdon tiukasti käsissään, vaikka näkö ja kuulo ovat heikentyneet.
Lähetys ei sääntöjensä mukaisesti virallisesti pyydä seurakunnilta kannatusta myöskään tämän Anagnin keskuksen kunnostustöihin eikä paikan ylläpitoon.
Olemme täällä vapaaehtoisina uskon varassa.

TULEVAISUUDEN HAAVEENA TYÖKESKUS

Olemme Maurizion kanssa asuneet nyt viisi vuotta Anagnissa alun perin hyvinkin
ränsistyneessä talossa, jota pikkuhiljaa olemme siivonneet ja korjanneet.
Rukoilemme sen yhteyteen One Way Missionin Italian tukikohtaa.

T

ämä Anagnin keskus syntyi italialaissveitsiläisen
lähetystyöntekijäpariskunnan, Umberto ja Lisa
Trapin, perintönä saamaan kallioiseen vuorenrinteeseen. He palasivat noin 40 vuotta sitten Afrikasta, jossa olivat olleet lähetystyössä orpolasten keskuudessa. Pienen tyttönsä kanssa he asuivat täällä ensin
asuntovaunussa.
He alkoivat lohkoa kalliota, istuttivat oliivipuita,
hankkivat pari muuta asuntovaunua ja perustivat tänne
huumenuorten hoitokeskuksen. He myös rakensivat talon, jossa me nyt asumme. Työ huumenuorten parissa
tuli kuitenkin ajan mittaan mahdottomaksi, ja Trapit palasivat Afrikkaan. Anagnin paikka jäi hoitamattomaksi
yli kymmenen vuoden ajaksi. Kun Umberton veli kuoli
kuusi vuotta sitten, Umberton vaimo Lisa tyttärensä
kanssa täyttivät hänen pyyntönsä antaa tämä paikka
Missione Italiana per l’Evangelolle (MIE) Herran työtä
varten.

YHTEISTYÖ ONE WAYN KANSSA ALKAA

Kun me viisi vuotta sitten saavuimme tänne, talo oli
asumiskelvoton, mutta nurkka nurkalta saimme sen
puhdistetuksi ja aloimme raivata romuja pois pihasta.
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Lahonneet asuntovaunut ja asuntoauto, pari autonromua ja puuhökkelöä saivat kyytiä.
Kolme vuotta sitten Tapani Suonto tuli Italiaan
opettamaan teologiselle päivityskurssille, tutustui paikkaan ja sai Jumalalta varmuuden työyhteyden aloittamiseen MIE:n kanssa. Alkoi evankelioimistiimien tulo
Italiaan.
One Way Missionin kautta myös pari miestä, Pentti
ja Pekka, jotka eivät halua sukunimiänsä julkisuuteen,
saivat vihiä meistä ja käytännön avun tarpeesta. He
käväisivät tekemässä valtavan työn purkaen neljä rikkinäistä, peltistä varastoa, jotka olivat täynnä romua. Sitä
romua me vieläkin erittelemme, ja viikoittain pieni erä
tienvarresta lähtee kunnan jäteautolla pois. He myös
hankkivat laudat ja korjasivat työpajaksi tulevan parakin lattian.
Sen jälkeen Birgitta ja Vesa Sihvo kävivät tutustumassa meihin. He puhuivat sekä kokouksessamme
Anagnin keskuksessa että teologisella kurssilla. Täällä
ollessaan he saivat myös idean yhden parakin eristämisestä sekä kesä- että talviasuttavaksi niin, että siinä
voisi pieni suomalaisryhmäkin majoittua. Koronan takia
tuo hanke on toistaiseksi ollut jäissä.

Jumalalla on oma suunnitelmansa keskustamme varten, ja kun me täällä raivaamme rojuja pois, teemme
sen sydämestämme niin kuin Herralle tietäen, että ”jos
ei Herra huonetta rakenna, sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät”. Luotan vahvasti siihen, että huokausten,
kyynelten ja rankan työn paikasta tulee kiitoksen, rukouksen, levon ja hengellisen sanoman julistamisen paikka, jossa ”armo ja totuus tapaavat toisensa”.
Uskon, että vielä kerran moni tulee oliivilehdosta
alkaen kulkemaan rukouspolkua rinnettä ylös. Ehkä näköalapaikalle rakentuvat isoikkunaiset vierashuoneet,
joista Tapani Suonnon kanssa keskustelimme. Kuvittelen, kuinka jyrkän kalliorinteen eteen, ristin alle, muodostuu akustisesti upea pihakonserttilava, jonka musisointia kylän ihmisetkin vaeltavat kuuntelemaan, vaikka
romua on vielä sieltäkin raivattava pois.
Koska Italian seurakunnat eivät ole lähteneet talkoisiin, vaan olemme jääneet kaksistaan, näen tämän
paikan tulevaisuudessa One Way Missionin tukikohKORONA TUONUT UUSIA 					
tana, vaikka paikka jäisikin virallisesti Missione ItaliaMAHDOLLISUUKSIA EVANKELIUMILLE
na per l’Evangelon omistukseen. Luin joskus jostakin,
Vaikka Italiassa koronarajoitukset ovat tiukat, tämä ettei rikas ole se, joka paikan omistaa, vaan se, joka
aika on tuonut uusiakin mahdollisuuksia työllemme. sen hyödyntää. Jumalan uskollisuus ja varjelus on ollut
Rooman Spinaceton seurakunnan ruokakasseja hake- valtavaa.
vat nyt kymmenet lähistön kerrostalojen ihmiset. MoTarkoitus on heti koronan hellitettyä tehdä virallinet masentuneet ja pelokkaat ihmiset ottavat yhteyttä nen sopimus One Wayn kanssa oman tukikohdan rameihin uskoviin. Myös virtuaalinen kokoontuminen on kentamiseksi vuoren rinteelle. Sen syntyminen lisäisi
vilkasta.
edellytyksiä työn kehittämiselle kirjallisuus- ja TV-työn
Tapani Suonnon italiaksi ilmestynyt Valmistu Juma- lisäksi, sillä oma työkeskus avaisi mahdollisuuksia jopa
lan käyttöön -kirja on tilattavissa netin kautta. Heti kun pitkäaikaisellekin tiimityölle Italiassa.
korona sen sallii, sitä on myynnissä kristillisissä kirjakauVaikka seurakuntamme Roomassa on virallisespoissa koko Italiassa. Kirjat Kuinka tunnistaa eksytys ja ti MIE:n sateenvarjon alla, olemme sisäistäneet One
Tie ihmeiden maailmaan ovat työn alla.
Wayn näyn ja koemme olevamme myös osa One Way
-seurakuntien verkostoa. Mieheni Maurizio ja minä palMIKÄ ON MISSIONE ITALIANA PER L’EVANGELO?
velemme One Way Missionia kehittäen sen työtä täällä
Koska Italian kenttä poikkeaa One Way Missionin muis- Italiassa eteenpäin. Missione Italiana per l’Evangelo
ta lähetyskohteista, koen tärkeäksi selkeyttää tilannet- tarjoaa One Wayn työlle hyvän sateenvarjon, jonka alla
ta. Missione Italiana per l’Evangelo, johon kuuluvien se voi saada suurta hedelmää aikaan sen sijaan, että
seurakuntien työkumppanuuteen suomalaistiimit tule- tänne suurella vaivalla rekisteröitäisiin uusi organisaavat evankelioimaan, ei ole verrattavissa suomalaisiin lä- tio.
hetysjärjestöihin. Se on byrokratian hoitamiseen perustettu kattojärjestö itsenäisille, muihin Italian järjestöihin
29

ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

ITALIA

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

JEESUKSEEN KASVAMINEN

VAIKEUKSIEN KAUTTA

Italiankielinen versio
Tapani Suonnon kirjasta
Valmistu Jumalan käyttöön
on valmistunut.

NEPAL

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

VENÄJÄ

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

TEKSTI MAURIZIO SECONDI, KÄÄNNÖS JA KUVA TUULA KUORILEHTO-SECONDI

Tehdessäni Tuulan kanssa loppusilausta kirjan Valmistu Jumalan käyttöön italian- ta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto,
mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”
kieliseen versioon, pastori Tapani Suonnon sanat toivat mieleeni muutamia aja- (Room.
12:2)
tuksia, joita olin aikaisemmin kirjoittanut, ja jaan ne kanssanne.

K

ristuksen opetuslapsina kysymme: Pitäisikö meidän välttää
myrskyisiä tilanteita, vaikeuksia
ja koettelemuksia? Vai onko jotain,
mitä Jumala haluaa meidän oppivan
myös kaikkein negatiivisimmissakin
olosuhteissa? Kysymme myös: Voimmeko muuttaa tuhoisalta tuntuvan tilanteen kasvun kokemukseksi, voimaa
antavaksi, uskoa ravitsevaksi?
Ikävä kyllä monet ihmiset ympärillämme ajautuvat tuuliajolle kuin haaksirikkoutuneet alukset, eikä ole
ketään, jonka puoleen
kääntyä apua huutaen.
Jos he olisivat saaneet
ohjausta ja tukea, he
olisivat ehkä löytäneet
ulospääsytien. Siksi on
elintärkeää tietoisesti
käsitellä elämän vaikeudet ja tietää, miten selviytyä kriisivaiheista. Kriisissä itsessään
voidaan löytää uudet mahdollisuudet.

2. ONGELMAT VOIVAT KASVATTAA
MEITÄ TAI TUHOTA MEIDÄT, VALINTA
ON MEIDÄN

1. EI MERKITSE NIINKÄÄN SE, MITÄ
TAPAHTUU, VAAN REAKTIOMME SIIHEN

syyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa.” (Room. 5:3-5)

Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.”, ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22:37-39)

3. VAIKEUDET VOIVAT OLLA PARHAITA
LIITTOLAISIAMME

Kristittyinä emme voi välttyä vaikeuksilta, mutta meillä voi varmasti tarvitessamme olla kokemus Jumalan äänen
kuulemisesta, Hänen johdatuksensa ja
rauhansa. Kysymys ei ole siitä, kuinka
suuria ongelmat ovat, vaan kuinka niihin suhtaudumme. Olisi totuuden vastaista väittää, etteivät vaikeudet kuulu

”

4. EPÄMUKAVUUDEN KIELTÄMINEN VAI
UUDELLEEN MUOKKAUS

Vaikeudet luovat epämukavuutta ja
tarpeita. Voi olla tarve olla rakastettu, ymmärretty ja hoidettu tai muuten
vaikeuksia ihmissuhteissa. Aina ei ole
kysymys taloudellisista tarpeista. Vaikeudet ja epämukavuudet luovat usein
nöyryytyksen, turhautumisen, heikkouden, alemmuuden ja väheksytyksi tulemisen tunteita. Ihminen tuntee
voimattomuutta hallitsemattomien olosuhteiden vyöryessä ylitse kuin voimakkaat hyökyaallot.
Joissain kristillisissä
yhteisöissä vaikeuksia,
tarpeita ja epämukavuutta pidetään “uskon
puutteena” ja kyvyttömyytenä. Vain ”parhaimmilla ja voimakkaimmilla” on arvoa.
Tässä
armottomassa
näkökulmassa empaattisuutta ei juuri ole, ja
heikko tuntee itsensä vielä heikommaksi.
Vaikeudet koetaan elämäämme
kuulumattomina tunkeilijoina. Vaikeuksia kohdatessamme ensimmäinen reaktiomme on poistaa ne niin pian kuin
mahdollista ja millä keinoilla hyvänsä.
Syntyy ”epämukavuuksien mekaanisen
kieltämisen” kulttuuri.
Autenttinen usko ja kristillinen kokemus vakuuttavat aivan päinvastaista.
Jumala itse on luvannut kulkea kanssamme vaikeuksissamme. Sen tähden
meidän ei tarvitse paeta niistä. Kolme
miestä käveli vapaina tulisessa pätsissä ja Daniel leijonien luolassa (Dan. 3,
6:16-28). Monet kristityt kautta vuosisatojen ovat saaneet kokea samaa.

