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Pelottaako sota?

pääkirjoitus

Jari Välilä

Eräs mies sanoi, että hän 
ei pelkää kuolemaa, mut-
ta sitä hän pelkää, miten 

tulee kuolemaan.
Sodassa ei pelota ainoas-

taan kuoleminen, vaan koko 
elämän romahtaminen. Sota 
tunkeutuu koteihimme ja lä-
heistemme elämään vaikutta-
en perustarpeisiimme, kuten 
turvallisuuteen, ravinnon saan-
tiin, lämpöön, koko infrastruk-
tuuriin. Sota muuttaa kaiken 
vieden ihmisten perustapeet, 
jotka mahdollistavat turvallisen 
elämän.

Olemme seuranneet Ve-
näjän hyökkäystä Ukrainaan. 
Ihmisten arjen elämä on muut-
tunut kauhuksi. Putinin johtama Venäjä on pommit-
tanut kaupunkeja, ja perheet, naiset ja lapset, van-
hukset ja sairaat ovat paenneet vailla päämäärää, 
ainoastaan matkatavarat mukanaan.

Historia toistaa itseään. Monet muistavat talviso-
dan alkamisen Suomessa 1939. Tuolloin sota teki tu-
hojaan kotimaassamme. Siitä ei ole kovinkaan kauan 
aikaa. Myös isoisäni kaatui talvisodassa 1940.

Nykyinen maailmantilanne voi ahdistaa ja pelot-
taa monia myös täällä Suomessa.

Kun Jeesus oli päättämässä maanpäällistä tehtä-
väänsä, hän kokosi omansa lähelleen, rohkaisi heitä 
pysymään uskossa ja elämään Jumalan tahdossa. 
Jeesus antoi myös lupauksen takaisin tulemukses-
taan. Hän tulee noutamaan omansa kotiin Isän 
luokse. Seurakunnan ei tarvitse elää maan päällä or-
poina ilman Jumalaa, sillä Pyhän Henki tulee hänen 
tilalleen.

Jeesus sanoi: ”Tämän olen puhunut teille, että 
teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdis-
tus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maa-
ilman.”

Jumala ei ole luvannut help-
poa elämää seurakunnalleen, 
sillä monen ahdistuksen kautta 
saamme käydä sisälle taivasten 
valtakuntaan. Mutta Jeesus on 
luvannut olla joka päivä seura-
kuntansa kanssa tämän maail-
manajan loppuun asti.

Kristuksessa meillä on tur-
va, joka ulottuu tämän elämän 
myrskyjen ”esiripun” toisel-
le puolelle. Jeesus on edeltä 
kulkenut koko tien. Kuole-
mansa kautta Hän on sovit-
tanut syntimme. Jeesus on 
ylösnoussut kuolleista ja as-
tunut taivaaseen valmistaak-
seen meille paikan Isän luona. 

”Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma 
ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sin-
ne Jeesus meni edelläjuoksijana meidän puoles-
tamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi, 
Melkisedekin järjestyksen mukaan.” (Hepr. 6:19–20)

Jokainen Kristuksen oma saa luottavaisesti turva-
ta Sanan lupauksiin. Voimme antaa itsemme ja tule-
vaisuutemme Jumalan käsiin.

Eräänä päivänä Jeesuksen Kristuksen omat saa-
vat kuulla hänen äänensä:

”Olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen. Älkää 
pelätkö.” (Matt.14:27)  

Olkaa turvallisella mielellä.

Minä se olen. Älkää pelätkö.”
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tapani Suonto

raamattutunti

Venäjän karhu
karjuu

hua ja leijonaa omassa voimassaan, 
vaan Pyhän Hengen voimassa.

SydäN RATKAISEE
Jumala oli nähnyt Daavidin sydämen. 
Ihmisen sydän on hänelle tärkeä. Ju-
mala on kiinnostunut tänäänkin sinun 
ja minun sydämestä.

Raamattu on kirja, joka kertoo 
miehistä ja naisista, joihin Jumala 
on sitoutunut. He ovat vanhurskaina 
ihmisinä tulleet osaksi jumalallisia 
suunnitelmia, ja siksi he ovat saaneet 
kokea Jumalan suurta voimaa ja suu-
ria ihmeitä. He ovat saaneet nähdä, 
että Jumala on heidän puolellaan. 
Tällaisia ihmisiä olivat Nooa, Abra-
ham, Mooses, Joosua, Ruut, Debora, 
Job, Samuel, Gideon, Paavali, Pieta-
ri…

Tämä maailma nauraa niille, jot-
ka uskovat Raamatun sanomaan. He 
eivät tunne Jumalaa eivätkä tiedä, 
mikä ero on niiden välillä, joihin Ju-
mala on sitoutunut ja niiden, joita 
Hän ei tunne.

Jumalan seurakunta on kohdan-
nut monenlaisia koettelemuksia läpi 
historian, eikä mikään niistä ole nujer-
tanut sitä. Kun Jumalan kansa vaeltaa 
lähellä elävää Jumalaa, Hän on edel-
leen sitoutunut seurakuntaansa ja 
auttaa sitä läpi suurtenkin myrskyjen. 
Mitä tahansa maailmassa tapahtuu-
kaan, pysy vain lähellä Herraa ja kaik-
ki on hyvin. Sinä olet turvassa.

Meidän ei tänäänkään pidä pe-
lätä karhua, vaan ennen kaikkea Ju-
malaa. Hän hallitsee jopa sotienkin 
keskellä. 

KATSO JEESUKSEEN
Tiedätkö, että haavoittunut ihminen 
ei kykene astumaan kohtaamansa ah-
distavan asian yli. Se, mikä saa toiset 

hetkeksi säikähtämään, mutta sitten 
jatkamaan taas rauhassa matkaa, saa-
kin toisen lamaantumaan ja jäämään 
pelkonsa vangiksi. Meidän on vai-
keata luovuttaa huoltamme Jumalan 
käsiin. Me emme uskalla katsoa Jee-
sukseen vaan pidämme katseemme 
itsepintaisesti huolessamme ja pelos-
samme.

Monet tutkivat suurella mielen-
kiinnolla Raamatun ennustuksia Il-
mestyskirjasta. Mutta toiset joutuvat 
sitä kuunnellessaan pelon ja ahdis-
tuksen valtaan. He sanovat, että ei 
saa pelotella. Miksi Raamatun en-
nustukset on meille annettu? Ovat-
ko ne vain meidän uteliaisuutemme 
tyydyttämiseksi? Raamatun ennus-
tukset ovat olemassa siksi, että meillä 
olisi oikea todellisuuskuva. Ei tämän 
maailman tiedotusvälineiden välittä-
mä kuva ole oikea. Se unohtaa kaik-
kein keskeisimmän, Luojamme. Tällä 
maailmalla on epätäydellinen kuva 
todellisuudesta, koska se kieltää Ju-
malansa.

Ilmestyskirja on olemassa siksi, 
että ihminen näkisi todellisuuden oi-
kein. Että ihminen ymmärtäisi, miten 
Jumalalla on kaikki hallinnassa ja Hän 
tietää etukäteen mitä tapahtuu. Hän 
hallitsee edelleen kaikkea, ei presi-
dentti Putin tai joku muu keisari tai 
hirmuhallitsija, vaan Jumala. 

Ihmiset saattavat joskus ihmetellä, 
miksi Jumala ei tee mitään, kun Hän 
näkee jumalattomuuden vain lisäänty-
vän ja ihmiskunnan yhä enemmän pilk-
kaavan Häntä ja Hänen omiaan. Kyllä 
Jumala tekee. Ei Ukrainan sota ole 
tullut Jumalan voimattomuuden täh-
den. Hän on tämän sallinut, sillä ihmi-
nen joutuu kokemaan valintansa seu-
raukset. On aika heitellä kiviä ja aika 
poimia ne. Se tie, jolla ihmiskunta on, 
vie kärsimykseen ja kuolemaan, koska 
vanhurskauden tie ei ihmisille kelpaa. 
Jumalan täytyy sallia kärsimys ihmis-
kunnalle, jotta se ei kokonaan hukkuisi. 
Tässä ihmiskunnan tragediassa mekin 
Hänen lapsinaan joudumme elämään 
vielä hetken. Mutta Jumala on ilmoit-
tanut meille jo etukäteen, että kaikesta 
huolimatta meille käy lopulta hyvin.

Mutta vaikka kaikki päättyykin hy-
vin, me emme uskalla antaa asiaam-
me Jumalan käsiin. Me juoksemme 
peloissamme omia lenkkejämme 
ja vain uuvutamme itsemme, koska 
emme uskalla katsoa Jeesukseen.

Karhut ovat aina riehuneet ja 
pelotelleet Jumalan ihmisiä. 
Kerran kauan sitten nuori pai-

menpoika Daavid otti yhteen karhun 
kanssa ja kaatoi sen paljain käsin. 
Kerrataanpa vähän, mistä siinä oli ky-
symys.

Mutta Daavid sanoi Saulille: 
”Palvelijasi on ollut kaitsemassa 
isänsä lampaita. Jos leijona tai kar-
hu tuli ja vei lampaan laumasta, 
niin minä hyökkäsin sen jälkeen, 
löin sen maahan ja tempasin saa-
liin sen suusta; ja jos se karkasi mi-
nua vastaan, niin minä tartuin sen 
partaan, löin sen maahan ja tapoin 
sen. Kun palvelijasi on lyönyt maa-
han sekä leijonan että karhun, niin 
tuolle ympärileikkaamattomalle fi-
listealaiselle käy niinkuin niille; sillä 
hän on häväissyt elävän Jumalan 
taistelurivejä.” Ja Daavid sanoi: 
”Herra, joka on pelastanut minut 
leijonan ja karhun kynsistä, pe-
lastaa minut myös tämän filistea
laisen käsistä.” Silloin Saul sanoi 
Daavidille: ”Mene; Herra olkoon 
sinun kanssasi.” (1. Sam. 17:35-37)

Daavid kertoi voittaneensa karhun 
ja leijonan paljain käsin. Moni kysyy, 
miten se on mahdollista.

Daavid oli mitättömänä paimene-
na löytänyt läheisen suhteen elävään 
Jumalaan. Hän oli oppinut kulke-
maan Jumalan teitä ja turvaamaan 
Häneen. Jumala oli nähnyt Daavidin 
sydämen laadun ja valinnut hänet 
osaksi omia suunnitelmiaan. Jumala 
oli sitoutunut Daavidiin. 

Kun karhu nousi Daavidia vastaan, 
se nousi Jumalaa ja Hänen valtakun-
taansa vastaan. Pyhä Henki oli Daavi-
din puolella. Ei Daavid voittanut kar-
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”MITä SINä Täällä TEET”
Kerran Elia oli pelkonsa valtaama, 
sillä Iisebel oli uhannut tappaa Eli-
an. Siitä kertoo 1. Kuningasten kirjan 
luku 19. Elia sanoi: jo riittää, Herra; 
ota minun henkeni, sillä minä en ole 
isiäni parempi.” Enkeli herätti Elian 
ja sanoi: ”Nouse ja syö, sillä muutoin 
käy matka sinulle liian pitkäksi.” Ju-
mala huolehti Eliasta kuin pienestä 
lapsestaan.

Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja 
hän kulki sen ruuan voimalla nel-
jäkymmentä päivää ja neljäkym-
mentä yötä Jumalan vuorelle, 
Hoorebille, asti. Siellä hän meni 
luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, 
Herran sana tuli hänelle; hän ky-
syi häneltä: ”Mitä sinä täällä teet, 
Elia?” 

Elia ei ymmärtänyt, mitä se tar-
koitti ja vastasi: 

”Minä olen kiivailemalla kii-
vaillut Herran, Jumalan Sebaotin, 
puolesta. Sillä israelilaiset ovat 
hylänneet sinun liittosi, hajotta-
neet sinun alttarisi ja tappaneet 
miekalla sinun profeettasi. Minä 
yksin olen jäänyt jäljelle, mutta 
minunkin henkeäni he väijyvät, ot-
taaksensa sen.” 

Mitä Elia oli paossa? Omaa pel-
koaan. Ei hänellä mitään hätää ollut, 
sillä hänhän oli osa Jumalan suunni-
telmaa. Mutta sen sijaan, että hän 
olisi katsonut Herraan, hän katsoi pe-
lottavaa Iisebeliä, ja se sai hänet pa-
niikissa pakenemaan henkensä edes-
tä. Elia oli ottanut tilanteensa omaksi 
huolekseen ja juossut itsensä nään-
nyksiin. Kun hän lopulta pysähtyi, 
Jumala kysyi: ”Mitä sinä täällä teet, 
Elia?” Mihin sinä Elia olet matkalla?

Sitten Herra sanoi hänelle: ”Läh-
de takaisin samaa tietä, jota tulit. 
Mene ja voitele Hasael Aramin kunin-
kaaksi.” 

Jumala neuvoi Eliaa: Tämä pako-
tie on väärä. Palaa takaisin ja täytä 
tehtäväsi loppuun asti: voitele Hasael 
Aramin kuninkaaksi, sillä minä olen 
edelleen sinun kanssasi.

Miksi meidän on niin tärkeätä pi-
tää katseemme Jeesuksessa? Aina 
kun katseesi kääntyy Jeesukseen, 
sinä näet levolliset ja turvalliset kas-
vot. Ei Hän ole koskaan paniikissa, 

vai oletko nähnyt Hänet joskus hädis-
sään ja peloissaan. Hän on Jumala ja 
Hänellä on kaikki tilanteet hallinnas-
sa.

HERRA, AVAA HäNEN SIlMäNSä
Kun Jumalan miehen palvelija 
nousi aamulla varhain ja meni 
ulos, niin katso, sotajoukko, he-
voset ja sotavaunut piirittivät 
kaupunkia. Ja hänen palvelijansa 
sanoi hänelle: ”Voi, herrani, mitä 
me nyt teemme?” Hän sanoi: 
”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat 
meidän kanssamme, on enem-
män kuin niitä, jotka ovat heidän 
kanssaan.” Ja Elisa rukoili ja sanoi: 
”Herra, avaa hänen silmänsä, että 
hän näkisi.” Ja Herra avasi palve-
lijan silmät, ja hän näki, ja katso: 
vuori oli täynnä tulisia hevosia ja 
tulisia vaunuja Elisan ympärillä. 
(2. Kun. 6:15–17)

Palvelija pelkäsi, koska hän ei näh-
nyt todellisuutta oikein. Hän ei ym-
märtänyt, mistä oli kysymys. Jumala 
näytti hänelle sotajoukot heidän vie-
rellään, kun Elisa rukoili. Vasta silloin 
tuo palvelija ymmärsi, mitä oli tapah-
tumassa.

Tänäänkin ympärillämme ovat Ju-
malan sotajoukot. Mutta ei sinun tar-
vitse niitä nähdä, kun uskot mitä Raa-
mattu sanoo. Vaikka et näe, Hän on 
tilanteen Herra. Jumalan valtakunta 
ei koskaan horju, me horjumme, mut-
ta se kestää ikuisesti.

lEPää JEESUKSEN läSNäOlOSSA
Turvallisuus tulee Jeesuksen läsnä-
olosta. Kun olet tarpeeksi Hänen lä-
hellään, pelko alkaa hellittää. 

Sain hyvän opetuksen pelkojen 
hallinnasta, kun jouduin kerran viipa-
lekuvaukseen sairaalaan. Minut työn-
nettiin pitkään putkeen, jossa jouduin 
olemaan hiljaa 45 minuuttia. Olin 
nuoresta lähtien kärsinyt ahtaan pai-
kan kammosta ja siksi tuo tilanne oli 
äärimmäisen vaikea. Mutta siellä put-
kessa käänsin katseeni Jeesukseen ja 
aloin rukoilla. Rukoilin eri asioiden ja 
ihmisten puolesta katsoen vain Jee-
sukseen. Se toi täyden rauhan, enkä 
tuntenut minkäänlaista pelkoa ja ah-
distusta. Mutta heti, kun aloin miettiä 
muuta ja lopetin rukouksen, pelko ja 
ahdistus saivat minut valtaansa. 

Jeesuksen läsnäolo on todellista. 
Hän on sinun rinnallasi silloinkin, kun 
pelkäät. Voit tarttua Häntä kädestä, 
Hän ei siirry pois kun on vaikeata. Ys-
tävän tuntee siitä, että hän ei hylkää 
vaikeuksien kohdatessa. Muut jättä-
vät, mutta Jeesus ei.

Jumala ei ole antanut meille 
pelkuruuden henkeä, vaan voi-
man ja rakkauden ja raittiuden 
hengen. (2. Tim.1: 7) 
Tuo voima, rakkaus ja raittius ei 

ole sinusta lähtöisin. Se on annettu 
sinulle ulkopuolelta. Sen Hengen on 
Jumala sinuun istuttanut. Anna Py-
hän Hengen hallita kaiken pelottavan 
maailman keskellä ja saat kokea voi-
maa, rakkautta ja raittiutta. 

Raportti-lehden toimituskunta odottaa innolla ideoitasi ja tekstejäsi.
Mikäli omaat kristillisen arvomaailman ja sinulla pysyy kynä hyvin kä-
dessä, ota rohkeasti yhteyttä. Lähetä meille sähköpostia, jossa esittelet 
itsesi ja kokemuksesi kirjoittajana.

Ota yhteyttä: 
toimitus@onewaymission.fi

Tunnetko kutsumusta vapaaehtoistyöhön 
kirjoittamalla lehtijuttuja
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Urakka oli jälleen suurempi kuin 
osasimme odottaa. Työmäärän 
hahmottaminen etukäteen epä-

onnistuu yleensä aina ja niin kävi jäl-
leen kerran. Emme olleet tietoisia siitä 
erilaisten määräysten viidakosta, joka 
koskee tämän tyyppisiä rakennuksia. 
Ehkä se oli myös hyvä, sillä vältyimme 
näin liian suurelta stressiltä. Vähitellen 
matkan varrella kohtaamamme erilai-

set uudet vaatimukset eivät kaatuneet 
päällemme kertaheitolla. 

Koko vuoden olemme ihmetelleet 
ääneen sitä Jumalan konkreettista 
apua, jota työmaalla olemme saaneet 
osaksemme viikosta toiseen. Mitä eri-
laisimpia asiantuntijoita omine sertifi-
kaatteineen on ilmestynyt paikalle kuin 
tyhjästä juuri kun heitä on tarvittu. Mo-
net ovat uurastaneet tauotta aamusta 

iltaan saadakseen oman työsarkansa 
maaliin ajoissa, ja kun yhden aikataulut 
eivät ole taipuneet kaikkeen, on apuun 
rientänyt toinen. Koko rakentajajoukon 
muonitus on tapahtunut paljolti ilmai-
seksi Hauholla toimivan toisen kristil-
lisen järjestön, Hämeenlinnan Mokian 
toimesta. Heiltä ja monilta muilta olem-
me saaneet myös suuret määrät raken-
nustarvikkeita ja kalustoa ilmaiseksi. 

TEKSTI tapaNi SuoNto  KUVA pENtti tuoViNEN

takana on yli vuosi uurastusta Hauhon entisen kunnantalon remontin parissa 
one Way Missionin uudeksi kotimaan työkeskukseksi. Remontti on saatu maa-
liin pieniä viimeistelytöitä lukuun ottamatta, ja avajaiset häämöttävät.

avautuu Hauholla
One Way Center
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Ilmaisen työn ja lahjoitusten arvoa on 
mahdotonta arvioida euroissa, mutta 
kyse on varmasti sadoista tuhansista. 
Tätä kaikkea on ohjannut näkymätön 
käsi, jonka toimia me olemme vain si-
vusta ihmetelleet. One Way Centerin 
perustaminen Hauholle oli päätetty 
jossain aivan muualla kuin OWM:n hal-
lituksen kokouksessa.

Monet kyselivät aikanaan ihmeis-
sään – kuultuaan Hauhon kunnantalon 
ostosta – oliko meillä ollut suunnitelmis-
samme tällainen hanke. Rehellisyyden 
nimissä täytyy tunnustaa, että emme 
olleet sellaista uskaltaneet edes ajatella 
ja olimme itsekin hyvin hämmästyneitä 
astuessamme ensimmäisen kerran si-
sälle rakennukseen. Raamattu sanoo: 
”Mutta hänelle, joka voi tehdä enem-
män, monin verroin enemmän kuin 
kaikki, mitä me anomme tai ymmärräm-
me, sen voiman mukaan, joka meissä 
vaikuttaa…” (Ef. 3:20)

ohjelmassa Viktor klimenko, one Voice -kuoro, tiina 
sinkkonen, seppo J. Järvinen, hauhon kirkkoherra ta-
pani Vanhanen, Joel kodali (intia), tapani suonto, Jari 
Välilä, seppo palonen ym.

kaHVitarjoilu
One Way Center, Vihniöntie 4
tervetuloa kahville tilaisuuden jälkeen  
ja tutustumaan one way Centerin tiloihin.

majoitus mahdollinen omilla liinavaatteilla. 

ilmoittautuminen majoitukseen:
www.onewaycenter.fi
puh: 050 479 0951

kaikki tervetulleita!

One Way Center

aVaJaISet
La 21.5. klo 16.00 Hauhon kirkossa

Me vaellamme askeleen kerrallaan 
Pyhän Hengen johdatuksessa emme-
kä aina edes tiedä etukäteen, minne 
meitä ollaan viemässä. Näin kävi tämän 
hankkeen kohdalla.

One Way Centerin valmistuminen 
on vain yksi askel siinä suunnitel-
massa, minkä äärellä me olemme tä-
nään. Nyt alkaa varsinainen toiminta, 
ja siihenkin me tarvitsemme paljon 
Jumalan ihmeitä. Meillä ei ole varaa 
palkata suurta joukkoa henkilökuntaa 
toimintaa pyörittämään, vaan suu-
rin osa työstä tehdään vapaaehtoisin 
voimin. Majoittaminen ja vieraiden 
vastaanotto, ruokailut ja siivous ovat 
kaikki tulevia haasteita, joihin me tar-
vitsemme paljon alttiita sydämiä. Mut-
ta kuten kaikki meidän työmme tähän 
asti, tämäkin on varmasti jo etukäteen 
suunniteltu ja hyvässä hoidossa, vaik-
ka me emme kaikkiin tarpeisiin vielä 
tiedäkään konkreettisia vastauksia. Ne 

ovat asioita, joiden puolesta nyt rukoi-
lemme.

Jotta mahdollisimman monet pää-
sevät osallisiksi tämän keskuksen siu-
nauksesta, majoitus- ym. maksut py-
ritään pitämään hyvin alhaisina. Yhä 
useampi suomalainen on toimeentu-
lonsa kanssa kovissa haasteissa, ja ne 
haasteet näyttävät vain kasvavan päivä 
päivältä. Siksi tämä hanke tulee ole-
maan jatkossakin uskon hanke.

One Way Center tulee olemaan tärkeä 
keskus siinä työssä, jota teemme hengel-
lisen uudistuksen ja herätyksen edistämi-
seksi Suomessa. Siinä työssä ovat mukana 
myös kaikki One Way -seurakunnat, jotka 
jo toimivat eri puolilla Suomea, meidän 
mediatyömme ym. Mitä kaikkea One Way 
Center tarjoaa käytännössä, siitä kertoo 
parhaiten Centerin ohjelmasuunnitelma 
seuraavilla sivuilla.

Tervetuloa mukaan Centerin tapah-
tumiin!  
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Suomen puolesta          
ESIRUKOUSVIIKKO

Ma 23.5. klo 18.00 – pe 27.5. klo 13.00

Aloitamme One Way Centerin toiminnan rukouksella.
Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista 
yhdessä.
Rukousaiheina Ukrainan sota ja Suomen tulevaisuus, Israelin 
tilanne, Suomen herätys, lähetystyömme maailmalla ym.
Mukana: Tapani Suonto, Seppo Saarinen, Jari Lindroos, Jari 
Välilä, Santtu Theslund, Teppo Lehtomäki, Leena Kinnu-
nen, Tiina Sinkkonen, Tuula ja Maurizio Secondi (Italia) ym.

24.5.2022

HAUHON ONE WAY SEURAKUNTA
Ti 24.5. klo 18.00 tiedotustilaisuus 

Kaikki hauholaiset tervetulleita Hauhon One Way -seurakun-
nan käynnistämisestä  sekä opetuslapseuskoulusta kerto-
vaan tiedotustilaisuuteen.
Mukana: Tapani Suonto, Jouni Heinonen, Seppo Saarinen ym.
Kahvitarjoilu!   Tervetuloa!

27.–29.5.2022

INTIA-TAPAHTUMA
pe 27.5. klo 18.00 – su 29.5. klo 13.00 

Mukana: Joel Kodali (Intia), Tero Hokkanen sekä OWM:n 
Intian tiimi.
Ajankohtainen tapahtuma kaikille Intian lähetystyöstä kiin-
nostuneille ja siinä mukana olleille. Kuulemme viimeisimmät 
uutiset Intian nykytilasta, korona-ajan haasteista sekä tämän 
hetken mahdollisuuksista lähetystyössä. 
Kuulemme myös tulevaisuuden suunnitelmista ja tulevista 
Intian lähetysmatkoista.

3.–4.6.2022

UGANDA-TAPAHTUMA
Pe 3.6 klo 18.00 – la 4.6 klo 18.00

Mukana: Leena Kinnunen (Ugandan työn koordinaattori), 
Tiina Sinkkonen ja Ugandan tiimi.
Kutsumme kaikki Ugandan työssä olevat sekä siitä kiinnos-
tuneet mukaan kuulemaan viimeisimmät uutiset työstäm-
me Ugandassa.  Suunnittelemme myös yhdessä rukoillen 
työn tulevaisuutta.

23.–27.5.2022

Hauholla
TAPAHTUU 2022

10.–12.6.2022

ISRAEL-TAPAHTUMA
pe 10.6 klo 18.00 – su 12.6. klo 13.00

Ajankohtaisia uutisia Israelin tilanteesta, opetusta ja rukous-
ta Israelin puolesta. 
Mukana: Tapani Suonto, Pentti Holi, lähettimme Kristiina 
Wiley Israelista, Israel-tiimi ym.
Musiikissa: Tikvah-duo ja Hope Singers 
Kaikki Israelin ystävät tervetulleita!

24.–25.6.2022

Keskikesän
JUHANNUSJUHLA

Pe 24.6. klo 18.00 Juhannusaatto  
juhlateltassa (Hauhon keskusta)

Pääpuhujina: Tapani Suonto ja Heimo Enbuska
Musiikissa: Tiina Sinkkonen, Seppo Järvinen, 
Heimo Enbuska ym.

