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K

ristinusko on tänään huonommassa huudossa kuin
vuosisatoihin. Halveksunta
ja suoranainen viha kasvaa päivä
päivältä. Kristillisen sukupuoli- ja
avioliittokäsityksen tähden meitä
pidetään kovina, pahoina, rakkaudettomina ja suvaitsemattomina. Hengellistä työtä kahlitaan
voimakkaasti tänään eri puolilla
maailmaa.
Monet odottavat, että Jumala
tulee muuttamaan tämän tilanteen. Eihän tässä näin saa käydä.
Jotkut jopa uskovat, että kristityt ottavat vielä vallan maailmassa valtavien ihmeiden kautta.
Siksi haluan sanoa tänään: Me
häviämme tämän taistelun. Tilanne ei muutu helpommaksi, vaan
vaikeammaksi. Lopulta tulee yö,
jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.
Aikanaan Venäjällä bolsevikit ottivat vallan ja tappoivat paljon kristittyjä. Eräs piispa seisoi teloituskomppanian edessä, ja häneltä kysyttiin: ”Kuka nyt
voittaa, Kristus vai bolsevikit?” Piispa vastasi rauhallisesti: ”Ensin voitatte te, sitten voittaa Kristus.” Ne olivat piispan viimeiset sanat.
Ystävät, ensin voittaa tämä maailma, mutta sitten
voittaa Kristus.
Uskovat kauhistelevat tänään maailmanmenoa ja
kaikkea sitä valhetta ja moraalittomuutta, mikä on valtaamassa maailmaa. Meitä kristittyjä parjataan valheellisesti yhä enemmän myös Suomessa. Samaan aikaan
monien uskovien puheista kuultaa läpi hämmästys,
pelko, viha, toivottomuus ja katkeruus. On vaarallista,
jos sellainen saa sydämemme hallintaan.
Ei meidän pitäisi kauhistua kaikkea pimeyttä, sillä niin on kirjoitettu. Jos niin ei tapahtuisi, Raamattu
raukeaisi tyhjiin, ja me olisimme maailman surkuteltavimpia ihmisiä. Mutta kun Raamatun sana toteutuu
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silmiemme edessä, se julistaa
kovaan ääneen, että olemme valinneet oikean tien. Ensin voittaa
tämä maailma, mutta sitten voittaa Kristus. Niin on kirjoitettu ja
niin myös tapahtuu. Loppu ratkaisee, ei se, millaisten taistelujen kautta se saavutetaan.
Miksi puhun tästä tänään?
Jos me emme ole valmistautuneet seurakuntana kohtaamaan
koetuksia, ne lyövät meidät maahan sellaisella voimalla, että me
tuuperrumme kesken matkan.
Meidän täytyy ymmärtää, mitä
on tapahtumassa. Se on kerrottu
meille jo Raamatussa.
Meidän täytyy myös ymmärtää, että aikaa on vähän. Vapaus
julistaa evankeliumia kaduilla ja
kujilla on päättymässä. Olemme
kulkemassa kohti sitä yötä, jolloin
evankeliumin julistaminen on käynyt mahdottomaksi.
Nyt on aika käynnistää Toivon Missioita, tehdä hengellisiä TV- ja radio-ohjelmia, koota eksyneitä ja luopuneita turvaan seurakunnan yhteyteen. Nyt on aika
toimia.
Lopetetaan murehtiminen ja keskitytään siihen viimeiseen tehtävään, joka seurakunnalla on vielä jäljellä.
Herätys on tulossa, ja Jumala tarvitsee nyt ihmisiä, jotka lähtevät työhön uskon hengessä ja täynnä elinvoimaa ja rohkeutta – jättäen murheet Hänelle, jolle ne
kuuluvat.

”

aailma,
Ensin voittaa tämä m
Kristus!
mutta sitten voittaa
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RAAMATTUTUNTI

Tapani Suonto

Kun Jeesus oli hiljaa
”Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan.
Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: ´Etkö vastaa mitään?
Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan.´
Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.”
(Mark. 15:3–5)

M

iksi Jeesus oli hiljaa, miksei
hän puolustautunut? Joku
saattaa sanoa: ”Ei heille mitään kannattanut sanoa, sillä he olivat
jo päättäneet tappaa Hänet.” Se on
varmasti totta.
Toinen voi sanoa: ”Jumala on Pyhä.
Ei Pyhän Jumalan pidä alentua tällaisen
ihmisten pilkan edessä.” Sekin on totta, mutta ei ehkä sittenkään keskeinen
vastaus.
Jeesus olisi voinut kutsua paikalle
tuhansia enkeleitä, ja he olisivat hetkessä tehneet selväksi, kuka on Herra
ja ketä täällä kumarretaan.
Hän olisi voinut tuomita koko Jerusalemin, niin kuin hän kerran tuomitsi
Sodoman ja Gomorran, ja tuhota kaikki, jotka Häntä pilkkasivat, mutta Hän
oli vain hiljaa.

MIKSI JEESUS OLI HILJAA?

Sinun tähtesi Hän oli hiljaa. Sinun tähtesi Hän antoi ihmisten sylkeä päälleen,
lyödä nyrkillä, ruoskia ja häväistä. Hän
oli tullut juuri tuohon hetkeen sinun
tähtesi. Sinun syntiesi tähden Hän kulki Golgatalle, jotta sinulla olisi toivo ja
tulevaisuus.
Jos Hän olisi toiminut ja näyttänyt
noille pilkkaajille kaapin paikan, mihin
sinä olisit silloin joutunut?
Mistä sinä silloin saisit avun syyllisyyden ahdistukseen, toivottomaan
elämäntilanteeseesi, omiin kauhistuttaviin ahdinkoihisi, omaan kuolemanpelkoosi? Et mistään.
Sinä harhailisit maailmassa etsien
epätoivoisesti apua, vaikka apua ei olisi
mistään saatavissa. Sinä kuolisit syyllisyytesi kanssa pelossa ja vavistuksessa,
ja nuo pelkosi tulisivat sinua vastaan
heti kuoleman rajan ylitettyäsi. Sinulla
ei olisi mitään osaa Jumalan taivaaseen, vaan pelkkään pimeyteen. Raa-
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mattu sanoo: He eivät ikinä enää valoa
näe.
Sinun tähtesi Jeesus oli hiljaa. Sinun
tähtesi Jeesus kulki tuon Via Dolorosan.
Me kauhistelemme helposti kaikkea
sitä pilkkaa, ylpeyttä ja farisealaisuutta,
joka nujersi Jeesuksen ja sai kansan
huutamaan: ”Ristiinnaulitse Hänet”.
Me ihmettelemme sitä sydämien pimeyttä: miten he saattoivatkaan tehdä
sellaisen vääryyden.
Se olikin kauheata, mutta se kertoi
vain totuuden ihmisestä. Ihmisen sokeudesta, itsekkyydestä ja pahuudesta.
Ei Jeesus tuon kaiken keskellä ollut
voimaton puolustautumaan, vaikka pimeys olikin niin täydellinen. Jumala antoi sen kaiken tapahtua, koska sinä olisit muuten ollut ikuisen kuoleman oma.
Jeesus ei sanonut mitään, koska Jumala ei antanut Hänelle mitään sanottavaa. Sillä Jeesus puhui vain sen, minkä Isä Hänelle antoi puhuttavaksi. Hän
teki vain sen, minkä Isä antoi Hänelle
tehtäväksi.
Jeesus oli voimaton, Hän ei kyennyt
pelastamaan itseään, koska Hän halusi
pelastaa sinut. Jeesus oli hiljaa, koska
kyse ei ollut Hänestä, vaan sinusta ja
minusta!

SE OLI SINUN HUUTOSI

Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi
suurella äänellä: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on käännettynä: Jumalani,
Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Se oli sinun huutosi. Sinun pitäisi huutaa se tänään, jos Jeesus ei olisi huutanut sitä sinun puolestasi 2000
vuotta sitten. Hän otti sinun osasi sinun
puolestasi. Jonkun piti kantaa meidän
syntimme, jotta me voisimme saada
rauhan ja ikuisen elämän.
Hän otti sinun syntisi, jotta sinä
saisit Hänen syyttömyytensä. Hän otti

tuon sinun huonon omantuntosi, joka
niin tuskaisesti sinua on ahdistanut ja
vienyt kaiken elämänilon ja -halun. Hän
otti sen sinun harteiltasi ja antoi sinulle
oman syyttömyytensä iankaikkisen Jumalan edessä. Se syyttömyys, jota sinä
saat tänään kokea, on Jeesuksen syyttömyyttä. Hän ei ollut tehnyt ainoatakaan syntiä, ja sen syyttömyyden sinä
sait lahjaksi.
Hän otti sinun ahdistuksesi, jotta
sinä saisit Hänen rauhansa. Se rauha,
joka täyttää meidät Jumalan lapset
tänään ja josta me olemme niin valtavan kiitollisia, on Jeesuksen rauha. Se
on seurausta siitä, mitä tapahtui 2000
vuotta sitten Jerusalemissa.
Kaikkein suurin aarre, jonka minä
kristittynä omistan ja joka on konkreettista todellisuutta minulle joka päivä,
on rauha. Kaikesta muusta voisin vielä
luopua, mutta en rauhasta. Jos ihmisellä ei ole rauhaa sisimmässään, ei
mikään pysty ilahduttamaan häntä. Mikään ei tunnu enää miltään.
Jos et vielä tunne Jeesusta, et tiedä, mitä on todellinen rauha. Et tiedä,
mitä on Jeesuksen rauha.
Kyllä uskovakin voi olla ahdistunut,
mutta sen ahdistuksen takana on vielä
jotain suurempaa, rauha Jumalan kanssa. Se kantaa ahdistustenkin läpi.
Jeesus otti sinun toivottomuutesi,
jotta sinä saisit Hänen iankaikkisen toivonsa. Toivottomuus on hirveä ahdistus. Kun toivottomuus on täydellistä,
siinä ihminen menettää järkensä.
Väitetään, että ihminen voi elää kolme päivää ilman vettä, yli kuukauden
ilman ruokaa, mutta ei sekuntiakaan
ilman toivoa. Sellaiseen toivottomuuteen sinä et voi koskaan joutua, sillä sinulla on Jeesuksen toivo ja tulevaisuus.
Hän otti sinun toivottoman tulevaisuutesi, jotta sinä saisit sen valoa ja iankaikkista iloa pursuvan tulevaisuuden,
joka Hänellä oli Isän helmassa, ennen
kuin Hän tuli maan päälle meitä pelastamaan.
Hän otti sinun yksinäisyytesi, jotta
sinä saisit Hänen täydellisen yhteytensä Isään Jumalaan, eikä sinun koskaan
tarvitsisi olla yksin. Taivasten valtakunnassa ei ole yksinäisyyttä, ei hylkäämistä, ei syrjäytymistä, ei tunnetta, että
minä en kuulu joukkoon. Sinä kuulut
Jeesukselle iankaikkisesti. Sinä kuulut
rakastettuna ja lunastettuna Jumalan
perheeseen ikuisesti. Et koskaan enää
ole ulkopuolinen!
Jeesus otti sinun osasi ja antoi sinulle oman osansa. Se, mitä Jeesus sinulle
antoi, on täydellinen vastakohta sille,
mitä iankaikkinen kadotus antaa niille,
jotka sinne joutuvat.

PELKKÄÄ ARMOA

Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi:
”Mitä minun sitten on tehtävä hänelle,
jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?” Niin he taas huusivat: ”Ristiinnaulitse hänet!” Mutta Pilatus sanoi heille:
”Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?”
Mutta he huusivat vielä kovemmin:
”Ristiinnaulitse hänet!” (Mark. 15:12–
14)
Me emme ymmärtäisi Jumalan valtakunnasta mitään, jos Pyhä Henki ei
olisi sitä meille kirkastanut. Me emme
ymmärtäisi Raamatusta mitään, jos Jeesus ei olisi lähettänyt Pyhää Henkeään
meitä opastamaan ja opettamaan. Me
seisoisimme tuossa samassa joukossa,
joka herjaten katseli Jeesuksen vaellusta kohti Golgataa. Mekin saattaisimme
huutaa: ristiinnaulitse Hänet, jos Jumala ei olisi meitä pelastanut tuosta hengellisestä pimeydestä ja antanut meille
sitä ymmärrystä, jonka vain Totuuden
Henki voi antaa.
Me emme olisi koskaan tulleet Jeesuksen luokse, ellei Isä olisi meitä vetänyt. Ei kukaan tule Hänen tykönsä, ellei
Isä Häntä vedä, sanoo Raamattu.
Meidän syntinen luontomme ei pyri
lähelle Jumalaa, vaan mahdollisimman
kauas Hänestä. Jumalan täytyi vetää
meitä vastoin omaa tahtoamme puoleensa ja antaa meille ymmärrys ottaa
Jeesus vastaan omana Vapahtajanamme. Se on täydellisesti Hänen tekonsa,
ei meidän.
Kyllä Jumala haluaisi vetää kaikki
puoleensa, sillä Hän ei tahdo, että yksikään ihminen hukkuu, vaan että kaikki
tulevat parannukseen. Jostain syystä
näin ei vain tapahdu, vaan se joukko,
joka lopulta seuraa Jeesusta uskollisesti, on vain pieni vähemmistö.

Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: ”Muita hän on auttanut, itseään
ei voi auttaa.” (Mark. 15:29–31)
Tuo kansa, joka osallistui Jeesuksen
ristiinnaulitsemiseen, ei ymmärtänyt,
että kyse oli heistä itsestään. Tuo hirveä näytelmä heidän edessään koskikin
heitä itseään ja kertoi ikuisella kielellä
siitä, millaisia he itse olivat.
Ihmiset huusivat: ”Astukoon hän,
Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme.”
(Mark. 15:32)
He eivät ymmärtäneet, että Jeesus
ei voinut astua alas ristiltä, koska Hän
halusi auttaa heitä itseään, heitä, jotka
juuri siinä hetkessä Häntä pilkkasivat.
Monet niistä, jotka tuohon osallistuivat,
ymmärsivät ja uskoivat pian tämän jälkeen, että Jeesus sovitti heidän itsensä
synnit. Heistä osa pelastui.
Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys
yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.
Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.
Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi
häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: ”Totises-

ti tämä ihminen oli Jumalan Poika.”
(15:33–39)
Kansa ei ymmärtänyt, että tuo hirveä
näytelmä heidän edessään koskikin heitä itseään ja kertoi siitä, millaisia he itse
olivat. Mutta mikä vielä suurempaa ja
tärkeämpää, se kertoi siitä, millaista oli
Jumalan rakkaus meitä syntisiä kohtaan.

VAIN JUMALA ON HYVÄ

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen poikansa… He, joiden tähden Jeesus oli tullut
maailmaan ja joiden tähden Hän kuoli
ristillä, suorittivat itse lunastajansa ristiinnaulitsemisen. Ihminen ristiinnaulitsi
luojansa.
Siinä kulminoituu tuo käsittämätön
Jumalan rakkaus. Ei kukaan ole hyvä,
paitsi Jumala yksin, sanoi Jeesus kerran.
Sen lisäksi, että Golgatalla sovitettiin meidän syntimme, Jeesus antoi
meille esimerkin, miten meidän tulisi
rakastaa omia vihollisiamme. He, jotka
meitä herjaavat, eivät ymmärrä, mitä
he tekevät, koska heillä ei ole Pyhää
Henkeä heitä neuvomassa. Se henki,
joka heitä johdattaa, on aivan toinen.
Olkaamme mekin siksi armahtavaisia
niitä kohtaan, jotka meitä vainoavat.

ONE WAY KAUPPA
raitis & rakentava

SE OLI MEIDÄN RISTIMME

Ja he pakottivat erään ohikulkevan
miehen, Simonin, kyreneläisen, joka
tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen
isän, kantamaan hänen ristiänsä. (Mark.
15:21)
Kenen ristiä Simon kyreneläinen
kantoi. Se oli meidän ristimme. Meidät
olisi siihen ristiinnaulittu, jos Jeesus ei
olisi ottanut meidän rangaistustamme
harteilleen. Se kuului meille. Se kuului
Jeesuksen ristiinnaulitsijoille, ei Jeesukselle.
Me olemme velkaa Simon kyrene
läiselle. Jos taivaassa tavataan, aion
kiittää Simonia tästä.
Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: ”Voi sinua, joka hajotat maahan
temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! Auta itseäsi ja astu alas ristiltä.”
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Hauhon toimintakeskuksen remontissa on vapaaehtoisten työmäärä ollut korvaamaton. Kuvassa Kaaleppi, Markku Kettunen ja Antti Simolin uutta
lattiaa rakentamassa.
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Avajaiset siirrettiin kevääseen

Rakennustyöt etenivät koko syyskauden Hauholla suunnitelmien mukaan, ja
päärakennuksen käyttöönottotarkastus oli sovittuna tammikuun lopulle. Avajaiset jouduttiin kuitenkin siirtämään koronaepidemian tähden myöhempään
ajankohtaan.
TEKSTI TAPANI SUONTO KUVAT PIRJO LIEVONEN JA PEKKA RANNISTO

S

yksy oli työntäyteistä aikaa Hauholla. Kaikki suurimmat talotekniikkaan liittyvät rakennushankkeet olivat käynnissä samaan aikaan.
Putkien, viemäreiden ja sähköjen sekä
ilmastointi- ja sprinklerijärjestelmän rakennustyöt tekivät talosta aikamoisen
muurahaispesän. Vuodenvaihteessa ne
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kaikki olivat kuitenkin jo loppusuoralla.
Jos koronaepidemia ei olisi muuttanut
aikatauluja, olisimme saaneet pääosan
kiinteistöstä avattua yleisölle suunnitelmien mukaan helmikuussa. Aikataulu
oli kuitenkin tiukka, ja osa majoitushuoneiden maalaustöistä sekä siipirakennuksen ja kellariin sijoitettavan sau-

naosaston rakennushankkeista olisivat
jääneet joka tapauksessa talven ja kevään projekteiksi. Avajaisten pakollinen
siirtäminen toi meille hieman helpotusta näissä kiireissä.
Joulukuussa saavutettiin yksi tärkeä
tavoite, kun ilmastointikone saatiin tehtaalta Hauholle ja nosturi nosti sen kat-

Pirjo Lievonen maalaamassa.

toon avatusta aukosta ullakolle. Se oli
tarkkuutta vaativa toimenpide, mutta
onnistui hyvin. Suuret kokoontumistilat
sekä suuri määrä majoitushuoneita vaativat nykyisten määräysten mukaisesti
ilmanvaihtoon melkoisen koneiston. Tämäkin remontti tehtiin vapaaehtoisten
asiantuntijoiden ja työmiesten voimin.
Putki- ja viemäriremontti oli myös
melkoinen haaste vanhassa rakennuksessa, jossa tilaa uusille putkille oli niukasti, ja niitä jouduttiin pujottamaan
ahtaissa rakenteissa erityisellä ammattitaidolla.
Kun vielä kaikki sähköt uusittiin koko
suureen rakennukseen, työmäärä on
ollut melkoinen. Ainoastaan sprinklerijärjestelmän rakentaminen tilattiin

Pekka Rannisto tiiliä lapioim

ulkopuoliselta urakoitsijalta. Sekin valmistui muun työn ohella suurimmaksi
osaksi jo viime vuoden lopulla.
Taloudellisesti hanke on ollut juuri
sellainen haaste kuin osasimme odottaakin. Kassa on huvennut vuoden
loppua kohti, mutta samalla myös
urakka on saatu loppusuoralle. Viimeisiä suuria laskuja on vielä tulossa, ja
olemme kiitollisia, jos muistat tarpeitamme edelleen rukouksessa.
Kun avajaiset siirtyivät loppukevääseen, Hauholla jatketaan nyt pintaremontteja ja rakennetaan alimpaan
kerrokseen suihku- ja saunaosastoa.
Maalattavaa riittää vielä paljon, ja varsinaiset majoitushuoneiden ja yleisten
tilojen sisustustyöt käynnistyvät huo-

assa.

ne huoneelta sitä myöten, kun pintaremontit valmistuvat.
Koko viime vuoden työmaata
miehittivät pääasiassa miehet, mutta
sisustusvaiheen käynnistyessä vastuu siirtyy enemmän naisille. Myös
pestävää ja puunattavaa vielä riittää,
ja siihen kykenevät kaikki. Tervetuloa
edelleen talkoisiin Hauholle.
Kiitos teille kaikille, jotka olette
osallistuneet rakennustöihin sekä
muistaneet hanketta rukouksin ja
tukeneet sitä taloudellisesti. Yhteinen ponnistuksemme ei ole ollut
turha.

TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA
SOITA
LAHJOITUSPUHELU

0600 02 812

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

VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa ja kesäpuoti

Värikkäitä vaatteita Nepalista reilun kaupan hengessä!

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

www.nepalska.fi
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Ulla Malawissa vamma

isen tytön ja hänen iso

TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT MERVI ITÄLINNA, ANNA-MARI TURKKA JA PIXABAY

One Wayssä monilla eri vastuualueilla toimiva Ulla Kärnä on todella saanut huomata, että ”Joku”
taivaassa kuulee hänen avunhuutonsa. Hänet johdatettiin mm. hakemaan töitä arkkitehtitoimistosta, jonka esimiehen seinällä oli juliste: ”Minun armossani on sinulle kyllin”. – Aloitin työt siellä
maaliskuussa ja syyskuussa olin jo uskossa, Ulla kertoo.