Sen sijaan, että taistelisimme elääksemme
”voittoisaa kristityn elämää”, annetaan
Kristuksen spontaanin elämän luonnollisesti virrata meissä Pyhän Hengen kautta.

Kristillisen palvelutyön ydin on suhde
Jumalaan ja ihmisiin: ”Rakasta Herraa,

Ihmisen elämässä on kokemuksia
valinnoista, vaikeuksista, kriiseistä ja
muutoksista. Jumala on antanut meille
välineet käsitellä ja uudelleen muokata
olosuhteemme: ”Ja Jumalan rauha, joka

on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:7)

uskovan elämään. Sellainen asenne
olisi epäjohdonmukainen itse Jumalaa
kohtaan: “Ahdistus saa aikaan kärsivälli-

Elämän kokemuksissa Jumala itse tulee meille avuksi ja tarjoaa ymmärtämystänsä. Hänen kanssaan voimme
kohdata minkä tahansa odottamattoman ja yllättävän tilanteen ja hyödyntää sen ymmärtääksemme Jumalan
täydellisen tahdon kohdallamme sekä
suostua yhteistyöhön Hänen kanssaan:

”Muuttukaa mielenne uudistuksen kaut-

“Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, älä arkana
pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvistan
sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.” (Jesaja 41:10)
5. VAKUUTTAUTUA JEESUKSEN LÄSNÄOLOSTA VAIKEUKSISSAMME

“Rakastatko sinä minua?” Jeesus kysyi ylösnousemuksensa jälkeen Pietarilta järven rannalla. Jeesuksen kysymys ei ollut teologinen. Pietari oli vastannut
vartijoille: ”En tunne sitä miestä”. Katkeran petoksen, syvän häpeän, pettymyksen ja hukassa olemisen tunteen jälkeen Pietarin piti saada vakaumuksensa ohella hoitua sydämen ja tunteiden tasolla.
Hän ei voinut itse parannella itseään.
Tehkäämme siis vaihtokauppa: luovutetaan Herralle Jeesukselle rajallisuutemme ja vastaanotetaan
Häneltä täydellinen hyväksyminen ja kelpaaminen.
Sen sijaan, että taistelisimme elääksemme ”voittoisaa kristityn elämää”, annetaan Kristuksen spontaanin elämän luonnollisesti virrata meissä Pyhän Hengen kautta.
Kristus kykenee uudelleen liittämään yhteen niin
sisäisen kuin ulkoisen maailmamme palaset. Hänen
läsnäolonsa tuo rauhan myrskyisten tunteidemme
tilalle. Hänen sanansa herättävät Hänen uskoansa
meissä. Hänen jumalallinen ymmärryksensä valaisee
silmämme. Hänen viisautensa ohjaa valintojamme.
Hänen voimansa antaa meille voiman elää.

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 2022 matka-aika avoin
Puh. 050 381 4864

ISRAEL

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

ITALIA

”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.” (Room.

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

8:28)
Kristus itse sanoo: ”Minun armossani on sinulle

kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” (2 Kor. 12:9)

Helena Hänninen
050 413 1304
helena.hanninen-sconamila@elisanet.fi
RAPORTTI 2/2021

Päivämatka Tallinnaan

”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä”.

(Matt. 28:20)
Vaikeudet ja puutteet tuovat ilmi, kuinka paljon
pidämme itseämme tilanteiden keskipisteessä, vai
missä määrin valtuutamme niiden hallinnan Kristukselle. Hän tahtoo olla elämämme keskiö, tukipiste.
Hetkenä, jona vakuutumme Hänen läsnäolostansa, havahdumme uudelleen huomaamaan läheisen
yhteyden Häneen. Koemme Hänen yliluonnollisen
kykynsä muuttaa kaiken hyväksi, myös epäonnistuessamme.

ITALIAN TYÖ
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VIRO

UGANDA

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

onewaymission.fi
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Naistenpäivän suurkeittiö

UGANDA

Kaweerin koulu ja lapset

TEKSTI ANI KORPINIEMI KUVA MARK LUGAYIZI

Ugandassa osa koululaisista on jo aloittanut koulun koronarajoitusten jälkeen
ja osa luokista avautuu kevään aikana
porrastetusti.

K
Ugandassa seurakuntatyö jälleen vauhdissa
TEKSTI LEENA KINNUNEN JA ARTO MÄKI-NEVALA KUVA MARK LUGAYIZI

Pitkän koronarajoitusajan jälkeen seurakunnan toiminta on jälleen käynnistynyt
Ugandassa. Tammikuussa pidettiin perinteinen pastorikonferenssi, joka onnistui yli
odotusten.

I

hmisiä tuli runsaasti läheltä ja kaukaa. Kaikki olivat kiitollisia Herralle
siitä, että työ jatkuu rakkaan edesmenneen pastorin Wilson Sentongon
kuoleman jälkeen.

NAISTENPÄIVÄ MULEETESSA

Maaliskuun 8. päivänä vietettiin seurakunnan naisten järjestämää juhlaa Muleeten kirkossa.
Seurakunnan naiset olivat heränneet aamulla aikaisin, ja he kutsuivat
vielä kyläyhteisön muita naisia liittymään mukaan yhden päivän kestävään
seminaariin. Naisia tuli mukaan eri kirkkokunnista. Mukana oli katolisia, muslimeja, adventisteja, anglikaaneja ja
myös ei-uskovia henkilöitä.
Teemana oli kaksi lupausta, eli lupaus ihmisen ja Jumalan välillä sekä
lupaus aviopuolisoiden välillä. Juhlan
aikana naiset käyttivät todistuspuheenvuoroja siitä, miten Jumala oli heitä
kutsunut yhteyteensä ja siunannut
heidän elämäänsä. Jotkut naiset olivat avioeron partaalla, mutta kun he
kuulivat henkilökohtaisia todistuksia ja
opetuksia, he halusivat uudistua uskossaan Jumalan kanssa ja rukoilla perheelämänsä puolesta.
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Järjestäjät pohtivat jälkikäteen, että
myös miesten olisi ollut hyvä kuulla
samankaltaista opetusta. Jotkut maaseudun miehet suhtautuvat negatiivisesti naistenpäiviin ja naisiin, joten olisi
parempi, jos koko perhe saisi kuulla
vastaavaa Pyhän Hengen innoittamaa
opetusta. Toisaalta naistenpäivillä naiset saivat kohdata toisiaan, rukoilla yhdessä ja jakaa ajatuksiaan.

MUSLIMIPOJAT TULIVAT USKOON

Naistenpäivän opetuksen hedelmänä
uusia ihmisiä liittyi kristilliseen seurakuntaan. Suuri kiitosaihe on, että kuuluisista muleetelaisista muslimiperheistä tulevat Jafali ja Gideon liittyivät
kristilliseen kirkkoon sunnuntain nuorisojumalanpalveluksen yhteydessä. He
halusivat ottaa Jeesuksen Herrakseen
ja henkilökohtaiseksi pelastajakseen.
Nuoret todistivat, että naistenpäivän
jälkeen he olivat nähneet muutoksia
äitiensä elämässä ja siksi he halusivat
myös itse tuntea Jumalan, joka muuttaa asioita. Näiden nuorten isät ovat
rukousten johtajia moskeijassa.
Naistenpäivä oli suuri siunaus, koska näille nuorille on kauan aikaa haluttu
kertoa Jeesuksesta, mutta he eivät ole

aweerin koulussa termiitit söivät puiset luokkarakennukset
koronasulun aikana. Kiitos Herralle kuitenkin yhdestä suuremmasta
lahjoituksesta, minkä avulla pystymme
auttamaan heitä rakentamaan valmiiksi
neliluokkaisen koulurakennuksen, joka
on odottanut jo useita vuosia varoja rakentamiseen. Perustukset ovat jo olemassa, mutta varojen puutteen vuoksi
se on jäänyt alkutekijöihin. Seurakunta
osallistuu myös rakennuskustannuksiin
hankkimalla mm. tiiliä. Rukoillaan, että
rakennushanke edistyy hyvin ja että se
voisi olla suurena siunauksena koululle.

Rukoillaan myös, että Herra puhuisi
omiensa sydämelle erityisesti Kaweerin
koulun lapsista. Monelta lapselta puuttuu oma kummi. Kummin tuen avulla
lapsi pääsee hyvään kristilliseen kouluun tai hänen ei tarvitse keskeyttää jo
alkamaansa koulua.

LAPSET KAIPAAVAT OMAA KUMMIA

Pieni välähdys kolmen, Kaweerin koulua käyvän, lapsen elämästä, joilla ei
ole vielä kummia.
Nakate Jackline on 7-vuotias tyttö,
joka käy koulun ensimmäistä luokkaa.
Hän asuu vanhempiensa kanssa, jotka
ovat maanviljelijöitä. Perheessä on yhteensä neljä lasta. Sääolosuhteet Ugandassa ovat haastavia maanviljelykselle.
Monasti sato on jäänyt pieneksi kuivuuden tai rankkasateiden vuoksi, vaikka
olisi miten ahkeroitu pellolla.

Kisakye Blessing täyttää kesäkuussa 5
vuotta. Hän asuu vanhempiensa kanssa 7-lapsisessa maanviljelijäperheessä. Blessing käy esikoulua. Hänellä on
luultavasti karsastusta. Rukoillaan, että
hän saisi apua silmäongelmaansa ja tie
opinnoissa helpottuisi.
Mugabi Shafic on 5-vuotias poika
muslimiperheestä. Vanhemmat ovat
kuitenkin laittaneet hänet kristillisen
koulun esikouluun. Lapsia perheessä
on kolme. Äidillä ei ole kodin ulkopuolella työtä ja isä on puuseppä. Saamme rukoilla koko perheen uskoontulon
puolesta.
Sydämellinen kiitos ja Taivaan Isän
siunausta kaikille, jotka olette jo kummeja. Te mahdollistatte tämän arvokkaan työn.

olleet vielä valmiita vastaanottamaan
pelastusta. Nyt Jeesus veti heidät yhteyteensä.

KAIVOHANKKEEN KAKSI UUTTA KAIVOA

Olemme saaneet korona-ajan keskellä porattua jälleen kaksi uutta kaivoa
Ugandan maaseudulle. Mahdollisuus
puhtaaseen ja turvalliseen käyttöveteen on tullut vielä entistä tärkeämmäksi, jotta koronaa vastaan pystytään
taistelemaan. On tavallista, että ihmisille käsienpesu puhtaalla vedellä ja saippualla on luksusta, johon heillä ei ole
varaa. Ugandan väestöstä 73 % elää
alle 2,70 eurolla per päivä.
Uudet kaivot ovat valtava kiitosaihe
ja rukousvastaus näiden kylien asukkaille. Vanhat vedenottopaikat ovat olleet
avokaivantoja, joissa on likaista pintavettä, ja kuivana kautena ne ehtyvät.
Nyt nämä uudet puhdasta pohjavettä
tuottavat porakaivot tuovat toivoa paremmasta tulevaisuudesta Nyabulikon
ja Nakanyansin kylien asukkaille. Kylät
sijaitsevat seitsemän kilometrin päästä toisistaan, ja työmme keskuksesta
kaivoille on matkaa n. 30 km länteen.
Kaivot mahdollistavat sen, että myös
kaikkein köyhimmätkin ihmiset voivat
nyt saada tällä alueella puhdasta vettä.
Isot kiitokset kaikille, jotka ovat olleet
mukana! Rukoilemme työmme lähialueelle edelleen lisää kaivoja.