La 25.6. klo 10.00–18.00 Juhannuspäivä  
One Way Centerissä (Vihniöntie 4)

Puhujina: Jari Välilä, Jari Lindroos, Heimo Enbuska, Leena 
Kinnunen, Santtu Theslund ym.
Musiikissa: Tiina Sinkkonen, Seppo Järvinen, Suit sait singers ym.

 
4.–10.7.2022

Hoitava Raamattu
RAAMATTUVIIKKO

Ma 4.7. klo 18.00 – Su 10.7. klo 13.00 

Pääpuhujana Les Wheeldon (Englanti). 
Mukana: Tapani Suonto, Heimo Enbuska, Jari Välilä, Santtu 
Theslund,  Jari Lindroos, Tuomas Tarkkanen, Vesa Sihvo, 
Ensio Manni, Tero Hokkanen, Seppo Palonen, Tuula ja 
Maurizio Secondi ym.
Musiikissa: Henry Janssen, Seppo Palonen, Maurizio Secondi

 
12.–17.7.2022

SIELUNHOITOVIIKKO
ti 12.7. klo 18.00 - su 17.7. klo 13.00

Opetusta, esirukousta, sielunhoitoa, rakentavaa yhdessä-
oloa ym.
Löydä uusia eväitä omien haavojesi ja ongelmiesi ratkai-
semiseen, kuule Raamattuun sitoutuvaa ja sielua hoitavaa 
opetusta. Jaa taakkojasi toisten kanssa, ole mukana rukoile-
massa myös toisten puolesta. 
Mukana: Ensio Manni, Kyösti Florin, Jari Lindroos, Leena Kinnu-
nen, Tuula ja Maurizio Secondi,  Sirkku Porkka ja Leena Junnila 

Ilmoittautuminen:  www.onewaycenter.fi  tai  puh. 050 479 0951

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA

tilaisuuksiin, joihin

aiot osallistua ja majoittua.
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kotimaa

22.–24.7.2022

PERHELEIRI 
Pe 22.7. klo18.00 – su 24.7. klo 18.00

Yhteistä ohjelmaa koko perheelle. 
Myös lapsille omaa ohjelmaa ja aikuisille opetusta, rukousta 
ja rakentavaa yhdessäoloa.  
Tapahtuman isäntänä Teppo Lehtomäki.
Majoitus ja ruokailut: 30 euroa aikuisilta / päivä. 
(Lapset ilmaiseksi)

25.–30.7.2022

Opi laulamaan
LAULUPÄIVÄT

ti 25.7. klo 16.00 – la 30.7. klo 18.00

Lauluviikko kaikille laulusta kiinnostuneille ja sitä harrasta-
neille. 
Laulamme yhdessä kovaa ja paljon. Opettelemme stemma-
laulua sekä musiikin teoriaa.  Mahdollisuus yksityiseen 
laulunopetukseen pientä korvausta vastaan.
Ohjelmassa myös ylistystä, rukousta ja Raamatun opetusta.
Opettajina Tiina Sinkkonen, Henry Janssen ym.
Majoitus ja ruokailut 30 euroa / päivä
Halukkaille henkilökohtainen laulunopetus 50 euroa yh-
teensä.
Ilmoittautumiset (toukokuun loppuun mennessä):  
tiina.sinkkonen@onewaymission.fi tai puh. 050 590 3655

1.–5.8.2022

Nainen Jumalan käytössä
NAISTENVIIKKO

ma 1.8. klo 18.00 – pe 5.8. klo 13.00

Opettajina: 
Maija Haikonen: Nainen evankelistana
Tiina Sinkkonen: Nainen palvelijana
Leena Kinnunen: Seurakunnan rakentaminen
Tule rakentumaan yhdessä ja löydä paikkasi Jumalan 
suunnitelmissa!

5.–7.8.2022

Vaalenneet vainiot
EVANKELISTAKURSSI

pe 5.8 klo 18.00 – su 7.8. klo 13.00

”Kohottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat 
vaalenneet sadonkorjuuta varten.”  
– Jeesus

Kurssi varustaa ja rohkaisee kaikkia evankelioinnista kiinnos-
tuneita viemään evankeliumia rohkeasti, viisaasti ja valoisas-
ti  eteenpäin. 
Opettajina: Markus Sainio, Teppo Lehtomäki, Jari Lindroos 
ym.
Majoitus ja ruokailut koko viikonlopulta 60 euroa/henkilö.
Jokainen osallistuja tarvitsee seurakunnan suosituksen. 
Ilmoittautumiset 22.7. mennessä.
Lisätietoja: markus.sainio@rukoushuone.fi  
tai p. 040 412 0885 

12.–14.8.2022

ONE WAY KONFERENSSI
pe 12.8. klo 18.00 – su 14.8. klo 16.00

Konferenssiteltassa Hauhon keskustassa
Puhujina: Prem Kodali (Intia), Tapani Suonto, Teppo Lehto-
mäki, Jari Välilä ym.
Musiikissa: One Voice -kuoro, Tiina Sinkkonen, Leena Lii-
matainen, Henry Janssen ym.
Majoitusmahdollisuus One Way Centerissä 20 euroa / yö.
Mahdollisuus ruokailuun konferenssialueella.
Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy!

LAUANTAISIN klo 16.00

Lauantait
TAKAN ÄÄRELLÄ

One Way Centerin juhlasalissa, Vihniöntie 4

Ohjelmassa: 
• yhteislaulua ja ylistystä 
• opetusta ja musiikkia 
• rukousta ja rukouspalvelua

Puhujat:
 28.5. Joel Kodali (Intia) 
 4.6. Tapani Suonto 
 11.6. Jari Lindroos
 18.6. Teppo Lehtomäki, Maurizio ja Tuula Secondi
 25.6. Jari Välilä
 9.7. Les Wheeldon (Englanti)
 16.7. Ensio Manni
 23.7. Teppo Lehtomäki
 31.7. Henry Janssen
Kaikki tervetulleita! 
Ei edellytä ilmoittautumista.

Majoitus ja ruokailut yht. 30 euroa / päivä tai 60 euroa / viikonloppu (pe–su), omat liinavaatteet

Tervetuloa Hauholle!
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TEKSTI tapaNi SuoNto  KUVA JERE JoHaNSSoN

Juuri valmistuvan one Way Centerin vieressä, toisella puolella katua, on myynnissä 
vanha koulu, josta one Way on tehnyt aiesopimuksen lunastaakseen sen uudeksi 
laupeudentyön keskukseksi. Rakennuksen alakerta on jo aiemmin remontoitu laa-
dukkaasti asumiskäyttöön ja yläkertakin vaatii vain pintaremonttia. 

Viime kuukausina olemme kohdan-
neet aivan uudenlaista hätää, ei 
vain maailmalla, vaan myös täällä 

Suomessa. Sotauutiset Ukrainasta ovat 
järkyttäneet koko maailmaa. Olem-
me seuranneet suurella myötätunnolla 
miljoonien pakolaisten vaellusta pois 
sodan jaloista. Samalla olemme jou-
tuneet kysymään, miten me voisimme 
auttaa näitä kotinsa menettäneitä, hä-
dässä olevia ukrainalaisia. Nykyinen 
työmme pakolaisten auttamiseksi ei 
veny enempään.

Näiden kysymysten täyttäessä mie-
lemme kävi ilmi, että One Way Cente-
rin naapuritalo Hauholla on myynnissä, 
ja sen 400 neliötä tarjoaisivat loistavat 
puitteet hädässä olevien lähimmäis-
temme auttamiseen.

Entiseen kunnantaloon pian valmis-
tuva One Way Center tulee toimimaan 
koulutuskeskuksena koko One Wayn 
työlle, eikä siellä voi pysyvästi asuttaa 

ihmisiä. Alueen asemakaava kieltää ra-
kennuksen käytön asumistarkoituksiin. 
Tien toisella puolella olevaa entistä 
koulurakennusta kielto ei koske.

HäTä KASVAA SUOMESSA
Saamme nykyään päivittäin avunpyyn-
töjä suomalaisten syrjäytyneiden mies-
ten ja naisten auttamiseksi. Osa heistä 
on kärsinyt päihdeongelmista, osa on 
joutunut jostain muusta syystä elämäs-
sään kriisiin ja odottaa nyt, että One 
Way ottaisi heidän hätänsä huolekseen. 

Meillä on Espoossa miehille tar-
koitettu vastaanottokeskus ”Perjantai-
koti” lyhytaikaista apua varten, mutta 
se ei riitä siihen suureen tarpeeseen, 
jota kohtaamme nyt päivittäin. Tämä 
miesten ja naisten hätä tulee vielä kas-
vamaan lähiaikoina runsaasti.

Jouduimme luopumaan miesten- 
ja naistenkodeistamme niiden suurten 
vuokra- ym. kulujen vuoksi muutama 

vuosi sitten. Oman kiinteistön hankki-
minen tähän tarpeeseen on taloudel-
lisesti ainoa toimiva ratkaisu. Laupeu-
dentyö on ollut aina keskeinen osa 
koko One Wayn työnäkyä.

Toivon Majatalo voisi tarjota vasta-
uksen kaikkiin tarpeisiimme aivan uu-
den kotimaan 
työmme pääkes-
kuksen vieres-
tä. Siellä asuvat 
voisivat osallistua myös hengelliseen 
opetukseen ja tulla näin mukaan kas-
vamaan hengellisesti yhteydessämme.

Hauhon vanha koulurakennus on 
nyt varattu meille pienellä käsirahal-
la, mutta loppusumma 144 000 euroa 
pitäisi suorittaa mahdollisimman pian. 
Haluamme jättää tämän rukousaiheeksi 
kaikille työmme ystäville. ”Anokaa niin 
teille annetaan”, sanoi Jeesus. 

Rukousaiheena Toivon Majatalo 

”Ihaninta ihmisessä on 
hänen laupeutensa”

rUKOUSaIHe
pyydämme esirukousta, että saisimme varat 
hauhon vanha koulurakennuksen hankkimi-
seksi uudeksi laupeuden työn keskukseksi.

Jos haluat lahjoittaa varoja tätä tarkoitusta 
varten, sen voi tehdä viitteellä 4006  
tilille fi56 2058 1800 0076 71

HauHo

Ukrainan 
pakolaisille,

Suomen 

syrjäytyneille.
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näin seuraat One Wayn  
lähetyksiä eri kanavissa

Antenni-tV
One Way TV on katsottavissa antenniverkkoa käyttä-
vissä televisioissa kanavapaikalla 30.

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

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

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

Lisätietoa sisäantenneista voit tiedustella elektroniik-
ka- ja kodinkonemyymälöistä.

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

one WAy tV netissä:

Mene tietokoneen, tabletin 
tai puhelimen selaimella 
osoitteeseen oneway.tv

seurAA somessA

ONE WAY TV
– suosittelemme!

Antenni-TV: kanava 30
la klo 15 ja 19, su klo 9 ja 19
Netissä osoitteessa: oneway.tv

NAISTENPÄIVÄT 
Naiset tärkeiden teemojen äärellä.

HENgEllINEN jOHTAjuuS 
Hengellisen johtajuuden pääpiirteet.

RAKENNATKO KAllIOllE 
Opetusohjelma, jossa avaimia tervee-
seen uskonelämään.

HARD TAlK 
Keskusteluohjelmassa on suoraa 
puhetta ajankohtaisista ilmiöistä.

EVANKElISTAN SYDÄMElTÄ 
Maija Haikosen rohkaiseva ohjelma-
sarja uskonelämästä.

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

www.nepalska.fi     facebook.com/nepalska/

one WAyn oHJelmAA rADio Deissä: 
Keskiviikkoisin klo 18.00, uusinta perjantain ja 
lauantain välisenä yönä klo 00.00.
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TEKSTI HaNNa toRVaLdS   KUVAT aNtti aLaNKo Ja SaMuLi LaHtELa

Jumala antoi näyn

– ja raskas pyhäkoulutyö muuttui iloksi

Kun saarijärveläinen kolmen lapsen äiti Eevi Alanko korona-
aikaan siivosi kotiaan, hän rukoili samalla ja kiitti Herraa 

kaikesta siitä, mitä hän oli voinut antaa lapsilleen ja miten 
hyvää lasten elämä oli. Yhtäkkiä siinä rukoillessaan Eevi 

näki näyn, jossa hänen riutuneet, laihat lapsensa roik-
kuivat hänessä kiinni ja anoivat ravintoa.

Aluksi järkytyin ja ihmettelin näkyä. 
Sitten tajusin, että Jumala näytti 
minulle lasteni hengellisen tilan, 

Eevi Alanko kertoo. – Ymmärsin, että 
olin antanut lapsilleni omasta mielestä-
ni kaikkea aineellista hyvää, mutta tär-
kein oli jäänyt sen varjoon. Vaikka meillä 
luettiin iltarukouksia ja lastenraamattu-
akin, olimme raapaisseet vasta pintaa.

Eevi sanoo, että näky puhutteli hän-
tä syvästi, koska sen myötä hän ymmär-
si oman mummonsa välittämän hen-
gellisen perinnön merkityksen. – Olin 
pitänyt itsestään selvänä, että olin saa-
nut kuulla Jeesuksen sanoja lapsena. 
Ymmärsin, että lapsillani ei vielä ollut 
tätä arvokkainta perintöä.

KUlTAJAKEITA RAAMATUSTA
Eevi Alanko on lähtöisin uskovasta ko-
dista, jossa nimenomaan mummo ru-
koili ja kantoi lapsiaan ja lastenlapsiaan. 

– Mummostani näki, että Jeesus on 
hänen elämässään kaikkein tärkeim-
mällä sijalla. Hänen seurassaan sain ko-
kea, että Jeesuksen sanoissa on elämä, 
Eevi kertoo. – Mummo siunasi minut jo 
pienenä Jeesus-tielle, ja aina kun tapa-
sin mummon, hän antoi minulle erilai-
sia kultajakeita Raamatusta. 

Mummon antamia jakeita olivat mm. 
”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat 
rukoillen.” (Jer. 31:9), ”Kultaomenia 

vallaan eräänlaista suorittamista, ja jollei 
siihen ole Jumalan antamaa näkyä, sitä 
ei jaksa pitkään. Jotenkin lapsityö tuntui 
aina olevan raskasta, eikä vapaaehtoisia 
liiemmin ollut. Tämä sai aikaan turhau-
tumista. Näyn myötä lapsityö on saanut 
ihan uuden merkityksen – se on ilo!

Puolisonsa Antti Alangon Eevi ta-
pasi Jyväskylässä paikallisessa seura-
kunnassa, kun hän opiskeli Jyväskylän 
yliopistossa erityisopettajaksi. Eevillä ja 
Antilla on kolme lasta: Leevi 11 v, Aada 
9 v ja Joona 6 v.

Kahdeksisen vuotta sitten Eevi ja 
Antti lapsineen palasivat Jyväskylästä 
Saarijärvelle. Sinne tultuaan he olivat 
pitkään ilman omaa seurakuntaa. 

– Jumalan antaman näyn jälkeen 
oivalsin, että Jumala vahvisti minulle 
lapsityön palvelutehtävän ja että Hän 
tulee antamaan myös voiman siihen, 
Eevi kertoo. – Samalla Raamatun sana 
alkoi vetää Anttia ja minua yhä enem-
män puoleensa.

Koska oli korona-aika, Eevi ja Antti 
alkoivat pitää pyhäkoulua kotona omil-
le lapsilleen. – Sain eräästä seurakun-
nasta vanhan flanello -raamatunope-
tussarjan ja levitimme sen kaikki 300 
kuvaa taustakankaineen yläkerran au-
laan, Eevi naurahtaa.

hopeamaljoissa ovat oi-
keaan aikaan lausutut sa-
nat.” (Snl. 25:11), ”Muista 
Luojaasi nuoruudessasi, 
ennen kuin pahat päivät 

tulevat ja joutuvat ne vuo-
det, joista sanot: Nämä eivät 

minua miellytä.” (Saarn. 12:1) 
ja ”Sana on sinua lähellä, sinun 

suussasi ja sinun sydämessäsi; se 
on se uskon sana.” (Room. 10:8).
Eevi oli kyllä säilyttänyt lapsenus-

konsa, mutta juurtuminen elävään us-
koon tapahtui vasta aikuisiällä, ja mum-
mon antamilla jakeilla oli suuri merkitys 
myöhemmissä uskonkriiseissä.

– Vasta parin vuoden ajan olen sel-
keästi ymmärtänyt ja tuntenut oman 
syntisyyteni sekä sen, mitä Jeesus on 
tehnyt puolestani. Ymmärrän, että Jee-
sus ei ole vain haavojen parantaja vaan 
Pelastaja, joka on pelastanut minutkin 
synneistäni. Jollei ymmärrä omaa synti-
syyttään, ei voi kasvaa uskossa.

KOTIPyHäKOUlU 
Lapsesta asti seurakuntakuvioissa kas-
vaneena Eevi on ”aina” ollut lapsityös-
sä mukana. 

– Jo nuorena vedin pyhäkoulua ja 
Jippii-kuoroa, Eevi muistelee. – Se oli ta-

Eevi ja perheen lapset Leevi, Aada ja Joona.

Pyhäkoululaiset opettajiensa Janikan, Eevin ja Sadun kanssa. 

Lapset
SEuRAKuNNASSA
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– Lapset innostuivat siitä valtavasti 
ja he janosivat Raamatun Sanaa. Kerran 
nuorimmainen itki, kun Jeesus-tarinan 
sijaan olisikin ollut vaihteeksi muumikir-
ja, Eevi muistelee.

Jonkin ajan kuluttua Eevi ja Antti 
suunnittelivat pyytävänsä Eevin veljen, 
Miika Grönqvistin, lapset kotiinsa py-
häkouluun. 

– Kun kerroin kotipyhäkoulustam-
me Miikalle puhelimessa, sain kuulla, 
että Saarijärven One Way -seurakun-
nassa on rukoiltu lapsityön puolesta 
jo pitkään. Ymmärsimme Antin kans-
sa, että voimme yhtä hyvin siirtyä pi-
tämään pyhäkoulua One Way -seura-
kunnan tiloihin ja samalla useampikin 
lapsi saisi kuulla Jumalan Sanaa, Eevi 
kertoo.

”IlMAN MINUA ETTE VOI MITääN 
TEHdä.”
One Wayhin siirtyminen oli Eeville pieni 
kynnys – hän mietti, miksei pyhäkoulu ol-
lut aiemmin ilosta käsin toteutunut siinä 
seurakunnassa, johon hän oli kuulunut.

 – Päätimme luovuttaa asian koko-
naan Jumalalle. Uskon, että Jumala 
halusi näyttää minulle, ettei kyse ole 
mistään tietystä kirkkokunnasta tai 
seurakunnasta, tai siitä, että itse mää-
rittelisin miltä Jumalan työn tulisi näyt-
tää. Jumala oli antanut minulle näyn ja 
valmistanut tien sen toteuttamiseen. 
Saimme vain astua siihen, ja nyt meil-
lä on myös mahtava seurakuntayhteys 
One Waylla, Eevi iloitsee.

Saarijärven One Way -seurakunta on 
aika pieni, mutta hyvin tiivis ja palava. Seu-
rakuntalaiset ovat aktiivisia evankeliumin 
työssä, kukin armoituksensa mukaan. 

– Tuntui ihanalta, kun seurakunnan 
johtoryhmä, johon Miikakin kuuluu, 
otti meidät niin avoimesti vastaan. Ja 
aina kun on pyhäkoulu, sen puolesta 
rukoillaan – ja sen huomaa.

Pyhäkoulua pidetään nyt kaksi-kol-
me kertaa kuukaudessa. Yleensä Eevi 
ja Antti vetävät sitä vuoroviikoin Miikan 
vaimon Janika Grönqvistin kanssa. Vä-
lillä mukana opettamassa on myös Satu 
Lahtela.

– Janika on askarteluihminen, 
Eevi kertoo. – Kun minulla ja Antilla 
on ensin flanelloilla Raamatun ope-
tusta, niin seuraavana sunnuntaina 
pyhäkoululaiset askartelevat edelli-
sellä kerralla opitun Raamatun kerto-
muksen pohjalta.

Eevillä ja Antilla on nyt ilo ja rauha 
Pyhässä Hengessä tehdä lapsityötä yh-
dessä – se ei enää kuluta, vaan antaa. 

– On valtava ilo tehdä tätä työtä! Ih-
mettelin aiemmin, miten joku palaa esim. 
katuevankelioinnille, mutta nyt ymmär-
rän, että hänellä on Jumalan antama kut-
su ja näky siitä. On mahtavaa, että Juma-
la kutsuu jokaisen juuri oikealle paikalle. 
Jeesus sanoikin, että ”Ilman minua te 
ette voi mitään tehdä.” (Joh. 15:5) 

Billy Graham kertoi valmista-
vansa saarnat niin, että 6-vuo-
tiaskin ne ymmärtää. Hyvät 

puhujat kuten Graham käyttävät pal-
jon tarinoita puheissaan. Lapsityössä 
huomioidaan tarinoiden kerronnassa 
myös näköaisti. Nuket tai flanello-
kuvat sekä lavasteet luovat raama-
tuntarinoiden näyttämöä, henkilöitä 
ja tapahtumia lasten silmien eteen. 
Useamman aistin kautta vastaanotet-
tu sanoma jää paremmin mieleen, 
varsinkin jos sen kokeminen on ollut 
elämys. Siksi teatteri ja nukketeatteri 
ovat vahvoja välineitä, Sirkku toteaa.

– Runsaat 10 vuotta sitten keikkai-
limme nukketeatteri Valkovillan kans-
sa Malmin kirkossa. Valtava rakennus 
oli täynnä alakoululaisia. Lapset kuun-
telivat ja katselivat Tyhjän haudan ta-
pahtumia hiirenhiljaa. Tunsin, miten 
Jumalan Henki oli voimakkaasti läsnä 
ja lasten sydämet avoimia ottamaan 
vastaan kaiken mitä esityksen jälkeen 
kerroin Jeesuksesta. Lapsuus onkin 
hengellisen kylvön kannalta erityisen 
otollista aikaa; erään amerikkalaisen 
tutkimuksen mukaan 85 % uskovista 
on tullut uskoon 4–14 vuotiaana.

RUKOIllAAN UUSIA 
lAPSITyöNTEKIJöITä
One Wayssä Sirkun tehtävänä on in-
nostaa ja tukea OW-seurakuntia lap-
si- ja pyhäkoulutyössä sekä kartottaa 
työn tilanne. Sen ohella hän koulut-
taa Helsingissä draama- ja panto-
miimiryhmää. One Way seurakunnat 
voivat tilata ryhmää esiintymään Toi-
von Missio -tapahtumiin.

– Olen ollut yhteydessä joihin-
kin One Way -seurakuntiin, Sirkku 
kertoo. – Seurakunnissa joissa py-
häkoulu ei toimi, se johtuu yleensä 
henkilöresurssien tai tilanpuutteesta. 
Rohkaisenkin seurakuntia rukoile-
maan lapsityön puolesta. Toimivakin 
pyhäkoulutyö voi tuntua raskaalta, 
jos näky ja kutsu on himmennyt. Sil-
loin on tärkeää itse voimaantua Jee-
suksen yhteydessä. Sirkun toiveena 
on, että opetuslapseuskouluissa pi-
dettäisiin esillä mahdollisuutta osal-
listua tai käynnistää pyhäkoulutyö. 
Työn tueksi hän on perustanut ke-

hittämistyöryhmän, jonka tarkoitus on 
tukea lapsityöntekijöitä senkin jälkeen 
kun oma pesti on ohi.

VIIKONlOPPUKURSSI 
lAPSITyöNTEKIJöIllE
Hauholla järjestetään 26.–28.8. kurssi 
lapsi- ja pyhäkoulutyöntekijöille. Mu-
kaan mahtuu myös työstä kiinnostu-
neet. Kurssi tulee sisältämään runsaasti 
vuorovaikutusta; kokemusten ja hyväksi 
havaittujen käytäntöjen jakamista. Sirk-
ku lupaa myös opastusta raamatunker-
tomusten dramatisointiin ja nukkedraa-
mojen luomiseen.

– Kerrotaan kuuluisan julistajan, D. 
L. Moodyn aloittaneen palvelutyönsä 
pyhäkoulusta. Mutta ”uran” huippu 
voikin löytyä lapsityöstä, Sirkku sanoo. 
– Herra valitsee ihmisten silmissä vähä-
pätöiset työtovereikseen. Lähetystyös-
sä evankeliumi saavuttaa perheitä ja 
kyliä usein juuri lapsityön kautta.

Sirkun työkausi One Wayllä kes-
tää puoli vuotta, joten nyt kannattaa 
hyödyntää hänen monipuolinen koke-
muksensa lapsi- ja nuorisotyöstä sekä 
draama- ja nukketeatteriesityksistä. 
Lapsityöhön liittyy myös perhetyö. 
One Way haluaa rohkaista vanhempia 
ja antaa heille välineitä lasten kristilli-
seen kasvatukseen mm. järjestämällä 
22.–24.7. perheleirin Hauholla. Myös 
siellä Sirkku on mukana. 

Lapsityössä tarvitaan näkyä 
ja konkretiaa

Lapsityössä havainnollistaminen on äärettömän tärkeää, koska lapset eivät 
ymmärrä kaikkia sanoja ja käsitteitä. one Wayn lapsi- ja pyhäkoulutyön 
kouluttajana ja vastuuhenkilönä aloittanut sirkku porkka tietää sen hyvin mm. 
pitkäaikaisen nukketeatterikokemuksensa johdosta. 

TEKSTI HaNNa toRVaLdS   KUVA attE auViNEN
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rankkakin menneisyys voi olla rikkaus

13-lapsisessa lestadiolaisperheessä kasvanut Riku Hytönen 
huomasi jo alle kouluikäisenä, että kun on pelottava, on elos-
sa. Ja niin Rikun ainoa hallitsemiskeino nuorena oli väkivalta. 

TEKSTI HaNNa toRVaLdS    KUVA JooNataN Luoto

JUmaLaN kÄyTöSSÄJUmaLaN kÄyTöSSÄ

Riku Hytönen koki, että jo lap-
suuden perheessä elämä oli 
eräänlais ta pelolla hallitsemista.

