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Uskollinen, laupias, armollinen ja totuudellinen 
JUMALA

PÄÄKIRJOITUS

Jari Välilä

Jumala on uskollinen, hän, joka on 
kutsunut teidät Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen, meidän Herramme, yh-
teyteen. (1. Kor. 1:9)

Jokainen uskova on saanut 
kokea Jumalan uskollisuu-
den jo silloin, kun on Juma-

lan armosta saanut vastaanottaa 
pelastuksen Jeesuksessa Kristuk-
sessa. Kaikissa elämämme olo-
suhteissa opimme syvällisemmin 
tuntemaan Jumalan laupeuden 
ja rakkauden sekä armon ja to-
tuuden. Opimme tuntemaan 
Jumalan, joka ei aloittamaansa 
työtä meissä jätä kesken, vaan 
uskollisesti johdattaa meitä kaik-
keen totuuteen.

Suunnitelmansa kautta Juma-
la on luonut uudestisyntyneistä 
uskovista Kristuksen seurakun-
nan.

EVANKELIUMIN VIEMINEN ON YHTEISTYÖTÄ
Herramme Jeesus antoi seurakunnalleen tärkeän teh-
tävän, lähetyskäskyn. Sanoma Kristuksen sovituksesta 
tulee viedä kaikkialle maailmaan ja opetuslapseuttaa 
ihmiset tuntemaan Jumala.

Kaikki perustuu Jumalan uskollisuuteen. Jumala on 
luotettava ja voimallinen. Hän on lupauksiensa takana. 
Kaikkina vuosina Jumalan uskollisuus on näkynyt myös 
One Wayn työssä. Olemme saaneet olla mukana to-
teuttamassa juuri tuota Jeesuksen antamaa lähetyskäs-
kyä lähetyskentillämme ja täällä kotimaassa.

Apostoli Paavali mainitsee Galatalaiskirjeessä, että 
Pietari, Johannes ja Jaakob ojensivat hänelle ja Barna-
baalle kätensä yhteisen työn merkiksi. Tarkoitus oli vie-
dä evankeliumi sekä juutalaisille että pakanoille. 

Tähän tärkeään tehtävään sisältyi myös laupeuden-
työ. Paavali kirjoittaa: ”Meidän oli vain muistettava 
köyhiä, ja niin minä olen pyrkinyt tekemäänkin.”

Nämä juuri kertovat Jumalan 
luonteesta ja olemuksesta. Hän 
rakastaa edelleen ihmistä. Juma-
la haluaa auttaa nälkää näkeviä, 
kärsiviä ja puutteenalaisia heidän 
ahdistuksessaan ja viedä heille 
sanoman pelastuksesta, jonka 
vain  Jeesus Kristus voi ihmiskun-
nalle antaa.

Jumala haluaa välittää maa-
ilmalle uskollisuuttaan, laupeut-
taan, armoaan ja totuuttaan 
ennen kaikkea seurakuntansa 
kautta.

Jeesus esitti eräässä vertauk-
sessaan, että mies lähti matkalle 
jättäen omaisuutensa palvelijoil-
lensa. Hän antoi heille talentteja 
heidän kykyjensä mukaan odot-
taen heidän uskollisesti asioivan 
niillä hänen poissa ollessaan. 
Palatessaan matkaltaan mies kut-

sui palvelijat luoksensa ja sanoi niille palvelijoille, jotka 
olivat uskollisesti toimineet Herransa ohjeen mukaan:

Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija! Vähäs-
sä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon hal-
tijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan! (Matt. 25:21)

Kiitos Jumalalle ja myös sinulle, ystävämme ja 
työmme tukija, että olet ollut mukana mahdollistamas-
sa One Wayn toiminnan jatkuvuuden kaikkina näinä 
vuosina.

Jatketaan työtämme edelleen uskollisesti. Rukoil-
laan, että Jumalan uskollisuus, laupeus, armo ja totuus 
välittyisivät elämämme kautta lähimmäisille ja voisimme 
palvella uskollisesti Herraamme Jeesusta Kristusta.  

Jumala on lupauksiensa 

takana!”
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Tapahtukoon Sinun tahtosi
palvelustehtävää, joka päättyi ennen 
kuin oli kunnolla alkanutkaan. Johannes 
vaikutti vain vuoden, korkeintaan puoli-
toista, kun hän oli jo poissa. Mutta hän 
eli juuri niin kauan kuin Jumala tahtoi. 

Myöhemmin Jeesus sanoi Johan-
nes Kastajasta: Ei ole vaimoista syn-
tyneiden joukossa suurempaa kuin 
Johannes. (Luuk. 7:28) Hänestä tuli 
heikko ja pieni ihmisten silmissä, jotta 
hän saattoi olla suuri Jumalan silmissä.

Sain tästä kaikesta hyvän opetuksen 
nuorena suorittaessani varusmiespalve-
lusta Porin prikaatissa. Olin eräänä yönä 
valmistellut siirtoanomusta Helsinkiin 
Kaartin pataljoonaan, sillä elämä pri-
kaatissa oli käynyt liian raskaaksi. Kun 
istuin seuraavana aamuna tyytyväisenä 
esikunnan kirjurin toimistossa varmana 
pääsystä pian kotikaupunkiini Helsin-
kiin, sotilaspastori tuli ovelle ja kysyi: 
”Suostutko, Suonto, sotilaspastorin 
tehtävään, jos komentaja määrää?”

Olin jo riittävästi käynyt Jumalan 
kouluja ymmärtääkseni, että tässä tai-
taa olla Pyhä Henki johdattamassa. Vas-
tasin sydämessäni ”tapahtukoon sinun 
tahtosi” – vastoin kaikkia omia toiveita-
ni – ja niin minut pestattiin julistamaan 
evankeliumia parille tuhannelle miehel-
le koko talveksi Porin prikaatiin. Siinä 
rikottiin kaikkia armeijan sääntöjä, sillä 
minulla ei ollut tehtävän vaatimaa kou-
lutusta. Kun taivuin Jumalan tahtoon, 
Hän antoi minulle uuden voiman ja 
kaikki tarvittavat kyvyt. En koskaan ka-
tunut tuota nopeaa päätöstäni, vaikka 
vietinkin koko talven Porin prikaatissa.

Heikkona ja pienenä oleminen on 
ihmiselle vastenmielistä, nöyryyttävää 
ja jopa pelottavaa. Siksi me etsimme 
mitä ihmeellisimpiä ”kainalosauvoja”, 
jotta emme näyttäisi niin avuttomilta ja 
heikoilta. Jotta emme olisi riippuvaisia 
yksin Jumalasta, vaan meillä olisi edes 
jotain omaa, mihin turvata.

ET TARVITSE PÄTEVYYSTODISTUKSIA
Kerran nuori Joosef näki uskon silmin 
edessään suuren tulevaisuuden ja sa-
noi veljilleen: Minusta tulee vahva ja 
suuri Jumalan mies, sillä näin unessa, 
miten teidän lyhteenne kumarsivat mi-
nun lyhdettäni. (1 Moos. 37:7)

Siitä alkoi Joosefin elämässä Juma-
lan koulu. Vankeus, orjuus ja viruminen 
vuosia vankityrmässä tekivät hänestä 
pienen ja heikon, mutta samalla kypsän 
ihmisen Jumalan palvelukseen. Kun sit-
ten tuli tuo Jumalan aika ja Joosefista 

tuli suuri, hän oli oppinut läksynsä. Hän 
tiesi, että vain Jumala on suuri ja hän 
itse hyvin pieni. 

Joosefilla oli Jumalan mielen mu-
kainen sydän. Hän taipui Jumalan tah-
toon ja säilytti tuon asenteen läpi moni-
en kärsimystenkin. Hän uskoi Jumalaan 
myös vaikeuksien keskellä.

”Tapahtukoon sinun tahtosi” tar-
koittaa suostumista pieneksi, heikoksi 
ja riippuvaiseksi Jumalasta.

Se on valtava siunaus. Ei sinun tar-
vitse olla vahva, pätevä ja viisas, jotta 
Jumala voi olla suuri. Ei Jumala tarvit-
se ansioluetteloja, pätevyystodistuksia, 
loppututkintoja ja tohtorinhattuja voi-
dakseen käyttää sinua. Hän tarvitsee 
ihmistä, joka on riippuvainen Hänestä 
– joka ei selviä ilman Jumalaa.

”Kykymme ovat haittojamme ja 
lahjamme kompastuskiviämme”, totesi 
tästä eräs pastori kerran. 

”TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI”  
ON YLISTYSTÄ JUMALALLE
Me voimme ylistää Jumalaa ja julistaa 
suureen ääneen Hänen hyvyyttään, mut-
ta samalla sanoa lujasti ”ei” Hänen kut-
suunsa. Jumalan tahtoon taipuva sydän 
on paljon suurempi ylistyslaulu Jumalal-
le kuin suurten kuorojen vetämät ylistys-
laulut. Sinä ylistät Jumalaa omalla elä-
mälläsi enemmän kuin ylistyslauluillasi.

Kerran Maria sanoi: Katso, minä olen 
Herran palvelijatar; tapahtukoon minul-
le sinun sanasi mukaan. (Luuk. 1:38) En-
keli oli juuri kertonut Marialle, että hän 
tulee raskaaksi Pyhästä Hengestä. Sii-
hen aikaan avioliiton ulkopuolinen suh-
de saattoi merkitä kuolemantuomiota, 
kivittämistä. Siksi enkelin täytyi unessa 
rauhoittaa Joosefiakin: Älä pelkää ottaa 
tykösi Mariaa… (Matt. 1:20)

Marian elämä oli tuon hetken jäl-
keen täysin toisten armoilla. Hänen 
saamansa erikoinen kutsumus merkitsi 
häpeää, halveksimista, arvottomuutta 
hurskaiden edessä, ehkä leimattuna 
olemista läpi elämän. Tuskin Maria sai 
koko ympäröivää maailmaa vakuuttu-
neeksi, että raskauden aikaansaaja oli 
Pyhä Henki. Maria tarkoitti, mitä sanoi: 
”Tapahtukoon minulle sinun sanasi mu-
kaan”.  Se avasi tien siunattuun osaan: 
vaikeaan, mutta ylevään ja suureen kut-
sumukseen.

Kuinka paljon onkaan ihmiskunta 
saanut siunausta ja lohdutusta tuon 
jouluevankeliumin Marian todistuksen 
äärellä vuosisadasta toiseen. Juma-
lan tahtoon taipuva sydän on paljon 
suurempi ylistyslaulu Jumalalle kuin 
suurten kuorojen vetämät ylistykset. 
Sinä ylistät Jumalaa omalla elämälläsi 
enemmän kuin lauluillasi.

JUMALA VAHVISTAA SANALLAAN
Kerran Jumala sanoi Joosualle: Minun 
palvelijani Mooses on kuollut; nouse 

Jumalan tahtoon taipuva sydän on 
aina oikealla tiellä, vaikka elämä 
osoittaisi jotain täysin muuta.

Se ei tarkoita automaattisesti help-
poa elämää, sillä Jumalan tahto ei 
useinkaan ole pelkkää auringonpais-
tetta. Mutta se on tie, joka vie tule-
vaisuuteen ja todelliseen hengelliseen 
menestykseen. Se tie vie lopulta perille 
taivasten valtakuntaan.

VIRHEETKIN PYYHITÄÄN POIS
Paavali, jota juutalaiset kutsuivat Sau-
lukseksi, oli erehtynyt elämässään kat-
keralla tavalla kuljettuaan oman tahdon 
tietä. Paavalin elämässä kaikki oli ollut 
pelkkää hirveätä virhettä. Hän oli ollut 
yksi koko Israelin kiivaimmista kristit-
tyjen vainoajista, kun hän Damaskon 
tiellä kohtasi Jeesuksen. Siinä oli vitsit 
vähissä, kun hän makasi maassa Jee-
suksen edessä sokeana ja Jeesus kysyi 
häneltä: ”Miksi vainoat minua?”

Mutta juuri sellaista ihmistä Jumala 
oli etsinyt. Täydellisen konkurssin koke-
nutta luuseria. 

Tuon konkurssin keskellä Jeesus 
kutsui Paavalia, ja tämä vastasi: ”Ta-
pahtukoon sinun tahtosi.”

Mitä siitä seurasi: Virheet pyyhittiin 
pois ja Paavali lähti kulkemaan Juma-
lan tahdon tietä. Mutta millainen se tie 
oli? Tuskin kukaan toinen on saanut ko-
kea sellaista voittoisuutta ja menestys-
tä palvelustehtävässään kuin Paavali. 
Mutta hän joutui maksamaan siitä myös 
hinnan. Vahva ja viisas fariseus näki 
usein nälkää, häntä vainottiin, kivitet-
tiin, ruoskittiin, hän ajelehti vuorokau-
sia meressä jne. Kaikkien ihailemasta 
oikeaoppisesta, viisaasta fariseuksesta 
tuli oikea heikkouden perikuva. 

Lopulta Paavali julisti: ”Minä olen 
mielistynyt heikkouteen, hätään, vai-
noihin… Sillä kun olen heikko, silloin 
minä olen väkevä.” Paavalin kautta Ju-
mala opetti meille tärkeän salaisuuden: 
heikkous on meidän kutsumuksemme. 
Heikkous on menestyksen salaisuus.

RIIPPUVAISEKSI JUMALASTA
Kun me sanomme: ”Tapahtukoon sinun 
tahtosi”, se ei ole mikään pikkuasia. Se 
merkitsee suostumista tulemaan pie-
neksi, heikoksi, puolustuskyvyttömäksi, 
avuttomaksi ja täysin riippuvaiseksi Ju-
malasta ja Hänen voimastaan.

Johannes Kastajalle se merkitsi elä-
mää erämaassa pelkällä hunajalla ja 
heinäsirkoilla. Se merkitsi hyvin lyhyttä 

Tapani Suonto

RAAMATTUTUNTI
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siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä 
ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, 
jonka minä annan heille, israelilaisille. 
Jokaisen paikan, johon te jalkanne as-
tutte, minä annan teille, niin kuin olen 
Moosekselle puhunut. Ole vain luja ja 
aivan rohkea ja noudata tarkoin kai-
kessa sitä lakia, jonka minun palvelijani 
Mooses on sinulle antanut…

Olenhan minä sinua käskenyt: 
”Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä 
arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on 
sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin.” 
(Joos. 1:2–7)

Joosua oli elänyt Mooseksen rinnal-
la pitkään. Hän oli nähnyt, minkä hinnan 
tuo Jumalan mies Mooses oli maksa-
nut kutsumuksestaan. Kaikkien noiden 
vuosien jälkeen Israel oli edelleen erä-
maassa. Kaikkien vuosien jälkeen luvat-
tu maa oli edelleen valloittamatta, ja 
Mooses oli kuollut pääsemättä koskaan 
perille. Silloin Jumala kutsui Joosuaa. 
Oli tullut Joosuan aika sanoa Jumalalle: 
”Tapahtukoon sinun tahtosi”. 

Tuo hetki oli varmasti Joosualle vai-
kea. Hän tiesi jo kokemuksesta, että 
tästä kutsumuksesta joudutaan mak-
samaan myös suuri hinta. Jumalan piti 
voimallisesti valaa rohkeutta Joosuaan: 
”Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä 
arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on 
sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin.” 
Nuo rohkaisun sanat saivat Joosuan tai-
pumaan ja sanomaan Jumalalle: ”Kyllä, 
Herra. Tapahtukoon sinun tahtosi!”

Joskus mekin ymmärrämme, että 
edessämme oleva tie ei ole helppo. 
Olemme jo kylliksi nähneet elämää kä-
sittääksemme, mistä on kysymys. Juma-
la on antanut meillekin sanansa vahvis-
taakseen meitä silloin, kun sydämemme 
ei enää tahdo taipua Jumalan tahtoon. 

Siksi on tärkeää täyttää sydämensä 
Jumalan sanalla. Omin voimin voimme 
vastata Jumalalle ”ei” ja katua sitä jäl-
keenpäin. 

Vaikka Kristuksen seuraaminen ei 
ole ihmiselle helppoa, se on siitä huoli-
matta ainoa oikea tie – ainoa tie Juma-
lan siunauksiin. Se toinen vaihtoehto 
on vielä vaikeampi. Siksi kannattaa aina 
sanoa: ”Tapahtukoon sinun tahtosi.”

JOKU MAKSAA AINA HINNAN 
Todelliset taivaalliset siunaukset voi-
daan saavuttaa vain siellä, missä sydän 
taipuu Jumalan tahtoon. Se on joskus 
ihmiselle vaikeaa, koska siitä joudutaan 
maksamaan hinta.

Kun luemme Roomalaiskirjettä ja 
ammennamme tuon kirjan siunauksia, 
on hyvä muistaa, että joku on kärsinyt 
paljon. Häntä on kivitetty ja ruoskittu. 
Hän on ajelehtinut vuorokausia meres-
sä, nähnyt nälkää ja elänyt jatkuvassa 
vaarassa, jotta me saamme lukea tätä 
kirjettä. Joku on maksanut tästä kaikes-
ta hinnan. Joku puhuu ahdistuksista, 

koska hän on itse elänyt sen todeksi 
hyvin dramaattisella tavalla.

Kun luemme jouluevankeliumia, on 
hyvä muistaa, että Mariakin joutui mak-
samaan kovan hinnan. Hän joutui lo-
pulta olemaan se äiti, jonka viaton lapsi 
riippui ristillä hänen silmiensä edessä. 
Hän joutui kärsimään äidin suurimman 
tuskan, seuraamaan oman lapsensa riu-
tumista ristillä.

Jokaisesta siunauksesta, jonka seu-
rakunta saa kokea, joku ihminen mak-
saa myös hinnan. 

Ennen kuin One Way lähti Intiaan, 
intialainen opettaja Elia Kodali oli sano-
nut Herralle: ”Tapahtukoon sinun tah-
tosi.” Hän oli sanonut uskossa itsensä 
irti koulusta opettajan virasta ja lähtenyt 
hindukylille julistamaan evankeliumia. 

Hänen vaimonsa Laura oli perusta-
nut talonsa katolle slummikoulun ja al-
kanut pelastaa kaduilta orpoja omaan 
kotiinsa. Jumala näki heidän alttiutensa 
ja lähetti meidät Intiaan. Tarvittiin One 
Way Mission.

Heidän maksamansa hinta on yhä 
moninkertainen siihen verrattuna, mitä 
me uhraamme tuolle lähetyskentälle. 

Tarvitaan aina ihminen, joka kaikista 
peloistaan ja tulevista vaikeuksistaankin 
huolimatta sanoo sydämensä pohjasta 
Herralle: ”Tapahtukoon sinun tahtosi.” 
Näitä ihmisiä tämä maailma tänäänkin 
kipeästi tarvitsee, jotta saamme nähdä 
Jumalan toimivan. 

KUN HINTA TUNTUU LIIAN SUURELTA 
Ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja 
sanoi: ’Jo riittää, Herra, ota minun hen-
keni, sillä minä en ole isiäni parempi.’ 
Ja hän paneutui maata ja nukkui kinste-
ripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli 
kosketti häntä ja sanoi hänelle: ”Nouse 
ja syö.” (1. Kun.19:5)

Joskus Jumalan palvelijakin saattaa 
kokea, että hinta on ollut liian suuri. 
Näin kävi kerran Elialle. 

Hän sanoi: ”Mene ulos ja asetu 
vuorelle Herran eteen.” Ja katso, Herra 
kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka 
halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran 
edellä; mutta ei Herra ollut myrskys-
sä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys; 
mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. 
Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta; mut-
ta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen 
tuli hiljainen tuulen hyminä.

Kun Elia sen kuuli, peitti hän kas-
vonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui 
luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui 
ääni ja sanoi: ”Mitä sinä täällä teet, 
Elia?” (1. Kun. 19:11–13)

Elia oli kokenut omasta mielestään 
liian kovaa vastustusta. Hän olisi toivo-
nut Jumalan ilmestyvän voimassa ja tu-
hoavan kiivaudellaan nämä vastustajat. 
Sitä moni toivoo tänäänkin. 

Elian toive täyttyi, ja hän sai nähdä 
kaikkea sitä voimaa, mistä hän oli haa-
veillut, mutta Herra ei ollut tulessa, ei 
myrskyssä eikä maanjäristyksessä. Sitten 
tuli hiljainen tuulen hyminä ja Elia ym-
märsi, että se oli Herra. Jumala sanoi pal-
velijalleen: ”Mitä sinä täällä teet, Elia?”

Jumala on suurempi kuin maanjäris-
tykset, myrskyt ja tulet. Hän on niin suu-
ri, että Hän elää kaiken tämän kauhean 
taistelun keskellä kuin hiljainen, leppeä 
kesätuulen henkäys: täynnä rauhaa, 
lepoa, turvallisuutta ja iloa. Ei Hänen 
tarvitse ottaa käyttöön väkeviä aseita, 
myrskyä ja maanjäristyksiä, täyttääk-
seen tahtonsa. Hän hallitsee kaaokses-
ta huolimatta ja on kaiken keskellä Ju-
mala: rauhan, rakkauden, levon ja ilon 
Herra. Joka sen ymmärtää ja sisäistää, 
voi levollisella mielellä sanoa aina: ”Ta-
pahtukoon sinun tahtosi.”

SAAVUTETUSTA VOITOSTA KÄSIN
Eräässä kirjassa kerrotaan miehestä, 
joka toimi sirkuksessa apinana. Hänellä 
oli täydellinen apinan puku. Hän esiin-
tyi korkealla trapetsilla alapuolellaan 
nälkäinen leijona. Kerran hänen otteen-
sa lipesi ja hän putosikin leijonan häk-
kiin. Mies riisui äkkiä naamionsa ja huu-
si yleisölle: ”Tulkaa auttamaan, minä 
olen vain ihminen.” Nälkäinen leijona 
lähestyi karjuen miestä ja avasi suun-
sa purrakseen häneltä kaulan poikki. 
Silloin leijonan kidasta kuului kuiskaus: 
”Mitä sinä huudat, minäkin olen vain 
ihminen.”

Sillä hetkellä mies ymmärsi, että 
koko sirkuksessa ei ollut oikeita peto-
ja ollenkaan. Kaikki ne olivat ihmisiä 
pelkässä valepuvussa. Ei niitä tarvinnut 
pelätä. 

Näin on myös tässä hengellisessä 
maailmassa. Kristus on jo voittanut. 
Käärmeen pää on murskattu, eikä sie-
lunvihollinen voi kuin pelotella Jumalan 
lapsia. Jumalan lapsilla ei ole enää mi-
tään syytä paniikkiin. 

Siksi Jumala kysyi Elialta: ”Mitä sinä 
täällä teet, Elia?”

Miksi Jumala ei tule avuksemme 
suuressa voimassa? Miksi Hän ei käytä 
maanjäristyksiä, tulta ja tuhovoimaa? 
Hän ei tarvitse voimaa, koska tämä sota 
on jo voitettu. Kristus on jo voittanut vi-
hollisemme Golgatalla. Käärmeen pää 
on murskattu. Siksi Jumala on keskel-
lämme hiljaisena tuulenhyminänä. 

Kun sen uskomme, kestämme myös 
vaikeissa tilanteissa menettämättä roh-
keuttamme. Kun sen uskomme, voim-
me iloiten sanoa aina: ”Tapahtukoon 
sinun tahtosi.”

Kun sen uskomme, ei Herran seu-
raaminen käy meille liian raskaaksi, 
vaikka se joskus meitä koetteleekin. 

Emme taistele enää voittaaksemme 
vaan taistelemme saavutetusta voitosta 
käsin. 
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Syyskuussa One Way sai jälleen toivottaa tervetulleeksi uuden pastorin, karstulalaisen Ensio 
Mannin. Vaikka Ensio on syntynyt ja kasvanut uskovassa kodissa ja osallistunut lapsena us-
kovan opettajansa raamattupiiriin ja kesäleireille, oma uskoontulo ei ollut itsestään selvää. 

”Olen saanut tulla kotiin!”
TEKSTI HANNA TORVALDS  KUVA TEPPO LEHTOMÄKI

Noin 18-vuotiaana Ensio Manni 
valitsi, ettei halua, että Jumala 
päättää hänen elämästään. 

– Lähdin sitten kokeilemaan omaa 
tietäni ja tein noin 10 vuoden kierrok-
sen maailmassa.

Ensio toteaa, että nyt nämä maail-
manvuodet tuntuvat eräänlaiselta mus-
talta mössöltä. Tähän mössöön kuului 
myös tupakointi, josta Ensio ei uskonut 
koskaan pääsevänsä eroon. 

– Noin vuonna 2009 sain sitten 
antaa elämäni Jeesukselle. Olin yöl-
lä sängyssä, kun koin, että Jeesus tuli 
luokseni ja sanoi: ”Lähde seuraamaan 
minua!” Muistan ajatelleeni, että ”Her-
ra, jos sinä haluat tehdä tällä elämälläni 
jotain, niin se on sinun.”

OMAN SYNTISYYDEN TAJUAMINEN
Pohdinta-aikaa kesti kuitenkin vielä 
vuoden verran, kunnes Ensio Manni 

marraskuussa 2010 valitsi tosissaan läh-
teä seuraamaan Jeesusta, ja niin hänet 
kastettiin Saarijärven helluntaiseura-
kunnassa.

– Tämä välivuosi oli sellaista aikaa, 
jossa Jumala vei minut todella tunte-
maan oman syntisyyteni, Ensio kertoo. 
– Siihen aikaan tupakoin vielä. Perjan-
taina ennen kasteelle menoani olin juu-
ri ostanut täyden paketillisen sätkäpa-
pereita, mutta kotona en löytänyt niitä 
mistään. Kun kaivelin lattiaa sohvan 
alta siinä toivossa, että ne olisivat pu-
donneet sinne, koin sisälläni kysymyk-
sen: ”Onko tupakointi, Ensio, todella 
tämän arvoista?”

Ensio totesi, että ei se ole, ja siihen 
hänen tupakointinsa loppui. 

– Olin aiemminkin yrittänyt luopua 
tupakoinnista, joten tiesin, että sen 
loppuminen oli täysin Jumalan ihme. 
Minulla ei ollut minkäänlaisia vieroitus-

oireita, ei tupakkayskää eikä muuta. Se 
vain loppui. 

Pari viikkoa kasteensa jälkeen En-
sio näki unen, jossa hän yski keuhkois-
taan ulos kaksi isoa, mustaa mötikkää. 
– Koin, että Jumala poisti tervankin 
keuhkoistani.

OIKEAA OPETUSTA OIKEAAN AIKAAN
One Wayhin Ensio tutustui noin vuon-
na 2016, kun hän löysi YouTubesta One 
Wayn opetuskanavan. – Jollen tietäisi, 
että Jumala on olemassa, sanoisin, että 
se oli täysin sattuman kauppaa, hän sa-
noo.

Uuskarismaattinen Uskon sana -lii-
ke oli silloin hyvin vahvassa kasvussa 
Suomessa. Ensio Manni kuului oman 
seurakuntansa vanhimmistoon ja hal-
litukseen, ja joutui reagoimaan ja vas-
taamaan monenlaisiin Uskon sanaan 
liittyviin kysymyksiin. 

Ensio Manni on One Wayn uusin pastori

Ensio Manni ja hänen vaimonsa Lotta Ension siunaustilaisuudessa.
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Intian One Way Missionin ja kumppanimme Bethel 
Ministriesin luvat vastaanottaa varoja ulkomailta ovat 
umpeutumassa. Kymmenet tuhannet hengelliset järjes-
töt ovat jo menettäneet lupansa Intiassa ja niiden toi-
minta on loppunut siihen. Nyt myös One Wayn työ on 
vaarassa päättyä kokonaan.

Laki on niin ankara, että järjestöä ei ainoastaan kielletä 
ottamasta vastaan varoja ulkomailta, vaan se menettää 
myös koko omaisuutensa valtiolle. 

Pyydämme kaikkia lukijoitamme yhteiseen rukoukseen 
asian puolesta. Nykyiset kaksi lupaa menevät umpeen 
lokakuun lopussa ja marraskuun puolivälissä.