U

lla Kärnän lapsuudenkoti oli
uskonnollinen ja hän oli itsekin
kiinnostunut hengellisistä asioista. Ulla muistaa, miten hän lapsena
kerran sai suklaalevyn palkaksi koiran
kävelyttämisestä. Levy kuitenkin putosi
jonnekin, jolloin Ulla rukoili, että löytäisi sen jälleen. Rukousvastauksena levy
löytyi metsästä, jossa hän oli ollut koiran kanssa.
Lapsuudenusko ei kuitenkaan kantanut aikuisuuteen asti. – Kouluaikana kaveripiirini muuttui, ja suuressa
viisaudessani päätin olla ateisti, Ulla
toteaa. – Se oli sitä 1970-luvun taistolaisaikaa, jolloin me kaikki uskoimme
olevamme hirveän fiksuja.
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29-vuotiaana Ulla päätyi tilanteeseen, jossa hän koki tekevänsä syntiä ja
tunsi, ettei selviä siitä yksin.
– Jouduin pysähtymään. Muistan,
miten illalla katselin tähtitaivasta ja
huokaisin: Jos siellä taivaassa on joku,
saat tehdä elämälläni mitä tahansa!

JEESUS-JUTTUJA PAOSSA

Vähän ajan kuluttua hän näki ilmoituksen työpaikasta arkkitehtitoimistossa
ja haki sitä. Hakijoita oli useita, mutta
kun Ulla katseli haastattelijan seinällä
olevaa julistetta armosta, hän koki, että
saisi paikan.
– Kävimme työmailla, joilla oli paljon uskovia ihmisiä, Ulla kertoo. – Tun-

tui, että uskovaiset piirittivät minua
joka puolelta.
Koska töissä aina puhuttiin Jeesuksesta, Ulla päätti rentoutua Tukholman risteilyllä, ettei koko ajan tarvitsisi
kuunnella Jeesus-juttuja. Toive ei ihan
toteutunut, sillä laivalla hänen ympärillään olikin yllättäen valtava joukko punapaitaisia ihmisiä, joiden rinnassa luki:
”Jeesus on Herra”. Yksi punapaitaisista
istahti Ullan viereen ja jätti lähtiessään
traktaatin penkille.
– Nappasin traktaatin laukkuuni,
kun kukaan ei huomannut, ja lueskelin
sitä sitten yöllä puolipimeässä, etteivät
toiset näkisi. En tiedä, ymmärsinkö siitä mitään, mutta pikkuhiljaa usko alkoi

avautua, ja minulle tapahtui myös paljon ihmeellisiä asioita.

LENTOIHME

Edellisessä työpaikassa Ullalla oli ollut
ystävä, joka oli uskossa. Vaikka he eivät
olleet pitäneet yhteyttä pitkään aikaan,
Ulla päätti soittaa hänelle. Ystävä ilahtui,
kertoi olevansa menossa naimisiin ja pyysi Ullaa häihin. Koska häät olivat maaseudulla, jonne ei päässyt ilman autoa, Ulla
marssi autokauppaan ja osti käytetyn
Fiatin.
– Fiatilla lähdin sitten 8-vuotiaan
tyttäreni kanssa ajamaan häihin, vaikka
en ollut ajanut vuosikausiin, Ulla muistelee. – Häissä oli paljon helluntailaisia, ja siellä julistettiin Jumalan sanaa
niin hirveästi, että se tuntui menevän
yli. Mietin, että voiko tämä olla totta –
ovatko he kaikki ihan järjissään?
Samalla Ullaa itketti koko ajan, vaikkei hän tiennyt miksi. – Pyhä Henki tietysti vaikutti minuun sillä tavoin.
Hääpari pyysi Ullaa ja hänen tytärtään jäämään häätaloon yöksikin ja
tarjosi heille kukin ja koivunoksin koristettua häähuonettaan. Niin Ulla tyttärineen nukkui sitten häävuoteessa, ja
hääpari pihalla teltassa.
Seuraavana päivänä Ulla ja tytär lähtivät kotimatkalle. Tie oli kiemurainen
ja runsaan soran takia liukas ja vaikeakulkuinen. Ulla ei ollut ajanut vuosiin,
joten hän ei hallinnut autoa kovinkaan
hyvin. Äkkiä hän näki, että heitä vastaan oli tulossa kovaa vauhtia iso Saab,
ja vaikka hän yritti jarruttaa, hänen autonsa liukui vain eteenpäin.
– Tie kaartui ja Saabin lisäksi edessä oli kivikko, Ulla kertoo. – Sitten tapahtui jotain käsittämättömän ihmeellistä: huomasin yhtäkkiä, että olinkin
sen Saabin ja kivikon toisella puolella.
Tyttäreni kysyi, mitä oikein tapahtui, ja
minä vastasin: Me lennettiin!
– Samana kesänä tapahtui paljon
muitakin samankaltaisia asioita. Tuntui,
että Herra puhui minulle koko ajan erilaisten pienten ihmeiden kautta.

KELPAAN JUURI TÄLLAISENA

Ulla kävi myös rukouspiirissä ja koki,
että halusi sitä samaa, mitä kaikilla
muilla piiriläisillä oli. Hän oli vähän kateellinenkin heidän uskostaan. Ullan
puolesta rukoiltiin todella paljon, häntä
lähes pommitettiin rukouksilla: Pelasta
Ulla! Pelasta Ulla!
– En kuitenkaan osaa sanoa mitään
tiettyä hetkeä, Ulla miettii. – Minä vain
tulin uskoon. Huomasin, etten enää kiroillut ja että muukin puhetyylini ja ajatusmaailmani muuttui. Kun juttelin siitä
pomoni kanssa, hän totesi: Sinä olet
uskossa!
Ulla liittyi helluntaiseurakuntaan ja
meni heti upotuskasteelle. Hän koki

kasteelle menon todella tärkeäksi –
siten hän pystyi näyttämään kaikille
maailman ihmisillekin, joita upotuskaste lähinnä huvitti, että hän
oli todella tullut uskoon.
Jossain vaiheessa vuonna
1982 tapahtuneen uskoontulonsa jälkeen Ulla tunsi, että
hänen ympärillään oli valtavasti
lakihenkisiä ihmisiä. Kun hän
sitten halusi päästä lakihenkisyydestä eroon, hän meni toiseen
ääripäähän – karismaattisuuteen,
joka lähenteli menestysteologiaa.
– Se ei todellakaan rauhoittanut.
Ensin koin, että olin syntinen, kun en
suorittanut tarpeeksi. Ja sitten taas
jos jotain negatiivista tapahtui, koin,
etten ollut kunnolla uskossa, koska
uskovaisillehan ei tapahdu mitään pahaa.
– Vasta kun tulin One Waylle vuonna 2008 ja kuuntelin sunnuntaijuhlien
saarnoja, tajusin, että minä kelpaan
juuri tällaisena. Se oli mieletön vapautus sen sijaan, että pitäisi koko ajan
suorittaa tai olla onnellinen.

OIKEASTI AFRIKASSA!

One Wayhin Ulla tutustui konsertissa,
joka pidettiin Malawin työn hyväksi.
Konsertin yhteydessä näytettiin filmi
Malawista ja One Wayn työstä siellä.
– Se sykähdytti minua niin, että sanoin
mukana olleille ystävilleni, että nyt otetaan kaikki kummilapsi Malawista!
Toiset eivät innostuneet, mutta Ulla
ryhtyi heti Malawi-kummiksi ja päätti
lähteä Afrikkaan. Ensimmäinen matka
oli vuonna 2009. Hän on käynyt Malawissa kaikkiaan viidellä matkalla ja haaveilee jo seuraavasta.
– Nämä tiimimatkat ovat olleet aivan ihania! Ne ovat jättäneet sellaisen
jäljen, joka ei koskaan unohdu. Muistan elävästi, kuinka ensimmäistä kertaa elämässäni istuin moottoripyörän
kyydissä Afrikassa keskellä ei mitään.
Ajoimme mäkeä alas pitkin punahiekkaista tietä, ja mustia ihmisiä käveli
meitä vastaan samalla, kun aurinko
pikkuhiljaa laski. Halusin irrottaa kädet
ja huutaa Herralle: Yes, minä olen ihan
oikeasti Afrikassa!
Jo ensimmäisellä matkallaan Ulla
ystävystyi Mervi Itälinnan kanssa, josta
vuosien myötä on tullut hänelle todella
tärkeä ihminen. Ullasta tuli myös Malawin vammaiskummisihteeri.
– On hienoa, että Malawin työ jatkuu ja että pastorikoulutus on saanut
uutta vauhtia, Ulla toteaa. – Olemme myös koko ajan pitäneet yhteyttä
orpokodissa asuneisiin lapsiin. Osa
heistä opiskelee jo ammattiin, osa käy
vielä Secondary Schoolia. Olen tosi
iloinen, että olen saanut seurata heidän kasvuaan.

Vict

oria-

koira on tärkeä

an e
osa Ull

läm

ää.

”ONE WAYN TOIMISTO, HYVÄÄ PÄIVÄÄ”

Tänään Ullalla on monia vapaaehtoistehtäviä One Wayssä. Yksi tärkeimmistä on One Wayn toimiston puhelimeen
vastaaminen. Raportin lukijat ja muut
One Wayn ystävät soittavat toimistoon
mm. silloin, kun haluavat tietää kokouksista ja tapahtumista, eri lähetyskentistä, niiden koordinaattoreista ja siitä,
miten heihin voi ottaa yhteyttä. Tänä
syksynä on lisäksi ollut paljon koronaan
liittyviä kysymyksiä.
– Myös rukousapua pyydetään,
Ulla kertoo. – Välillä syntyy pitkiä henkilökohtaisia puheluita, joiden lopuksi
rukoilen soittajan puolesta. Onneksi
minun on helppo kohdata vaikeitakin
asioita. Sekin auttaa, että olen sosiaalinen luonteeltani ja tykkään olla ihmisten kanssa.
Toimistopuhelimen hoitamisen lisäksi Ulla toimii Mongolian kummisihteerinä, jolta saa mm. tietoa Mongolian
työstä.

UUSI, IHANA PERHE

Ulla kuuluu Vantaan One Way -seurakuntaan ja on siellä aktiivisesti mukana
varsinkin Hope Singers -lauluryhmässä.
Hoppareilla on Vantaalla melkein joka
sunnuntai musiikkivastuu – jolleivät he
sitten ole musisoimassa jossain muussa
OW-seurakunnassa.
– Hope Singerseistä on tullut minulle toinen perhe, Ulla iloitsee. – Olemme viettäneet paljon vapaa-aikaakin
yhdessä, lenkkeilleet metsissä ja käyneet sienestämässä. Kun korona alkoi,
lauloimme metsässä, riittävällä etäisyydellä toisistamme. On helppoa laulaa
yhdessä, kun teimme sitä jo One Voice
-kuorossa.
Viime kuukausien aikana Hope
Singers on kiertänyt myös eri OWseurakunnissa pidetyissä Toivon Missio
-illoissa. Toivon Missio -tapahtumat jatkuvat tänä vuonna, joten saatat tavata
iloisen Ulla Kärnän vielä omassa seurakunnassasikin.
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Toivon Missiossa
on tarjolla toivoa!
TEKSTI TEPPO LEHTOMÄKI

Toivon Missio -tiimit ovat eri puolilla Suomea järjestäneet marraskuun alusta alkaen yksinkertaisia, vanhan ajan evankelioimiskokouksia, joiden päämääränä on ollut
sielujen pelastuminen. Monet uskovat ovat antaneet illoista kyynelsilmin palautetta,
kuinka evankelioivat laulut ja erilaiset uskoontulotodistukset ovat koskettaneet heitä.

T

oivon Mission -illassa mukana ollut totesi: ”Nyt vasta käsitän, miksi Jeesuksen piti kuolla ristillä.”
Itseäni on rohkaissut, että useissa kokouksissa on ollut mukana niitä ystäviä,
joilla ei ole ollut vielä henkilökohtaista
suhdetta Jeesuksen kanssa. Olemme
saaneet rukoilla muutamien puolesta,
että he saisivat syntinsä anteeksi ja löytäisivät rauhan sydämeen. Eräs uskova
totesi, että illan puheen aikana Jumala
puhui hänelle, että hänen pitäisi lähteä jälleen kadulle kertomaan ihmisille
Jeesuksesta. Nämä ja monet muut todistukset ovat innoittaneet meitä jatkamaan työtä, sillä tämän ajan keskellä
on edelleen niitä ihmisiä, jotka ovat
kiinnostuneita uskon asioista.

KALLIS SANOMA VELVOITTAA USKOVIA

Mitä voisimme uskovina tehdä? Jumala
ei halua, että yksikään ihminen joutuisi

kadotukseen. Siksi meitä tarvitaan viemään maailman kalleinta ja valloittavinta sanomaa eteenpäin. Meistä jokaista
tarvitaan vuonna 2022 evankeliumin
eteenpäin viemisen välikappaleina
enemmän kuin koskaan.
Erään tutkimuksen mukaan vuonna
2008 kymmenen prosenttia uskovista
oli keskustellut Jeesuksesta jonkun uskosta osattoman ihmisen kanssa. Kymmenen vuotta myöhemmin sama luku
oli enää vain kolme prosenttia. Toinen
tutkimus osoitti sen, että 83 % uskoontuloista tapahtuu ystävyyssuhteiden
kautta. Siksi meidän olisi hyvä miettiä,
voisimmeko tavoittaa ystäviämme, jotka eivät ole vielä Jeesuksen omia, ja
kertoa heille hyviä uutisia Hänestä. Se
voi tapahtua kirjeen, lentolehtisen, kirjan, ohjelmakortin yms. kautta. Jeesus
käyttää meitä jokaista omana persoonanamme. Muista, että me emme voi

tehdä kaikkea, mutta voimme tehdä jotain, emme voi voittaa koko maailmaa,
mutta voimme voittaa yhden ihmisen
maailman.
Olet ehkä kuullut sanonnan: ”Rukous on kuin tykki, joka toimii nytkin.”
Tarvitsemme kaikessa Jumalan valtakunnan työssä rukousta. Me emme
ihmisinä lopulta koskaan käsitä rukouksen voimaa ja sen mahdollisuuksia.
Skotlannin kuningatar sanoi aikoinaan: ”Pelkään enemmän John Knoxin rukouksia kuin kaikkia Euroopan
armeijoita.” Samoin haluan rohkaista sinua muistamaan tulevia Toivon
Missio -iltoja rukouksin, että uskosta
osattomat ihmiset löytäisivät tien kokouksiin, uskovat rohkaistuisivat pyytämään läheisiä niihin mukaan, ja että
Pyhän Hengen läsnäolo saisi tehdä ihmisistä armoa tarvitsevia. Muista, että
sinun ja minun rukouksillamme on todellista merkitystä Jumalan edessä.
Rukous ei ole ehkä enää muodissa,
mutta se on siitä huolimatta voimassa!
Siksi pyydämme, että voisimme kätkeytyä teidän esirukouksiinne Toivon
Missio -iltojen osalta.

Missiokirjaksi

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

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

onewaykauppa.fi
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KOTIMAA

Toivon Missio sai Kotkassa seurakunnan liikkeelle
jo ennen missioiltaa
TEKSTI JA KUVAT PIRJO LIEVONEN

Olimme Kotkassa odottaneet jo pitkään
Toivon Missio -iltaa ja rukoilleet sen
puolesta. Tuntui, että koko seurakuntamme oli sydämestään täysillä mukana tuomassa toivoa Kotkan ihmisille.

E

nnen missioiltaa kymmenkunta
seurakuntalaista jakoi kaupungilla
kutsuja. Koin, että jokainen, joka
vain vilkaisikin kutsua, tuli kosketetuksi,
sillä Jumala on pannut iankaikkisuuskaipuun jokaisen ihmisen sydämeen.
Joku kertoi, kuinka hänen jakaessaan
kutsuja puhe kääntyi helposti hengellisiin asioihin.
Juho oli ensimmäistä kertaa elämässään jakamassa kutsuja. Karhuvuoren
torilla hän kohtasi nuoria, jotka yllättäen ottivatkin kutsut vastaan. Kun Juho
myöhemmin tapasi pari muuta nuorta,
toinen heistä innostui kertomaan, miten hänen isänsä oli tullut vankilassa
uskoon.

JEESUSTA ETSIVIEN AVUNHUUTO
KUULUU TÄNÄÄNKIN

Kaksi innokasta ilosanoman viejää.

teki ihmeen. Mikalta jäi kertaheitolla
pois viinan ja huumeiden himo!

YHDESSÄ TOIMIMINEN
LISÄSI YHTEYTTÄ

Missio sai seurakuntamme liikkeelle.
Se, että valmistauduimme tilaisuuteen
yhdessä, rukoilimme ja jaoimme kutsuja sekä kannoimme kokoustilaan tuoleja, toi uudenlaista vireyttä keskinäiseen
yhteyteemme. Se toi myös uskoa ja toivoa juuri siihen, että toimiessamme yhdessä Jumalalta saadun näyn ja Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti,

ole

ja

.

Kun odottamamme Toivon Missio -ilta
vihdoinkin tuli, satoi kaatamalla. Siitä
huolimatta ihmisiä kerääntyi seurakuntasaliimme. Suretti hiukan, kun uskosta osattomia ei juuri näkynyt, vaan me
miltei kaikki tunsimme toisemme. Vain
pari uutta kasvoa oli mukana.
Tuomas Tarkkanen puhui ihmisistä,
joita muut halveksivat tai vähättelevät.
Hän käytti esimerkkinä sekä spitaalista,
jota Jeesus kosketti ja jonka Hän paransi, että sokeaa miestä. Jeesus kuuli
tuon sokean miehenkin avunhuudot.
Kun toiset yrittivät vaientaa miehen,
sokea huusi yhä kovempaa: Jeesus,
AUTA minua! Tämä sama avunhuuto
kuuluu tänäänkin kujilla ja aitovierillä.
Jeesus tuli pelastamaan ja vapauttamaan ihmisiä Jumalan lasten vapauteen, iloon ja yltäkylläiseen elämään
Hänessä. Tästä todisti myös Mika Häkkinen. Hän oli rukoillut Vantaan Toivon
Pysäkillä Jeesusta elämäänsä, ja Herra

Jus

si M

o ila n e n ka n t a m

tu
a ss a

voimme tuoda toivon valoa maailmaan
– taivaallista toivoa toivottomille. Päätimme yhdessä löytää tavat pitää tätä
valoa yllä. Rakkaus on kekseliäs.
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Toivon Missio Lahdessa, Porvoossa, Joensuussa ja Kajaanissa

Onko suhteesi Jeesukseen kunnossa?
TEKSTI HANNA TORVALDS KUVAT PIRJO LIEVONEN, ANNI LEHTOMÄKI-LESKINEN JA PÄIVI RUOTSALAINEN

Hope Singers -lauluryhmä Lahdessa.

Vahva Pyhän Hengen läsnäolo on ensimmäinen asia, jonka kaikki Toivon Missio
-illoissa eri tavoin avustaneet ihmiset kertovat kokeneensa. Ja kun Pyhä Henki
saa toimia kokoontumisissa, tuloksia syntyy.

M

arras-joulukuun aikana One
Way -seurakunnissa eri puolilla Suomea on ehditty pitää
jo useampia Toivon Missio -tilaisuuksia. Kuulijamäärät ovat vaihdelleet osin
koronankin vuoksi, mutta illan vetäjien
lisäksi aina on ollut myös niitä, jotka
kaipaavat uutta toivoa elämäänsä. Ja illan puhujat tietävät sen paremmin kuin
hyvin.
– Myötämielisyys hengellisiä asioita
kohtaan on hyvä asia, mutta se ei riitä
pelastumiseen, totesi evankelista Markus Sainio Lahden OW-seurakunnassa.
– Ei myöskään se, että on ihan hyvä ihminen. Kun ymmärrämme, että ilman
Jeesusta olemme matkalla iankaikkiseen kadotukseen eli helvettiin, ainoa
toivomme on pyytää: Jeesus Kristus,
armahda minua syntistä.
– Voi, kunpa tänäkin iltana joku voisi
sanoa: minäkin haluan päästä taivaaseen, rukoilkaa minun puolestani!
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Illan loppupuolella Markus sai ilokseen todeta, että kokouksessa oli mukana ainakin yksi, joka halusi ottaa Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanaan
ja pyysi rukousta. Jaettu sanoma kantoi
siis hedelmää.

USKOVILLA ON PARAS VIELÄ EDESSÄ

Porvoossa puhunut pastori Jari J. Lindroos käytti puheensa pohjana samaa
raamatuntekstiä kuin Markus Sainio,
Saarnaajan 3. lukua.
– Salomo ymmärsi maallisen rikkautensa keskellä, että hänen elämänsä oli sittenkin vain turhuuksien
turhuutta. Elämänsä lopulla Salomo
kehottikin jokaista Herran pelkoon,
koska tiesi kokemuksesta, että se on
ainoa tie ja että elämä ilman Jumalaa
ei ole minkään arvoista. Anna siksi
jo tänään Jeesukselle lupa tulla elämääsi! Meillä uskovilla on paras vielä
edessäpäin.

Mika Häkkinen todistaa Porvoossa.

KOTIMAA

Jari Lindroos opettaa Toivon Missio -illassa Porvoossa.

Iltojen aikana kuultiin myös useita
todistuksia, jotka kertovat juuri tästä:
miten elämä muuttuu, kun alkaa turvata Jumalaan. Joillakin oli takana viinantäyteisiä vuosia, toisilla taas näennäisesti hyvä, mutta tyhjä elämä. Kaikki
kuitenkin muuttui, kun he löysivät Jeesuksen.
Myös Hope Singers -lauluryhmän
laulujen sanoma oli suunnattu niille, jotka kaipaavat elämäänsä jotakin
enemmän – uudenlaista toivoa ja tulevaisuutta:
Mistään et suurempaa rakkautta löydä
kuin mikä ristissä Golgatan on…
Sellaisenaan tulla jokainen nyt saa, Hän
ei luotaan heitä pois milloinkaan…

VOIMAA PYHÄN HENGEN ILMAPIIRISTÄ

Joensuun ja Kajaanin Toivon Missio
-illoissa pelastuksen siementä ovat
pastori Teppo Lehtomäen ja hänen

Ylistystä johtamassa Joensuussa Ari Ruotsalainen,
Taito Åkerlund ja Anne Lehtomäki.