– Lestadiolaisuus vaikutti siten, että 
minkäänlaista omaa identiteettiä ei 
päässyt rakentumaan, hän toteaa. – Sa-
nottiin aina, että sinun pitää tehdä näin 
ja näin, mutta ei yhtään eletty niin kuin 
opetettiin. Noin 16-vuotiaana ymmär-
sin, että kun on äkkiarvaamaton ja väki-
valtainen, sillä saa arvostusta.

Koulunkäynti ei Rikua juuri kiinnos-
tanut. – Minulla oli siinä kaikki mahdol-
liset auktoriteettiongelmat, oppimis- ja 
keskittymishäiriöt. Sain kuitenkin perus-
koulun käytyä.

Peruskoulun jälkeen Riku meni am-
mattikouluun autopuolelle. Vaikka hän 
oli suunnitellut, että hänellä olisi joskus 
oma autokorjaamo, koulu jäi kesken. 

– Kolme kertaa aloitin uudestaan, 
mutta lopputulos oli aina sama, Riku 
kertoo. – Kun olin kotona oppinut teke-
mään paljon käsilläni, koin, etten välttä-
mättä saanut koulusta mitään lisää. Ja 
teoriaopiskeluun minulla ei ollut yhtään 
mielenkiintoa.

läHIMMäISENRAKKAUS PElASTI
Samanaikaisesti Riku piti arvostustaan 
yllä väkivallalla. Hän eli kaksi vuotta elä-
mää, jossa sekä väkivalta että alkoholi 
olivat aktiivisesti lähes kaikessa muka-
na. Väkivallan kohteille tapahtui ilkei-
täkin asioita, mutta Riku ei vielä jäänyt 
monestikaan kiinni.

Tuomiot tulivat myöhemmin – sil-
loin, kun hänen elämänsä muuten oli 
jo raiteillaan. Riku ei koskaan joutunut 
vankilaan, mutta sai useampia ehdolli-
sia vankeustuomioita mm. väkivallasta, 
varkauksista ja rattijuopumuksesta.  

Jossain vaiheessa väkivaltaan tur-
vautuminen rupesi kuitenkin käymään 
liian raskaaksi ja pelottavaksi. 

– Aloin huomata, ettei tämä ole 
mitään oikeaa elämää, vaan älyttö-
män kuluttavaa, Riku sanoo. – Millään 
ei ollut minkäänlaista tarkoitusta tai 
suuntaa. Lopulta päätin jättää koko sen 
porukan, jossa olin pyörinyt, ja muutin 

aika pitkän matkan päähän setäni luo. 
Hänellä oli autokorjaamo, ja pääsin sin-
ne töihin.

Riku asui asuntovaunussa. Sedän 
vaimo teki joka päivä ruoan ja pesi Ri-
kun pyykit. 

– Ihmettelin, mistä johtui, ettei hän 
ikinä vaatinut minulta mitään, vaan hy-
väksyi minut juuri sellaisena kuin olin. 
Se oli ensimmäinen kokemus siitä, että 
saa olla ihan oma itsensä. Se oli pe-
lastus minulle. Myöhemmin ymmärsin, 
että lähimmäisenrakkaus saa ihmiset 
toimimaan noin.

Sedän luota Riku meni armeijaan, 
joka kaikista hänen aiemmista aukto-
riteettiongelmistaan huolimatta meni 
äärimmäisen hienosti. 

– On todella tärkeää, kun saa arvos-
tusta toimimalla hyvin, Riku toteaa. – 
Se muutti käyttäytymistäni aika paljon.

JUMAlA ON OlEMASSA!
Riku alkoi elää ns. normaalia elämää. 
Mutta koska hänellä oli lapsesta asti 
ollut tarve mitata kaikki suorituksilla, 
suorittaminen jatkui yhä – paljon töitä ja 
paljon liikuntaa. Viitisen vuotta sitten Ri-
kua vuotta nuorempi veli raitistui, ja hän 
ja Riku alkoivat jutella kokemuksistaan.

 – Vihasin maailmassa kaikkein eni-
ten tätä veljeäni ennen hänen raitistu-
mistaan, Riku tunnustaa. – Raitistumi-
sen jälkeen aloimme kuitenkin lähentyä 
ja keskustelimme paljon. Vihani loppui 
täysin ja tilalle tuli ymmärrys. Huoma-
sin, että moni asia oli itsellänikin vinou-
tunut lapsesta asti. Tajusin, minkälaisia 
luonteenvirheitä olin kantanut mukana-
ni ja aloin käydä niitä läpi.

Siinä vaiheessa eräs tuttava kehotti 
Rikua etsimään henkisyyttä elämään. 
Riku päätti tehdä niin ja aloitti buddha-
laisuudesta. Se ei kuitenkaan avautu-
nut, ja Riku jatkoi etsintää.

 – Jossain vaiheessa koin, että nyt 
joku suurempi – Jumala – puhuu minul-
le. Se oli niin valtavaa, että sitä oli vai-
kea ymmärtää. Ja kun yhtenä päivänä 
ajelin töistä kotiin, tiesin, että Jumala 
on olemassa.

Riku ymmärsi, että koska hän oli 
kuunnellut niin paljon Sanaa lapsuu-
dessaan, jotain siitä oli jäänyt elämään. 
– Soitin sitten kaverilleni, että olen tul-
lut uskoon.

”TOTUUS TEKEE TEIdäT VAPAIKSI” 
Uskoontulon myötä kaikki muuttui. Ki-
visydämestä tuli lihasydän, ja samalla 
Rikulle nousi valtava synnintunto. 

– Pyhä Henki veti lähemmäksi Ju-
malaa, mutta alkoi samalla näyttää, 
mitä kaikkea olin tehnyt ja miten olin 
hallinnut väkivallalla jo ennen koulu-
ikää. Ne olivat asioita, joista ei ikinä 
oltu puhuttu. 

Riku huusi sydämestään Herraa 
avuksi. Hän rukoili apua, ja sai voiman 
kertoa kaiken, mitä omallatunnolla oli. 

– Tunnustin kaiken sekä Herralle 
että useammallekin läheiselle, Riku sa-
noo. – Kun synnintunto oli niin valtava, 
oli tärkeää, että lähellä oli joku, joka 
kuunteli. Kun kaikki sitten oli kerrottu, 
sain kokea, että Raamatun sana ”To-
tuus tekee teidät vapaiksi” (Joh. 8:32) 
kävi toteen minunkin kohdallani. Koko 
maailma muuttui silloin.

Riku tunsi ensimmäistä kertaa elä-
mässään, että hän kelpaa juuri sellaise-
na kuin on. Sisimpään tuli rauha. Myös 
jumalakuva muuttui täysin. Kun Jumala 
aiemmin oli ollut vain ankara käskijä, 
Riku oppi nyt tuntemaan Hänet rakas-
tavana ja totuudellisena Isänä. 

TäRKEä MIESTENPIIRI
Riku alkoi käydä kirkossa ja yhteiskris-
tillisissä hengellisissä tilaisuuksissa sekä 
lukea Raamattua. Hän oli kuullut myös 
One Waystä ja tutustunut sen toimin-
taan netissä, ja kun yksi ystävä vuosi 
sitten kertoi hänelle Jyväskylän One 
Wayn miestenilloista, Riku meni sinne. 

– Siellä tunsin, että nyt löysin sen 
yhteisön, mitä olen tarvinnut koko 
elämäni ajan. Yhteisönä piiri on äärim-
mäisen hyvä. Siellä pystyy jakamaan 
kaikkea. Minulle on myös ollut tärkeää 
kasvaa Sanan ja Herran tuntemisessa.  

Ja kun One Wayltä tuli sähköpos-
tia, jossa Hauholle kaivattiin ammatti-
taitoista laattamiestä, Riku ilmoittautui 
heti. 

– Olen nyt ollut Hauholla neljä ker-
taa, yhteensä muutaman viikon, ja ensi 
viikonloppuna menen taas, Riku ker-
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too. – On tärkeää olla rakentamassa 
jotain omalla panoksellaan. Koen, että 
pystyn antamaan Herralle sen, mitä kä-
silläni teen, sekä Jyväskylän seurakun-
nassa että Hauholla.

Riku on toiminut rakennusalalla 17 
vuotta, nykyään alan yrittäjänä Jyväsky-
lässä, joten taitoa ja kokemusta töihin 
löytyy. 

KESKUSTElUAPUNA 
KOHTAlOTOVEREIllE
Uskoontulonsa jälkeen Riku sai Herralta 
voimaa kohdata kaikki vanhat tekonsa, 
omin voimin hän ei ikinä olisi pystynyt 
siihen. Hän toteaa, että häpesi aiemmin 
menneisyyttään ja juoksi sitä karkuun. 

Mutta kun omalle menneisyydelleen ei 
mahda mitään, on hienoa, että Jumala 
pystyy sitäkin käyttämään. 

– Olen saanut olla viemässä evanke-
liumia muille ja tuonut porukkaa mukaan 
seurakuntaan, Riku kertoo. – Aika ajoin 
myös aivan tuntemattomat ihmiset soit-
tavat ja sanovat, että tarvitsisivat vähän 
apua. ”Sinulla on kuulemma elämä muut-
tunut”, he sanovat ja pyytävät kerto-
maan, miten – jospa se auttaisi heitäkin.

Soittajilla on usein samoja ongel-
mia, joita Rikulla itselläänkin on ollut. 
Välillä hän on keskustellut jonkun soit-
tajan kanssa satojakin kertoja. Osasta 
näistä ihmisistä on tullut Rikulle erittäin 
hyviä ystäviä. 

– Omassa voimassa tällaista ei voisi 
tehdä, Riku sanoo. – Pitää vain luottaa 
Jumalaan ja olla eräänlaisena välikäte-
nä. Jumalan käytössä menneisyyskin 
voi olla rikkaus.

Rikun omin voimin yrittäminen on 
nyt loppunut. – Olen löytänyt sen par-
haan turvan elämääni, Jeesuksen, joka 
on ristintyöllään sovittanut koko men-
neisyyteni. Se on kaikki, mitä tarvitsen. 
Ja jos koen, että elämäni on taas me-
nemässä vinoon ja rauhani häiriintyy, 
minulle tulee heti halu uudelleen pala-
ta ristin juurelle. Siellä armo on loppu-
maton. 
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kotimaa

Vantaan one Way -seurakunnan väen jokainen 
aamu alkaa yhteisellä ajankohtaisella raamatun-
kohdalla. Yleensä 2–5 jakeen mittainen teksti 
saatesanoineen tulee Whatsappin kautta kym-
menille seurakuntalaisille. idea syntyi huhtikuus-
sa 2020, kun koronan ensimmäinen aalto sulki 
kokoukset. Whatsapp-ryhmään liittyi heti noin 
30 seurakuntalaista. Ringin nimenä on one Way 
Vantaan porina. Nyt käytössä on lisäksi   
Whatsappia vastaava Signal-sovellus.

Palvelun keksi ja sitä ylläpitää Vantaan 
One Wayn vanhimmistoveli Jussi Moi-
sio. Hiljaisinakin korona-aikoina ryhmä 

on lisännyt yhteyttä, ja jaettu Sana on roh-
kaissut. Palvelu on osoittautunut tärkeäksi ja 
pidetyksi. Yhteisiä aamuja ja eri raamatun-
kohtia on kertynyt jo yli 600 eikä Raamatun 
sisältöä ole vasta kuin raapaistu.

– Aloin laittaa Porinaan aamuisin lyhy-
ehkön, muutaman jakeen pituisen otteen 
Raamatusta, niin Vanhasta kuin Uudesta 
testamentista. Raamatunkohtien valinnas-
sa on ollut ohuena ajatuksena ajankohtai-
suus, mutta soveltaen. Yksi ohjuri on ollut 
Jumalan Sanan esille tuominen selvästi, niin 
synnistä kuin armosta. Silloin tällöin raama-
tunkohdan jatkeeksi on laitettu jokin ajan-

erilaisia Raamatussa esiintyviä sanoja, 
kertoo Jussi Moisio.

Keskustelun määrä ryhmässä vaih-
telee, joka päivä ei tule kommentteja, 
mutta silloin tällöin ”poristaan” enem-
mänkin. Henkilöiden määrä ringissä on 
pysynyt yli puolitoista vuotta suhteelli-
sen samana. 

– Toisinaan mukana olijat jakavat 
omia tuntemuksiaan raamatunkohdista 
sekä jakavat myös linkkejä hengellisiin, 
puhutteleviin lauluihin. 

15.2.22:
Jes. 55: 1-2. Kuulkaa, kaikki jano-

avaiset, tulkaa veden ääreen. 
Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, os-

takaa ja syökää;  tulkaa, ostakaa ilman 
rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 

Miksi annatte rahan siitä, mikä ei 
ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä 
ei ravitse? 

Kuulkaa minua, niin saatte syödä 
hyvää,  ja teidän sielunne virvoittuu li-
havuuden ääressä.

6–7 Etsikää Herraa silloin, kun hä-
net löytää voidaan; huutakaa häntä 
avuksi, kun hän läsnä on.

Jumalaton hyljätköön tiensä ja vää-
rintekijä ajatuksensa ja palatkoon Her-
ran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja 
meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä 
on paljon anteeksiantamusta. 

Vantaa

TEKSTI JA KUVA JuSSi MoiSio

Päivä alkaa yhteisellä Jumalan Sanalla

roHkaiseVia uutisia suomen    one Way -seurakunnista

kohtaiseen tapahtumaan liittyvä kom-
mentti. Raamatunkohtien haussa tulee 
hyödynnettyä esim. vanhojen saarnaa-
jien netissä olevia puheita ja kirjoituksia 
sekä One Wayn pastorien puheiden 
Raamatun viitteitä. Hyvä apuväline on 
tietokoneella oleva Raamattu365-so-
vellus, josta voi monipuolisesti hakea 

Helsinki

TEKSTI JA KUVA LEENa KiNNuNEN

Raamatun naisista oppia myös meille
Maaliskuun alussa Helsingin One Way -seurakunnassa vietettiin naisten 
iltapäivää pitkän tauon jälkeen, koronarajoitusten juuri poistuttua.

Iltapäivässä oli paikalla noin 25 naista. 
Viime syksynä Housessa kokoonnuttiin 
kerran kuussa naisteniltoihin, joissa pää-

simme rakentumaan ja kokemaan yhteyttä. 
Syksyllä teemana oli kutsumus, johon liitty-
en illoissa oli alustus sekä keskustelua ja ru-
kousta. On ollut antoisaa oppia tuntemaan 

toisiamme ja toistemme armoitusta 
paremmin. Monet meistä ovat käyneet 
samassa seurakunnassa vuosikausia 
kuitenkaan oikein tuntematta toisiam-
me. 

Naisten iltapäivä oli jatkoa syksyllä 
alkaneelle työlle. Puhujana oli Maija 

one Way -seurakunnat
One Way tekee seurakuntia istuttavaa lä-
hetystyötä eri puolilla maailmaa. Suomessa 
perustimme ensimmäisen One Way -seura-
kunnan vuonna 2003 Helsinkiin. 2020-luvul-

la ryhdyimme laajentamaan toimintaa myös 
muihin kaupunkeihin ja istuttamaan tarvitta-
essa uusia seurakuntia. Tänään toimintaa on 
useilla kymmenillä paikkakunnalla Suomessa.
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Haikonen, jonka huumorin sävyttä-
mästä opetuksesta mieleeni jäi eri-
tyisesti kaksi naista Raamatusta. Lea 
eli vaikeassa elämäntilanteessa. Lean 
lapsilleen antamista nimistä voidaan 
nähdä, kuinka hänen Jumala-suhteen-
sa syveni ajan myötä. Aluksi elämä 
pyöri hänen miehensä Jaakobin ym-
pärillä, mutta ajan kuluessa suhde Ju-
malaan tuli tärkeimmäksi. Jeesuksen 
tulisi olla myös meidän jokaisen elä-
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Turusta kuuluu kummia

Se löytyi  
-mediamissio lähestyy

roHkaiseVia uutisia suomen    one Way -seurakunnista

turku

män keskipiste. Meidät on kut-
suttu elämään Kristus-keskeis-
tä elämää, ei ihmiskeskeistä. 

Debora puolestaan oli us-
kollinen tehtävässään profeet-
tana ja tuomarina. Myös meille 
on tärkeää olla uskollinen niis-
sä tehtävissä, joihin Jumala on 
itse kunkin asettanut. Debora 
oli myös rohkaisija ja rinnalla 
kulkija, joka rohkaisi Baara-
kia lähtemään sotaan Kanaa-
nin kuninkaan sotajoukkoja 
vastaan. Samoin meidät on 
kutsuttu rohkaisemaan toi-
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siamme ja olemaan rinnalla kulkijoita. 
Joillekin tähän on annettu erityinen ar-
moitus.

Opetusten väliajalla saimme jakaa 
kahvikupposen äärellä elämäämme ja 
oppia tuntemaan toisiamme parem-
min. Päivän ohjelmaan sisältyi myös yh-
teistä ylistystä, rukousta ja keskustelua 
opetuksen esille kirvoittamista asioista. 
Palaute päivästä oli hyvää ja innosti 
ainakin minua tutkimaan Raamattua. 
Varsinkin Tuomarien kirjan kertomus 
Deboran ajan 20 vuoden miehityksestä 
ja sorrosta puhuttelee ajankohtaisuu-
dellaan. 

Seurakunnan tilaisuuksissa on 
kuultu kerta toisensa jälkeen kos-
kettavia puheita monien puhujien 

kautta. Työn hedelmänä kokouksiin on 
tullut paljon uusia kuulijoita, ja uusia 
jäseniä on saatu jatkuvasti siunata seu-
rakuntaan. Ihmisiä tulee myös tasaista 
tahtia uskoon ja moni heistä täyttyy hy-
vin pian myös Pyhällä Hengellä. Pikai-
sesti laskettuna ainakin 10 henkeä on 
tullut kirkkaasti uskoon viime aikoina. 
Juuri tätä kirjoittaessamme saimme 
taas viestin: ”Jälleen viime sunnun-
taina saimme rukoilla yhden henkilön 
puolesta, joka halusi tulla uskoon, ja 
yksi täyttyi Pyhällä Hengellä penkissä 
istuessaan kesken kokouksen. Tänään 
päiväpiirissä yksi nuori mies etsi jälleen 
pelastusta”.  

– Opetuksessa pyritään korosta-
maan paikallisseurakunnan merkitystä, 
jotta voitaisiin tarjota yhä useammille 
terve kasvupohja ja hengellinen koti, 
johon voi turvallisesti sitoutua. Näin uu-
sillakin uskovilla on myös mahdollisuus 
löytää oma paikkansa Jumalan valta-
kunnan työssä seurakunnan keskellä, 
kertovat turkulaiset.

Turun One Wayn rukousaiheena 
on, että Jumala lähettäisi seurakuntaan 
myös paimenen sekä lisää työmiehiä ja 
-naisia palvelemaan. ”Eloa on paljon, 
mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis 
elon Herraa, että Hän lähettäisi työmie-
hiä elonpellolle.” (Luuk. 10:2)

PyHä HENKI TOIMII
Herra on vaikuttanut myös kokoontu-
misten ilmapiiriin, ja se on muuttunut 
avoimemmaksi. Hän on käyttänyt erityi-

Turun One Way -seurakunnassa on viime kesän jälkeen 
tapahtunut paljon ja kaikki on pelkästään positiivista.

sesti sunnuntaijuhli-
en Sanan palvelijoita 
ilmapiirin aukaisijoi-
na. Pyhän Hengen 
maailma on myös 
avautunut monille 
ensimmäistä kertaa, 
ja moni on täyttynyt 
Pyhällä Hengellä. 
Myös siinä Herra on 
käyttänyt sananjulis-
tajia. Heistä mainit-
takoon mm. Markus 
Sainio, joka toimii 

One Wayn kotimaantyössä myös valta-
kunnallisena Missio-evankelistana.

Turussa rukoillaan edelleen, että 
armolahjat voisivat toimia jatkossakin 
terveesti, rohkeasti ja pelotta Raama-
tun esittämän opetuksen mukaisesti. 
Seurakunnassa uskotaan Pyhään Hen-
keen, mutta muistetaan myös Raama-
tun sanat: ”Äkää jokaista henkeä usko-
ko, vaan koetelkaa Henget, ovatko ne 
Jumalasta.” (1. Joh. 4:1)

MEdIATyö VIE SANOMAA lAAJAllE
Miro Heinosen ylläpitämä hedelmällinen 
mediatyö tavoittaa myös paljon ihmisiä. 
Turun One Wayn YouTube-kanavalla on 
jo yli 600 tilaajaa, ja sitä kautta voi kuun-
nella seurakunnassa pidettyjä saarnoja. 
Lähetykset ovat koskettaneet katsojia, ja 
sekin on johtanut osaltaan pelastuksen 
etsimiseen. Turun One Way -seurakun-
nan vaikutus paikkakunnalle on lyhyessä 
ajassa kasvanut merkityksessään aivan 
uudelle tasolle. Olkoon tämä rohkaisuksi 
myös niille paikkakunnille, missä otetaan 
vielä pieniä ensi askelia.  

Syksyllä käynnistyy koko Suo-
men kattava mediamissio, 
jossa suuri joukko seurakun-

tia on mukana. One Way osallistuu 
missioon seurakuntiensa kautta 
– riippuen kunkin seurakunnan re-
sursseista. 

OWM käynnisti jo viime vuon-
na oman Toivon Mission, joka jat-
kuu koko tämän vuoden. Tämä on 
meidän panoksemme yhteisessä 
tehtävässämme ja se työllistää One 
Wayta niin paljon, että kaikkeen 
muuhun eivät resurssimme riitä. 
Paikallisella tasolla monet OW-
seurakunnat osallistuvat kuitenkin 
oman missiomme ohessa myös Se 
löytyi -missioon. 

On kysytty, eikö One Way 
TV ole missiossa mukana. Medi-
apuolella Se löytyi -kampanja on 
AlfaTV:n, TV7:n, Radio Dein ja Ra-
dio Patmoksen yhdessä toteutta-
ma. Tiedotamme kuitenkin kana-
vallamme myös tästä missiosta sen 
käynnistyttyä syksyllä ja olemme 
siinä iloiten mukana.

Pyrimme myös antamaan oman 
panoksemme mm. syrjäytyneiden 
ihmisten auttamiseksi hoitokodeil-
lamme ja olemme mukana valmis-
telemassa Se löytyi -kampanjaa 
rukouksin. 

Enemmän asiasta seuraavassa 
Raportissa. 

Tapani Suonto

suomessa tapaHtuu
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Matka lain alta

Jumalan tuntemiseen

Jo lapsena Herraa kokosydämisesti seuraamaan lähtenyt Olli 
Hyvönen ajautui nuorena jyrkästi lain alle. Tuolloin 1990-lu-
vulla opetuksen ydin oli hänen seurakunnassaan se, että nyt 
kun Kristus on antanut kaikkensa sinun puolestasi, myös sinun 
pitää antaa kaikki Hänen vuokseen. Ja siihen Olli pyrki kaikin 
voimin omilla suorituksillaan.

Vuosien mittaan suorittamisen tie 
ajoi hänet kuitenkin täydelliseen 
uupumukseen. 

– Minulla ei ollut mitään käsitystä sii-
tä, että ’vapauteen Kristus on vapautta-
nut meidät’, Olli Hyvönen toteaa. – Kun 
laki ja Jumalan viha painoivat koko ajan 
hartioitani, en ymmärtänyt mitään siitä 
rauhasta ja ilosta, jota tänään saan ko-
kea.

JUMAlA KUUlI JA VASTASI
Vuonna 2005 hän lähti Pohjois-Pohjan-
maalta pääkaupunkiseudulle töihin, oli 

TEKSTI HaNNa toRVaLdS    KUVA EiNo HYVöNEN, 8 V

vuoden yhdessä seurakunnassa ja ko-
keili sitten toista, mutta missään niistä 
ei ollut sellaista kotia ja rauhaa, jota 
hän kaipasi. – Kävin Amerikkaa myöten 
kuuntelemassa ehkä elämäni mahta-
vimpia saarnoja, mutta kaikki meni ohi 
ja kovaa, mikään ei osunut kohdalle. 
Jumala oli hiljaa.

Työ oli Ollille eräänlainen pakopaik-
ka, mutta kun hän lähti ajamaan töistä 
kohti tyhjää kämppää, lainalaisuuden 
ja yksinäisyyden kasvattamat pelkotilat 
laukesivat. Olli huusi usein iltakausia 
autossa ja metsässä tuskaansa fyysi-

sesti niin kauan, että voimat loppuivat 
ja hän pystyi nukahtamaan.

– Juhannuksena 2010 ajauduin het-
keen, jolloin koin, että huomista päivää 
minulla ei enää ole. Päätin, että tapan 
itseni, Olli kertoo.

Juuri silloin Herra johdatti hänet van-
han helluntaisaarnaajan Tauno Rantalan 
luokse. – Tauno näki, että kaikki ei ollut 
kunnossa, ja sanoi: ”Nyt rukoillaan!” 

Tauno ja Olli polvistuivat, ja kun 
Tauno rukoili, Olli tunsi, että Jumala 
puhui suoraan hänelle: ”Olli, minä olen 
sallinut sinulle tämän kaiken koetellak-
seni sinua ja vahvistaakseni uskoasi, 
sillä minulla on sinulle tehtävä. Minä 
laitan pisteen kivuillesi, eivätkä ne enää 
koske sinua.”

TäRKEINTä ON KASVAA JUMAlAN 
TUNTEMISESSA
Ja näin todella kävi. Siinä hetkessä Ol-
lin elämän yltä otettiin pois kaikki mus-
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tat pilvet, maailma sai taas värinsä ja 
rauha laskeutui sydämeen. 

– Se on elämäni ainoa yliluonnolli-
nen kokemus, Olli hymyilee. – Itsetu-
hoiset ajatukset katosivat ja elämäni 
muuttui täysin. Siitä alkoi aivan uusi 
matka.

Kun Olli oli aiemmin ajatellut, että 
uskovan pyhityselämä on sitä, että 
meistä tulee parempia ja parempia ja 
vähemmän syntisiä, hän sai nyt aivan 
uuden ymmärryksen: uskovan kasvu on 
Jumalan tuntemisessa kasvamista. 