Kiitos, että rukoilet.

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

Laiteentie 1, 39530 kilvakkala (käynti Vatulantieltä)

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

www.nepalska.fi     facebook.com/nepalska/

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy
Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

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

HÄTÄHUUTO!HÄTÄHUUTO!

– Koin, että Jumala johdatti 
minut löytämään One Wayltä juuri 
sellaista opetusta, jota tarvitsin sii-
nä tilanteessa, Ensio toteaa. 

– Koko seuraavan vuoden 
kuuntelin jokaisen One Wayn 
opetuksen, minkä löysin netistä.

Jo uskonsa alkuaikoina En-
sio Manni tutustui Teppo Lehto-
mäkeen. Saarijärveläisen Miika 
Grönqvistin hän puolestaan oppi 
tuntemaan vuonna 2006. Tänään 
he kaikki kolme ovat aktiivisesti 
mukana One Wayssa.

– Olen käynyt opettamassa 
Saarijärven One Wayllä ja keskus-
tellut paljon Miikan kanssa. Tepon 
kanssa puolestaan teimme mm. 
ovityötä Saarijärvellä.

Ei siis ihme, että Ensiota pyy-
dettiin jo pari vuotta sitten pasto-
riksi One Waylle, mutta hän koki, 
että silloin ei vielä ollut oikea aika. 
Kun hän sitten viime toukokuussa 
jutteli taas Miikan ja Tepon kanssa, 
molemmat kutsuivat häntä jälleen 
One Waylle. 

– Pyysin kahden kuukauden ru-
kous- ja pysähtymisaikaa, Ensio ker-
too. – Rukoilin todella paljon asian 
puolesta ja sanoin: ”Herra, tapahtu-
koon sinun tahtosi!”

Niin Ensio sai sisimpäänsä 
rauhan ja koki, että hänen oli 
aika siirtyä eteenpäin ja aloittaa 
pastorina One Wayllä. Hän opis-
kelee samanaikaisesti terapeut-
tista sielunhoitoa Isossa Kirjassa 
Keuruulla, joten One Wayllä hän 
tekee nyt nelipäiväistä työviikkoa 
ja hoitaa kolmea omaa vastuu-
seurakuntaansa: Saarijärven, Sei-
näjoen ja Jyväskylän OW-seura-
kuntia.

KUTSUMUKSENA PAIMENUUS
Pastorina Ension ominta aluetta 
on paimenuus. – Tykkään kohdata 
ihmisiä ja jutella heidän kanssaan, 
hän sanoo. 

Hän nauttii myös opettamises-
ta ja Raamatun tutkimisesta, ja ja-
kaa mielellään Sanasta avautunei-
ta asioita eteenpäin. – Mutta kun 
tutkailen kutsumustani, niin se on 
selvästi enemmän paimenuutta 
kuin evankeliointia.

One Wayssä Ensio Manni ko-
kee saaneensa erittäin hyvän ja 
lämpimän vastaanoton. 

– Minulla on sellainen olo, että 
olen saanut tulla kotiin ja työyh-
teyteen toisten samanhenkisten 
pastoreiden kanssa. Kun uutena 
aloittaa palkallisen hengellisen 
työn, niin toisten tuesta on todella 
iso apu! 
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Muutamat alihankintatyöt val-
mistuvat vasta vuodenvaih-
teen tienoilla, ja siitä johtuen 

työmaan lopputarkastus siirtynee ensi 
vuoden alkuun. Kun lopputarkastus on 
tehty ja lupa käyttöönottoon myönnet-
ty, voimme aloittaa toiminnan täydellä 
teholla.

Avajaisjuhla järjestetään Hauhon 
kirkossa, sillä vieraita on odotettavis-
sa niin paljon, että kaikki eivät mahdu 
Centeriin juhlimaan. Hauhon kirkkoher-
ra on ottanut meidät hyvin myönteises-
ti vastaan ja iloitsemme jo etukäteen 
kaikesta yhteistyöstä, jota voimme 
paikkakunnalla tehdä.

Tapahtuman jälkeen on mahdolli-
suus tulla tutustumaan itse keskukseen 
ja pysähtyä sinne myös kahville.

RAKENNUSTYÖT LOPPUSUORALLA
Rakennustyöt ovat edenneet hyvää 
vauhtia, ja kaikki muut remontit lukuun 
ottamatta ilmastointia ja kellarikerrok-
seen tulevaa saunaosastoa saadaan 
valmiiksi jo ennen talvea. Ilmastointiko-
neen toimitusaika on 13 viikkoa, ja se 
pakottaa siirtämään avajaiset ensi vuo-
den puolelle. Painava kone tuodaan 
vintille katon läpi, ja tämä operaatio 
vaatii myös oman aikansa.

Syyskuussa saimme kaikki raken-
nusluvat läpi raskaimmillekin rakennus-

hankkeille ja pystyimme aloittamaan 
arkistoholvin seinien puhkaisemisen, 
uusien viemäriputkien ja vesijohtojen 
asennuksen sekä sprinklerijärjestelmän 
valmistelutyöt. Myös ilmastointijärjes-
telmän rakentaminen, lukuun ottamatta 
itse konetta, voivat alkaa jo syksyn aika-
na. Kun sähköasennuksetkin etenevät 
aikataulussaan, alkaa Hauholla näyttää 
jo melko valmiilta ennen joulua.

Varsinaiset toisen kerroksen ko-
koontumistilat saatiin valmiiksi jo kesän 
aikana, mutta alakerran kahvila/olo-
huone vaati arkistoholvin betoniseini-
en osittaisen purkamisen. Sekin saatiin 
tehtyä omalla joukolla lähinnä timant-
tisahaa ja piikkauskoneita käyttäen. 40 
cm paksu kiviseinä oli haastava urakka, 
mutta kun oikeat työkalut löytyivät, se 
tapahtui lopulta nopeasti. Holvin seinät 
aukaisemalla saatiin salista melko suuri 
alakerran kokoontumistila, jota käyte-
tään myös keskuksen ”olohuoneena”. 
Sieltä pääsee hissillä yläkertaan suo-
raan kokoussalin sisäänkäynnille.

PALOTURVALLISUUS HAASTEENA
Kun viimeiset ja kaikkein pölyisimmät 
rakennustyöt on saatu tehtyä, on vie-
lä edessä lopullinen sisustustyö, joka 
sekin on oma urakkansa. Se etenee 
huone huoneelta sitä myöten kuin huo-
neet valmistuvat. Niiden kohdalla tuli 

yllättäviä lisätöitä, kun paloturvallisuus 
vaati sprinklerijärjestelmän lisäksi myös 
seiniin palamattomat pinnat uusien 
määräysten mukaisesti. Osa majoitus-
huoneista oli jo saatu maalattua, kun 

ONE WAY CENTER
avautuu helmikuussa

One Way osti vuoden alussa 
Hauhon kunnantalon ja ryhtyi 
kunnostamaan siitä uutta kotimaan 
työkeskusta. Remontit jatkuvat vielä 
vuoden loppuun asti, ja Hauholla 
vietetään One Way Centerin avajai-
sia lauantaina 5.2. klo 16.00. 

TEKSTI TAPANI SUONTO  KUVAT SEPPO SAARINEN
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One Way Center tulee näyttelemään tärkeää osaa työmme laajentumi-
sessa sekä kotimaassa että lähetyskentillä. 

MITÄ HAUHOLLA 
TULEE TAPAHTUMAAN?

KOTIMAAN TYÖ
Järjestämme paljon erilaisia 
evankelioimis-, opetus- ja mu-
siikkitapahtumia suurelle yleisöl-
le. Keskus toimii myös eräänlai-
sena ”kulttuurikeskuksena”, sillä 
kristillisyys muodostaa Suomes-
sa oman alakulttuurinsa. Tapah-
tumat tulevat palvelemaan lähi-
seutujen asukkaita. Siellä tullaan 
järjestämään myös sielunhoito- 
ja rukoustapahtumia.

One Way vaikuttaa nyt noin 
40 paikkakunnalla, ja tuolle 
suurelle vapaaehtoiselle vas-
tuunkantajajoukolle tulemme 
tarjoamaan kaikkea tarvittavaa 
tukea, koulutusta ja esirukous-
ta. He ovat nyt avainasemassa 
tavoittaessamme yhä lisää suo-
malaisia TV- ja radiotyömme 
sekä Toivon Missiomme , PK-
iltojen ja muiden evankelioimis-
projektiemme kautta. Tulemme 
kouluttamaan evankelistoja, 
sielunhoitajia, musiikin vetäjiä, 
taloudenhoitajia ym. monen-
laisten lyhyiden koulutustapah-
tumien kautta.

Kaikki erilaisiin vastuisiin si-
toutuneet tulevat sinne myös 
yhdessä vahvistumaan ja raken-
tumaan uskossaan, jotta kukaan 
ei uuvu omissa tehtävissään. 
Yhteisen näyn ja yhteyden kan-
nalta One Way Center tulee 
olemaan elintärkeässä roolis-
sa siinä valtavassa haasteessa, 
jonka äärellä olemme täällä ko-
timaassa. Panostamme omalta 
osaltamme kaikkemme herä-
tyksen eteenpäin menemiseksi 
Suomessa.

LÄHETYSTYÖ
Kaikki lähetyskenttämme toi-
mivat vapaaehtoisen suoma-

laisen vastuunkantajajoukon 
varassa. Lähetystyöhön tarvi-
taan paljon uusia työntekijöitä, 
joita tullaan varustamaan Cen-
terissä järjestettävissä tapahtu-
missa. 

Heti ensi metreillä kutsum-
me kokoon kaikki Intian työssä 
mukana olleet sekä siitä kiin-
nostuneet uudet ihmiset. Joel 
Kodali tulee Intiasta Suomeen 
kertomaan työn tämänhetkises-
tä tilanteesta sekä varustamaan 
uusia ihmisiä tälle vaikealle ken-
tälle.

Myös Tuula ja Maurizio Se-
condi tulevat Italiasta innosta-
maan ja valmentamaan uusia 
ihmisiä Italian työkentälle. He 
viipyvät Suomessa jonkin aikaa 
ennen kuin palaavat takaisin Ita-
liaan – toivon mukaan uusi tiimi 
mukanaan.

Israel on yksi tärkeä lähetys-
kenttämme, ja myös Kristiina 
Wiley tulee talvella Israelista 
Suomeen Hauholla järjestettä-
vään Israel-viikonloppuun tavoit-
teenaan koota uusia ihmisiä tii-
mityöhön Israeliin.

PAIKALLINEN TYÖ
Hauholla tullaan aloittamaan 
myös oma Opetuslapseuskoulu 
ja sinne perustetaan heti ensi ti-
lassa oma One Way -seurakunta. 
Center tulee toimimaan myös lä-
hialueen evankelioimistyön kes-
kuksena.

Kun äidit ja lapset, nuoret, 
opiskelijat, eläkeläiset ja esiru-
koilijat ym. täyttävät majoitusti-
lat omissa tapahtumissaan yhä 
uudelleen, tulee One Way Cen-
terissä olemaan monenlaista 
elämää läpi vuoden. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan! 

ENSIMMÄISTEN 
VIIKKOJEN OHJELMAA
Tiedotamme One Way Centerin ohjelmasta tar-
kemmin seuraavassa Raportissa, joka ilmestyy 
tammikuun lopulla. Tässä vaiheessa kerromme 
alustavasti muutamista tapahtumista, joiden to-
teutus riippuu kuitenkin mm. koronaepidemian 
tilanteesta Suomessa helmikuussa. Kaikkiin ylei-
sötilaisuuksiin on vapaa pääsy!
• La 5.2. klo 16.00 AVAJAISJUHLA Hauhon 

kirkossa
• Ke 9.2. klo 18.00 TIEDOTUSTILAISUUS Hau-

hon One Way -seurakunnan käynnistämisestä 
sekä opetuslapseuskoulusta

• Pe-Su 11.–13.2. INTIA-TAPAHTUMA Mukana 
Joel Kodali sekä Intian tiimi

• La 12.2. klo 16.00 ”TAKAN ÄÄRESSÄ” -ylei-
sötilaisuus, jossa puhujana Joel Kodali Intiasta.

• Ma-Su 14.–20.2. ESIRUKOUSVIIKKO Muka-
na Tapani Suonto, Seppo Saarinen, Jari Lindroos, 
Jari Välilä, Teppo Lehtomäki, Santtu Theslund, Tiina 
Sinkkonen, Tuula ja Maurizio Secondi Italiasta ym.

Lisää tietoa One Way Centerin tapahtumista seu-
raavassa Raportti-lehdessä sekä One Way Missionin 
nettisivuilla osoitteessa www.onewaymission.fi
Majoittuminen keskuksessa on mahdollista ta-
pahtumien yhteydessä, mutta otamme varauksia 
vastaan vasta 15.1.2022 lähtien.

uusi määräys tuli, ja seiniä ja kattoja piti 
ryhtyä uudelleen pinnoittamaan. Se on 
sujunut kuitenkin ripeästi, sillä ammat-
titaitoista rakennusväkeä on tullut työ-
maalle syksyn mittaan yhä lisää.

RUKOILLEN VOITTOON
Vapaaehtoistyö on karsinut kustannuk-
sia ehkä 200 000 euroa ja näin mahdol-

listanut tämän hankkeen kohtuullisilla 
kuluilla. Siitä sekä moninaisista lahjoi-
tuksista suuret kiitokset kaikille hank-
keeseen osallistuneille. 

Varat ovat riittäneet tähän asti hy-
vin, mutta syyskuussa saamamme lo-
pulliset kustannusarviot sprinklerijärjes-
telmän ja ilmastoinnin kustannuksista 
ovat muodostuneet meille haasteeksi, 

johon pyydämme esirukousta. ”Jos 
pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka 
silloin valmistautuu taisteluun”, sanoo 
Raamattu. Uskomme, että tämäkin tar-
ve täyttyy, kun sitä yhdessä kannamme 
rukouksin. 

Keräämme varoja sprinklerijärjestelmän 
ja ilmastoinnin kustannusten kattamiseksi, 

jotta One Way Centerin 
rakennustyöt saadaan päätökseen. 

Tili FI 56 2058 1800 007671
Viite 2668

Kiitos tuestasi!

TUE ONE WAY CENTERIN
RAKENNUSHANKETTA
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TEKSTI TEPPO LEHTOMÄKI   KUVAT TEPPO LEHTOMÄKI JA JARI LINDROOS

omaan seurakuntaasi!

Keväällä One Way Missionin kotimaantyön saralla nytkähti liikkeelle Toivon me-
diamissio. Vaikka korona on rajoittanut ja hidastanut liikkeelle lähtöä monin pai-
koin, niin toimintaa on keväällä ja kesällä ollut useilla paikkakunnilla.

Seurakunnat ovat ahkeroineet evan-
kelioimisen saralla tavoittaen ihmi-
siä eri tavoin. Toimintoina on ollut 

Toivon Pysäkkejä, toritapahtumia, gos-
pellaulutilaisuuksia, katukokouksia, telt-
tajuhlia, perinteistä katuevankeliointia 
ja tv-kanavamainosten jakoa postilaatik-
koihin jne. Vastaanotto uskomattomien 
ihmisten taholta on eri paikkakunnilla 
ollut rohkaisevaa, eräskin totesi: ”Tää 

on Martinlaakson paras paikka, täällä on 
rauha ja täällä voi levähtää.” 

Kylvämistyötä on tehty uskollisesti, 
ja aina silloin tällöin on löytynyt niitä, 
jotka ovat halunneet lähteä seuraa-
maan Jeesusta. Itselle mieleenpainuvin 
kertomus oli Vantaalla vieraillessani, 
kun sain kuulla 36-vuotiaan etiopia-
laisen miehen uskoontulosta. Hän oli 
soittanut vielä takaisin Toivon Pysäkillä 

käyntinsä jälkeen ja kiittänyt, että sai 
olla mukana siellä. 

Niin kuin maanviljelijän on uskolli-
sesti toimittava kylvämisen ja niittämi-
sen lainalaisuuksien mukaan, sama pe-
riaate pätee myös evankeliumin työssä. 
Kun me kylvämme uskollisesti evan-
keliumin siementä, saamme varmasti 
myös niittää.

EVANKELIOIMISEN PELON VOI VOITTAA
Rohkaisevaa on ollut kuulla, miten en-
simmäistä kertaa kadulle lähtevät ovat 
syttyneet asiasta todeten: ”Tämä on 
juuri sitä, mitä haluan tehdä!”

Toivon Missio -tilaisuus Forssan torilla.

TOIVON MISSIO

Kutsu Toivon Missio -tiimi
Tuomas Tarkkanen puhuu Vantaan 

”Toivon tervehdys” -videossa.

Raili Saloseutu kertoo uskoontulostaan 
omassa ”Toivon tervehdys” -videossaan.
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Pelko onkin usein se, joka meidät la-
mauttaa. Yhdessä tehtävä työ kuitenkin 
rohkaisee, koska silloin joukossa on mo-
nia, jotka jännittävät ja pelkäävät samaa 
asiaa. On sanottu hyvin, että on kaksi 
ihmisryhmää, jotka pelkäävät evankeli-
ointia: uskovat ja uskosta osattomat. 

Kun toimintaa on tehty eri paikka-
kunnilla kunkin omien resurssien mu-
kaan, on saatu kokea sekä Jumalan 
apua että johdatusta. Erään paikka-
kunnan toritapahtumassa oli mukana 
henkilöitä peräti seitsemästä eri seu-
rakunnasta. Samalla myös yhteistyö 
eri toimijoiden (Gospel Riders, Kan-
sanlähetys jne) kanssa on ollut rohkai-
sevaa. 

TOIVON TERVEHDYS -VIDEOT
Muutamilta paikkakunnilta on tehty 
lyhyitä ”Toivon tervehdys” -videoita, 
joissa paikalliset One Wayn vastuulliset 

kertovat kokemuksistaan liittyen omal-
la paikkakunnalla tehtävään evankelioi-
mistyöhön. Kuvatut videot on tarkoitus 
laittaa syksyn aikana antennikavana 
30:lle yhteiseksi rohkaisuksi meille jo-
kaiselle. Syksyn aikana kanavalla tullaan 
julkaisemaan myös henkilökohtaisia 
”Toivon tervehdyksiä”, joissa ihmiset 
eri paikkakunnilta kertovat uskoontu-
lostaan.

TOIVON MISSIO -ILTOJA PAIKALLISTEN 
OW-SEURAKUNTIEN KANSSA
Toivon Mission tarkoitus on olla liik-
keellä. Tulemme tulevan syksyn aikana 
järjestämään eri paikkakunnille Toivon 
Missio -evankelioimisiltoja yhteistyös-
sä paikallisen One Way -seurakunnan 
kanssa. Me toteutamme ohjelman, 
mutta jotta illat onnistuisivat, tarvit-
semme sitä, että paikkakunnan uskovat 
lähtevät kutsumaan ihmisiä mukaan ko-

koukseen kutsukorttien ja henkilökoh-
taisten kontaktien kautta. 

Pyrimme rakentamaan illat niin, 
että ihmiset voisivat löytää Jeesuksen 
pelastajana ja saada todellisen toivon 
elämäänsä. Laulut, todistukset ja pu-
heet tähtäävät kaikki siihen, että ko-
koukseen osallistuvat voisivat todella 
turvautua Jeesukseen. Silloin meidän 
päämäärämme Toivon Missiossa voi 
toteutua. 

Kaikessa tässä tarvitsemme paljon 
rukousta, jotta sydämet avautuisivat 
evankeliumille ja ihmiset lähtisivät liik-
keelle kokouksiin. Samalla tarvitsemme 
myös paikkakunnan uskovien aktivoi-
tumista siinä, että he kutsuvat uskosta 
osattomia ystäviään ja läheisiä ihmisiä 
mukaan näihin Toivon Mission evanke-
lioimisiltoihin. Me odotamme innok-
kaina, mitä Jumala on varannut Toivon 
Missio -iltoihin. 

5.11. Kajaani klo 18
11.11. Lahti klo 18
17.11. Joensuu klo 18
25.11. Kotka klo 18
2.12. Porvoo klo 18
3.12. Kajaani klo 18
9.12. Forssa klo 18
15.12. Joensuu klo 18
16.12. Hämeenlinna klo 18
20.1.22 Saarijärvi klo 18
27.1.22 Espoo klo 18.

Tarkempaa tietoa saat seuraamalla tie-
dotuskanavia sosiaalisessa mediassa.

Toivon Missio -illat

One Way Mission tulee Toivon Missio -tiimillä paikka-
kunnalle ja järjestää Toivon Missio -tilaisuuden paikalli-
sen One Way -seurakunnan tiloissa. Toivon Missio -tiimi 
vastaa kokouksen juonnosta, musiikista, todistuksesta ja 
saarnasta. Tällä tavoin haluamme tukea paikallisten One 
Way -seurakuntien työtä. Paikallisen seurakunnan teh-
täväksi jää ainoastaan se, että he kutsuvat ei-uskovia 
ystäviä ja läheisiä mukaan Toivon Missio -iltaan kokous-
kutsujen avulla, jotka One Way Mission toimittaa seu-
rakunnalle. Lisätietoa asiasta antaa Teppo Lehtomäki.

Toivon Missio -illat pähkinänkuoressa

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

Missiokirjaksi
MUN STOORI

TARJOUS:
Hinta 3 € / kpl
HUOM: tilaa neljä kirjaa kympillä!

onewaykauppa.fi
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One Way -seurakunnan istutustyö 
käynnistyi Saarijärvellä vuoden 2018 
alussa. Sitä ennen Saarijärvellä oli 
määrittelemätön pieni uskovien 
joukko, jotka olivat löytäneet toisensa. 
Tuota joukkoa yhdisti ennen kaikkea 
usko Jeesukseen, mutta myös halu 
viedä evankeliumia eteenpäin. 

Osalle meistä Jumala oli hen-
kilökohtaisesti puhunut jo ai-
emmin, että olisi aika aloittaa 

uusi seurakuntatyö paikkakunnalla. Työ 
ei kuitenkaan käynnistynyt ennen kuin 
kutsuimme One Wayn kertomaan aloit-
tamastaan seurakuntien istutustyöstä. 
One Wayn tarjoama tuki ja resurssit 
olivat suuri rukousvastaus, joka mah-
dollisti tilojen vuokraamisen ja vähitel-
len myös viikoittaisen kokoustoiminnan 
käynnistämisen siten, että jo helmi-
kuussa 2018 vietettiin One Way Saari-
järven avajaisjuhlaa.

kokoustoiminnan alasajo veti tunnelmat 
hieman epäuskoisiksi. Orastava seura-
kunnan istutustyö koki kovan kolauksen.

Johtotiimi päätti kuitenkin, että 
kokoontumisia jatketaan viikoittain 
rajoitusten ja turvallisuusmääräysten 
sallimissa puitteissa. Keskiviikkoisin ko-
koonnuttiin rukouskokoukseen ja sun-
nuntaina rukouksen ja sanan ääreen. 

RUKOUKSELLA ON VALTAVA VOIMA 
Tärkeintä koko tuona aikana oli, että 
seurakunta kokoontui rukoilemaan ja 
tapaamaan toisiaan. Kokoukset oli-
vat hyvin vapaamuotoisia. Rukoilim-
me varjelusta kaikille uskoville, mutta 
myös Jumalan johdatusta työllemme, 
erityisesti evankeliointi- sekä lapsityöl-
le. Myös oman pastorin tarve nähtiin, 
ja sekin jätettiin rukouksin Herralle.   

Koronan hellittäessä Jumala vas-
tasi moniin rukouksiimme. Seura-
kunnan työhön johdattui uskova pa-
riskunta, jonka sydämille Jumala oli 
laskenut kutsun lapsityöhön. Pitkään 
rukoiltu pyhäkoulu pääsi alkamaan, 
ja siellä käy nyt noin 10–12 lasta.   

Myös evankeliointiin on saatu 
aivan uutta intoa. Jumala on nosta-
nut henkilöitä kantamaan vastuuta 
katuevankeliointityöstä. Useampia 
toritapahtumia on järjestetty oman 
seurakunnan voimin sekä yhdessä 
muiden seurakuntien kanssa. Viimei-
sin rukousvastaus on oma pastori, 
joka aloitti työnsä syyskuun alussa. 

Tulevaisuuteen One Way Saa-
rijärvi kulkee rukoillen. Tärkeintä 
on olla yksilönä ja seurakuntana 
lähellä Jeesusta ja samalla sitkeästi 
evankeliumin asialla, koska vain sil-
loin, jos Herra suo, saamme nähdä 
sielujen pelastuvan. Seurakuntalaiset osoittamassa mieltään Jumalan sanan vapauden puolesta.

KORONA KOVA KOLAUS SEURAKUNNAN 
ISTUTUSTYÖLLE
Työtämme on alkumetreistä asti lei-
mannut todella sitoutunut noin 10 
henkilön vastuunkantajien tiimi. Käy-
tännössä sama tiimi vastaa edelleenkin 
seurakunnan toiminnasta, joskin luon-
nollista vaihtuvuutta on kerennyt mat-
kan varrella olla. Myös kolmen miehen 
muodostama johtotiimi saatiin seura-
kuntaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, 
ja se on ajan kuluessa osoittautunut 
erittäin tärkeäksi seurakunnan kannalta. 

Koronaviruksen rantauduttua Suo-
meen monet seurakunnat kohtasivat 
aivan uudenlaisia haasteita ja aivan uu-
dessa mittakaavassa. Tältä ei vältytty 
myöskään Saarijärvellä. Jo aiemminkin 
maltilliset kävijämäärät supistuivat ko-
koontumisrajoitusten myötä, ja julkisen 

Raportti-lehden kannatusmaksu

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

Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 100900

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: 
tilaukset@onewaymission.fi

TOIVON MISSIO

SAARIJÄRVI

SOITA
LAHJOITUSPUHELU
0600 02 812

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

TUE ONE WAYN  TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA

TEKSTI MIIKA GRÖNQVIST   KUVA TUULA LEHTOMÄKI

Tärkeintä on olla 
evankeliumin asialla
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Aurinko paistoi ja lämpöä riitti kesä-
kuisena keskiviikkona, kun Kajaanin 
kristityt suunnistivat Raatihuoneen torin 
esiintymislavalle hengellistä kevätlau-
lutapahtumaa toteuttamaan. Kaunis 
torialue kukkaistutuksineen, vesilähtei-
neen ja penkkeineen on kuin kaupun-
kilaisten yhteinen olohuone. Niinpä 
torilla oli nytkin mukavasti väkeä. 

Lava oli vaikuttavan näköisesti täyn-
nä soittimia ja esiintyjiä useam-
masta seurakunnasta. Oli kitaraa, 

haitaria ja rivillinen laulajia. Olimme 
harjoitelleet yhdessä Pelastusarmeijan 
tiloissa One Wayn musiikkivastaavan 
Pekka Kemppaisen johdolla. Ilmapii-
ri väreili iloa ja hyvää mieltä. Laulujen 
sanoma rohkaisi kuulijoita tarttumaan 
kiinni Jumalan huolenpitoon ja iankaik-
kiseen rakkauteen. 

Tilaisuuden loputtua todettiin, että 
kristittyjen yhteisissä tapahtumissa on 
voimaa ja että tätä pitäisi saada lisää. 
Jumalan rakkauden sanoman välittämi-
nen kristittyjen yhteisenä julkilausuma-
na toi kaikille mukana olleille suunnat-
toman ilon. Tähän meidät on kutsuttu: 
viemään pelastussanomaa yhdessä 

eteenpäin kaikille luoduille. Suunnitel-
missa onkin järjestää samalla tiimillä 
joulun alla laulutapahtuma joulusano-
man merkeissä.

KRISTITTYJEN YHTEISTYÖLLÄ PITKÄ 
PERINNE
Kajaanissa maallikkotason kristittyjen 
yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yhtei-
siä rukousiltoja vietettiin usean vuo-
den ajan kerran kuussa vuorotellen eri 
seurakunnissa. Niitä seurasivat kaikille 
avoimet Kajaani rukoilee -rukousillat, 
joita on pidetty jo kolmen vuoden ajan 
luterilaisen seurakunnan tiloissa. 