Anne-vaimonsa lisäksi olleet kylvämässä myös Ari ja Päivi Ruotsalainen. He
ovat olleet niin todistajina kuin muissakin tehtävissä, Ari musiikissa ja Päivi
rukouspalvelussa.
– Pyhän Hengen ilmapiiri tuottaa
valtavasti iloa myös meille seurakuntalaisille – siitä saa uutta voimaa, Ari toteaa. – Meille on tullut ihan uusi innostus.
Niitä iltoja oikein odottaa!
– On myös ollut ihana huomata, miten aina löytyy ihmisiä, jotka haluavat
tulla uskoon, Päivi sanoo. – Vielä seuraavana päivänäkin joku saattaa ottaa
yhteyttä.
Joten jollei omassa seurakunnassasi ole vielä ollut Toivon Missio
-iltaa, kutsu missiotiimi paikalle. Ja
kun he tulevat, voitte sanoa niin kuin
Kajaanissa: Me teitä jo kovasti odotettiin!

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 -illat
6.2. Kuopio klo 16
10.2. Seinäjoki klo 18
13.2. Turku klo 16
17.2. Saarijärvi klo 18
25.2. Mikkeli klo 19
6.3. Kuopio klo 16
18.3. Kajaani klo18
Tarkempaa tietoa saat seuraamalla tiedotuskanavia sosiaalisessa mediassa.

TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA
SOITA
LAHJOITUSPUHELU

0600 02 812

Lahjoituspuhelun hinta on 15€ + Pvm
Rahankeräyslupa RA/2018/604
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Messias-konsertti taltioitiin

Pianisti Eric-Olof Söderström ja
viulisti Isa Halme.

Tenori Jussi Salonen.

TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVAT PENTTI TUOVINEN

Joulukuisena sunnuntaina Hauhon kauniissa, keskiaikaisessa kirkossa taltioitiin
G. F. Händelin Messias-oratorio lyhennettynä konserttiversiona. Tämä oratorio
kertoo nimensä mukaisesti Messiaan tarinan, ja sen teksti on kokonaisuudessaan suoraan Raamatusta.

K

onsertissa on osia teoksesta laulettuna ja tekstiosuuksia Riitta
Tarvaisen lukemana. Näin kokonaisuus välittyy kuulijalle aivan Messiasta koskevista ennustuksista alkaen
Hänen syntymäänsä, elämäänsä, kuolemaansa ja ylösnousemukseen saakka. Konsertin tarkoitus olikin välittää
koko evankeliumi musiikin keinoin juuri
joulun alla. Konsertti taltioitiin suljetuin
ovin, mutta se esitettiin Tapaninpäivänä One Wayn TV-kanavalla sekä nettiTV:ssä. Yleisöä ei voitu ottaa kirkkoon
mukaan koronarajoitusten takia, mutta
konsertti tullaan esittämään myös liveyleisölle joko pääsiäisen aikaan tai tulevana jouluna. Lämpimästi tervetuloa
silloin mukaan konserttiin Hauholle.

VAPAHTAJA ON TULOSSA

”Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa
sille, että sen vaivanaika on päättynyt ja
sen syntivelka sovitettu.
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Huutavan ääni kuuluu: Raivatkaa
erämaahan tie Herralle, tasoittakaa
arolle valtatie meidän Jumalallemme.
Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha
saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut”. (Jes 49:1–5)
Tenori Jussi Salonen aloitti aarialla,
joka ennustaa Messiaan tuloa. Ihana lupaus kansalle joka pimeydessä vaeltaa.
Tämän jälkeen alttolaulaja Tiina Sinkkonen rohkaisi ilosanoman tuojaa korottamaan äänensä, sillä Vapahtaja on tulossa.
Basso Kai Huopainen totesi aariassaan: ”Kansa joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus” (Jes. 9:1), ja sopraano Päivi Karjalainen julisti: ”Iloitse suuresti tytär Siion,
huuda riemusta Jerusalem. Katso Kuninkaasi tulee sinun luoksesi” (Sak 9:9).
Sopraano Leena Liimataisen ja altto
Tiina Sinkkosen duetto lohduttivat kuulijaa Jeesuksen sanoin: ”Tulkaa minun
luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä

annan teille levon” (Matt. 11: 28–30).
Näin tarina jatkui edelleen Messiaan
kuolemaan ja sovitustyöhön Golgatalla: ”Totisesti, meidän sairautemme Hän
kantoi, meidän kipumme Hän sälytti
päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
mutta Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällään, että meillä
olisi rauha, ja Hänen haavojensa kautta
meidät on parannettu”. (Jes 53:3–5).
Vapahtajan tarina päättyi ylösnousemukseen ja Ilmestyskirjan sanoihin ”Halleluja, Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias on ottanut kuninkuuden”, jonka
kuoro-osuuden One Voice -kuoro kajautti
ilmoille kanttori Taina Kujasen johtamana.
Konsertin muusikkoina toimivat ansiokkaasti pianisti Eric-Olof Söderström
ja viulisti Isa Halme. Heidän haastavana
tehtävänään oli korvata suuri orkesteri.
Olemme kiitollisia Hauhon seurakunnan panoksesta konserttijärjestelyissä, kun saimme yhteistyössä heidän
kanssaan toteuttaa konsertin, jossa
myös seurakunnan kanttori Taina Kujanen esiintyi ja Riitta Tarvainen toimi
lukijana. Toivottavasti voimme jatkaa
tätä hedelmällistä yhteistyötä Hauhon
seurakunnan kanssa tulevina vuosina.

Näin katsot One Way TV:tä.
ANTENNI-TV
One Way TV on katsottavissa antenniverkkoa käyttävissä televisioissa kanavapaikalla 30.
Mikäli kanava ei näy automaattisesti, suorita TV-laitteessa kanavahaku. Yleisesti vastaanottimen MENUvalikosta löytyy ASENNUS tai KANAVAHAKU, josta
kanavien viritys tapahtuu.

ONE WAY TV
– suosittelemme!
Antenni-TV: kanava 30

la klo 15 ja 19, su klo 9 ja 19
Netissä osoitteessa: oneway.tv

Lisätietoa kanavahausta löydät vastaanottimen ohjekirjasta. Mikäli kanavien uudelleenviritys ei onnistu,
kannattaa ottaa yhteyttä TV-asiantuntijaan tai laitteen
myyjään.
KAAPELIVERKKO
Kaapeliverkkoa käyttävään televisioon on mahdollista hankkia erillinen sisäantenni, jonka avulla vastaanottimen saa kytkettyä antenniverkkoon ja One Way
TV -kanavan näkymään.

HENGELLINEN JOHTAJUUS

Hengellisen johtajuuden pääpiirteet.

Lisätietoa sisäantenneista voit tiedustella elektroniikka- ja kodinkonemyymälöistä.
One Way TV:tä koskevat kysymykset voit lähettää
sähköpostitse:
tv@onewaymission.fi
ONE WAY TV NETISSÄ:

POLTTOPISTEESSÄ

Haastatteluohjelma polttavista ajankohtaisista aiheista.

Mene tietokoneen, tabletin
tai puhelimen selaimella
osoitteeseen oneway.tv
SEURAA SOMESSA
RAKENNATKO KALLIOLLE

Opetusohjelma, jossa avaimia terveeseen uskonelämään.

UUTTA NETTI-TV:ssä

RAKENNATKO KALLIOLLE?
– AVAIMIA TERVEESEEN USKONELÄMÄÄN

O

ne Way netti-tv:ssä alkaa
uusi ohjelma Rakennatko
kalliolle? Avaimia terveeseen uskonelämään. Ohjelmassa
käsitellään kristinuskon perusto-

tuuksia aina parannuksesta
Jeesuksen toiseen tulemukseen. Sarja on tarkoitettu
niin hengellisistä asioista
kiinnostuneille kuin jo pidempään uskossa olleille.
Se pyrkii antamaan avaimia
terveeseen uskonelämään,
jonka varaan on hyvä rakentaa elämää. Opettajana
sarjassa toimii Teppo Lehtomäki. Sarjassa on yhteensä
18 opetusjaksoa, jotka julkaistaan 17.2.2022 alkaen
aina torstaisin klo 19.00 One
Way:n YouTube-kanavalla.

HARD TALK

Keskusteluohjelmassa on suoraa
puhetta ajankohtaisista ilmiöistä.

RAAMATTU AVAUTUU

Helsingin One Way -seurakunnan
sunnuntaijuhlista vuosien varrella
taltioituja opetuksia.
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KOTIMAA
HÄMEENLINNA

ROHKAISEVIA UUTISIA SUOMEN

Hämeenlinnassa kuljetaan johdatuksessa
TEKSTI JA KUVA SEPPO SAARINEN

One Way -seurakunnan toiminta käynnistyi
Hämeenlinnassa syksyllä 2019, jolloin aloitettiin opetuslapseuskoulu. Kokoontumiset
siirtyivät pian sisäilmaongelmien vuoksi toisiin vuokratiloihin, ja sen myötä syntyi ajatus
koulutuksen rinnalla myös seurakuntatyöstä.

S

eurakuntatyöhön rohkaisi Olli Hyvösen
lupaama vetovastuu opetuslapseuskoulusta sekä avustaminen tarvittaessa
alkavassa seurakuntatyössä. Ensimmäinen
sunnuntaijuhla pidettiin jo marraskuussa.
Vaikka korona vaikuttikin suunnitelmiin
jonkin verran, asiat etenivät ja op-koulu saa-

tiin pidettyä – samoin seuraavana vuonna. Toimintaan mukaan tulleista löytyi
vastuullisia moniin tehtäviin, kuten rukouskokouksen vetäjäksi, siivoukseen ja
kahvitukseen.
Kahtena kesänä Hämeenlinnan torilla on pidetty toritapahtuma, jossa
evankeliumi on tavoittanut musiikin ja
keskustelujen myötä ihmisiä. Kahviteltta seurakunnan edessä on vetänyt
myös ohi kulkevaa väkeä puoleensa, ja
vastaanotto on ollut rohkaisevaa.
Jo kolmas lukukausi op-koulua saatiin käyntiin viime syksynä, ja vetovastuuta otti vuorostaan edellisen kurssin
käynyt Janne Kuosmanen.

Hämeenlinnan One Way -seurakunnan uusien toimitilojen avajaiset isänpäivänä 2021.

KUOPIO

KOKOUSTILAT LÄHELLÄ IHMISIÄ

Rukouskokoukset käynnistyivät, ja yhtenä
rukousaiheena olivat uudet kokoontumistilat. Kokouksissa kävi lapsiperheitä, ja oli
tarvetta järjestää toimintaa myös lapsille.
Seurakunnan alkuvaiheista rohkaistuneina aloimme etsiä uusia tiloja. Ne
löytyivätkin ensin keskustasta, mutta
pian aukenivat uudet, valoisat ja neliöiltään huomattavasti isommat tilat, jotka
kaiken lisäksi olivat halvemmat kuin ne,
missä siihen asti kokoonnuimme. Kun
näimme suurista ikkunoista edessämme
olevan puistoaukion, joka avaa kesäisin
uusia mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen, tämä tuntui jo ihmeeltä.
Uusien tilojen avajaiset pidettiin isänpäivänä 2021. Käynnistymistä on vauhdittanut Toivon Missio -tapahtuma. Saimme heti
alkuun siunata neljä uutta jäsentä seurakuntaan, ja uusia kävijöitä on tullut kokouksiin.
Odotettu pyhäkoulukin on jo aloitettu.
Pieni johtoryhmä luotsaa nyt työtä
eteenpäin yhdessä muiden vastuunkantajien kanssa. Olemme oppineet, että
ennen kaikkea työtä on kantanut Herra,
eikä Herran odottaminen ole ollut turhaa.
Meidän jumalamme on taivaissa,
mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee
(Ps. 115:3).

Kuopion One Way -seurakunnassa edetään rukoillen
TEKSTI TERHI KRÖGER JA ANNE LAINE KUVA TERHI KRÖGER

Marraskuussa 2021 Kuopion One Way -seurakunta
muutti vuokralle adventtiseurakunnan tiloihin.
Kirkkosalin lisäksi käytössä on monipuolinen
keittiö ja kaksi huonetta pyhäkoululle. Gospel Cafe
-toiminnalle etsitään vielä ydinkeskustasta paikkaa.

K

uopion OW-seurakunta kokoontuu
sunnuntaijuhlan lisäksi uusien tilojen
myötä keskiviikkoisin raamattutunnille. Viikoittain myös rukoillaan kodeissa.
– Koen, että rukous on kaikkein tärkeintä,
yksin ja yhdessä. Ennen kaikkea haluaisin, että
kuuntelisimme, mitä Herran sydämellä on, ja
saisimme siten kulkea niissä ennalta valmistetuissa hyvissä teoissa, kertoo Kuopion One
Way -seurakuntaan kuuluva Terhi Kröger.
– Saimme oman pastorin, Teppo Lehtomäen, ihanan perheensä kanssa seurakuntaamme. Tänä aikana tarvitsemme rohkeita Jumalan Sanan opettajia, että Pyhä
Henki saa puhua ihmisten sydämiin. Teppo
on juuri sellainen, tärkeällä paikalla. Meillä
on pieni vastuunkantajien joukko, josta todella iloitsen. Lisäksi olen kiitollinen jokaisesta seurakuntalaisestamme sekä muista
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RAPORTTI 1/2022

ihmisistä, joita meillä käy. Jokainen on
arvokas ja Jumalalle rakas. Haasteitakin
on ollut. Olen kuitenkin kokenut, että
Jumala on vahvistanut useampaan kertaan, että Hän on meidän kanssamme.
Kun Jumala on meidän kanssamme,
kaikki hoituu kyllä, ajallaan.

EVANKELIUMIN KYLVÄMINEN
TEHTÄVÄNÄ

Eri seurakunnista tulevien henkilöiden pieni ryhmä, 4–8 henkilöä, käy myös perjantaisin kadulla kohtaamassa ihmisiä yleensä
kahden tai kolmen henkilön tiimeissä.
– Koen, että myös evankelioinnissa
rukous on kaikkein tärkeintä, kertoo Terhi. – Rukoilemme mahdollisimman paljon
kadulla ollessamme. Tämä on selkeästi
tuonut johdatusta iltoihin. Tällä hetkellä
meille on annettu tehtäväksi ennen kaikkea kylvää, kertoa evankeliumi mahdollisimman monelle traktaattien, kristillisten
kirjojen ja keskustelujen välityksellä.
Evankeliumi etenee. Sen viemisessä
kohdataan esteitäkin, jotka voidaan voittaa rukouksen ja Pyhän Hengen voimalla.

– Usein ensimmäinen puoli tuntia
saattaa olla tahmeaa, mutta kun ilta etenee, on kuin erilaisia esteitä alkaisi murtua ja oma sydän saa syttyä Jeesukselle
– silloin on ihanaa kohdata ihminen, kun
Jumalan Henki saa meissä ja kohdattavissa ihmisissä sijaa. Olen kokenut, että
Jumala tahtoo tehdä meistä entistäkin
riippuvaisempia Hänestä, toteaa Terhi.

Kuopiossa aloitettiin 12.1.2022 “Rakennatko
kalliolle? Avaimia terveeseen uskonelämään”
-sarja, opettajana Teppo Lehtomäki.

ONE WAY -SEURAKUNNISTA

Nuoret korostavat
yhteisen rukouksen merkitystä

TAMPERE

TEKSTI JA KUVAT TAMPEREEN ONE WAY -NUORET

Nuorten aikuisten illat alkoivat Tampereen One Way -seurakunnassa syksyllä 2021.
Seurakuntaan tuli muutamia uusia nuoria, jotka kyselivät mahdollisuutta nuorteniltoihin. Pastorimme ja vanhimmisto ottivat asiasta koppia, ja ensimmäisen
kerran nuoret aikuiset kokoontuivat syyskuun lopussa.

Seurakuntanuoren
todistus

E
Nuoret osallistuvat illan juontamiseen sekä huolehtivat musiikista.

P

astorimme Harri Rämö johtaa
nuorten aikuisten toimintaa. Hän
opettaa nuortenilloissa joka toisella kerralla, ja silloin, kun Harri ei ole
puhumassa, on opetuksen pitänyt eläkkeellä oleva entinen baptistiseurakunnan pastori.
Seurakuntamme nuorista Pekka ja
Joonatan ovat juontaneet illan ja hoitaneet miksauksen. Emilia ja muutama
muu nuorista on ollut hoitamassa mm.
musiikkipuolta sekä kahvitusta. Nuorten kokoontumiset on otettu hyvin vastaan, ja niissä on alkanut käydä vakiintuva joukko nuoria.
Kokoontumisissa on tarkoitus saada
opetusta Jumalan sanasta sekä pitää esillä
yhteistä rukousta, ylistystä ja yhdessäoloa
uskovien kesken. Raamatulla ja rukouksella on iso merkitys, sillä ne ovat uskonelämän pohja. Tämän takia pyrimme viettämään yhteistä aikaa mm. rukouksessa illan
opetuksen jälkeen. Niin kuin eräs edesmennyt englantilainen saarnamies sanoi:
”Jos olemme heikkoja rukouksessa, olemme heikkoja kaikessa muussakin.”
Tulevaisuus on avoinna, mutta menemme yhdessä seurakuntana rukoillen
eteenpäin. Olemme iloisia siitä, että
nuortenilloissa on ollut raamatunopetusta ja haluamme pitää Jumalan sanan
kaikessa kulmakivenä. Koko Raamattu
on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuk-

sesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa (2. Tim. 3:16).
Toivomme rakastavan ilmapiirin ja
terveen Jumalan sanan rohkaisevan
uusiakin nuoria tulemaan mukaan.

NUORET SEURAKUNNASSA JA
LÄHETYSTYÖSSÄ

Nuorten sitoutumiseen seurakuntaan
ja evankeliumin eteenpäin viemiseen
ei tarvita mitään erityisiä kikkakolmosia. Tärkeintä on pysyä rukouksessa ja
uskollisena Jumalan sanalle ja pyrkiä
elämään sen mukaisesti. Ajattelemme
kuitenkin, että nuoret voivat sitoutua
seurakuntaan helpommin, jos heille
annetaan vastuuta ja palveluspaikkoja,
joissa he voivat kasvaa kohti Kristusta
seurakunnan tuella ja hengellisessä ohjauksessa.
Lähetystyötä pidämme todella tärkeänä asiana. Ymmärrämme kuitenkin
niin, että kaikki eivät ole kutsuttuja
siihen. Lähetystyöhön lähtijällä pitää olla selvä kutsu Jumalalta. Meitä
kaikkia on käsketty jakamaan evankeliumia, mutta Jumala kutsuu tietyt
ihmiset konkreettisesti lähtemään lähetystyöhön. Uskomme, että meidän
kaikkien tulisi kuitenkin tukea lähetystyötä rukouksin ja mahdollisesti myös
taloudellisesti.

milia Arikkala, 24 v, kertoo,
miten seurakuntayhteys ja
mukana palveleminen on ollut
tärkeässä asemassa hänen omassa
uskonelämässään:
– Etsin pitkään kotiseurakuntaa,
jossa voisi kasvaa uskossa ja palvella. Jumala johdatti minut Tampereen
One Way -seurakuntaan, ja sain huomata, että täällä on aito ja hyvä ilmapiiri sekä raamatunopetus. Nuoria ei
täällä paljoa ollut silloin, kun tulin,
mutta pian Herra johdatti niin, että
saimme aloittaa nuortenillat. Sen
myötä uusia nuoriakin on innostunut
käymään seurakunnassamme.
Emilia kertoo myös, että seurakunnassa palvelemisen kautta hän
on kasvanut uskossa ja saanut uusia
ihmissuhteita.
– Muun muassa ylistäminen ja
evankeliointi ovat lähellä sydäntäni
ja iloitsen siitä, että seurakunnassa
jokainen voi tuoda lahjansa käyttöön
yhteisen uskon rakentamiseksi. Nuortenilloissa on ollut Pyhän Hengen läsnäolo. Monesti on saanut huomata,
kuinka Jumala todella tulee ja täyttää
tyhjät astiat ylitsevuotavasti. Erityisesti yhteisessä rukouksessa on valtava voima. Jumala on ilmestynyt ja
saanut täyttää janoiset sielut.

ONE WAY -SEURAKUNNAT
One Way tekee seurakuntia istuttavaa lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Suomessa perustimme ensimmäisen One Way -seurakunnan
vuonna 2003 Helsinkiin. 2020-luvulla
ryhdyimme laajentamaan toimintaa
myös muihin kaupunkeihin ja istuttamaan tarvittaessa uusia seurakuntia.
Tänään toimintaa on noin 40 paikkakunnalla Suomessa.
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Vieraspalsta
UUDEN LIIKKEEN NOUSU?
TEKSTI TIMO LINDROOS KUVA DEPOSITPHOTOS

Tahdon purkaa sanoman, joka on laskettu sydämelleni 11.6.2019. En rohkene
sanoa tätä profetiaksi, mutta minulla on tunne, että Suomeen tulee nousemaan
kristillisyyden nimissä kulkeva liike, joka hyväksyy homoseksualismin. Kerron
tässä asiat sillä tavalla, miten ne itse koen. Tekstiä voi vapaasti koetella ja arvioida Jumalan sanalla ajan merkkejä seuraamalla.