– Näiden 11 vuoden aikana minulle 
on auennut, että kaikkein tärkeintä on, 
että me tunnemme Jumalan, kuka Hän 
on ja millainen Hän on.  Mikään ei ole 
tärkeämpää.

lUPAUSTEN PäIVäT
Vaikka Olli oli vuosia sisältä rikkinäinen, 
hän seurusteli nykyisen vaimonsa Nii-
nan kanssa. Niina ja työ olivat hänelle 
eräänlaisia pakopaikkoja ja epäjumalia 
– vain niissä hän koki hyväksyntää ja 
rauhaa. 

– Jumalan täytyi riisua nekin minus-
ta, Olli toteaa. – Tuli päivä, jolloin pari-
suhteeni loppui ja menetin työpaikkani. 
Se oli liikaa, ja päätin, että tapan itseni.

Mutta kun maailma sai jälleen värin-
sä Tauno Rantalan rukouksen jälkeen, 
Ollin koko elämä alkoi pikkuhiljaa 
muuttua. Jumalan Sana alkoi avautua, 
ja rukoillessaan Olli koki, että Jumala 
oli läsnä. Ja yhdeksän kuukauden hiljai-
suuden jälkeen Niinakin otti uudestaan 
yhteyttä Olliin. 

– Aloimme jälleen pikkuisen tavata, 
Olli kertoo. – Niina puntaroi ja koetteli 
minua, että onko Jumala oikeasti pa-
rantanut minut ja tehnyt muutoksen. 

Kerran Ollin ollessa rukouksessa 
Jumala sanoi hänelle: ”Laita kalente-
riin merkintä tästä 2 kk:n päähän, se on 
minun lupausteni päivä.” Olli piirsi ison 
kysymysmerkin tuon päivän kohdalle, 
kirjoitti siihen ’Jumalan lupauksen päi-
vä’ – ja unohti sen sitten. 

– Seurustelumme Niinan kanssa jat-
kui ja sitten tuli päivä, jolloin Niina kosi 
minua. Silloin muistin ja juoksin kalen-
terin luokse – se oli todella se Jumalan 
lupauksen päivä! 

Jumalan johdatus alkoi näkyä. Ja 
lisänäkyä Olli sai vähän ajan kuluttua. 
Hän oli muuttanut Hämeenlinnaan 
vuonna 2011 ja alkanut heti etsiä töitä. 

– Tein kaikkeni kahden kuukauden 
ajan, että saisin työpaikan, mutta mi-
kään ovi ei auennut, Olli kertoo. – Olin 
ollut jo 14 kk työttömänä, kun yhte-
nä perjantai-iltana huusin Jumalalle: 
”Minä en laita enää tikkuakaan ristiin 
tämän työn hakemisen kanssa. Jos si-
nulla, Herra, on minulle joku työpaikka, 
saat tulla kotoa hakemaan.” Ja maa-
nantaina minua tultiin kotoa hakemaan 
– se oli aivan ihmeellinen hetki!

Eräs Ollin ystävä pyysi häntä ajo-
seuraksi työmatkalleen ja kertoi matkan 
aikana, että hän tunsi Hämeenlinnassa 
nosturialan yrittäjän, joka voisi tarvita 
nosturinkuljettajaa. Ammatissa aiem-
minkin toiminut Olli otti yhteyttä nosturi-
firmaan ja sai työpaikan samalla viikolla.

JUMAlAN TäRKEäT lIIKENNEVAlOT
Kesäkuussa 2011 Olli ja Niina avioitui-
vat, ja tänään heillä on kaksi poikaa, 
Eino 8 v ja Onni 4 v. Vuonna 2014 Olli 
Hyvönen perusti oman yrityksen, joka 
tekee mm. ajoneuvoteippauksia ja ke-
raamisia pinnoitteita autoihin. Olli elää 
ruuhkavuosiaan, perhe ja kaksi pientä 
lasta sekä oma yritys vievät lähes kai-
ken ajan. Siksi Ollilla oli myös pitkään 
rauha siitä, ettei tarvitse kuulua mihin-
kään seurakuntaan, yhteys Jumalaan 
riittää. 

Kesällä 2019 Tapani Suonto tuli 
Hämeenlinnaan pitämään tiedotusti-
laisuutta One Way -seurakunnasta, ja 
Olli meni sinne yhdessä työtoverinsa 
kanssa. 

– Koin ensimmäistä kertaa, että 
henkeni allekirjoittaa kaiken, mitä Ta-
pani sanoi, Olli kertoo. – Hän totesi 
mm. että uskosta osattomat tarvitsevat 
pelastusta, mutta uskovat tarvitsevat 
herätystä. Se on kaikunut sisimmässäni 
nyt kahden vuoden ajan.

Olli oli silloin ollut 26 vuotta uskossa 
ja koki nyt ensimmäistä kertaa, että Ju-
mala kutsui häntä. – Kutsu oli niin voi-
makas, että tunsin sen ihan fyysisesti. 

Ja kun Seppo Saarinen sitten myö-
hemmin kysyi, tulisiko joku vastuunkan-

tajaksi perustettavaan Hämeenlinnan 
OW-seurakuntaan, Olli, joka oli kaikis-
sa seurakunnissa aina vältellyt vastuuta, 
ilmoittautui. Hänen ensimmäinen vas-
tuutehtävänsä oli opetuslapseuskoulun 
vetäminen, ja sen jälkeen hän on toimi-
nut sunnuntaijuhlissa juontajana ja ollut 
ajoittain puhujavastuussakin.

– Kutsu Jumalan työhön on valtavan 
vahva, mutta vaikka sydän palaa One 
Waylle, joudun rajoittamaan sitä, kuin-
ka paljon osallistun ja otan vastuuta, 
Olli toteaa.

Hän muistaa opetuslapseuskoulun 
luennon, jossa Tapani Suonto puhuu 
liikennevaloista: täytyy olla Jumalan 
ilmoitus, Jumalan Sana ja olosuhteet. 
Kun kaikki kolme valoa palavat, sitten 
mennään. 

– Omalla kohdallani kaksi ensim-
mäistä valoa palavat nyt, mutta olosuh-
teet eivät vielä ole suotuisat. Nyt minun 
on vain nöyrryttävä tähän tilanteeseen, 
mutta kutsu ei vanhene.

ASTIA JUMAlAN KäyTöSSä
Tähän mennessä Olli Hyvönen on ollut 
silloin tällöin puhujavastuussa eli pitä-
nyt sunnuntaijuhlan ’saarnan’. 

– Kun minua on pyydetty puhu-
maan, kysyn Jumalalta, tuleeko kutsu 
Häneltä, Olli kertoo. – Ja kun sitten 
alan valmistella puhetta, se on tullut 
yllättävän luontevasti ja johdonmukai-
sesti. Myös raamatunkohdat avautuvat 
kuin itsestään.

Toisaalta Olli on saanut huomata 
senkin, että vihollinen ei pidä Jumalan 
Sanan opetuksesta. 

– Aina kun minulla on hengellistä 
vastuuta, tulee hyökkäyksiä sekä pu-
heen valmistamista että parisuhdet-
ta vastaan. Jaska Mäkelä totesikin 
minulle, että ”Se on se pastorikou-
lu!” 

Olli haluaa ennen kaikkea tuoda 
esiin sitä, miten tärkeää on todella 
oppia tuntemaan Jumala ja antaa sy-
dämessään Hänelle lupa opettaa itses-
tään meille. 

– Meillä ei ole siinä osaa eikä arpaa, 
olemme vain astioita Hänen käytös-
sään. Omia ponnistuksia ei tarvita – Ju-
mala tekee kaiken. 

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

SOITA
LAhjOITuSpuheLu
0600 02 812

Lahjoituspuhelun hinta on 15€ + pvm
rahankeräyslupa ra/2018/604

Tue One Wayn  TV-TyöTÄ
ja kOTiMaan TOiMinTaa
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intian työ jatkuu Häiriöittä: luvat saatiin

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet 
ankaraa koetuksen aikaa Intian 
työssä. Ensin koronaepidemia 

sulki lähes kaiken toiminnan. Viime ke-
väänä työmme johtaja Joel Kodali sai-
rastui koronaan ja taisteli kirjaimellisesti 
hengestään noin 3 kuukauden ajan. 
Häneltä ei ainoastaan ollut hengitys 
lamaantua, vaan hän kärsi myös mu-
nuaisten vajaatoiminnasta ja sairastui 
viruksen aiheuttamaan haimatulehduk-
seen useita kertoja. Kaiken lisäksi hän 
oksenteli rajusti verta voimakkaiden 
lääkkeiden vaurioitettua hänen vat-
saansa ja ruokatorvea. 

Intiassa astui voimaan myös uusi laki 
luvasta vastaanottaa varoja ulkomailta. 
Kymmeniltä tuhansilta organisaatioilta 

TEKSTI tERo HoKKaNEN

peruttiin tuo lupa, mikä johti monien toi-
mintojen alasajoon. Tämä uhka leijui usei-
ta kuukausia myös OWM:n Intian työn 
päällä. Nyt asia on kuitenkin kunnossa, ja 
luvat ovat voimassa seuraavat 5 vuotta.

Eikö ole ihmeellistä, että Herra Jee-
sus voi johtaa näistä kaikista läpi voitta-
jana? Siitä suurin kiitos Hänelle. Tässä 
yhteydessä haluan OWM:n puolesta 
kiittää myös jokaista esirukoilijaa, joka 
on näiden noin kahden vuoden ajan 
rukoillut työn, Joelin ja tuon luvan saa-
misen puolesta! Jeesukselle kaikki on 
todella mahdollista! Olen vakuuttunut, 
että tämän kaiken läpikäyneet Her-
ran sankarit ovat entistäkin valmiimpia 
Herran työhön, ja he käsittävät, että 
kun omalta puolelta riipumme Hänes-

sä kiinni, Hän tekee, mitä Hän tahtoo, 
Halleluja!

Nyt siis työ on normalisoitunut, 
lapset ja lesket ovat kylällä, ja koulu 
toimii normaalisti. Joel Kodali on tu-
lossa Suomeen toukokuun lopussa. 
Pidämme Hauholla Intia-tapahtuman 
ja kierrämme joissakin seurakunnissa 
kertomassa työstä. Tarkempi ohjelma 
on tässä Raportissa, ja se tulee myös 
nettisivuillemme. Saavu paikalle kuu-
lemaan Jumalan ihmeistä! Jos Herra 
suo, seuraava Intiaan suuntautuva tii-
mimatka lienee alkuvuonna 2023, mut-
ta matkalle voi jo ilmoittautua elokuun 
kesäkonferenssista eteenpäin. Matkan 
tarkemmat tiedot päätämme vasta 
tuonnempana. 

” Oli suoranaisesti suuri Jumalan 
ihme, että saimme niin monen 
erikoisalan lääkäreitä paikalle 

yhtä aikaa, kertoo Swarna. Paikalla oli 
korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkäri, 
hammaslääkäri, silmälääkäri, psykiatri, 
puheterapeutti sekä lasten psykologi.

TEKSTI SWaRNa KodaLi Ja RaiLi SaLoSEutu  KUVAT SWaRNa KodaLi

intian one Way -kylällä järjestettiin 
tämän vuoden alussa ”medical camp” 
eli ns. terveystarkastusleiri. Kylälle 
saatiin monien erikoisalojen lääkäreitä 
tutkimaan orpokodin lapsia, katulapsia 
ja leskiä. Myös henkilökunnalle tehtiin 
terveystarkastus. 

Lääkäreiltä hyvää palautetta lastenkodille
Kylän isommat lapset pääsivät lait-

tamaan pöytiä järjestykseen niin, että 
kukin lääkäri sai oman paikan. Keskel-
le nurmikkoa laitettiin iso pöytä, jossa 
haastateltiin jokaista, ja kylän reunalla 
olevat pienet luokkahuoneet olivat so-
pivia lääkäreiden tutkimushuoneiksi.

Ensimmäiseksi haastateltiin lesket 
ja tehtiin terveystarkastus. Heiltä mi-
tattiin verenpaine ja verensokeri, ja he 
saivat kertoa itse omasta voinnistaan 
ja vaivoistaan. Sen jälkeen kaikki kävi-
vät jokaisen eri lääkärin tarkastettava-
na. Lesket olivat tyytyväisiä, kun heitä 
kuunneltiin, ja he saivat sairauksiinsa 
hoitoa ja lääkityksen. 

Seuraavaksi oli lasten vuoro. Hei-
dän mielestään päivä oli jännittävä 

ja hauska, vaikka varsinkin hammas-
lääkärin vastaanotto vähän jännitti 
melkein jokaista. Päivä poikkesi ta-
vanomaisesta koulupäivästä, sillä nor-
maalisti heillä olisi ollut koulua, mutta 
nyt oli vapaapäivä.

Työmme One Way -kylällä sai lää-
käreiltä hyvää palautetta. Eräs heistä 
sanoi: ”En ole koskaan nähnyt näin 
hyvinvoivia lapsia muissa samankal-
taisissa organisaatioissa. Lapset ovat 
fyysisesti terveitä, heillä on hoidetut 
hampaat, ja mikä parasta, he ovat iloi-
sia ja onnellisia ja näyttävät viihtyvän 
hyvin täällä lastenkodilla.” Kiitos ja 
kunnia kuuluu tästä yksin Jumalalle, 
joka on mahdollistanut meille tämän 
työn Intiassa. 

intia
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intian työ
050 381 4864
intia@onewaymission.fi

Pushpa Rajamma viihtyy hyvin One 
Way -kylällä. Valtio maksaa hänel-
le pientä eläkettä. Kerran kuukau-

dessa hän käy lastensa luona ja antaa 
heille koko summan.

Viime vuoden syyskuussa toinen 
hänen tyttäristään, Subhadramma, tuli 
One Way -kylälle. Hänen koko vartalon-
sa oli täynnä paiseita, jotka vuotivat mär-
kää. Paiseissa oleva kipu oli sietämätön, 
ja hänellä oli kuumetta. Hänen lapsensa 
eivät halunneet ottaa häntä kotiinsa, 
koska pelkäsivät, että paiseet tarttuvat. 
Subhadrammalla ei ollut paikkaa mihin 
mennä. Hän ei pystynyt tekemään itse 
ruokaa ja kärsi nälkää monina päivinä. 
Hän söi, mitä muut hänelle silloin tällöin 
toivat. Jopa kylän asukkaat pysyttelivät 
kaukana hänestä. Tytär kaipasi äitiään 
kovasti ja tiesi, että äiti ottaisi hänet vas-
taan lämpimästi ja avoimin mielin. Hän 
myös luotti siihen, että One Way -kylä 
ottaisi hänet vastaan, vaikka hän oli niin 
huonossa kunnossa. Auttoivathan he 
hänen äitiäänkin. Hän lainasi naapurilta 
rahaa ja tuli One Way -kylälle.

Subhadramman äiti Pushpa Rajam-
ma oli järkyttynyt ja surullinen nähdes-
sään tyttärensä niin huonossa kunnos-
sa. Hän oli epätoivoinen ja huolissaan 
ja pelkäsi, että tytärtä ei oteta One Way 
-kylälle, vaan ohjataan muualle. Hän al-
koi rukoilla asian puolesta.

TEKSTI SWaRNa KodaLi Ja RaiLi SaLoSEutu  KUVA SWaRNa KodaLi

leskityön kuulumisia:
Subhadramman tarina

Yleensä Subhadramma oli iloinen ja 
pirteä käydessään katsomassa äitiään. 
Pushpa Rajamma oli todella huolissaan 
ja pyysi Swarnaa ja Joelia auttamaan 
tytärtään. Tilanne oli pulmallinen, kos-
ka pelättiin, että infektio leviää muihin 
leskiin ja lapsiin. Swarna lupasi auttaa, 
mutta sisällään hän mietti kuumeises-
ti, miten voisi sen tehdä turvallisesti. 
Sitten hän muisti Raamatusta kohdan:  
”Kaikki, mitä te olette tehneet yhdel-
le näistä minun vähimmistä veljistäni, 
sen te olette tehneet minulle” (Matt. 
25:35–40). Niin Swarna tiesi olevan Ju-
malan johdatus, että nainen on täällä. 
Hän pyysi henkilökuntaa pesemään 
Subhadramman ja antamaan hänelle 
erillisen huoneen, jossa pysyä sairau-
den ajan. 

Seuraavana päivänä hänet vietiin 
ihotautilääkärille lähikaupunkiin Gudi-
vadaan. Lääkäri kertoi, että infektio ei 
ole tarttuva, vaan krooninen iho sairaus, 
johon Subhadramman täytyisi käyttää 
lääkettä koko hänen elämän ajan. Lää-
kärin valvonnassa hän alkoi saada hoi-
toja. Neljän kuukauden kuluttua hoito-
jen alkamisesta märkävuoto paiseista 
oli loppunut ja haavat parantuneet. Iho 
on nyt melkein normaali. Subhadram-
ma on hyvin iloinen ja Jumalalle syvästi 
kiitollinen parantumisesta. Äiti ja tytär 
asuvat nyt molemmat One Way -kylällä.

Subhadramma on myös leski ja hä-
nellä on kolme lasta, kaksi poikaa ja 
yksi tyttö. Pojat ovat viljapelloilla töis-
sä ja ansaitsevat huonosti. Hän on itse 
asunut pienessä mökissä yksin ja teh-
nyt pitkiä päiviä töitä pelloilla. Hän kävi 
myös katsomassa äitiään usein. Hän on 
hyvä uskovainen ja viettää paljon aikaa 
rukouksessa ja auttaa myös mielellään 
One Way -kylällä siivoamalla lastenko-
tia ja kirkkoa.

Swarna kertoo: ”Subhadramma on 
kallisarvoinen leski Jumalalle. Hän näki 
naisen kärsivän ja kuuli hänen itkunsa. 
Hän lähetti lesken meille, että tämä 
saisi apua. Totellen Jumalaa ja seura-
ten hänen käskyjään me voimme olla 
hänen työtovereitaan, ja Hän käyttää 
meitä kunniakseen. Ilman teidän suo-
malaisten rukouksia ja tukea työ Intias-
sa olisi mahdotonta. Kiitos teille, kun 
autatte ja rakastatte meitä niin paljon. 
Jumala siunatkoon teitä runsaasti.”  

Pushpa Rajamma on 75-vuotias leski. Hän on asunut One Way 
-kylällä noin kuusi vuotta. Hänellä on kaksi tytärtä ja poika. Tyt-
täret rakastavat äitiään paljon, mutta alhaisen tulotason vuoksi 
he eivät pysty pitämään huolta hänestä. Poika työskentelee 
viljelypelloilla työntekijänä, mutta hänen taloudellinen tilan-
teensa on myös huono.

INTIA-TAPAHTUMA
pe 27.5. klo 18 – su 29.5. klo 13 

One Way Center, Hauho

Mukana: Joel Kodali (Intia), Tero 
Hokkanen sekä OWM:n Intian 
tiimi.
Ajankohtainen tapahtuma kaikille 
Intian lähetystyöstä kiinnostuneille 
ja siinä mukana olleille. 
Katso tarkemmat tiedot sivulta 8.
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Katulapsityön henkilökuntamme 
oli lähtenyt rautatieasemalle etsi-
mään ja pelastamaan kadonneita 

lapsia, kun he löysivät 8-vuotiaan Sra-
van-pojan istumassa eräästä nurkasta, 
suru ja ahdistus kasvoillaan. Henkilö-
kuntamme meni hänen luokseen ja he 
alkoivat jutella hänen kanssaan, mutta 
poika oli hyvin peloissaan, ei nostanut 
kasvojaan eikä sanonut mitään. Pojal-
le tarjottiin keksejä, jotka hän nappasi 
nopeasti ja söi saman tien. Poika oli 
selvästi ollut nälkäinen useiden päivien 
ajan, ja hänet vietiinkin läheiseen hotel-
liin syömään.

Vaikka pojasta tuli vähitellen avoi-
mempi ja hän alkoi jutella, hänen pu-
heestaan ei saanut mitään selvää. Tut-
kimuksissa selvisi, että Sravan on ollut 
kuuro syntymästään saakka. Hän ei ollut 
koskaan käynyt koulua eikä osannut kir-
joittaa eikä ilmaista itseään mitenkään. 
Ilmoitimme pojasta poliisilaitokselle, 
mutta emme edelleenkään tiedä mi-
tään hänen vanhemmistaan tai kotipaik-
kakunnastaan. 

Sravan oli asunut kadulla lähes viisi 
kuukautta. Vanhemmat lapset pahoin-
pitelivat häntä ja pakottivat hänet kai-
kenlaiseen laittomaan liiketoimintaan. 
Hän ei saanut itse palkkaa työstään 
ja näki päivittäin nälkää. Vanhempien 
lasten kidutuksen vuoksi hän menetti 
uskonsa ja luottamuksensa ihmisiin ja 

pelkäsi. Ihmisiin luottaminen ei käy het-
kessä niiden kokemusten jälkeen.

KUUROJENKOUlU KAARISIllASSA

Sravan tuotiin One Way -kylälle vuonna 
2010. Paikka oli hänelle aivan tuntema-
ton vieraine ihmisineen, ja hän pelkäsi 
jäädä kylällemme. Näimme tuskin kos-
kaan hänen hymyilevän tai tutustuvan  
muihin kylän lapsiin.  Eräänä päivänä 
Sravanille nousi korkea kuume ja hän 
oli lähes tajuton. Henkilökuntamme piti 
hänestä hyvää huolta ja vei pojan sai-
raalaan. Hänellä diagnostoitiin lavan-
tauti ja malaria, mutta hän toipui täysin. 
Parannuttuaan hän alkoi itkeä ja ilmaista 
kiitollisuuttaan halaamalla meitä. Hän ei 
ollut koskaan elämänsä aikana kokenut 
tällaista huolenpitoa ja rakkautta. 

Kerroimme pojalle Jeesuksen rak-
kaudesta kuvien välityksellä ja että 
myös me rakastamme häntä. Sravan 
ystävystyi pian toisten kuurojen poiki-
en kanssa. Isommat kuurot pojat olivat 
hänelle esimerkkinä, kun he auttoivat 
liikuntakyvyttömiä lapsia ja henkilökun-
taa pienissä tehtävissä. Myöhemmin 
myös Sravan halusi ruveta auttamaan 
heikompiaan sekä henkilökuntaa. Muis-
tan hänet tuolloin lähes aina hymyile-
vänä ja sosiaalisena kaverina. Hän osasi 
olla kiitollinen, jos vaikka ostin hänelle 
sandaalit ja kaularistin tai hän sai suo-

malaisten lahjoittamia T-paitoja. Hänel-
lä oli myös myötätuntoa uusia, itkeviä 
lapsia kohtaan. Sravan meni auttamaa 
ja taputtelemaan heitä ensimmäisenä. 
Hänelle oli vaikeaa aikaa, kun isot kuu-
rot pojat sitten lähtivät opiskelemaan 
Vijayawadan kaupunkiin. Hän ikävöi 
heitä kovasti ja odotti, että hänkin saisi 
pian koulunsa päätökseen.

Kalyan opettajan johdolla Sravan 
oppi kuurojen koulussa viittomakielen, 
lukemaan ja kirjoittamaan sekä laske-
maan. Suomalainen kummi lahjoitti 
juuri Kaarisillan lapsia varten hyvän 
tietokoneen, ja Sravan sai myös har-
joitella sillä tietokonetaitojen alkeita. 
Odotus palkittiin lopulta, ja Sravan sai 
päätökseen Best Public kuurojen kou-
lun kymppiluokan.

TIETOKONEKOUlUTUKSEN KAUTTA 
AVAUTUI TyöPAIKKA

Sravan lähti tyytyväisenä Vijayawadan 
kaupunkiin oppimaan tietokonetaito-
ja. Hän on nauttinut kovasti kaupunkiin 
muutosta, kun hän on saanut olla taas 
yhdessä tuttujen kuurojen poikien kans-
sa. Opintojensa päätyttyä Sravan pääsi 

harjoittelemaan erääseen 
kangas- ja vaateliikkeeseen 
ja osoittautui hyväksi työn-
tekijäksi, niin että hänen 
työnsä vakinaistettiin. Hänen 
taloudellinen tilanteensa on 
nyt hyvä. Hänellä on myös 
säästöjä tulevaisuutta varten.

Sravan asui aiemmin yh-
dessä parin ystävänsä kanssa 
samassa huoneessa, mut-
ta pandemian seurauksena 
kaverit lähtivät kotikylilleen. 
Nyt hän asuu väliaikaisesti 
Vijayawadan katulasten tur-
vakodissa. 

Muistetaan rukouksin 
Intian katulapsi-  ja vam-
maistyötä, että Jumala voi 
edelleen tehdä kokonais-
valtaista pelastavaa työ-
tään Intian kärsivien lasten 
keskuudessa. 

intia

TEKSTI SWaRNa KodaLi Ja RitVa KoRpiNiEMi  KUVAT SWaRNa KodaLi

Kuuron Sravan-pojan
pelastustarina
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kummisiHteerit:

raili saloseutu (orvot)  
040 534 9531, railisaloseutu@gmail.com
Henna karjalainen (katulapset)
040 591 9587, hennakar@hotmail.com
laura pekkarinen (lesket) 
040 047 4349, laura.ilona@gmail.com

ritva korpiniemi (vammaiset) 
040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com
irmeli kojonen (NHH-lastenkoti) 
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com
anu mattsson (Wendel Nivas -lastenkoti) 
050 380 3967, anu.mattsson@outlook.com

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

TEKSTI iRMELi KoJoNEN  KUVA pRatHibHa

Raamattu kehottaa meitä seuraavasti: ”Lähetä leipäsi vetten 
yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen. Anna osa seitsemäl-
le, kahdeksallekin, sillä et tiedä, mitä onnettomuutta voi tulla 
maahan.” (Saarnaaja 11:1–2)

Lähetä leipäsi vetten yli 

Elämme erikoisia aikoja. Näyttää 
siltä, että kun yhdestä koettele-
muksesta on selvitty, toinen on 

jo oven takana. Maailma kuohuu, ja 
uutisvirta piirtää ihmisten hädän aivan 
silmiemme eteen omissa olohuoneis-
samme. Tämä on omiaan herättämään 
meidät rukoilemaan kärsivien ihmisten, 
mutta myös oman kansamme ja maam-
me puolesta. 