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

Isäni oli lopettanut alkoholinkäytön, koska oli kääntynyt muslimiksi. Äitimme kuoleman jälkeen isäni alkoi
kuitenkin jälleen käyttää alkoholia. Hän meni uudelleen
naimisiin vuonna 2007. Avioliitto ei ollut onnellinen,
koska isäni ja äitipuoleni riitelivät jatkuvasti isän alkoholinkäytön vuoksi. Isä ja äitipuoli saivat kolme tyttöä.
Vuonna 2008 isäni tuli pastori Wilson Sentongon
luokse pyytämään rukousta elämäänsä. Isäni ja Wilson
ystävystyivät. Isä pyysi pastori Wilsonia auttamaan häntä ja ottamaan minut lapsekseen, koska isäni oli hyvin
köyhä. Pastori Wilson suostui siihen ja vuonna 2009
muutin Wilsonin kotiin. Isäni jatkoi kuitenkin alkoholin
käyttöä ja riiteli jatkuvasti äitipuolen kanssa, joten Wilson huolehti myös koulumaksuistani.
Koin syvää surua, kun Wilson kuoli vuonna 2020.
Olkoon hänen sielunsa ikuisessa rauhassa. Sitten kun
koronapandemia alkoi, kaikki pysähtyi. Koulut suljettiin, ja olen ollut kotona marraskuusta 2019 lähtien.
Unelmani on opiskella sähköinsinööriksi. Rukoukseni
Jumalalle on, että hän auttaisi minua saavuttamaan tavoitteeni.

VOISITKO SINÄ RUVETA DARIUKSEN KUMMIKSI?
TEKSTI ANI KORPINIEMI KUVA MARK LUGAYIZI

Olen 22-vuotias ugandalainen Ayinebyona Darius. Synnyin 25.5 1999. Olen perheen esikoinen kuuden lapsen
katraasta, muut sisarukset ovat tyttöjä.

I

säni on ollut alkoholisti lapsuudestani saakka ja käyttää edelleen alkoholia. Vuonna 2006, kun olin vasta
aloittanut koulunkäynnin, äitini sairastui. Vähän aikaisemmin isäni oli kääntynyt islamin uskoon. Äidin tila
huononi useista tutkimuksista ja hoidoista huolimatta.
Isämme vei hänet Isingiron alueelle ja jätti äidin isovanhempiemme luokse. Me lapset jäimme isän kanssa
Mubenden alueelle. Eräänä päivänä vuonna 2006, kun
olin koulussa, tuli puhelu, ja meille kerrottiin, että äitimme oli kuollut. Minä en päässyt äitini hautajaisiin enkä
tiedä, minne hänet on haudattu.
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Darius sai apua Wilsonilta, ja kasvettuaan isommaksi
Darius auttoi häntä kaikessa, missä vain on voinut olla
avuksi. Hän myös hoiti Wilsonia hänen kuolemaansa
saakka.
Rukoillaan, että Dariukselle löytyisi kummi, joka
auttaisi nuorukaista kohti hänen unelmaansa. Hän on
lahjakas nuorimies, joka ei haluaisi olla vain toimettomana kotona.
Edellisessä Raportti-lehdessä kerroimme 20-vuotiaasta Bridgetistä, jonka haaveena oli opiskella lääkäriksi. Meillä on nyt suuri kiitosaihe, Bridget on saanut
tukijan, joka maksaa tytön koko lääketieteen opinnot.
Samaa saamme rukoilla Dariukselle ja monille muille
nuorille.

UGANDAN TYÖ

040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

Tärkeä pastorikoulutus jatkuu
TEKSTI MERVI ITÄLINNA

Nkhulamben laaksossa sadekausi alkaa olla lopuillaan, monet kokoavat jo maissisatoa pelloiltaan. Onnekkaat iloitsevat kohtuullisen hyvästä sadosta, osa keräilee
satoa etuajassa välttyäkseen kohtalolta, jonka moni läheinen on kohdannut.

L

iialliset sateet ovat jälleen kerran
huuhtoneet monet pellot paljaiksi
vieden mennessään koko sadon
ja toimeentulon. Malawin maaseudulla eletään edelleen täysin luonnon armoilla.
Sateista ja tulvista huolimatta maaliskuun alussa 55 pastoria kokoontui
taas kahdeksi viikoksi oppimaan uutta
hengellisestä johtajuudesta ja Raamatusta. Pastoreista kuusi oli naisia. Opettajana toimi Ugandasta käsin Michael
Opio. Työntekijämme Moses Chinguma vastasi kaikista käytännön järjestelyistä.
Pääpaino tämän kertaisessa koulutuksessa oli Raamatun tutkiminen,
läpileikkaus Uuden testamentin kirjoihin. Pastorit innostuivat aiheesta,
imivät itseensä tietoa ja silminnähden
virkistyivät kuulemastaan. Saatu opetus jokaisen kirjan tärkeistä teemoista, asiayhteyksistä ja taustoista auttoi
pastoreita entisestään hahmottamaan
Raamatun kokonaisuutta ja yksityiskohtia. Tämä koulutus kutsui pastoreita
oikeasti perehtymään Raamattuunsa,
ja he saivatkin kotitehtäväkseen jatkaa
omaehtoista tutkimustyötä Raamatun
äärellä. Meidän tehtävämme on rukoilla heidän puolestaan, että Sana todella

avautuu heille uudella tavalla ja vaikuttaa seurakuntien elämässä.

MITEN KOHDATA SEURAKUNTALAISTEN
ONGELMAT?

Toinen aihe oli ongelmissa olevien seurakuntalaisten kohtaaminen. Michael
kävi läpi erilaisia ongelmatyyppejä ja
sielunhoidollisia lähestymistapoja niihin. Pastorit saivat tukea ja tietoa, miten
auttaa ihmisiä vaikeissa tilanteissa. Jotkut pastorit rehellisesti myönsivät, että
yrittäessään auttaa ihmisiä he ovat onnistuneet vain pahentamaan tilannetta.
Opetuksessa annettiin eväitä muuttaa
omaa tapaa kohdata haasteellisia tilanteita sekä luottaa niissä Jumalan apuun
ja väliintuloon. Aihe oli tarpeellinen ja
toi toivoa, että harjoitus ja asioiden tiedostaminen muuttaisi vähitellen myös
omaa tapaa toimia käytännössä.
Pastoreiden palaute koulutuksen
päätteeksi ja lopputentin tulokset kertoivat, että he olivat saaneet koulutuksesta suurta hyötyä ja olivat innokkaita
jatkamaan eteenpäin. Tämä oli nyt neljäs koulutusjakso, vielä yksi on jäljellä.
Aivan varmasti sen jälkeenkin on tarvetta jatkuvalle koulutukselle ja seurakuntatyön kehittämiselle. Tämä työ kaipaa
kipeästi tukijoita; hyvin paljon rukousta,

että nämä pastorit jaksavat viedä oppimaansa käytäntöön ja että Jumala itse
vaikuttaa muutosta ihmisten sydämissä, seurakunnissa ja yhteisöissä laajemminkin! Työ tarvitsee myös taloudellista
tukea, jotta kehittäminen voi jatkua.

TULISITKO KUMMIKSI SEURAKUNTATYÖLLE?

Seurakuntatyölle kaivataan kummeja,
tervetuloa mukaan tekemään tätä arvokasta työtä. Pastorit ja Moses lähettävätkin terveisensä teille kaikille. Suuret
kiitokset siitä, että tämäkin koulutus
taas saatiin toteutettua. Rukouksena
on, että Jumalan tahto saisi kaikessa
tapahtua.
Muistetaan rukouksin myös nuoria,
koululaisia ja opiskelijoita. Korona tuo
haasteensa arkeen kaikkialla. Koulut
sulkevat välillä ovensa, ja toimettomuus ei monestikaan ole hyvä asia,
etäopiskelu kun ei Malawissa mitenkään ole mahdollista. Pidetään heidätkin rukouksissamme.

MALAWIN TYÖ

040 756 8410
malawi@onewaymission.fi
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VENÄJÄ
Dhadingissa rakenteilla oleva kirkkorakennus

Elja ja Valentina

Dhadingin vuoristoalueen asutusta

ia:
istuneita laps
Koiviston aiku Zhenya
ja
Sergei, Nikita

Tuore aviop
ari
Elja ja Niko
lai

Uudella voimalla työhön
- rukouksessa vietetty aika kantaa satoa
TEKSTI VIRVA SIIVOLA KUVAT SAJI KURIAN

Nepalin työssä on pikkuhiljaa palattu normaaliin tilanteeseen, ja lastenkodin lapset ovat päässeet palaamaan lähiopetukseen
koulussa. Koska koulunkäynti pysähtyi pandemian vuoksi, jatketaan nyt lukuvuotta 2019–2020 siten, että se päättyy heinäkuuhun 2021 mennessä. Lapset ovat välttyneet koronatartunnoilta ja vain Hardik sairasti sen – hänen toipumisensa kesti peräti
kaksi kuukautta.

K

ulunut vuosi on ollut vaikea.
Usea Saji ja Hannah Kurianin
perheen läheinen menehtyi koronaan, ja pelko valtasi yhteiskunnan.
Moni kyseli, miksi Jumala sallii tällaista.
Mutta asialla on toinenkin puoli. Saji
iloitseekin siitä, että vaikea aika antoi
mahdollisuuden tarkastella Jumalan
johdatusta omassa elämässä ja viettää
paljon aikaa rukouksessa ja sanaa lukien. Hän sai myös olla kauan vanhempiensa luona, koska perhe jäi Intian puolelle pitkäksi aikaa rajan sulkeuduttua.
Sajin isä on sairastanut paljon ja tarvitsi
tuolloin kovasti poikansa apua.

UUSI KIRKKORAKENNUS RAKENTEILLA

Kirkot ovat nyt Nepalissa auki ja niihin
voidaan kokoontua kuten ennenkin.
Mitään isompia kokoontumisia, kuten
pastorikoulutuksia, ei ole kuitenkaan
voitu järjestää puoleentoista vuoteen,
ja siksi Saji suunnittelee sellaista huhtitoukokuulle.
Seurakuntien istutus alkoi heti vauhdilla, kun rajoitukset poistuivat. Dhadingin vuoristoisella alueella on viidellä
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eri syrjäisellä paikkakunnalla aloitettu
kokoontumiset, jotta ihmisten ei tarvitsisi kävellä 7–8 tuntia alueen ainoaan
kirkkoon. Ihmiset tuolla alueella ovat
lukutaidottomia ja kouluttamattomia,
mutta erittäin innokkaita kuulemaan
evankeliumia. Yhdellä näistä alueista on aloitettu kirkon rakentaminen,
jotta viikoittain sanan kuuloon tulevat
100–130 ihmistä saisivat katon päänsä päälle. Tarkoitus on myös kouluttaa
pastoreita kullekin alueelle.

Pandemian aikana Saji oli paljon rukouksessa koulutuskeskuksen suhteen ja
pyysi Jumalalta johdatusta asiaan. Hän
koki saaneensa selkeän vastauksen ja
kertoi asiasta myös läheisille ystävilleen. Heidän yhteisenä tavoitteenaan
on nyt kouluttaa useita satoja nuoria
ihmisiä viemään evankeliumia eri puolille Himalajan aluetta ja kouluttaa uusia
pastoreita. Tämä on suuri tavoite, jonka
toteutumista saamme olla rukouksin
auttamassa.