Myös katutyössä kristittyjen yhteis-
työllä on monen vuoden perinne. Muu-
tama vuosi sitten kolme eri seurakuntiin 
kuuluvaa naista sai sydämilleen aloittaa 
Teetupa-tyyppiset katuillat. Mallia otet-
tiin Perjantai Kristukselle -illoista. Mukaan 
tuli kristittyjä muiltakin paikkakunnilta. 

Aloimme pitää perjantaisin tee- ja 
kahvitarjoilua Hyvä mieli ry:n tiloissa 
aivan kaupungin keskustassa.  Osa po-
rukasta jalkautui kadulle traktaattien 
kanssa ja osa jäi kahvilaan. Kahvilassa 
kävijät saivat kuulla Jumalan rakkau-
desta sopivina paloina yhdessäolon ja 
keskustelun puitteissa. Valitettavasti 
huonon sisäilman vuoksi katukahvila-
toiminta piti lopettaa. 

JEESUKSEN ARMEIJA
Jatkoimme kuitenkin katuevankelioin-
tia neljän hengen voimin säännöllisen 
epäsäännöllisesti, kunnes joulukuussa 
2020 uskova sisar sai rukouksessa ol-
lessaan Jeesukselta toimeksiannon: 
kristityistä tuli koota Jeesuksen armeija 
taistelemaan tehokkaasti sielujen voit-
tamiseksi ja viemään kutsua Karitsan 
häihin. Armeija koostui etulinjasta, jo-
hon kuuluvat olivat pareittain kadulla 
parisen tuntia kerrallaan, ja rukouslin-
jasta, jossa rukoiltiin kadulla olevien 
puolesta. Toiminta alkoi tammikuussa 
2021. Tällä hetkellä Jeesuksen armeija 
-katutyöhön kuuluu 19 henkeä.

Olemme saaneet kylvää paljon sa-
naa tämän vuoden aikana. Vastaanotto 
on pääosin ollut hyvää. Varsinkin nuo-
ret ovat mielellään kuunnelleet ja ky-
selleet. Monet iäkkäät ovat kiittäneet: 
”Teette niin tärkeää työtä!” Olemme 
myös saaneet rukoilla monien puoles-
ta, ja nenäliinat ovat joskus olleet hyvin 
tarpeellisia. Riemullisimpia hetkiä on 
koettu silloin, kun valmiiksi muokattu 
sydän on halunnut ottaa Jeesuksen 
vastaan elämäänsä. Ilo siitä, että on 
saanut johtaa yhden ihmisen iankaik-
kisen pelastuksen tielle, on suunnaton. 
Tuo ilo saa liikkeelle yhä uudestaan ja 
uudestaan. Jotkut meistä ovat koke-
neet evankelioinnin olevan parasta ma-
sennuksen ehkäisylääkettä.

JUMALAN SANAN VAPAUDEN 
PUOLESTA
Tämän suunnattoman suuren Jumalan 
sanan vapauden siunauksen säilymi-
seksi Kajaanin kristityt kokoontuivat 
20.6. Pietari Brahen patsaan juurelle 
laulamaan yhtä aikaa eduskuntatalolle 
kokoontuneiden kanssa. ’Jo joutui ar-
mas aika’ ja ’Jumala ompi linnamme’ 
kajahtivat kauniisti ilman säestystäkin.  
Ohi kulkevista ihmisistä muutama tuli 
kiittämään ihanista lauluista.  Useampi-
en laulutapahtumien järjestäminen ensi 
kesäksi onkin rukouksien alla. 

Kristittyjen yhteistyön syveneminen 
Kajaanin valloittamiseksi Kristukselle on 
tuottanut suurta iloa.  Hiljaa rukoillen ja 
siunaten olemme monella eri kokoon-
panolla kulkeneet kaupungin katuja 
ristiin rastiin. Jeesuksen lähetyskäskyn 
siivittämän yhteisen näyn hedelmänä 
voi pitää sitä, kun kohtasimme kadulla 
kaupungin eturivin päättäjiin kuuluvan 
henkilön ja kuulimme hänen myöntei-
sen suhtautumisensa evankeliumin ju-
listamiseen. Ilo oli suuri, kun saimme 
rukoilla hänen puolestaan. Tästä on 
hyvä jatkaa eteenpäin. 

TEKSTI SINIKKA LUUKKONEN   KUVA ONERVA KOMULAINEN

Jumalan sanan vapauden puolesta kokoontunut ryhmä

TEKSTI MIIKA GRÖNQVIST   KUVA TUULA LEHTOMÄKI

TOIVON MISSIO

KAJAANI

Ilosanomaa Kajaanin kaduilla 
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Meillä Tampereen One Wayllä on todella 
hyvä ilmapiiri, joka näkyy ja tuntuu. 
Iloitsemme myös siitä, että täällä on suuri 
joukko vapaaehtoisia vastuunkantajia. 
Se mahdollistaa pienen seurakunnan 
monien työmuotojen järjestämisen. TEKSTI SARI RÄMÖ   KUVA MARJO-HELENA NIEMINEN

Tampereen oma pastori Harri 
Rämö aloitti virallisesti tehtävän-
sä jo vuodenvaihteessa, mutta 

vasta toukokuun lopussa, kun Pirkan-
maan koronarajoitukset hieman helpot-
tuivat ja saimme taas viettää sunnuntai-
juhlia, Harri siunattiin tehtäväänsä ja 
seurakuntaan yhdessä vaimonsa Sarin 
kanssa. Elokuussa oli ilo myös siunata, 
Raamatun mallin mukaisesti, seurakun-
nan vanhimmisto tehtäväänsä. 

Heinäkuussa meillä oli ns. mata-
lan kynnyksen kokouksia, joihin emme 
kutsuneet vierailevia puhujia, vaan 
sunnuntaijuhlat pidettiin omalla po-

seurakunnista. Porukka on innostunutta 
ja aktiivista. Naisten kanssa pidimme 
syyskuussa myös saunaillan, jossa kai-
killa oli niin mukavaa. Lisäksi naisilla on 
oma WhatsApp-ryhmä. 

Opetuslapseuskoulu aloitti syys-
kuussa ja se on tiistaisin. Keskiviikkoisin 
on tosi aktiivinen rukousilta, johon usein 
kokoontuu yli 20 rukoilijaa. Seurakunta-
laisilla on myös omia pienempiä ruko-
uspiirejä, jotka kokoontuvat kodeissa. 
Ihmiset todella etsivät Herraa ja hänen 
lähempää tuntemistaan. Miestenpiiri 
puolestaan kokoontuu torstaisin.

Lokakuussa aloitamme nuorten 
aikuisten illat, jotka ovat näin aluksi 
kerran kuussa. Tällaiselle toiminnalle 
on selkeä tarve – iloitsemme todella 
kaikista nuorista aikuisista, jotka käyvät 
kokouksissa, ja haluamme huomioida 
heidänkin tarpeensa ja intonsa palvella 
Herraa. 

Rukouksissamme on, että saisimme 
tulevaisuudessa aloittaa myös Perjan-
tai Kristukselle -toiminnan. Lauantaisin 
taas seurakuntamme jäsenten perus-
tama yhdistys Lähimmäisenrakkaus ry 
jakaa ruokakasseja apua tarvitseville.

TAVOITTEENA KOHDATA JOKAINEN
Ehkä juuri hyvän ilmapiirin tähden seu-
rakunta kasvaa. Suuri kiitosaihe onkin, 
että olemme saaneet siunata niin mo-
nia uusia jäseniä seurakuntaamme, 
sekä nuoria että vanhempia. Kiitos Her-
ralle heistä jokaisesta! Kiitos myös kai-
kista vapaaehtoisista vastuunkantajista, 
jotka haluavat palvella ja antaa oman 
panoksensa seurakunnan tilaisuuksiin. 
He mahdollistavat pienen seurakunnan 
monen työmuodon järjestämisen.

Myös sunnuntaijuhlissa on lämmin 
tunnelma ja hyvä ilmapiiri sekä vahva 
Pyhän Hengen läsnäolo. Kokouksen 
jälkeen kahvittelemme ja vaihdam-
me kuulumisia. Usein kokouksissa 
on myös ulkopuolisia, jotka pyrimme 
kohtaamaan henkilökohtaisesti. Ta-
voitteenamme on, ettei kukaan pääse 
olemaan kokouksessa niin, ettei häntä 
edes joku jututtaisi. Me tarvitsemme 
toisiamme! 

Seurakuntalaisten yhdessäolo 
ja tutustuminen on tärkeää

ROHKAISEVIA UUTISIA SUOMEN ONE WAY -SEURAKUNNISTA

rukalla. Saimme nauttia todistuksista, 
musiikista ja yhdessäolosta. Pastoripa-
riskunta kutsui myös seurakuntalaiset 
yhteyspäivään kotiinsa, ja yli puolet 
seurakuntalaisista tulikin. Söimme, kah-
vittelimme, jutustelimme, lauloimme ja 
tutustuimme toisiimme.

TAPAHTUMIA VIIKON JOKAISENA 
PÄIVÄNÄ
Vietämme naisteniltaa kerran kuussa 
maanantaisin, ja ohjelmaan kuuluu ru-
kousta, Raamatun opetusta ja keskus-
telua kahvikupin ääressä. Vierailevina 
puhujina on ollut sisaria muista OW-

Heinäkuun yhteyspäivässä seurusteltiin myös 
Rämöjen tallin hevosten kanssa
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HELSINKI

TEKSTI HANNA TORVALDS   KUVAT TONI MANNINEN

Kesäisenä maanantai-iltana olin 
menossa pieneen rukouspalaveriin 
Helsingin House-kahvilaan ja totesin, 
että siellähän jo rukoillaan. Toistakym-
mentä nuorta aikuista istui lähekkäin 
ja rukoili. Osa heistä oli käynyt yhdessä 
viime syksynä alkanutta opetuslapseus-
koulua, mutta oli mukana muitakin.

Jaakko Pikkarai-
nen kertoo, miten 
opetuslapseus-

koulussa syntynyt yh-
teys muodostui niin 
tärkeäksi, että he tah-
toivat jatkaa sitä. Kun 
opetuslapseuskoulu 
kevättalvella loppui, 
päätettiin yhdessä ta-
vata Housessa maa-
nantai-iltaisin, rukoilla 
ja pyöritellä ajatuksia 
siitä, mitä Herra halu-
aisi heidän tekevän. 

– Kaikissa toimin-
tamuodoissa tarvitaan 
vastuunkantajia, ja se 
osa lankesi tällä kertaa 
minulle, Jaakko sanoo. 

– Teimme kuitenkin 
kaiken yhdessä par-
haamme mukaan aina 
siinä porukassa, joka 
kulloinkin oli mukana. 

TIE ONE WAYLLE 
LÖYTYI UUDELLEEN
Jaakko itse oli kipuillut 
pitkään Jumala-suh-
teensa kanssa, kun-
nes hän kesällä 2020 
täyttyi Pyhällä Hengellä ja kiinnostui 
evankelioinnista. 

– Mietin paljon, miten voisin vie-
dä evankeliumia eteenpäin. Sain 
ajatuksen, että otetaan kahvipöydät 
mukaan ja mennään kaupungille.

Pastori Jari Välilä oli saanut sa-
mansuuntaisen näyn evankelioinnis-
ta, ja se rohkaisi Jaakkoa eteenpäin. 
– Jari oli mukana aktiivisesti, mikä oli 
todella kannustavaa.

Kevättalven ja kesän ajan sama 
porukka kantoi Houselta kaiken tar-
vittavan: kevyet pöydät, termoskan-
nut, kahvit ja pullat Elielin aukiolle, 
jossa he juttelivat ihmisten kanssa, 

ROHKAISEVIA UUTISIA SUOMEN ONE WAY -SEURAKUNNISTA

Opetuslapseuskoulusta 
evankelistoiksi

kertoivat evankeliumia ja 
kutsuivat heitä mukaan Hou-
sen maanantai-iltoihin. 

– Lauantai ja maanantai 
täydensivät toisiaan, Jaakko 
toteaa. – Ihmiset löysivät sel-
västi tiensä uudelleen One 
Waylle, kun korona-aikana 
oli ollut niin hiljaista. 

– Siinä oppi todella pal-
jon, ja tekisinkin monta asi-
aa nyt toisin. Kun kasvaa 
uskossa ja näky syvenee, 
ymmärtää sen, miksi ihmisiä 
on hyvä kouluttaa lähetys-
työhön. 
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One Way TV antennikanavalla 30 näyttää tavoittavan yhä lisää yleisöä. Samaan 
aikaan kanava ottaa uusia askelia ohjelmatuotannossa. Suunnitteilla on myös 
suorien lähetysten käynnistäminen.

Syyskuussa ohjelmistoomme tuli 
uusi ohjelmaformaatti One Way 
Special, joka myötäilee suoran 

lähetyksen toteutustapaa. Tarkoitus oli 
lähettää ohjelma täysin suorana, mutta 
Digitalla ei ollut vielä tarjota tähän hä-
tään koneistoa sen toteuttamiseksi. Oh-
jelma tuli etukäteen kuvattuna, mutta 
toimi sellaisenakin erittäin hyvin vieden 
TV-kanavamme ilmettä aivan uuteen 
maailmaan.

Lähes koko lähetysajan kestävä oh-
jelma sai paljon kiitosta yleisöltä. Myös 
illan aikana esitetyt taloudelliset tar-
peemme saivat ihmiset reagoimaan nii-
hin, ja he lähtivät auttamaan meitä One 
Way Centerin viimeisten rakennuspro-
jektien kustannuksissa. Lähetystyö sai 
tästä oman osansa. 

Tulemme toteuttamaan näitä One 
Way Special -lähetyksiä jatkossakin so-
pivin väliajoin. Jatkamme myös suorien 
lähetysten valmistelua Digitan kanssa ja 
tiedotamme heti, kun tarvittava koneis-
to on saatu hallintaan.

TEKSTI TAPANI SUONTO

MONIA UUSIA OHJELMASARJOJA
Uusista ohjelmista mainittakoon mm. 
”Hengellinen johtajuus”, jossa Tapani 
Suonto ja Pekka Pökälä avaavat johta-
juuden maailmaa käsitellen sitä Raama-
tun valossa. Johtajuus on yksi aikamme 
muotisanoja, josta myös hengellisellä 
kentällä on monenlaista opetusta. Hen-
gellinen johtajuus eroaa kuitenkin suu-
resti maallisesta johtajuudesta. Mitä on 
terve johtajuus seurakunnassa, miten 
se koskettaa kaikkia kristittyjä, mitä on 
olla johtaja tämän päivän hengellisessä 
maailmassa ja millaisia haasteita siinä 
kohdataan? Ne ja monet muut kysy-
mykset avautuvat ohjelmasarjan myötä.

Koronan hellittäessä voimme aloit-
taa myös PK-iltojen ja monien muiden 
tapahtumien taltioinnin ja tuoda paljon 
uutta katsottavaa sekä netti- että an-
tennikanavallemme. Kun Hauholle ra-
kennettava One Way Center valmistuu, 
siellä aloitetaan myös TV-kuvaukset ja 
taltioidaan paljon hyviä opetusohjelmia 
ja hengellisiä tapahtumia. TV:n välityk-

sellä kaikki nekin, jotka eivät pääse pai-
kalle, voivat nauttia Centerin annista.

Lisäksi tulemme kuvaamaan monia 
konserttitapahtumia tarjoten edelleen 
hyvää ja koskettavaa hengellistä musiik-
kia katsojille. Musiikkituotantomme on-
kin saanut paljon positiivista palautetta 
katsojilta.

Olemme aloittaneet TV-ohjelmien 
tuotannon myös Kuopiossa, missä pasto-
rimme Teppo Lehtomäki tuottaa tiiminsä 
kanssa uusia mielenkiintoisia ohjelmasar-
joja. Hän pitää kameraa mukanaan myös 
kiertäessään Suomea ja taltioi uutis- ym. 
materiaalia eri puolilta maata. Yksi niistä 
on ”Toivon terveiset”, joka uutisoi Toivon 
Missiosta eri paikkakunnilla. 

Osa uusista ohjelmasarjoista ei 
mahdu kanavalle 30, vaan ne tullaan 
esittämään One Wayn nettikanavalla 
osoitteessa oneway.tv.

One Way TV:n merkitys sekä net-
ti- että antennikanavana kasvaa päivä 
päivältä. Se on nähtävissä yleisön re-
aktioissa ohjelmien antiin. Muutaman 
kerran näyttämämme lyhyt ohjelma kai-
voprojektistamme Ugandassa on tuot-
tanut tuolle työlle jo yli 100 000 euroa, 
ja olemme saaneet auttaa useita kyliä 
poraamalla heille uusia kaivoja. Ope-
tuksen ja evankelioinnin lisäksi TV on 
tehokas väline mm. lähetysnäyn välittä-
misessä. 

uudet askeleet
TV-kanavan 30
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ANTENNI-TV
One Way TV on katsottavissa antenniverkkoa käyttä-
vissä televisioissa kanavapaikalla 30.

Mikäli kanava ei näy automaattisesti, suorita TV-lait-
teessa kanavahaku. Yleisesti vastaanottimen MENU-
valikosta löytyy ASENNUS tai KANAVAHAKU,  josta 
kanavien viritys tapahtuu.

Lisätietoa kanavahausta löydät vastaanottimen ohje-
kirjasta. Mikäli kanavien uudelleenviritys ei onnistu, 
kannattaa ottaa yhteyttä TV-asiantuntijaan tai laitteen 
myyjään.

KAAPELIVERKKO 
Kaapeliverkkoa käyttävään televisioon on mahdollis-
ta hankkia erillinen sisäantenni, jonka avulla vastaan-
ottimen saa kytkettyä antenniverkkoon ja One Way 
TV -kanavan näkymään. 

Lisätietoa sisäantenneista voit tiedustella elektroniik-
ka- ja kodinkonemyymälöistä.

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

ONE WAY TV NETISSÄ

Näin katsot
One Way TV:tä.

Mene tietokoneen, tabletin 
tai puhelimen selaimella 
osoitteeseen oneway.tv

SEURAA SOMESSA

ONE WAY TV
– uusia ohjelmia!

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

ONE WAY SPECIAL 
Ajankohtainen erikoislähetys House-
cafesta Helsingistä.

POLTTOPISTEESSÄ 
Haastatteluohjelma polttavista ajan-
kohtaisista aiheista.

TOIVON TERVEISET 
Uutisia Toivon Missiosta.

HENGELLINEN JOHTAJUUS 
Hengellisen johtajuuden pääpiirteet.

HEIMO ENBUSKA 
Pastori Heimo Enbuskan musiikkia ja 
tarinoita.

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

PITKÄ MATKA TOISTENSA LUO

Äiti ja loput lapsista päättivät jät-
tää kotimaansa ja lähteä Iranin 
kautta kohti Eurooppaa toivee-

naan saada elää rauhassa. Eräänä yönä 
perhe yritti ylittää Iranin ja Turkin rajan, 
mutta rajapoliisi alkoi ampua umpimäh-
kään kohti satoja pakolaisia. Kaoottista 
tilannetta kesti useita tunteja, ja aamun 
sarastaessa Daniel (nimi muutettu) huo-
masi kadottaneensa perheensä. Hän 
etsi epätoivoisesti, mutta tuloksetta 
heitä Turkissa. Ihmiset kehottivat Da-
nielia jatkamaan matkaa arvellen, että 
ehkä perhekin on edennyt kohti poh-
joista. 

Daniel kulki usean maan läpi, jois-
ta jokaisessa hän tiedusteli Punaisen 
Ristin toimistoista, olisiko hänen per-
heestään saatu mitään tietoa. Lopulta 
Daniel päätyi välivaiheiden kautta Suo-
meen, mutta täältäkään hän ei löytänyt 
mitään tietoa kadonneista perheenjä-

senistään. Daniel jätti turvapaikkahake-
muksen Suomessa lokakuussa 2015. 

JUMALAN SANANSAATTAJIA 
Elämä Suomessa oli alkuaikoina vaike-
aa, ja huoli perheestä kalvoi päivittäin 
mieltä.  Kerran Daniel istui murheelli-
sena Jumbon ostoskeskuksessa, kun 
muuan mies tuli juttelemaan hänelle. 
Mies antoi Danielille rahaa ja kehotti 
häntä menemään Kampin kappeliin. 
Hän voisi pyytää sieltä Raamattua itsel-
leen. Mies lisäsi vielä, että Jeesus voi 
auttaa Danielia. 

Matkallaan Suomeen Daniel oli 
majoittunut eräässä kirkossa Ruotsis-
sa, kun toinen afgaani (muslimi) oli to-
dennut Danielille, että hän tulee vielä 
kääntymään kristityksi. Kommentti sai 
Danielin vihaiseksi, mutta ajan kuluessa 
hän  unohti asian. Muslimin sanat oli-
vat kuitenkin enteelliset. Daniel nou-

datti nyt suomalaisen miehen neuvoa 
ja hakeutui Kampin puukappelille. Kun 
hän astui kappeliin, koko hänen ihonsa 
meni kananlihalle ja ihmeellinen, aivan 
uudenlainen tunne valtasi hänet. Da-
niel sai kirkosta Raamatun, mutta sen 
lukeminen vastaanottokeskuksessa oli 
hankalaa ja aiheutti pelkoa, sillä huone-
kaverina oli muslimi. Daniel jatkoi kui-
tenkin salaa Raamatun lukemista. 

TAIVAAN TIE KIRKASTUI SYNKÄLLÄ 
MATKALLA
Raamattua lukiessaan Danielilla oli 
paljon kysymyksiä mielessään, muun 
muassa kolminaisuudesta. Kääntymis-
prosessi käynnistyi vuonna 2016, ja 
vuonna 2017 Daniel päätyi One Way 
-seurakuntaan kuultuaan, että seura-
kunnassa oli tuolloin tulkkausta myös 
farsiksi. Kun Danielille kirkastui Jeesuk-
sen ristintyö ja se, ettei kristinuskossa 

TEKSTI MARJAANA  KUVA PICKUPIMAGES

Afganistanilainen perhe lähti vuonna 2015 Kabulista kohti tuntematonta. Perheen isä, tytär ja poika oli surmattu. Isä ei ollut 
halunnut antaa nuorta tytärtään vanhalle miehelle aviovaimoksi. Päätös maksoi kolmen perheenjäsenen hengen. 
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kiäkään perheestä, ei viranomaisten 
taholta eikä avustusjärjestöistä. Jumala 
oli kuitenkin uskollinen: matkansa vii-
meisenä päivänä Daniel tapasi kadul-
la afgaaneja, joista yksi tunsi Danielin 
serkun. Tämän kautta Daniel pääsi kon-
taktiin perheensä kanssa. Hän sai kuulla 
veljeltään, että äiti oli kuollut alkumat-
kan ampumavälikohtauksessa Turkin 
rajalla. Sisarukset olivat kääntyneet 
takaisin ja menneet enonsa luo Iranin 
pääkaupunkiin Teheraniin. He asuivat 
siellä huonoissa oloissa; heidän alaikäi-
nen siskonsa pakkonaitettiin sukuun, 
ja iältään vielä nuoret veljet joutuivat 
kovaan työhön. Veljillä ei ollut henkilö-
papereita, joten saadakseen passit ja 
muut perheenyhdistämiseen tarvittavat 
viralliset asiakirjat heidän oli palattava 
Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin.

SUKUA PIILOSSA
Aika Kabulissa oli dramaattista. Pojat 
menivät tätinsä luo asumaan ja odot-
tamaan asiakirjojen valmistumista. Sen 
jälkeen poikien oli tarkoitus jatkaa mat-
kaansa Suomen suurlähetystöön Inti-
aan. Eräänä päivänä täti kuuli, kun van-
hempi veljistä keskusteli puhelimessa 
Jeesuksesta Suomessa asuvan veljensä 
kanssa. Täti raivostui tästä, lukitsi pojat 
huoneeseen ja kertoi hakevansa mie-
hensä paikalle. Pojat pääsivät kuiten-
kin pakenemaan ikkunasta kadulle ja 
piiloutuivat erääseen halpaan hotelliin 
Kabulissa. Siellä he piileskelivät yli puo-
li vuotta. 

Ulkona liikkuminen oli vaarallista, 
koska suuri suku asui Kabulissa. Lisäk-
si koronapandemia sulki maaliskuussa 
lentoliikenteen Intiaan pitkäksi aikaa. 
Oli vain odotettava. Erityisesti pienem-
pi veljistä kärsi rajoittuneesta elämästä, 
voi huonosti ja lamaantui. Eräänä päi-
vänä majapaikkaan saapui neljä miestä, 
jotka kysyivät paikan omistajalta, asuu-
ko siellä poikien nimisiä nuoria. Omis-
taja valehteli näille sukulaismiehille, 
ettei asu. Miesten lähdettyä omistaja 
pyysi poikia poistumaan, koska ei ha-
lunnut itselleen ongelmia. 

Toisessa majapaikassa pojat saivat 
olla vain runsaan viikon. He joutuivat 
lähtemään sieltäkin majapaikan omis-
tajan ihmetellessä kahdestaan liikkeel-
lä olevia alaikäisiä poikia. Pojat eivät 
enää tienneet, mitä tehdä jouduttuaan 
kadulle. Kaiken lisäksi illan pimetessä 
kaksi veitsimiestä ryösti heidät erääs-
sä puistossa. Heiltä vietiin kaikki rahat, 
mutta onneksi vanhanmallinen kännyk-
kä ei kelvannut varkaille ja yhteys iso-
veljeen Suomessa säilyi. 

JUMALAN APU PÄÄTTI PAKOMATKAN
Ryöstön jälkeen toivottomat ja surkeat 
pojat istuivat puiston penkillä pimeässä. 
Eräs ystävällinen mies pysähtyi heidän 

kohdalleen. Kuultuaan ryöstöstä myö-
tätuntoinen mies pyysi poikia kotiinsa. 
Muutaman päivän päästä, luottamuksen 
kasvaessa, pojat kertoivat osan tarinas-
taan. Miehellä oli matkatoimistossa tut-
tava, joka sai ripeästi hankittua veljek-
sille viisumit ja lentoliput Intiaan. Pojat 
pääsivät Delhiin elokuussa 2020. 

Piinaava odotus jatkui Intiassakin 
Suomen suurlähetystön sulkeuduttua 
koronapandemian takia. Suomesta 
käsinkin jatkettiin tiivistä ja runsasta 
yhteydenpitoa eri auttajatahoihin Suo-
messa ja ulkomailla. Lukuisat ihmiset 
rukoilivat poikien puolesta. Alkujaan-
kin poikien saaminen Suomeen vaikut-
ti monen asiantuntijan mukaan lähes 
mahdottomalta, mutta onneksi Juma-
lalla ei ole mahdottomia tapauksia tai 
tilanteita. Marraskuussa pojat pääsivät 
antamaan suurlähetystöön sormenjäl-
kensä, ja DNA-testien avulla selvitettiin 
veljesten sukulaisuus. Edes byrokratia 
tai pandemia ei pystynyt estämään poi-
kia pääsemästä Suomeen maaliskuussa 
2021. Jumala kuuli rukoukset ja Hänen 
hyvä tahtonsa tapahtui. 

Afganistan on ollut sodan 
kaltaisissa olosuhteissa 
viimeiset 40 vuotta, ja 
ihmisten elämä on ollut 
yhtä selviytymistä päivästä 
toiseen. Tällä hetkellä, Tale-
banin noustessa jälleen val-
taan, käsillä on humanitää-
rinen katastrofi köyhyyden, 
väkivallan, turvattomuuden 
ja kodittomuuden lisäänty-
essään entisestään. 

ole kolmea Jumalaa, hän halusi antaa 
elämänsä Jeesukselle ja ottaa kasteen. 
Daniel näki kasteen jälkeen hyvin voi-
mallisen hengellisen unen, joka vahvisti 
hänen uskoaan ja vakuutti hänet lopul-
lisesti siitä, että hän oli valinnut oikean 
tien.