Viimeaikaiset tapahtumat muistut-
tavat meitä Herran Jeesuksen sanoista 
Matteuksen evankeliumin luvussa 24. 
Hän itse kuvaa siinä, miten saamme 
lopun aikana kuulla sotien melskettä ja 
sanomia sodista, ja että nälänhätää tu-
lee monin paikoin. Hän varoittaa meitä 
pelästymästä, sillä kaikki tämä on vasta 
synnytystuskien alkua, ja kehottaa ope-

tuslapsiaan nostamaan päänsä, sillä 
heidän vapautuksensa hetki on lähellä. 
Jeesus käyttää samantapaista vertausta 
Johanneksen evankeliumissa. ”Kun vai-
mo synnyttää, on hänellä murhe, koska 
hänen hetkensä on tullut; mutta kun 
hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää 
muista ahdistustaan sen ilon tähden, 
että ihminen on syntynyt maailmaan.” 
(Joh. 16:12)

Saamme elää historiallisia aikoja, 
jolloin Sanan lupaukset käyvät toteen, 
ja olla todistamassa jotakin, josta Raa-
matun profeetat ennustivat jo ammoi-
sina aikoina: Jumalan valtakunta on 
tulossa! On rohkaisevaa tietää, että 
kuohuvan maailman keskellä Herra itse 
on kanssamme ja Hänen Sanansa on 
meidän turvamme. Alkuseurakunnalle 

nämä haasteet olivat tuttuja. Heidän 
sydämissään paloi Kristuksen rakkaus 
hukkuvaa maailmaa kohtaan, ja he kä-
vivät rohkeasti eteenpäin saattaakseen 
loppuun sen tehtävän, jonka Herra oli 
heille uskonut; evankeliumin julistami-
sen kaikille kansoille. 

JUMAlAN SANA EI TyHJäNä PAlAJA
Jaakobin kirjeessä samoin kuin Jesajan 
kirjassa verrataan evankeliumin työtä 
maamiehen aherrukseen. Peltomies 
kylvää odottaen Herran antamaa kas-
vua: ”Sillä niinkuin sade ja lumi, joka 
taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan 
kostuttaa maan, tekee sen hedelmälli-
seksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle sie-
menen ja syöjälle leivän, niin on myös 
minun sanani, joka minun suustani läh-
tee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, 
vaan tekee sen, mikä minulle otollista 
on, ja saa menestymään sen, mitä var-
ten minä sen lähetin.”  (Jes. 55:10–11)

Muistan hyvin, miten pienestä Intian 
New Hope -koti aikoinaan sai alkunsa. 
Vuosien varrella olemme saaneet las-
tenkodilla vain ihmetellä Jumalan uskol-
lisuutta ja elää yhä uudestaan todeksi 
Hänen ihmeitään: orjantappurain sijaan 
on totisesti kasvanut kypressejä ja nok-
kosten sijaan myrttipuita, ja kunnia siitä 
kuuluu yksin Hänelle. Hänen käsiinsä on 
hyvä luottaa myös tulevaisuutemme. 
Työ on Herran, ja Hän yksin on myös 
voimallinen viemään sen päätökseen. 

Haluankin laskea Intian New Hope 
-kotimme ja sen lapset nyt esirukouk-
siinne. Rukoukseni on, että poikien 
kodin hanke pääsisi nyt etenemään 
siten, että saisimme hankittua tontin ja 
rakennettua pojille oman kodin Intian 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
Nykyinen talo ei kohta ole enää käytös-
sämme. Se on vuokratila, jonka omista-
ja on itse muuttamassa siihen takaisin 
jäädessään eläkkeelle. 

Kyse on isosta hankinnasta. Jumala 
yksin on voimallinen siunaamaan siihen 
tarvittavat varat, niin että lastenkotimme 
voisi myös jatkossa auttaa näitä pieniä ja 
vähän isompiakin orpopoikia. Nyt kun In-
tian päässä on rahan vastaanottolupa saa-
tu, meillä on siihen myös mahdollisuus.

”Ja kun hyvää teemme, älkäämme 
lannistuko, sillä me saamme ajan tullen 
niittää, jos emme väsy.”  (Gal. 6:9) 
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nepal

TEKSTI ViRVa SiiVoLa  KUVA SaJi

Köyhille naisille tarjotaan ammatillista ja hengellistä koulutusta Nepalissa. Seura-
kuntien pastorit ovat vaarassa, mutta palavat innosta julistaa evankeliumia.

Saji sai viime syksynä vuokrattua ti-
lat kurssikeskusta varten Siligurista 
(Nepalista itään Intian puolella), ja 

siellä aloitettiin syyskuussa ensimmäinen 
kurssi köyhistä oloista tuleville leskille, 
nuorille naisille ja tytöille. Tämän Sajin 
pitkäaikaisen haaveen toteuttamisessa 
One Way Mission oli osaltaan mukana. 
Naisille opetettiin raamatuntuntemusta, 
ompelutaitoja, ruoanlaittoa, leivontaa 
ym. Tavoitteena on, että naiset vahvistu-
vat kristittyinä ja voivat perustaa vaikka-
pa pienen yrityksen, jolla elättävät lähei-
sensä. Samanlaisia kursseja on tarkoitus 
järjestää jatkossakin.

Nepalin lähialueiden evankeliointi, 
seurakuntien istutus, pastorien koulu-
tus ja opetuslapseuttaminen ovat Sajin 
työn tärkein kohde. Kun naisten kurssi 
saatiin päätökseen, on vuorossa kurssi 
miehille, koska Nepalissa ja sen lähi-
alueiden maissa on innokkaita nuoria, 
Kristuksen löytäneitä miehiä, jotka tar-
vitsevat kipeästi vahvaa raamatunope-

tusta. Heidät Saji haluaa varustaa seu-
rakuntien perustamiseen. 

Saji kertoo esimerkin nuoresta, Inti-
an Länsi-Bengalissa olevasta Suraj-ni-
misestä miehestä, joka kääntyi v. 2013 
animismista (palvovat aurinkoa, kuuta, 
puita, jokia ym. luontokohteita) kristityk-
si eräässä evankeliointitapahtumassa. 
Hänellä oli paljon vaikeuksia asuinym-
päristössään, mutta hän pysyi vahvana 
uskossaan ja kävi seuraavana vuonna 
raamattukoulun. Sen jälkeen hän on in-
nokkaasti todistanut uskostaan, minkä 
kautta monet ovat tulleet Kristuksen luo. 

Tämän nuoren miehen seurakunta-
laiset ovat kokoontuneet tähän saakka 
kodeissa, mutta ovat juuri saaneet ra-
kennettua hataran bamburakennuksen 
kokoontumispaikakseen. Tämä on hyvä 
esimerkki siitä, että tarvitaan vain yksi, 
jolla on palava halu palvella Jumalaa! 

Nepalilaiset ja intialaiset pastorit ovat 
erityisesti maaseudun seurakunnissa 
suuressa vaarassa, mistä saimme äsket-

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

TUle NePAl-kUmmIksI
Yhden lapsen kummimaksu on 55 €/kk.  
Kysy lisää Nepalin kummisihteeri  
Virva Siivolalta
040 715 5351 nepal@onewaymission.fi

täin taas esimerkin, kun Saji kertoi in-
tialaisen pastorin saaneen surmansa us-
konsa vuoksi. Vaaroista huolimatta Sajin 
ja nuorten pastorien tavoite seuraavalle 
kolmelle vuodelle on perustaa 30 uutta 
seurakuntaa eri puolille Nepalia ja sen 
lähialueita. 

Saji ja Hannah matkustavat Kathman-
dun ja Siligurin väliä siitä riippuen, missä 
heitä eniten tarvitaan. Hannah vastaa 
naisten koulutuksesta ja Saji miesten. 
Lastenkodit ovat Kathmandussa heidän 
omien vastuuhenkilöidensä hoidossa, ja 
kaikki lapset voivat hyvin. Maaliskuussa 
alkaa viimeinen kolmen kuukauden opis-
kelujakso. Tyttöjen lastenkodille etsitään 
yhä uutta rakennusta. 

HImaLaJaN aLUEELLa
ollAAN VAlmIITA käRsImääN UskoN VUoksI

Pastori Surajn seurakuntaa.
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ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

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

onewaymission.fi

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

KIINA
Peking
Vuoden 2022 matka avoin
Puh. 045 114 8855

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

INTIA
OW-kylä
Matka-aika on avoin.
Puh. 050 381 4864

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

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

uGANDA
Mubende
Kesäkuussa 2022
Hinta n. 1 400 €
Puh. 040 767 5556

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

Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.

Rakennuttaja-
insinööritoimisto

STENROOS OY

Liike-, toimisto- ja 
asuinrakennusten 

tunnollista rakennuttamista 
ja rakennustyön valvontaa.

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534 4844

”Sillä jokainen huone on 
jonkun rakentama, mutta 

kaiken rakentaja on Jumala.”

oNe WAy TV
ANTeNNI  kANAVA jokA koskeTTAA

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

yrittäjä, haluaisitko 
mainostaa Raportissa?

Ota yhteyttä: 
toimitus@onewaymission.fi
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uGanDa

olimme hiljattain kartoittamassa Nkanjan kylällä uutta porakaivon paikkaa. 
Menimme pyytämään yhdestä kodista juomavettä. talosta tuli ulos vanha nai-
nen, joka ajoi keppinsä kanssa meidät pois paikalta. Hän luuli, että me olemme 
poliittisia johtajia ja tulleet juomaveden varjolla puhuttelemaan häntä. Saimme 
kerrottua hänelle, että emme ole poliittisia johtajia vaan seurakunnan edustajia ja 
teemme työtä sen eteen, että ihmiset saisivat täällä puhdasta vettä käytettäväksi.

Nainen kertoi, että perhe on 
elänyt viimeiset kaksi kuukaut-
ta pahassa vesipulassa. He 

eivät ole voineet peseytyä, valmistaa 
ruokaa eivätkä pestä vaatteitaan. Hy-
gieniataso kodissa on ollut huono, ja 
sisällä oli paha haju.  Ilman vettä ruoan 
laittaminen ei ole onnistunut normaa-
listi, vaan he ovat syöneet paahdettua 
ruokaa mm. maniokkia, matokea (keit-
tobanaani), makeita perunoita ja kui-
vattua maissia.

Nainen ei itse ole pystynyt hake-
maan vettä kuivan kauden aikana, 
sillä hän on liian heikko kulkeakseen 
niin pitkää matkaa. Vedenhakumatka 
kaikkine vaaroineen on pitkä myös lap-
senlapsille, ja vettä on mahdollisuuksi-
en mukaan saatu vain kerran viikossa. 
Pienen vesimäärän on täytynyt riittää 
moneen tarpeeseen. Perheenjäseniä 
sairastui likaisen veden käytöstä puna-
tautiin ja korkeaan kuumeeseen.

Tämä vanha nainen tuli lapsenlapsi-
ensa kanssa paikalle jo kesken Nkanjan 
kaivon porauksen ja alkoi kerätä virtaa-
vaa mutaista vettä. Hän ei malttanut 
odottaa porausvaiheen valmistumista, 
vaan joi tätä mutavettä sellaisenaan. 
Olimme kaikki liikuttuneita sen näh-
dessämme ja tajusimme kuinka tärke-
ää oli saada kaivo juuri tälle kylälle.

Virallisissa avajaisissa nainen saapui 
jälleen lapsenlapsineen paikalle. Hän 
kertoi, että perheessä ei ole ollut enää 
punatautia. He voivat nyt peseytyä, val-
mistaa ruokaa ja juoda puhdasta vettä 
luotettavasta lähteestä. Lapsenlapset 

TEKSTI JA KUVAT MaRK LuGaYizi  KääNNöS aRto MäKi-NEVaLa

voivat taas käydä normaalisti koulua. 
Yleinen terveys perheessä on nyt hyvä, 
ja sisäilmaongelmat ovat poissa.

On huomioitavaa, että tämä kaivo 
on ensimmäinen puhtaan veden kaivo 
Nkanjan kylällä, joten ihmiset ovat to-
della innostuneita nähdessään tämän 
porakaivon lähellä kotejaan. Viereisel-
lä kylällä sijaitsee pakolaiskeskus, josta 
käsin käydään myös hakemassa vettä 
käytettäväksi.

Toinenkin rohkaiseva todistus 
Nkanjasta tulee paikallisilta johtajilta. 
Väestömäärä kylällä on viime aikoina 
jatkuvasti vähentynyt, ja muuttoliike 
on suuntautunut toisiin maaseutuky-
liin. Nyt kaivon valmistuttua luvut ovat 
kääntyneet toiseen suuntaan ja uusia 
ihmisiä muuttaa kylälle joka päivä.  Ky-
län johtajat ovat onnellisia ja kiitollisia 
tästä lahjoituksesta. He toivovat myös, 
että perustamme kirkon tälle kylälle.

Olemme todella kiitollisia täällä 
Ugandan One Wayssä siitä, mitä Ju-
mala tekee meidän kyläyhteisöissäm-
me sekä palvelutyössä tällä hetkellä. 

Nkanjan kylän kaivo

UgANdAN seURAkUNNAT
TARVITseVAT VAHVIsTUsTA 
TEKSTI LEENa KiNNuNEN Ja MaRK LuGaYizi  KUVA MaRK LuGaYizi

Jotkut pastorit ovat ottaneet kak-
si vaimoa tai jopa useampia, he 
ovat sortuneet juomaan alkoholia 

tai tupakoimaan tai heidän käytöksen-
sä on muutoin uskovalle sopimatonta. 

pitkä korona-aika on vaikuttanut ugandassa myös seurakuntiin. on ollut surul-
lista kuulla, että monet pastorit, vanhimmat ja muut hengelliset johtajat ovat 
luopuneet uskosta ja menneet maailmaan. tarve pastoreiden ja seurakunnan 
vastuunkantajien kouluttamiselle on siis suuri.

muutti köyhän perheen elämän

Nkanjan perheen lapsenlapsi hakemassa 
puhdasta vettä.

Lukuisat seurakunnat ovat lopettaneet 
toimintansa, ja seurakuntien tilat ovat 
liikekäytössä. Joissakin seurakunnissa 
saattaa olla enää vain 10 uskovaa jäljel-
lä. Onneksi Muleetessa ja Kaweerissa 

seurakuntiemme tilanne on toisenlai-
nen. 

Tammikuun alussa pidettiin Agape-
keskuksessa seurakuntien pastoreille 
kolmepäiväinen konferenssi. Korona-
rajoitusten vuoksi vain 200 henkilöä sai 
kokoontua, mutta ugandalaiseen tapaan 
paikalle tuli paljon kutsumattomia vieraita 
ja lopulta osallistujia oli noin 500.  

Konferenssin teema oli varsin ajan-
kohtainen Luukkaan evankeliumista 
(Luuk. 22:31–32), jossa Jeesus rukoili 
Simon Pietarin puolesta, että hänen 
uskonsa ei raukeasi tyhjiin, vaikka 
saatana oli tavoitellut heitä valtaansa. 
Konferenssissa oli puhumassa useita 
Wilson Sentongon vanhoja ystäviä ja 
työtovereita, jotka rohkaisivat seura-
kuntaa pysymään uskossa vahvoina.
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NKANJAN KAIVO
Yksi uusi kaivo valmistui Nkanjan ky-
lälle. Kylä sijaitsee lähellä Kyaka II:n 
pakolaissiirtokuntaa, joka perustettiin 
vuonna 2005. Vuoden 2017 puoli-
välissä väkivaltaisuudet Kongon de-
mokraattisessa tasavallassa johtivat 
uuteen pakolaisvirtaan Ugandaan. 
Tuolloin Kyaka II:een saapui arviolta 
17 000 uutta pakolaista.  Joulukuus-
ta 2017 lähtien Kyaka II:n pakolais-
ten määrä on nelinkertaistunut, kun 
Kongosta saapui kymmeniätuhansia 
pakolaisia, jotka pakenivat konflikteja 
ja etnisten ryhmien välistä väkivaltaa 
Pohjois-Kivussa ja Iturissa.  Kyaka II:ta 
hallinnoivat UNHCR ja Ugandan pää-
ministerin pakolaisministeriön toimis-
to. Ugandassa on yhteensä n. 11 siir-
tokuntaa. Niissä elää n. 1,4 miljoonaa 
pakolaista, jotka ovat tulleet pääosin 

Kolme uutta porakaivoa valmiina käyttöön
naapurimaista Etelä-Sudanista ja Kon-
gosta (v. 2020).

MIJUNWAN KAIVO
Mijunwan kylä sijaitsee n. 23 km Mu-
leetesta, työmme keskuksesta. Tälle 
kylällä olemme perustaneet kirkon jo 
1990-luvulla. Ennen kirkon perusta-
mista käytiin sunnuntaikokouksissa ja 
raamattukoulussa kävellen Kaweerin 
kylällä. Nyt Mijunwan kirkolla on jäse-
niä yhteensä noin 160.

20 litraa vettä maksaa täällä 3000 
shillinkiä (0,76€), ja siihen on todella 
harvoilla ihmisillä varaa. Kaweeriin ai-
emmin suuntautunut muuttoliikenne 
johtui osaltaan siitä, että valmistimme 
sinne hyvän kaivon jo v. 2018. Täällä on 
nyt toivoa, että elämää alueella pysty-
tään jatkamaan ja kirkkoon saadaan 
uusia jäseniä.

BIWAlWEN KAIVO
Biwalwen kylä sijaitsee n. 80 km Mulee-
testa. Alue on vaikeasti saavutettavis-
sa, koska kylä on mäkisessä maastos-
sa maan huonokuntoisimpien teiden 
takana. Kylällä asuu n. 2000 ihmistä ja 
siellä on suuri 600 lapsen peruskoulu, 
joka tulee osaltaan hyötymään tästä 
uudesta kaivosta.

Kaivon virallisissa avajaisissa oli 
mukana Mubenden alueen parlamen-
tin naisjäsen Grania Hope Nakazibwe. 
Hän oli suuresti hämmästynyt siitä, 
että One Way -kirkon kautta ihmiset 
saivat puhtaan veden kaivon, kun taas 
hallinto ei ole pystynyt vastaamaan tä-
hän ihmisten hätään. Hän lupasi antaa 
kaiken tukensa sille, että kaivo tulee 
palvelemaan kylän ihmisiä pitkälle tu-
levaisuuteen. 

Biwalwen kaivolla.

Konferenssin yhteydessä vietettiin 
myös yli 20 pastorin valmistumisjuhlaa. 
Nämä pastorit ovat käyneet yli vuoden 
mittaisen raamattukoulun. Wilsonin 
unelma oli aikoinaan, että kaikki pas-
torit olisivat käyneet raamattukoulun. 

Seurakuntien vahvistamiselle on 
tällä hetkellä Ugandassa paljon tarvet-
ta, ja työmme johtaja Mark Lugayizi  
onkin vieraillut ahkerasti rohkaisemas-
sa eri seurakuntia ja niiden johtajia. 
Suunnitteilla on myös useiden seura-
kuntien johtajien yhteisiä kokoontumi-
sia eri puolilla työaluettamme. 

Suurempien tilaisuuksien järjestä-
minen edellyttäisi uusien äänentoisto-
laitteiden hankkimista rikki menneiden 
tilalle. Äänentoisto on Ugandassa tär-
keää, jotta kokouksia ja evankeliointi-
tilaisuuksia voidaan järjestää. Yleensä 
lähes täysillä pauhaava musiikki ja 

puhe kutsuu ihmisiä 
laajalta alueelta mu-
kaan tilaisuuksiin. 
Isommissa tapahtu-
missa majoituksen 
järjestäminen voi 
olla haastavaa ja 
varsinkin patjojen 
vuokraus on kallis-
ta. Haaveena on-
kin, että saisimme 
tulevaisuudessa 
ostettua 300 kpl omia patjoja. 

Suurin kaikista haaveista Mulee-
tessa on kuitenkin se, että rakenteilla 
oleva kirkkorakennus saataisiin jonakin 
päivä valmiiksi. Se on edelleen kesken-
eräinen varojen puutteen vuoksi. Koro-
na-aikana siellä on kokoonnuttu, mutta 
koska rakennuksen seinät ja katto eivät 
ole valmiina, niin kovin käyttökelpoi-

nen se ei vielä ole. Tulevaisuu-
dessa konferenssit ja muut vastaavat 
tilaisuudet voitaisiin järjestää uudessa 
kirkkorakennuksessa, sillä sinne mah-
tuu paljon ihmisiä. 

Kiitos, että muistat rukouksin Ugan-
dan seurakuntia sekä seurakuntien tar-
peita! 
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uGanDan työ
040 767 5556
uganda@onewaymission.fi
Kummisihteeri ani Korpiniemi, 
044 996 6032, anikorp@gmail.com

uGanDa

ugandan lapset palasivat lähiopetukseen 22 kuukautta kestäneen tauon jälkeen. 
Jumalan suojelus on ollut lasten ja heidän perheidensä sekä kotieläinten yllä, 
vaikka koronaviruspandemia on tuonut rajuja muutoksia ihmisten normaaliin 
elämään. Lasten laadukas koulutus on myös kärsinyt korona-aikana. opettajat ja 
oppilaat opettelevat nyt niin sanottua “uutta normaalia” pandemian keskellä.

Opettajilla on ollut ongelmia 
tarjota tasokasta opetusta eri-
tyisesti yläluokkien oppilaille, 

jotta he pystyvät pitämään kiinni kou-
luille asetetuista konkreettisista oppi-
mistavoitteista. Nämä tavoitteet pitäisi 
lisäksi suorittaa mahdollisimman lyhy-
essä ajassa, kun lähes kaksi vuotta on 
mennyt hukkaan pandemian vuoksi. 
He tarvitsevat paljon tukea päästäk-
seen sisälle uuteen opetussuunnitel-
maan. Alaluokkien oppilaat ovat olleet 
kotiopetuksessa pandemian ajan. Sen 
vuoksi he eivät ole jääneet opetuksesta 
jälkeen.

“Uusi normaali” aiheuttaa opettajil-
le haasteita. He etsivät selviytymiskei-
noja ajanhallinnan, tiimityön ja keski-
näisen yhteistyön avulla, jotta voisivat 
suorittaa tiettyjä tehtäviä ajallaan.                                                                                                

Agape-keskuksen opettajilta puut-
tuu edelleen oppikirjoja, ja lapsia on 
enemmän kuin mihin opettajien kapa-
siteetti riittäisi. Lapsia on nyt yhteensä 

TEKSTI aNi KoRpiNiEMi  KUVAT MaRK LuGaYizi

Haasteista Huolimatta päällimmäisenä on 

kiitollisuus

yli 500, mikä on lähes ennätysmäärä. 
Esimerkiksi Agape-keskuksen esikou-
lussa on vain yksi opettaja, ja lapsia on 
niin paljon, että he eivät tahdo mah-
tua luokkahuoneeseen. Alakoulussa 
kymmentä oppilasta kohden tulisi olla 
yksi opettaja, mutta nyt opettajia on 
yksi kahdeksaakymmentä oppilasta 
kohden.  Opettajat tekevät kuitenkin 
parhaansa ja koettavat selviytyä ope-
tussuunnitelman tavoitteista. 

Satokausi on ollut huono, ja ruoan 
hinta on korkealla, siksi on haastavaa 
saada kouluruoka riittämään lapsille.

Center for Disease Control and 
Preventionin (CDC Tautien torjunta- ja 
ennaltaehkäisykeskus) ohjeiden mu-
kaan työpöytien tulee olla vähintään 
90 cm turvaetäisyyden päässä toisis-
taan, mikäli se on mahdollista, mutta 
Agape-keskuksessa ei valitettavasti 
ole tarpeeksi työpöytiä. CDC ohjeis-
taa myös, että kaikkien tulee käyttää 
koulussa maskia.                                                                                                                                

SOSIAAlISEN JA EMOTIONAAlISEN 
OPPIMISEN TEHOSTAMINEN 
Lapset ovat menettäneet huomatta-
van pitkän ajan normaalista koululaisen 
elämään kuuluvasta sosiaalisesta vuo-
rovaikutuksesta koulujen ollessa sul-
jettuina ja lasten opiskellessa etäope-
tuksessa. Opettajilla on täysi työ saada 
lapset taas sopeutumaan ryhmään.                      

Maskien turvallisen käytön opetta-
minen ja valvominen aiheuttaa myös 
haasteita.  Maskit peittävät suurimman 
osan kasvoista, ja siten ilmeitä ei voi 
nähdä. Maskin läpi on vaikea kuulla 
puhetta, mikä on saanut monet lapset 
vetäytymään ja muuttumaan tavallista 
hiljaisemmiksi.

KAWEERIN UUSI KOUlURAKENNUS ON 
SUURI IlONAIHE 
Vanha, puinen, termiittien syömä ala-
koulu on hajotettu maan tasalle. Tilal-
le on noussut upea, arvokas, tiilinen 
koulurakennus, jota parasta aikaa vii-

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

meistellään. Ikkunalasit ja ovet on saatu paikoilleen. Koulu-
rakennusta rapataan vielä sisältä ja ulkoa, ja lopuksi on vielä 
maalaustöitä. Rakennusprojektin valvojana toimii Kaweerin 
työn vastuuhenkilö Juliet Sentongo. 

Uudesta koulusta ollaan Kaweerissa innoissaan, ja raken-
nus on tehnyt jo suuren vaikutuksen lähialueen ihmisiin. Lap-
set opiskelevat vielä vähän aikaa tilapäisessä rakennuksessa 

ja odottavat malttamattomina 
sitä päivää, kun uuden koulun 
ovet avautuvat. 

Sydämistä nousee ylistys ja 
kiitos Herralle, joka on kaiken 
hyvän antaja. Ilman Herraa ja 
lahjoittajien tukea ja rakkautta 
koulun rakentamista ei olisi kos-
kaan voitu aloittaa eikä saattaa 
päätökseen. Tuhannet kiitokset 
jokaiselle, joka on lahjoittanut 
omastaan tähän projektiin. 
Erityiskiitos tamperelaiselle 
Ugandan työn ystävälle, joka 
lahjoitti ison summan Kawee-
rin koulun rakennustarpeisiin. 

Uuden koulurakennuksen 
valmistuminen on vaikuttanut 
myös niin, että lasten määrä 
koulussa on lisääntynyt huo-
mattavasti, mikä on aivan 
uskomatonta. Uutuuttaan 
hohtava koulurakennus hou-

kuttelee myös opettajia ja muuta koulun henkilö-
kuntaa, joita parhaillaan rekrytoidaan lisää.

Myös kirkko kasvaa tavalla, jota emme edes odottaneet. 
Monet ihmiset antavat elämänsä Jeesukselle Kristukselle 
nähdessään, mitä Herra on tehnyt. Kaweerin koulurakennus 
on tuonut kunniaa Jumalalle. Siunatkoon Herra jatkossakin 
kättensä töitä.