YHTEINEN RUKOUSAIHE EVANKELIUMIN ETEENPÄIN VIEMISEKSI

Sajin evankeliointityö ulottuu myös Nepalin ulkopuolisille lähialueille, ja hänen rukousaiheenansa on pitkään ollut
eräänlaisen työ- ja koulutuskeskuksen
perustaminen Intian puolelle Siliguriin.
Nyt toive on ottanut askeleen eteenpäin, koska eräs uskova antoi pienen
palan maata, jonne voidaan rakentaa
kirkko. Sen suunnitellaan olevan keskeisessä roolissa evankelistojen koulutuksessa.

TULE NEPAL-KUMMIKSI

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

NEPALIN TYÖ

040 720 3670
nepal@onewaymission.fi

Venäjän matkoilta tuttuja
ystäviä kaivataan rajan molemmin puolin
TEKSTI IRMELI STENLUND KUVAT NADJA ASTAKHOVA JA SERGEI LAKH

Huolimatta koronapandemiasta yhteys ystäviimme Venäjällä toimii hyvin. Entiset
Koiviston nuoret lähettävät jatkuvasti Facebook-viestejä ja kuvia suomalaisille tutuilleen, ja Kristiina Wileyn ja tulkkimme Irma Kähärin avulla saamme kuulumisia muiltakin ystäviltä siellä.
VALENTINAN KUULUMISET

Evankelistamme Valentina Kutuzovan
terveys on reistaillut kuluneen vuoden
aikana melko paljon. Hän on kärsinyt
kohonneesta verenpaineesta, yskästä
ja lämmönnoususta ja ajoittain myös
hengitysvaikeuksista.
Maaliskuussa Valentina vieraili tyttärensä Galinan luona Smolenskissa.
Hän joutui kuitenkin palaamaan sairastelunsa vuoksi kotiin aiemmin kuin oli
suunnitellut. Onneksi Valentinan kaihileikkaus Pietarissa onnistui hyvin, ja hän
pystyy taas ajamaan autoa.
Noin 10 vuotta sitten eräs Valentinan tuntema perhe muutti Kaarlahdesta Suomeen. Suomessa One Way
Mission hankki perheelle huonekalut
ja muita elämiseen tarvittavia tavaroita.
Vuodet kuluivat, eikä perheestä kuulunut mitään. Vähän aikaa sitten perheen
äiti soitti Valentinalle ja kysyi, kuinka
hän voisi tulla uskoon. Hän kertoi, että
hänen miehensä oli ollut väkivaltainen
ja saanut useita lähestymiskieltoja, joita
ei noudattanut. Lopulta Suomi karkotti
miehen takaisin Venäjälle. Kaikki nämä
vaikeudet saivat vaimon kääntymään
Jumalan puoleen. Valentina iloitsi suu-

resti, kun sai johdattaa hänet Jeesuksen luo.
Valentina on ollut myös hyvin tärkeä
tuki Nadja Astakhovan perheelle.

NADJAN PERHEEN TILANNE

Nadjan tytär Elja ja hänen poikaystävänsä ja lastensa isä Nikolai vihittiin
avioliittoon maaliskuussa. Valentinakin
osallistui hääjuhlaan. Nyt tämän nuoren
perheen elämä on kunnossa.
Huhtikuun alussa he saivat oman
asunnon ja muuttivat lastensa kanssa
Nadjan luota sinne. Nikolai on töissä
toisella paikkakunnalla, joten hän ei ole
viikolla kotona. Rukoillaan hänelle työpaikkaa lähempää, jotta hän voi tukea
Eljaa lasten hoidossa.

KOIVISTON LASTENKOTI

Koiviston johtaja Natalia kertoi, että
kaikki lastenkodin lapset ovat pysyneet
terveinä koronaepidemian ajan. Opettajista muutamat ovat sairastaneet lievän taudin. Oli ilo kuulla, että lapset
voivat hyvin, ja toiminta voi jatkua normaalisti.
Olemme iloinneet myös siitä, että

osa entisistä Koiviston aikuistuneista
lapsista, jotka kahdeksana vuonna olivat täällä Suomessa kesäleirillä, pitävät
yhä tiivistä yhteyttä meihin. He odottavat kovasti, että Venäjän rajat avautuisivat jälleen ja he saisivat taas tavata
meitä ihan henkilökohtaisestikin.

VIIPURIN JUUTALAISKESKUS

Tulkkimme Irma soitti keskuksen johtajalle Lev Kreimerille ja kyseli kuulumisia. Olemme vierailleet keskuksessa
muutamia kertoja ja vieneet avustusta.
Lev Kreimer ilahtui kovasti yhteydenotosta. Hän kertoi, että useampia heidän keskuksensa asiakkaita on kuollut
koronaan. Koronasta huolimatta keskus
jatkaa päivittäistä lämpimän ruuan tarjoamista vähäosaisille juutalaisvanhuksille.
Juutalaisten tilanne on heikentynyt
myös Venäjällä. Juutalaiskeskustakin
on uhkailtu. Rukoillaan heille varjelusta
ja siunausta.

TIIMILÄISET

Jo yli vuoden Venäjän tiimimme on
pitänyt yhteyttä WhatsAppin ja myös
Zoomin välityksellä. Harras toiveemme on, että pääsisimme taas matkustamaan Venäjälle ystäviämme tapaamaan. Mutta Jumala yksin tietää, koska
toive toteutuu.

VENÄJÄN TYÖ

040 723 8188
venaja@onewaymission.fi
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MONGOLIA

KIINA

Munkhuu Magsar vastaanottaa palkinnon

Valtiollista tunnustusta Mongolian työlle
TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVAT ERDENETUYA BATMYAGMAR

Miesten- ja naistenkoti Ulan Baatarissa on jälleen saanut kiitosta, kun työmme johtaja Munkhuu Magsar on palkittu merkittävästä työstään kodin toiminnanjohtajana. Tämä Mongolian presidentin myöntämä palkinto on merkittävin tunnustus koko
maassa ja jaettiin neljättä kertaa.

M

ongolian kylmä talvi on jälleen
muuttumassa kesäksi. Maa on
tunnettu nopeista säätilojen
vaihteluistaan, aurinkoinen ja kylmä talvi (jopa -45–50 celsiusta) vaihtuu maaliskuun lopun jälkeen pian lämpimäksi
kesäksi. Auringon lisäksi myös Jumalan
siunaus lämmittää keskuksemme työtä.
Työmme johtaja Munkhuu Magsar
on jälleen tullut palkituksi merkittävällä palkinnolla. Altan dagas-palkinto on
Mongolian korkein tunnustus, jonka
antaa presidentti. Palkinto myönnettiin
Munkhuun merkittävästä elämäntyöstä
ja hyvästä johtajuudesta miesten- ja
naistenkodilla sekä siitä, että One Way
Faith on hyvä organisaatio. Erityisen
hienoksi asian tekee se, että Mongoliassa on vain 2 % kristittyjä, ja palkinto
myönnettiin kristillisen järjestön toimin-
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nasta. Keskuksen työ on ollut niin hedelmällistä, että tulokset on huomattu
valtion korkeinta johtoa myöten. Voimme kiittää Jumalaa tästäkin siunauksesta ja pyytää Mongoliaan herätystä.

KORONA VAIKUTTANUT TYÖHÖN

Koronapandemia on sulkenut toimintaa myös Mongoliassa. Maa on kuitenkin selvinnyt tautitilanteesta kohtalaisen hyvin. Huhtikuun alkuun mennessä
tartuntoja on ollut vain vajaat 9000 ja
kuolleita on kahdeksan – lukemat ovat
minimaaliset Suomen vastaaviin lukuihin verrattuna. Sulut ovat kuitenkin vaikuttaneet keskuksen työhön, ja myös
kokoontumisrajoituksia on ollut. Vankiloihin ei ole välillä päässyt vierailuille
lainkaan.

Keskuksen väki käyttikin aikaansa käsitöihin mm. huovutuskurssin parissa.
Vankilatyöhön tarkoitetut, säästyneet
varat käytettiin materiaalihankintoihin.
Alkuvuodesta koitti sitten mahdollisuus käydä viemässä lahjoja vankilaan
ja orpokodin lapsetkin saivat lämpimiä
tuliaisia.
Kodin arkeen kuuluu päivittäinen
raamattupiiri, kuntouttava työtoiminta
ja tietysti harrastukset. Pingistä pääsee pelaamaan päivän töiden jälkeen
ja iltoja vietetään yhdessä myös musisoiden. Miestenkodin verstaissa syntyy
monenlaista käyttöesinettä omiksi tarpeiksi ja myyntiin. Keskuksessa on pieni
myymälä näitä tuotteita varten.

RAITISTUNUT ÄITI SAI LAPSENSA
TAKAISIN

Kodille on talven aikana tullut asumaan
äiti kahden poikansa kanssa. Hän on
ollut pahasti alkoholisoitunut, samoin
kuin hänen miehensä. Lapset otettiin huostaan ja kun he olivat asuneet
jonkin aikaa orpokodissa, isovanhem-

Seurakunnan kokous

mat ottivat heidät hoitaakseen. Nyt
lasten äiti on raitistunut ja pystyy
hoitamaan lapsiaan. Lasten isä on
valitettavasti vielä omilla teillään. Rukoillaan että Jumala ottaa hänetkin
kiinni ja johtaa perheensä luo.
Tällaisia tarinoita on kodilla paljon. Alkoholismi on tuhonnut monen
ihmisen elämän, ja tähän Mongoliassa merkittävään ongelmaan avun
tarjoaa evankeliumi. Kodille muuttava henkilö saa ensitöikseen luettavakseen Lauri-kirjan, tarinan rappioalkoholistista, jonka Jumala nosti
merkittäväksi evankelistaksi. Laurin
ihmeellinen tarina rohkaisee luottamaan Jumalan mahdollisuuksiin
kaikkien vaikeuksien keskellä, Hänelle ei kenenkään ihmisen tilanne
ole ylivoimainen. On suurta luottaa
Jumalaan.

SEURAKUNNASSA NYKYISIÄ 		
JA ENTISIÄ ASUKKAITA

Seurakunta toimii asuntolan yläkerrassa, jossa on sali kokoontumisia
varten. Seurakuntalaisia ovat kodin
asukkaiden lisäksi monet niistä, jotka ovat aiemmin asuneet kodilla ja
elävät nyt itsenäisesti omillaan. Uusia perheitäkin on syntynyt, ja keskuksemme ympäristöön on noussut

pieni jurttakylä, johon on rakennettu
koteja näille ihmisille. Yhteys säilyy
silloinkin, kun henkilö on jo toipunut
pahimman vaiheen yli ja saanut otteen elämästään.
Kodin henkilökunnan määrä
vaihtelee vuodenaikojen mukaan,
talvella on enemmän asukkaita ja
siten enemmän henkilökuntaakin.
Monet työntekijöistämme ovat kodin entisiä asukkaita ja ovat saaneet
näin mahdollisuuden työllistyä. Talven aikana kodille tullut uusi miesten
opettaja Timba on hänkin asunut
kodilla viisi vuotta sitten, ja tuli nyt
työntekijäksi.
Koko toimintaa Ulan Baatarin
työkeskuksessa leimaa lämpö ja
lähimmäisen kunnioittaminen. On
upeaa saada seurata kaikkea sitä
hyvää, mitä Mongoliassa tapahtuu.
Olet sydämellisesti tervetullut Mongolia-kummiksi ja mukaan tiimimatkalle.