Uskoon tultuaan Daniel sai sisim-
päänsä rauhan. Hänellä oli kuitenkin 
jatkuvasti mielessään äiti ja sisarukset, 
joista hän oli joutunut eroon Iranin ja 
Turkin rajalla syksyllä 2015. Saatuaan 
turvapaikan Suomesta kesällä 2018 
Daniel suunnitteli lähtevänsä etsimään 
perhettään Istanbulista, Turkista. Suo-
malaiset ystävät yrittivät jarrutella Da-
nielia, onhan pelkästään Istanbulissa 
yli 15 miljoonaa asukasta. Perheen 
etsiminen olisi kuin neulan etsimistä 
heinäsuovasta. Daniel pysyi kuitenkin 
päätöksessään, koska hän tunsi sydä-
messään, että ajatus matkalle lähdöstä 
on Jumalasta. Matka Turkkiin toteutui 
vuodenvaihteessa 2018–2019. 

Oltuaan viikon Turkissa Daniel  alkoi 
masentua, koska etsiminen tuntui toi-
vottamalta. Mistään ei löytynyt merk-

Veljeksistä keskimmäisen valmistama herkulli-
nen ateria.

Olen voinut seurata läheltä Danielin 
ja hänen veljiensä elämänvaiheita ja 
saanut olla todistamassa useita ihmei-
tä, mikä on vahvistanut omaakin usko-
ani valtavasti. Suurin ihme on kuitenkin 
se, että kolme muslimiveljestä on saa-
nut antaa elämänsä Jeesukselle Kris-
tukselle, joka on elävä Jumala ja joka 
kuulee ja vastaa pienen ihmisen ruko-
uksiin. 
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Vihdoinkin taas Malawiin
TEKSTI MERVI ITÄLINNA  KUVAT MERVI ITÄLINNA JA BRAZIO KACHALA

On aikainen aamu Malawissa joitain vuosia sitten, kun suuntaan kulkuni ompe-
lutyöpajalle. Siellä Jowana odottaa jo minua konkattuaan huonoilla jaloillaan 
parin kilometrin matkan kotoaan. Iloinen tervehdys ja päivän työt voivat alkaa, 
ompelukone hyrrää taas koko pitkän päivän.

Jowanalla oli huollettavanaan orpo-
tyttö Estere, joka on mukana myös 
orpo-ohjelmassa, ja niin hänen 

koulunkäyntiään tuetaan. Estere tuli 
raskaaksi, ja kuten niin moni tyttö, hän 
sai oman lapsen aivan turhan varhain. 
Estere lopetti koulun ja ompelutyöpaja 
suljettiin. Mutta elämä jatkui.

Pari vuotta sitten päätimme tukea 
näitä koulunsa lopettaneita nuoria mah-
dollistamalla heille puolen vuoden tai 
vuoden ammattiopinnot. Estere oli yksi 
tuettavista, ja hänen haaveestaan tuli 
totta. Tänä päivänä hän on ruiskumaala-
ri, jonka työnä on maalata autoja, moot-
toripyöriä ja kaikkea metallista valmistet-
tua. Hän on hyvä työssään ja kirjoittaa 
terveisissään: ”Elämäni ei ole enää ku-
ten ennen, jolloin oli vaikea hankkia pe-
rustarpeita, saippuaa, ruokaa ja muuta. 
Olen erittäin kiitollinen tästä mahdolli-
suudesta saada ammatti ja työ, jolla voin 
elättää itseäni ja tukea tätiäni Jowanaa.”

MALAWI
UUSIA TYÖMUOTOJA KÄYNNISTYY
Tarkoitukseni on olla Malawissa muu-
tama kuukausi. Yksi tehtävistäni on ta-
vata muitakin nuoria, joita One Way 
on kummien tuella kouluttanut. Myös 
ompelukone on jo hankittu, ja Jowana 
on kutsuttu takaisin sen ääreen. Ilolla 
ja rukouksin odotamme, mitä uutta voi 
alkaa. Lisäksi olemme perustamassa 
pienimuotoista metallityöpajaa, jonne 
kolme orpokodilla aiemmin asunutta 
tyttöä on tulossa oppiin. Tarkoitus on, 
että nämä itse apua saaneet auttaisivat 
myöhemmin jollakin tavalla myös muita.

Vaikka Malawin köyhällä maaseudulla 
ei voi sivuuttaa konkreettista auttamis-
työtä, seurakuntatyö on One Wayn tär-
kein ja suurin työmuoto sielläkin. Vierailut 
seurakunnissa ja terveiset Suomesta roh-
kaisevat. Pastorikoulutus jatkuu, ja mar-
raskuussa pastorit kokoontuvat jälleen 
Sanan ja yhteyden äärelle noin 60:stä 
One Way -seurakunnasta Malawis ta ja 
Mosambikista. Lokakuussa seurakuntien 
naiset kohtaavat toisensa naisten omilla 
päivillä. Luvassa on opetusta, yhteyttä ja 
elämän asioiden jakamista. 

TÄRKEÄT KOHTAAMISET
Matkani tarkoitus on kohdata nyt ja ai-
emminkin työn piirissä olleita ihmisiä, 
kuulostella kuulumisia ja miettiä, mitä 
työ on nyt ja mitä se voisi vielä olla. Las-
ten, entisten työntekijöiden, vanhusten 
ja vammaisten, seurakuntalaisten sekä 
hiv-tukiryhmäläisten tapaaminen on tär-
keässä osassa näiden kuukausien aikana. 
Entiset orpotyöntekijät Howard ja Pat-
rick odottavat jo innolla, että pääsevät 
pitämään muutamia tilaisuuksia myös 
lapsille. Toivottavasti näemme paljon 
tuttuja kasvoja, jotta voimme kertoa 
kummeillekin tämän hetken kuulumisia. 

Rukoillaan, että osaamme työnteki-
jöidemme Moseksen ja Kachalan kanssa 
tarttua oikeisiin tehtäviin ja että Jumalan 
hyvät suunnitelmat saisivat toteutua myös 
tämän One Wayn työn kautta malawilais-
ten ja etenkin Nkhulamben laakson asuk-
kaiden elämässä parhaalla tavalla. Eräs 
vanha hengellinen laulu soi mielessäni, 
kun ajattelen työtä Malawissa. ”Meidän 
äänemme saa olla pieni ja hento, sillä Ju-
malan voima ja suuruus on mittaamaton.” 

Työ on Hänen, Hän kuljettaa ja joh-
taa. 

Estere työssään ruiskumaalarina.

MALAWIN TYÖ
040 756 8410 (vain WhatsApp-viesteille)
malawi@onewaymission.fi
Jos haluat liittyä Mervin kannattajarenkaa-
seen ja saada uutiskirjeitä Malawista, lähetä 
sähköpostia malawi@onewaymission.fi. Voit 
myös tukea Mervin työtä taloudellisesti One 
Way Missionin kautta.
Malawin työn tuki:
Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 1342



21

Uskovan perheen tyttärenä Mer-
vi Itälinna muistaa lapsuudesta, 
että varsinkin äidillä oli sydämel-

lään lähetystyö, ja hän toimi pienen 
seurakunnan vapaaehtoisena lähetys-
sihteerinä. Kodissa kävi seurakunnassa 
vierailevia lähetystyöntekijöitä ja siellä 
myös rukoiltiin lähetystyön puolesta. 
Kasvuympäristöllä onkin varmasti vai-
kutuksensa siihen, että Mervi on tehnyt 
työtä Malawissa ja on taas lokakuun 
alussa palaamassa sinne.

Tie Malawiin ei ollut kuitenkaan suo-
ra viiva kartalla, vaan se mutkitteli ja 
piirtyi aluksi Merviltä itseltäänkin kuin 
salaa. 

– Lukion jälkeen lähdin opiskele-
maan pukuompelijaksi, koska käsityön-
opettajan ammatti oli suuri haaveeni. 
Se idea kuitenkin kariutui, ja sen jäl-
keen opiskelin seurakuntaopistolla las-
tenohjaajaksi. 

Tulevaisuus näytti, että kumpikaan 
ammatti ei mennyt hukkaan Juma-
lan suunnitelmissa, vaan niille on ollut 
paikkansa niin kotimaassa kuin lähetys-
kentälläkin. 

– Lastenhoitajan keikkatöitä teen 
Suomessakin ollessani, Mervi kertoo. 

– Jumalan johdatus näkyy siinäkin, 
miten aina on löytynyt sopivia pätkiä 
töitä tarpeen mukaan.

LAPSENMUOTOINEN KUTSUMUS
Mervi työskenteli ammattiin valmistut-
tuaan lastenohjaajana. Sitten hän jäi 
vuorotteluvapaalle ja lähti Missionuor-
ten opetuslapseuskouluun. Mervi olisi 
halunnut koulun aktiomatkalle Afrik-
kaan, mutta sen aika ei ollut vielä. Mat-
kat suuntautuivat Islantiin ja Romaniaan.

– Pidimme Romanian romaanikylis-
sä lapsille tilaisuuksia ulkona. Kaikilla 
lapsilla ei ollut ulkovaatteita eikä ken-
kiäkään, vaikka siellä oli vuosisadan kyl-
min talvi. Jaoimme heille joulun aikaan 
sukkia ja saappaita.

– Yksi lapsista tuli ja nosti kätensä 
edessäni, että ota minut syliin, niin kuin 
vain tarvitseva lapsi voi tehdä. Silloin 
tajusin, että näitä tarvitsevia lapsia on 
maailmassa paljon, ja minun tehtäväni 
on olla heille syli, jota he kaipaavat.

Siinä tilanteessa tapahtui jotain, 
mikä nivoi yhteen menneen ja tulevan, 
antoi kutsun ja rohkeuden lähteä. 

– Marianne Raatikainen-Masamba 
oli ollut seurakunnassamme kertomas-
sa One Wayn Malawin-työstä jo aivan 
sen alkuvuosina. Se oli jättänyt minuun 
jäljen, kaipuun löytää oma paikkani ja 

Mervi Itälinna

Malawiin lähdössä 
TEKSTI ANNE LAINE  KUVAT MERVI ITÄLINNA 

JA MARIANNE RAATIKAINEN

uskaltaa tehdä jotakin vastaavaa. Aktio-
matkalla löysin sitten itseni Romaniasta, 
jossa tuo lapsi kutsui minua tekemään 
enemmän kaltaistensa lasten parissa, 
Mervi toteaa. – Lasten, joita ei kukaan 
näe tai pidä sylissä, joilla ei ole ketään, 
jonka silmistä peilata omaa arvoaan Ju-
malankaan silmissä.

SYDÄN JÄI MALAWIIN
Opetuslapseuskoulun aktiomatkat an-
toivat Merville rohkeutta lähteä lopulta 
tiimimatkalle Malawiin. 

– Ensimmäisen kolmen viikon mat-
kan aikana menetin sydämeni tuolle 
maalle ja sen ihmisille. Vuoden kulut-
tua siitä sanoin itseni irti seurakunnan 
työstä ja lähdin toteuttamaan unelmaa. 
Sain kokea olevani juuri omannäköisel-
läni paikalla, työ tuntui äärimmäisen 
merkityksellistä. 

Mervi kertoo tunteneensa, että Ju-
mala oli valmistanut tähän tehtävään 
niinäkin aikoina, jotka olivat näyttäneet 
hukkaan heitetyltä ajalta elämässä. 

– Malawissa vain ihmettelin, voiko 
tämä olla totta, että juuri minä kaikista 
ihmisistä saan olla tässä, sylinä orpolap-
sille, välittämässä heille Isän Jumalan rak-
kautta elämällä arkea heidän kanssaan. 

OMPELUKONE SAI UUDEN 
MERKITYKSEN
Malawissa lasten lisäksi myös vanhuk-
set ja vammaiset saivat apua jokapäi-
väiseen elämäänsä One Wayn työn 
kautta. 

– Kun kävimme katsomassa näitä 
heikommassa asemassa olevia ihmisiä, 
koin olevani etuoikeutettu, Mervi sanoo. 
–  Sain myös rukoilla heidän kanssaan 
ja niissä hetkissä monesti tajusin, että 

Jeesus itse oli siinä läsnä kohtaamassa 
näitä ihmisiä. He sanoivat saaneensa 
työn kautta uudenlaista arvoa ihmisten 
silmissä; varmasti myös heille oli tärkeää 
tajuta arvonsa Jumalankin silmissä.

Myös Mervin aiempiin käsitöihin 
ja ompeluun liittyviin haaveisiin tuli 
vastaus Kambalamen kylällä aloitetun 
vammaistyön kautta.

– Hankimme ompelukoneita, ja 
aloin opettaa vammaisille naisille om-
pelua ja kutomista. Jumala tiesi jo sil-
loin, kun valmistuin pukuompelijaksi, 
että olen jonakin päivänä Afrikassa 
opettamassa käsityötaitoja. 

RUKOUS ON TÄRKEIN
Mervi Itälinna on toiveikkaana ja odot-
tavalla mielellä lähdössä uudelle kau-
delle Malawiin.

– Lasten näkeminen taas pitkän ko-
ronatauon jälkeen on suuri asia sekä 
minulle että lapsille. Heille tuo toivoa, 
että on ihmisiä, jotka välittävät ja tuke-
vat heitä.

Lapsia ja heidän parissaan työsken-
televiä kannattelevat yhdessä vielä vah-
vemmat käsivarret: kaikkien yhteinen 
Taivaallinen Isä, joka kuulee rukoukset, 
huokaistaanpa ne Hänelle Malawista 
tai koti-Suomesta. 

– Malawissa ollessani olen mones-
ti saanut kokea, että rukoukset ovat 
konkreettisesti kantaneet yli hyvinkin 
vaikeiden tilanteiden.

One Wayllä on Malawin tulevaisuu-
den suhteen vahva ajatus siitä, että työ 
siellä jatkuu, Jumalan ajalla. 

– Hänen suunnitelmiensa mukaan 
siellä voi vielä alkaa jotain uutta ja se 
voi olla jo ihan kulman takana, toteaa 
Mervi. 

Mervi orpokodin poikien seurassa ja 
ompelua opettamassa.
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ISRAEL

Miten tasapainotella yhä kasva-
van länsimaisen antisemitis-
min ja tyytymättömyyden sekä 

oman maan puolustamisen välillä? Uusi 
ulkoministeri Naftali Bennet on ottanut 
jyrkemmät keinot käyttöön terrorismia 
vastaan. Tulevaisuus näyttää, miten te-
hokkaita ne ovat. 

Kaiken levottomuuden keskellä 
tehtiin maaliskuussa Kuolleella Merellä 
Qumranissa suurin arkeologinen löytö 
yli 70 vuoteen. Luolista löytyi lisää yli 2 
000 vuotta vanhoja essealaisten kirjoit-
tamia kääröjä, joissa oli osia Raamatun 
teksteistä, mm. Sakarjan ja profeetta 
Naahumin kirjat. Essealaisia pidetään 
yhtenä suurimmista Jeesuksen aikana 

Viime vuosi oli Israelissa monien muutosten ja haasteiden vuosi. Koronavirus toi 
omat rajoituksensa ihmisten elämään, epävarmuuden tulevaisuudesta ja joissakin 
tapauksissa jokapäiväisestä leivästä. Sisäpoliittisesti maassa kuohui, ja protestit 
olivat jatkuvia. Pääministeriin ja hänen työhönsä oltiin tyytymättömiä. Toukokuun 
lyhyt mutta ravisteleva sota Hamasia vastaan nosti esille uusia ongelmia. Miten Ga-
zan tilanne pitäisi hoitaa? 

TEKSTI KRISTIINA WILEY  KUVAT KRISTIINA WILEY
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alueella vaikuttaneista uskonnollisista 
lahkoista, fariseusten ja kirjanoppinei-
den lisäksi. Jeesuksen 
opetukset ovatkin hyvin lä-
hellä essealaisten tekstejä. 
Vanhimmat säilyneet Raa-
matun tekstit löydettiin 
vuonna 1979 Ketef Hin-
nomin hautaluolista Jeru-
salemin vanhan kaupungin 
kupeesta. Ne oli kirjoitettu 
kahdelle pienelle hopei-
selle käärölle ja ajoittuvat 
noin 650 eKr. Jerusalemin 
ensimmäisen temppelin 
aikaan ennen Babylonian 
karkotusta! Kääröissä oli 

muun muassa 3. Mooseksen kirjan Aa-
ronin siunaus. 

Vaikuttaa siltä, että kaikki tässä 
maassa todistaa Raamatun paikkansa-
pitävyydestä, ja tämänkaltaisia uusia 
löytöjä tehdään jatkuvasti! 

NAISTENKODIN TOIMINTA
Kesän ja erityisesti nyt syksyn juhlien ai-
kana naistenkotimme on saanut palvel-
la lyhytaikaisia asukkaita ja majoituksen 

tarvitsijoita. Kodilla on vie-
raillut kahteen otteeseen 
ashkelonilainen uskova 
nainen, joka menetti ke-
väällä miehensä koronalle. 
Perheessä on 9 kouluikäis-
tä lasta. Vierailut Jerusa-
lemissa ovat olleet heille 
tärkeitä hengähdystauko-
ja ja virkistystä. Myös mui-
ta Gazan rajan läheltä on 
vieraillut kodillamme. 

Meillä on ollut sydä-
mellämme, että koti saisi 
palvella myös uusia maa-

Tina Brea viettää lehtimajajuhlaa ashkelonilaisen äidin ja hänen lastensa kanssa
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 5-vuotias Kristiina:
”MINUSTA TULEE LÄHETYSSAARNAAJA!”

Tätä ei tosin olisi arvannut Kristiinan 
nuoruusvuosina. 

– Minusta tuli hirveän kapinalli-
nen, Kristiina muistelee. – Ihailin hippilii-
kettä ja rockyhtyeitä. Vähän vanhempana 
istuin sitten yökaudet kavereiden kanssa 
kahviloissa ja keskustelin filosofiasta, us-
konnosta, elämän tarkoituksesta ja siitä, 
mikä tässä kaikessa on totta.

Jossain vaiheessa Kristiina ajatteli, 
että Raamattu on todennäköisesti totta, 
mutta uskovat ovat ymmärtäneet sen 
väärin. Hän totesi, että pitäisi varmaan 
lukea se kirja.

”JEESUS, JOS OLET OLEMASSA, AUTA!”
Vuoden verran Kristiina oli mukana moo-
nilaisuudessa, jossa myös siteerattiin 
usein Raamattua. – Koin kuitenkin, että 

TEKSTI HANNA TORVALDS  KUVAT RACHEL WILEY JA HELJÄ WELIN
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hanmuuttajia erityisesti venäjänkie-
lisistä maista.  Ensimmäinen heistä 
on nyt syyskuun alussa maahan 
muuttanut Tina, joka on myös ko-
dilla vapaaehtoisena ja asuu täällä 
vuoden loppuun. Hän on isoäitinsä 
puolelta venäläinen ja puhuu venä-
jää, mikä auttaa paljon tässä työssä. 
Hän on energisesti mukana soppa-
keittiön toiminnassa sekä holokaus-
ti-vanhusten tapahtumissa. 

SYKSY ON YHTÄ JUHLAA
Syksyn juhlat alkoivat 7.9. Trumpe-
tin soiton juhlalla. Trumpetin ääni 
valmistaa kansaa suureen sovitus-
päivään, Jom Kippuriin, jolloin lä-
hes koko kansa paastoaa ja katuu 
syntejään. Koronasta ja kymmenien 
tuhansien turistien puuttumisesta 
huolimatta monituhatpäinen jouk-
ko kokoontui Länsimuurille rukoi-
lemaan ja laulamaan. Jeesuksen 
aikana temppelissä uhrattiin uhri-
lammas ja ”syntipukki” laskettiin 
erämaahan vapaaksi kansan synnit 
päänsä päällä. 

Tätä kirjoittaessani Israel juhlii 
Lehtimajajuhlaa eli Sukkotia. Per-
heet rakentavat pieniä lehtimajoja 
pihoille, terasseille ja jopa katujen 
varsille. Niissä syödään, lauletaan 
perheen ja naapureiden kera ja iloi-
taan iltaisin. Naistenkotimme eräs 
naapuri oli rakentanut ”sukkan” 
ulko-oven viereen katukäytävälle. 
Hän sanoi asukkaillemme, että he 
saavat käyttää sitä aina, kun se on 
tyhjillään. Näin asukkaamme saavat 
myös juhlia aidossa ”majassa”.

Tuleva vuosi on Israelissa Riemu-
vuosi, jolloin uutta satoa ei kylvetä, 
vaan peltojen annetaan levätä, ja 
syödään edellisten vuosien ylijäämäs-
tä. Monet noudattavat tätä sääntöä, 
vaikka se ei ole mikään perustuslakiin 
kirjoitettu asetus. 

Israel on uskonnollisin maa, jossa 
olen koskaan käynyt tai asunut. Sa-
pattina liikenne on pysähdyksissä 24 
tuntia ja kaikki kaupat ja virastot sul-
jettuina. Suurina juhlapyhinä, kuten 
Pesachina ja Lehtimajajuhlien aikana, 
julkinen elämä, virastot ja toimistot 
pankkeja ja postia myöten saattavat 
olla kiinni yli viikon. Maallistuneissa 
paikoissa, kuten Tel Avivissa, näitä 
sääntöjä ei niin tarkasti noudateta. 
Vaikka tavat olisivat vain perinteitä, 
on hyvä pysähtyä kerran viikossa. Ih-
miselle on hyödyllistä miettiä iankaik-
kisuuteen liittyviä asioita, vaikkapa 
juhlien aikana! 

totuus ja rakkaus kuuluvat yhteen, ja siel-
tä puuttui rakkaus, Kristiina sanoo. – Niin 
sitten lähdin sieltä.

Lukion viimeisellä luokalla hänellä 
oli erilaisia pelkotiloja ja ahdistusta. Ne 
saivat hänet kerran illalla rukoilemaan: 
”Jeesus, jos sinä olet olemassa, auta!” 

– Silloin mieleeni nousivat sanat: 
”Näiden ahdistusten takia Jeesus kuo-
li ristillä.” Sain valtavan rauhan, pelko 
hävisi, ja tajusin, mistä uskossa on kyse. 
Ajattelin, että jos Raamatussa lukee näin, 
minullakin on toivoa.

Kaupungilla hän kohtasi erään ame-
rikkalaisen pojan, joka oli evankelioimas-
sa Aleksanterinkadulla ja sanoi, ettei Kris-
tiinan itsensä tarvitse osata mitään, vaan 
ainoastaan pyytää. Silloin 19-vuotias 
Kristiina rukoili miehen perässä uskovan 
rukouksen ja koki valtavan Jumalan koh-
taamisen – ihan kuin siteet hänen ympä-
riltään olisivat pudonneet. 

Kun hyvä ystävä soitti ja kertoi, että 
oli tullut uskoon, ja pyysi Kristiinaa mu-
kaansa kokoukseen, he menivät yhdessä 
Paavo Hiltusen puhetilaisuuteen, jossa 
Lähetysnuoret olivat laulamassa ja todis-
tamassa. – Oivalsin, että tuo oli juuri sitä, 
mitä olin etsinyt, Kristiina toteaa.

Kun nuoret sitten pyysivät häntä mu-
kaansa Linnunlauluun, jossa Lähetysnuor-
ten keskus silloin oli, Kristiina lähti iloiten 
mukaan. Perillä hän joutui Ritu Ylipah-
kalan ”käsittelyyn”, ja Ritusta tuli hänen 
hengellinen äitinsä. Kristiina muutti suu-
reen huoneeseen, jossa hänen lisäkseen 
asui 10 muuta nuorta naista.

Tavallisessa työläisperheessä kasvanut 
Kristiina Wiley ei kotonaan kuullut us-
kosta eikä Jeesuksesta. Hänen vanhem-
pansa eivät olleet uskovia eikä perhe 
käynyt edes jouluna kirkossa. Tytär pääsi 
kuitenkin viisivuotiaana pyhäkouluun 
naapuriin. Kun pyhäkoulussa kävi 
vieras, joka kertoi lähetystyöstä, siitä jäi 
vahva kipinä pienen tytön mieleen. Hän 
innostui niin, että kun joku hyväntah-
toisesti kysyi, mikä sinusta tulee isona, 
5-vuotias Kristiina vastasi epäröimättä: 
”Lähetyssaarnaaja!” 
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Nyt koronavuosien aika-
na hän ei ole päässyt 
käymään paikan päällä, 

mutta työ on kaikesta huolimat-
ta jatkunut paikallisten uskoon 
tulleiden kautta. Itseasiassa Ju-
mala on niin siunannut tämän 
kylvön, että alueelle on syntynyt 
niiden viiden vuoden aikana, 
jolloin tämä pieni järjestö on 
jakanut ruokaa ja humanitaaris-
ta apua, 28 uutta seurakuntaa, 
itsenäisesti, ilman paikallisten 
katolisten kirkkojen vaikutusta. 

Avustusten lisäksi paikalliset 
uskoon tulleet ovat jakaneet yli 
4 000 Raamattua, joista 38 mus-
limijohtajaa ovat saaneet oman-
sa. Monet uskonnolliset johtajat 
ovat osoittaneet kiinnostusta 
kristinuskoa kohtaan ja useiden 
sydän on muuttunut. 

Uskovia on kielletty moneen 
kertaa saarnaamasta Jeesuk-
sen nimessä. Heitä on vedetty 
tuomioistuimiin, mutta tähän 
mennessä Jumala on aina va-
pauttanut heidät. Viimeksi, kun 
yksi uskovien johtajista oli kuu-
lusteltavana kylän imaamien ja 
johtajien edessä, häntä jälleen 
kiellettiin lausumasta Jeesuksen 
nimeä, mutta avustuksia hän 
saisi jakaa. Tähän hän vastasi 
rohkeasti, että on mahdotonta 
olla hiljaa nimestä, joka paran-
taa särjettyjen leskien sydämet 
ja antaa toivon ihmisille. Kun 
kaikki muut olivat lähteneet 
ulos, pääimaami taputti häntä 
olalle ja sanoi: ”Jatka vain sa-
maan tahtiin!”

KAKSI USKOVAA PERHETTÄ 
KAIPAA TURVAPAIKKAA
Uutiset herätyksestä Kurdista-
nissa ovat kiirineet jo ulkomaille 

Kirjoitin noin vuosi sitten siitä, 
miten Jumala johdatti israelilai-
sen pastorin Antony Simonin 
julistamaan evankeliumia Irakin 
kurdialueelle, ja miten hänen 
kuolemansa jälkeen työtä jatkoi 
hänen työtoverinsa, eteläafrikka-
lainen Mark Van Niekerk. 

JUMALAN TEOT
SUUREN AHDISTUKSEN KESKELLÄ LÄHI-IDÄSSÄ
TEKSTI KRISTIINA WILEY  KUVA MARK VAN NIEKERK

asti. Uskovien johtaja K sai sähköpostin 
nimekkäältä muslimijohtajalta Englan-
nista. Kirjeessä hänelle tarjottiin mil-
joona dollaria, jos hän luopuisi kristin-
uskosta ja Jeesuksen saarnaamisesta. 
Jos hän ei luovu, seuraukset olisivat 
kohtalokkaat hänelle ja hänen perheel-
leen. 

Tästä ja muista toistuvista uhkauk-
sista johtuen Mark koki tänä kesänä, 
että kaksi uskovien ryhmien johtajaa 
olisi hyvä tuoda länteen turvaan. Niin 
hän kutsui K:n ja A:n perheineen luok-
seen Etelä-Afrikkaan, jossa he saivat 
oleskeluluvat syyskuun loppuun saak-
ka. Sinä aikana heille pitäisi löytää 
maa, johon he voisivat asettua asu-
maan turvassa. 

Molemmissa perheissä on kaksi 
kouluikäistä lasta. Vielä tämän kirjoit-
tamisen aikana (18.9.) mitään tällaista 
maata ei ole löytynyt. Monet maat otta-
vat vastaan turvapaikanhakijoita, mutta 
kristityt eivät ole ensisijalla, vaikka 80 
% maailman vainotuista kristityistä on 
muslimimaista. Nyt niin USA kuin muut 
länsimaat näyttävät kääntäneen selkän-
sä Afganistanin kristittyjen ahdingolle.  
Myös muista maista tulevien kristittyjen 
pakolaisten on vaikea saada turvapaik-
koja länsimaista.