Murheellisia mutta aina iloisia. Olemme köyhiä, mutta 
teemme monia rikkaiksi; meillä ei ole mitään, mutta omistam-
me kaiken. (2. Kor. 6:10)

RUKOUSAIHEENA lISää KUMMEJA lAPSIllE 
Koska Uganda on kolmannen maailman maa, on sen talous-
kasvu edelleen hyvin hidasta, ja monet kotitaloudet elävät 
köyhyysrajan alapuolella. Ugandalaisten perustarpeissa on 
paljon puutteita asumisen, terveydenhoidon, ravinnon, vaat-
teiden ja peruskoulutuksen suhteen.                                            

Monet lapset tekevät työtä, koska heidän vanhempansa 
eivät pysty elättämään heitä tai vanhemmat ovat kuolleet. 
Lapsia näkee esimerkiksi kaduilla myymässä banaaneja.

Korona on aiheuttanut perheissä työttömyyttä, riitoja ja 
lasten pahoinpitelyjä. Osa isommista lapsista pakotettiin 
solmimaan varhaisia avioliittoja. Perheitä on hajonnut, suu-
rin osa heistä on Ruandasta muuttaneita. Koronan alkaessa 
isä tai äiti saattoivat jättää kotinsa, eikä kukaan tänäkään päi-
vänä tiedä, missä he ovat. 

Lapset näkevät nälkää, heillä ei ole sairaanhoitoa eikä 
koulutusta. Vanhemmilla ei ole rahaa lasten koulunkäyntiin. 
Sen vuoksi he ovat suunnattoman kiitollisia kummeille ja 
One Way Missionin työlle. 

Avioeroja ja epäsosiaalista käyttäytymistä on nykyään 
liian paljon Muleetessa. Perheet laiminlyövät lapsia, ja 
ruoasta on puutetta. Ugandassa on paljon lapsia, jotka 
elävät huonoissa olosuhteissa ja tarvitsevat kipeästi lisää 
kummeja.

Ugandan One Way Mission -perhe lähettää kaikille suo-
malaisille Ugandan työn ystäville siunaavat, kiitolliset tervei-
set. 

Minun nimeni on Nabaasa 
Esther. Olen syntynyt 
28.1.2001.  Isäni on pas-

tori David Rubahinda Mityanan 
Ugandan helluntaikirkosta. 

Minulla on viisi veljeä, ja 
minä olen sisarussarjamme toi-
seksi vanhin. Minun piti suorit-
taa yläkoulu loppuun vuoden 
2020 lopussa, mutta koronan 
vuoksi sain sen valmiiksi huhti-
kuussa 2021. Olisin päässyt yli-
opistoon marraskuun lopussa 
2021, mutta valitettavasti van-
hemmillani ei ole varaa maksaa 
yliopistomaksujani.                               

1990-luvulla isäni ja edes-
mennyt pastori Wilson Sen-
tongo ystävystyivät ja palve-
livat Jumalaa yhdessä. Koska 
isäni oli nuorempi, hän pyysi 
pastori Wilsonia auttamaan 
ja adoptoimaan minut, koska 
isälläni ei ollut rahaa maksaa 
koulumaksujani. Meidän per-
heemme oli silloinkin hyvin köyhä. Pastori Wilson hy-
väksyi minut lapsekseen. Vuonna 2009 muutin asumaan 
pastorin kotiin, ja pastori jatkoi koulumaksujeni maksa-
mista.                                 

Olin hyvin surullinen, kun pastori Wilson kuoli 
21.2.2020. Minun piti mennä takaisin isäni kotiin. Herra 
auttoi minua, ja isäni sai kerättyä tarvittavan rahasumman 
kokoon ja suoritin toisen asteen koulutukseni loppuun.

Koronan alkaessa kaikki pysähtyi ja koulut suljettiin. 
Vuoden 2022 alussa koulut avattiin uudelleen, mutta 
minä en voi vanhempieni köyhyyden vuoksi jatkaa opis-
kelua. Haluaisin opiskella kirjanpitäjäksi. Rukoukseni Ju-
malalle on, että Hän johdattaisi minulle kummin, joka 
pystyisi maksamaan koulutukseni. 

Esther haluaisi  
opiskella ammattiin  

UGANDA-TAPAHTUMA
Pe 3.6. klo18 - la 4.6. klo 18.00

One Way Center, Hauho

Mukana: Leena Kinnunen (Ugandan työn koordinaatto-
ri), Tiina Sinkkonen ja Ugandan tiimi.  
Katso tarkemmat tiedot sivulta 8.
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monGolia

Kirjoittaessani tätä huhtikuun 
alussa Mongoliassa puhaltavat 
jo lämpimät tuulet. Kylmä talvi 

on väistynyt, ja kesä on ovella. Myös 
vuodenvaihteen korkeat koronan tar-
tuntaluvut ovat laskeneet, ja tautililan-
ne näyttää hyvältä. Työtä voidaan jo 
suunnitella eteenpäin ja vankilavierailut 
sekä kokoustoiminta aloittaa.

Kevään tärkeät kylvötyöt ovat pian 
käynnistymässä, sillä keskus tuottaa itse 
suuren osan ruokatarpeistaan. Runsas 
sato onkin tänä vuonna erityisen tar-
peellinen, sillä ruoan ja polttoaineiden 
hinnat ovat nousseet koronarajoitusten 
ja nyt Ukrainan sodan seurauksena. Pit-
kä yhteinen raja Kiinan kanssa on ollut 
suljettuna eikä maahan ole pystytty 
ostamaan elintarvikkeita ja lääkkeitä 
riittävästi. Elintarvikkeiden hintojen 
nousu vaikeuttaa keskuksen toimintaa 
ja henkilökunnan elämää, sillä kulut 

TEKSTI tiiNa SiNKKoNEN  KUVAT ERdENEtuYa batMYaGMaR

Kylmä talvi on taas väistymässä Mongoliassa ja kesän työt odottavat. one Wayn 
työn keskuksessa, pääkaupunki ulan batorin laidalla, voidaan hyvin kaikkien 

haasteiden keskellä.

Talvi väistyy
Mongoliassa

kasvavat. Muutama henkilökuntamme 
jäsen on joutunut hakeutumaan muual-
le töihin paremman palkan takia, per-
he kun pitää elättää. Keskuksessa taas 
viimekesäinen sato ja ruokavarastot al-
kavat loppua, ja kulut kasvavat tästäkin 
syystä, kun on pakko ostaa enemmän 
ruokaa muualta. One Way on nostanut 
kuukausittaista tukeaan Mongoliaan 
kevään aikana, jotta työ voi jatkua. Sa-
malla korotettiin henkilökunnan palk-
koja.

Muutama henkilökuntamme jäsen 
sairasti koronan ja oli myös sairaala-
hoidossa. Työmme johtaja Munkhuu 
Magsar oli yksi heistä. Hänen sai-
rautensa pitkittyi, ja vaikka hän oli jo 
toipunut, hän on joutunut uudelleen 
turvautumaan sairaalahoitoon hengi-
tysvaikeuksien ja väsymyksen takia. Nyt 
on kuitenkin kaikki hyvin ja Munkhuu 
on palannut työhön. Tilastojen mukaan 

noin kolmannes mongolialaisista on 
sairastanut koronan.

ROHKAISEVIA TARINOITA TyöN 
TUlOKSISTA 
One Wayn työn keskuksessa asuu tällä 
hetkellä 21 miestä ja 12 naista. He ovat 
syvältä elämän vaikeuksista nousseita, 
usein alkoholismista ja vankilakiertees-
sä kärsineitä henkilöitä. Mahdollisuus 
asua keskuksessa tarjoaa uuden alun 
ja mahdollisuuden, mikä on kultaakin 
arvokkaampi asia silloin, kun on me-
nettänyt kaiken elämässä. Rohkaisevat 
tarinat muuttuneista elämistä antavat 
voimaa ja rohkeutta viedä työtä eteen-
päin. ”Me teemme työssä parhaam-
me” on viesti, jonka olen työntekijöil-
tämme saanut ja se riittää, sillä kun me 
Jumalan lapsina tuomme omat vähäi-
set ”viisi leipää ja kaksi kalaa” Jumalal-
le, on Hän voimallinen siunaamaan ja 

Upeat ristipistotyöt ovat kartuttamassa myös 
myyntituloja.
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monGolian työ
Kummisihteeri 
ulla Kärnä 
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

kiinan työ
045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

Kiinan haaSTeeT 
ennaLLaan

TEKSTI tiiNa SiNKKoNEN  KUVAT Matti LYYtiKKä
Kiinan työmme ja koko maan ti-

lanne kaipaa edelleen esirukouk-
siamme. Jo aiemmin helpottanut 

koronatilanne on uudelleen vaikeutu-
nut. Pääkaupunki Pekingin laitamilla 
sijaitsevassa lastenkodissa on kuiten-
kin voitu hyvin.

Vuoden vaihteen loma meni las-
tenkodilla hyvin ja lapset aloittivat 
innokkaina koulun 25. helmikuuta. 
Kaikki oli valmiina uuteen kouluvuo-
teen ja koronan aiheuttamien rajoi-
tusten jälkeen ilo oli suuri, kun saa 
mennä kouluun. Uudelleen vaikeu-
tunut koronatilanne on kuitenkin ai-
heuttanut hankaluuksia, ja on syytä 
muistaa rukouksin lastenkotia ja sen 
henkilökuntaa sekä Kiinan kristittyjä 
ja maanalaisten seurakuntien toi-
mintaa. Herramme on voimallinen 
suojelemaan kaikissa tilanteissa ja 
auttamaan vaarojen keskellä. 

kiina

Kuvassa henkilökunta vierailulla pastori 
Nordogin kodissa.

auttamaan meitä kaikessa. Mongolian 
työn hyvä hedelmä on rohkaiseva esi-
merkki tästä.

Käsitöitä on talviaikoina tehty kes-
kuksessa ahkerasti. Monenlaiset tuot-
teet tuovat myös myyntituloja tiukkaan 
budjettiin. Uusin hanke on ristipistotyöt. 
Upeita tauluja on syntynyt, kun käsitöitä 
on tehty joukolla. Ehkä jokunen taulu on 
löytänyt tiensä myös oman jurtan seinää 
kaunistamaan keskuksessa sijaitsevan 
pienen myymälän lisäksi. Syntyy vaiku-
telma, että mongolialaiset ovat varsin 
ahkeraa väkeä, uusia hankkeita syntyy 
jatkuvasti. Kesällä viljellään ja talvisin 
nikkaroidaan kaikenlaista tarpeellista. 

Vapaa-aikaa vietetään yhdessä mu-
sisoimalla, urheilemalla tai katselemalla 
elokuvia, joiden aiheet liittyvät kristityn 
elämään. Yhteisöllisyys on vahvaa eikä 
ketään jätetä yksin. Myös yhteiset ju-
malanpalvelukset ja päivittäinen Raa-
matun tutkiminen lisäävät yhteyttä sen 
lisäksi, että jumalasuhde kehittyy. Evan-
keliumilla on muuttava voima.

One Wayn työ Mongoliassa tuottaa 
hyvää hedelmää. Rahoitamme toimin-
taa kummimaksuilla, joilla maksamme 

mongolialaisen henkilökunnan palkko-
ja. Olet lämpimästi tervetullut mukaan 
ja kummiksi tähän hyvään työhön. 
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Purim-juhlan merkitys tänä päivänä 
Israelissa juhlitaan aina ke-
väällä Purim-juhlaa kuninga-
tar Esterin muistoksi. Irakissa 
on tänäkin päivänä pystys-
sä muistomerkki hänen ja 
enonsa Mordechain muistol-
le Susan raunioiden lähellä.

Jumala pelasti Israelin kansan hei-
dän ollessaan Babylonian pakko-
siirtolaisuudessa vihollisten juonil-

ta juuri kuningatar Esterin kautta. Kun 
Ester epäröi ottaa vastaan tehtävää 
kansan pelastamiseksi, Mordechai ke-
hotti häntä: ”Jos sinä tänä aikana olet 
vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille 
muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe 
tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri 
tällaista aikaa varten ole päässyt kunin-
kaalliseen arvoon?” (Esterin kirja 4:14) 

Jumala tietää tämänkin ajan, jossa nyt 
elämme. Hänellä on oma suunnitelman-
sa meille, juuri tässä ajassa, joka on tullut 
osaksemme, että voimme olla pelasta-
massa niin yksilöitä kuin kansakuntia esiru-
koillen, osallistuen, antaen omastamme.

JERUSAlEMISSA VAlMISTAUdUTAAN 
PAKOlAISTEN VyöRyyN
Elämme maailmanhistoriallisesti ainut-
laatuisia vaiheita. Venäjän hyökättyä 
24.2. Ukrainaan maasta on paennut 
enemmän pakolaisia kuin koskaan toi-
sen maailmansodan jälkeen Euroopas-
sa, yli 3 miljoonaa, joista 2 miljoonaa on 
ylittänyt länsirajan Puolaan. Myös muut 
rajanaapurit, kuten Romania, Unkari ja 
Moldova ovat vastaanottaneet tuhansia 
kodeistaan paenneita. Rajoilla on avattu 
vastaanottopisteitä, joista ihmiset oh-
jataan eteenpäin. Israel ottaa vastaan 
kaikki juutalaiset, jotka haluavat muuttaa 
maahan sekä myös tuhansittain ukrai-
nalaisia. Samanaikaisesti myös Venäjältä 
on alkanut maastamuutto. Niin sen juu-
talainen väestö kuin muut valveilla ole-
vat kuulevat nyt hälytyskellojen äänen.

Israelissa hallitus ja lähes kaikki 
kansalaisjärjestöt valmistautuvat noin 
150 000 uuden maahanmuuttajan 
vastaanottamiseen. Vaate- ja ruoka-
avustuksia kerätään monin paikoin, 
mm. soppakeittiömme yhteydessä 
toimii vaatteiden ja peruselintarvik-
keiden jakopiste, joka on alkanut täyt-
tyä ihmisten lahjoituksista. Maahan-

muuttovirasto julkaisi nettisivut, johon 
yksityiset ihmiset ja järjestöt voivat 
ilmoittautua, jos heillä on tarjota ma-
joitustilaa, kuten ylimääräinen huone 
tai asunto uusille maahanmuuttajille. 

Sota koskettaa henkilökohtaisesti 
monia israelilaisia, onhan väkiluvusta 
noin kolmannes venäjänkielisiä. Monilla 
on ystäviä ja sukulaisia Ukrainassa, Venä-
jällä tai usein molemmissa maissa. Myös 
meille täällä One Wayn Israelin työssä 
Ukrainan tilanne on pinnalla koko ajan. 
Monet työn piirissä olevat ovat venä-
jänkielisiä. On sydäntä särkevää nähdä 
heidän hätänsä omaisista, joista ei ehkä 
ole kuulunut mitään moneen viikkoon.

Kaiken sodan julmuuden ja epäoi-
keudenmukaisuuden keskellä ihmisten 
jalous ja rakkaus ovat myös saaneet kä-
sittämättömät mittasuhteet. Monet Uk-
rainan seurakuntien jäsenet ovat jääneet 
vapaaehtoisina auttamaan niitä, joiden ei 
ole mahdollista lähteä jakaen ruokaa ja 
muita tarvikkeita. Ukrainan rajoille on ko-
koontunut ihmisiä, jotka auttavat pako-
laisia eteenpäin, majoittavat ja ruokkivat 
heitä. Kaikkialta maailmasta on lähetetty 
rekkakuormittain apua, lääkintätarvikkei-
ta ja -joukkoja. Israel lähetti kokonaisen 

TEKSTI JA KUVA KRiStiiNa WiLEY

israel

Vapaaehtoisemme Tina Brea sekä 
Mamma&Taapero Klubin osallistujia.
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Venäjä

Venäjän työ
040 723 8188
venaja@onewaymission.fi

kenttäsairaalan henkilökuntineen autta-
maan haavoittuneiden hoidossa. 

NAISTENKOdIN UUSI TEHTäVä
Olemme myös naistenkodilla valmistau-
tuneet vastaanottamaan pakolaisia. Heille 
on valmistettu tervetulopaketteja, jois-
sa on hygienia- ja muita tarvikkeita sekä 
kortteja, ja olemme miettineet yhteis-
työssä Ebenezer- ja Machaseh-järjestöjen 
kanssa, miten luoda heille turvaverkostoa 
saapumisen jälkeen. On ollut sydäntä 
lämmittävää nähdä ihmisten auttamisha-
lu, kun esim. jotkut yksityiset terveyskes-
kukset tarjoavat palvelujaan pakolaisille 
ilmaiseksi. Maaliskuun puolivälissä vas-
taanotimme ensimmäiset kaksi pakolaista 
kotiimme, ja lisää on tulossa lähipäivinä.

Näin sanoo Herra, Herra: Katso, 
minä nostan käteni kansakuntien 
puoleen, kohotan lippuni kansoja 
kohti, niin he tuovat sinun poikasi 
sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi 
olkapäillään. (Jes. 49:22)

Minä teen kaikki vuoreni teiksi, 
ja minun valtatieni kulkevat korke-
alla. Katso heitä, he tulevat kaukaa! 
Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännes-
tä, nuo Siinimin maalta!

Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, 
sinä maa, puhjetkaa riemuun, te 
vuoret, sillä Herra lohduttaa kan-
saansa ja armahtaa kurjiansa. (Jes. 
49:11–13)
Venäjällä, kuten muuallakin maail-

massa, on herätty järkyttyneenä pro-
testoimaan sotaa vastaan, mikä on 
historiallista, koska siellä ei ole voitu ar-
vostella valtion päämiesten toimia. Nyt 
tuhannet protestoijat ovat jalkautuneet 
kaduille, ja vaikka heitä on pidätetty jo 
satoja, joukko vain lisääntyy. Samoin 
maastamuuttajien joukko on suuri; 
myös Suomen rajan kautta on tullut 
länteen tuhansia venäläisiä.

Älä pelkää, sillä minä olen sinun 
kanssasi; älä arkana pälyile, sillä 
minä olen sinun Jumalasi; minä vah-
vistan sinua, minä autan sinua, minä 
tuen sinua vanhurskauteni oikealla 
kädellä. (Jes. 41:10) 

Venäjän tiimiä ja koko One Waytä kohtasi 6.3.2022 shok-
kiuutinen. Rakas ystävämme ja työtoverimme, One Wayn 
evankelista Valentina Kutuzova oli joutunut liikenneonnetto-
muuteen. Hän sai vakavia vammoja, ja vaikka häntä hoidet-
tiin kolmessa eri sairaalassa, mitään ei enää ollut tehtävissä. 
Herra kutsui palvelijattarensa luokseen 2.4.2022. Valentina 
on nyt perillä Taivaan kodissa. 

Tutustuimme Valentinaan 
vuonna 2002 ensimmäisel-
lä matkalla Käkisalmeen ja 

Kaarlahteen. Valentina oli tullut 
uskoon vähän aikaisemmin suo-
malaisen ryhmän kautta, joka 
vieraili usein Kaarlahdessa. Vanha 
hengellinen laulu ”Hyvä on, että 
yhdessä voimme tuoda kiitoksen 
Herrallemme” vaikutti syvästi nai-
seen, jolla oli ollut raskas elämä 
työssään Kaarlahden kivilouhi-
mossa. Hän oli alusta asti innokas 
Raamatun tutkija ja löysi evanke-
listan kutsumuksensa muutaman 
vuoden kuluttua.

yHTEISTyö VAlENTINAN KANSSA
Muistamme lämmöllä Valentinan 
palavat ja rakkaudelliset puheet 
yhteisillä matkoillamme. Hän oli 
aina mukana vieraillessamme van-
hainkodeissa, sairaaloissa ja las-
tenkodeissa. Valentina koki One 
Wayn työn erittäin läheiseksi itsel-
leen ja tunsi meidän kanssamme 
olevansa osa uskovien suurta per-
hettä. Hän tunsi myös aina rohkais-
tuvansa meidän yhteydessämme. 

Valentina kiersi innokkaasti 
vuosia Käkisalmen ympäristön 
kyliä vieden ihmisille hyvää sano-

Valentina kutuzovan 
muistolle

maa. Hän perusti monia kotiru-
kouspiirejä yksin ja myöskin hyvän 
ystävänsä Ludmilan kanssa, joka 
pääsi Taivaan kotiin ensimmäisenä 
koronakesänä. Valentinan kotona 
kokoontui vuosien ajan raamattu- 
ja rukouspiiri. Hänen luonaan yö-
vyimme alkuvuosina useasti mat-
koillamme. 

Valentina osallistui usein myös 
One Wayn kesäkonferensseihin ja 
Suomessa järjestettyihin Koiviston 
lastenkodin lastenleireihin, joissa 
hän mm. opetti lapsille Raamatun 
kertomuksia ja askarteli heidän 
kanssaan. Valentina oli erittäin tai-
tava käsistään. Kesäkonferensseis-
sa monet ostivat hänen tekemiään 
kauniita rinta- ja hiuskoruja. Hän 
oli hyvin pidetty Koiviston lasten 
parissa ja piti heihin yhteyttä leiri-
en jälkeenkin.

Valentinaa jäävät kaipaamaan 
tytär ja poika sekä suuri ystävä-
joukko Venäjällä ja Suomessa. 

Irmeli Stenlund

israelin työ
044 333 2723
israel@onewaymission.fi

ISRAEL-TAPAHTUMA
pe 10.6. klo 18 – su 12.6. klo 13

One Way Center, Hauho
Ajankohtaisia uutisia Israelin tilan-
teesta, opetusta ja rukousta. 
Mukana: Tapani Suonto, lähettimme 
Kristiina Wiley Israelista, Israel-tiimi ym.
Kaikki Israelin ystävät tervetulleita!  
Katso tarkemmat tiedot sivulta 8.
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Malawissa on tullut aika korjata maissisato ja huokaista helpotuksesta. taas ker-
ran on selvitty yhdestä sadekaudesta. työ puolestaan on jatkuvaa pellon muok-
kausta ja siementen kylvämistä. Rukousta, että työ tuottaisi hyvän sadon.

Sunnuntaiaamu kello viisi minulla 
ja Moses Chingumilla on suunta-
na Mulanjessa sijaitseva One Way 

-seurakunta. Muutamaa tuntia myö-
hemmin ajelemme kirkolle vievää tietä, 
kunnes se muuttuu kiviseksi poluksi, 
ja jatkamme jalan. Puolitoista tuntia ja 
kuusi kilometriä myöhemmin, kiipeil-
tyämme mäkistä polkua ylös alas, saa-
vumme kirkolle, jonka ruokokaton alle 
muutamalle sivulle seiniksi on nostettu 
muovit suojaamaan kokouksen osallis-
tujat tuulelta, tänään ei onneksi sateel-
ta. Sunnuntaikokous voi alkaa. 

Nämä seurakuntavierailut ovat suu-
reksi rohkaisuiksi pastoreille ja seura-
kuntalaisille. Yhteinen ylistys ja rukous 
kaikuu ylös taivaisiin. Pastori Janet ker-
toi perustaneensa seurakunnan tän-
ne, mihin ei edes polkupyörällä pääse 
kulkemaan, koska kukaan ei muuten 

malaWi

julistaisi ihmisille evankeliumia. Hänen 
kotinsa lähellä on kyllä lukuisia kirkko-
ja. Janet painottaa kiitollisuuttaan siitä, 
miten Jeesus on muuttanut hänen elä-
mänsä suunnan. Myös hänen miehensä 
on jokin aika sitten löytänyt Jeesuk-
sen elämäänsä. He ovat silminnähden 
rakastuneita, toisiinsa ja Jeesukseen. 
On ihana nähdä heidän palvelevan Ju-
malaa ja seurakuntaa yhdessä lapset 
ja lapsenlapset ympärillään. Tällaista 
haluamme nähdä  enemmän! Vierai-
limme myös toisen pastoripariskunnan 
seurakunnassa. He ovat vuodesta 2009 
asti osallistuneet pastorikoulutuksiin ja 
tekevät työtä yhdessä.

yHTEINEN NäKy SEURAKUNTATyöSTä
Seurakuntatyö alkoi uudestaan pienen 
tauon jälkeen vuonna 2019. Aluksi seu-
rakuntia oli alle kymmenen. Kaksivuoti-

TEKSTI JA KUVAT MERVi itäLiNNa

Seurakuntavierailu Phalombessa.Malawissa ilo
hyvin kasvavasta seurakuntatyöstä

sen pastorikoulutuksen aikana uusia ja 
jo aiemmin mukana olleita seurakuntia 
liittyi One Wayn työyhteyteen. Nyt Ma-
lawissa on 32 One Way -seurakuntaa ja 
Mosambikissa 38. 

Tammikuun pastorikoulutus aloitti 
neljän koulutuskerran sarjan 20 seura-
kunnan pastoreille, joiden on tarkoitus 
ottaa hieman isompaa vastuuta seura-
kuntatyön kokonaisuudesta. Seurakun-
nat on jaettu kymmeneen alueeseen, 
minkä tarkoituksena on myös lisätä hei-
dän keskinäistä yhteistyötään. Seura-
kunnat eivät pääsääntöisesti enää saa 
materiaalista tukea One Waylta, ja on 
ollut rohkaisevaa nähdä, että se ei ole 
vähentänyt heidän halukkuuttaan liittyä 
mukaan. Motiivina ei ole materiaalinen 
hyöty, vaan halu tehdä Jumalan valta-
kunnan työtä. Pastorikoulutus on heille 
rohkaisuksi, ja sen kustannuksien katta-
miseksi etsimme edelleen seurakunta-
kummeja.

Huhti-toukokuun vaihteessa ole-
vaan koulutukseen pastorit on kutsuttu 
puolisoineen, yhteinen visio seurakun-
tatyöstä on hyväksi. Haluaisimme myös 

Maissin hakijoita. Lapsia tapaamassa Mwarulassa.
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malaWin työ
040 756 8410 (vain Whatsapp-viesteille)
malawi@onewaymission.fi
Jos haluat liittyä Mervin kannattajarenkaa-
seen ja saada uutiskirjeitä Malawista, lähetä 
sähköpostia malawi@onewaymission.fi. Voit 
myös tukea Mervin työtä taloudellisesti one 
Way Missionin kautta.
malawin työn tuki:
tilinumero: Fi56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 1342

nähdä, että One Way -seurakunnissa 
raamatullinen perhemalli olisi totta 
ja esimerkkinä muille.  Koulutuksessa 
aiheina ovat toimivat pienryhmät seu-
rakunnassa ja opetuslapseuttaminen 
sekä seurakunnan johtaminen. Rukous-
aiheena on, että koulutuksen myötä 
tapahtuu Jumalan mielen mukaista 
muutosta yksilöiden elämässä, seura-
kunnissa ja laajemmin yhteisöissä. 