U

usi liike tulee olemaan moderni,
karismaattisuutta jäljittelevä ja
sen piirissä tulee tapahtumaan
myös jonkinlaisia ihmeitä. Se näyttää
hyvin rakkaudelliselta ja tulee miellyttämään maailmaa. Se toteuttaa seuraavan Raamatun sanan: He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin
maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä (1. Joh. 4:5).
Media kiinnostuu liikkeestä ja tulee
nostamaan sen toiminnan suureen suosioon. Liike puhuu juuri sitä sanomaa,
jota valtamedia ja yleistä mielipidettä
edustava maailman henki tahtovat. Vihdoinkin on löytynyt dynaamisen energinen, uskonnollinen vastine elottomalle
ja kasvonsa menettäneelle liberaalille
kristillisyydelle, joka on kadottanut uskottavuutensa sekä maailman että aitojen Jumalan lapsien keskellä.
Monet ihmiset tulevat kertomaan
uskoontulostaan tämän liikkeen kautta.
Muodostuu valheherätys, jossa ei koeta
synnintuntoa eikä tarvetta sydämen tasolla tapahtuvaan mielenmuutokseen eli
parannukseen. Jumalanpelko ja pyhyys
ovat vieraita tuolle liikkeelle. Uskoontulo tapahtuu ihmisten vaikutuksesta näennäiseen jumal-uskoon eikä Jeesuksen
veressä koettuun aitoon uudestisyntymään, johon Pyhän Hengen vaikuttama
synnintunto johtaa. Liikkeessä koetaan

janoa rakkauden puoleen, mutta pyhyys
ja vanhurskaus ovat sille vieraita.
Koen, että tuon liikkeen kokouksissa on sielunmaailmaa lumoavaa ylistysmusiikkia. Puhujat pitävät Raamatun
pohjalta lumoavia saarnoja rakkaudesta
ilman totuutta. Saarnat saavat kuulijoissa aikaan voimakkaita liikutuksen ja ilon
tunteita. Monet ihmiset todistavat eheytyneensä tämän liikkeen vaikutuspiirissä.
Myös näennäisiä parantumisia koetaan.

VALHEELLINEN ARMO

Merkillepantavaa on, että tuon liikkeen
julistama armo ei vapauta synnistä. Se
lupaa valheellisen, rajattoman, maailmaa syleilevän ja irstaan armon, joka
peittää synnin, mutta ei vapauta siitä.
Se ei ole Jeesuksen veren armoa, jonka kautta Jumalan Henki tulee heikon
ihmisen voimaksi. Liikkeen sanoma
uppoaa moniin ihmisiin, koska se ei
vaadi synnin hylkäämistä. Ihmiset voivat siistiä elämäänsä ja parannella sitä
ulkoisesti, jopa päihteiden suhteen.
Sydämen huone jää lakaistuna tyhjäksi, mutta ei puhdistetuksi Jeesuksen
veressä. He rakastavat valhe-uskoontulonsa jälkeen edelleen hekumaa enemmän kuin Jumalaa.
Tuon liikkeen jumala on eksyville
ihmisille kuin kultainen vasikka Israelille. Ihmiset saavat vihdoin sellaisen

One Way -seurakunta uskoo
Jumalan armon muuttavaan voimaan
Timo Lindroosin tekstissään käsittelemä asia on hyvin ajankohtainen.
Viimeisten vuosikymmenien aikana
tätä ideologiaa on ajettu yhteiskunnan keskellä voimakkaasti eteenpäin.
Mieleeni nousevat Jeesuksen
sanat: ”Ja sentähden, että lait-
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tomuus pääsee valtaan, kylmenee
useimpien rakkaus. (Matt 24:12).” Laittomuus = anomia, kuvastaa sitä, että
toimitaan niin kuin lakia ei olisi. Kun
Jumalan laki syrjäytetään, kylmenee
uskovien rakkaus Jumalaa ja Hänen sanaansa kohtaan.

jumalan kuin haluavat. Sen ympärille
kokoonnutaan Jeesuksen nimessä juhlimaan ja ylistämään, mutta kyseessä ei
ole Raamatun Jeesus. Tämä kaikki tapahtuu sen vuoksi, että monien johtajien, aaronien, hengelliset selkärangat
pettävät uskonnollisen valtavirran paineen alla. He myöntyvät kansan vaatimukselle muokata evankeliumia ja Jeesusta sellaisiksi kuin ihmiset haluavat
niiden olevan. Tätä liikettä kutsutaan
suureksi herätykseksi, koska se tavoittaa paljon ihmisiä. He ovat kuitenkin
eksytyksen vallassa, vaikka suuri osa
heistä ei tiedä sitä.

LIIKE SEULOO SEURAKUNTIA

Liike tulee toimimaan seulana koko kristikansan keskellä. Jokainen kirkkokunta
ja herätysliike joutuu ottamaan siihen
kantaa. Moniin seurakuntiin tulee sen
seurauksena suuri repeämä. Tämä toimii vauhdinantajana sille kehitykselle,
jossa pyhät pyhittyvät ja saastaiset saastuvat. Juopa näiden kahden ryhmän
välillä tulee kasvamaan, eikä paluuta
entiseen suuressa mittakaavassa tule
enää olemaan. Ne, jotka ottavat vastaan totuuden, tulevat erotetuiksi niistä,
jotka ottavat vastaan valheen. Valhe on
kääritty uskonnollisuuteen, ihmeisiin,
tunnelmallisuuteen ja valheelliseen rakkauteen, joka ei tunne totuutta.
Monet vanhurskaat lankeavat päivittelyn ja kauhistelun paulaan. Heidän
loppuelämänsä kuluu voi-huutojen
parissa. He eivät ymmärrä, että tämä
kaikki on Jumalan kädessä – Hänellä
on kaikki hallinnassa. Jumala kyllä pitää
omistaan huolen, kunhan Hänen omansa pitävät kiinni siitä, mitä ovat saaneet
– Jumalan sanasta.

LUMOUS

Tämä liike on ennen muuta ihmisiä lumoava, ja viettelee ihanuudellaan, herkkyydellään, ihmeillään sekä kauniilla
puheillaan. Miten sellaista liikettä ja toimintaa vastaan voitaisiin nousta, jossa

David Wilkerson varoitti samasta
asiasta 1970-luvulla julkaistussa Näkykirjassa. Hän näki, että yhteiskunta
ja kirkko pidättävät toimillaan väärän
ideologian nousua. Kun nämä esteet
poistuvat, yhteiskunta alkaa rohkaista
ja tukea siihen yhdessä kirkon kanssa.
Me emme näe vielä liikkeen nousua,
mutta kristillistä kenttää läheltä seuranneena pelkään pahoin, että jotain
tämän kaltaista on tulossa ja että tä-

”tulee niin paljon ihmisiä uskoon”
ja ”niin monet kokevat rakkautta ja
eheytymistä”. Raamatun sana tuntuu monista liian kuivalta ja vanhanaikaiselta tämän eksytyksen edessä.
Liikkeessä siteerataan kylläkin näennäisesti Raamattua ja uskotaan siihen monelta osin. Mutta erityisesti
homoseksuaalisuuden harjoittaminen selitetään hyväksyttäväksi.
Jumalan sanaa kunnioittavasta
seurakunnasta jää jäljelle jäännös,
joka on kuin puhdistettujen joukko.
Se joukko joutuu vainottavaksi median, maailman ja uskonnollisen maailman taholta. Ei Jeesuksen nimen
tähden vaan Jumalan Sanan tähden
(Ilm. 6:9). Se joukko saa osakseen
paljon vihaa ja parjauksia, koska se ei
puhu niin kuin maailman henki tahtoo sen puhuvan eikä se ota vastaan
sitä, mitä tuo uusi liike tarjoaa.
Koen, että kaiken täytyy kuitenkin tapahtua, jotta seurakunta
puhdistuisi. Tämä paljastaa sen,
ketkä rakastavat Jumalaa ja Hänen
sanaansa enemmän kuin mainet-

män kaltainen liike toimii jakajana
uskovien keskuudessa. Osa uskovista
lähtee mukaan tähän eksytykseen,
sillä ”nyt on vihdoin jotain uutta tarjolla”. Toinen osa uskovista ei halua
ottaa kantaa asiaan, mutta lopulta he
tempautuvat mukaan siihen. Kolmas
joukko pysyy uskollisena Jumalan Sanalle joutuen maksamaan siitä hintaa.
Toivoisin, että näin ei tapahtuisi, mutta pelkään, että näin täytyy tapahtua,

taan, ystäviään ja ihmiskunniaa.
Jeesuksen ristin häpeää kantavalla
seurakunnalla tulee olemaan vaikea, mutta voittoisa tulevaisuus
edessään. Tänään on äärimmäisen
tärkeää ottaa vakavasti Raamattu ja uskoa se Jumalan Sanana ja
ehdottomana auktoriteettinamme
elämissämme. Se tulee olemaan
elinehtonamme näinä aikoina.
Koen vahvasti, että tahdon jättää seurakunnille ja uskoville tulevia
aikoja varten Juudan kirjeen kaikki
jakeet ikään kuin varoitukseksi ja
ohjeeksi. Se on juuri nyt erittäin
ajankohtainen kirje koko Suomen
Siionille varsinkin tämän tekstin
sanomaa silmälläpitäen. Pyydän sinua juuri nyt lukemaan sen ajatuksella ja rukoillen. Jos Suomen kristikunnassa tulee tapahtumaan edes
jotain tämän kirjoituksen suuntaista
liikehdintää, seurakuntien ja yksilöuskovien on oltava valmiina ja ymmärrettävä eksytyksen vakavuus.
Koettele tämä sanoma Herrasi
edessä ja pidä se, mikä hyvää on.

että Jumalan suunnitelmat pääsevät
toteutumaan.
Meidän tehtävämme One Wayssä
on auttaa kaikenlaisia ihmisiä heidän
elämäntilanteestaan riippumatta ja
uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Me
emme kategorisoi ihmisiä vaan uskomme, että Jumalan armo on voimallinen vapauttamaan mitä erilaisimmista
synnin kahleista. Uskomme Jumalan
armoon, joka hyväksyy sinut sellaisena

kuin tulet, mutta ei jätä sinua sellaiseksi kun olet. Keskuudessamme
on monenlaisia ihmisiä, jotka joutuvat kilvoittelemaan Jumalan armon
avulla erilaisia synnillisiä himoja ja
haluja vastaan.
Teppo Lehtomäki
One Way -seurakunnan pastori

19

INTIA

Ruoka-apua jaettiin syksyn mittaan kylissä asuville leskille.

Leskityön kuulumisia
TEKSTI SWARNA KODALI JA LAURA PEKKARINEN KUVAT KODALIN PERHE

Jumala on siunannut kaikki ne lahjat, jotka on annettu Hänen valtakuntansa työn hyväksi
myös Intiassa. Saamme jakaa leskityössä rukouksin eteenpäin sitä,
mitä Hän on ensin meille antanut.

L

esket One Way -kylällä voivat hyvin Jumalan yltäkylläisen armon
ansiosta. Kun Intiassa oli sulkutila pandemian tähden, leskillä ei ollut
mahdollisuutta vierailla lastensa luona.
He olivat tästä syystä hiukan masentuneita ja tunsivat yksinäisyyttä. Nyt kun
koronan leviäminen on hidastunut ja
rokotukset on saatu, he ovat vapaita
vierailemaan lastensa luona. He ovat
iloinneet päästyään jälleen näkemään
perheenjäseniään.
Suurin osa leskistä One Way -kylällä on jo hyvin iäkkäitä. Toiset kärsivät Alzheimerin taudista, toiset ovat
heikkoja ja tarvitsevat henkilökohtaista
apua. Lesket viettävät suurimman osan
ajastaan rukoillen. He auttavat myös
käytännön töissä pilkkoen vihanneksia
kylän keittiössä tai katselevat yhdessä
televisiosta intialaisia elokuvia. Tämä
on kaikista viihdyttävin osa heidän elämäänsä tällä hetkellä. On hyvin hauskaa
seurata leskiä silloin, kun he keskustelevat keskenään elokuvien henkilöhahmoista ja kaikesta, mistä he pitävät ja
mistä eivät. Me kiitämme Kaikkivaltiasta Jumalaamme siitä, että hän johdatti
nämä lesket One Way -kylälle ja että
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he ovat ottaneet vastaan Ilosanoman.
Jos he eivät olisi tulleet tälle kylälle, he
eivät ehkä olisi päässeet tuntemaan todellista Jumalaa.

APUA TARVITSEVIEN MÄÄRÄ KASVAA

Ruoan jakelu lähikylillä toimii hyvin ja
jatkuu kovista sateista ja myrskyistä
huolimatta. Vanhat ihmiset odottavat
sateessa lounasrasiaansa palanen kangasta päänsä päällä – se on hyvin liikuttava näky. Apua tarvitsevien ihmisten
määrä kasvaa koko ajan. Kylällä asuu
myös miesleskiä, jotka ovat helposti
haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat
siksi apuamme. Jaamme heille vitamiineja ja lisäravinteita, jotka auttavat
heitä jaksamaan paremmin.
Kylän sairastuvalla pari leskeä on
ollut elämänsä viime hetkissä, ja he
ovat saaneet rakastavaa saattohoitoa.
Rukoilkaa erityisesti niiden leskien
puolesta, joiden aika on kulkea kuoleman rajan yli. On elintärkeää, että he
saisivat tehdä sen käsi Herran kädessä.
Pyydämme myös rukoilemaan, että Intian One Way Mission saisi paikallisilta
virkamiehiltä luvat vastaanottaa ulkomaalaista tukirahaa myös vuonna 2022

orpo-, katulapsi- ja leskityöhön. Nykyiset luvat ovat umpeutumassa pian.
Jumalan sydämellä on onneksi aina aikaa leskille ja orvoille, Hän on heidän
oikeuksiensa puolustaja, Hän antaa yksinäiselle kodin.
Kallisarvoiset Intian leskien ystävät,
toivotamme teille kaikkea hyvää näiden
koronan jälkiaaltojen keskellä! Lämmin
kiitos rukouksista ja tuesta. Muistathan
rukouksin jatkossakin näitä intialaisia
nais- ja miesleskiä.
Swarna Kodali on leskityön paikallinen johtaja Intiassa yhdessä aviomiehensä Joelin kanssa. Muistetaan
rukouksin myös heitä: he tarvitsevat
voimia ja viisautta haastavan työn ja
pandemiatilanteen keskellä.
Siunattua alkavaa vuotta 2022 sinulle, joka muistat työtämme. Vapahtajamme Jeesuksen iloa ja valoa! Vaelletaan käsi Hänen kädessään myös tämä
vuosi, aina perille asti!

INTIAN TYÖ

050 381 4864
intia@onewaymission.fi

New Hope -koti

kummin silmin

Intian New Hope -kodista kuvassa
Tiina yhdessä kummityttönsä
ja Lastenkodin vetäjän
Prathibhan kanssa
TEKSTI IRMELI KOJONEN KUVA IIDA KOIVISTO

Tiina Koivisto on noin 50-vuotias perheenäiti Nokialta. Kolmen tytön äitinä
hän kertoo halunneensa antaa omille
lapsilleen sellaisen henkisen perinnön,
että hän kävisi jokaisen kanssa jossakin
paikassa maailmalla, missä Jumalan
rakkaus näkyy ja välittyy.

sesti. Lapset olivat valmistelleet huikean tanssiesityksen meidän tuloamme
varten. En voinut kuin ihmetellä, miten
he nauttivat laulaessaan ja tanssiessaan
meille. Lasten taustat tietäen oli hämmästyttävää nähdä, miten välittömiä ja
avoimia he olivat, Tiina muistelee.
Tiinaa ilahdutti myös se, miten tasavertaisesti tyttöjä ja poikia kohdeltiin,
samoin kuin se hyvä ryhmähenki, joka
lastenkodilla vallitsi.

T

KUMMIUS ANTAA PALJON

iina Koivisto oli aiemmin vieraillut
vanhimman tyttärensä kanssa Etelä-Afrikassa eräässä seurakunnassa, joka tekee työtään slummin keskellä.
– Keskimmäisen tyttäremme Iidan
kanssa päätimme lähteä puolestaan
One Wayn reissulle Intiaan, hän kertoo.
Intian matka oli todella jännittävä ja
täynnä uusia elämyksiä. Kaunis ja värikäs Intia ei jätä ketään kylmäksi. Kahden viikon tiimimatkansa aikana Tiina ja
Iida ehtivät nähdä ja kokea paljon.
Vierailu Bengalinlahden rannikon
tuntumassa sijaitsevalla New Hope -kodilla kosketti kuitenkin Tiinan sydäntä
aivan erityisellä tavalla. Lastenkodin
lämminhenkinen ilmapiiri ja orpolasten
välittömyys tekivät häneen samoin kuin
Iidaan syvän vaikutuksen.
– Saapuessamme lastenkodille meidät otettiin vastaan todella sydämelli-

New Hope -koti tekee työtään maaseudun vähäosaisimpien hyväksi. Lastenkodille tulee joka vuosi uusia lapsia, niin tuonakin vuonna. Kuullessaan
mahdollisuudesta ryhtyä kummiksi Tiina päätti tarttua tilaisuuteen.
– Avustusjärjestöjähän on monenlaisia. One Way Missionin New Hope
-kodin kohdalla mielestäni se oli upeaa, että työllä on kasvot. Näimme
myös, miten täysisydämisesti sitä työtä
Intiassa tehdään, hän kertoo.
Tiinasta oli todella mukavaa, että
hän ja Iida saivat tutustua paikan päällä
perheen omaan kummilapseen.
– Ennen kaikkea tuntuu hyvältä
tietää, että minun pieni apuni menee
perille ja voi muuttaa yhden lapsen
elämän, hän jatkaa. – Ja ihmeellistä on, miten yhtä lasta autettaessa

jopa kokonainen yhteisö voi samalla
muuttua.
Tiina muistelee, miten innoissaan
lastenkodin nuoremmat tytöt olivat
siitä, että yksi lastenkodin vanhimmista tytöistä oli hiljattain valmistunut sairaanhoitajaksi. Kyseinen nuori oli nuoremmille lapsille merkittävä roolimalli
– hänen menestyksensä valoi uskoa siihen, että tyttökin voi hankkia itselleen
koulutuksen ja päästä hyvään työpaikkaan. Juuri tämä luottamus ja tulevaisuuden toivo ovat yhdessä uskon kanssa niitä elementtejä, joilla rakennetaan
parempaa huomista Intian maaseudun
vähäosaisten parissa.
– Haluankin kannustaa jokaista, joka
vielä miettii, mitä hyötyä hänen kenties
pienestä panostuksestaan voisi olla,
lähtemään rohkeasti liikkeelle. Jeesus
ei katso sitä, onko meillä paljon vai vähän annettavaa, vaan hänelle on tärkeää sydämen alttius. Jeesus otti pienen
pojan eväät, siunasi ja jakoi ne kaikelle
kansalle. Jumalan siunaamana pienikin
siemen voi kantaa runsaan sadon, Tiina
Koivisto toteaa hymyillen.
INTIAN NEW HOPE -KOTI

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

TEKSTI HENNA KARJALAINEN JA SWARNA KODALI KUVAT SWARNA KODALI

One Way TV:n kanavalla on esitetty kaksiosainen ohjelma entisestä katulapsesta
Rakeshista ja kuinka hän pääsi turvaan kaduilta aloittamaan uutta elämää katulasten kodissamme Suravaramissa. Mitä Rakeshille kuuluu nykyään?

R

akesh oli leikkisä lapsi, joka
nautti olostaan vanhempiensa
kanssa, kunnes hänen elämänsä
10-vuotiaana muuttui radikaalisti kummankin vanhemman kuoltua. Kukaan
pojan sukulaisista ei halunnut huolehtia hänestä. Välttääkseen sukulaisten
kaltoinkohtelun Rakesh pakenikin kotoaan. Kaduilla eläessään hän kohtasi
paljon pahoja asioita. Hänet pakotettiin juomaan alkoholia, kerjäämään,
varastamaan ja tekemään paljon muuta pahaa. Tällaista maailmaa Rakesh
ei ollut ennen kohdannut. Hän oli hyvin peloissaan. Mikäli hän ei totellut
vanhempien katulasten määräyksiä ja
pyyntöjä, nämä pahoinpitelivät hänet.
Rakesh kaipasi kovasti rakkautta ja
hellyyttä, joten hän päätti paeta tästä
pahasta maailmasta. Jumala ei koskaan
hylkää lastaan, vaan Hän rakastaa orpoja ja leskiä hyvin paljon. Jumala auttoi
Rakeshia jo tuolloin kaduilla. Hän kuuli
Rakeshin itkun ja johdatti hänet lopulta
lastenkotiimme.

KARKUMATKA TAKAISIN KADULLE

Rakesh on hyvin fiksu ja älykäs poika,
mutta hän ei pitänyt lainkaan koulunkäynnistä. Eräänä päivänä huomasimme 14-vuotiaan Rakeshin karanneen
lastenkodistamme, ja henkilökunta
aloitti pojan etsinnät. Emme olleet
osanneet edes olettaa hänen karkaavan. Olimme järkyttyneitä ja surullisia
hänen käytöksestään ja samaan aikaan
hyvin pettyneitä. Onneksi jo saman
päivän iltana kello 22 Rakesh palasi
22
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kotimme ovelle. Swarna oli pojalle hyvin vihainen, mutta hän hillitsi itsensä
nähdessään tämän katuvat kasvot eikä
tahtonut säikäyttää häntä enempää.
Swarna kysyi ensin Rakeshilta lempeästi, onko pojalla nälkä, ja sitten syitä karkaamiselle. Rakesh kertoi seuraavaa:
Asuttuaan vuosia luonamme lastenkodissa Rakeshille tuli ikävä kadun
elämää ja junamatkoja. Hän tahtoi vain
matkustaa junalla ja viettää muutaman
tunnin aikaa kaduilla. Hän astui junaan,
tietenkin ilman matkalippua, mutta matkalla hän nukahti. Herättyään hän huomasi, että juna oli tyhjä ja siivoojat tekivät
siellä työtään. Rakesh ei tiennyt, missä
hän oli. Hänellä ei ollut rahaa paluulippuun tai ruokaan. Katulapset yrittivät
hyökätä hänen kimppuunsa, ja Rakesh
pakeni juosten sinne tänne nälkäisenä.
Jollakin tavalla hän pääsi rautatieaseman ihmisten avulla oikeaan junaan
ja matkusti takaisin luoksemme. Hän
oli peloissaan, nälkäinen ja väsynyt.
Tämän tapahtuman kautta poika oppi
tärkeän läksyn ja itki karkumatkasta
kertoessaan. Swarna tuli kertomuksesta surulliseksi ja hänen tuli myös sääli Rakeshin viattomuutta. Hän lupasi
Rakeshille, että jos tämä kaipaa junia
ja katuja, niin Swarna voi kyllä hänet
viedä niiden luokse ilman, että pojan
tarvitsisi enää karata. Tämän kuultuaan
Rakesh sanoi vahvalla ja päättäväisellä
äänellä: ”Amma (äiti), en enää koskaan
jätä sinua ja tätä paikkaa. Tämä on kuin
taivas, ja te ihmiset olette minulle kuin
enkeleitä.” Rakesh on pitänyt nuo sa-

nansa, eikä ole enää koskaan lähtenyt
luotamme pois.