Muistetaan vainottuja uskovia si-
sariamme ja veljiämme rukouksin, niin 
tätä nuorta seurakuntaa Kurdistanissa 
kuin Afganistaninkin uskovia Talebanin 
hirmuvallan alaisuudessa. Sekä myös 
ystäviämme Etelä-Afrikassa, että Ju-
mala avaisi heille ovet ja johdattaisi 
heidän elämäänsä. He maksavat kaikki 
kallista hintaa uskostaan, jotkut elämäl-
lään!  

Jer 29:11 ”Sillä minä tunnen ajatuk-
seni, jotka minulla on teitä kohtaan, 
sanoo Herra; rauhan eikä turmion 
ajatukset; minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon.”

KUTSU SELKENEE 
Kristiinan uskonmatka eteni ensin opetuslap-
seuskouluun ja sitten Lähetysnuorten slaa-
vilaistyöhön tähtäävään kouluun Tanskassa 
vuonna 1977. Hän osallistui aktioon Hollan-
nissa ja asui useamman vuoden Itävallassa. 

– Rukoilin paljon, mikä on Jumalan suun-
nitelma minun elämälleni, Kristiina kertoo. – 
Koin, että Jumala laittoi Venäjän juutalaiset 
sydämelleni. 

Tähän vaiheeseen liittyi myös hänen en-
simmäinen Leningradin matkansa. 

Itävallassa Kristiina oli ystävystynyt Al ja 
Carolyn Akimoffin perheen kanssa, ja per-
heen palattua Kaliforniaan hän oli 6 kk hoi-
tamassa heidän neljää lastaan. Kalifornian 
jälkeen oli aika jäädä pois Lähetysnuorista. 
Kristiina palasi Suomeen ja tutustui tulevaan 
mieheensä Roger Wileyyn. 

– Jumala antoi meille kaksi ihanaa tytärtä, 
jotka nyt ovat jo aikuisia, Rachelin ja Michel-
len, ja olen heistä todella kiitollinen!

”ELÄMÄSSÄSI ON NYT JUUTALAISTEN AIKA”
Vuonna 1996 Kristiina löysi Perjantai Kristuksel-
le -illat ja tuli niiden kautta mukaan One Wayn 
toimintaan. Hän alkoi myös opiskella venäjää 
mm. Venäjän kulttuurikeskuksen kursseilla ja 
yliopiston venäjän luennoilla. – Venäjän laitok-
sella oli todella hyvät opettajat, ja lopulta sain 
maisterin paperit sekä venäjän että englannin 
kielistä.

Kun Kristiina sitten One Wayn tiimien 
kanssa kävi Venäjällä, hän ihmetteli, missä 
juutalaiset oikein ovat. Vuonna 2000 Jumala 
kehotti heitä lähtemään pois Leningradista ja 
menemään kylille. ”Sinun elämässäsi on nyt 
juutalaisten aika!”

Viipurissa Kristiina tutustui melkein heti 
juutalaiskeskuksen vetäjään Lev Kremeriin ja 
pian myös Uusi Viini -yhtyeen Jevgeni Tzip-
rushiin ja Shlomo Khaikovitchiin. Shlomo pyy-
si Kristiinaa mukaan Käkisalmeen, ja jo ensim-
mäisellä matkallaan siellä hän tapasi Valentina 
Kutuzovan, joka on nyt vuosia toiminut One 
Wayn evankelistana Venäjällä.

Vasta vuonna 2004 Kristiina pääsi ensim-
mäistä kertaa Israeliin, kun One Way teki tiimi-
matkan sinne. Sen jälkeen hän alkoi itse vetää 
Israelin tiimejä. Lisäksi Kristiina toimi vuosina 
2012–2015 Espoossa One Wayn naistenkodin 
vetäjänä. 

– Jälkeenpäin olen saanut nähdä, miten 
tarkkaan Jumala valmisti minua siihen työ-
hön, jota nyt teen Israelissa, Kristiina toteaa. 
– Opin jo Suomessa sen, miten tärkeää on 
tehdä yhteistyötä monien eri tahojen, mm. 
sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaalinen aut-
tamistyö on aina tiimityötä, monen yksilön ja 
järjestön yhteinen ponnistus.

2015 marraskuusta lähtien Kristiina on viet-
tänyt pidempiä aikoja Israelissa ja työskentelee 
mm. One Wayn naistenkodilla Jerusalemissa. 
Ja vaikka hän opiskelee hepreaa koko ajan, 
hän toteaa puhuvansa siellä eniten venäjää – 
niin paljon venäjänjuutalaisia on muuttanut Is-
raeliin. Jumalan johdatus on ollut täydellistä.  
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Korona-aika on varmasti kaikilla lähetyskentillä aiheuttanut paljon 
kaipausta nähdä ja tavata ystäviä, jotka ovat tulleet rakkaiksi ja tu-
tuiksi lähetysmatkojen myötä. Tiimiläisetkin ovat kaivanneet toisi-
aan. Siksi Venäjän tiimi on yrittänyt pitää huolta siitä, että tapaamme 
ainakin täällä Suomessa. 

Kun kesällä grillasimme aurinkoi-
sella rukousvuorella ja juttelim-
me, Kristiina Wiley keksi, että voi-

simme lähettää Venäjän ystävillemme 
videotervehdyksen, kun emme itse pää-
se tapaamaan heitä. Päivi Ranta tarttui 
heti ideaan ja kirjoitti näytelmätekstin 
teemasta ”Maailman rikkain ihminen”. 
Niinpä sitten kokoonnuimme syyskui-
sena lauantaina Houseen ja kuvasimme 
videon. Kristiina tervehti alussa venäjäk-
si kaikkia katselijoita, sen jälkeen oli ylis-
tyslauluja, draamaesitys ja useamman 
tiimiläisen rohkaisevia puheenvuoroja. 
Ihana tulkkimme Irma Kähäri tulkkasi 
niin näytelmän kuin tervehdyksetkin, 
ja vielä samana päivänä Kristiina latasi 
esityksen Youtubeen ja lähetti osoitteen 
kaikille Venäjän tutuillemme.

VALENTINALLE KUULUU HYVÄÄ
Evankelistamme Valentina Kutuzova 
on ollut paremmassa kunnossa kuin 
kesällä ja on jaksanut jatkaa raamattu-
piirin pitämistä. Sen lisäksi heidän seu-
rakunnassaan Käkisalmessa on alkanut 
päivittäinen aamurukous, joita Valenti-
na ystävineen vetää. 

Valentina kertoi ylpeänä tulkil-
lemme Irmalle, että hänen tyttärensä 
Galina on työnsä ohella suorittanut 
kuorma- ja linja-auton ajokortit. Ga-
lina on armeijan palveluksessa, josta 
jäädään nuorena eläkkeelle, joten 
näin hänellä on mahdollisuus jatkaa 
työuraansa kuljettajana. Galina on ol-
lut usein meidän aktiomatkoillamme 
äitinsä kuljettajana ja olemme toden-
neet hänet hyvin ammattitaitoiseksi 
kuskiksi.

NADJA PERHEINEEN TARVITSEE 
RUKOUKSIA
Nadjan terveydentila on vähän pa-
rempi kuin viime Raportissa kerrot-
tiin. Suurin huolenaihe tällä hetkellä 
on hänen kehitysvammainen noin 
12-vuotias tyttärensä. Tyttö sai pai-
kan hoitolaitoksessa, mutta kun hän 
ei suostunut syömään eikä puhumaan 
siellä, hänet lähetettiin takaisin kotiin. 
Nadja ei tällä hetkellä jaksa osallistua 
Valentinan vetämään raamattupiiriin, 
jota nyt pidetään Käkisalmessa eikä 
Nadjan kotipaikassa Räisälässä. Muis-
tetaan heitä rukouksin, että Herra 

johdattaisi oikean avun tähän tilan-
teeseen.

APUA KIRVUN 
NARKOMAANIKESKUKSEEN
Kirvusta kysyttiin kesällä, voisimmeko 
avustaa heitä lämmityskustannuksissa. 
Lähetimme heille avustuksen, jolla he 
saivat hankittua ison kasan kivihiiliä. 
Nyt ei kodissa tarvitse palella pakkas-
tenkaan tultua.

RICHARD JA JUDY VENÄJÄLLE
Saimme iloisen viestin Viipurin Kristillis-
tä keskusta vuosikymmeniä vetäneiltä 
Richard ja Judy Groutilta, että he ovat 
menossa käymään Viipurissa nyt syksyn 
aikana. Tällä noin kuukauden vierailulla 
on suuri merkitys sekä heille että niille 
ystäville, jotka jatkavat heidän aloitta-
maansa työtä Viipurissa. Herra siunat-
koon heidän matkansa. 

Venäjän kuulumisia
TEKSTI IRMELI STENLUND  KUVAT SERGEI GROMYHAL JA HANNA TORVALDS

Kirvun lämmitykseen tullut kivihiililasti.

Draamaesitys Venäjän ystävillemme.

VENÄJÄN TYÖ
040 723 8188
venaja@onewaymission.fi
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Mongolian koronatartuntojen määrä alkoi kasvaa no-
peasti viime huhtikuussa. Maa oli selvinnyt kohtalai-
sen hyvin taudin alkuvaiheista, sillä heti infektioiden 

ilmaannuttua Mongoliassa laitettiin Kiinan vastainen pitkä 
raja kiinni ja suljettiin yhteydet muihin maihin. Lisäksi koko 
maassa aloitettiin kokoontumisrajoitukset ja näyttikin siltä, 
että maa selviää pandemiasta vähin vaurioin. 

Nyt tilanne on kuitenkin vaikeutunut, tartuntoja on päi-
vittäin tuhansia ja sairaalahoidossa on tätä kirjoittaessani yli 
20 000 henkilöä. Myös työmme johtaja Munkhuu Magsar 

MONGOLIASSA VAIKEA KORONATILANNE – 
TYÖNJOHTAJAMME SAIRAALASSA

MONGOLIA

TEKSTI TIINA SINKKONEN  KUVAT ERDENETUYA BATMYAGMAR

Kauniin kesän jälkeen syksy on tuonut tullessaan entises-
tään vaikeutuneen koronatilanteen, ja monia työntekijöi-
tämme on joutunut sairaalahoitoon. Sairaalapaikat ovat 
täynnä eikä uusia potilaita voida ottaa.

ja hänen miehensä Miigaa, sosiaalityön-
tekijä Tuul ja varastonhoitaja Lhagva 
ovat sairastuneet koronaan. Heistä Tuul 
odottaa edelleen sairaalapaikkaa, muut 
ovat jo sairaalahoidossa. Rukoillaan ys-
täviemme ja koko Mongolian puolesta.

ALKAVA TALVI TUO LISÄÄ ASUKKAITA 
Pääkaupunki Ulan Batorissa sijaitsevas-
sa työkeskuksessamme on myös ollut 
hiljaista. Työntekijöiden sairastumisten 
lisäksi kokoontumisrajoitukset vaikeut-
tavat toimintaa. Samalla mongolialainen 
talvi on juuri alkamassa, mikä tulee lisää-
mään huomattavasti majoitustarvetta. 
Kylmän talven aikana kaduilla ja metsis-
sä asuneidenkin on pakko saada läm-
min asumus, sillä Mongolian talvisää on 
todella jäätävä. Tällä hetkellä miesten-
kodilla asuu 15 henkilöä, mikä on noin 
neljännes normaalista talviasutuksesta.

Keskuksessa toimii sekä miesten- 
että naistenkoti vankilasta vapautuneille 
ja alkoholismista vapautumaan pyrkivil-
le henkilöille. Hoidoksi tarjotaan evan-
keliumin lisäksi vertaistukea, sillä moni 
henkilökunnan jäsen on itsekin noussut 
alkoholismista. On rohkaisevaa kuulla 
näitä muutostarinoita. Työkeskuksen 
johtajan, Munkhuun sanoin: ”Ihmisen 
sydämen asenne on tärkeämpi kuin mi-
kään diplomi tai koulutus.” Tämän lä-
himmäisenrakkauden hedelmät näkyvät 
muuttuneina elämänkohtaloina ja Juma-
lan rakkauden ilmentyminä usein niin 
haasteellisen arjen keskellä.

Kokoontumisrajoitukset ovat vai-
keuttaneet myös pääsyä Mungmoritin 
vankilaan, missä keskuksen väki sään-
nöllisesti vierailee. Vierailut ovat olleet 
lähinnä ruoka- ja vaatetarvikkeiden vie-
mistä. Vankeihin pidetään muutenkin 

yhteyttä, ja kun he vapautuvat vankilasta, monelle on työ-
keskuksella jo valmis paikka, mihin tulla asumaan. Myös per-
heitä pyritään yhdistämään ja rakentamaan uutta yhteyttä 
rikkoutuneiden ihmissuhteiden tilalle.

SATO SÄILÖTTY TALVIKAUTTA VARTEN
Kesän sato on jälleen korjattu talteen. Kellari on täyttynyt 
perunoista ja juureksista ja varastot säilötyistä vihanneksista. 
Keskus onkin varsin omavarainen – lähes kaikki, mitä tarvi-
taan, pyritään tekemään itse. Kaupungin ulkopuolella sijait-
sevat työkeskuksen laajat vuokrapellot ja suuri kasvihuone. 
Miestenkodin miehiä asustaa jurtassa pellon laidalla, joten 
heidän on helppo huolehtia kastelusta ja kitkemisestä. 

Sadonkorjuun aikaan kaikki kodilta lähtevät auttamaan. 
Kesällä tehtiin myös maitotuotteista juustoja tulevan varal-
le, ja syksyn tullen alkaa taas huopatöiden teko, lämpimille 
huopikkaille ja hatuille on tarvetta.
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MONGOLIAN TYÖ
Kummisihteeri 
Ulla Kärnä 
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

Mongolialaiset ystävämme ovat varsin yrit-
teliäitä ja ahkeria. Tulee mieleen sanonta ”rak-
kaus on kekseliäs”, sillä niin monia hyviä hank-
keita on toteutettu lähimmäisten auttamiseksi. 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin 
vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaik-
ka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tun-
tisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka 
minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää 
vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi 
mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni mui-
den ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini 
poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, 
en siitä mitään hyötyisi. (Room. 13:1–3)  

KIINA JA JEAN TARVITSEVAT 
RUKOUKSIAMME

TEKSTI TIINA SINKKONEN  KUVA JEAN

Kiinan työmme johtaja Jean on parhaillaan sairaalassa. Lasten-
kodilla työ kuitenkin jatkuu pitkän koronakaranteenin jälkeen.

Lastenkoti Kauniissa satamassa käydään koulua, ja lap-
set ovat innokkaasti mukana. Koulun jatkuminen on suuri hel-
potus pitkän kokoontumisrajoitusjakson jälkeen. Koronatilanne 
Kiinassa on nyt rauhoittunut ja tartuntoja on enää vähän. Tähän 
ovat varmasti vaikuttaneet Kiinan järeät toimenpiteet taudin tu-
kahduttamiseksi. Lastenkodillakin on saatu säilyä turvassa.

MUISTETAAN JEANIA
Työmme johtaja Jean kuitenkin sairastaa, eikä sairauden laadus-
ta ole vielä varmaa tietoa. Voimme vain rukoilla hänen puoles-
taan ja myös koko lastenkodin puolesta, että hyvä Herramme 
varjelee niin Jeania ja Paulia kuin lapsia ja hoitajiakin kaikilta 
sairauksilta ja muilta ongelmilta.

Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa 
yöpyy, se sanoo Herralle: ”Sinä olet minun turvani ja linnani, 
minun Jumalani, johon minä luotan. Sulillaan Hän suojaa sinua, 
Hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kil-
pi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää 
nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee 
tuhojaan keskellä päivää. (Ps. 91:1–2,4–6) 

KIINAN TYÖ
045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

KIINA

Tiilien tekijöitä
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Vaimollani Swarnalla diag-
nosoitiin viime keväänä val-
tavia sidekudoskasvaimia, ja 

lääkärit suosittelivat välittömästi 
kohdun poistoa. Kasvainten no-
pean kasvuvauhdin perusteella 
lääkärit eivät olleet varmoja, oliko 
kyseessä syöpä vaiko vain hyvän-
laatuiset kasvaimet. Jännitimme ja 
rukoilimme, että leikkaus onnistuisi 
ja ettei kyseessä olisi syöpä. 

Leikkaus päätettiin suorittaa 
22.4.21. Päivää ennen leikkausta 
Swarnalta ja minulta otettiin sai-
raalassa koronatesti, joka vaadittiin 
ennen leikkaukseen pääsyä. Tulos 
oli molemmilla negatiivinen, joten 
leikkaus tehtiin. Lähes viisituntinen 
leikkaus sujui hyvin. Ylistimme Her-
raa tästä suuresta ihmeestä. Vajaa 
vuorokausi myöhemmin Swarna 
pääsi pois sairaalasta, ja lähdimme 
kotiin iloisin mielin 23. huhtikuuta.

ONKO TÄMÄ KORONAA?
Heti kotiin päästyämme tunsin, ettei 
minulla ollut kaikki hyvin. Oloni oli kuu-
meinen ja sydämeni löi villisti. Epäilin 
koronaa, koska Intiassa oli juuri alkanut 
koronan toinen aalto ja uutisissa ker-

Intian työmme vetäjä Joel Kodali sairastui keväällä koronaan, joka jälkitauteineen vei hänet kolmesti sairaalaan ja 
sai jo ajattelemaan kuolemaa. Vaikka kamppailua elämän ja kuoleman välillä kesti neljä kuukautta, Jumala oli koko 

ajan hänen kanssaan ja antoi sydämeen rauhan. Tässä Joelin oma kertomus rankasta sairausajastaan.

rottiin sen nopeasta leviämisestä ym-
päri maata. Otin oksimetrin ja tarkis-
tin, oliko happisaturaationi kunnossa. 
Arvo oli hyvä, mutta sykkeeni oli 135 
kertaa minuutissa. Mietin, voisiko tämä 
olla selvä merkki koronasta. Pelkoni 
muuttui todeksi, kun mittasin Swarnan 
pulssin. Se oli 130 kertaa minuutissa. 
Eristimme itsemme välittömästi muus-
ta perheestä. Meidän kamppailumme 
koronan kanssa oli juuri alkanut.

Hyvin pian myös Swarnalle tuli 
kuumetta, ja viiden päivän sisällä 
kaikki lapseni alkoivat valittaa kuu-
meesta ja vartalokivuista. Niinpä oli 
täysin selvää, että kaikki kotonam-
me olivat saaneet tartunnan. Koska 
karanteenilla ei ollut enää merkitys-
tä, kokoonnuimme yhteen syömään 
ja pilailimme tilanteestamme, eihän 
kukaan meistä ollut vakavasti sairaa-
na. Itse asiassa Swarna ja lapsemme 
olivat jo alkaneet tuntea olonsa pa-
remmaksi. Heillä ei ollut enää kuu-
metta eikä muitakaan oireita. Mi-
nullakaan ei ollut suurempia oireita 
ja kaikki näytti hyvältä. Odotimme 
vain, että kaksi viikkoa kuluisi, jolloin 
olisimme vapaita sairaudestamme, 
emmekä olisi enää uhkana muille.

TEKSTI JOEL KODALI  KUVAT SWARNA KODALI JA PIXABAY

INTIA

KAMPPAILUNI
KORONAN KANSSA

Järkytyksekseni kaikki kuitenkin 
muuttui, kun sairastumisestani oli 
kulunut 12 päivää. Heräsin keski-
yöllä yhtäkkiä outoon tunteeseen 
päässäni. Tarkistin happisaturaati-
on ja se oli 90, mikä on jo alhainen 
lukema. En saanut sitä nousemaan, 
vaikka kuinka voimakkaasti yritin 
hengittää sisään. Itse asiassa mitä 
enemmän yritin, sitä alhaisemmak-
si lukema laski. Oli poikkeuksel-
lista, etten joutunut haukkomaan 
henkeä, vaikka happisaturaatio oli 
alhainen. Myöhemmin sain kuulla 
lääkäreiltä, että kyseessä oli ”happy 
hypoxia”, vaikka en kyllä ymmärtä-
nyt, mitä syytä siitä on olla niin ”iloi-
nen”! Joissakin tapauksissa esim. 
koronapotilailla veren happitaso voi 
olla alhainen ilman, että heillä olisi 
hengitysvaikeuksia.

VUODEPAIKKAA JA HAPPEA 
ETSIMÄSSÄ
Yrittäessäni kävellä tunsin pyörty-
väni ja aloin tajuta, ettei tilanteeni 
ollut enää normaali. En sanonut 
sitä Swarnalle, koska pelkäsin, että 
hän veisi minut kiireesti sairaalaan. 
Minulla oli kyllä hyvä syy kieltäy-
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tyä sairaalaan menosta, olinhan nähnyt niin monen 
menevän sinne palaamatta elävänä takaisin. Swarna 
katseli kuntoani ja soitti eräälle ystävälääkärilleni ja 
selosti hänelle tilanteeni. Lääkäri käski välittömästi 
lähteä sairaalaan. Kieltäydyin kuitenkin lähtemästä, 
koska en halunnut uskoa, että tilanteeni olisi vakava.

Aamuun mennessä kuntoni oli heikentynyt yhä 
enemmän nopeasti putoavan happisaturaation myö-
tä. Rukoilin lyhyesti ja päätin ensin mennä tarkastut-
tamaan keuhkojeni kunnon. Niinpä menimme Vija-
yawadassa sijaitsevaan kuvantamokeskukseen, jossa 
keuhkoistani otettiin tietokonetomografia (CT-kuva). 
Swarna lähetti raportin lääkäriystävälleni, joka sen 
nähtyään pakotti Swarnan viemään minut lähimpään 
sairaalaan, jossa olisi happea saatavilla.

Intiassa oli silloin koronan toinen aalto huipus-
saan. Sairaaloissa ei ollut tilaa, ja vuodepaikan löyty-
minen, jossa saisi myös happea, oli lähes mahdoton-
ta. Monet kuolivat, koska sairaaloissa oli valtava pula 
hapesta. ”Hän tarvitsee happea välittömästi!” huusi 
lääkäriystäväni Swarnalle puhelimessa. 

Niinpä kiiruhdimme lähistöllä olevaan koronapo-
tilaita hoitavaan sairaalaan, mutta se oli jo ihan täyn-
nä. Swarna aneli pitkään, että he tekisivät jotakin, 
koska happisaturaationi oli pudonnut jo vaarallisen 
alhaalle. Lopulta eräs sairaalan lääkäreistä puhtaasta 
säälistä vei minut maanalaiselle parkkipaikalle, jonne 
hän järjesti minua varten happisylinterin. Hän sanoi, 
että tämä oli vain tilapäinen toimi ja meidän pitäisi 
lähteä sieltä mahdollisimman nopeasti. Paikka oli 
täynnä koronaan kuolleitten ruumiita. Makasin park-
kipaikalla happinaamari kasvoillani ja totesin, että 
happisaturaatio oli yhä vaarallisen alhaalla, lukema 
oli 70. Vaikka olin pitänyt happinaamaria tunnin, hap-
pisaturaatio ei ollut yhtään parantunut. Syykin oli hy-
vin yksinkertainen: olin saanut tyhjän happisylinterin.

Swarna päätti, ettei tämä ollut minulle oikea paik-
ka, vaan meidän pitäisi pian löytää vuodepaikka sel-
laisesta sairaalasta, jossa saisi happea. Monet soitte-
livat hänelle ja ehdottivat eri sairaaloita. Tuolloin oli 
vaikea löytää edes ambulanssia, jossa olisi happea. 

Juuri silloin Jumala lähetti luoksemme neljä One 
Way -kylän entistä orpokodin poikaa. Eräs heistä, 
Isaac, oli ambulanssinkuljettaja. Hän toi ambulanssin, 
jossa oli happea, ja pojat siirsivät minut välittömästi 
sinne. Niin aloitimme matkan sairaalasta sairaalaan 
kerjäten vuodepaikkaa, jossa saisi happea. Mutta 
sellaista ei löytynyt. Jouduin olemaan ambulanssissa 
tuntitolkulla, kun pojat ajoivat lähes jokaiseen kau-
pungissa olevaan sairaalaan.

SAIRAALAIHME
Viimein Jumala johdatti meidät Vijayawadan keskus-
tassa olevaan sairaalaan, jossa sain vuodepaikan ja 
happea. Se oli suuri ihme. Kukaan ei tiennyt, että ky-
seinen sairaala oli edes olemassa. Se oli avattu vain 
paria päivää aiemmin. (Ihme on se, että hallitus sulki 
sairaalan vain pari päivää sen jälkeen, kun pääsin siel-
tä pois, koska sillä ei ollut asiaankuuluvia papereita.)

Jouduin sairaalassa teho-osastolle, jossa oli kaikki 
tarvittavat laitteet, happi mukaan lukien. Olin siellä 
seitsemän päivää, ja minulle annettiin paljon steroi-
deja, verenohennus- ja muita lääkkeitä.

Noiden päivien aikana näin valtavasti ihmisten 
kärsimystä ympärilläni. Myös minulla oli kovia kipuja, 
haukoin henkeä ja kärsin, mutta Jumala ei antanut mi-
nun kärsiä yhtä paljon kuin muut teho-osastolla ole-
vat. Näin päivittäin ihmisten kuolevan silmieni edessä. 

INTIAN-MATKA 2022 

KAMPPAILUNI
KORONAN KANSSA

Jälleen kerran lähestyy se aika vuodesta, 
jolloin tulisi valmistautua vuoden 2022 In-
tian matkaan. Koronatilanteesta johtuen 
emme kuitenkaan uskalla vielä tässä vai-
heessa ottaa ilmoittautumisia vastaan, kos-
ka saattaa olla, että matka ei toteudukaan. 
Tälläkin hetkellä kaikki Intiaan saapuvat 
ulkomaalaiset velvoitetaan mm. 10 päivän 
karanteeniin Intiassa. Tämän vaatimuksen 
ollessa voimassa ei ole mahdollista koota 
normaalia tiimimatkaa kokoon. 

Jos tilanteessa kuitenkin tapahtuu muu-
tos, voimme järjestää matkan. Seuraa siis 
tiedotustamme. Mikäli matka toteutuu, 
ajankohta lienee helmikuussa 2022.

ONE WAY KAUPPA
raitis & rakentava

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Vaikka olinkin hyvin surullinen ja ma-
sentunut kaikesta siitä, mitä tapahtui, 
Jumala antoi minulle käsittämättömän 
uskon: en uskonut hetkeäkään kuoleva-
ni. Happisaturaationi nousi hiljalleen, ei 
kuitenkaan niin paljon kuin odotin. Se 
vaihteli noin 90:ssä, mutta heti kun otin 
muutaman askeleen, se putosi 80:een 
ja melkein pyörryin. Tunne, ettei voi 
hengittää ilman happea, oli hirveä.

NÄIN ELÄMÄN UUSIN SILMIN
Nuo päivät teho-osastolla muuttivat 
suhtautumiseni elämään. Tajusin elämän 
haavoittuvuuden ja sen, että se saattaa 
loppua milloin tahansa. Joka päivä vie-
tin aikaa hiljaisessa rukouksessa katuen 
omia syntejäni, menettämiäni tilaisuuk-
sia ja tuhlattua aikaa elämässäni. Pyysin 
Jumalaa antamaan minulle uuden mah-
dollisuuden elää merkityksellisempää 
elämää – elämää, jolla on tarkoitus ja 
loppuun saatettu tehtävä. Sanoin Juma-
lalle, etten ole valmis kuolemaan nyt! 

Swarna odotti koko ajan sairaalan 
aulassa. Meillä oli tapana puhua lasisei-
nän lävitse. Hän kertoi, kuinka monet 
ihmiset rukoilevat puolestani, erityisesti 
ystävämme Suomessa.