MONGOLIAN TYÖ

Kummisihteeri
Ulla Kärnä
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

KIINA TARVITSEE
RUKOUKSIAMME
TEKSTI TIINA SINKKONEN
KUVA JEAN

E

dellisessä Raportissa kerroimme Kiinan tilanteesta
ja vaikeuksista pitää yhteyttä lastenkodille. Rukoukset on
kuultu, sillä olemme saaneet yhteyden työntekijöihin. Yhteydenpitoa vaikeuttaa kuitenkin Kiinan
viranomaisten valvonta, ja haasteita riittää edelleen.
Lastenkodilla voidaan hyvin.
Lapset hoitajineen ovat säilyneet
terveinä ja valokuvat lasten iloisesta metsäretkestä lämmittävät
mieltä. Kevät on jo koittamassa
Kiinassakin ja aurinko lämmittää.
Rukoillaan edelleen Kiinan
työn puolesta. Lastenkoti tarvitsee tukeamme, ja rukous on kuitenkin se tärkein tuki ja apu, jonka
voimme antaa. Meillä on voimallinen Jumala.

KIINAN TYÖ

045 114 8855
kiina@onewaymission.fi
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JARI LINDROOS

SAAKO JEESUS OLLA YSTÄVÄSI?
”Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En
minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee;
vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen
kuullut Isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että
te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä
te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan,
että rakastatte toisianne.” (Joh.15:12–17)

J

eesus sanoo edellä olevansa totinen viinipuu, ja joka Hänessä
pysyy, niin Jeesus pysyy hänessä. Samalla Hän antaa käskyn rakastaa
toisiamme niin kuin Hän on rakastanut
meitä, ja toteaa: ”Sen suurempaa rak-

kautta ei ole kenelläkään, kuin että antaa
henkensä ystäviensä puolesta.”

Sen Jeesus totisesti tekikin ja paljon
enemmän, Hän antoi henkensä jopa vihamiesten edestä. Nyt Jeesus nimittää
opetuslapsia ystävikseen ja sanoo, ettei
Hän enää nimitä heitä palvelijoiksi, sillä
palvelija ei tiedä mitä hänen Herransa
tekee. Mutta heille Hän on ilmoittanut
kaiken, mitä on kuullut Isältään, myös
kaiken toimintansa ja ristinkuolemansa.
Tärkeintä oli, että ”Hän valitsi”. Opetuslapsetkaan eivät olisi ansainneet
sellaista rakkautta, mutta Jumala valitsi
heidät ja ohjasi sitten rakastamaan toinen toisiaan.

EI PELKKÄ PALVELIJA VAAN YSTÄVÄ

Mikä tekee juuri Joh. 15:15 jakeesta
niin erikoisen? Se sisältää rikkaan opetuksen ja ajatuksen.
Mitä Jeesus tarkoittaa tässä ”ystävällä ja palvelijalla” (palvelija = kr.
duloi, orja)? Orjat tottelivat orjallisesti isäntäänsä kaikin tavoin, ja tuohon
aikaan rikkailla oli paljon orjia. Vaikka
tässä käytetään samaa sanaa ”orja/
palvelija”, niin siltikään opetuslapset
eivät totelleet Jeesusta pelosta Häntä
kohtaan eikä Jeesus ollut ankara isäntä. Opetuslapset tottelivat vapaasta
tahdostaan ja iloiten, se oli heille etuoikeus. Mutta vaikka Jeesus ei enää kutsunut opetuslapsia palvelijoiksi orjaa
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tarkoittavalla sanalla, se ei tarkoita, etteikö Hän odottanut heiltä kuuliaisuutta. Eikä Hän myöskään tee ihmisestä
tasavertaista kanssaan tässä kohtaa.

KRISTITYN VAPAUTEEN

Mitä Jeesus sitten tekee? Ensinnäkin
Hän vapauttaa ihmisen orjan asemasta kristityn vapauteen ja mahdollistaa
pääsyn Hänen rakkautensa kautta todelliseen kestävään rakkauteen ja ystävyyteen. Palvelijalla tarkoitetaan tässä
sitä sen aikaisessa merkityksessä – silloin palvelijat olivat orjia.
Voidaan myös puhua oikeasta Jumalan palvelijan asenteesta. Sitä, joka
on orjana Kristukselle, rakkaus vaatii
liikkeelle kuten Paavalia. Tällaisesta oikeasta Jumalan palvelijasta Jeesus itse
antoi parhaan esimerkin, jota meidän
tänäänkin tulisi noudattaa. Jeesus pesi
opetuslapsien jalat, puetti itsensä orjan
malliin ja teki orjien palvelusta. Mitä
Hän tällä kaikella tahtoo sanoa? Hän
tahtoo sanoa: ”Rakastakaa toisianne
niin kuin Hän on rakastanut.”
Jeesus sanoi myös, ettei hän tullut
palveltavaksi vaan palvelemaan. Tällaisia palvelijoita meistä voi tulla, kun
pääsemme ystävyyssuhteeseen Jeesuksen kanssa. Sitä ennen olemme palvelijoita, jotka määriteltiin orjiksi siihen
aikaan. Me tarvitsemme siis sydämen
asenteenmuutosta ja läpileikkausta.
Sillä jos meillä ei ole Jumalan antamaa
rakkautta sisimmässämme, me palvelemme orjan asenteella. Tarvitsemme
Jeesuksen rakkautta, jotta voimme ilolla ja vapaasta tahdosta palvella kuten
opetuslapset. Tämä rakkaus vaikuttaa

myös sen, että mekin voimme olla Jeesuksen ystäviä.
Mikä voi estää pääsyn todelliseksi ja
rakastavaksi Jumalan palvelijaksi ja lopulta ystäväksi? Synti. Jos et ole Jumalan palvelija, olet maailman ruhtinaan
palvelija, tahdoit tai et. Näin olemme
synnin orjia, sen palvelijoita. Eikä meistä voi tulla Jeesuksen ystäviäkään,
mutta siihen voi tänään tulla muutos.
Jeesus sanoo: ”Enää en sano teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi”. Hän ei opetuslapsia valitessaan ottanut huomioon
sitä, mitä he olivat olleet eikä mitä heistä tuli. Oli monenlaisia opetuslapsia.
Veromies, kieltäjä, kavaltaja, oppimattomia ihmisiä suoraan arjen työstä.

KUULIAISUUS KANTAA HEDELMÄÄ

Kuitenkin näiden opetuslasten elämässä alkoi näkyä kuuliaisuuden hedelmä –
juuri se hedelmä, jota Jumalan palvelija
voi osoittaa. Heidän elämässään alkoi
näkyä, kuinka he toimittivat keskinäistä
palvelijan virkaa toisilleen. Miten tämä
oli mahdollista? Siten, että he joivat
”Jeesus-lähteestä”, ja näin heissä alkoi
kasvaa Jeesuksen rakkauden hedelmä.
Kuuliaisuus mestaria kohtaan näkyi
opetuslasten keskinäisessä rakkaudessa. He olivat kuuliaisia Jeesukselle ja
tottelivat Häntä ilolla vapaasta tahdostaan. Sen Jeesuksen rakkaus sai aikaan
heissä. He eivät olleet enää synnin ja
lain orjia, jotka teoilla tai töillä yrittivät
toteuttaa kuuliaisuutta, vaan heistä tuli
aitoja Jeesuksen ystäviä, jotka tekivät
kaiken rakkaudestaan käsin.
Opetuslapsilla ei ensin ollut tätä
rakkautta, kuten ei meilläkään ole
luonnostaan. Mutta he saivat sen, niin
kuin mekin voimme saada. Jos mielimme päästä orjan asemasta ystävän
asemaan, tarvitsemme Jeesusta. Ja
jos mielimme osoittaa rakkautta toisillemme ja olla ystäviä keskenämme,
tarvitsemme Häntä. Meidän tulee
juoda samoin kuin opetuslapset tästä
”Jeesus-lähteestä”, jolloin meistä tulee Hänen ystäviään, emmekä ole enää
Hänen palvelijoitaan.
Toki olemme palvelijoita sanan toisessa merkityksessä, missä ilmenee todellinen aito Jumalan palvelijan asenne, ”rakkauden asenne” (ystävä, kr.
filos). Tämä liittyy läheisesti sanaan ”fileo”, joka merkitsee veljeyttä. Uudessa
testamentissa sanaa käytetään enimmäkseen rakkaudesta, joka on kotoisin
Jumalan valtakunnasta ja usein samassa merkityksessä, kuin sana ”agape”,
pyyteetön rakkaus.
Kreikan kielessä on neljä rakastamista merkitsevää verbiä: fileo, eros,
stergo ja agabao. Fileo ilmaisee ystävyyteen perustuvaa rakkautta, eros

miehen ja naisen välistä rakkautta ja
stergo lasten ja vanhempien välistä rakkautta. Agape on Jumalan pyyteetöntä
rakkautta meitä kohtaan. Näistä yleisin on fileo-rakkaus, jota Jeesuskin on
käyttänyt tässä Johanneksen evankeliumissa puhuttaessa ystävästä. Kun Jeesus puhuu ystävyydestä, siinä vaikuttaa
Hänen agape-rakkautensa. SIKSI Hänen ja meidän välinen ystävyytemme
voi olla meille mahdollista.

JEESUS ON USKOLLINEN 		
RAKKAUDESSAAN

Merkittävää on, että Jeesus itse valitsi ensin meidät, me emme valinneet
Häntä, kuten eivät opetuslapsetkaan.
Jeesuksen agape-rakkaus on ikuista ja
kestävää. Siksi Hän voi nimittää opetuslapsiaan ystäviksi. Opetuslapset
eivät olisi kyenneet olemaan Hänen
ystäviään, jos Hän ei olisi ensin rakastanut heitä. Emmekä me voisi olla tänään
Hänen ystäviään, jos Hän ei olisi ensin
rakastanut meitä. Tässä rakkaudessaan
Hän on uskollinen ja osoittaa sitä joka
suhteessa, kaikkialla ja aina.
Ajatella, miten voisimme kestää,
kun esimerkiksi vaino ja vaikeudet saapuvat, jos Jeesus ei rakastaisi meitä ja
olisi uskollinen rakkaudessaan. Jeesus
osoitti yliluonnollisen suurta rakkautta meitä kaikkia kohtaan antamalla
henkensä meidän edestämme. Ei vain
yhden parhaan ystävänsä, vaan aivan
kaikkien edestä. Tämän suurempaa rakkautta ei voi olla.
Kun pysymme tässä ystävyyssuhteessa, niin Hän on uskollinen. Hänen
agape-rakkautensa vapauttaa meidät
väärästä palvelijan asemasta rakkaudelliseen ystävyyteen. Hän tekee meidän
kanssamme ystävyysliiton, joka sisältää
Hänen agape-rakkautensa. Toki meille
jää tämä aidon palvelijan rakkaudellinen asenne ja mieli. Ja kun meissä vaikuttaa fileo-rakkaus, se riittää vain siksi,
että Hän on meitä rakastanut ensin.
Hän lunasti meidät synnin orjuudesta
ja pois lain alta armonsa alle. Hänen
rakkautensa kutsuu meitä rakastamaan
toisiamme, ja osoittamaan taivaallista
ystävyyttä, fileo-rakkautta sisarina ja
veljinä.