UUSIA TEHTÄVIÄ JA VASTUITA

Vaikka Rakesh ei lastenkotiimme tullessaan pitänyt koulusta lainkaan, hän teki
kuitenkin kovasti töitä läpäistäkseen
peruskoulun. Hän on erittäin hyvä järjestämään ja organisoimaan asioita. Hän
on suorittanut putkimiehen tutkinnon ja
avustanut henkilökuntaamme muun muassa vihannesten ja kanan ostossa ja pitänyt lapsistamme huolta bussimatkoilla.
Lähetimme Rakeshin myös autokouluun, jossa hän suoritti ajokortin. Nyt
hän ajaa pientä autoa, atoa, kuljettaa
leskiä sairaalaan ja ostaa tarvikkeita Intian One Way:lle. Koska hän on nopeasti
oppiva, hän ymmärtää työnsä ja tekee
tehtävät ripeästi. Nykyään Rakeshin asema henkilökunnassamme on sellainen,
että emme tulisi toimeen ilman häntä.
Rakeshissa on hienoa myös se, että
hän inhoaa pahaa ja rakastaa hyvää.
Hänen omistautumisensa sille, että hänestä tulee hyvä ja kunnollinen kansalainen, toi hänet pois kaduilta. Ennen
kaikkea hän on kristitty, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen pelastajanaan.
Rakeshin tarina on hieno kertomus
siitä, kuinka Jumala todella pitää omistaan huolta. Rukoillaan kaikkien tukemme piirissä olevien katulasten puolesta,
että heistä jokainen saisi eväät hyvään
elämään, kun he aikanaan kasvavat ja
valmistuvat ammatteihin. Rukoillaan
myös jokaisen kaduilla elävän katulapsen puolesta, että pystyisimme auttamaan heitäkin parempaan elämään ja
pääsemään pois kaduilta.
Ohjelmat Rakeshin vaiheista ovat
katsottavissa One Way TV:n internetkanavalla: ”One Way Intiassa, Rakeshin
tarina”.

Avustustyö toimii korona-ajan Intiassakin
TEKSTI JOEL KODALI JA TERO HOKKANEN

M

eillä on tapana jakaa kerran
vuodessa vaatteita vanhoille
leskille muutamissa hyvin köyhissä kylissä, joissa asuu muutamia vanhoja yksinäisiä miehiä ja naisia, jotka
eivät voi ravita itseään. Heidän lapsensa ovat joko liian köyhiä ruokkiakseen
heidät tai he laiminlyövät heidät tarkoituksella. Niin pian kuin huomasimme,
missä kurjuudessa nämä ihmiset kylissä
elivät, päätimme OWM:ssä alkaa auttaa heitä monin eri tavoin, esimerkiksi
jakamalla ruokaa, lääkkeitä ja vaatteita.
Tämä epidemia-aika on ollut mitä vaikeinta aikaa köyhille leskille. He tarvitsevat immuniteettia vahvistavia vitamiineja,
maskeja jne. Oli haastavaa jo tavoittaa

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.

TEKSTI TERO HOKKANEN

heidät, koska oli myös se vaara, että
työntekijämme saattaisivat tartuttaa heihin koronan. Ulkopuoliset ihmiset ja viranomaiset arvostavat suuresti tätä työtä.
Meillä on orpokoti, vammaistyötä,
katulapsityötä ja leskien kyläyhteisö.
Viranomaiset ovat kuitenkin kiinnostuneempia siitä, mitä teemme muun väestön kanssa. He odottavat, että yleishyödyllisenä yhteisönä huolehdimme
laajemman joukon tarpeista kuin vain
niiden, jotka ovat nykyisten avustushankkeittemme piirissä.
Nyt joudumme siis keskittymään
enemmän myös yhteiskunnalliseen auttamiseen, kuten Intian siistimiseen pyrkivään
”Clean India” -hankkeeseen, kaikkein köyhimpien kylälasten koulutushankkeeseen
jne. Muistathan meitä rukouksin!

RUKOUSPYYNTÖ

INTIAN TYÖN PUOLESTA
Odotamme edelleen Intian viranomaisten myönteistä päätöstä
rahan vastaanottoluvan suhteen.
Nykyisen luvan voimassaoloa jatkettiin maaliskuun loppuun asti.
Työmme kannalta on kuitenkin
elintärkeää, että uusi
lupa saadaan.
Jatketaan siis rukouksiamme
asian puolesta. Jos asiassa tulee
päätös ennen maaliskuun loppua,
tiedotamme siitä välittömästi.

Kiitos, että rukoilet.

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

Korona on taas yllättänyt maailman omikronmuunnoksen kautta.
On hyvin vaikea ennustaa, miten
tilanne kehittyy lähikuukausina ja
miten se vaikuttaa Intian ja Euroopan välisiin lentoihin ja matkustamiseen. Tästä johtuen emme
järjestä ainakaan keväällä 2022 Intian tiimimatkaa suurelle joukolle.
On mahdollista, että työntekijämme vierailevat Intiassa keväällä.
Heidän mukanaan Intiaan saattaa
päästä. Tällöin matka tehdään
kuitenkin omatoimimatkana, eikä
OWM:llä ole mitään vastuuta

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

esim. silloin, jos maahan pääsy estyy
tai vaikeutuu koronasta johtuvien viranomaismääräysten vuoksi. Seuraamme kuitenkin tilannetta jatkuvasti ja
luotamme, että kaikki on Herramme
käsissä.
Samoin intialaisten mahdolliset vierailut Suomessa ovat vielä auki. Tässäkin asiassa Herramme Jeesus johdattaa
meitä, kun kuljemme rukoillen. Teet siis
hyvin, jos muistat näitä asioita rukouksissa samoin kuin koko Intian työtä. Työ on
ollut jo ilman koronaakin paineessa, ja on
tärkeää, että intialaiset ystävämme saavat
kokea, että heitä muistetaan rukouksin.
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TYÖ NEPALISSA

JATKUU ENTISTÄ LAAJEMPANA
TEKSTI VIRVA SIIVOLA KUVAT SAJI JA DEPOSITPHOTOS

Koronatilanne on rauhallinen ja lähialueiden evankeliointi on käynnissä.

N

epalin koronatilanne on melko hyvä tällä hetkellä ja tartuntaluvut ovat huomattavasti alhaisempia kuin Euroopan maissa. Siksi seurakuntatyö ja erityisesti evankeliointiin liittyvä työ on päässyt
hyvään vauhtiin. Himalajan alueella Kathmandun lähialueilla on valtava evankeliumin jano, ja sen vieminen
noille köyhille syrjäseutujen ihmisille on ystäviemme
päätavoite. Saji matkustelee ahkeraan vahvistamassa
ja kouluttamassa jo aloitettuja seurakuntia ja perustamassa uusia. Mm. Biharin alueella on aloittanut seurakunta, jossa Saji käy kouluttamassa pastoreita joka
kuukausi. Raamatuntuntemukselle on valtava tarve, ja
opettajia on vähän. Siksi koulutusta pyritään järjestämään useammassa paikassa.
Koulutuskeskuksen perustaminen Intian Siliguriin
on ollut Sajin pitkäaikainen unelma, koska sieltä on
vain 45 minuutin automatka maanteitse Nepaliin ja lyhyet etäisyydet muihinkin lähialueen kohteisiin. Syyskuussa keskuksessa aloitettiin neljän kuukauden kurssi,
jossa opetetaan 20 köyhälle, vailla koulutusta olevalle
naiselle raamatuntuntemusta, käsityö- ja ruoanlaittotaitoja. Keväällä keskuksessa on tarkoitus järjestää alueen
pastorien koulutus.
Lastenkodin lapsista suurin osa on jo teini-ikäisiä.
He menestyvät hyvin koulussa ja kaikki haluavat seurata Jeesusta. Joulukuun puolivälissä lapsille ja henkilökunnalle järjestettiin joulujuhla, jonne tulivat myös jo
kodista pois lähteneet lapset. Lastenkodin tilaongelma
on edelleen akuutti, koska tyttöjen asuntolan vuokrasopimus on irtisanottu, mutta vuokranantajat eivät halua
antaa rakennuksia lastenkotikäyttöön. Toiveena olisikin
saada hankittua oma maapala Siligurista, jonne voitai-

TULE NEPAL-KUMMIKSI

Yhden lapsen kummimaksu on 55 €/kk.
Kysy lisää Nepalin kummisihteeri Virva Siivolalta
040 715 5351 nepal@onewaymission.fi
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Naisia Siligurin kurssikeskuksessa syys-joulukuussa järjestetyllä
kurssilla.

siin rakentaa lastenkoti. Työn keskipisteen siirtyminen
Intian puolella Siliguriin olisi monista käytännön syistä
järkevää, mutta asiaan tarvitaan vielä paljon rukousta!
Olemme lehdestä saaneet lukea, miten Intiassa
hindunationalistit ovat kohdistaneet hyökkäyksiä kristittyjen jumalanpalveluksiin joulun aikaan. Nämä samat
vaikeudet ovat nepalilaisten kristittyjen osana.

NEPALIN TYÖ

040 720 3670
nepal@onewaymission.fi
Kummisihteeri Virva Siivola 040 715 5351

ITALIA

Italiassa
ihmissuhteet edistävät evankeliumia

Samoin kuin alkuseurakunnassa,
yhä nykyään evankeliumin sanoma
Italiassa etenee henkilökohtaisten
todistusten myötä uskosta Jeesukseen.
Jo alussa seurakunta kehittyi saman
uskon omaavien ihmisten suhteiden
kautta. Kristus itse sanoi: ”...te tulette
olemaan minun todistajiani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja
Samariassa ja aina maan ääriin saakka
(Ap.t. 1:8).”
TEKSTI MAURIZIO SECONDI
KUVA BIRGITTA SIHVO

T

ällä seurakunnan ominaisuudella,
jossa ihmissuhteet ovat tärkeitä,
on kaksi näkökulmaa: ”organismi” ja ”rakennus”. Jeesukseen uskovilla on sekä olennainen osansa ”ruumiissa” että rakentua ”elävinä kivinä”
hengelliseksi huoneeksi (1. Kor. 12:12,
1. Piet. 2:5).
Kristillinen todistus todellakin kulki
alkuseurakunnan aikaan henkilöltä henkilölle saavuttaen Rooman, imperiumin
pääkaupungin. Helluntaina Jerusalemissa oli ensimmäisten uskoon tulleiden joukossa Rooman kansalaisia (Ap.t.
2:10). Paavali oli kolmen lähetysmatkansa aikana vienyt evankeliumin Rooman imperiumin suurimpiin kaupunkeihin täyttäen Kristuksen käskyä (Matt.
28:19,20). Juuri siksi, että evankeliumi
oli levinnyt henkilökohtaisen todistuksen kautta, Paavali saattoi kirjoittaa Korinttista (kolmannen lähetysmatkansa
päättyessä noin vuonna 56) Rooman
seurakunnalle: ”Ensiksikin kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teistä
kaikista, koska teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla maailmassa (Room. 1:8).”
Kristillisen seurakunnan kolmensadan ensimmäisen vuoden aikana ei
ollut julkisia jumalanpalveluspaikkoja.
Kristityt kokoontuivat kodeissa korostaen siten voimakkaasti ihmissuhteiden tärkeyttä kristillisessä uskossa
(Ap.t. 2:46, Room. 16:5, 1. Kor. 16:9,
Kol. 4:15, Filem. 2). Vuonna 313 keisari Kostantinus myönsi kristityille oikeuden harjoittaa ja levittää uskoaan.
Vasta silloin kristityt saattoivat alkaa

Tuula ja Maurizio lokakuussa 2021 Porvoon Emäsalossa.

kokoontua vapaasti, hankkia ja ottaa
käyttöön jumalanpalveluspaikkoja.
Juuri todistus uskosta Jeesukseen
henkilökohtaisten suhteiden kautta on
meitä inspiroiva malli One Way Missionin Italian työssä. Tähän pyrkien jatkamme ystäväverkoston ”One Way
Mission Italia” kokoamista myös sosiaalisen median avulla Suomen ja Italian välillä. Sen toiminta edistää evankeliointia ja muita lähetystyöprojekteja
ja rohkaisee Italian uskovia ottamaan
oman paikkansa Jumalan suunnitelmissa. (www.facebook.com/groups/
oneway.italia)
Yksi tämän työn tuloksista on
”Gesù è la Via” (Jeesus on Tie) -seurakunnan tilojen avaaminen Ferentinon
kaupungissa tammikuussa 2022. Nimikylttiin tulee maininta, että seurakunta

on “in Fellowship” (yhteydessä) One
Way Missionin kanssa. Myös Genovan
evankelisen seurakunnan, ”Popolo di
Dio in Italia”, (Jumalan kansa Italiassa)
internetsivuilla on One Way Mission
Italia -tunnus (https://ppdd.it).
Tähän ystävyyden ja yhteistyön piiriin kuuluu myös evankelisia, vapaaehtoisuuden pohjalla toimivia humanitaarisia avustusjärjestöjä ja taiteellisen
ja luovan ilmaisun kristillinen verkosto
(www.facebook.com/artisticanetwork).
Erityisesti koskien meitä, Tuula ja Maurizio, emme kuulu enää Italian lähetys
organisaatioon.
Vastuutehtävämme
ja velvollisuutemme siinä ovat päättyneet. Täten voimme antautua täysin
One Way Missionin työhön.
Rakkaat, veljelliset terveiset Kristuksessa. ”Tervehdyksen lähettävät
teille ne, jotka ovat Italiasta.” (Hepr.
13:24)

ITALIAN TYÖ

Uusi Italian työn koordinaattori: Birgitta Sihvo
0400 525 077
sihvobirgitta@gmail.com
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Koulujen sulkuaja

TEKSTI LEENA KINNUNEN KUVAT DEPOSITPHOTOS JA JULIET SENTONGO

Koronapandemia on vaikuttanut
Ugandassa lasten koulutukseen ja
elämään monella tavalla. UNESCOn
mukaan koulut olivat Ugandassa
suljettuina koronatilanteen vuoksi
pisimpään koko maailmassa.

K

oulut Ugandassa olivat kiinni
lähes kaksi vuotta. Noin puolella koululaisista opiskelu loppui
kokonaan, ja eniten asia kosketti alaasteella olevia lapsia. Vaikka TV:ssä, radiossa ja lehdissä on ollut opetusta, se
ei ole saavuttanut köyhimmässä asemassa olevia lapsia. Nekin lapset, joiden opiskelu jatkui, ovat jäljessä opetuksessa. Koulut avautuivat oppilaille
vihdoin tammikuussa, mikä oli suuri rukousvastaus myös meille Muleetessa ja
Kaweerissa. Viranomaiset suosittelivat
jo aiemmin, että kouluviikkoa tulisi nyt
pidentää ja lomia lyhentää, jotta menetetty aika voitaisiin kuroa umpeen.

OPINTOJEN KESKEYTYKSELLÄ PALJON
SEURAUKSIA

Koronantilanteen ja koulujen sulkeutumisen vuoksi teiniraskauksien määrä on
noussut noin 23 %:lla. Varhain solmittujen avioliittojen määrä on myös lisään26
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Kaweerin koulurakennus.

tynyt, ja monet lapset ovat joutuneet
tekemään töitä. Tutkimusten mukaan
noin 30 % lapsista ei todennäköisesti
enää palaa kouluun. Osa opettajista on
myös siirtynyt muihin töihin, joten voi
olla, että opettajistakin tulee olemaan
pulaa, vaikka koulut avautuivat. On
myös arvioitu, että noin 4300 koulua
pysyy suljettuna taloudellisten ongelmien vuoksi.
Vaikka olemme pystyneet auttamaan lapsia tänä aikana ja lapset ovat
opiskelleet opettajien johdolla pienissä
ryhmissä, opetus ja oppiminen ei kuitenkaan ole ollut samanlaista kuin jos

lapset olisivat käyneet koulua normaalisti nämä kaksi vuotta. Kummiohjelmassa olevien lasten tilanne on onneksi
parempi. He ovat edistyneet opiskelussa hyvin ja heidät siirretään seuraaville
luokille. Opettajat ovat teettäneet oppilaille kokeita kahdessa osassa. Ensimmäiset kokeet laativat heidän omat
opettajansa ja toiset kokeet ulkopuoliset opettajat. Tämä on auttanut seuraamaan opetussuunnitelmaa ja opetuksen laatua korona-aikana. Rukoillaan
koulujen toiminnan ja lasten puolesta,
että kaikki lapset palaisivat kouluun ja
opetus pääsisi taas hyvin alkuun.

ANJA-KUMMI ON ROBERTILLE
KUIN TAIVAAN LAHJA
TEKSTI MARK LUGAYIZI JA ANI KORPINIEMI KUVA MARK LUGAYIZI

O

lapsille
KAWEERIN
KOULURAKENNUSPROJEKTI
TARVITSEE TUKIJOITA

Kaweerissa termiitit söivät koulurakennuksen, minkä vuoksi olemme rakentaneet uutta neljälle luokalle tarkoitettua koulua tiilistä. Rakennuksessa on
seinät ja hyvä peltikatto, mutta mm.
ikkunat ja ovet puuttuvat. Sadeaikana
vesi pääsee rakennuksen sisälle, mikä
vahingoittaa ajan kanssa tiiliseiniä.
Ongelmana on myös, että rakennuksen sisällä olevat koulutarvikkeet ovat
varkaille helppo saalis, kun ovia ja ikkunoita ei ole. Koulurakennukseen tarvittaisiin vielä mm. 20 ikkunaa, 3 ovea,
kunnollinen lattia, rappaukset ja maalaus. Myös uusia pulpetteja tarvittaisiin
termiittien syömien tilalle.
Haluamme auttaa lapsia Kaweerissa ja toivomme, että koulurakennus
saataisiin mahdollisimman pian valmiiksi. Rukoilemme, että mahdollisimman moni lapsi voisi käydä koulua, sillä
se on köyhille lapsille todella tärkeää
heidän tulevaisuutensa kannalta. Koulun aukeaminen oli pitkän koronasulun
jälkeen merkittävämpää kuin koskaan
aiemmin.
Koulurakennusprojektin loppuunsaattamiseen tarvitsemme lisää varoja noin 6000 euroa. Mikäli haluat tukea rakennusprojektia, voit lahjoittaa
haluamasi summan Kaweerin työn
viitteellä 2448.

len 12-vuotias Nuwamanya
Robert. Isäni on kuollut, ja
asun äidin ja kahden siskoni
kanssa Muleeten kylässä Ugandassa.
Olemme hyvin kiitollisia perheelle, joka antoi meille yöpymispaikan. Asumme erittäin pienessä
yhden huoneen talossa. Kiitämme
Jumalaa tästä huoneesta, jossa
voimme koko perhe nukkua turvallisesti yhdessä. Tämän huoneen
omistaja kuoli äskettäin. Perheeni
on hyvin surullinen siitä, kun emme
pystyneet maksamaan tälle miehelle takaisin mitään hänen ystävällisyydestään. Miehen perheellä on
kaikki valtuudet ajaa meidät ulos
tästä asunnosta, mutta uskomme,
että Jumala huolehtii meistä. Sitten kun minä ja sisareni lopetamme opinnot ja pääsemme töihin,
maksamme takaisin tämän hyvän
miehen perheelle hänen armollisuudestaan meitä kohtaan.
Uskomme Herraan, että jonain
päivänä ostamme tontin, rakennamme talon, hankimme maata
ja saamme viljellä ja korjata satoa
omalla maalla.
Vuonna 2016 sain oman, rakkaan ja ihanan kummin, Anja Rosenströmin, mikä oli todella suuri
ihme. En ollut uskonut voivani käydä koulua, kuten muiden perheiden
lapset. Nyt käyn kristillisen Agapekoulun viidettä luokkaa. Olen kiinnostunut oppimaan uusia asioita ja
luen mielelläni kirjoja.
Olen hyvin kiitollinen kummille
hänen rakkaudestaan perhettäni
kohtaan ja jatkuvasta tuesta, jota
hän on minulle osoittanut. Sanat
eivät riitä kertomaan, miten sydämeni on kiitosta täynnä kummiani kohtaan. Olen kiitollinen myös
joulurahalahjoista, joita kummini
lähettää minulle. Lahjat ovat auttaneet todella paljon minua ja koko
perhettäni. Joululahjarahoilla on ostettu mm. vuohia. Jos kaikki menee
hyvin, me myymme eläimiä, ja rahalla ostetaan minulle tontti. Rakas
kummini on antanut minulle One
Way Missionin kautta myös hyttysverkon, patjan, lakanan, huovan,
ruoka-apua ja koulutarvikkeita.
Äitini myy yrttilääkkeitä ihon ja
muiden sairauksien hoitoon ja hän
tekee myös saippuaa. Rahalla ostetaan ruokaa ja vaatteita meille lap-

Robert (toinen oikealta) perheineen.

sille. Äiti ajattelee aina meidän lasten
parasta. Hän uskoo Jeesukseen, ja Jeesus on myös minun pelastajani. Kiitän
Jumalaa, kun Hän on auttanut äitiäni
niin, että hän on voinut kasvattaa meistä fyysisesti, hengellisesti, moraalisesti,
henkisesti ja sosiaalisesti terveitä.
Vanhin sisareni on kuollut hiv-virukseen. Kiitän kuitenkin Jumalaa, että
me muut olemme elossa ja saamme
olla terveitä.
Toiseksi vanhin siskoni, Mariam, on
yläkoulun toisella luokalla. Hän haluaa
tulevaisuudessa valmistua lääkäriksi.
Uskomme, että hän selviytyy opiskelustaan hyvin ja saavuttaa unelmansa.
Mariamilla ei ole omaa kummia. Äiti
työskentelee ahkerasti, jotta Mariamin
ei tarvitsisi keskeyttää koulua.
Jesca on pikkusiskoni. Hän ei
ole aloittanut koulua koulumaksujen
puutteen vuoksi. Rukoilemme hänen
puolestaan, että myös hänelle löytyisi
kummi, joka olisi tukemassa häntä hänen unelmansa toteutumisessa.
Olemme kiitollisia One Way Mission -perheelle sekä projektikoordinaattorille, joka huomasi perheeni hädän
ja otti minusta valokuvan kummiohjelmaa varten. Saan nyt kummiohjelman
kautta ruoka-apua ym. Perheeni on
erittäin onnellinen kummivanhemmastani, joka on tuonut toivoa koko perheelleni. Tulevaisuuteni on nyt valoisa.
Kiitos Suomen One Way Mission
-perheelle siitä, kun se aloitti kummiohjelman Muleeten kylässä.
Jumala siunatkoon sinua runsaasti!
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JOULULAHJAT TOIVAT ILOA
UGANDAN KATOVUODEN KESKELLE
TEKSTI MARK LUGAYIZI JA ANI KORPINIEMI KUVAT MARK LUGAYIZI JA DEPOSITPHOTOS

Kuivan kesän jälkeen Ugandassa
saatiin vihdoin sadetta, ja sateiden
myötä sato alkoi kukoistaa. Pavun
ja maissin kukinta oli lupaavaa ja
satotoiveet olivat korkealla, mutta
valitettavasti sadetta tuli liikaa ja
sato pilaantui pelloille.