En ollut vielä täysin tervehtynyt, kun 
minut viikon kuluttua lähetettiin pois 
sairaalasta. Lääkärit olivat sitä mieltä, 
etten enää tarvitse sairaalahoitoa. Syy-
nä saattoi olla myös se, että niin monet 
koronasairaat odottivat ulkopuolella 
sairaalaan pääsyä. Joka tapauksessa 
ylistimme Jumalaa kaikesta Hänen ar-
mostaan. Menimme kotiin, ja kaikki su-
kulaisemme iloitsivat puolestani. Hekin 
kiittäen ylistivät Herraa. Minun koro-
nakamppailuni ei kuitenkaan päättynyt 
tähän. Se oli itse asiassa vasta alkanut!!

UUSI MATKA SAIRAALAAN
Oltuani pari päivää kotona huomasin 
virtsan määrän huomattavasti pienen-
tyneen ja minulla oli kovia alaselkäkipu-
ja. Minulle tehdyistä kokeista kävi ilmi 
erittäin korkea veren kreatiinipitoisuus: 
minulla oli munuaisten toimintahäiriö. 
Perheeni painosti minua takaisin sairaa-
laan, mutta olin niin väsynyt ja heikko, 
etten suostunut lähtemään. 

Kuntoni heikkeni kuitenkin yhä enem-
män. Eikä Swarna hellittänyt, vaan patisti 
minua koko ajan sairaalaan, koska jalka-
ni olivat turvonneet ja nestettä kerääntyi 
vartalooni. Ja ihan kuin munuaisten toi-
mintahäiriö ei olisi riittänyt, sain yhtäkkiä 
ankaran vatsakivun, eikä mikään pysynyt 
sisälläni. Tällöin päätin palata sairaalaan, 
jossa hoidetaan koronataudista johtuvia 
komplikaatioita. Juuri tässä sairaalassa 
kohtasin kuoleman hyvin läheltä.

LÄHELLÄ KUOLEMAA
Ensimmäisenä aamuna sairaalassa aloin 
oksentaa aamiaista syödessäni. Huo-

masin oksentavani myös valtavasti ver-
ta. Swarna oli kanssani ja piti oksennu-
sastiaa. Järkytyimme molemmat siitä, 
mitä näimme. Samassa minulle tuli tar-
ve ulostaa. Menin vessaan, missä me-
netin yhä enemmän verta. Yrittäessäni 
tulla sieltä pois, en pysynyt enää pystys-
sä ja tunsin pyörtyväni. Tuolla hetkellä 
ajattelin todella kuolevani. Pyysin Swar-
naa ottamaan kädestäni kiinni ja lähes 
saman tien vajosin hänen olkapäitään 
vasten ja menetin tajuntani. 

Lääkärit riensivät antamaan ensiapua 
ja joitain piikkejä, joiden avulla palasin hi-
taasti tajuihini. He tarkistivat hemoglobii-
nini, joka oli järkyttävällä tavalla pudon-
nut edellisen päivän 120:stä 60:een. Olin 
yhdessä hetkessä menettänyt niin paljon 
verta. En voi kuvitella, mitä minulle olisi 
tapahtunut, jos olisin jäänyt kotiin. Täytyy 
sanoa, että Jumala johdatti meidät tähän 
sairaalaan juuri oikeaan aikaan.

Minulle annettiin välittömästi lisää 
verta. Orpokodin vanhemmat pojat 
riensivät vapaaehtoisesti sairaalaan 
luovuttamaan verta. Verensiirto johti 
uuteen komplikaatioon: toinen puoli 
kasvoistani ja silmä alkoivat turvota. Lää-
kärit epäilivät aluksi, että syynä voisi olla 
musta sieni, joka aiheutti monen kuo-
leman Intiassa koronan jälkitautina. Ky-
seessä on nopeasti kasvava sieni, joka 
tuhoaa kudosta. Se voi levitä aivoihin ja 
aiheuttaa kuoleman. Ainut hoitokeino 
oli poistaa infektoitunut kudos koko-
naan mukaan lukien leuka ja silmät. 

Kuuntelin kauhuissani lääkäreiden 
keskustelua. Lopulta he kuitenkin tu-
livat siihen tulokseen, että kyseessä 
saattoi olla myös verensiirrosta johtuva 
allerginen reaktio. Niinpä sain allergia-
lääkettä, ja turvotus väheni. Kiitos Her-
ralle! Seuraavana aamuna tehdyssä tä-
hystyksessä vatsassani huomattiin suuri 
arpi, josta veri oli vuotanut. Lääkärit 
sanoivat, että teho-osastolla saamani 
voimakkaat verenohennuslääkkeet oli-
vat syynä verenvuotoon.

VIELÄ HAIMATULEHDUSKIN
Seuraavana haasteena oli selvittää syy 
vatsakipuihin ja oksentamiseen. Vatsaku-
vauksessa todettiin akuutti haimatuleh-
dus. Kyseessä on yleinen koronataudin 
komplikaatio. Lääkärit epäilivät, että hai-
massa saattoi olla verihyytymiä tai kuolio-
pesäkkeitä ja halusivat tehdä magneetti-
kuvauksen niiden pois sulkemiseksi. Jos 
yksikin löydettäisiin, minut olisi leikattava. 

Tämä mursi jo valmiiksi heikon sy-
dämeni. Rukoilin, että lääkärit osaisivat 
tehdä oikean arvion eivätkä tarpeetto-
masti leikkaisi minua. Olin lopen uu-
punut ja ruumiiltani hyvin heikko. Leik-
kaukseen joutuminen siinä tilanteessa 
olisi ollut ihan mahdotonta. Kun minua 
työnnettiin magneettikuvauslaittee-
seen, rukoilin Jumalaa, että Hän vain 

sulkisi pois tämän mahdollisuuden. Ja 
Jumala todella vastasi rukoukseeni. Ku-
vassa ei löydetty mitään, mikä oli todel-
la hyvä uutinen minulle kaiken tämän 
toivottomuuden keskellä.

Munuaisten toimintahäiriön ja akuu-
tin haimatulehduksen hoitamiseksi mi-
nulle annettiin viikon ajan suonensisäis-
tä nesteytystä, enkä saanut sinä aikana 
laittaa mitään suuhuni. Nesteytyksen 
lisäksi sain suoraan suoneen hyvin 
vahvoja antibiootteja ja sienilääkkeitä, 
joilla hoidettiin korkeaa kuumetta yl-
läpitävää virtsatietulehdusta. Jouduin 
myöhemmin samanlaiseen hoitoon vie-
lä viikoksi, kun oli pakko mennä jo kol-
mannen kerran sairaalaan vatsakipujen 
ja oksentamisen vuoksi. Hoidon jälkeen 
haima näytti toimivan normaalisti. Kre-
atiiniarvo oli kuitenkin edelleen korkea 
eivätkä munuaiset toimineet kunnolla.

Sairaalasta päästyäni menin tapaa-
maan toista munuaislääkäriä, joka vaihtoi 
lääkkeeni, ja se todella toimi. Vähitellen 
kreatiiniarvo palasi normaaliksi. Useat asi-
antuntijat sanoivat, että munuaiseni ovat 
todella huonossa kunnossa ja tarvitsisin 
dialyysihoitoa. Mutta Jumala ei sitä salli-
nut. Hän paransi minut kokonaan ja mu-
nuaisten toiminta palautui normaaliksi.

JUMALAN RAUHA KANTOI
Voisin kertoa vielä ainakin parista koke-
muksesta, jolloin olin lähellä kuolemaa, 
mutta siihen menisi todella kauan. 
Olen käynyt kovien kipujen ja ankari-
en taistelujen läpi: ensin olin koronan 
vuoksi tehohoidossa ja tuijotin joka 
hetki kuolemaa, sen jälkeen olin vielä 
kaksi kertaa sairaalassa koronan jälki-
komplikaatioiden vuoksi mukaan lukien 
munuaisten toimintahäiriö, haimatuleh-
dus ja vakavaan anemiaan johtanut ve-
renvuoto, kärsin myös yli pari kuukaut-
ta kestäneestä korkeasta kuumeesta ja 
laihduin 15 kg. Kamppailua kesti neljä 
täyttä kuukautta, mutta kaiken keskellä 
Jumala antoi rauhan. Aamulla myrsky-
si, mutta illalla tuli tyyntä. Tätä jatkui yli 
kolme kuukautta.

En tiedä, miksi Jumala salli minulle 
kaiken tämän. Ehkä sillä on joku tarkoi-
tus. Mutta en valita enkä kysynyt Juma-
lalta syytä. Olen siunattu, että säilyin 
hengissä näin suuresta ja pelottavasta 
koettelemuksesta. Jumala ei antanut mi-
nun kuolla, vaikka sadattuhannet menet-
tivät henkensä maassamme riehuneessa 
toisessa korona-aallossa. Eräs järjestö 
raportoi, että tänä aikana Intiassa saattoi 
kuolla jopa neljä miljoonaa ihmistä. Ju-
mala antoi minulle lopulta voiton tässä 
kamppailussa. Kaikki on omalta osaltani 
taas kunnossa. Olen saanut pudonneen 
painoni ja terveyteni takaisin.

Olen kiitollinen jokaiselle, joka ru-
koili minun ja perheeni puolesta. Ju-
mala on niin hyvä!! 
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TEKSTI SWARNA KODALI JA RITVA KORPINIEMI  KUVAT SWARNA KODALI

Swarna Kodali lähettää kaikille vammaisten lasten ystäville tervehdyksensä 
Intiasta. Vaikean pandemian aikana työmme keskeytettiin, kun koko yhteis-
kunta meni lukkoon noin kuudeksi kuukaudeksi. Kiitämme Jumalaa Hänen 
huolenpidostaan ja suojeluksestaan pandemian aikana.

Etenkin vammaiset lapset ovat 
haavoittuvaisia köyhillä kylillä. Ai-
nakin yksi lapsista on kuollut ko-

ronan aiheuttamiin komplikaatioihin ko-
tikylällään. Koronan aikana vammaiset 
lapset eivät voineet myöskään käydä 
Kaarisillassa poliklinikkakäynneillään.

Henkilökuntamme otti riskin sulun-
kin aikana ja ajeli köyhille ky-
lille tapaamaan vammaisten 
lasten perheitä ja lapsia. Ju-
malan armosta työmme kylis-
sä sujui hyvin, ja Herra oli hen-
kilökuntamme kanssa.

NÄLÄNHÄTÄÄ
Useimmat vammaisten las-
ten vanhemmista ovat päivä-
työntekijöitä ja he ovat täysin 
riippuvaisia päiväpalkastaan. 
Pandemian aikana heillä ei 
ollut työtä, joten perheet 
kamppailivat kirjaimellisesti 
elämästään, kun ruoka loppui 
rahojen puutteessa. One Way 
auttoi heitä lähettämällä kuu-
kausittain rahallista tukea sekä 
tarjoamalla kyläkäynneillään 

elintarvikkeita ja vihanneksia. Perheet 
ovat olleet hyvin kiitollisia kaikesta tu-
esta, ja monet heistä ovat kiittäneet 
elävää Jumalaa, kaiken hyvän antajaa.

KORONASULKU ON TAAS OHI
Nyt syyskuun alkupäivinä Intian hallitus 
katsoi, että koronatilanne on sen ver-

ran jo rauhoittunut, että sulut voidaan 
poistaa. One Way -kylä on taas täynnä 
elämää, ja myös Kaarisillan vammais-
poliklinikka on voitu avata uudelleen. 
Vanhemmat ja sukulaiset tuovat taas 
lapsiaan fysioterapiaan ja kehitystaso-
arviointiin.

MUITA VITSAUKSIA
Vaikka koronavirus on hieman hellit-
tänyt, muita taudinaiheuttajia on il-
maantunut rankkasateiden myötä, 
mm. hyttysten puremista johtuvat den-
guekuume, lavantauti ja malaria. Hytty-
siä on nyt kaikkialla runsaasti. Hallituk-

selle on suuri haaste käsitellä 
sekä koronaa että näitä kausit-
tain ilmeneviä sairauksia.

Swarna toteaa, että uudet 
ongelmat ja haasteet ovat 
aina edessämme. Hän sanoo 
kuitenkin Jumalaan luottaen, 
että Herra ohjaa armossaan 
aina näiden vaikeuksien  läpi.  
Swarna pyytää esirukousta 
koko Intian OW-seurakunnan 
puolesta sekä myös kaiken In-
tian työn puolesta

Rukoillaan vielä, että Kaari-
sillan kuurojenkoulu voisi avau-
tua pian ja että pienet kuurot 
lapset voisivat rauhoittua, kun 
he oppisivat viittomakielen. 
Näin heillä olisi mahdollisuus 
tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. 

Fysioterapeuttimme Vasanta ojentaa köyhälle 
perheelle ruoka- ja vihannespussin.

KORONA ON KOETELLUT MYÖS
VAMMAISTYÖTÄ INTIASSA

Vasanta antaa venyttelyterapiaa tytön jäykistyneille jalkaterille.
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Pojan liikkeet olivat hitaita ja näyt-
tivät jännittyneiltä ikään kuin hän 
olisi ollut koko ajan varuillaan siitä, 

mitä ympärillä tapahtuu. Balrajn isä on 
alkoholisti, ja poika on nähnyt isäänsä 
kotona vain juovuksissa. Balraj on jou-
tunut myös näkemään, kuinka hänen 
isänsä on juovuksissa huutaen ja raivo-
ten pahoinpidellyt perheen äitiä. Balra-
jin veli Dilip on 11-vuotias ja opiskelee 
seitsemännellä luokalla yläkoulussa. 

Molemmat pojat olivat vielä lapsia 
New Hope -kodille saapuessaan. Balraj 
oli vasta 6-vuotias ja hänen veljensä Di-
lip 8-vuotias. Vanhempi veljeksistä yrit-
ti usein estää isää lyömästä äitiä. Hän 
tuuppasi isäänsä pienillä käsillään itkien 
ja anellen, että tämä jättäisi äidin rau-
haan. Isä työnsi Dilipin tylysti maahan ja 
hakkasi poikaa armottomasti. Pieni Bal-
raj, joka oli hyvin kiintynyt vanhempaan 
veljeensä, juoksi paikalle ja yritti nostaa 
tämän ylös maasta. Isällä oli tapana lyö-
dä poikia myös jalkoihin. 

ELÄMÄÄ PERHEVÄKIVALLAN VARJOSSA
Kenelläkään ei ollut kotona aikaa tai 
voimia huolehtia siitä, miten lapset 

voivat, olivatko he syöneet tai pesey-
tyneet, saati kysyä, miltä heistä tuntui. 
Poikien elämän ylle lankesi perheväki-
vallan hirvittävä varjo. Joskus he juok-
sivat naapurien luo pyytäen heitä suo-
jelemaan äitiään, ja muutaman kerran 
joku naapuri riensikin avuksi. Myöhem-
min kukaan ei enää auttanut. 

Pojilla on halvaantunut ja sokea iso-
isä sekä vanha isoäiti, joka yhä kävi töis-
sä. Pojat joutuivat auttamaan myös iso-
äitiä hänen päivittäisissä askareissaan. 
Isoäiti toi työpaikaltaan joskus ylijäämä-
ruokaa, jotta lapsilla olisi edes jotakin 
syötävää. Monet kerrat pojat joutuivat 
kuitenkin menemään nukkumaan ilman 
minkäänlaista ateriaa. Unta oli vaikea 
saada nälän kaihertaessa sisuksia. 

Poikien isä on rekkakuski ja hän 
työskenteli epäsäännöllisesti. Hän ei 
koskaan vaivautunut antamaan rahaa 
eikä puhunut rakastavasti lapsillensa. 

MYRSKYN SYÖVEREISSÄ
Kerran lasten ollessa nukkumassa isä 
löi äitiä pannulla päähän keskellä yötä. 
Äiti sai päähänsä ison haavan, josta al-
koi pulputa verta. Herääminen keskelle 

Balraj on 8-vuotias poika, joka käy nyt alakoulun neljättä luokkaa. Hän on luonteeltaan 
introvertti ja oli New Hope -kotiin tulessaan hyvin hiljainen eikä puhunut kenellekään.

tätä väkivaltaista tilannetta oli molem-
mille pojille hyvin traumaattista. Isoäi-
tinsä avustuksella Balraj ja Dilip veivät 
äidin kiireesti sairaalaan. Veljekset itki-
vät hiljaa samalla kun äidin päähän om-
meltiin sairaalassa tikkejä. Muutaman 
päivän jälkeen äiti kotiutettiin. Lasten 
isä joutui vankilaan. 

Äiti oli nyt sairaana ja isä telkien 
takana. Pojista tuntui kuin he eläisivät 
myrskyn keskellä.    Vaikka perheen isä 
hakkasi ja aiheutti kaaosta perheessä, 
halusivat lapset silti nähdä häntä. Dilip 
meni katsomaan isäänsä vankilaan ja 
tuli takaisin raskaalla sydämellä. Mo-
lempien poikien sydämet olivat pakah-
tua, koska kukaan ei puhunut heille tai 
jakanut heidän suruansa. Dilip itki mo-
nesti Balrajin katsellessa vaitonaisena 
isoveljeänsä. 

Dilip kävi usein läheisellä lammikol-
la kalastamassa. Tätä varten hän lainasi 
sedältään kalastuskoukun, ja saatuaan 
kalaa hän kiersi talosta taloon ja myi ka-
lat pientä korvausta vastaan. Kalastus-
koukun lainannut setä vaati kuitenkin 
myös kalaa palkkioksi. Sillä vähäisellä 
rahalla, jonka Dilip onnistui ansaitse-

TEKSTI PRATHIBHA KODALI  SUOMENNOS HENRI PELKONEN  KUVA PIXABAY

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

maan, hän osti vihanneksia ja antoi ra-
hat isoäidillensä. 

TIE NEW HOPE -KODIN TURVIIN    
Perheen äiti kuuli työtovereiltaan New 
Hope -kodista ja siellä annettavasta hy-
västä hoidosta. Hän päätti tuoda mo-
lemmat pojat lastenkotiin. New Hope 
-kodin väki ottikin pojat avosylin vas-
taan. Balraj ei voinut kuitenkaan luottaa 
siihen, että hänestä välitettäisiin tai pi-
dettäisiin huolta. Dilip sen sijaan pystyi 
aistimaan ympärillään olevan rakkau-
den. Hän yllättyi silti siitä, että ruoka 
saapui ajallansa, ja että kodin johtaja 
Prathibha Kodali kysyi häneltä, miltä 
hänestä tuntuu ja mitä hänelle kuuluu. 

Lastenkodissa sai nukkua sängys-
sä ja siellä oli paljon muitakin lapsia, 
joiden kanssa leikkiä, nauraa ja syö-
dä. Veljesten kokema rakkaus ja huo-
lenpito alkoivat hiljalleen vaikuttaa, ja 
heidän sydämensä täyttyi ilolla. Dilip 
ja Balraj nauttivat pelatessaan palloa 
ja touhutessaan toisten lasten kanssa 
puistossa sekä harjoitellessaan tanssia 
lastenkodin jouluohjelmaan. Aivan eri-
tyisesti he ilahtuivat uimisesta. He eivät 
olleet edes tienneet, että on olemassa 
uima-altaita. Ravintolassa käydessään 
he yllättyivät siitä, että ihmiset tarjoili-
vat heille erikoista ruokaa ja että tun-
nelma oli niin hieno. Veljekset alkoivat 
vähitellen nauttia elämästään hyvin 
traumaattisen lapsuuden jälkeen. He 
kiittivät Jumalaa siitä, että olivat pääs-
seet lastenkotiin, jossa he saivat elää 
rauhassa.  

Perheen äidin tilanne oli kuitenkin 
kotona jatkunut entisenlaisena. Kun 
lapset lähetettiin koronatilanteen vuok-
si New Hope -kodilta takaisin kotiinsa, 
he saivat kuulla, että äiti oli jättänyt 
heidän isänsä ja lähtenyt itse pois ko-
toa. Isä oli etsinyt äitiä siitä lähtien tätä 
löytämättä. Isän tilanne on edelleen 
sama.  Balraj sanoo tänään, ettei hän 
halua enää nähdä äitiänsä, mutta iso-
veli Dilip haluaisi tietää, missä äiti on 
ja onko tämä turvassa. Prathibha pystyi 
näkemään sen Dilipin silmistä. 

Ylistämme Jumalaa siitä, että hän 
on antanut meille mahdollisuuden hoi-
taa ja kasvattaa tällaisia lapsia. Kiitäm-
me jokaista tukijaa ja kummia siitä, että 
he taittavat tätä matkaa meidän rinnal-
lamme. Siunatkoon Jumala teitä ylen-
palttisesti ja palkitkoon teidät runsaasti 
kaikesta, mitä teette New Hope -kodin 
puolesta! 

Jutussa esiintyvien poikien nimet on 
muutettu heidän yksityisyytensä suoje-
lemiseksi, toim. huom.

Lapset palasivat koronaeva-
kosta takaisin lastenkodille 
terveinä ja pääsivät taas kou-

luun. Nuorista neljä käy nyt col-
legea ja viidennen osalta asia on 
vielä auki. Varjelus kaiken keskellä 
sekä opintoihin palaaminen ovat 
iso kiitosaihe. 

Ongelmia aiheuttaa kuitenkin 
ankara monsuunikausi, jonka myö-
tä leviää sekä hyttysten levittämä 
denguekuume että lavantauti. 
Myös sosiaalityöntekijöitämme on 
sairastunut jälkimmäiseen. Pyy-
dämme esirukousta.

Poikienkodin kiinteistön omis-
tava mies on vaimonsa kanssa pa-
laamassa lähikuukausina taloonsa, 
joten poikienkodille etsitään nyt 

väliaikaista vuokratilaa.  Kiinteistön 
vuokraaminen isolle poikalaumalle on 
kuitenkin haasteellista, koska talon pi-
täisi myös sijaita sopivan matkan pääs-
sä New Hope -tyttöjenkodilta.

Rukouksemme on, että voisimme 
ostaa tontin ja rakentaa pojille oman 
talon mahdollisimman pian. Korona-
tilanne on hankaloittanut myös by-
rokratiaa Intiassa. Kiitos, että rukoi-
let koko työmme sekä poikienkodin 
hankkeen puolesta! 

New Hope -kodin uutisia
TEKSTI IRMELI KOJONEN  KUVAT PRATHIBHA

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

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

INTIAN TYÖ
050 381 4864
intia@onewaymission.fi
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TEKSTI MAARIT VALKEALAHTI  KUVAT NIRMAL RAI JA SAJI

Kathmandun lentokenttä kiiltelee kosteudesta ja pilvet roikkuvat alhaalla, kun yli kahden vuoden tauon jälkeen voin 
palata Nepaliin, jonne on jäänyt pala sydäntäni. 

Olen pyrkinyt käymään Nepalis-
sa vuosittain lähetysortopedin 
tehtävissä, jotta voisimme tar-

jota lähetyssairaalassa tekonivelleikka-
uksia myös varattomille. Tämä on ollut 
mahdollista erään säätiön lahjoitusten 
avulla. Nepalissa kulunut lonkka- tai 
polvinivel on usein seurausta aikaisem-
masta murtumasta tai kovasta työstä. 
Maasto on haastavaa, liikenne vaaral-
lista ja putoamiset ovat yleisiä. 

Koska minulla on 11 päivää aikaa 
hoitaa paperiasioita Kathmandussa 
työviisumiani varten, ehdin hyvin kä-
väistä myös One Wayn lastenkodeissa, 
koska Oulun One Wayn seurakuntatyön 
koordinaattorina minulle ehdotettiin 
sellaista mahdollisuutta. Lastenkotien 
johtajana toimii Nepalin työstä vas-

taava intialainen Saji, joka on vieraillut 
myös Suomessa.

TYTTÖJEN JA POIKIEN KODEILLA 
VOIDAAN HYVIN
Koronan ensimmäisen aallon aikana 
tartuntamäärät olivat Nepalissa pitkään 
matalia. Koronan vuoksi ne lapset, joil-
la on sukulaisia, asuivat tuolloin kylillä 
näiden luona muutaman kuukauden. 
Syksyllä 2020 he pääsivät palaamaan 
Kathmandussa sijaitseviin lastenkotei-
hin. Lastenkoteja on kaksi, tytöillä ja 
pojilla omansa.

Patanissa, tyttöjen kodilla, vastas-
samme on iloisten tyttöjen lisäksi kullan-
ruskea cockerspanieli Julie. Asetumme 
olohuoneeseen, ja tytöt pääsevät esit-
telemään itsensä. Joukossa on kolme 

sisarusta, ja muutkin tytöt kokevat tä-
män joukon sisällä perheyhteyttä, täältä 
löytyvät parhaat kaverit. Nämä lasten-
kotien lapset ovat enimmäkseen puo-
liorpoja, joiden jäljellä oleva vanhempi 
– usein äiti – on köyhä ja työskentelee 
pelloilla päiväpalkkaa vastaan. Lisäksi 
kotikylät ovat kaukana, vähintään kah-
den päivämatkan päässä, joten kotona 
käydään harvoin. Lähestyvä Dashai-juh-
la antaa mahdollisuuden tehdä hieman 
pidemmänkin reissun kotiseudulle. 

SUCHANA KOULUTTAUTUU 
AUTTAAKSEEN KOTIKYLÄLÄISIÄÄN
Haastattelen yhtä tyttöjen kodin van-
himmista tytöistä, 15-vuotiasta Sucha-
naa, joka on tullut lastenkotiin 9-vuoti-
aana. Hänen äitinsä kuoli, kun hän oli 

NEPAL

NEPALIN LASTENKOTIEN LAPSET
KATSOVAT TULEVAISUUTEEN
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NEPALIN TYÖ
040 720 3670
nepal@onewaymission.fi
Kummisihteeri Virva Siivola, 040 715 5351

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

pieni, ja setä löysi hänelle paikan täältä 
ja samalla mahdollisuuden käydä kou-
lua. Hänen kotikylänsä Humla on pieni, 
siellä on vain noin 200 asukasta. Ky-
lästä löytyy alakoulu, mutta ei mitään 
muita palveluita, ei tietä, ei terveyden-
huoltoa eikä mahdollisuutta koulut-
tautua. Suchana haluaisikin opiskella 
sosiaalityöntekijäksi, että voisi auttaa 
kyläläisiään kotikylällään 2–3 päivämat-
kan päässä Kathmandusta. 

– Haluan tuoda kyläläisilleni mah-
dollisuuden kouluttautua, Suchana ker-
too. Lapsuudestaan kylässä Suchana 
muistaa, kuinka käveli tunnin matkan 
kouluun kantaen kirjoja kädessään, 
koska heillä ei ollut varaa laukkuun. 
Hän lukee mielellään hengellisiä kirjo-
ja vapaa-aikanaan, ja koulussa mieli-
aineita ovat matematiikka ja biologia. 
Suchanan paras ystävä on eräs lasten-
kodin tytöistä, sisko, jonka kanssa jae-
taan kaikki asiat. 

Suchana kokee tärkeimmäksi elä-
mäntehtäväkseen mahdollisuuden 
tehdä jotain kotikyläläistensä hyväksi, 
joten hän ei halua miestä tai perhettä 
sekoittamaan tätä suunnitelmaa.

Lastenkodin cockerspanieli Julie 
vaikuttaa olevan lapsille tärkeä keskipis-
te, joka saa paljon hellyyttä ja rapsutuk-
sia. Tytöt innostuvat myös israelilaisista 
tansseista, joita heille opetan, ja jäävät 
harjoittelemaan askeleita vielä kun läh-
demme. Tytöistä huolehtii kaksi lasten-
kodilla heidän kanssaan asuvaa naista. 

TRILOK MUUTTI ONE WAYN 
LASTENKOTIIN SYRJÄSEUDULTA 
JUMLASTA
Poikien koti sijaitsee lyhyen matkan 
päässä tyttöjen kodista. Siellä tapaan 
yhdeksän poikaa sekä heistä huoleh-
tivan perheenisän. Pojista valtaosa on 
teinejä ja hieman varautuneita. Poikien 
kotiin jo 9–10 -vuotiaana tullut Trilok 
(kolme maailmaa) on jo 20-vuotias, ja 

hän uskaltautuu kertomaan hieman 
enemmän itsestään. 