JEESUS JA PIETARI
”Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus
Simon Pietarille: ”Simon, Johanneksen
poika, rakastatko sinä minua enemmän
kuin nämä?” Hän vastasi hänelle: ”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle
rakas”. Hän sanoi hänelle: ”Ruoki minun
karitsoitani”. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika,
rakastatko minua?” Hän vastasi hänelle:
”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet

minulle rakas”. Hän sanoi hänelle: ”Kaitse minun lampaitani”. Hän sanoi hänelle
kolmannen kerran: ”Simon, Johanneksen
poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari
tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: ”Olenko minä
sinulle rakas?” ja vastasi hänelle: ”Herra,
sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas”. Jeesus sanoi hänelle: ”Ruoki
minun lampaitani.” (Joh. 21:15–17)

Aiemmin Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. Nyt Jeesus oli ylösnoussut ja
ilmestyi Genesaretin järven rannalla.
Hän ei odottanut Pietaria pilkaten. Hän
odotti tätä rakkaudella, ja Hänet voi
tunnistaa jo äänestä. Ihmeellinen kalansaalis puhui jo Pietarille: nyt on Mestari
tullut. Joku on sanonut kalojen lukumäärällä olevan tarkoitus. 153 kalaa kuvaa numeroina armoa, anteeksiantoa ja
agape-rakkautta. (Tässä kohtaa se olisi
numerologiaa.)
Todellinen agape-rakkaus kohtasi
nyt vajavaisen, epäonnistuneen ihmisen. Ihmisen, joka ei kykene rakastamaan samoin kuin Jeesus yksin voi
rakastaa. Mutta mitä tapahtui? Murrettiin palvelijan ja orjan ikeet, jotka Pietari oli pukenut päälleen kieltäessään
Mestarinsa. Hänestä tehtiin jälleen
Jeesuksen ystävä. Hänet vapautettiin
synnin orjuudesta ja hän koki armon ja
rakkauden. Jeesus kysyi tuossa hetkessä Pietarilta tämän rakkaudesta Häntä
kohtaan ja toisti kysymyksen kolme
kertaa. Kahdesti Jeesus puhui jumalallisesta agape-rakkaudesta. Kolmannella kerralla Hän laskeutui Pietarin tasolle
ja käytti sanaa ”fileo”. Samalla Pietari
sai kehotuksen ruokkia Hänen lampaitaan. Pietari ei pystynyt vastaamaan
kuin yleisemmällä rakkauden tasolla,
”fileo”-tasolla. Hän vastasi: ”Pidän sinua rakkaana”.
Pietari tiesi, että Jeesus näki hänen
koko sydämensä. Pietaria varmaan masensi ja hävetti, koska hän oli ollut niin
voimakas sanoissaan aiemmin ja varma
siitä, että hän seisoo Jeesuksen rinnalla, vaikka muut jättäisivät. Mutta toisin
kävi. Se oli valtavan Jumalan miehen
hengellisen kasvun kannalta erittäin
tärkeää. Jeesus vapautti Pietarin jälleen
palvelijan ja orjan asemasta ja teki hänestä todellisen ystävänsä.
Nyt Pietari ymmärsi ja oli nöyrtynyt.
Hän muisti, ettei selvinnyt omin voimin,
vaan kielsi Herransa ja Mestarinsa, vaikka juuri hän oli vakuuttanut olevansa
Jeesuksen rinnalla kovan paikan tullen.
Hän muisti, kuinka oli pyrkinyt osoittamaan agape-rakkautta, jonka vain
Jumala voi osoittaa. Pietari oli saanut
nöyryyden korkeakoulun kautta kokea
Jeesuksen suuren armon ja rakkauden
sekä anteeksiantamuksen, kun he koh-

tasivat aamiaisella Genesaretilla. Kuva
kalastajasta vaihtui nyt paimenen pukuun. Ja näin Pietarista tuli todellinen
Jeesuksen ystävä.

SAAKO JEESUS TÄNÄÄN 		
OLLA SINUN YSTÄVÄSI?

Kuljetko sinä palvelijan roolissa, jossa
teet hyviä tekoja tottumuksesta tai olosuhteiden pakottamana? Jeesus haluaa olla sinulle enemmän. Me voimme
olla elämässämme epäonnistuneita ja
kieltäjiä kuten Pietari, emmekä ehkä
ymmärrä, että joku voisi enää armahtaa
ja rakastaa meitä. Voimme kuvitella, ettemme enää kelpaa Jeesukselle. Voimme myös kokea, että pettymys omaan
itseemme on niin suuri, että maailma
kaatuu päälle. Tuntuu, ettei ole enää
ylösnousua. Eikä ole ketään, joka ymmärtää. Ei ole yhtään ystävää. Koko
elämä ahdistaa ja masentaa. Voit kokea
samaa masennusta ja häpeää, jota Pietari koki, kun hän kielsi peloissaan Mestarin ja sen jälkeen näki tämän ilmielävänä. Ääni kysyy tänäänkin ”Rakastatko
minua?” Sinä voit ehkä vastata: ”Pidän
kyllä sinusta, mutta kun on tuo ja tuo
asia.” ”Pidän kyllä sinusta, mutta ei ole
voimaa pysyä sinussa.” ”Pidän kyllä sinusta, mutta en minä kelpaa, kun olen
niin suuri syntinen ja epäonnistunut.”
Syitä ja selityksiä voi olla paljon.
Mutta samoin kuin Jeesus kohtasi Pietarin, samoin Hän kohtaa sinut
ja haluaa uudistaa liiton kanssasi. Hän
haluaa saada kutsua sinua ystäväkseen.
Hän ei halua palvelijoita ja orjia, jotka tottelevat pelosta ja pakosta, vaan
sydämensä vapaasta tahdosta ja rakkaudesta käsin. Sinä voit kokea tämän
ikuisen ystävyyden, koska Hän rakasti
ensin meitä ja tänään juuri sinuakin.
Hän rakastaa agape-rakkaudella, joka
ei vaadi. Tämä rakkaus vastaa sydämesi
tarpeeseen.
Jeesus tahtoisi tänään sanoa sinua
ystäväksi, ei enää palvelijaksi. Kysyessään ”Rakastatko sinä minua?” Jeesus
tulee lähelle ja asettuu sinun tasollesi
kohtaamaan sinut, kuten kohtasi Pietarin. Hän osoittaa hyväksyvänsä sinut ja
että Hän näkee aivan kaiken. Hän näkee sinun sielusi syvyyteen asti.
Saako Jeesus olla ystäväsi? Vai
jatkatko kenties vain Hänen palvelijanaan? Palvelijana, joka tekee tekemisen pakosta tai ilosta sitä, mitä ei tahdo. Tällä palvelija-sanalla ja orjalla on
toinenkin kielikuva. Nimittäin ihminen
on joko Jumalan palvelija elämäksi iankaikkisuudessa tai maailman ruhtinaan
palvelija kuolemaksi iankaikkisuudessa.
Se miten päätät, ketä palvelet, vaikuttaa sinun tulevaisuuteesi ja aina iankaikkisuuteen. 			
>
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Herran tahto on tänään saada meistä
iankaikkisia ystäviä kanssaan. Hän tahtoo auttaa meitä uskollisesti jo ajassa.
Hän ei petä eikä jätä, vaan nostaa, kantaa ja vie perille asti. Se on todellista
ystävyyttä. Jeesus on mukana surussa,
murheessa ja kivussa sekä myös ilossa
ja riemussa. Eikö olisi valtavaa kokea jo
nyt taivaallinen, yliluonnollinen, ikuisesti kestävä ystävyys? Kun sitten koittaa
päivä, jolloin uskomme vaihtuu näke-

miseen, niin siellä mekin koemme, mitä
on saada rakastaa täydellisellä rakkaudella toisiamme. Täällä me tarvitsemme vielä Herran agape-rakkautta, joka
auttaa meitä toteuttamaan lähtöjakeen
ydinajatuksen: ”Rakastakaa toisianne.”
Antakaamme Jeesuksen rakkauden
vaikuttaa meissä niin, että voimme olla
ystäviä toinen toisillemme. Mutta pitäkäämme ennen kaikkea huolta Herran ja itsemme välisestä ystävyyssuh-

teesta. Jos tämä ystäväsuhde ei vielä
ole kunnossa, niin ota Jeesus vastaan
juuri nyt. Jos taas olet ollut Hänen ystävänsä, mutta jokin asia on saanut sinut kieltämään Hänet, niin tänään Hän
kutsuu sinua ja kysyy: ”Pidätkö minua
rakkaana?” Hän on agape-rakkaus, ja
siksi sinä kelpaat. Sinut on armahdettu
ja lunastettu. Vastaa tänään hänen kutsuunsa, ja saat iankaikkisen ystävän.

KIRJALLISUUTTA

TUIJA NISKANEN (toim.)
Mun stoori – Miten tulin
uskoon? 3 €

TAPANI SUONTO
Johdatatko sinä minua?
18 €

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

TAPANI SUONTO
Ole turvallisella mielellä
14 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

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

mista
äluke luun!
is
l
ä
ä
u
Hyv
eusko
slaps
opetu

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

sia sitten, Hänen todistuksensa tuottaa
hedelmää edelleen ympäri maailmaa.
Aloitimme kirjallisuustyön jo viime
vuosituhannella Suomessa ja menestyneimpien kirjojen levikki on ollut yli
10 000. Olemme julkaisseet kirjallisuutta myös eestiksi, venäjäksi, englanniksi,
arabiaksi, hebreaksi, kiinaksi, mongoliaksi ja teluguksi.
Uusia valtauksia kirjallisuustyössämme on nyt Italia, jossa ”Valmistu Jumalan käyttöön” -kirjamme on koettu tarpeelliseksi julkaista. Painos on valmis ja
lähdössä liikkeelle näinä päivinä – heti,
kun koronan aiheuttamat esteet poistuvat.
Toinen maa on Uganda, jossa sama
kirja on työn alla ja lähdössä pian liikkeelle pastorien ja seurakuntien avuksi.
Etsimme myös tällä hetkellä englannin kielen kääntäjää kirjalle ”Jeesus
on Tie”, joka on tarkoitus saada sen jälkeen käännettyä myös muille kielille ja
näin auttamaan siinä suuressa opetuksen tarpeessa, mitä kohtaamme maailmalla.
Monissa maissa myös uusien painosten ottaminen on tullut ajankohtaiseksi aiemmin julkaisemillemme kirjoille. Kirjallisuustyö, kuten kaikki muukin
toimintamme, etenee sen mukaan kuin
on taloudellisia resursseja.
Kiitos kaikille, jotka olette olleet varoillanne mukana One Wayn tekemässä kirjallisuustyössä ja näin tehneet sen
mahdolliseksi.