Täytekakun leikkaaminen Muleeten joulujuhlassa.

RANKKASATEET
TUHOSIVAT SADON

Papusatoa korjattiin marraskuussa ja
siitä tuli erittäin huono. Papusadon
menetys on hyvin huolestuttavaa,
sillä pavut sisältävät paljon kuitua,
joka auttaa muun muassa näläntunteen hallinnassa.

Maissi tarvitsee enemmän
vettä kuin papu, sillä sen juuret
eivät yllä kovin syvälle maahan,
ja kasvi on riippuvainen mullan
kosteudesta. Sateet jatkuivat kuitenkin liian pitkään niin runsaina,
että myös maissisato jäi hyvin
pieneksi.

Muleeten kummilapset saivat lahjoja joulujuhlassa

28
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Maissi kuuluu Ugandassa perusruokavalioon. Jauhetusta maissista ja vedestä keitetään täyttävää
poshoa, joka muistuttaa paksua
puuroa. Maissista saadaan monia
tärkeitä vitamiineja ja ravintoaineita, jotka imeytyvät nopeasti elimistöön.

Satojen menetys on aiheuttanut
perheissä todellisen nälänhädän.
Markkinahinnat ovat nousseet
korkeiksi, koska papua ja maissia
on niin vähän saatavilla ja kysyntä
on suuri. Tämä vaikeuttaa myös lasten kouluruokailua. Rukoillaan, että
koulujen avautuessa ruoka kouluissa saadaan riittämään, vaikka sato
on menetetty.

KAHVISATO KYPSYY VÄHITELLEN

Kahvi-istutuksista saadaan olla kiitollisia, koska niistä voidaan odottaa
hyvää tuottoa ja kahvipensaat kestävät hyvin sään ääri-ilmiöitä. Kahvi on
Ugandalle tärkeä vientituote.
Kahvin kasvukausi kestää kuitenkin
melko kauan (2–4 vuotta) ennen kuin
päästään korjaamaan satoa. Satoa ei
ole vielä korjattu, mutta kahvipuiden
oksat ovat kasvaneet vauhdilla ja ovat
terveitä. Viljelmillä kahvipuut leikataan pensaiksi, siten pensaat kasvavat
leveyttä, jolloin ne tuottavat hyvin ja
sadonkorjuu helpottuu. Yksi kahvipensas antaa satoa jopa yli 30 vuotta.
Saamme pyytää Jumalaa siunaamaan kahvi-istutukset ja odotamme
sitä päivää, kun kahvipensaiden oksat vallan notkuvat syvänpunaisista
marjoista.

JOULUJUHLA 2021

Viime vuonna monet perheet kertoivat, että heille on tulossa hyvin

köyhä joulu, koska sato on menetetty, eikä velkoja ole saatu maksettua.
Perheet olivat odottaneet hyvää satoa, josta saaduilla tuloilla he olisivat voineet maksaa lainoja takaisin.
Perheiden tilanne oli erittäin huono,
joten päätimme hankkia jokaiselle
perheelle joulupaketteja lasten jouluaterian sijaan.
Muleetessa ja Kaweerissa ala- ja
yläkoulun lapsille järjestettiin joulujuhla, jossa oli mukana myös muutama vanhempi. Joulujuhlassa oli sanaa ja ylistystä ja lopuksi herkuteltiin
jouluisella täytekakulla. Juhlan jälkeen lapset lähtivät iloisina koteihinsa. Heillä oli kaikilla joulupaketit mukana kotiin vietäväksi. Paketti sisälsi
kolme isoa pulloa limonadia, litran
ruokaöljyä sekä sokeria ja saippuaa
koko perheelle. Limonadi on harvinaista herkkua, johon eivät perheet
vähiä rahojaan tuhlaa.
Perheiden valmistautuessa joulunviettoon heille on jaettu myös
Raamatusta Jumalan sanaa. Jeesus, maailman valo tuo joulun ilosanoman myös köyhimpään kotiin
(Matteus 2:1–10).

TULE UGANDAN
KUMMIKSI!
Haluaisitko olla kummi yhdelle
lapselle ja siten muuttamassa
lapsen tai jopa kokonaisen sukupolven elämää? Useat lapset
odottavat kummia voidakseen
käydä koulua. Myös opettajille
ja koulutyölle kaivataan tukijoita.
Kummimaksu on 35 €/kk, ja yläluokkalaisen kummimaksu on
40 €/kk. Työntekijän kannatusmaksu on 30 €/kk.
Kummisihteeri Ani Korpiniemi
puh. 044 996 6032
anikorp@gmail.com

KUMMIT MUISTIVAT LAPSIA
JOULULAHJOILLA

Katovuoden ja puutteen keskellä
kummien antamat joululahjat toivat
iloa, toivoa ja kiitollisuutta. Suurin osa
kummeista lähetti joululahjarahaa
kummilapsille, joille ostettiin vuohia,
porsaita ja vaatteita sekä avattiin
säästötilejä. Raha käytettiin kummien
toiveiden mukaan, mikäli se oli mahdollista, mutta jos perheillä ei ollut
maata tai ruokaa eläimille, silloin eläimiä ei voitu ostaa. Perheet päättivät
yhdessä työntekijöidemme kanssa,
mitä joululahjarahoilla ostettiin.
Monet lapset perheineen ylistivät
Jumalaa joululahjoista ilonkyyneleitä
vuodattaen. Lahjat välittivät heille
Jumalan rakkautta ja huolenpitoa.
Joulu joulun jälkeen on aina suuri
ihme, kun kummit haluavat lähettää
joululahjarahaa Ugandan köyhille
lapsille. Suuri kiitos kaikille kummeille ja lahjoittajille lahjastanne, rakkaudestanne ja rukouksistanne, jotka
koskettivat näiden lasten ja koko heidän perheidensä elämää ja sydämiä.
Joulun sanoma on ilosanoma
meille kaikille. Taivaan Isä on antanut meille suurimman lahjan, Jeesuksen!

UGANDAN TYÖ

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

Kahvipensaan marjoja valmiina poimittavaksi.
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MONGOLIA

Miestenkodin bändi.

LÄMPIMÄT SYDÄMET SYKKIVÄT
KYLMÄSSÄ MONGOLIASSA

TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVAT ERDENETUYA BATMYAGMAR JA PIXABAY

One Way Faith Centerissä voidaan hyvin vaikeasta koronatilanteesta huolimatta.
Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet ja lääkkeiden saanti vaikeutunut. Keskuksessa kuitenkin opiskellaan Raamattua ja remontoidaan asuintiloja.

K

ylmässä Mongoliassa on koronatilanne edelleen vaikea. Naapurimaat Kiina ja Venäjä ovat
sulkeneet rajojaan, ja tämä on johtanut elintarvikkeiden, lihan, munien,
maidon ja polttoaineiden hintojen

Mongolian karua ja kylmää vuoristomaisemaa.
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nousuun. Mongolia tuo lisäksi suuren
osan lääkkeistään Kiinasta, ja rajojen
sulkeutuminen on hankaloittanut myös
lääkkeiden saamista ja nostanut niiden
hintoja. Omavaraisuus ja joidenkin
elintarvikkeiden viljely kesällä on aut-

tanut keskusta selviytymään vaikeasta
tilanteesta.
Joulukuussa 2021 keskuksessa oli 19
miestä, 7 naista, 3 perhettä ja 3 lasta,
yhteensä 35 henkilöä. Joka päivä aamiaisen jälkeen opiskellaan Raamattua yhdessä tai pikkuryhmissä. Raamatun tutkimiselle on oma kalenteri, jonka mukaan
edetään ja luetaan Raamattu läpi vuodessa. Iltaisin katsellaan tv:tä, pelataan
ja musisoidaan. Hiljattain keskuksen väki

Raamatun tutkiskelua miestenkodilla joulukuussa 2021.

KIINA
organisoi lento- ja koripallo-otteluita.
Koko henkilökunta ja asukkaat osallistuivat kisaan Zuzkan toimiessa tuomarina.
Kaikilla oli hauskaa, ja seuraava kilpailu
olikin tennisottelu joululoman aikaan.
Miesten asuntolan seinät ovat saaneet uuden seinäpinnoitteen ja lattian.
Asuintilat ovat nyt valoisat ja viihtyisät.
Keskuksen huoneet koristeltiin jouluksi
yhdessä.
Yhteyttä ympärillä asuviin ihmisiin
on haluttu kehittää järjestämällä koulutustapahtumia. Joulukuussa oli suunnitteilla järjestää tapahtuma, jossa käsitellään vanhemmuutta: Kuinka voisi
olla hyvä vanhempi lapsilleen ja kokea
siunausta tässä tehtävässä. Kiinnostavia
aiheita valitaan ja tapahtumien järjestämistä on tarkoitus jatkaa.

JUMALAN RAKKAUS
VAIKUTTAA HALUN AUTTAA

Miestenkodilla asuu alkoholismista kärsivä mies, jonka vaimo kuoli koronaan. Heillä on yhteinen puolitoistavuotias tytär. Lisäksi miehen äiti, joka on myös alkoholisti,
asuu keskuksessa. Tytön isä ja isoäiti eivät
kykene pitämään hänestä riittävän hyvää
huolta, ja tyttö on viikot sijoitettuna lasten
kokoaikaiseen päiväkotiin. Perjantaisin
isä hakee tyttären keskukseen. Tällainen
järjestely oli haastava toteuttaa, mutta
sosiaalihoitaja onnistui sopimaan asian, ja
lapsi voi hyvin. Isoista ongelmista selviäminen voi olla vanhemmille vaikeaa, kun
voimavaroja on niukasti. Rukoillaan tämän
perheen puolesta, että kaikki saisivat toipua Jumalan rakkauden vaikutuksesta ja
perhe voisi eheytyä.
Joulun aikaan käytiin taas vierailulla
Mungmorit-vankilassa, jossa pidettävää
tilaisuutta varten harjoiteltiin musiikkia
innokkaasti. Myös uutta vuotta juhlittiin
konsertin muodossa. Innokkaat muusikot harjoittelevat iltaisin, ja joukossa on
taitavia laulajia. Viime vuonna tehtiin
kaksi CD-levyä, joille laulettiin psalmeja. Lisäksi painatettiin kolme pientä kirjasta, joissa oli psalmeja ja osia Uudesta testamentista sekä pieniä saarnoja.
Näitä kirjasia Lennä Jeesuksen luokse,
Sakkeuksen elämänmuutos ja Maailman luominen käytetään apuna evankeliointityössä.
Mongolian
Tiilien
tekijöitätyössä on nähtävissä se
hyvä hedelmä, jonka Jumalan rakkaus
vaikuttaa. Talviset paukkupakkaset eivät voi jäädyttää halua palvella ja auttaa
lähimmäisiä, sillä kaikki toiminta lepää
Raamatun tuoman innoituksen ja henkilökohtaisen Jumalasuhteen varassa.

RUKOUSAIHEENAMME
LASTENKOTI KIINASSA
TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVAT MATTI LYYTIKKÄ JA PIXABAY

K

oronatilanne on tiukentunut myös Kiinassa, ja lapset ovat taas kotiopetuksessa. Lastenkoti Kauniit Satamat Pekingissä on ollut suuri siunaus ja turvapaikka
lapsille, jotka siellä asuvat. Tiedon ja tuoreimpien kuulumisten kulku on vaikeaa, mutta me
jatkamme rukousta lastenkodin henkilökunnan
ja lasten puolesta ja luotamme Taivaalliseen
Isään. Rukous kaataa esteet, läpäisee muurit ja
on tärkein tuki myös Kiinan työlle.

MONGOLIAN TYÖ

Kummisihteeri
Ulla Kärnä
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

KIINAN TYÖ

045 114 8855
kiina@onewaymission.fi
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JOULUN PERINTEET VETÄVÄT
PUOLEENSA
NIIN JUUTALAISIA KUIN MUSLIMEJA

TEKSTI JA KUVAT KRISTIINA WILEY

Ensimmäinen adventti ja juutalaisten hanukka-juhlan ensimmäinen päivä
osuivat viime vuonna samalle päivälle. Molemmat juhlat korostavat valoa ja
toivoa Jumalan ihmeen kautta tälle maailmalle ja ihmiskunnalle. Hanukkaa
juhlitaan makkabealaisten voiton takia: temppeli puhdistettiin, mutta öljy riitti
vain yhdelle päivälle. Kesti viikon valmistaa erikoista temppeliin sopivaa öljyä.
Jumala teki ihmeen, ja pieni määrä öljyä riittikin kahdeksaksi päiväksi.

N

ämä juhlat olivat alku monille (juutalaisethan eivät pääse Beetlehejouluisille tapahtumille, konser- miin), ja juuri kuulemani tiedon mukaan
teille, markkinoille, kuusijuhlille Christ Churchin jouluaaton avointen
ja kulkueille, joihin osallistuttiin
monilukuisesti koronasta johtuneen kahden vuoden tauon
jälkeen. NMKY:n kuusijuhla veti
satoja osallistujia niin juutalaisväestöstä kuin arabien keskuudesta. Kaikki janosivat yhdessä
joulun sanomaa ja sen tuomaa
lohtua: Jumala tuli maan päälle
ihmisenä lunastamaan meidät
synnin vallasta. Joululaulut kaikuivat hartaampina kuin koskaan. Beetlehemin Jeesuksen
syntymäkirkossa oli jouluaattona
nähtävissä kymmeniä muslimeja Jouluaattona laulamassa Beetlehemin torilla.
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ovien juhlassa oli ollut n. 1000 kävijää,
myös juutalaisia ja muslimeja yhdessä.
Vaikuttaa siltä, että kuluneet ahdistavat koronavuodet ovat herättäneet
ihmiset kaipaamaan ja etsimään syvempiä arvoja, joihin joulun sanomalla on vastaus. Ilmeistä on, että tässä
kohdassa myös profetiat toteutuvat:
Jeesus tuo yhteyden ja rauhan erilaisista taustoista tulevien ihmisten välille,
ainakin yksilötasolla.
Viimeiset tilastot osoittavat, että kristittyjen määrä on kasvussa Israelissa. Heitä on nyt n. 180 000.
Lisäksi kuulemme jatkuvasti
uutisia myös uskonnollisista juutalaisista, jopa rabbeista, jotka
ovat kääntyneet Jeesukseen
uskoviksi, vaikka eivät sitä välttämättä julista julkisesti. Christ
Church, joka sijaitsee uskonnollisten juutalaisten kulkureitillä
Itkumuurille, saa usein vieraakseen totuutta etsiviä juutalaisia. Kirkon pihapiirissä sijaitseva museo toimii eräänlaisena
”evankeliumin keskuksena”.

VENÄJÄ
KAIKEN KESKELLÄ TYÖ JATKUU

Punaisen Maton keskus Tel Avivissa on
kokenut monia voittoja ja suruja viimeisten kuukausien aikana. Anat Brenner
kirjoittaa, että on ollut valtava ilo nähdä
useiden naisten löytävän uuden toivon
ja tulevaisuuden, pääsevän kuntoutukseen ja sen jälkeen omaan kotiin. Työ
on tukevammalla pohjalla kuin koskaan,
ja Jumala on lähettänyt vapaaehtoisia
ja työntekijöitä. Tarpeet ovat kuitenkin
suuret. Työn piirissä on eri puolilla Israelia naisia, joita tuetaan ja autetaan heidän erilaisissa haastavissa tilanteissaan.
Eräänä päivänä keskuksessa pitkään
käynyt nainen pyysi lähtiessään erikoisesti rukousta. Siunauksen jälkeen hän
lähti iloisena. Pian tämän jälkeen saatiin
surusanoma: hän oli jäänyt auton yliajamaksi paetessaan huumeiden välittäjää
ja menehtynyt.
Jerusalemin Beit baDerech -puolimatkankoti on ollut siunauksena monille
tämän syksyn aikana. Marraskuussa uudelleen aloitetut naistenillat ja sapattijuhlat ovat olleet siunattuja, ja olemme
nähneet, miten Jumala on johdattanut
työhön hyvän ryhmän naisia vapaaehtoisiksi ja kantamaan vastuuta. Olemme
kokeneet erityistä siunausta siinä, että
olemme saaneet auttaa vuosien mittaan
useita kymmeniä vaikeassa elämäntilanteessa olevia naisia eri kansallisuuksista,
lasten kanssa ja joskus ilman.
Soppakeittiön työ jatkuu entisellään, ja useita uusia työntekijöitä on tullut
mukaan. Olen myös aloittanut jälleen
englanninopetuksen, nyt uudessa Verthostellissa, johon aiemmin Diplomathotellissa asuneet ihmiset siirrettiin.
Oppilaita on tällä hetkellä viisi.

Ylhäällä:
Richard ja Judy Grout sekä Sergei Lakh
Viipurin kristillisessä keskuksessa.

Oikealla:
Monivuotinen ystävämme ja tulkkimme
Oleg Osipov Käkisalmessa.

Kuulumisia Venäjältä
TEKSTI IRMELI STENLUND KUVAT SERGEI LAKH JA LEENA TYNNILÄ

Elämme Venäjällä edelleen koronan varjostamaa elämää emmekä voi tavata ystäviämme. Onneksi on internet, jonka kautta voimme ottaa yhteyttä toisiimme.

T

ulkkimme Irma Kähärin ja Kristiina Wileyn välityksellä saamme rukouspyyntöjä ja tietoa
mitä ystävillemme kuuluu. Valentina
Kutuzova on voinut hyvin ja pitää
raamattutunteja sekä rukouskokouksia Räisälässä ja Käkisalmessa. Hän
kertoi, että heillä on myös kokouksia
internetin välityksellä. Käkisalmen
helluntaiseurakunnassa
vietettiin
25.12. joulujuhlaa, jossa Valentinan
mukaan oli paljon väkeä. Suuri kiitosaihe on se, että Valentina jaksaa
tehdä töitä Herran elopellolla.

NADJA JA PERHE
Jouluaattona Beetlehemissä.

ISRAELIN TYÖ

044 333 2723
israel@onewaymission.fi

Valentina pyysi rukousta ystävänsä Nadja Astakhovan puolesta.
Aikaisemmin olemme kertoneet
hänen sairaudestaan. Pään magneettikuvauksessa on löytynyt taas
uusi kasvain. Rukoillaan, että Herra
koskettaisi parantavalla kädellään.
Nadjan tytär Elja, joka sai hyvin
nuorena ensin pojan ja sitten tyttä-

ren, voi hyvin. Eljan miehellä on vakituinen työpaikka, joten he pärjäävät nyt
omillaan.

KIRVUN KUNTOUTUSKESKUS

Lähetimme Kirvun kuntoutuskeskukselle avustuksen sähköjärjestelmän uusimista varten. On hienoa, että voimme
auttaa heitä, kun he tekevät tärkeää
työtä narkomaanien auttamiseksi.

RICHARD JA JUDY GROUT

Amerikkalaisten ystäviemme Richard ja
Judy Groutin kuukauden kestänyt vierailu sujui hyvin ja he pääsivät onnellisesti palaamaan kotimaahan.
Jäämme rukoillen odottamaan että
pandemia hellittää ja voisimme taas
matkustaa Venäjälle.

VENÄJÄN TYÖ

040 723 8188
venaja@onewaymission.fi
33

MALAWI

MALAWIN TYÖ

HAKEE uutta vauhtia
TEKSTI JA KUVAT MERVI ITÄLINNA

Muutaman viime vuoden aikana Malawin työ on ollut säästöliekillä: noin 40
nuoren, myös entisten orpokodin lasten, opiskelua on tuettu ja pastorikoulutuksia pidetty. Nyt niin pastorikoulutuksissa, naistenpäivillä, hiv-tukiryhmien kokouksissa kuin lasten tapaamisissakin olemme nähneet, miten iso tarve tälle työlle
täällä edelleen on. Rukoilemmekin, että työ voisi taas yhä paremmin palvella
paikallisia ihmisiä Jumalan tarkoittamalla tavalla.