Trilokin kotikylä on kahden päivän 
matkan päässä sijaitseva Jumla. Trilokin 
isä kuoli maoistien vallankumouksessa 
yhtenä 17 000 uhrin joukossa. Erityises-
ti syrjäseutu kärsi näistä maoistien veri-
löylyistä, kidnappauksista ja teloituksis-
ta. Ei ihme, ettei Trilok pysty kertomaan 
mitään muistoa lapsuudestaan. Hän to-
teaa, että muistot alkavat siitä, kun hän 
tuli lastenkotiin. Trilokin äiti työskenteli 
pelloilla saaden päiväpalkkaa, joka oli 
niin pieni, ettei hän pystynyt elättä-
mään sillä kahta poikaansa. 

Vapaahetkinään Trilok pelaa mielel-
lään monopolia tai jalkapalloa. Koulu-
aineista tietokoneopinnot ovat mielen-
kiintoisimpia. Haaveena tällä nuorella 
miehellä ovat IT-insinöörin ura ja opin-
not USA:ssa. 

Tehdessämme lähtöä pojat innos-
tuvat kyselemään vaivoistaan, kun 
ymmärtävät, että olen lääkäri. Niinpä 
myös polvia tutkitaan ja jumppaohjeita 
jaetaan. 

SAJI SAI KOKEA IHMEPARANTUMISEN
Illallisella Saji kertoo tarkemmin elä-
mäntarinaansa. Hänen perheeseensä 
kuuluvat vanhemmat, jotka olivat roo-
malaiskatolisia, lapsia on yhteensä kol-
me. Perhe asui Etelä-Intiassa, ja Sajin 
ollessa 17-vuotias heidän asuinalueel-
laan alkoi vierailla evankeliointiryhmä 
viikoittain.

Samoihin aikoihin Saji sairastui 
äkillisesti, hän sai rokkoa muistuttavan 
ihottuman ja laihtui nopeasti. Yleis-
kunto laski valtavasti, eivätkä lääkärit 
löytäneet diagnoosia hänen tautiinsa. 
Kun Saji oli ollut jo 23 päivää sairaana, 
hän oli varma, että kuolisi. Silloin hän 
muisti evankelistojen puheen siitä, että 
Jeesus on parantaja. Hän pyysi äitiään 
laittamaan käden päänsä päälle, ja Saji 
itse rukoili: ”Jeesus, jos olet paranta-

ja, paranna minut.” Samalla hetkellä 
meni kuin sähkövirta Sajin vartalon läpi, 
ja olo tuntui paremmalta. Sen jälkeen 
hän nukkui todella hyvin ja herättyään 
huomasi, että olo oli paljon parempi, ja 
vähitellen hän parantui kokonaan. 

Tätä ihmettä ei kuitenkaan ymmär-
retty katolisessa kirkossa eikä Sajin 
monia kysymyksiäkään. Niinpä Saji 
lähti Raamattukouluun, kävi kasteella, 
ja välit kotiin rikkoutuivat pariksi vuo-
deksi. Mutta Saji rukoili ja paastosi per-
heensä puolesta sillä seurauksella, että 
vanhemmat ja myös sisarukset tulivat 
uskoon. Saji lähti suorittamaan teolo-
gian opintoja Filippiineille, ja siellä hän 
ystävystyi ja myöhemmin vuonna 2 000 
avioitui vuotta alemmalla kurssilla ol-
leen filippiiniläisen, maisterintutkintoa 
suorittavan nuoren naisen Hannahin 
kanssa. 

SAJIN TYÖNÄKY
Sajin sydämellä on ollut pitkään van-
hainkodin perustaminen, koska niitä 
tarvitaan kipeästi Nepalissa, jossa van-
hustenhuolto on täysin perheen varas-
sa. Vanhimman pojan tulisi huolehtia 
ikääntyvistä vanhemmistaan, mutta jos 
lapsia ei ole, vanhukset ovat kadulla 
kerjäämässä. Ovet avautuivat kuitenkin 
lastenkodin perustamiselle vanhustyön 
sijaan. 

Seurakuntien istutustyö on myös 
lähellä Sajin sydäntä. Hän on istuttanut 
evankelisia kirkkoja Bhaktaburiin, Chit-
waniin, Butwaliin ja ainakin kolmelle 
muulle paikkakunnalle ja pitää säännöl-
lisiä koulutuspäiviä alueiden pastoreil-
le. One Way on tukenut myös kirkkojen 
rakentamisessa. 
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Koronan toinen aalto koetteli Ugandaa 
kesällä, kun meillekin tuttu deltamuun-
nos saapui maahan. Maa oli lähes täy-
dellisessä sulkutilassa, sairaalat olivat 
täynnä koronapotilaita, eikä muuta 
hoitoa juurikaan saanut. Happi oli lop-
pu sairaaloista, ja ihmisiä kuoli. Uutiset 
tilanteesta olivat huolestuttavia. 

Tilanne on nyt jo onneksi pa-
rempi. Suuri kiitosaihe on, että 
meidän työmme piirissä olevista 

ihmisistä kukaan ei ole sairastunut ko-
ronan vaikeaan tautimuotoon, vaikka 
työmme koordinaattori Mark Lugayizi 
sairastikin lievän koronataudin. Muis-
tetaan rukouksin, että hän toipuu täs-
tä täysin! 

Ugandan väestöstä on tällä hetkel-
lä rokotettu noin 2 %. Ongelmana on 
ollut rokotteiden puute, niitä ei ole 
saatu yrityksistä huolimatta riittävästi. 
Nyt rokotteita on saatu jonkin verran, 
pääasiassa lahjoituksena, ja tavoitteena 
on, että vuoden loppuun mennessä 10 
% väestöstä olisi rokotettu ennen kuin 
koulut avautuvat tammikuussa. Yliopis-

UGANDA

tojen ja toisen asteen oppilaitosten on 
tarkoitus avautua jo marraskuun alussa. 

Seurakunnan toimintakin aktivoituu 
jälleen, kun kokoukset saavat jatkua ja 
niihin voi osallistua 200 ihmistä. Tosin 
evankeliointityötä on tehty myös seu-
rakuntien ollessa suljettuina. On ollut 
ilahduttavaa kuulla ja nähdä, miten Ju-
liet Sentongo evankelioi nuorten kans-
sa kotinsa edustalla Kaweerissa tiellä 
kulkevia ja lähiympäristön ihmisiä kol-
me kertaa viikossa kovaäänisten pau-
hatessa täysillä ugandalaiseen tapaan. 
Useita ihmisiä on tämän seurauksena 
tullut uskoon. 

APUA NÄLÄNHÄTÄÄN
Ugandan ruokatilanne on ollut huo-
no johtuen pandemian aiheuttamis-
ta rajoituksista, mutta ennen kaikkea 
kuivuudesta. Syynä kuivuuteen on se, 
että Itä-Afrikassa säätilat ovat vuosien 
kuluessa muuttuneet, ja kevätsateet tu-
livat tänä vuonna myöhässä ja kestivät 
vähemmän aikaa kuin yleensä. Sato ei 
siten saanut riittävästi vettä vaan kuivui 
pelloille. Kuivuudesta ovat kärsineet 
ihmisten lisäksi myös eläimet, joita on 
kuollut. Kuivuus vaikuttaa monella ta-
valla koko maassa, koska koko väes-
töstä noin 70 % elää maanviljelyksestä. 

TEKSTI LEENA KINNUNEN JA MARK LUGAYIZI  KUVA MARK LUGAYIZI

Kiitoksen aihetta
nälänhädän ja koronan keskelläkin

Kuivuus aiheuttaa myös mm. eroosiota 
ja vähentää siten maan tuottavuutta 
ja satomääriä pidemmällä aikavälillä. 
Se lisää myös aliravitsemusta ja sairas-
tuvuutta sekä väestön muuttoliikettä 
maan sisällä. Monet köyhät perheet 
ovat kärsineet nälänhädästä myös mei-
dän työalueellamme, ja heillä on ollut 
hädin tuskin varaa edes yhteen ateri-
aan päivässä. Ihmisiä on jopa kuollut 
Ugandassa nälänhädän seurauksena, 
onneksi ei kuitenkaan meidän työalu-
eellamme.

Kaiken tämän keskellä meillä on 
monta syytä kiitokseen. Ostamallamme 
maalla viljellään kahvia, ja kahviviljelmä 
on kastelun ansiosta pärjännyt toistai-
seksi hyvin. Olemme myös osaltamme 
auttaneet kuivuusongelmassa poraa-
malla kaivoja monille kylille, ja ainakin 
näillä kylillä ihmisillä on ollut puhdasta 
juomavettä saatavilla. Lisäksi olemme 
pystyneet auttamaan perheitä sekä 
Muleetessa että Kaweerissa jakamalla 
heille ruoka-apuna mm. maissijauhoja 
ja papuja. Olemme yrittäneet auttaa 
erityisesti kaikkein köyhimpiä perheitä 
tämän vaikean ajan ylitse. Perheet ovat 
olleet erittäin kiitollisia saamastaan 
avusta. Kiitos, että muistat koko Ugan-
dan tilannetta rukouksin! 
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Lapset ovat saaneet 
ruoka-apuna maissia.

Herra tasoittaa tiemme 
TEKSTI MARK LUGAYIZI JA ANI KORPINIEMI  KUVA MARK LUGAYIZI

Ugandan väestön ikä-
rakenne painottuu hy-
vin nuoriin, noin 75 % 

kansasta on alle 30-vuotiaita. 
Tämä korostaa koulutuksen 
merkitystä, koska koulutettu-
jen nuorten määrä lisää työ-
voimaa ja parantaa siten koko 
maan talouskasvua.

Korona on valitettavasti 
vaikuttanut haitallisesti las-
ten ja nuorten koulunkäyntiin 
Ugandassa. Koulujen sulkemi-
nen koronan vuoksi jätti noin 
15 miljoonaa lasta/nuorta kou-
lun ulkopuolelle. Tarvitaankin 
innovatiivisia ratkaisuja koulu-
tuksen tukemiseen, ja erityi-
sesti maaseudun lasten autta-
minen on haastavaa koulujen 
ollessa kiinni.

YK:n mukaan pandemia 
vaikuttaa eniten tulotasoltaan 

Ugandassa on ollut näky paremmasta tulevaisuudesta. Optimis-
tisesti on toivottu, että vuoteen 2040 mennessä maan taloudelli-
nen kasvu ja sosiaalinen kehitys olisi lisääntynyt niin paljon, että 
Uganda olisi vauras valtio. Köyhä maa voi kuitenkin vaurastua 
vain koulutuksen myötä, mikä Ugandassa ymmärretään. Koulu-
tus on ratkaisevassa asemassa työvoiman kasvulle sekä taloudel-
liselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Nimeni on Tuyizeere Emmanuel. 
Täytän kohta 16 vuotta ja rukouk-
seni on, että voisin tulevaisuudes-

sa opiskella insinööriksi. Olen kiinnostu-
nut tekniikasta ja tieteistä.

Isäni maksoi monta vuotta koulumak-
sujani, mutta kun hän alkoi käyttää alko-
holia, huomasin, ettei hän enää pysty 
maksamaan niitä.

Kun olin alakoulun kolmannella luo-
kalla vuonna 2016, sain One Wayn kum-
miohjelman kautta oman Maija-kummin. 
Olen suunnattoman kiitollinen kummille-
ni rukouksista, huolenpidosta ja kaikesta 
tuesta, mitä minä ja perheeni olemme 
häneltä ehdoitta saaneet. Köyhästä kodis-
tani huolimatta 
olen voinut kum-
min tuen avulla 
edelleen jatkaa 
koulunkäyntiäni.

Maaliskuussa 
2019 isäni katosi. 
Kukaan ei tiedä, 
minne hän on 
mennyt. Asun äi-
din, siskon ja vel-
jen kanssa. Äitini 
on kristitty ja hän 
tekee paljon työtä 
pienellä maapals-
tallaan tukeak-
seen meitä mah-
dollisuuksiensa 
mukaan. Tässä 
tilanteessa kum-
mituki on iso apu.

Olen kiitolli-
nen myös kum-
mini lähettämistä 
koulumateriaa-
leista sekä joulu-
lahjaksi saamis-
tani eläimistä. 
Minulla on tällä hetkellä yksi iso sika, joka 
saa kohta porsaita.

Kiitän Herraa myös siitä, kun Hän antoi 
kesäkuussa 2021 minulle kummiksi Marja-
Leenan sen jälkeen, kun Maija-kummini ei 
voinut minua enää tukea. 

Äitini ei pystyisi maksamaan koulumak-
sujani, mutta uskon ja toivon, että voin jat-
kaa opiskeluani, kun sain uuden kummin. 
Siunatkoon Herra runsaasti myös Marja-
Leenaa ja tasoittakoon hänen polkunsa! 

Rakkaudella Emmanuel  

Heittäkää kaikki murheenne hänen 
päälleen, sillä Hän pitää teistä huolen. 

(1. Piet. 5:7.)

Emmanuelin 
koulutie

keskimääräistä köyhempien 
kotitalouksien lapsiin, jotka 
käyvät sekä yksityisiä että julki-
sia kouluja. 

TÄRKEÄ KOTIKOULU
Korona-aikana etäopetuk-
sesta on tullut uusi normaa-
li. Etäopetuksessa teknisillä 
laitteilla on keskeinen asema. 
Kaupungeissa opiskelijoilla 
on kodeissaan usein televi-
siot, joiden kautta he saavat 
opetusta. Heillä voi myös olla 
vanhemmat, jotka kykenevät 
opettamaan lapsiaan kouluai-
neissa.                                                                                                                  

Maaseutukodeissa on 
harvoin televisioita, ja van-
hemmat ovat yleensä kouluja 
käymättömiä. Sen vuoksi One 
Way Mission tukee kahta kris-
tillistä koulua, joiden puitteissa 
lapsia on nyt opetettu kotikou-
luissa. Tästä mahdollisuudesta 
saamme olla kiitollisia Herralle. 
Pätevät opettajat ovat opet-
taneet eri luokkien oppilaita 
viranomaisten antamien ope-
tussuunnitelmien mukaan. Ta-
voitteena on, että kotikoulua 
käyvät lapset ylennetään seu-
raaville luokille, vaikka he ei-
vät ole lähes kahteen vuoteen 
käyneet normaalia koulua.                                                                                     

Kaupunkien ja maaseudun 
lapsilla on samat opetussuun-
nitelman asettamat oppimis-
vaatimukset sitten, kun koulut 
alkavat, joten kotikouluilla on 
todella suuri merkitys lasten 
tulevassa koulunkäynnissä. 
Saamme rukoilla ja toivoa, että 
koulut avataan ensi vuoden 
tammikuussa.

Koronasulun aikana on 
tärkeää auttaa lapsia keskitty-
mään koulunkäyntiin ja oppi-
kirjoihin ja pitää heidät erossa 
huonoista ajanviettotavoista. 



38 R A P O R T T I   4 / 2 0 2 1

TULE UGANDAN
KUMMIKSI!

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

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

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

Ugandassa kuiva kausi on ollut osassa maata tänä kesänä tavanomaistakin kuu-
mempi ja kuivempi. Ugandan One Wayn kesän mittaan tekemien seurakuntavie-
railujen aikana tämä tuli konkreettisesti esille. Esimerkiksi Butologon ja Kasandan 
alueilla kuivuus on ollut pahinta, mitä farmarit muistavat.

Tämä on koetellut asukkaita monin 
tavoin. Ilman käyttövettä elämi-
nen pidemmän aikaa on todella 

hankalaa. Karjaa on menetetty. Likais-
ta ja haisevaa vettä on jouduttu hake-
maan 15 km:n päästä.

Porakaivojen valmistuminen kol-
melle eri kylälle on suuri kiitosaihe ja 
rukousvastaus, koska jo neljällä kyläl-
lä ilmeni vakavia juomavesiongelmia. 
Vierailun jälkeen Iziinan kylältä oli tullut 
tieto, että nuori nainen oli kidnapattu 
vedenhakumatkan aikana.  Myöhem-
min saimme tietää, että nainen oli löy-
detty kuolleena luonnonpuiston alu-
eelta. Nämä surulliset uutiset kuitenkin 
vähenevät koko ajan ihmisten kotikylil-
le porattujen kaivojen myötä. Kyläläiset 
tulevat autetuiksi, ja evankeliumia saa-
daan vietyä samalla eteenpäin.

IZIINAN KAIVO
Yksi kolmesta uudesta porakaivosta 
saatiin juuri kyseiselle Iziinan kylälle. 
Se sijaitsee Muleetesta noin 80 km 
lounaaseen, lähellä Katongan luon-
nonpuistoa. Katongan luonnonsuo-
jelualueen pinta-ala on 207 neliöki-
lometriä. Se julistettiin vuonna 1964 
riistansuojelualueeksi ja vuonna 1996 
luonnonpuistoksi. Aiemmin alue toimi 
villieläinten vaelluskäytävänä Länsi-
Ugandasta Tansaniaan ja Sudaniin. 
Tiimimatkalla on nyt hyvä mahdolli-
suus päästä Iziinaan kaivovierailulle ja 
samalla luonnonpuistoon katsomaan 
villieläimiä.

Paikallisen kirkon yksi perustajis-
ta oli edesmennyt Wilson Sentongo. 
Nyt seurakuntaan kuuluu noin sata 
ihmistä.

Kolme uutta porakaivoa 
Ugandaan
TEKSTI MARK LUGAYIZI JA ARTO MÄKI-NEVALA  KUVAT MARK LUGAYIZI

KYENYINABURON KAIVO
Toinen uusi porakaivo sijaitsee 57 km 
Muleetesta länteen. Wilson vaikutti ai-
kanaan myös tässä kylässä. Pakomat-
kallaan hän päätyi tälle kylälle ja sai 
suojapaikan rikkaalta paikalliselta vilje-
lijältä. Hän päätti tehdä pieneen huo-
neeseensa rukousalttarin, mikä johti 
lopulta ison seurakunnan syntymiseen. 
Wilson asui miehen maatilalla vuoden 
verran ja lähti sieltä pääkaupunkiin 
Kampalaan. 
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ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

NEPAL
Kathmandu
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Puh. 040 720 3670

onewaymission.fi

VENÄJÄ
Vuoden 2022 matka avoin 
Hinta noin 160 € 
(viisumi hankitaan itse)
Puh. 040 723 8188

VIRO
Päivämatka Tallinnaan
Vuoden 2022 matka avoin
Puh. 045 114 8855

KIINA
Peking
Vuoden 2022 matka avoin
Puh. 045 114 8855

MONGOLIA
Ulan Bator
Vuoden 2022 matka avoin
Puh. 045 114 8855 

INTIA
OW-kylä
Vuoden 2022 matka-aika on 
helmikuussa, jos maan 
koronatilanne sen sallii.
Puh. 050 381 4864

ISRAEL
Jerusalem ympäristöineen
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Puh. 044 333 2723

ITALIA
Rooma ympäristöineen
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Hinta n. 600 euroa
puh. 040 052 5077

UGANDA
Mubende
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Hinta n. 1 400 €
Puh. 040 767 5556

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

Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.

Kylällä on nyt noin 300 asukasta sekä iso 800:n 
oppilaan peruskoulu (primary school). Kaivo on 
tarkoitettu hyödyntämään koulun tarpeita ja rat-
kaisemaan vedensaantiin liittyviä ongelmia, kuten 
lapsikauppaa, lasten poissaoloja koulusta sekä 
pandemian aiheuttamia haittoja.

RWEMIVUBON KAIVO
Tämä uusi kaivo sijaitsee Muleetesta noin 30 km luo-
teeseen ja on lähellä Mubenden kasvavaa kaupun-
kia. Kylässä on noin 700 taloutta ja 800 koululaista, 
jotka ovat kohdennettuja käyttäjiä tälle kaivolle.

Alueella olevalla vanhalla vedenhakupaikalla, 
joka on avoin maakuoppa, harjoitetaan erilaisia ri-
tuaaleja. Uskomus on, ettei sinne voi kello 18 jäl-
keen mennä. Jos menet sinne, niin tulet lohdute-
tuksi pahojen henkien kautta, joita siellä palvotaan. 
Kylälle on yritetty saada vuosien mittaan uutta kai-
voa, mutta pelko henkiä kohtaan on ollut esteenä.

Onnistuimme Herran avulla saamaan kaivon lopul-
ta valmiiksi. Nyt ihmiset ovat todella iloisia uudesta kai-
vosta ja kiittävät Jumalaa rakkaudesta heitä kohtaan. 
Kristillisyyden vahvistamiseksi alueelle suunnitellaan 
myös uutta seurakuntaa. ”Ei enää varhaista kuolemaa, 
ei sairautta…” – näin laulettiin kaivon porauspäivänä.

Rukoilemme, että koronatilanteen helpotettua 
voisimme järjestää Ugandaan kaivomatkan, jolloin 
käymme katsomassa rakennettuja kaivoja ja vierai-
lemme paikallisissa seurakunnissa. Muistetaan ru-
kouksin myös köyhiä kyliä, joissa kärsitään veden-
puutteen vuoksi. 

UGANDAN TYÖ
040 767 5556
uganda@onewaymission.fi
Kummisihteeri Ani Korpiniemi, 
044 996 6032, anikorp@gmail.com
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ELÄVÄ TOIVO

Jeesus myös ilmoittaa, että Isän Ju-
malan tunteminen on täysin riippuvai-
nen siitä, kenelle Jeesus tahtoo Hänet 
ilmoittaa, ja vain Jeesus on Tie, Totuus 
ja Elämä Isän yhteyteen. (Matt. 11:27, 
Joh. 14:6)

PYHÄ HENKI ANTAA TOIVON JA JOHTAA 
TOTUUTEEN
Vielä Jeesus lupaa niille, jotka rakasta-
vat Häntä ja pitävät Jeesuksen käskyt, 
että Pyhä Henki, Totuuden Henki, Hän, 
joka on myös Puolustaja, tulee olemaan 
heissä ja heidän kanssaan pysyväisesti. 
(Joh. 14:15–17)

Sinä, joka uskot Jeesukseen ja olet 
vastaanottanut Hänet elämääsi, ajat-
tele, miten suurta armoa ja hyvyyttä 
Jumala on osoittanut sinua kohtaan. 
Pietari kirjoittaa:

Ylistetty olkoon meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! 
Suuressa laupeudessaan hän on Jee-
suksen Kristuksen kuolleistanousemi-
sen kautta uudestisynnyttänyt meidät 
elävään toivoon. (1. Piet. 1:3)

Kun Jeesus nousi kuolleista, se oli 
täydellinen voitto kuolemasta, paholai-
sesta ja synnistä. Tähän valtavaan voit-
toon ja sovitukseen myös uudestisyn-
tymisemme Jumalan lapsiksi perustuu. 
Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen 
ja Hänen vastaanottamisensa kautta 
olemme uudestisyntyneet Jumalan 
Hengestä Jumalan lapsiksi.

PERINTÖOSAMME ON TALLETETTUNA 
TAIVAASSA
Me uskovat olemme siis uudestisyn-
tyneet elävään toivoon. Millainen on 
tämä ”elävä toivomme” tämän toivot-
toman ja turmeltuneen maailmanajan 
keskellä? 

Se on, kuten Pietari kirjoittaa, tur-
meltumaton, tahraamaton ja katoama-

ton perintö, joka on talletettuna taivais-
sa meitä varten. (1. Piet. 1:4)

Kristitty veli tai sisar, tässä puhutaan 
sinun perintöosastasi, joka on talletet-
tuna taivaassa Jeesuksessa Kristukses-
sa.

Perintömme Kristuksessa (Ef. 1:11) 
on lupaus uudestisyntyneille Jumalan 
lapsille. Sen saamme aikanaan Juma-
lan armosta, kun Jumala lopulta ottaa 
meidät ylös luoksensa. Siksi meidän 
elämässämme tulisi sisäisesti vallita 
elävä toivo, elävä usko ja elävä rakkaus 
Kristusta kohtaan.

Elävä toivo kristityissä synnyttää 
myös palavan halun odottaa Jeesusta 
Kristusta takaisin tulevaksi.

…samoin on Kristus kerran uhrattu, 
jotta hän ottaisi pois monien synnit, 
ja hän ilmestyy toisen kerran, ei enää 
synnin tähden vaan pelastukseksi niille, 
jotka häntä odottavat. (Hepr. 9:28)

Toivossa me olemme pelastetut. 
Mutta toivo, jonka näkee toteutu-
neen, ei enää ole toivo. Kuka sel-
laista toivoo, minkä näkee! Mutta jos 
toivomme sitä, mitä emme näe, me 
odotamme sitä kärsivällisesti. (Room. 
8:24–25)

Tämä Jumalan uudestisyntymises-
sä lahjoittama ”elävä toivo” kristityissä 
ei ole toiveajattelua, vaan se perustuu 
Jumalan lupaukseen ja Jeesuksen Kris-
tuksen lunastukseen.  

Sana sanoo meille: Nyt näemme 
kuin kuvastimesta, himmeän heijas-
tuksen tavoin, mutta silloin kasvoista 
kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti mut-
ta silloin täydellisesti, niin kuin minut 
itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin 
pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä 
kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. 
(1. Kor. 13:12–13)

Siksi Jeesus kehotti kuulijoitaan: 
Älkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle, missä koi ja ruoste turmelevat 
ja varkaat murtautuvat sisään ja varas-
tavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne 
aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä 
ruoste turmele eivätkä varkaat murtau-
du sisään ja varasta. Sillä missä on aar-
teesi, siellä on myös sydämesi. (Matt. 
6:19–21)

KIINNITÄ AJATUKSESI JA MIELESI 
JEESUKSEEN
Mihin meidän kristittyjen tulisi kiinnit-
tää katseemme, ajatuksemme ja huo-
miomme näinä jumalattomina aikoina, 
joita maailmassa elämme, kaikenlais-
ten maailman houkutusten, paholaisen 
petosten ja pelottelujen sekä sodan 
uhkien keskellä?  Pietari kehotti kirjeen-
sä alussa ahdingossa eläville hajallaan 
asuville kristityille: ”Armo ja rauha li-
sääntykööt teille.”

Pietari nostatti kirjeen lukijoiden 
ajatukset pois elämän olosuhteista, 

Pyhä Henki on inspiroinut nämä 
Pietarin kirjoittamat sanat, kuten 
koko Raamatun. Tuohon aikaan ei 

voitu välittää viestejä ja tavoittaa vas-
taanottajia kuten nykypäivänä. Kirjei-
den viesti oli tarkoin kirjoitettu. Tänäkin 
päivänä voimme lukea tätä samaa kir-
jettä, ja sen sanoma on yhtä voimalli-
nen kuin se oli Pietarin aikana. Jumalan 
Sana on elävä ja voimallinen ja se vai-
kuttaa edelleen lukijoissa, jotka uskos-
sa ottavat sen vastaan. Jumalan Sana 
on hyödyllistä. Se opettaa, nuhtelee, 
ojentaa, kehottaa ja rohkaisee kuulijoi-
ta, ja sen tarkoitus on varustaa uskovat 
olemaan täydellisiä ja varustautuneita 
hyviin tekoihin. (2. Tim. 3:16–17)

PELASTUS ON JUMALAN LAHJA
Missä ikinä meitä kristittyjä onkaan tänä-
kin päivänä, kukaan meistä ei olisi voinut 
pelastua ilman Isän Jumalan täydellistä 
ennalta tietämistä ja kutsua. Emme olisi 
myöskään tulleet sovitetuiksi ja lunaste-
tuiksi ilman Jumalan Pojan, Jeesuksen 
Kristuksen sovintoveren puhdistavaa 
voimaa. Emmekä olisi voineet uudes-
tisyntyä Jumalan lapsiksi ilman Pyhän 
Hengen uudestisynnyttävää voimaa, ku-
ten Pietari kirjoittaa. (1. Piet. 1:1–2)

Pietari kirjoittaa, että Isä on Hen-
gellään pyhittänyt meidät Jeesuksen 
Kristuksen kuuliaisuuteen. Me näemme 
tässä kirjeen alussa Jumalan kolminai-
suuden, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, 
ja kuinka pelastuksemme on täysin riip-
puvainen siitä.