2. tarkistettu painos

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Lauri
10 €

TAPANI SUONTO
Näky voittavasta
seurakunnasta
10 €

TAPANI SUONTO
Rakastatko sinä minua?
12 €
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vielä opetettavaa toiseksikin puoleksi vuodeksi. Vain Jumala tietää, miten
paljon ihmisiä opetus on saavuttanut
kirjallisuuden kautta vuosien aikana ja
saavuttaa edelleen. Me vain laitamme
kirjan liikkeelle, ja se kulkee omia teitään ties minne.
Toinen esimerkki on Mongolia,
jossa julkaisimme ”Lauri” -kirjan paikallisella kielellä jo kymmenen vuotta
sitten. Edelleen se kuuluu luetuimpien
kirjojen joukkoon Mongolian vankiloissa ja on yksi merkittävä tekijä siinä suuressa herätyksessä, joka on puhjennut
Mongolian vankiloissa. Herätys on ollut
niin mullistavaa, että Mongolian valtio
myönsi tänä vuonna jo toistamiseen
palkinnon työmme johtajalle Munkhuu
Magsarille hänen johtamastaan työstä
vankien keskuudessa.
Lauri -kirjan lukeminen kuuluu Mongoliassa myös alkoholistien hoitokodille tulevien ihmisten ensimmäisiin tehtäviin heidän tullessaan sinne asumaan.
Läpikotaisin buddhalaisessa maassa sanoma kristittyjen Jumalasta ja siitä, miten Hän muuttaa toivottoman rappioalkoholistin elämän, on niin mullistava,
että se saa ihmiset etsimään Jeesusta ja
lukemaan Raamattua. Vaikka Lauri on
lähtenyt tästä ajasta ikuisuuteen jo vuo-

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

 

E

räs modernin aikakauden suuria
vaikuttajia totesi kerran kirjallisuuden merkityksestä: ”Edelleen
tällä modernilla aikakaudella kaikkein
voimakkain vaikuttaja on kirja.” Kirjan
merkityksen ymmärsi myös aikanaan
itse Jumala antaessaan meille Raamatun. Se on säilyttänyt kristinuskon alkuperäisyyden vuosituhansien ajan ja
varjellut sanoman muuttumattomana.
Kirja on näytellyt myös meidän
työssämme tärkeätä roolia sekä evankelioimis- ja opetustyössä että työnäyn
levittämisessä. One Way ei ole pelkkä
kirjallisuusjärjestö, jonka päätehtävä
on tuottaa suuret määrät kirjallisuutta
joka vuosi. Niitäkin järjestöjä on maailmalla monia ja ne tekevät hyvää työtä.
Me emme paina missään maassa kirjoja joka vuosi, vaan sen mukaan kuin
tarve ja resurssit sallivat. Kirjallisuus on
kuitenkin mukana yhtenä voimallisena
aseena tässä taistelussa hengellisellä
rintamalla - vaikka siitä ei jatkuvasti puhutakaan.
Hyvä esimerkki kirjallisuustyömme
voimasta on eräs intialainen pastori
maalaiskylältä, joka kertoi opettaneensa seurakuntaansa Tapani Suonnon
”Valmistu Jumalan käyttöön” -kirjan
pohjalta jo puoli vuotta ja siitä riittää

Tapani Suonto

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

ERÄMAASTA ELÄMÄÄN

One Way on käyttänyt kirjallisuutta aina yhtenä aseena evankelioimis- ja lähetystyössä. Kirja menee sinne, minne me ihmiset emme koskaan voi mennä. Olemme
saaneet palautetta kirjojen tavoittamilta ihmisiltä yhtä lailla Suomen sydänmailta
kuin Siperian aroilta tai Intian maalaiskyliltä.

TAPANI SUONTO
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

Tapani Suonto

ONE WAYN KIRJALLISUUSTYÖ

TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maailmaan
14 €

TAPANI SUONTO
Tapahtui
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti
auringonnousua
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta
elämään
10 €

TILAUKSET

onewaykauppa.fi
045 261 3925
                                   


MARIA KELA
Täti, katu ja
miliisi
12 €

LES WHEELDON
Jumalaa kuunnellen
18 €

MUSIIKKIA

MATTILAN
PERHEORKESTERI
Nimi kaikkein
korkein
CD 10 €

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

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

TIINA SINKKONEN
& Co.
Matkaa teen
CD 15 €

TAPANI SUONTO
Tuhannet haaveet
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Trubaduurin laulu
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €
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TALOUSRAPORTTI

RUKOUSRAPORTTI

RUKOUSAIHEET

• hyvän ja luotettavan tulkin löytyminen
One Way -seurakunnat
• voimia, viisautta ja johdatusta
• rohkeutta ja johdatusta edetä valona
työntekijöille
ja suolana omalla paikkakunnalla
Venäjä
Perjantai Kristukselle -illat
• Valentinan terveys
• että myös iltatilaisuuksien
• varjelusta ystäville Heinjoella ja
järjestäminen voisi olla pian taas
Käkisalmessa
mahdollista
• tulkkimme Olegin työtilanne: että
• että PK-illat voisivat olla hedelsaisi mielekästä työtä
mällinen osa tämän Toivon Missio
• Jumalan varjelusta Koiviston lastenOne Wayn TV- ja nettikanavat ovat
-vuoden kokonaisuutta
kodin lapsille ja henkilökunnalle
tavoittaneet monia katsojia, ja korona- • uskoontuloja PK-illoissa
• johdatusta ja varjelusta Koiviston
rajoituksista huolimatta henkilökohentisille kummilapsillemme
taista evankeliointityötä on voitu tehdä Lapsityö
• että Eljan mies Nikolai saisi töitä
ympäri Suomea.
• sopivia vastuunkantajia ja terveyttä
lähempää kotia, nyt joutuu olemaan
ja voimia heille
poissa kotoa useita päiviä
Perjantai Kristukselle -iltoja on
• koronan loppuminen, että pyhäkou- • että koronapandemia helpottuisi
saatu taas järjestää pienimuotoisesti
lutyö voitaisiin aloittaa sunnuntaikoja pääsisimme taas tapaamaan
koronasta huolimatta. Illat ovat olleet
kousten yhteydessä
ystäviämme Venäjällä
hedelmällisiä evankeliumin välittämisen lisäksi myös PK-aktiivien ja
Nuoret aikuiset
Israel
seurakuntalaisten yhteyden ylläpidon • kiitämme uusista osallistujista
• poliittinen kuohunta pääministeri
kannalta. Iloitsemme myös koti-PKRakkaudesta Kristukseen -illoissa
Netanyahun ympärillä: maaliskuun
illoista, joita on alettu pitää Espoossa.
torstaisin pidettävien nuorten iltojen lopulla pidetyt neljännet vaalit.
avauduttua kaikenikäisille
Netanyahun päätöksiin ei olla tyytyIsraelissa kiitämme todella hyvin
• seurakuntayhteyden ylläpitäminen
väisiä, mutta haastajaakaan hänelle
sujuneesta naistenkodin muutosta.
myös näin korona-aikaan
ei ole löytynyt.
Iloitsemme uudesta kodista hyvällä
• Jumalan sanan ja uskon vahvistumi- • yhteiskunnan toipuminen koronapaikalla sekä pienen koronatauon
nen jokaisen sydämessä
viruksen aiheuttamista ongelmista;
jälkeen jatkuneista siunatuista
työttömyys ja monet sosiaaliset
naistenilloista. Suuri ilonaihe on myös OP-koulut ja rukoussolut
ongelmat
naistenkodin nuorelle asukkaalle
• kiitosaiheena on jokainen uskolli• naistenkodin tulevat asukkaat ja
syntynyt ihana pieni poika.
sesti op-kouluun osallistunut
heidän auttamisensa
Kiitos Herralle myös suhteellisen
• että op-koulussa opittu ei jäisi vain • Punaisen Maton toiminta: herätystä
rauhallisesta ajasta Israelissa. Vaikka
teoriaksi, vaan näkyisi käytännön
Tel Avivin kaduille, sisäistä parantusisäisesti on kuohunut, niin politiikassa
teoissa
mista kadulta pelastuneille
kuin taistelussa covid-virusta vastaan, • sitoutumista op-kouluun alusta
• hengellistä herätystä ja varjelusta
ulkoisia uhkia ei ole ollut. Terrori-iskut
alkaen
kaikille juutalaisille kaikkialla
ovat lähes loppuneet. Koronan aihe• lisää rukoussoluja ja solujen vetäjiä
maailmassa
uttamat rajoitukset ovat lieventyneet
maaliskuun puolivälissä, mutta
Miestenkodit
Kiina
lentokenttä on vielä suljettu muilta
• kiitosaiheena uusi Hauhon keskus, • yhteydenpidon onnistuminen
kuin Israelin kansalaisilta.
jonka kunnostustöissä on ollut
ja apumme jatkuminen nyt, kun
Israelissa on alkanut uusi rukousheräauttamassa myös entisiä miestenkoKiinassa lisääntynyt valvonta tekee
tys viimeisen vuoden koronavaiheiden
din asukkaita
yhteydenpidosta entistä haastatuloksena. Uskovat eri seurakunnista
• että keskus saisi jatkossakin auttaa
vampaa
ovat alkaneet kokoontua puistoihin ja
avuntarvitsijoita elämään muun
• suojelusta työntekijöille ja lapsille
koteihin rukoilemaan, kun seuratyön ohessa
• Kiinan vainotut kristityt
kunnat ovat olleet suljettuina eikä
• että Kiinaan tulisi herätys
kokouksia ole voitu pitää.
Mediatyö
Olemme iloisia yhteistyöstä Ebenezer- • johdatusta televisio- ja radiotyöhön Intia
järjestön kanssa. He auttavat uusia
• katsojien tavoittaminen One Wayn • kiitosaiheena koronasta selviytymaahanmuuttajia Israelissa.
antennikanavan sekä One Wayn
minen näinkin hyvin Intiassa: väKristiinan opiskelut ovat edenneet
netti-tv:n kautta
kemme ei ole juurikaan sairastunut
hyvin ja olleet mielenkiintoisia. Kiitos • oikeanlaisen ohjelmasisällön
siihen
Herralle!
tuottaminen
• varjelua koronalta edelleen
• tekniikan toimivuus
• rahan vastaanottoluvan uusiminen
Venäjällä kiitämme Valentinan onnis• varjelua pahalta koko seurakunnalle
tuneesta kaihileikkauksesta. Iloitsem- Maahanmuuttajatyö
me myös yhteydestä moniin Koiviston • kiitosaiheena monien hengellinen Mongolia
entisiin kummilapsiin. Kiitämme nuokasvu ja uusien maahanmuuttajien • työmme johtajan Munkhuu Magsaren parin, Eljan ja Nikolain, puolesta.
tulo kokouksiin
rin terveys
Heidät vihittiin avioliittoon äskettäin. • uskoa ja luottamusta niille, joiden
• varjelusta työkeskukselle ja sen
Heidän lapsensa voivat hyvin. Olemme
turvapaikkakäsittely on vielä kesken,
asukkaille sekä ihmisten eheytykiitollisia Irmasta ja Kristiinasta, joiden
sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä
mistä
kautta yhteys ystäviimme Venäjällä
useille sairastaville
• evankeliumin menestymistä
toimii hyvin.
Seurakuntien istutustyössä
kiitämme omasta kurssi- ja koulutuskeskuksesta Hauholla. Rakennuksen
kunnostustöissä on ollut mukana
useita One Wayn seurakuntia, mikä on
tarjonnut mahdollisuuden yhteisiin
rukoushetkiin ja yhteydenpitoon eri
seurakuntien välillä. Myös paikallinen
kristillinen yhdistys Hämeen Mokia on
ollut valtavan suureksi avuksi Hauhon
kunnostustöissä.

Suomi

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET

Nepal
• torpokodille oma maa-alue ja
rakennus
• 6 kk pituisen koulutuksen aloittaminen Himalajan alueen pastoreille
• pastorikonferenssin järjestyminen
huhtikuussa 2021
• terveyttä ja varjelusta Sajin perheelle, lastenkodin lapsille, työntekijöille
ja pastoreille

One Wayn talous
Taloutemme rakentuu yksityisten ihmisten ja sponsoroivien yritysten lahjoituksista. Vakiintuneen tulovirran
lisäksi saamme aina silloin tällöin suurempia lahjoituksia ja testamentteja. Niiden avulla voimme toteuttaa
vaativampia hankkeita, kuten rakennusprojekteja, sekä muita välttämättömiä investointeja.