KOUlUTUSTA MyöS NAISIllE JA 
NUORIllE
Pastorikoulutuksen jälkeen viikonlo-
puksi yhteen kokoontuvat seurakuntien 
naiset. Odotettavissa on jälleennäke-
misen iloa, yhteistä jakamista, opetus-
ta, rukousta, laulun ja tanssin riemua. 
Olisi ihana nähdä, että One Way -seu-
rakuntien naiset voisivat olla rohkaisuksi 
muille omissa yhteisöissään.  Seuraava-
na viikonloppuna kutsumme tapaami-
seen nuoria, lähialueelta ja kauempaa-
kin seurakunnista, myös heitä, joiden 
opiskeluja tuemme. Tämä kokoontumi-
nen on ensimmäinen laatuaan, ja kos-
ka ei ole loma-aika, osallistujia voi olla 
vähänlaisesti, mutta uskon, että tässä 
pieni on suurta. Opettajana on Michael 
Opio, kuten pastorikoulutuksessakin. 
Rukoillaan tapahtumiin osallistujien 
puolesta, että he saisivat näin evästä 
omaan hengelliseen elämäänsä.

lASTEN TAPAAMISET
Tulemme sovittuun paikkaan sovittu-
na aikana, paikalla on muutama lapsi, 
jokunen huoltaja. Meidät toivotetaan 
kuitenkin tervetulleiksi. Olimme unoh-
taneet, että Afrikan aika kulkee tunnin 
jäljessä, kello kaksi on oikeasti kolme, 
siispä odotamme. Mutta mikäpä on 
odotellessa, kun pyörän perään paka-
tusta pahvilaatikosta löytyy  kaiutin, ja 
musiikki houkuttelee paikalle lisää vä-
keä. Mukaan ehtivät myös etukäteen 
kutsutut, aiemmin  orpo-ohjelmassa 
mukana olleet. Lähimpien One Way 
-seurakuntien pastorit ovat lupautu-
neet olemaan mukana näissä lasten 
tapaamisissa. Pitäessään opetuksia lap-
sille he myös harjaantuvat siinä, eivätkä 
nämä tapaamiset ole vain meidän suo-
malaisten varassa. 

Tämänkin tapaamisen lopuksi mei-
tä muistutetaan, että maissi on kaikil-
ta lopussa ja ihmiset näkevät nälkää.  
Näinhän se on vielä hetken, mutta huh-
tikuussa tulee uusi sato ja silloin tilanne 
helpottaa. 

KUlTAA JA HOPEAA
”Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, 
kun he olivat menossa pyhäkköön, hän 
pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Jo-
hannes katsoivat häneen kiinteästi, ja 
Pietari sanoi: ”Katso meihin”. Ja hän 

tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin 
saavansa. Niin Pietari sanoi: ”Hope-
aa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä 
minulla on, sitä minä sinulle annan: 
Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, 
nimessä, nouse ja käy.” Ja hän meni 
heidän kanssansa pyhäkköön, käyden 
ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.” (Apt 
3:3–8)

Tämä raamatunkohta on ollut viime 
aikoina usein mielessäni, sillä Pietarin 
sanat sopisivat niin moneen tilantee-
seen. Joka päivä aamusta alkaen ul-
kona ruokomajassa istuu ihmisiä, jotka 
odottavat saavansa avun kaikenlaisiin 
ongelmiinsa. Pahiten kärsiviä, etenkin 
vanhuksia, olemme voineet hieman 
auttaa antamalla maissia, mutta monia 
muita emme. Sateet ja tulvat ovat teh-
neet tuhojaan pelloilla, talojen seinät 
murenevat rankkasateissa, tiet liukene-
vat veden voimasta ja sillat sortuvat. Se 
on elämää sadekaudella. 

Sadekauden hiljaiselon keskellä 
syntyy ideoita, joiden menestymisen 
saa selville vain kokeilemalla. Yksi täl-
lainen idea on kestositeiden valmis-
tus. Näissä köyhissä maissa tyttöjen 
ongelmana on, että kuukautissuojia ei 
ole varaa ostaa - se saattaa myös olla 
esteenä koulunkäynnille. Lakanoista ja 
froteepyyhkeistä on tarkoitus tyttöjen 
omissa käsissä valmistua siteitä. Projek-
ti on alkanut, ja se on saanut hyvinkin 
innostuneen vastaanoton, mutta sen 
jatkumisesta ei vielä ole takeita. Moni 
asia täällä alkaa vain loppuakseen alku-
innostuksen jälkeen. Tämän projektin 
soisi saavan siivet selkäänsä. Tarkoitus 
on myös opettaa seurakunnan naisille 
siteiden valmistusta, jotta he voisivat 
koota tyttöjä yhteen, ommella yhdes-
sä, rukoilla ja jutella kaikenlaisia elämän 
asioita. 

Jätän rukouksiinne kaiken tämän 
sekä työntekijämme, kaikki vapaaehtoi-
sinakin mukana olevat. Kiitän sydäme-
ni pohjasta kaikkia kummeja, pitkään 
mukana olleita ja uusia, sillä myös sitä 
kultaa ja hopeaa tarvitaan, kun työn he-
delmät kasvavat. 

Pastori Janet ja hänen miehensä Hamiton.
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opetusraportti

Mitä Jumala sinulle
tänään puhuu?

ei enää puhuisi meille. Todennäköi-
sesti syynä tilanteeseen oli se, että 
Israel eli Jumalan tahdon vastaisesti 
eikä ollut kiinnostanut siitä, mitä Ju-
mala puhuu. Kansaa ei kiinnostanut 
Jumalan tahto eikä se ollut kuuliainen 
Jumalalle, joten Jumala ei enää pu-
hunut niin paljon. Lohduttavaa tuos-
sa tilanteessa oli kuitenkin se, että 
Jumala ei vaiennut kokonaan, vaan 
nosti Samuelin profeetan tehtävään.

Sitten syttyi sota israelilaisten ja 
filistealaisten välille.

Israel lähti sotaan filistealaisia 
vastaan ja leiriytyi Eben-Eserin luo, 
mutta filistealaiset olivat leiriyty-
neet Afekiin. Ja filistealaiset aset-
tuivat sotarintaan Israelia vastaan, 
ja taistelu levisi laajalle, ja filiste-
alaiset voittivat Israelin ja surma-
sivat taistelukentällä noin neljätu-
hatta miestä. Kun kansa tuli leiriin, 
sanoivat Israelin vanhimmat: ”Min-
kätähden Herra antoi tänä päivä-
nä filistealaisten voittaa meidät? 
Ottakaamme Herran liiton arkki 
Siilosta luoksemme, tulkoon se 
keskellemme pelastamaan meidät 
vihollistemme käsistä.”
 (1. Sam. 4:1–3)

Israelin kansa lähetti sanan Siiloon, 
josta heille tuotiin Jumalan liitonarkki. 
Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, 
seurasivat Jumalan liitonarkkia. Kun 
liitonarkki tuli leiriin, nosti koko Isra-
el suuren riemuhuudon. Filistealaiset 
ryhtyivät taisteluun ja voittivat israeli-
laiset, jotka pakenivat kukin majallen-
sa, ja tappio oli suuri: Israelista kaatui 
30 000 jalkamiestä, Jumalan arkki 
ryöstettiin, ja Eelin kaksi poikaa, Hof-
ni ja Piinehas, saivat surmansa.

Sen jälkeen, kun Israel hävisi en-
simmäisen taistelun, he kysyivät, mik-
si Herra antoi filistealaisten voittaa?

Israel ei kysynyt Jumalalta ennen 
sotaan lähtöä, mitä pitäisi tehdä, 
vaan vasta jälkeen päin, miksi niin 
tapahtui. Parempi olisi ollut kysyä 
Jumalalta neuvoa ennen sotaan läh-
temistä.

Israelilaiset keksivät myös ratkai-
suksi tuoda Jumalan liitonarkin leiriin, 
niin sota voitetaan. He eivät taaskaan 
kysyneet, oliko se Jumalan tahto asi-
assa. He pitivät arkkia ikään kuin on-
nenkaluna, vaikka koko arkkia ei olisi 
edes tarvittu tuossa tilanteessa. Lii-
tonarkki edusti Jumalan läsnäoloa ja 
voimaa. Arkin kadottaminen merkitsi 
israelilaisten ajattelutavan mukaan 
sitä, että Jumala oli jättänyt heidät, 
vaikka todellisuudessa Jumala ei ol-
lut sidottu liitonarkkiin.

Ja vaikka he kysyivät, miksi näin 
kävi, he eivät kuunnelleet Jumalan 
vastausta, he eivät olleet kiinnostu-
neita siitä, mikä Jumalan vastaus on. 
Toisin sanoen tekivät mitä itse tah-
toivat ja odottivat sitten, että Jumala 
olisi siunannut heitä.

Kuulostaako tämä sinusta tutulta?
Mikä olisi voinut olla Jumalan vas-

taus asiassa israelilaisille? Parannuk-
senteko epäjumalanpalveluksesta ja 
synneistä olisi todennäköisesti ollut 
Jumalan vastaus tuolloin kuten 20 
vuotta myöhemmin, kun arkki saatiin 
takaisin.

Kun arkki saatiin takaisin, Sa-
muel sanoi koko Israelin heimolle 
näin: ”Jos te kaikesta sydämestän-
ne käännytte Herran puoleen, niin 
poistakaa keskuudestanne vieraat 
jumalat ja astartet ja kiinnittäkää 
sydämenne Herraan ja palvelkaa 
ainoastaan häntä, niin hän pelas-
taa teidät filistealaisten käsistä”.
(1. Sam. 7:2) 

Synti oli samoin ollut syynä 300 
vuotta aiemmin, kun amorilaiset 
voittivat Israelilaiset Ain taistelussa. 
Israelilaiset olivat ottaneet itselleen 
tuhon omaksi vihittyä, vaikka sitä ei 
olisi saanut ottaa (Joosua 7:11).

KUUlIAISUUS
Myös Daavidin aikana käytiin sotaa 
Israelin ja filistealaisten välillä. Kun 
Daavid voideltiin kuninkaaksi, filiste-
alaiset lähtivät etsimään häntä ja ko-
koontuivat Refaimin tasagolle.

Mutta kun filistealaiset kuulivat, 
että Daavid oli voideltu Israelin ku-

Minulla on ollut töissä paljon 
etäpalavereita, joiden aika-
na olen kiireisimpinä päivinä 

multitaskannut eli tehnyt muita hom-
mia siinä sivussa. Olen kuullut palave-
rikeskustelun, mutta en ole kuunnel-
lut kovin tarkkaan. Vastaavanlainen 
kokemus syntyy joskus puhelimessa, 
kun kesken puhelun huomaa, että 
ajatukset ovat karanneet ihan muu-
alle, enkä ihan tarkkaan tiedäkään, 
mitä toinen sanoi. 

Suhteessa Jumalaan voi olla vä-
lillä samanlainen tilanne, kun emme 
aktiivisesti kuuntele, mitä Jumala 
meille puhuu. 

Raamatussa on kaksi kertomusta 
Jumalan kuuntelemisesta, jotka ovat 
puhutelleet minua. Toinen kertomus 
kertoo Eelin ajasta ja toinen Daavidin 
ajasta.

TOTTElEMATTOMUUS
Samuelin kirjan alku kertoo tuomari-
en ajasta, jolloin Eeli oli ylipappina ja 
tuomarina. Ajalle oli kaksi ominaista 
piirrettä: Siihen aikaan ei ollut kunin-
gasta Israelissa; jokainen teki sitä, 
mikä hänen omasta mielestään oli 
oikein (Tuom. 21:25). Ja poikanen 
Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; 
mutta Herran sana oli harvinainen sii-
hen aikaan, eivätkä näyt olleet tavalli-
sia. (1. Sam. 3:1)

Israelin tilanne kuvastaa hyvin 
myös nykypäivää. Raamattu ei ole 
meidän yhteiskunnassamme ylin auk-
toriteetti, joka määrittää, mikä on 
oikein ja mikä väärin, mikä on syntiä 
tai mikä ei, vaan jokainen tekee sitä, 
mitä itse pitää oikeana. 

Raamatun kuvaama tilanne, jossa 
Herran sana on harvinainen ja Juma-
la ei juurikaan enää puhu, on huono. 
On jopa vaikea ajatella, millaista olisi, 
jos ei olisi Raamattuja tai Pyhä Henki 

Leena Kinnunen
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ninkaaksi, lähtivät kaikki filistealai-
set etsimään Daavidia. Kun Daavid 
sen kuuli, meni hän alas vuorilin-
naan. Kun filistealaiset olivat tulleet 
ja levittäytyneet Refaimin tasangol-
le, kysyi Daavid Herralta: ”Menen-
kö minä filistealaisia vastaan? An-
natko sinä heidät minun käsiini?” 
Ja Herra sanoi Daavidille: ”Mene, 
sillä minä annan filistealaiset sinun 
käsiisi”. Niin Daavid tuli Baal-Pera-
simiin. Ja siellä Daavid voitti heidät 
ja sanoi: ”Herra on murtanut vi-
holliseni minun edessäni, niinkuin 
vedet murtavat”. Siitä sen paikan 
nimeksi tuli Baal-Perasim. 
(2. Sam. 5: 19–20)

Mutta filistealaiset tulivat vie-
lä kerran ja levittäytyivät Refaimin 
tasangolle. Niin Daavid kysyi Her-
ralta, ja hän vastasi: ”Älä mene 
heitä vastaan, vaan kierrä heidät 
takaapäin ja hyökkää heidän kimp-
puunsa balsamipuiden puolelta. 
Ja kun kuulet astunnan kahinan 
balsamipuiden latvoista, niin ryn-
tää nopeasti, sillä silloin Herra on 
käynyt sinun edelläsi tuhotakseen 
filistealaisten leirin.” Daavid teki, 
niinkuin Herra oli häntä käskenyt; 
ja hän voitti filistealaiset ja ajoi 
heitä takaa Gebasta aina Geseriin 
saakka. (2. Sam. 5: 22–24)

Näiden sotien lopputulokset oli-
vat hyvin erilaiset, toinen johti Israelin 
murskavoittoon ja toinen karvaaseen 
tappioon. Daavid voitti molemmat 
sodat filistealaisia vastaan, mutta 
Eelin aikana Israel hävisi molemmat 
sodat ja 34 000 miestä kuoli ja arkki 
joutui filistealaisten käsiin

Daavid oli hyvä kuningas: kun 
viholliset jo odottivat Refaimin laak-
sossa, Daavid kysyi ensin Herralta, 
meneekö hän filistealaisia vastaan ja 
vielä varmisti sen, onko Herra hänen 
kanssaan. Jumala vastasi Daavidille 
että mene, hän antaa voiton. Daavid 
ei ottanut voitosta kunniaa itselleen, 
vaan antoi kunnian Jumalalle siitä, 
että Hän oli murtanut vihollisen.

Kun filistealaiset tulivat uudelleen 
sotimaan Israelia vastaan, vaikka he 
olivat hävinneet, Daavid kysyi uudel-
leen Jumalalta neuvoa eikä oletta-
nut, että hänen pitäisi tehdä samoin 
kuin viimeksi. Jumala antoikin toisel-
la kertaa uudet ohjeet, miten Israelin 
pitäisi hyökätä selustasta käsin.

Luulen, että me kaikki haluaisimme 
olla Daavidin kaltaisia, mutta ainakin 
minun on myönnettävä rehellisesti, 
että usein en ole rukoillut silloin, kun 
olisi pitänyt, enkä ole aina aktiivisesti 
kuunnellut ja etsinyt sitä, mitä Jumala 
haluaa minulle puhua, ja olen joutu-
nut tekemään parannusta asiassa.

JUMAlAN TUORE PUHE
Näissä Raamatun kertomuksissa minua 
on puhutellut se, että Daavid kysyi toi-
sella kerralla Herralta uudelleen neuvoa, 
ja Jumala antoikin Daavidille tuoreet, 
erilaiset toimintaohjeet kuin ensimmäi-
sellä kerralla. Mekin tarvitsemme tuoret-
ta Jumalan puhetta ja herkkyyttä Pyhälle 
Hengelle, että me kuulemme, mitä Ju-
mala meille puhuu tänään.

Mitä Jumala puhuu sinulle tänä 
päivänä siinä elämätilanteessa, jossa 
sinä olet tällä hetkellä? Mitä Jumala 
haluaa sinulle sanoa tällä hetkellä? 

Jumalan äänen kuuleminen on 
meille uskoville kaikkein tärkeimpiä 
asioita, koska kyse on suhteesta elävän 
Jumalan kanssa. Hän tahtoo puhua si-
nulle ja minulle joka päivä, ei vain sil-
loin, kun on ongelmia tai isoja ratkai-
suja, mitä pitää tehdä. Hän haluaa olla 
mukana arjessamme. Hän on hyvä Tai-
vaallinen Isä, joka haluaa jakaa asioita 
sydämeltään ja johdattaa meitä. 

Jos Jumala ei pääse puhumaan 
meille henkilökohtaisesti ja seurakun-
tana, jäljelle jää vain uskonnollisuus ja 
muotomenot. 

Minusta on tuntunut monesti sa-
malta kuin niistä kahdesta opetuslap-
sesta, jotka Emmauksen tiellä koh-
tasivat Jeesuksen, ja Jeesus opetti 
heitä - kun Jumala puhuu meille, sil-
loin sydän palaa.

Opetuslapset sanoivat: Eikö 
meidän sydämemme ollutkin pa-
lava, kun hän puhui meille tiellä ja 
avasi meille Kirjoitukset? 
(Luuk. 24:32)

Välillä voi käydä niin, että me 
emme ole kuulolla. Elämään voi tul-
la monia asioita, mitkä estävät meitä 
kuulemasta Jumalan ääntä. Omassa 
elämässäni olen huomannut esteiksi 
esimerkiksi kiireen ja stressin, elämän 
huolet, murheet ja myrskyt. Jumalan 
kuuleminen vaatii aikaa ja rauhoittu-
mista. Jumala voi toki puhua myös 
arjen keskellä, mutta usein pitää ot-
taa aikaa ollakseen Jumalan kanssa. 

Myös synti estää kuulemasta Juma-
lan ääntä, minkä vuoksi kannattaa pi-
tää lyhyet tilivälit Herran kanssa.

Joskus olen kuullut jonkun sa-
novan, että Jumala ei puhu minulle 
enkä kuule Jumalan ääntä. Tämä on 
kuitenkin virheellinen ajatusmalli tai 
uskomus. Jeesus sanoo, että minun 
lampaani kuulevat minun ääneni. Jo-
kainen uudestisyntynyt uskova kuu-
lee hänen äänensä.

Jumala puhuu ennen kaikkea 
Raamatun kautta, minkä vuoksi Raa-
matun lukeminen on tärkeää. Jumala 
puhuu myös Pyhän Hengen kautta

Jumala puhuu monella tavalla ja 
siitä, miten Jumala puhuu, on paljon 
hyvää opetusta. Kannattaa opetella 
tuntemaan, miten Jumala puhuu si-
nulle yksilöllisesti. Meistä jokainen voi 
kasvaa Jumalan äänen kuulemisessa.

Jos tuntuu, että et kuule Jumalan 
ääntä, voit tehdä kuten David Paw-
son neuvoi rukoilemaan: ”Herra, näy-
tä onko elämässäni jotain, mistä sinä 
et pidä?” Siihen rukoukseen tulee 
varmana vastaus.

Tämä aika, jossa me elämme, on 
hyvin erikoista. Mitä vaikeammat 
ajat ovat tulossa, sitä tärkeämpää 
on, että sinä ja minä kuulemme, mitä 
Jumala meille puhuu ja että me myös 
seurakuntana kuulemme, mitä Juma-
la meille puhuu.

Voi olla, että tulee aika, jolloin 
emme pysty toimimaan enää samalla 
tavalla, mutta Jumala voi antaa uusia 
toimintatapoja tai -ohjeita, kun me 
olemme kuulolla. Siksi meidän tulee 
kuulla Jumalan ääni ja kuunnella Hän-
tä aktiivisesti.

Toinen asia mitä me tässä ajas-
sa tarvitsemme on, että armolahjat 
toimivat seurakunnassa. 1. Kor. 14:1 
mukaan meidän tulisi innokkaasti 
tavoitella armolahjoja. Armolahjat 
on tarkoitettu seurakunnan raken-
nukseksi. Lisäksi tarvitsemme myös 
kuuliaisuutta, että teemme sen, mitä 
Jumala meille puhuu – oli Jumalan 
tahto mikä tahansa.

Haluan rohkaista: nyt on aika etsiä 
Herraa, että me opimme kuulemaan 
Jumalan äänen paremmin ja voimme 
kasvaa ja kehittyä siinä vielä enem-
män. En tarkoita, että emme kuulisi 
jo Jumalan ääntä, mutta voimme 
kaikki kasvaa ja harjaantua siinä vielä 
paremmiksi. 
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Koulutukseen osallistujat saivat materi-
aalin ja luennon WhatsApp-ryhmään, 
josta se käytiin läpi jakso kerrallaan. 

Pastori Jari Lindroos oli mukana nettiko-
koontumisissa, joissa käytiin läpi materiaalin 
pohjalta askarruttavia ja mieleen nousseita 
asioita.  

– Pidin tiiviisti yhteyttä kurssin vetäjään, ja 
olen myös kurssin päättäjäisissä mukana ne-
tin välityksellä. Lopuksi tehdään yhteenveto 
kurssista, ja kehotan osallistuneita seurakun-
tayhteyteen sekä viemään sanaa myös eteen-
päin opetuslapseuskoulutuksen mahdollisuu-
desta. Kurssi on inspiroinut monia romaneja 
mukaan koulutukseen ja One Way -seurakun-
taan, summaa Jari Lindroos.

yHTEISET KESKUSTElUT ANTOIVAT UUTTA 
OIVAllUSTA 
Idea opetuslapseuskoulusta rukouspiirin nai-
sille etänä sai alkunsa Tanja Hagertin ja Jari 
Lindroosin puhelinkeskustelusta.

– Heti kun Jari kertoi kurssista, syttyi heh-
kulamppu päässäni, että voisiko tämä olla 
mitenkään mahdollista toteuttaa meidän ru-
kouspiirin naisten kanssa, kertoo Tanja.

Lopulta rukouspiiri päätti suorittaa kurssin 
etänä nykyteknologian suomin keinoin.

– Hieman aluksi pelkäsinkin ja mietiskelin, 
että osataankohan me ja saammeko tämän 
toimimaan ja onko minusta ottamaan vastuu 
toiminnasta, muistelee Tanja. 

– Rukoilin Herraa, että Hän johdattaisi mi-
nua ja antaisi viisautta ja ohjaisi juuri ne oike-
at ihmiset kurssille. Pyysin, että me saisimme 
tästä kurssista kaiken hyödyn ja että jokainen 
saisi kasvaa ja oppia paremmin tuntemaan 
rakasta Vapahtajaamme ja Hänen sanaansa. 
Jokaisella kerralla saimme oppia jotain uutta.

Kurssin aikana käytyihin keskusteluihin so-
veltuivat hyvin Raamatun neljä evankeliumia, 

Jari Lindroos järjesti jo toisen opetuslapseuskoulutuk-
sen etäyhteyksiä hyödyntäen. Mukana oli romaneja 
Suomesta ja Ruotsista, yhteensä 10 oppilasta.

maria hagert

ramona Lindström

tanja hagert

katja Långström

joista jokainen todistaa omin sanoin Jeesuk-
sesta neljästä eri perspektiivistä.

– Samoin oli meidän keskusteluissamme. 
Meillä oli jokaisella omia näkemyksiä ja oival-
simme asioita uudella tavalla. Opimme myös 
koko ajan itsestämme uutta, kertoo Tanja.

– Vaikka meillä oli haasteena se, että 
emme pystyneet kokoontumaan saman katon 
alle, jokaisessa keskustelussa ja rukouksessa 
olimme Pyhän Jumalan kädellä kaikki yhdes-
sä. Jumala, joka on suurista suurin, organisoi 
kaiken, ja saimme olla kuin unta näkeväiset, 
jotka kulkevat edeltä valmistetuissa teoissa.

PAlVElUTEHTäVäT JA ARMOlAHJAT 
AVAUTUIVAT

Myös Ramona Lindström kertoo oppineensa 
kurssilla Raamatusta paljon asioita, joita ei ai-
emmin ehkä ollut tajunnut.

– Kurssi oli minulle todella antoisa, se 
avasi uudenlaisia näkökulmia sekä opetuk-
sen että ryhmätyöskentelyn kautta. Kurssi loi 
minulle aivan uuden mielenkiinnon Raamat-
tuun, motivoi sen lukemiseen ja tutkimiseen 
ja antoi kasvua uskolleni. 

– Suosittelen kurssia muillekin. Ja vaikka 
kaikista asioista ei olisikaan yhtä mieltä, niin 
kaikessa vaikuttaa sama Jumala. Kaikki tulee 
koetella Jumalan sanan valossa, joka myös 
kirkastaa oman sanansa totuuden.

Katja Långström toteaa, että kurssin aika-
na hänen rohkeutensa ottaa vastuuta kasvoi. 
Samalla hän oppi luottamaan Jumalan voi-
maan: vaikka ei itse osaisikaan, Herra opettaa 
ja antaa voiman ja rohkeuden.

– Opin kurssilla uusia asioita, myös erot-
telemaan toisistaan esim. palvelutehtävät ja 
armolahjat. Opin myös olemaan rohkeampi 
omassa palvelutehtävässäni, jota Jumala mi-
nulle kirkasti.

– Suosittelen tällaista kurssia muillekin. Ei 
tarvitse pelätä, että ei osaisi tai ymmärtäisi, 
sillä juuri siihen kurssi oli avuksi. Keskustelui-
den avulla epävarmuus muuttuikin rohkeu-
deksi. Luottakaa itseenne ja ennen kaikkea 
Jumalaan.

Maria Hagert puolestaan tunsi kurssin lä-
hentäneen häntä Jumalaan. – Rukouselämäni 
aktivoitui ja sain uuden otteen uskostani.