Jeesus sanoo: Jokainen, jonka Isä 
antaa minulle, tulee minun luokse-
ni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, 
minä en ikinä heitä ulos. Ei kukaan 
voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka 
on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, 
joka tulee, minä herätän viimeisenä 
päivänä. (Joh. 6:37, 44)

JARI VÄLILÄ

OPETUSRAPORTTI

Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään valituille muukalaisille eri puolilla 
Vähää-Aasiaa. Heistä oli tullut kristittyjä, ja he elivät vainojen ja ahdistusten 

aikoina. Silti Pietari rohkaisee heitä iloitsemaan elävästä toivosta kaikenlaisten 
olosuhteiden keskellä.
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Kristukseen ja Jumalan armoon. Tämä 
synnyttää meissä halun ylistää Jumalaa 
kokosydämisesti.

Ylistetty olkoon meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! 
Suuressa laupeudessaan hän on Jee-
suksen Kristuksen kuolleistanousemi-
sen kautta uudestisynnyttänyt meidät 
elävään toivoon.

Vaikka elämme täällä arjen olosuh-
teissa ja joudumme moninaisiin kiusa-
uksiin ja koetuksiin, silti toivomme on 
Jumalassa, ja mielemme sekä ajatuk-
semme kiinnittyvät Jumalan varmoihin 
lupauksiin.

Pietari kirjoittaa vielä: …ja Ju-
malan voimasta te varjellutte uskon 
kautta pelastukseen, joka on valmis 
saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. 
Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on 
tarpeen, vähän aikaa joudutte mureh-
timaan monenlaisissa koettelemuksis-
sa, jotta teidän uskonne havaittaisiin 
koetuksissa kestäväksi, paljon kallisar-
voisemmaksi kuin katoava kulta, joka 
sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kii-
tokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jee-
suksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä 
te rakastatte, vaikka ette ole häntä 
nähneet, häneen te uskotte, vaikka 
ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette 
sanoin kuvaamattomalla ja kirkastu-
neella ilolla, sillä te saavutatte uskon-
ne päämäärän, sielujen pelastuksen. 
(1. Piet. 1:5–9)

RIEMU JA ILO JO TAIVASMATKALLA
Kun todella ymmärrämme ja sisäistäm-
me, mitä Kristus on tehnyt edestämme, 
niin taivaallinen riemu, ilo ja elävä toi-
vo täyttävät sisäisen elämämme. Ym-
märrämme, että vaikka elämä voi olla 
vaikeaa ja joudumme kestämään koe-
tuksia, meillä on ”Elävä Toivo”, ja us-
komme perustus on Kristuksessa, joka 
kestää loppuun asti.

Kaikkien koetusten ja maailman pa-
huuden ja houkutusten keskellä meillä 
on valtava tulevaisuus ja perintöosa, 
joka on turmeltumaton, tahraton ja ka-
toamaton. Se on talletettuna taivaissa 
meitä varten, Kristuksessa Jeesuksessa. 
Nyt olemme vielä taivasmatkalla, mutta 
kerran saamme Jumalan armosta olla 
perillä.

Annetaan näiden Pietarin kirjeen 
lupausten painua sisimpäämme ja an-
netaan sen palaa kirkkaana meissä. 
Valvotaan hengellistä elämäämme ja 
odotetaan Herraamme Jeesusta saa-
puvaksi noutamaan omansa pois Isän 
luo taivaaseen.

Jumalamme on Toivon Jumala:
Toivon Jumala täyttäköön teidät 

kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin 
että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hen-
gen voimassa. (Room. 15:13) 

Lyhennetty versio

Hauhon kirkko 19.12. klo 18

Georg Friedrich Händel

Päivi Karjalainen – sopraano
Leena Liimatainen – sopraano

Tiina Sinkkonen – altto
Jussi Salonen – tenori

Kai Huopainen – basso
Isa Halme – viulu

Eric-Olof Söderström – piano
Riitta Tarvainen – lukija

Hauhon kirkkokuoro ja One Voice -kuoro,
johtajanaan Taina Kujanen

Vapaa pääsy, kolehti One Way Missionin työlle
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ONE WAY KAUPASSA
JOULUALE 15.11.–12.12.

Alennus koskee One Way Missionin kustantamia 
kirjoja ja CD-levyjä. 

Alennus ei koske uutuustuotteita, kuten Tiina Sinkkosen Uskon CD.

-20 %

Toimitusaika 2 viikkoa.

Rakennuttaja-
insinööritoimisto

STENROOS OY

Liike-, toimisto- ja 
asuinrakennusten 

tunnollista rakennuttamista 
ja rakennustyön valvontaa.

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534 4844

”Sillä jokainen huone on 
jonkun rakentama, mutta 

kaiken rakentaja on Jumala.”

HETKINEN 
4 nroa/vuosi*
Kestotilaus 25 €
Vuositilaus 28 €
Irtonumero 7,50 €
tilaukset@rll.fi
p. 045 122 3664 
(ma, ti, to klo 10-15)
*Hinnat 2022

Aloita Raamatun lukeminen Hetkisen matkassa. 
Starttaamme Raamatun alusta 1.1.2022  

TARTU LOISTAVAAN 
TILAISUUTEEN

Lue lisää ja tilaa www.rll.fi

HETKINEN on raamatunlukulehti. 
Joka päivälle on lukukohta ja opetus.

Voi lukea lehtenä tai verkossa.

SOITA
LAHJOITUSPUHELU
0600 02 812

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

TUE ONE WAYN  TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA
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ATTE AUVINEN & 
HELENA HÄNNINEN
Minne uskoni ulottuu. 
Kuvia Italiasta – runoja uskosta
20 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

Tapani SuontoTapani Suonto 
 

ERÄM
AASTA ELÄM

ÄÄN

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

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

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

2. tarkistettu painos

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN
Elävää opetusta 
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Näky voittavasta
seurakunnasta
10 €

TAPANI SUONTO
Ole turvallisella mielellä
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

TAPANI SUONTO
Tapahtui 
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta 
elämään
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti 
auringonnousua
10 €

TAPANI SUONTO
Lauri
10 €

TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maailmaan
14 €

TAPANI SUONTO
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

TIINA SINKKONEN
Uskon 
CD 23 €

TAPANI SUONTO 
Tuhannet haaveet
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Trubaduurin laulu
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

MATTILAN 
PERHEORKESTERI
Nimi kaikkein 
korkein 
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
& Co. 
Matkaa teen
CD 15 €

MUSIIKKIA

ARTO BOA
Avaimet
18 €

LES WHEELDON
Jumalaa kuunnellen
18 €

TAPANI SUONTO
Johdatatko sinä minua?
18 €

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

KIRJALLISUUTTA

Hyvää lisälukemista

opetuslapseuskouluun!

ONE WAYN TUOTANTOA

TILAUKSET
onewaykauppa.fi 

045 261 3925

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

MARIANNE RAATIKAINEN
Raili Agogo, Tarina 
kulissien takaa
10 €
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RUKOUSAIHEET

Suomi

One Way -seurakunnat
• kaikki paikkakuntamme tarvitsevat 

väkevää rohkaisua Herralta.
• Toivon Missio -illat: uskoontuloja ja 

Jumalan ilmestymistä ja että usko-
vat rohkaistuisivat kutsumaan ei-
uskovia näihin iltoihin

• että seurakuntien ilmapiiri pysyisi 
avoimena Pyhälle Hengelle

• armolahjat ja ihmisille rohkeutta 
käyttää niitä

Evankeliointi ja PK-illat
• että saataisiin Housessa Gospel Cafe 

-illat käyntiin ja vastuunkantajia työ-
hön

• lisää työmiehiä kaduille ja aitovie-
rille

Lapsityö
• lapsiperheille voimia ja Jumalan 

läsnäoloa
• vastuunkantajia pyhäkoulutyöhön
• pyhäkoulun jatkuminen

Nuoret
• kiitosaihe: Suomessa on paljon nuo-

ria, jotka haluavat oppia Jumalan 
Sanaa ja soveltaa sitä

• että Herra lähettää nuorisotyöhön 
vastuunkantajia kaikille paikkakun-
nille

OP-koulut ja rukoussolut
• että kaikki halukkaat voisivat osallis-

tua op-kouluun joko paikan päällä 
tai netin kautta

• rohkeutta kysellä kokoontumisissa 
muilta itseään askarruttavia kysy-
myksiä opetusaiheista

• innostusta rukoussolujen perusta-
miseen eri seurakuntiin ja soluille 
vetäjiä

Miestenkodit
• miestentyössä on hiljaisempi aika: 

joitain yksittäisiä miehiä on tuettu 
arjessa

• johdatusta ja Herran apua pidempi-
aikaiseen kuntoutukseen soveltuvan 
paikan aukeamiseksi

• että Herra lähettää työntekijöitä, kun 
aika on

Mediatyö
• kiitosaihe: olemme saaneet lisää 

työntekijöitä ja vapaaehtoisia me-
diatyöhön

• johdatusta televisio- ja radiotyöhön
• katsojien tavoittaminen One Wayn 

antennikanavan sekä One Wayn 
netti-tv:n kautta

• oikeanlaisen ohjelmasisällön tuotta-
minen

• tekniikan toimivuus

Maahanmuuttajatyö
• fyysistä ja psyykkistä paranemista 

useille sairastaville
• uskon vahvistumista ja juurtumista 

syvälle Kristukseen
• myönteisiä turvapaikkapäätöksiä
• voimia ja viisautta työntekijöille 

maahanmuuttajien tukemiseen ja 
opetuslapseuttamiseen

• evankeliumin leviämistä muslimi-
en keskuuteen sekä Suomessa että 
muualla

Venäjä
• Nadjalle terveyttä ja voimia kaikkien 

koettelemusten keskellä
• että Nadjan kehitysvammaiselle tyt-

tärelle löytyisi juuri hänelle sopiva 
hoitolaitos

• että Nadjan tyttären Eljan mies saisi 
vakituisen työpaikan

• siunausta ja varjelusta kaikille ystä-
villemme Venäjällä

• että pandemia hellittäisi ja pääsisim-
me matkustamaan Venäjälle

Israel
• viisautta Israelin uudelle hallituksel-

le niin koronatilanteen, sisäpoliitti-
sen kriisin kuin Gazan tilanteenkin 
ratkaisemisessa

• Punaisen Maton ja naistenkodin 
työntekijät ja asiakkaat: että monet 
naiset työn piirissä voisivat löytää 
toivon ja tulevaisuuden elämässään 
rakastavan Jumalan yhteydessä

• Israelin turvallisuus ja rajat
• negatiivinen suhtautuminen ja an-

tisemitismin kasvu niin Suomessa 
kuin muissa länsimaissa

Kiina
• Jeanin terveys
• suojaa koko lastenkodin väelle
• työn jatkuminen kodilla turvallisesti 

ja Jumalan johdatuksessa
• taloudellisten tarpeiden täyttyminen
• Jumalan siunausta ja suojelua Kii-

nan kristityille

Mongolia
• Jumalan varjelusta keskuksen väelle 

vaikeassa koronatilanteessa
• Munkhuun terveys
• henkilökunnalle voimaa ja viisautta 

kaikessa
• että Herra parantaa ja eheyttää kes-

kuksen asukkaita
• että Mongoliaan tulisi herätys

Intia
• kiitosaiheena Joelin parantuminen 

ja monien varjeltuminen koronalta
• että Intiassa saataisiin lupa vastaan-

ottaa varoja ulkomailta jatkossakin
• että Jumalan seurakunta varjeltuisi 

koronalta
• ymmärrys, tuleeko vuoden 2022 In-

tian matka järjestää

Nepal
• naisten raamattukoulu, joka käynnis-

tyi 21.9.
• että pastorikonferenssi saataisiin jär-

jestettyä vielä tämän vuoden aikana
• että tytöille löytyisi uusi asuntola ja 

poikien asuntolan vuokrasopimus 
pysyisi voimassa

• varoja kannettaviin tietokoneisiin, 
jotta lapset voisivat käydä tarpeen 
vaatiessa etäkoulua

Uganda
• voimia ja viisautta Markille ja Julie-

tille
• Markille täyttä terveyttä koronasta
• lapset ja nuoret sekä kotikoulun toi-

minta koulujen ollessa suljettuina 
koronan vuoksi

• apua vaikeassa kuivuudessa ja nä-
länhädässä sekä seuraavan sadon 
onnistumista

• ensi vuoden mahdolliset Ugandan 
matkat

Malawi
• rukoillaan uusien alkujen ja työmuo-

tojen puolesta
• pastorikoulutus marraskuun alussa
• naisten hengellistä heräämistä ja 

opetuslapseuttamista, että he voisi-
vat olla vahvemmin evankeliumin 
asialla

• raamatunopetusta nuorille
• oikeiden ihmisten löytymistä työhön 

oikeille paikoille

Italia
• kiitosaihe: ”Miten tunnistaa eksytys” 

-kirjan käännös on loppusilausta 
vaille valmis

• harhaopit: selkeä kristuskeskeinen 
evankeliumi oppiharhojen pyrkiessä 
Italian seurakuntiin

• uskovien yhteydet uusien seurakun-
tien perustamiseksi Raamatun mu-
kaisen evankeliumin julistamiseen

• katolisuuden kahleiden kirpoamista, 
että moni löytäisi elävän Jeesuksen 
Kristuksen

Vastuunkantajat
• pastoreille voimaa ja viisautta tehdä 

oleellinen - se mikä tulee Herralta - 
etteivät uupuisi

One Wayn talous
• Taloustarpeet ovat tällä hetkellä ta-

vallista suuremmat, kun Hauholle 
joudutaan rakentamaan sprinkleri-
järjestelmä, ilmastointi ja muutama 
muu luvan edellyttämä asia. Myös 
lähetystyössä on muutama suurem-
pi haaste.

RUKOUSRAPORTTI

KIITOSAIHEET

Seurakuntatyössä olemme kiitollisia, 
että niin monella paikkakunnalla on 
saatu kokea rohkaisevaa yhteyttä One 
Wayn työn kautta löytyneiden uskovi-
en ystävien kesken. Samalla Herra on 
lisännyt seurakuntiin uusia uskovia. 
Kiitämme kaikista uusista seurakun-
tien vastuunkantajista ja vanhimmista. 
Iloitsemme myös Hauholle saaduista 
rakennusluvista.

Evankeliointi ja PK-illat ovat kanta-
neet runsasta hedelmää. Moni on tullut 
uskoon ja käynyt kasteella, ja monin 
paikoin ollaan saatu vahvistaa uskovien 
hengellistä tilaa ja pelastusvarmuutta. 
Housen PK-illat on aloitettu uudelleen 
kesän jälkeen. Mukana on ollut innok-
kaita katuevankelistoja ja ylistysmusii-
kissa palvelevia.

Israelissa naistenkotimme on viime 
viikkoina saanut palvella erityisesti 
usean Gazan läheisyydessä asuvan per-
heen lyhytaikaisena virkistyspaikkana. 
Syksyn juhlien aikana on ollut hyvä kut-
sua lapsiperheitä Jerusalemiin naut-
timaan lehtimajajuhlista ja ystävien 
tapaamisesta, varsinkin kun Hamas on 
jatkanut rakettien ampumista ja ilma-
hälytykset Gazan rajan läheisyydessä 
ovat olleet jatkuvia.
Olemme kiitollisia vapaaehtoisesta 
Tinasta, joka saapui Israeliin syyskuun 
alussa. Hän muutti pysyvästi Israeliin ja 
on mukana monessa toiminnassa niin 
naistenkodilla kuin soppakeittiössä, 
holokausti-vanhusten juhlissa ym.
Kristiina iloitsee Jumalan johdatukses-
ta ja siunauksesta Suomen-vierailunsa 
aikana. Kiitos Herralle niistä monista 
kokouksista, joissa hän on voinut tuoda 
Israel-tietoisuutta ja jakaa ajankohtaisia 
rukousaiheita!

Venäjällä kiitämme Valentinan tämän-
hetkisestä hyvästä terveydentilasta. 
Hän jaksaa pitää raamattu- ja rukousko-
kouksia Käkisalmen seurakunnassaan. 
Iloitsemme Valentinan tyttären Galinan 
työn ohessa suorittamasta kuorma-au-
to- ja bussikortista. Olemme kiitollisia 
myös siitä, että Richard ja Judy Grout 
pääsevät vierailemaan Viipurissa syk-
syn aikana. Suuri ilonaihe on tiimimme 
videotervehdyksen kuvauksen onnistu-
minen venäläisille ystävillemme.
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Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

 
 

BIC 

 
 

Saaja 
Mottagare 

 
   

 

 

 

Maksajan         
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
namn och 

adress 

 

 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

 
Viitenumero 
Ref. nr 

 

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag 

 

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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FI56 2058 1800 0076 71 NDEAFIHH

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

1 00900

 €

One Wayn talous rakentuu yksityisten ihmisten ja sponsoroivien yritysten lah-
joituksista. Vakiintuneen tulovirran lisäksi saamme aina silloin tällöin suu-
rempia lahjoituksia ja testamentteja. Niiden avulla voimme toteuttaa vaati-

vampia hankkeita, kuten rakennusprojekteja ja muita välttämättömiä investointeja.

KOTIMAA
Kotimaassa Hauholla käynnistämämme rakennushanke on ollut suurin taloudel-
linen haaste koko tänä vuonna. Työ on edennyt ilman keskeytyksiä läpi vuoden 
ja on nyt loppusuoralla. Viimeisimmät rakennushankkeet, sprinklerijärjestelmä, 
ilmastointi, viemäri ja vesijohtojen uusiminen sekä muutamat paloturvallisuuteen 
liittyvät työt ovat kuitenkin suurimpia yksittäisiä kulueriä ennen kuin rakennus saa-
daan ottaa käyttöön. Olemmekin kertoneet näistä tarpeista avoimesti samalla ru-
koillen, että saamme työn keskeytyksittä maaliin mahdollisimman nopeasti.

Työn laajentuminen kymmenille paikkakunnille juuri ennen koronaepidemian 
puhkeamista on ollut myös oma haasteensa. Olemme selvinneet tästäkin melko 
hyvin, vaikka talous on joillakin paikkakunnilla ollutkin kovin kireällä.

LÄHETYSKENTÄT
Lähetyskentillä haasteet ovat samat tai suuremmatkin kuin aikaisemmin kristitty-
jen tilanteen kiristyessä monissa maissa. Intian-työmme on nyt kriittisessä vaihees-
sa, sillä emme ole vieläkään saaneet uusia lupia ulkomaisen valuutan vastaanot-
tamiseen maassa. Jos lupaa ei tule pikaisesti, koko työ joutuu aivan uudenlaisten 
paineiden alle. Voisimme lähettää ennen vanhojen lupien päättymistä suuren 
summan rahaa tulevia kuukausia ja vuosia varten, mutta sellaista rahasummaa 
meillä ei ole. Pyydämmekin esirukousta, että osaisimme toimia nyt viisaasti, ja 
luvat saataisiin vielä ennen kuin deadline umpeutuu.

Kiinassa ja Nepalissa tilanne on myös haastava. Kiinan keräysvarat eivät rii-
tä heidän tarpeisiinsa täysin, ja varojen perille saaminen on joka kuukausi suuri 
haaste. Kiinan kristittyjen tilanne on vaikeutunut viime kuukausina entisestään, ja 
tilanne alkaa olla aika kriittinen. 

Myös Nepalissa kristittyjen tilanne on vaikea, mutta tähän asti olemme saa-
neet avun perille. Hädän keskellä tarpeet kasvavat suuresti, emmekä tietenkään 
voi kaikkia auttaa, mutta teemme parhaamme.

Keräyksemme kaivojen poraamiseksi Ugandan maaseutukylille on tuottanut 
noin 100 000 euroa, ja olemme kyenneet vastaamaan moniin avunpyyntöihin 
työalueellamme. Se on ollut valtava ilo ja ihme kylillä. Jatkamme kaivoprojektia 
edelleen sitä mukaa kuin varat sen sallivat. 

KOKONAISTILANNE
Työmme tukijat ovat olleet uskollisesti rinnallamme viimeisetkin kuukaudet, ja 
työ on jatkunut kaikilla rintamilla – niissä rajoissa kuin varallisuutemme on sen 
mahdollistanut. Lähiaikoina joudumme lisäämään palkallista työvoimaa, jotta 
työntekijämme eivät uuvu liian suuren taakan alle. Kaikkea työtä ei voida tehdä 
vapaaehtoisin voimin. Se ja muutamat muut haasteet lähitulevaisuudelle vaativat 
myös lisää taloudellisia resursseja. Siksi jatkuva esirukous taloutemme puolesta 
on edelleen ajankohtainen asia.

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

TALOUSRAPORTTI

KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET

YLEISVIITE
100900
INTIA
Yleisviite 2325
Vammaistyö 1106
Kummilapsityö 1012
Koulukummityö 2477
Leskien työ 1070
Nuorisotyö 2655
Katulapsityö 1245
Pastorit 1148
Koulubussi 2888
New Hope -koti 2804
NHH-collegetuki 1711
NHH-poikientalon  
rakennushanke 1193
UGANDA
Yleisviite 2574 
Agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817
Kaweerin työ 2448
NEPAL
Lastenkoti 2532
Vammaistyö 2545
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
Työntekijät 2561
MONGOLIA
Yleisviite 2299
ISRAEL
Naistenkoti 1203
Punaisen Maton
keskus 2590
Avustustyö 1287
VIRO
Raamattutyö 3010
KIINA
Lastenkoti 1083 
Avustustyö 1258
VENÄJÄ
Yleisviite 1164

MALAWI
Opiskelijatuki 2354
Työn tuki 1342
ITALIA
Yleisviite 2642
SUOMI
Yeisviite 2312
OW Center rakennus  
2668
OW Center toiminta    
2671
Miestenkoti 2901
Vankilatyö 2613
Maahanmuuttotyö 2707
TV-työ 2723
Nuorisotyö 2833
SEURAKUNNAT
Espoo 1504
Forssa 1818
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



46 R A P O R T T I   4 / 2 0 2 1

One Way -kahvilassa tapahtuu
     – tervetuloa mukaan! 
One Way -kahvila, Kaisaniemenkatu 10, 
avautuu jälleen 19.10. ja on auki tiistaista perjantaihin klo 12–17.

Valitse mieleisesi päivittäisestä ohjelmastamme – tai osallistu joka päivä!
• tiistaina klo 13 lukupiiri, jossa luemme yhdessä mielenkiintoista kirjaa
• keskiviikkona klo 13 pastorin kahvit – tule keskustelemaan pastori Jari 

Välilän kanssa
• torstaina klo 13 rukouskokous
• perjantaina klo 13 puikkopiiri sinulle, joka haluat kutoa sukkia muka-

vassa seurassa

Vaikka et osallistuisikaan ohjelmaan, tule nauttimaan 
kevyt lounas ja päälle maistuvat pullakahvit.

Tervetuloa!

Ohjelmassa Classic Praise ja orkesteri, Viktor Klimenko, 
Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhanen, Joel Kodali (In-
tia), Tapani Suonto, Tiina Sinkkonen, Jari Välilä ym.

KAHVITARJOILU

HAUHO

ONE WAY CENTER

AVAJAISET
La 5.2. klo 16.00 Hauhon kirkossa

Tervetuloa avajaistilaisuuden jälkeen tutustu-
maan One Way Centerin tiloihin ja nauttimaan 
kahvitarjoilusta! One Way Center, Vihniöntie 4.

Lisää tietoa seuraavassa Raportissa.

Vapaa pääsy,
kolehti One Way
Missionin työlle

Tarkemmat tiedot s. 41

MESSIAS
ORATORIO

Hauhon kirkko
19.12. klo 18

Lyhennetty versio

Georg Friedrich Händel
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ESPOO
Alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

FORSSA
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

HAAPAJÄRVI
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

HEINOLA
onewayseurakunta.fi/heinola

HYVINKÄÄ
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

HÄMEENLINNA
Ruutikellarintie 1
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

HÄMEENKYRÖ
onewayseurakunta.fi/hameenkyro

IISALMI
onewayseurakunta.fi/iisalmi

JOENSUU
onewayseurakunta.fi/joensuu

JYVÄSKYLÄ
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

JÄRVENPÄÄ
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

KAJAANI
onewayseurakunta.fi/kajaani

KOTKA
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

KOUVOLA
onewayseurakunta.fi/kouvola

KUOPIO
Hapelähteenkatu 35
onewayseurakunta.fi/kuopio

KUUSAMO
onewayseurakunta.fi/kuusamo

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

LAPPEENRANTA
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

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

One Way on käynnistänyt kotimaassa seurakuntien 
istuttamisen 39 paikkakunnalla. Seurakunnan pe-
rustaminen on prosessi, joka vie aina oman aikansa. 
Monilla paikkakunnilla nuo seurakuntarakenteet 
ovat vasta kehitteillä, mutta monilla jo valmiina. 
Seurakunnan rakenteiden luominen vie usein 3–4 
vuotta – sitä voi harvoin kiirehtiä.

Heti istutusprosessin alusta lähtien olemme pu-
huneet seurakunnasta, jotta ihmisille tulee selväksi, 
mistä on kysymys. Maassamme on suuri määrä 
omilta juuriltaan syrjäytyneitä kodittomia kristittyjä, 
joista monet ovat toivoneet One Way -seurakuntaa 
omalle paikkakunnalleen. Mediatyömme kautta 
meillä on jo vuosia ollut yhteys myös kristinuskosta 
kokonaan vieraantuneisiin ihmisiin, joille One Way 
on tuttu järjestö. Siksi tuo selkeä viesti on niin tär-
keä.

Seurakuntien istutustyössä tavoitteenamme 
ovat rakenteet, jotka löydämme Raamatusta. One 
Wayn istutustyössä ensimmäinen asia on rukous- ja 
evankelioimistyön käynnistäminen ja uskoon tul-
leiden opetuslapseuttaminen opetuslapseuskou-
lussa. Koronan takia tämä prosessi on hidastunut, 
mutta jatkuu heti, kun epidemiatilanne sen sallii.

LOIMAA
onewayseurakunta.fi/loimaa

MIKKELI
Porrassalmenkatu 15 
onewayseurakunta.fi/mikkeli

NURMES
onewayseurakunta.fi/nurmes

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

PIEKSÄMÄKI
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

PORI
Satakunnankatu 32 
onewayseurakunta.fi/pori

PORVOO
Lundintalo, Aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

RAUMA
onewayseurakunta.fi/rauma

RIIHIMÄKI
onewayseurakunta.fi/riihimaki

ROVANIEMI
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

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

SAVONLINNA
onewayseurakunta.fi/savonlinna

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

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

TAMPERE 
Satakunnankatu 50 
onewayseurakunta.fi/tampere

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

VAASA
onewayseurakunta.fi/vaasa

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

ONE WAY -PAIKKAKUNNAT

Sunnuntaijuhlat klo 16
Kokoukset jatkuvat toistaiseksi One Way -kahvilas-
sa, samoin kokousten striimaus. Lähetykset ovat 
katsottavissa osoitteessa oneway.tv sekä One Way 
TV:n Youtube -kanavalla.

HELSINKI
One Way -kahvila, Kaisaniemenkatu 10

Puhujat loppuvuoden ja tammikuun aikana

 07.11. Jari Välilä
 14.11. Teppo Lehtomäki
 21.11. Tapani Suonto
 28.11. Tero Hokkanen
 05.12. Teppo Lehtomäki
 12.12. Joulujuhla
 19.12. Jari Välilä 
 02.01. Teppo Lehtomäki
 09.01. Tero Hokkanen
 16.01. Tapani Suonto
 23.01. Jani Lindroos
 30.01. Jari Välilä

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



48 R A P O R T T I   4 / 2 0 2 1

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

www.pikavuokraus.fi

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

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

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

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

✓ Kotisivut ja sähköpostit 
✓ Palvelimet 
✓ Sovellukset

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA  
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Lakiasiaintoimisto  
Salomo Oy
Varatuomari 
Jukka Lemmetyinen

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

AUTA MEITÄ
AUTTAMAAN!

Lahjoita netissä:
onewaymission.fi/lahjoita

Lahjoita soittamalla:
0600 02812 

 (puhelun hinta noin 10 €)

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