Uganda
• kiitosaiheena seurakuntatyön
eteenpäin meneminen
• Kaweerin koulun rakennustyö
• lisää kummeja Kaweerin lapsille
• koulutyön puolesta koulujen avautuessa kevään aikana
• varjelusta koronalta
• tukijoita nuorille ammattiopintoihin
• johdatusta työhön

Koronan vaikutus
Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet iloita jälleen muutamista suuremmista lahjoituksista ja testamenteista, jotka ovat tulleet juuri oikeaan aikaan koronan kiristäessä jonkin verran talouttamme.
Uusien paikkakuntien toiminta pyritään toteuttamaan taloudellisesti itsenäisenä sekä toiminnan että kokoustilojen vuokrien ym. suhteen. Sillä sektorilla korona on tuonut omat ongelmansa, kun kokousten pitäminen on ollut tauolla ja kolehtituloja ei ole ollut.
Hauhon rakennushanke
Hauhon rakennushanke on ollut tämän alkuvuoden suurin taloudellinen haaste. Sillä rintamalla avuksi eivät ole tulleet pelkät lahjoitukset, vaan myös runsas vapaaehtoistyö sekä lahjoituksena saamamme monet
laitteet ja rakennustarvikkeet. Mm. hissin saimme perille kuljetettuna ilmaiseksi. Yhdessä sekä lahjoitukset
että vapaaehtoistyö ovat painaneet kustannukset hämmästyttävän pieniksi, sillä monilla suurilla työmailla
juuri työvoimakustannukset ja kalleimmat laitehankinnat tekevät rakentamisesta Suomessa niin haastavaa.
Olemme laskeneet, että rakennuskustannukset esim. Intiassa ovat vain noin 10–20 % siitä, mitä vastaavat
hankkeet maksaisivat Suomessa. Tämä on mahdollistanut meille monet rakennushankkeet kehitysmaissa
viimeisten parin vuosikymmenen aikana.

Malawi
• seurakuntatyö ja kiitos hyvin sujuneesta pastorikoulutuksesta
• sato vaarassa tuhoutua liiallisten
sateiden vuoksi
• varjelusta lapsille, nuorille
• Jumalan tahdon tapahtumista
työssä

One Wayn talous
• suuri kiitosaihe on, että One Wayn
talous on pysynyt hyvin tasapainossa epidemiasta ja kasvaneista
TV-työn kuluista huolimatta
• talous on kuitenkin edelleen pysyvä
tärkeä rukousaihe työssämme
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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

ITALIA
Yleisviite 2642

UGANDA
Yleisviite 2574
Agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817
Kaweerin työ 2448

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

ISRAEL
Naistenkoti 1203
Punaisen Maton
keskus 2590
Avustustyö 1287
VIRO
Raamattutyö 3010

Talouden kokonaistilanne
Taloutemme on tässä haastavassa maailmanajassa edelleen tasapainossa, vaikka tarpeet ovat aina suuremmat kuin varallisuutemme. Toimimme edelleen varojemme mukaan, emme yli niiden.

KIINA
Lastenkoti 1083
Avustustyö 1258

Sydämellinen kiitos teille kaikille, jotka seisotte taloudellisesti rinnallamme kaikessa siinä,
mitä Pyhä Jumala on meille tehtäväksi antanut. Herra palkitsee meidät kaikki kerran.

VENÄJÄ
Yleisviite 1164

IBAN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr
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MALAWI
Opiskelijatuki 2354

MONGOLIA
Yleisviite 2299

Kotimaan työ
TV-työ ja Hauhon rakennushanke ovat kotimaan työmme suurimmat taloudelliset haasteet tällä hetkellä. Molemmilla on suuri merkitys mm. Toivon Mediamission ja kotimaan evankelioimistyön kannalta. Etenemme
niissäkin varojemme mukaan.

Vastuunkantajat
• viisautta ja taitoa sekä kirkasta näkyä
Jumalalta ilosanoman levittämiseksi
• uusia vastuunkantajia ja voimia
jokaiselle

YLEISVIITE
100900

NEPAL
Lastenkoti 2532
Vammaistyö 2545
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
Työntekijät 2561

Lähetyskentät
Tällä hetkellä voimme todeta, että luottamuksemme Jumalan apuun koronan ja muiden uusien haasteiden
keskellä ei ole ollut turhaa. Työmme lähetyskentillä on jatkunut vakaana, vaikka hiljaisena – kuten kaikkialla
maailmassa koronan aikana. Kiinan, Nepalin ja Intian taloudenhoito on ollut ongelmissa, mutta ei meistä
johtuen, vaan maiden muuttuneesta lainsäädännöstä ym. Lähikuukaudet osoittavat, mihin suuntaan kristillinen työ etenee näissä maissa. Osaa taloudellisesta tuesta ei ole saatu perille, mutta odotamme tilanteen
selkiintyvän lähiviikkoina.

Italia
• kiitosaiheena varjeltuminen lähellä
riehuvalta koronalta
• Tapani Suonnon italiaksi ilmestynyt
Valmistu Jumalan käyttöön -kirja:
että se saavuttaisi mahdollisimman
laajan lukijakunnan ja olisi siunaukseksi monelle
• TV-työn edistyminen
• että ruokakasseja Rooman seurakunnasta hakevat uudet ihmiset
rohkenevat tulla kokouksiin heti,
kun koronatilanne sen sallii

TILISIIRTO. GIRERING

KIITOSAIHEET

FI56 2058 1800 0076 71
One Way Mission ry

SUOMI
Yeisviite 2312
OW Center rakennus
2668
OW Center toiminta
2671
Miestenkoti 2901
Vankilatyö 2613
Maahanmuuttotyö 2707
TV-työ 2723
Nuorisotyö 2833

BIC

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

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

1 00900
Euro

€

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

One Way on käynnistänyt kotimaassa seurakuntien
istuttamisen 39 paikkakunnalla. Heti istutusprosessin alusta lähtien olemme puhuneet kaikilla
paikkakunnilla seurakunnasta, jotta yleisölle tulee
selväksi, mistä on kysymys.
Maassamme on suuri määrä omilta juuriltaan
syrjäytyneitä kodittomia kristittyjä, joka ovat odottaneet, että One Way tulisi perustamaan heidän paikkakunnalleen uuden seurakunnan. Mediatyömme
kautta meillä on ollut jo vuosia yhteys myös kristinuskosta kokonaan vieraantuneisiin ihmisiin, joille
One Way on tuttu järjestö. Siksi tuo selkeä viesti on
niin tärkeä.

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

ONE WAY TV

Virittäydy kanavalle!

USKON
GOSPELM

USIIKIN

Seurakuntakäsite on hyvin moninainen. Maailmalla
on esimerkiksi miljoonia kotiseurakunttia, joissa ei
ole meille tuttuja seurakuntarakenteita. Silti niitä
kutsutaan seurakunniksi. Seurakuntien istutustyössä meidän tavoitteenamme ovat kuitenkin rakenteet, jotka löydämme Raamatusta.

HELMIÄ

USKON CD sisältää Elvis Presleynkin ohjelmistosta
tuttuja gospelmusiikin helmiä. Suomeksi lauletut
balladit kertovat Jumalan suuruudesta sekä pienen
ihmisen luottamuksesta Vapahtajaan
vaikeuksienkin keskellä.

Seurakunnan perustaminen on prosessi, joka vie
aina oman aikansa. Monilla paikkakunnilla nuo
seurakuntarakenteet ovat vasta kehitteillä, mutta
monilla jo myös valmiina. Seurakunnan rakenteiden luominen vie usein 3-4 vuotta – harvoin sitä voi
kiirehtiä.

Alttolaulaja Tiina Sinkkonen tulkitsee lauluja
yhdessä pianisti Seppo J. Järvisen, kontrabasisti
Ulf Krokforsin, kitaristi Mikko Iivanaisen, rumpali
Thomas Törnroosin ja studiokuoron kanssa.

One Wayn istutustyössä ensimmäinen asia on rukous- ja evankelioimistyön käynnistäminen ja uskoon
tulleiden opetuslapseuttaminen opetuslapseuskoulussa. Koronan takia tämä prosessi on hidastunut, mutta jatkuu heti, kun epidemiatilanne sen
sallii. Kaikilla paikkakunnilla tiedotetaan erikseen
toiminnan aktivoitumisesta koronan helpottaessa.

Tilaukset One Way -kaupasta
(onewaykauppa.fi) hintaan 23 €
Levyn tuotto menee One Way Missionin työn hyväksi.

ONE WAY
KAUPPA
raitis & rakentava

Miten tulin uskoon?
Mun stoori on evankelioiva vihkonen,
joka soveltuu niin jaettavaksi Jeesusta
etsivälle ystävälle kuin seurakuntien
evankeliointityöhönkin.
Hinta 3 € (tai 4 kirjaa kympillä)
Tilaukset osoitteesta:
onewaykauppa.fi
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TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA
SOITA
LAHJOITUSPUHELU

0600 02 812
Lahjoituspuhelun
hinta on 15€ + Pvm

LOIMAA
onewayseurakunta.fi/loimaa

ESPOO
Alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo

MIKKELI
Porrassalmenkatu 15
onewayseurakunta.fi/mikkeli

FORSSA
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

NURMES
onewayseurakunta.fi/nurmes

HAAPAJÄRVI
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

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

HEINOLA
onewayseurakunta.fi/heinola

PIEKSÄMÄKI
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

HYVINKÄÄ
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

PORI
Satakunnankatu 32
onewayseurakunta.fi/pori

HÄMEENLINNA
Viipurintie 36
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

PORVOO
Lundintalo, Aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

HÄMEENKYRÖ
onewayseurakunta.fi/hameenkyro

RAUMA
onewayseurakunta.fi/rauma

IISALMI
onewayseurakunta.fi/iisalmi

RIIHIMÄKI
onewayseurakunta.fi/riihimaki

JOENSUU
onewayseurakunta.fi/joensuu

ROVANIEMI
Lähteentie 1
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

JYVÄSKYLÄ
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

KAJAANI
onewayseurakunta.fi/kajaani

Lähetykset ovat katsottavissa osoitteessa oneway.tv
sekä One Way TV:n Youtube -kanavalla.

KOTKA
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.

SASTAMALA
Grace House, Länsitie 1, Kiikka
onewayseurakunta.fi/sastamala
SAVONLINNA
onewayseurakunta.fi/savonlinna
SEINÄJOKI
Kahvilasali, Toimintojentalo, Kasperinviita 13
onewayseurakunta.fi/seinajoki

KOUVOLA
onewayseurakunta.fi/kouvola

Harri Rämö
Jari Välilä
Jari Lindroos
Tapani Suonto
Tero Hokkanen
Teppo Lehtomäki
Antti Viljakainen
Jari Välilä
Santtu Theslund
Tuomas Tarkkanen
Markus Sainio
Vesa Sihvo
Hannu Äimänen

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

KUOPIO
Hapelähteenkatu 35
onewayseurakunta.fi/kuopio

Rahankeräyslupa RA/2018/604

onewaymission.fi

SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

JÄRVENPÄÄ
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

Sunnuntaijuhlien nettilähetykset
joka sunnuntai klo 16

Puhujat loppukevään ja kesän aikana

MUN STOORI

ONE WAY -PAIKKAKUNNAT

I

KUUSAMO
onewayseurakunta.fi/kuusamo

TAMPERE
Satakunnankatu 50
onewayseurakunta.fi/tampere

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

LAPPEENRANTA
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

VAASA
onewayseurakunta.fi/vaasa

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

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

onewayseurakunta.fi

I

onewaykauppa.fi

I

oneway.tv
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Tue One Wayn TV-työtä
ja kotimaan toimintaa
LAHJOITA
SOITTAMALLA

0600 02 812
Lahjoituspuhelun
hinta on 15€ + Pvm
Rahankeräyslupa RA/2018/604

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

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

Helsingin toimipiste

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

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

✓ Kotisivut ja sähköpostit
✓ Palvelimet
✓ Sovellukset
Soita meille!

(09) 4270 5500
asiakaspalvelu@kotisivut.com

Vantaan toimipiste

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

www.pikavuokraus.fi

Lakiasiaintoimisto
Salomo Oy
Varatuomari

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