Kurssilla opittiin myös uusia asioita Raa-
matun henkilöiden elämästä ja tietenkin Raa-
matusta.

– Antoisaa oli sekin, että keskusteluosuuk-
sissa oppi näkemään, miten joku toinen ajat-
teli samasta asiasta. Kurssi oli hyvä ja meillä 
oli tosi hyvä ryhmä, oikein odotin puhelui-
tamme ja keskusteluja sekä yhteistä rukousta.

– Suosittelen lähtemään tällaiselle kurs-
sille. Kannattaa katsoa hyvä tiimi, sillä tavoin 
keskusteluista saa eniten irti. Kenen tahansa 
kanssa en olisi välttämättä osannut tuoda 
kaikkia mielipiteitäni esille enkä välttämättä 
olisi myöskään itse heitä ymmärtänyt.  

Jo toinen opetuslapseuskoulu romaneille

Liput 20 euroa, tuntia ennen ovelta. 
One Way Mission ry,  Rahankeräyslupa: RA/2018/604

Saman taivaan alla

• Päivi Karjalainen, sopraano

• Tiina Sinkkonen, altto
• Eric-Olof Söderström, piano

• Leena Liimatainen, sopraano

La 7.5. klo 16.00  •  Suolahtisali, Äänekoski

Tukikonsertti kaivojen rakentamiseksi Ugandaan.
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attE auViNEN & 
HELENa HäNNiNEN
Minne uskoni ulottuu. 
Kuvia italiasta – runoja uskosta
20 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

Tapani SuontoTapani Suonto 
 

ERÄM
AASTA ELÄM

ÄÄN

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

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

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

2. tarkistettu painos

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN
Elävää opetusta 
erämaahan eksyneelle

tapaNi SuoNto
ole turvallisella mielellä
14 €

tapaNi SuoNto
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

tapaNi SuoNto
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

tapaNi SuoNto
tapahtui 
perjantaina
10 €

tapaNi SuoNto
Erämaasta 
elämään
10 €

tapaNi SuoNto
Kohti 
auringonnousua
10 €

tapaNi SuoNto
Lauri
10 €

tapaNi SuoNto
tie ihmeiden maailmaan
14 €

tapaNi SuoNto
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

tiiNa SiNKKoNEN
uskon 
CD 23 €

tiiNa SiNKKoNEN
tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

NatHaNaEL
Hengen tuuli
CD 10 €

tapaNi SuoNto
trubaduurin laulu
CD 10 €

tapaNi SuoNto
Kirje ystävälle
CD 10 €

MattiLaN 
pERHEoRKEStERi
Nimi kaikkein 
korkein 
CD 10 €

tiiNa SiNKKoNEN
& Co. 
Matkaa teen
CD 15 €

MuSiikkia

aRto boa
avaimet
14 €

LES WHEELdoN
Jumalaa kuunnellen
14 €

tapaNi SuoNto
Rakastatko sinä minua?
12 €

Tapani Suonto  
RAKASTATKO SINÄ MINUA?

Rakastatko Sinä Minua on Tapani Suonnon oma elämäkerta. Se 
on harvinaisen avoin, rehellinen ja myös riipaiseva kuvaus tämän 
suomalaisen evankelistan elämästä aina nuoruusvuosista lähtien. 
Se on kertomus Jumalan avusta ja siunauksista, mutta myös 
vaikeasta tiestä läpi myrskyjen.

Tapani Suonto tuli monille tutuksi 1970-luvulla nuorena tru-
baduurina ja evankelistana. Silloin hän kiersi kitaransa kanssa 
Suomea laulaen ja julistaen evankeliumia.

1980-luvulla Tapani Suonto toimi pääkaupunkiseudulla Perjantai 
Kristukselle -kampanjan toiminnanjohtajana. Niinä vuosina hän 
tuli tutuksi monissa seurakunnissa evankelistana ja raamatunopet-
tajana.

1990-luvun loppupuolella Tapanin elämään tuli hiljaisuus. 
Näytti jo siltä, että hänen evankelistan uransa oli lopullisesti ohi, 
kunnes kaikki jälleen muuttui. 

Rakastatko Sinä Minua on koskettava kertomus 
Jumalan uskollisuudesta palvelijaansa kohtaan. 

Jeesus sanoi: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko sinä minua?”

Tapani Suonto

Evankelistan tie läpi tyynen ja myrskyjen
Osa 1

RAKASTATKO
SINÄ

MINUA?

����������������������

tapaNi SuoNto
Johdatatko sinä minua?
18 €

tapaNi SuoNto
Jeesus on tie
16 €

kirjalliSuuTTa

Hyvää lisälukemista

opetuslapseuskouluun!

One Wayn TuOTanTOa

TilaukseT
onewaykauppa.fi 

045 261 3925

tuiJa NiSKaNEN (toim.)
Mun stoori – Miten tulin 
uskoon?  3 €

MaRiaNNE RaatiKaiNEN
Raili agogo, tarina 
kulissien takaa
10 €

SoiLE Ja 
ESa-pEKKa MattiLa
usko toivo ja 
rakkaus 
CD 10 €
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rukousaiHeet

suomi

one Way -seurakunnat
• että seurakunnat löytäisivät Jumalan 

johdattamat toimintamuodot
• pyhän Hengen läsnäoloa tilaisuuk-

siin
• että seurakuntiin syntyisi nuorten-

työtä
• uusia pastoreita ja evankelistoja

maahanmuuttajatyö
•	 kiitosaihe: kaksi turvapaikanhakijaa 

on saanut turvapaikan 
• turvapaikan saamista niille, jotka vie-

lä odottavat päätöstä 
• fyysistä ja psyykkistä paranemista 

sairastaville 
• kykyä iloita Herrassa kaikissa olosuh-

teissa sekä toivoa ja uskon vahvistu-
mista jokaiselle maahanmuuttajalle 

• voimia ja viisautta työntekijöille heidän 
tukemiseen ja opetuslapseuttamiseen

Venäjä
•	 kiitosaihe: tulkkimme irma välittää 

meille viestejä ystäviltämme
• Herran lohdutusta Valentina Kutuzo-

van lapsille ja ystäville 
• tulkkimme oleg: toimeentulo on 

vaarantunut sodan vuoksi 
• siunausta ja varjelusta Koivistossa 

olleille nuorille miehille etteivät jou-
tuisi armeijaan 

• varjelusta kaikille ystävillemme eri 
lähetyskohteissa

israel
• yhteiskunnan haasteet suuren exo-

duksen edessä
• sota-alueilta saapuvien maahan-

muuttajien parantuminen traumoista
• ukrainan sodan vaikutus myös van-

hempaan väestöön israelissa: monet 
kokevat ahdistusta ja pelkoja. Vanhat 
muistot ii Maailmansodan ajoilta pa-
laavat mieleen.

• naistenkodin pakolaiset: meille vii-
sautta heidän auttamisekseen, heille 
turvallisuutta ja uuden elämän avau-
tumista. Monet vieraaksemme saa-
puneet ovat vanhempia henkilöitä.

• soppakeittiö ja sen ohessa toimiva 
vaate-/ruokajakelupiste: työ on yhä 
haastavampaa, kun asiakkaita on 
enemmän

• varautuminen tulevaisuuden haas-
teisiin

• auton saaminen naistenkodin työhön
kiina
• vaikean koronatilanteen helpottu-

mista, rajoitustoimet olleet todella 
tiukat

• varjelusta henkilökunnalle ja lapsil-
le, että saavat säilyä terveinä

• Jumalan siunausta seurakunnalle ja 
varjelusta kaikissa haasteissa ja pai-
nostuksen keskellä

• herätystä Kiinaan
mongolia
• herätystä Mongoliaan
• lisää kummeja Mongolian työhön, 

koronasulut nostaneet työn kuluja
• henkilökunnan ja kodin asukkaiden 

kasvaminen uskossa
• että Jumala huolehtisi kaikista tar-

peista
• että Munkhuu ja muu henkilökunta 

säilyisivät terveinä
intia
•	 suurkiitosaihe: lupa vastaanottaa 

varoja ulkomailta

• johdatus ja siunaus Joelin ja Swar-
nan vierailulle toukokuussa Suomes-
sa intian-tapahtumissa

• johdatus työn normalisoitumiseen 
intiassa koronan ja muiden vaikeuk-
sien jälkeen

• johdatusta ja siunausta seuraavan inti-
an matkan järjestelyihin vuonna 2023

nepal
• terveyttä ja turvaa Sajille lähetysmat-

koilla
• seurakuntien istutus Himalajan alu-

eella
• miesten 6 kk koulutus Siligurissa
• Makwanpurin kirkkorakennuksen 

loppuunsaattaminen
• lastenkodin tytöille uusi asuinraken-

nus, vanhan vuokrasopimus päättyy
uganda
• ugandan seurakunnille ja vastuun-

kantajille vahvistumista ja uudistu-
mista uskossa

• kesäkuun tiimimatkalle johdatusta 
ja varjelusta

• johdatusta ugandan työhön Suo-
messa

• koulutyö: opettajilla on haasteita ja 
oppilailla vaikeuksia sopeutua kou-
luun pitkän tauon jälkeen

• että ruokaa riittäisi koulussa ja per-
heissä

• lisää kaivoja ja vesitankkeja
malawi
•	 kiitosaihe: taas on yhdestä sade- ja 

nälkäkaudesta selvitty
• siunausta ja varjelusta työntekijöil-

lemme
• että kaikki suunnitellut tapahtumat 

kantavat hedelmää ja saavat aikaan 
Jumalan mielen mukaista muutosta

italia
• italian kansalle armoa astua kato-

lilaisuuden pimeydestä Kristuksen 
kirkkauteen

• Ferentinon seurakunta, vetäjäparis-
kunta Rocco ja tiziana Mestria: vii-
sautta ja taidollisuutta uuden pienen 
srk:n eteenpäin luotsaamisessa

• siunausta ja johdatusta kaikille pie-
nille uusille aluille italian työssä niin 
Suomessa kuin italiassakin

• tuula ja Maurizio Secondi: johdatusta, 
viisautta ja oikean aikataulun järjesty-
mistä työhön, matkustamiseen ja kaik-
keen olemiseen Suomessa ja italiassa

Vastuunkantajat
• että Herra voisi kutakin käyttää hei-

dän omalla sarallaan
• vastuunkantajien ja heidän perheit-

tensä terveys sekä avioliitot
• varjelusta kaikilta vihollisen hyökkä-

yksiltä
one Wayn talous
• taloustarpeet ovat tällä hetkellä ta-

vallista suuremmat, kun Hauholle on 
jouduttu rakentamaan sprinklerjärjes-
telmä, ilmastointi ja muutama muu 
luvan edellyttämä asia. 

• toivon Majatalon ostaminen laupeu-
dentyöhön

rukousraportti

kiitosaiHeet

Seurakuntatyössä iloitsemme siitä, 
että toiminta on jälleen lähtenyt käyn-
tiin rajoituksien poistuttua. Kiitämme 
Herraa vastuunkantajista ja taloudelli-
sesta huolenpidosta. Hauholla on ollut 
paljon vapaaehtoisia eri tehtävissä. 
Herra on vahvistanut yhteyttä ja yhteis-
tä tahtoa rakennustöiden eteenpäin 
saattamiseen sekä rukoilemiseen tule-
van toiminnan puolesta. Kiitosaiheena 
on myös Maurizio ja tuula Secondin 
asettuminen Hauholle.

Evankeliointi ja PK-illat ovat osoit-
taneet, että nuorilla on kiinnostusta 
hengellisiä asioita kohtaan. Kiitämme 
jokaisesta kadulle lähtijästä ja hyvistä 
kohtaamisista kaduilla. toivon Missio 
-illat ovat tavoittaneet uskosta osatto-
mia monilla paikkakunnilla. 

Israelissa on tehokkaasti tartuttu haas-
teeseen kymmenien tuhansien uusien 
maahanmuuttajien majoittamiseksi 
ja kotouttamiseksi. Mukana virallisten 
maahanmuuttojärjestöjen lisäksi ovat 
lähes kaikki kansalaisjärjestöt ja seura-
kunnat. Yksittäiset ihmisetkin lahjoitta-
vat varoja, vaatteita ja ruokatarvikkeita 
maahanmuuttajille. Jotkut terveystalot 
tarjoavat palvelujaan ilmaiseksi.

israel on lähettänyt mittavaa apua 
myös ukrainaan sota-alueille ja sen ra-
joille, mm. kokonaisen kenttäsairaalan 
kaikkine välineineen ja n. 70 tervey-
denhoidon ammattilaista.

terrori-iskujen suhteen israelissa 
on ollut turvallista lähes koko talven. 
olemme saaneet myös runsaasti sa-
teita, mikä on aina valtava siunaus is-
raelissa. Naistenkodilla kokoontuneet 
Mamma&taapero-klubit ja sapatti-illat 
ovat onnistuneet ja olleet erityisen siu-
nattuja. 

Nepalissa iloitsemme evankeliumin 
leviämisestä erityisesti köyhien kes-
kuudessa. Naisten ensimmäinen 
raamattukoulu/ammattikurssi saatiin 
onnistuneeseen päätökseen 5.3.22. 
Lastenkodin lapset ovat terveitä ja 
menestyvät koulussa. Suurena kiitosai-
heena on, että Saji ja Hannah selvisivät 
hyvin koronasta, vaikka he sairastivat 
sen kahteen kertaan.

Hauho
• vapaaehtoisia Hauholla järjestettä-

viin tapahtumiin ja rakennustöihin 
avajaisten jälkeenkin

• varat suunnitellun lisärakennuksen 
”toivon Majatalon” hankkimiseksi 

• että tulevat tapahtumat olisivat he-
delmällisiä kaikin tavoin

• hyvän yhteistyön jatkuminen paikal-
lisen kristillisen järjestön, Mokian, 
kanssa

evankeliointi ja pk-illat
• että ihmiset tulisivat synnintuntoon
• täsmäjohdatusta evankelioinnin 

muotoihin
• nuorison keskuudessa läpimurtoa, 

että tulisivat uskoon
• uusia vastuuhenkilöitä evankelioi-

mistyöhön
• että pK-iltojen iltatilaisuuksia voitai-

siin taas järjestää House-kahvilassa
lapsityö
•	 kiitosaihe: toimivat pyhäkoulut ja 

lapsityöhön syttyneet vapaaehtoiset
• iloa, johdatusta ja kestävyyttä työhön 
• että yhä useammissa seurakunnissa 

syntyisi palo lapsityöhön 
• tarvittavat resurssit: tilat, henkilöt ja 

varat 
• viisautta, johdatusta ja taitoa lapsi-

työn kehittämiseen 
• lapset löytäisivät elävän yhteyden 

Jeesukseen
nuoret
• että Herra lähettää nuoria työmme 

pariin
• nuorisotyöhön vastuunkantajia kai-

kille paikkakunnille
op-koulut ja rukoussolut
•	 kiitosaihe: mitä pidemmälle jaksoja 

edetään, sitä syvällisempiä pohdin-
toja käydään

• op-koulun viimeisen jakson jälkeen 
olisi tehtävä yhteenvetovideot, joissa 
uskon eväät tiiviisti koottuna

• innostusta rukoussolujen perustami-
seen eri paikkakunnille

• pyhän Hengen läsnäoloa ja kestä-
vyyttä rukouksessa myös Suomen ja 
israelin puolesta

miestenkodit
•	 kiitosaihe: Hauhon talkoissa ollut 

mukana muutamia avuntarvitsijoita
• johdatusta tulevan miesten-/laupeu-

dentyön etenemiseen
• että avuntarvitsijat saapuvat oikeaan 

aikaan avun piiriin ja saisivat kaikki 
uskon lahjan 

• vapaaehtoisia tarvittaviin tehtäviin
mediatyö
•	 kiitosaihe: olemme saaneet lisää 

työntekijöitä ja vapaaehtoisia me-
diatyöhön

• johdatusta televisio- ja radiotyöhön
• katsojien tavoittaminen one Wayn 

antennikanavan sekä one Wayn 
netti-tV:n kautta

• oikeanlaisen ohjelmasisällön tuotta-
minen

• tekniikan toimivuus
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit. 
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FI56 2058 1800 0076 71 NDEAFIHH

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

1 00900

 €

Koko maailma on kääntynyt edellisen Raportti-lehden ilmestymisen jäl-
keen uuteen asentoon. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut aikaan 
maailmantaloudessa kehityksen, joka voi tuoda jopa nälänhätää eri puo-

lelle maailmaa. Myös Suomen talous tulee kärsimään siitä suuresti. Suomen 
hallitukselta on jo kuulunutkin varoituksia siitä, että kaikkien on varauduttava 
elintasonsa laskuun.

Tämä vaikuttaa tietysti myös työmme ystävien talouteen ja mahdollisuuk-
siin tukea toimintaamme. Siitä huolimatta hätä ja tarpeet sekä Suomessa että 
maailmalla vain kasvavat, ja tulevaisuudessa avunpyynnöt lisääntyvät kaikki-
alta. 

Ukrainan tilanteen ja Suomen kasvavan hädän huomioiden olemme ot-
taneet uskossa uuden askeleen. Olemme käynnistäneet Hauholla hankkeen 
vanhan koulun ostamiseksi, ”Toivon majataloksi” apua tarvitseville, erityisesti 
ukrainalaisille pakolaisille ja syrjäytyneille suomalaisille. Siitä on nyt maksettu 
5000 euron käsiraha, loppusumma on jätetty rukousaiheeksi. (Kts. sivu 10)

Lähetyskentillä taloudelliset tarpeet ovat vielä entisellä tasolla, mutta nekin 
tulevat varmasti kasvamaan tämän vuoden aikana. 

Hyvänä uutisena kerrottakoon, että Kiinassa olemme saaneet parannettua 
yhteydenpitoa, ja myös avustukset ovat menneet viime aikoina hyvin perille, ja 
työ jatkuu. Intiassa olemme saaneet uudet luvat ulkomaisen valuutan vastaan-
ottoon, ja taloudellinen tuki ja työ voi näin jatkua myös siellä vanhaan tapaan. 
Kiitos kaikille esirukouksista.

One Wayn talous on suhteellisen hyvin tasapainossa viimeaikaisista suuris-
ta rakennuskuluista huolimatta. Tulevina päivinä tulemme kohtaamaan kuiten-
kin entistä suurempia paineita hädän nyt kasvaessa maailmalla. Niihin voimme 
valmistautua vain rukoilemalla ja kertomalla avoimesti tilanteestamme työm-
me ystäville. Raamattu sanoo: ”Jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka sil-
loin valmistautuu taisteluun.” 

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

talousraportti

kerÄySkOHTeiDen ViiTTeeT
yleisViite
100900
intia
Yleisviite 2325
Vammaistyö 1106
Kummilapsityö 1012
Koulukummityö 2477
Leskien työ 1070
Nuorisotyö 2655
Katulapsityö 1245
pastorit 1148
Koulubussi 2888
New Hope -koti 2804
NHH-collegetuki 1711
NHH-poikientalon  
rakennushanke 1193
uGanDa
Yleisviite 2574 
agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817
Kaweerin työ 2448
nepal
Lastenkoti 2532
Vammaistyö 2545
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
työntekijät 2561
monGolia
Yleisviite 2299
israel
Naistenkoti 1203
punaisen Maton
keskus 2590
avustustyö 1287
Viro
Raamattutyö 3010
kiina
Lastenkoti 1083 
avustustyö 1258

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

Me emme kerää varoja itsellemme, vaan niille ihmisille, joiden 
keskuuteen Jumala on meidät lähettänyt auttamaan ja lohduttamaan 
siinä hädässä, joka on tullut heidän osakseen.
– Tapani Suonto”
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Raportin viime numeron kuvatekstissä 
sivulla 11 oli väärä sukunimi.
Kuvassa Kotkan toivon Missiota 
valmistelemassa Jussi Laitinen.
pahoittelemme virheellistä  
kuvatekstiä.
terveisin, raportin toimitus

oikaisu 

Saarijärvellä 24.-25.6. 
os. Häkkiläntie 239

Puhujina Markus Sainio ja 
Teppo Lehtomäki

Saarijärven One Way

Pe 24.6. klo 18.00 Juhannusaatto 
juhlateltassa (Hauhon keskusta)

Pääpuhujina: Tapani Suonto ja Heimo Enbuska
Musiikissa: Tiina Sinkkonen, Seppo Järvinen, Heimo 
Enbuska ym.

La 25.6. klo 10-18 Juhannuspäivä 
One Way Centerissä (Vihniöntie 4)

Puhujina: Jari Välilä, Jari Lindroos, Heimo Enbuska, 
Leena Kinnunen, Santtu Theslund ym.
Musiikissa: Tiina Sinkkonen, Seppo Järvinen, Suit sait 
singers ym.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumiseen ja majoittumiseen 
sivulla 8–9.

Tervetuloa viettämään keskikesän
JUHANNUSJUHLA HAUHOLLA

PERHELEIRI HAUHOLLA
Pe 22.7. klo18 – su 24.7. klo 18

Yhteistä ohjelmaa koko perheelle. 
Myös lapsille omaa ohjelmaa ja aikuisille opetusta, ruko-
usta ja rakentavaa yhdessäoloa.  
Tapahtuman isäntänä Teppo Lehtomäki.
Majoitus ja ruokailut: 30 euroa aikuisilta / päivä. 
(Lapset ilmaiseksi)
Tarkemmat tiedot ilmoittautumiseen ja majoittumiseen 
sivulla 8–9.

TAKAN ÄÄRELLÄ klo 16
One Way Centerin juhlasalissa, Vihniöntie 4

Ohjelmassa: 
• yhteislaulua ja ylistystä 
• opetusta ja musiikkia 
• rukousta ja rukouspalvelua

Puhujat:
 28.5. Joel Kodali (Intia) 
 4.6. Tapani Suonto 
 11.6. Jari Lindroos
 18.6. Teppo Lehtomäki, Maurizio ja Tuula Sekondi
 25.6. Jari Välilä
 9.7. Les Wheeldon (Englanti)
 16.7. Ensio Manni
 23.7. Teppo Lehtomäki
 31.7. Henry Janssen
Kaikki tervetulleita! 
 
 
 

 
Ei edellytä ilmoittautumista.

Lauantait

Nainen Jumalan käytössä
NAISTENVIIKKO

ma 1.8. klo 18 – pe 5.8. klo 13

Opettajina: 
Maija Haikonen: Nainen evankelistana
Tiina Sinkkonen: Nainen palvelijana
Leena Kinnunen: Seurakunnan rakentaminen
Tule rakentumaan yhdessä ja löydä paikkasi Jumalan 
suunnitelmissa!
Tarkemmat tiedot ilmoittautumiseen ja  
majoittumiseen sivulla 8–9.

JuhannusJuhlat 
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espoo
alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

Forssa
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

HaapajärVi
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

Heinola
onewayseurakunta.fi/heinola

HyVinkää
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

Hämeenlinna
Ruutikellarintie 1
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

Hämeenkyrö
onewayseurakunta.fi/hameenkyro

iisalmi
onewayseurakunta.fi/iisalmi

joensuu
onewayseurakunta.fi/joensuu

jyVäskylä
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

järVenpää
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

kajaani
onewayseurakunta.fi/kajaani

kotka
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

kouVola
onewayseurakunta.fi/kouvola

kuopio
Saastamoisenkatu 10
onewayseurakunta.fi/kuopio

kuusamo
onewayseurakunta.fi/kuusamo

laHti
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

lappeenranta
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

loHja
apuomena, Suurlohjankatu 21-23 a
onewayseurakunta.fi/lohja

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

Heti istutusprosessin alusta lähtien olemme pu-
huneet seurakunnasta, jotta ihmisille tulee selväk-
si, 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 tul-
leiden opetuslapseuttaminen opetuslapseuskou-
lussa. Koronan takia tämä prosessi on hidastunut, 
mutta jatkuu heti, kun epidemiatilanne sen sallii.

loimaa
onewayseurakunta.fi/loimaa

mikkeli
porrassalmenkatu 15 
onewayseurakunta.fi/mikkeli

nurmes
onewayseurakunta.fi/nurmes

oulu
tuulimyllynkatu 18 (adventtisrk:n tila)
onewayseurakunta.fi/oulu

pieksämäki
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

pori
Satakunnankatu 32 
onewayseurakunta.fi/pori

porVoo
Lundintalo, aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

rauma
onewayseurakunta.fi/rauma

riiHimäki
onewayseurakunta.fi/riihimaki

roVaniemi
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

saarijärVi
ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

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

saVonlinna
onewayseurakunta.fi/savonlinna

seinäjoki
Kahvilasali, toimintojentalo, Kasperinviita 13
onewayseurakunta.fi/seinajoki

sipoo
palvelutalo Linda, amiraalintie 6, Söderkulla
onewayseurakunta.fi/sipoo

tampere 
Satakunnankatu 50 
onewayseurakunta.fi/tampere

turku
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

Vaasa
onewayseurakunta.fi/vaasa

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

one Way -paikkakunnat

Helsinki
one way -kahvila, kaisaniemenkatu 10
one Way Café -kahvila on avoinna: tiistai – perjan-
tai,  klo 12–17
Hyvien edullisten tarjottavien lisäksi, kahvilassa voi 
myös tehdä mm. kirjaostoksia ja ostaa israelilaisia 
Morazin tuotteita.
tervetuloa ja tuo ystäväsikin mukana.
• keskiviikkoisin, pastori paikalla klo: 13–17
• perjantaisin, senioripiiri klo 13 

 nmky, artturin juhlasali 
 5.6. Jari Välilä
 12.6. Santtu Theslund
 19.6. Harri Rämö 
 24.–25.6. Juhannusjuhla Hauholla 

 3.7. Jari Välilä
 10.7. les Wheeldon
 17.7. One Way Vantaa vierailee
 24.7. Vesa Sihvo
 31.7. Jari lindroos 

 7.8. Teppo lehtomäki
 12.–14.8. One Way -konferenssi Hauholla
 21.8. Markku Koski
 28.8 Tapani Suonto

Striimatut lähetykset ovat katsottavissa osoitteessa  
oneway.tv sekä one way tV:n youtube -kanavalla.
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RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

www.pikavuokraus.fi

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

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

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

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

✓ Kotisivut ja sähköpostit 
✓ Palvelimet 
✓ Sovellukset

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA  
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Lakiasiaintoimisto  
Salomo Oy
Varatuomari 
Jukka Lemmetyinen

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

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

oNe WAy 
kAUPPA

raitis & rakentava