Y

ksi iso ilopilkku viime syksyssä monet tulivat nöyrinä tunnustamaan
olivat naistenpäivät. Toinen niistä erinäisiä asioita syntinä haluten todella
pidettiin tässä lähikylällä ja toinen muutosta elämäänsä. He kertoivat, ettaivan eteläisessä Malawissa, Sanjessa. eivät ole aiemmin edes tienneet, että
Molempiin tuli osallistujia sekä Mala- kyseinen asia on syntiä ja että sen voi
wista että Mosambikista. Sanjeen nais- tunnustaa ja jättää Jeesukselle. Monitenpäivään matkasimme viitisen tuntia, en naisten koko olemuksesta huokui
ja astuimme viileästä autosta ulos nel- ilo ja helpotus. Matka todelliseen muujänkymmenen asteen lämpöön laula- tokseen on vielä pitkä, monellakaan
vien naisten ottaessa meidät vastaan naisista ei ole edes Raamattua. He
lämpimään, ystävälliseen halaukseen- tarvitsevat hyvää opetusta ja hoitavaa
sa. Laulut raikuivat ja peltipurkeista yhteyttä. Tämä sydänten avautuminen
tehdyt rytmisoittimet liikkuivat vauh- saa meidät kuitenkin ilolla suunnitteledikkaasti ja taitavasti naisten käsissä. maan naisten työn jatkoa.
Illan pimetessä koimme aitoa
PASTORIKOULUTUKSEN
afrikkalaista tunnelmaa iltaHEDELMÄÄ
nuotiolla.
SEURAKUNNISSA
Ilta jatkui kirkossa
Marraskuussa oli kakpitkälle aamuyöhön.
siviikkoinen pastoriAiemmin päivällä saakoulutus ugandalaitu opetus oli alkanut
sen Michael Opion
elää naisten mielissä
johdolla. Oli aivan
ja sydämissä, moni jamahtavaa olla mukana
koi elämäänsä, kertoi
ja nähdä pastorien pasurullisia ja dramaattineutuminen opetukseen
siakin kohtaloitaan. Kaikja käytännön harjoituksiin.
kien rankkojen tarinoiden Michae
m
l Opi
ngu
o ja Moses Chi
Koulutuksen käytännönläheikeskellä loi toivoa, kun niin
Naistenpäivillä saatu opetus jäi elämään mielissä ja sydämissä.
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syys sai heiltä paljon kiitosta. Michaelin
missio onkin kouluttaa pastoreita, joilla
ei ole ollut mahdollisuutta raamattukouluun tai muuhun teologiseen opetukseen. 57 pastoria sai nyt päätökseen
kaksivuotisen koulutusjakson. Tammikuussa 20 heistä jatkaa opiskelua astetta vaativammalla tasolla. He ottavat
pikkuhiljaa isompaa vastuuta seurakuntatyön kokonaisuudessa. Tammikuun
koulutukseen pastorit tulevat vaimoineen, seuraaviin kertoihin osallistuu
pastorin lisäksi kaksi muuta jokaisesta
seurakunnasta, myös pyhäkoulunopettajille on tulossa omaa opetusta.

SEURAKUNTA MYÖS HARHAAN
MENNEILLE

Koulutuksen jälkeen juttelin yhden
pastorin, Christopherin, kanssa. Muistan hänet jo vuosien takaa silmät loistaen istumassa eturivissä pastorikoulutuksessa imien kaiken mahdollisen
opin itseensä. Hän kertookin olleensa
mukana alusta alkaen, vuodesta 2009.
Hänen tarinansa innostaa ja rohkaisee.
Jo 18-vuotiaana Christopher päätti
ryhtyä pastoriksi ja perustaa seurakunnan, koska sellaista ei hänen asuinalueellaan ollut. Nuorta miestä kiusasi ihmisten
runsas alkoholin käyttö, kirkkoja ei ollut
ollenkaan, mutta baareja senkin edestä.
Hän päätti ottaa nämä ihmiset avosylin
vastaan kirkkoonsa ja opettaa heitä. Siitä
lähti muutos parempaan koko yhteisössä.
Nyt 15 vuotta myöhemmin, 34-vuotiaana nelilapsisen perheen isänä, hän on

Kuvassa kaksi pastoria oppitunnilla

Pastoreita ja heidän vaimojaan todistuksineen koulutuksen loppujuhlassa.

aloittamassa toista seurakuntaansa muutettuaan Chiringaan. Paikallisten kirkkojen ongelmaksi hän mainitsee sen, että
niiden ovelta käännytetään pois monesti
juuri elämässään harhaan menneitä, jotka eniten tarvitsisivat Jeesuksen muuttavaa voimaa. Kirkoissa ei ole tilaa alkoholistille, prostituoidulle tai noitatohtorille.
Juuri näitä ihmisiä Jeesus kutsuu luokseen, ja niin haluaa Christopherkin seurakunnassaan toimia ja kutsua ihmisiä
seurakunnan yhteyteen. Rohkaisua ja
toivoa antaa tarina noitatohtorista, joka
oli kääntynyt Jeesuksen puoleen ja sanoutunut irti kaikesta noituudesta ja liittynyt seurakunnan aktiiveihin.

LAPSIA JA VANHUKSIA TAPAAMASSA

Tutut laulut raikuvat iloisen rytmikkäästi,
ja lasten pienet nappisilmät tuijottavat
minua uteliaan, hieman pelokkaankin
kiinnostuneina. Näen jälleennäkemisen
iloa, mutta myös kysyviä, odottavia katseita: mitä tämä merkitsee, kun meidät
on reilun neljän vuoden tauon jälkeen
kutsuttu yhteen? Saammeko taas koulutarvikkeita, kukaties myös maissia helpottamaan arjen puutetta? Minulla ei
ole heille vastausta. Nyt kuitenkin olemme tässä taas yhdessä laulujen, rukousten ja raamatunkertomusten kanssa.
Aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta, tuulenvirekään ei tuo viilennystä
seisoessamme pienen, polttamatto-

mista tiilistä rakennetun majan edustalla. Huhuilemme tervehdyksemme
majan uumeniin. Vastaukseksi kuuluu
vanhuksen kirkas ääni: ”Minulla on
kaikki hyvin, en vain nyt juuri pääse
liikkumaan, että voisin tulla ulos luoksenne.” Kurkistaessani sisään siristelen
silmiäni, mutta yritän olla nyrpistämättä
nenääni. Lopulta silmäni hahmottavat
harmaan kiharapehkon ympäröimät
tutut uurteiset kasvot. Täällä olemme
käyneet usein, vuodesta toiseen tämä
sokea iäkäs nainen on ottanut meidät
vastaan istuen majansa edustalla ja
saanut minut monesti hiljaa ihmettelemään, mikä pitää hänet vielä tiukasti
kiinni elämässä. ”Minulla on kaikki hyvin” jää kaikumaan mieleeni, kun ajelemme tietä poispäin. Siihen asenteeseen liittynee suuri salaisuus.
Vain pari viikkoa tämän jälkeen ajaessamme hänen majansa ohi tiellä oli eukalyptuksen oksia merkkinä siitä, että hänen
pitkä elämänsä oli tullut päätökseen –
merkkinä muille, että tässä on hyvä hiljentää hetkeksi vauhtia, ottaa osaa suruun.
Väsynyt vanhus oli päässyt taivaan kotiin,
kaikki on hänellä nyt vieläkin paremmin.

AINEELLISTA APUA TARVITAAN

Hiv-tukiryhmien kokoontumisia on ollut
jo kaksi, joista toisessa jaoimme osallistujille kymmenen kiloa maissia. Oli
liikuttavaa nähdä, miten kiitollisina he

ottivat tuon pienen avun vastaan. Nälkä
ja pula ruuasta on todellisuutta täällä.
Vaikka työmme tarkoitus on keskittyä
nyt seurakuntatyöhön ja pastorien kouluttamiseen sekä opiskelijoiden tukemiseen, konkreettinen auttamistyö kulkee
aina siinä rinnalla. Emme voi käännyttää
kaikkia avunhakijoita pois tyhjin käsin ja
vatsoin. Onneksi meillä on ollut mahdollisuus antaa hieman maissia sitä kipeimmin tarvitseville, kiitos siitä kaikille
kummeille ja työn tukijoille sekä Jumalalle, joka meistä pitää huolen!
Näille 20 seurakunnalle tarvitaan
myös seurakuntakummit. Haastankin
nyt etenkin One Way -seurakuntia Suomessa miettimään, löytyisikö jokaisesta
seurakunnasta yksi tai kaksi henkilöä
tukemaan tätä tärkeää työtä kummimaksulla kuukausittain. Uusia kummeja
tämä työ nyt todella tarvitsee.

MALAWIN TYÖ

040 756 8410 (vain WhatsApp-viesteille)
malawi@onewaymission.fi

Jos haluat liittyä Mervin kannattajarenkaaseen 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
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OTTAKAAMME
PIENET KETUT KIINNI
TEPPO LEHTOMÄKI

Niiden uskossa olovuosien ajan, kun olen seurannut uskovien elämää,
olen huomannut, että pienet asiat ovat usein ratkaisevassa asemassa suurissa kokonaisuuksissa. Tarkoitan tällä asioita niin hyvässä kun pahassa.
”Joka vähimmässä on uskollinen, on
paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.”
Luuk. 16:10
Kerrotaan, että D. L. Moody sai
Herralta tehtäväkseen kutsua lapsia
sunnuntaisin pyhäkouluun. Tuo tehtävä kelpasi hänelle. Myöhemmin Moody sanoi: ”Olin kuuliainen pienessä, ja
Jumala uskoi minulle lisää.” Hänestä
tuli yksi aikansa merkittävimpiä evankelistoja. Väitetään, että hänen työnsä
kautta ainakin miljoona ihmistä löysi
Kristuksen. Jumala tarvitsee tänään niitä, jotka uskollisesti tekevät sen työn,
johon heidät on kutsuttu. Vain ne, jotka
ovat uskollisia vähässä, voidaan laittaa
paljon haltijoiksi.
Mooses paimensi uskollisesti lampaita Hoorebin vuorella. Nehemia oli
kuninkaan juomanlaskijana. Amos paimensi lampaita. Matteus istui tullihuoneessa ja hoiti tehtäviään.
Jokainen joka haluaa palvella Herraa, kokee suurta heikkoutta ja köyhyyttä. Tiedätkö, kuinka monta kertaa
olen joutunut kipuilemaan sen kanssa,
kuinka köyhät eväät sitä on tarjolla,
kun astuu puhujan paikalle? Välillä on
kokenut suunnattoman suurta häpeää
ja heikkoutta siitä, kuinka heikosti saa
tuotua esille sen, mitä on kokenut Jumalan tahdoksi puhua. Siinä eivät ole
auttaneet selittelyt. Siinä on pitänyt
olla uskollinen vähässä.
On ollut pakko tyytyä siihen, mitä
Paavali sanoo: ”Minun armossani on
sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee
täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden
minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan… Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.” (2. Kor.
12:9–10)
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Se, joka ei ole ollut valmis palvelemaan vähässä, ei tule myöskään koskaan palvelemaan suuressa. Monet
elävät jatkuvassa tulevaisuuden harhassa. He luulevat, että heistä tulee suuria
Jumalan miehiä ja naisia, jotka lähtevät
evankelioimaan. He tulevat lähtemään
lähetystyöhön sitten joskus. Heidän
todellinen ongelmansa kuitenkin on,
että he eivät ota sitä yhtä pientä uskon
askelta, johon Jumala heitä tänään kutsuu.
Eräs veli oli saarnamatkalla. Hänellä oli kohtuullisen suolaiset tekstit
seurakunnalle jaettavaksi. Matkalla hän
ajatteli: ”Jospa sitä vähän silottelisi ja
pyöristäisi kulmia, ettei puhe olisi niin
terävä.” Tätä pohtiessaan hän näki yhtäkkiä tien reunassa miehen, joka huitoi
hänelle. Hän pysähtyi ja aukaisi ikkunan
kysyäkseen, mikä miehellä oli hätänä.
Mies vastasi: ”Ei minulla mitään muuta
ole, mutta Herra käski sanoa, että puhu
vain se teksti sellaisena, jonka hän sinulle on antanut.” Sitten mies haihtui
tuhkana tuuleen.

PIENET KETUT

”Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka turmelevat viinitarhoja. Ovathan viiniköynnöksemme nupullaan.”
(Kork. v. 2:15)
Tilanne oli sen kaltainen, että sulhanen ja morsian olivat rakastuneita. Heidän rakkautensa oli väkevä kuin kuolema. Suuret vedet eivät voineet sitä
sammuttaa eivätkä virrat sitä tulvaansa
hukuttaa. Jos joku olisi tarjonnut omaisuuden hinnaksi siitä, hänelle oltaisiin
vain naurettu. Tämä liitto oli vastakohta
Salomon haaremille.
Kun mietin tätä kuvausta, en voi
olla päätymättä mihinkään muuhun
kuin siihen, että tässä on allegorinen

kuvaus meidän ja Kristuksen välisestä
rakkaudesta. Muistatko vielä sen, kun
sait tulla Jeesuksen omaksi? Muistatko, kuinka Kristuksen veri puhdisti sinut
kaikesta synnistä, ja sait kokea omassatunnossa rauhaa ja lepoa siitä, että
Jumalan kanssa asiat ovat vihdoinkin
kunnossa? Sitten kului vähän aikaa, ja
yhtäkkiä huomasit, että Jumalahan on
tehnyt työtä sinussa. Viinitarha alkoi antaa sitä hedelmää, jota Jumala vaikutti. Kävi toteen, ”että viikunapuu tekee
keväthedelmää, viiniköynnökset ovat
kukassa ja tuoksuvat.” Yhtäkkiä kaiken
keskellä kuuluu: ”Ottakaamme ketut
kiinni, pienet ketut jotka turmelevat viinitarhoja”.

MITÄ KIRJOITTAJA TARKOITTI
”PIENILLÄ KETUILLA”?

Uudessa testamentissa sanotaan usein
”valvokaa”. Se on kuin varoitussireeni, jonka tehtävänä on herättää meidät havainnoimaan kyseistä Raamatun
tekstiä. Voisi sanoa, että se on melkein
kuin synonyymi näille ketuille, jotka
turmelevat viinitarhaa. Viinitarha kuvastaa Kristuksen ja minun välistä rakkaussuhdetta. Nyt nämä ”pienet ketut”
haluavat turmella sen. Kun ketut ovat
liikkeellä, silloin ovat tuhovoimat liikkeellä. Siksi meidän pitää valvoa.
”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän
vastustajanne, perkele, käy ympäri niin
kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen
hän saisi niellä.” (1. Piet. 5:8)
Sanoisin, että kukaan ei lankea ns.
”isoihin juttuihin” tuosta vaan. Tarkoitan sitä, että meistä kenestäkään ei tule
yhdessä yössä avionrikkojaa niin, että
lankeaisimme yhden illan juttuihin. Kenenkään meidän uskonelämämme ei
sammu yhdessä yössä. Kukaan meistä
ei lankea ryyppäämään tai käyttämään
huumeita yhdessä yössä. Kaikki lähtee
liikkeelle pienistä asioista.
Eräs ystävä tuli aikoinaan uskoon.
Hän kävi kadulla evankelioimassa, palveli seurakunnassa ja oli kaikin puolin
esimerkillinen uskova. Eräänä päivänä
hänen selkänsä kipeytyi. Hän sai siihen
voimakkaita kipulääkkeitä. Vähän ajan
kuluttua hän alkoi käyttää suonensisäisiä aineita. Lopulta hän antautui täysin
huumemaailmaan ja alkoi rahoittaa aineiden käyttöä varkauksilla. Ei hänestä
yhdessä päivässä tullut jälleen narkkaria ja varasta, vaan yksi pieni askel kerrallaan.
Muuan pastori, joka oli aktiivisesti
mukana Jumalan valtakunnan työssä,
alkoi viettää iltojaan työhuoneessa tietokoneen äärellä. Eräänä iltana hänen
vaimonsa yllätti miehensä tietokoneen
äärestä, jossa tämä katsoi aikuisviihdettä (pornoa). Siitä alkoi tuon perheen
keskellä suuri rukoustaistelu. Mies sa-
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noi vaimolleen, että jos tämä ei ala
yhdessä katselemaan niitä ohjelmia,
hän ottaa eron. Lopulta heille tulikin
avioero. Mies luopui uskostaan ja otti
itselleen noidan vaimoksi. Kaikki lähti
liikkeelle välinpitämättömyydestä. Pienet asiat ratkaisevat.
”Ja sen tähden, että laittomuus
pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt.
24:12–13)
Ketut olivat vaarana, kun viinitarhassa alkoi näkyä vähäistä hedelmää. Ne
menivät maan alle kaivettuja onkaloita
pitkin puiden juurille, joita ne kalvoivat.
Seurauksena oli, että hedelmien tulo
lakkasi. Toinen tapa oli, että hämärän
tullen ketut tulivat ja söivät hedelmät
viinipuusta ja turmelivat puuta.
”Vuoden vaihteessa, kuningasten
sotaanlähtöaikana… Mutta Daavid itse
jäi Jerusalemiin. Niin tapahtui eräänä
iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla,
että hän katolta näki naisen peseytymässä; ja nainen oli näöltään hyvin ihana.” (2. Sam. 11:1–2)
Tämä surullisen kuuluisa ilta tahrasi Daavidin elämän. Hän haetti naisen
luokseen ja teki aviorikoksen, jonka
seurauksena Batseba tuli raskaaksi.
Daavid pyrki peittelemään jälkiä tapattamalla Batseban aviomiehen Uurian.
Kaikki lähti liikkeelle pienestä. Sodasta
pois jääminen, katseleminen, himon
herääminen, naisen haku ja aviorikos.

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

NEPAL

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

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

MITÄ OLI TAPAHTUNUT AIKAISEMMIN?

Kuningas Saul oli antanut tyttärensä
Miikalin vaimoksi Daavidille. Kuitenkin
valtataistelu Saulin ja Daavidin välillä aiheutti sen, että ”Saul oli antanut tyttärensä Miikalin, Daavidin vaimon, Paltille, Laiksen pojalle”. Miikal oli Daavidin
ensimmäinen vaimo. Ensirakkaus. Nyt
Saul oli antanut hänet toiselle. Tämä oli
se särö ja haava, joka aiheutti Daavidin
elämässä ongelmia. Hän koetti korvata
Miikalin menetystä muilla naisilla. Lopulta hän sai Miikalin takaisin, mutta ei
enää samanlaisena kuin aikanaan nuoruudessa. Silloin Miikal rakasti häntä,
lopulta hän halveksi miestään. ”Pieni
kettu” oli turmellut vuosien ajan Daavidin viinitarhaa. Se tuli ilmi järkyttävänä
lankeemuksena Batseban kanssa.

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

MILLAINEN ON KETTU?

Kettu tulee esille vasta hämärän langetessa. Silloin, kun meidän hengellinen
elämämme on valvomatonta. Silloin
kettu tulee ja alkaa syöttää meille kauniita asioita. Ketulle kelpaa kaikki ravinto, se syö pikkuhiljaa kalvamalla. Kettu
nauttii kaikesta siitä, joka on Jumalan
(jatkuu seuraavalla sivulla)

UGANDA

Mubende
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Hinta n. 1 400 €
Puh. 040 767 5556
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aikaansaamaa meidän elämässämme.
Ketunpesää ympäröi usein voimakas,
pistävä haju. Siellä missä kettu pääsee
vallalle, ihmisen liha alkaa kärytä. ”Minä
olen sellainen… Minua on loukattu...
Minua ei huomioitu…” Fokus on minussa eikä Kristuksessa. Kettu muodostaa maan alla monimutkaisia onkaloita.
Se turmelee viinipuun juuristoa. Kaikki
ovat aluksi piilossa tapahtuvia, pieneltä tuntuvia asioita, jotka tulevat lopulta
ilmi, kun hedelmää ei enää synnykään.

MILLAISIA KETTUJA ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ?

Ketut kuvastavat niitä pieniä asioita,
joista seuraa suuria lankeemuksia.
Farisealainen kettu laittaa sinut kiillottamaan ulkokuorta, vaikka sydän on
täynnä kaikkea riistoa ja saastaa. Sen
tuloksena paisut ja näet rikan toisten
silmissä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi.
”Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen
näin: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten
minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä
myöskään niin kuin tuo publikaani.
Minä paastoan kahdesti viikossa; minä
annan kymmenykset kaikista tuloistani.’ Mutta publikaani seisoi taaempana
eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi:
’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.’ (Luuk. 18:11–13)”
Fariseus oli täysin sokea itselleen.
Ylpeyden kettu kuiskuttaa: ”Olethan
sinäkin tässä jotakin!” Se kertoo, kuinka
hyvä ja erinomainen juuri sinä olet. Eihän kukaan ole sinun vertaisesi. Kaikkien pitäisi nähdä, että kun sinä palvelet,
niin johan on Jumalakin mukana.
”Ja Absalom sanoi vielä: ’Jospa minut asetettaisiin tuomariksi maahan!
Silloin tulisi minun eteeni jokainen, jolla
on riita- tai oikeusasia, ja minä antaisin
hänelle oikeuden.’ Ja kun joku lähestyi
kumartaaksensa häntä, ojensi hän kätensä, tarttui häneen ja suuteli häntä.
Näin Absalom teki kaikille israelilaisille,
jotka tulivat kuninkaan eteen saamaan
oikeutta. Ja niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet.” (2. Sam. 15:4–6)
Ylpeyden kettu toimi Absalomin
elämässä erittäin ovelalla tavalla. Sama
kettu heijastuu usein seurakuntaelämän
keskellä, kun joku alkaa kadehtia toisen
palvelustehtävää ja ajattelee, että ”jospa minä tekisin sitä, niin se homma tulisi hyvin hoidetuksi”.
”Mutta hän antaa sitä suuremman
armon. Sen tähden sanotaan: ”Jumala
on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän
antaa armon.” (Jaak. 4:6)
Paavalilla oli pistin ”Etten näin suurenmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi,
minulle on annettu lihaani pistin, Saata38
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nan lähettiläs runtelemaan minua, etten
ylpistyisi.” (2. Kor. 12:7) Tämä pistin varjeli Paavalia, kun hän palveli Jumalaa.
Ylpeyden kettu on hajottanut valitettavan monia seurakuntia. Eräs seurakunta oli lähellä hajota, kun ei löytynyt
yhteysymmärrystä siitä, käytetäänkö
ehtoollisella viiniä vai rypälemehua. Todellinen hengellisyys seurakunnassa on
sitä, että voimme eri mielipiteistä huolimatta tehdä työtä yhdessä.
Katkeruuden ketun haistaa nopeasti,
kun keskustelun alettua nousee pian
esille, kuinka minulle on tehty väärin.
Tämä kettu muistaa hyvin vuosikymmenien takaisia asioita, joista se muistuttaa yhä uudelleen. Usein taustalla syynä on se, että meidän ylpeyttämme on
loukattu. Toki joskus taustalla voi olla
muutakin.
Miten Joosef varjeli itsensä katkeruudelta? Siten, että hän näki kaiken
olevan Jumalan käsissä.
Katkeruus voi myös tarttua. Kun
sinulle parjataan toisia, sulje korvasi ja
sano, ettet tahdo kuulla enempää. Jos
olet katkeran ihmisen seurassa, olet
vaaravyöhykkeellä.
”…ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta,
ettei mikään katkeruuden juuri pääse
kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja
monet sen kautta tule saastutetuiksi.”
(Hepr. 12:15)
Valheen kettu syöttää sinulle valheita.
Eihän Jumala nyt niin pikkutarkka ole,
että pitäisi pahana, jos vähän tiirailet
aikuisviihdesivuja. Eihän Jumala niin
välitä, vaikka vedät vähän viinasnapseja
ja huumeita silloin tällöin. Kyllä valehtelukin on ihan ok, kun tilanne sitä vaatii.
Kyllä sinä voit ihan hyvin verottajaa vähän huijata ja tehdä pimeitä töitä.
”Niin käärme sanoi vaimolle: ”Ette
suinkaan kuole; vaan Jumala tietää,
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että sinä päivänä, jona te siitä syötte,
aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja
pahan.” (1. Moos. 3:4)
”Jos oikea silmäsi viettelee sinua,
repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on
parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois.
Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.” (Matt. 5:29–30)
Jos me emme ota näitä ”pieniä
kettuja” kiinni, niin ennemmin tai myöhemmin ne tulevat tuhoamaan meidän
viinitarhamme katastrofaalisin seurauksin. Liian monien uskovien matka
on jäänyt kesken. Kerran he paloivat
Jumalan tulta ja halusivat seurata Jeesusta, maksoi mitä maksoi. Sitten jotain
”pientä” tuli heidän elämäänsä. Tänään
monet heistä elävät maailmassa, jossa
selkä on käännetty Jeesukselle ja hengellisille asioille.
Joulukuun alussa oli rakkaan mummoni hautajaiset. Hän sai olla uskossa
yli 60 vuotta. Ajattelin hautajaispäivänä
sitä, kuinka monen uskovan matka on
jäänyt kesken tällä uskon kilvoituksen
tiellä. Mummoni, joka piti Jeesuksesta
kiinni loppuun asti, sai vaihtaa lopulta
uskon näkemiseen. Illalla kotona ollessani mietin, kuinka minä tulen kestämään
loppuun asti. Sitä pohtiessani koin sisimmässäni, että pienet asiat ratkaisevat
suuria asioita. Siksi meidän on tänään
otettava pienet ketut kiinni ja pyydettävä
päivittäin Jeesuksen veren puhdistusta.
”Minun vanhurskaani elää uskosta,
mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun
sieluni mielly häneen. Me emme ole
kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois
ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä,
jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.”
(Hepr. 10: 38)

Yrittäjä, haluaisitko
mainostaa Raportissa?

SEURAA ONE WAYN LÄHETYKSIÄ
ANTENNI-TV:n kanavapaikalla 30
Lauantai
klo 15.00 Opetuslapseuskoulu
klo 19.00 Iltaohjelmat
Sunnuntai
klo 9.00
klo 10.00 Sunnuntaijuhla
klo 19.00 Iltaohjelmat

Ota yhteyttä:
toimitus@onewaymission.fi
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TAPANI SUONTO
Johdatatko sinä minua?
18 €

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

LES WHEELDON
Jumalaa kuunnellen
18 €

TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maailmaan
14 €

ARTO BOA
Avaimet
18 €

TAPANI SUONTO
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €
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äluke luun!
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u
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opetu

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

TAPANI SUONTO
Lauri
10 €

Tapani Suonto

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN
Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

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

TAPANI SUONTO
Näky voittavasta
seurakunnasta
10 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

Tapani Suonto

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

ERÄMAASTA ELÄMÄÄN

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.

TAPANI SUONTO
Ole turvallisella mielellä
14 €

2. tarkistettu painos

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Tapahtui
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta
elämään
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti
auringonnousua
10 €

MARIANNE RAATIKAINEN
Raili Agogo, Tarina
kulissien takaa
10 €

ATTE AUVINEN &
HELENA HÄNNINEN
Minne uskoni ulottuu.
Kuvia Italiasta – runoja uskosta
20 €

TILAUKSET

onewaykauppa.fi
045 261 3925

MUSIIKKIA

MATTILAN
PERHEORKESTERI
Nimi kaikkein
korkein
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
Uskon
CD 23 €

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

TIINA SINKKONEN
& Co.
Matkaa teen
CD 15 €

TAPANI SUONTO
Tuhannet haaveet
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Trubaduurin laulu
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €
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KIITOSAIHEET

RUKOUSAIHEET

Seurakuntatyössä iloitsemme rohkaisevasta uskovien yhteydestä monella
paikkakunnalla. Herra on tuonut seurakuntiin uusia uskovia sekä vastuunkantajia ja vanhimmistoveljiä. Hauholla on
ollut runsaasti ammattimiehiä töissä, ja
suurimmat urakat on saatu päätepisteeseen.

Suomi

One Way -seurakunnat
• uskoville rohkeutta todistaa uskosta
ja rohkaista läheisiä seurakuntien
tilaisuuksiin
• viisautta Herralta uusiin työmuotoihin evankelioimisen saralla
• Hauholle tarvitaan lisää vapaaehtoiEvankeliointi ja PK-illat ovat kansia työmiehiä, mm. maalareita
taneet edelleen paljon hedelmää.
Tilaisuuksissa on ollut Pyhän Hengen Evankeliointi ja PK-illat
läsnäolo. Kokouksiin on tullut pelas- • Pyhän Hengen läsnäoloa evankelioitusta etsiviä ihmisiä ja vastuulliset ovat
mistilaisuuksiin, että ihmiset tulisipalvelleet niissä innolla. Housen PKvat synnintuntoon
illoissa on ollut pieni uskollisten joukko • uskoon tulleille rinnalla kulkijoita
palvelemassa ja viemässä evankeliu- • PK-iltojen työn jatkuminen haasteismia kaupungin kaduille.
ta huolimatta ja evankeliointiin lisää
työntekijöitä
Israelissa Jumala on suuresti siunannut naistenkodin työtä. Kodin asukas Lapsityö
pääsi palaamaan onnellisesti Ukrai- • pyhäkoulutyön käynnistyminen eri
paikkakunnilla Jumalan mielen munaan (muistetaan koko Ukraina/Venäjätilannetta rukouksin!), ja uusia asukkaisella tavalla
kaita on tulossa. Kodilla saatiin myös • vastuunkantajia pyhäkoulutyöhön
viettää todella siunatut Hanukka- ja • että lapset oppisivat tuntemaan Jeejoulujuhlat, joissa Kristiinakin oli mukasuksen ja Raamattua
na. Hänen paluunsa Israeliin tapahtui • lapsiperheille voimia ja Jumalan
läsnäoloa
juuri oikeaan aikaan ennen kuin maa
sulkeutui omikron-variantin takia.
Seurakuntien joulunajan tapahtumat Nuoret
ovat vetäneet puoleensa myös paljon • että Herra lähettää nuoria työmme
juutalaisia ja muslimeja. Tuntuu siltä, pariin
että avoimuutta on enemmän kuin • nuorisotyöhön vastuunkantajia kaikoskaan!
kille paikkakunnille
Venäjällä Valentina Kutuzova on voinut
hyvin ja tekee työtä Jumalan elopellolla vaikeasta koronatilanteesta huolimatta. Saimme avustaa myös Kirvun
kuntoutuskeskuksen sähkösysteemin
uudistamisessa. Kiitämme Richard ja
Judy Groutin onnistuneesta Viipurin
vierailusta sekä siitä, että voimme pitää yhteyttä moniin entisiin Koiviston
nuoriin tukemalla heitä eri tavoin. Iloitsemme tulkkimme Irma Kähärin hyvin
sujuneesta asiointimatkasta Venäjälle
ja Suomeen paluusta terveenä.

OP-koulut ja rukoussolut
• kiitosaihe: kaikki uskolliset syksyn
op-kouluihin osallistuneet
• aktiivista kevään op-koulujaksoa:
kuullaan ja opitaan yhdessä avoimin
mielin Jumalan Sanaa
• innostusta rukoussolujen perustamiseen eri paikkakunnille
• kestävyyttä rukouksessa myös Suomen ja Israelin puolesta
Miestenkodit
• johdatusta pidempiaikaisen kuntoutuksen eteenpäin saattamiseen Herran tahdon mukaan
• että Jeesus kutsuu ja lähettää miehiä
pariimme, antaa uskon lahjan ja pelastaa heidät
Mediatyö
• kiitosaihe: olemme saaneet lisää
työntekijöitä ja vapaaehtoisia mediatyöhön
• johdatusta televisio- ja radiotyöhön
• katsojien tavoittaminen One Wayn
antennikanavan sekä One Wayn
netti-TV:n kautta
• oikeanlaisen ohjelmasisällön tuottaminen
• tekniikan toimivuus
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Maahanmuuttajatyö
• uskon ja Jeesuksen tuntemisen
vahvistumista uskoon tulleille exmuslimeille
• fyysistä ja psyykkistä paranemista
useille sairastaville
• uskosta tai seurakuntayhteydestä
vieraantuneille Jumalan kutsua ja
kosketusta palata takaisin
• työntekijöille voimia, viisautta ja
johdatusta maahanmuuttajien tukemiseen
• evankeliumin leviämistä muslimien
keskuuteen Suomessa ja maailmalla
Venäjä
• Nadjan terveys: aivoissa uusi kasvain
• siunausta ja varjelusta ystävillemme
Käkisalmessa, Koivistossa, Heinjoella, Pietarissa ja Kirvussa, että välttyisivät koronalta
• pietarilaisen tulkkimme Oleg Osipovin työtilanne
Israel
• Pyhän Hengen herätyksen voimistumista
• Punaisen Maton työ Tel Avivissa vaikealla alueella
• Jerusalemin naistenkodin uudet
asukkaat: viisautta valinnoissa sekä
asukkaiden eheytyminen ja elämän
selkeytyminen
• Israelin turvallisuustilanne: terroriiskut lisääntyneet Jerusalemissa ja
lähialueilla
• viisautta päättäjille monissa vaikeissa päätöksissä niin turvallisuuden
kuin sisäpolitiikan asioissa

Nepal
• pastorien koulutuksen järjestäminen
• Siligurin työkeskuksen valmiiksi
saaminen ja pastorien koulutuksen
aloittaminen
• oma maa-alue lastenkotia varten
• Sikkimin uusi seurakunta
• Sajin oman perheen ja hänen vanhempiensa terveys
• Biharissa alkanut työ
Uganda
• kiitosaihe: uudet porakaivot, joista
on löytynyt vettä
• koulujen avautuminen tammikuussa: että lapset palaisivat kouluun ja
opiskelu sujuisi hyvin
• Kaweerin koulurakennusprojektin
loppuun saaminen
• lisää kummeja lapsille
• ugandalaiset vastuunkantajat ja työn
kehittäminen
• johdatusta tiimimatkoihin
Malawi
• sopivia sateita ja runsasta satoa
• että pastorikoulutus ja seurakuntatyö olisivat hedelmällisiä ja vaikuttaisivat muutosta
• viisautta ja varoja uusien toimintojen toteuttamiseen

Italia
• Ferentinossa avautuva uusi seurakunta: on ensimmäinen Italiassa,
jonka kylttiin tulee kirjoitus in Fellowship with One Way Mission
• Tuulan ja Maurizion tuleva Suomen
matka: heille viisautta kertoa Italiasta One Wayn lähetyskohteena
Kiina
• että mahdollisimman moni italia• vaikean koronatilanteen helpottu- lainen löytäisi elävän Jeesuksen
mista, rajoitustoimet olleet todella Kristuksen Vapahtajakseen pimeän
katolilaisuuden keskellä
tiukat
• varjelusta henkilökunnalle ja lapsilVastuunkantajat
le, että saavat säilyä terveinä
• Jumalan siunausta seurakunnalle ja • että Herra voisi kutakin käyttää heivarjelusta kaikissa haasteissa ja pai- dän omalla sarallaan
• vastuunkantajien ja heidän perheitnostuksen keskellä
• herätystä Kiinaan
tensä terveys sekä avioliitot
• varjelusta kaikilta vihollisen hyökkäMongolia
yksiltä
• Jumalan huolenpitoa kaikista tarpeista: ruoan ja lääkkeiden hinta on One Wayn talous
noussut Kiinan rajojen sulkeutumi- • taloustarpeet ovat tällä hetkellä tasen jälkeen
vallista suuremmat, kun Hauholle
• henkilökunnan ja asukkaiden terveys
on jouduttu rakentamaan sprinkle• että koulutus ja evankeliointityö kan- rijärjestelmä, ilmastointi ja muutatavat hedelmää ja maahan voisi tulla
ma muu luvan edellyttämä asia, ja
herätys
viimeiset suuremmat hankinnat ovat
• keskuksen väen terve kasvu uskossa erääntymässä
ja eheytyminen menneen elämän • mediatyö tarvitsee esirukousta TVhaavoista
työn kulujen peittämiseksi
• myös lähetystyössä on muutama
Intia
suurempi haaste
• kiitosaihe: koronasta on selvitty vähin vaurioin
• rahan vastaanottolupa
• kuinka järjestämme mahdolliset Intian matkat vuonna 2022
• intialaisten jaksaminen koronan vaivaamassa maassa

TALOUSRAPORTTI

O

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

KOTIMAA

Rakennushankkeemme Hauholla on nyt loppusuoralla, ja viimeiset suurimmat
hankinnat ovat erääntymässä. Kun sprinklerijärjestelmä, ilmastointi sekä viemäri- ja vesijohtojen uusiminen on saatu kokonaan maksettua, olemme päässeet yli
pahimman haasteen, ja uusi työkeskuksemme on taloudellisesti kuivilla. Siihen
tarvitsemme vielä viimeisen ponnistuksen. Sen jälkeen kulut ovatkin pienemmät,
kun työ keskittyy pintojen maalaukseen ja pohjakerroksen saunaosaston rakentamiseen.
Oman TV-kanavan käynnistyminen antennikanavalla 30 on ollut koronan puhjettua merkittävä evankeliumin ja opetuksen väline, kun kaikki kokoustoiminta on
ollut välillä maassamme kiellettyä. Mediatyömme tarvitsee kuitenkin edelleen esirukousta. TV-työlle osoitetut lahjoitukset eivät riitä peittämään kaikkia sen kuluja.
Työn voimakas kasvu kotimaassa on pakottamassa meitä lisäämään edelleen
palkallisia työntekijöitä, jotta työntekijät eivät uuvu liian suuren työtaakan alla.
Nämä ovat keskeisimpiä haasteita kotimaan työssä tänä talvena.

LÄHETYSKENTÄT

Intian työmme on nyt kriittisessä vaiheessa, sillä emme ole vieläkään saaneet uusia lupia ulkomaisen valuutan vastaanottamiseen maassa. Jos lupaa ei tule pikaisesti, koko työ joutuu aivan uudenlaisten paineiden alle. Pyydämmekin esirukousta, että osaisimme nyt toimia viisaasti. Saimme toimitettua Intiaan helmikuun
rahoituksen etukäteen, ja se antaa meille vähän lisäaikaa selvittää tilannetta.
Kiinassa ja Nepalissa tilanne on myös edelleen haastava. Kulut ovat olleet suuremmat kuin kerätyt varat, mutta olemme pystyneet paikkaamaan vajausta väliaikaisesti muualta. Olemme taas saaneet toimitettua Kiinaan avustukset muutaman
kuukauden ajalta, mutta yhteydenpito ja varojen perille saaminen on edelleen
hyvin epävarmaa.

KOKONAISTILANNE

Olemme kiitollisia kaikille työmme tukijoille, joiden avustuksella pääsimme jälleen
yhden vuoden eteenpäin täyttäen kaikki taloudelliset velvoitteet, joihin olemme järjestönä sitoutuneet. Erityisen merkittävä on ollut työmme kehitys kotimaassa, missä
olemme pystyneet vastaamaan laajentumisen vaativiin haasteisiin hyvin konkreettisesti perustamalla sitä varten oman työkeskuksen. Se tulee tukemaan One Wayn evankelioimis- ja koulutustyötä Suomessa tavalla, joka nostaa työmme mahdollisuudet aivan
uudelle tasolle.
Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mahdollistamassa toimintaamme eri puolilla
maailmaa lahjoituksin ja rukouksin. Kerran taivaassa me saamme kaikki nähdä, mikä
merkitys tällä kaikella on ollut. Jumala ei uhrejamme unohda.

IBAN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO. GIRERING

Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

FI56 2058 1800 0076 71
One Way Mission ry

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

BIC

NDEAFIHH

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

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

1 00900
Euro

€

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

OIK AIS U
Raportin viime numerossa kerrottiin
Saarijärven One Way -seurakunnasta.
Juttuun liittyvään kuvaan oli kuitenkin
tullut väärä kuvateksti. Kuva oli talkoista,
joissa pystytettiin teltta viime kesän
telttakokouksia varten.
Pahoittelemme virheellistä kuvatekstiä.
Terveisin, Raportin toimitus

Tervetuloa One Way -kahvilaan
Kahvila avautuu taas helmikuun alussa,
mikäli koronarajoitukset sen sallivat

Rakennuttajainsinööritoimisto

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.”

One Way -kahvila, Kaisaniemenkatu 10,
Kahvila on avoinna 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
Vaikka et osallistuisikaan ohjelmaan, tule nauttimaan
kevyt lounas ja päälle maistuvat pullakahvit.

Tervetuloa!

TUE ONE WAYN TV-TYÖTÄ
JA KOTIMAAN TOIMINTAA
SOITA
LAHJOITUSPUHELU

0600 02 812

Lahjoituspuhelun hinta on 15€ + Pvm
Rahankeräyslupa RA/2018/604
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ONE WAY -PAIKKAKUNNAT
One Way on käynnistänyt kotimaassa seurakuntien
istuttamisen 39 paikkakunnalla. Seurakunnan perustaminen 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 puhuneet 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 tärkeä.
Seurakuntien istutustyössä tavoitteenamme
ovat rakenteet, jotka löydämme Raamatusta. One
Wayn istutustyössä ensimmäinen asia on rukous- ja
evankelioimistyön käynnistäminen ja uskoon tulleiden opetuslapseuttaminen opetuslapseuskoulussa. Koronan takia tämä prosessi on hidastunut,
mutta jatkuu heti, kun epidemiatilanne sen sallii.

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

HELSINKI

JOENSUU
onewayseurakunta.fi/joensuu

Koronan tähden kokouksia ei toistaiseksi järjestetä.
Ilmoitamme erikseen, kun kokoontuminen on jälleen mahdollista.

JYVÄSKYLÄ
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

One Way -kahvila, Kaisaniemenkatu 10

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

PUHUJAT alkuvuoden ja kevään aikana
6.2.
13.2.
20.2.
27.2.
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.

Teppo Lehtomäki
Tero Hokkanen
Leena Kinnunen
Tapani Suonto
Teppo Lehtomäki
Jari Välilä
Ensio Manni
Tapani Suonto
Teppo Lehtomäki
Jari Välilä
Tero Hokkanen
Martti Ahvenainen
Jari Välilä
Maija Haikonen
Hannu Äimänen
Tapani Suonto
Markku Koski
onewaymission.fi
onewaymission.fi I

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

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

KUUSAMO
onewayseurakunta.fi/kuusamo

TAMPERE
Satakunnankatu 50
onewayseurakunta.fi/tampere

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

LAPPEENRANTA
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

VAASA
onewayseurakunta.fi/vaasa

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

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

Ionewayseurakunta.fi
onewayseurakunta.fi
I onewaykoulu.fi
I
onewaykauppa.fi
I facebook.com/owmfinland
I
oneway.tv
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AUTA MEITÄ
AUTTAMAAN!
Lahjoita netissä:

onewaymission.fi/lahjoita

Haluatko mainostaa Raportissa?

Ota yhteyttä: toimitus@onewaymission.fi

Lahjoita soittamalla:

0600 02812

(puhelun hinta 15 € + pvm)

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

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

Helsingin toimipiste

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

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

✓ Kotisivut ja sähköpostit
✓ Palvelimet
✓ Sovellukset
Soita meille!

(09) 4270 5500
asiakaspalvelu@kotisivut.com

Vantaan toimipiste

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

www.pikavuokraus.fi

Lakiasiaintoimisto
Salomo Oy
Varatuomari

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