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Esirukouksen taakka
Jari Välilä

A

postoli Paavali kantoi suurta murhetta heimolaisistaan, että he pelastuisivat. Siksi Paavali rukoili
paljon elämänsä aikana ja
kehotti kaikkia kristittyjä esirukoilemaan.
”Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele – sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä – että minulla
on suuri murhe ja jatkuva tuska
sydämessäni. Minä soisin itse
olevani kirottu pois Kristuksesta
veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta.” (Room.
9:1–3)
Paavalin tavoin voimme kantaa esirukouksen taakkaa Jumalan antamana esirukouksen
lahjana. Näemme perheemme,
ystävämme ja lähimmäisemme,
jotka eivät ymmärrä kääntyä Jumalan luokse ja vastaanottaa
Jeesusta Kristusta elämäänsä.
Tämä synnyttää meissä tarpeen
ja halun rukoilla, että heidän ymmärryksensä avautuisi ja he saisivat sisimpäänsä synnintunnon ja halun kääntyä Jumalan puoleen kokosydämisesti.
Jos sinä koet näin ja kannat tällaista kuormaa, niin
et kanna sitä yksin. Jumala antaa ja jakaa rukoustaakkaa niille, joiden sydän on altis kääntymään Jumalan
puoleen ja tuntemaan sääliä ja murhetta sielujen puolesta.
Kun katsomme nykyistä maailmaa, näemme, että
se ei ole muuttunut. Jumala on kaikkina aikoina etsinyt
uskollisia, jotka ovat valmiita kantamaan esirukouksen
taakkaa.
”Maan kansa harjoittaa sortoa, ryöstää ja riistää.
He tekevät vääryyttä kurjalle ja köyhälle ja sortavat
muukalaista oikeudesta välittämättä. Minä olen etsinyt
heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta,
ettei se tuhoutuisi. Sellaista miestä en ole löytänyt.”
(Hes. 22:29–30)
Mooses oli esirukoilija. Mooseksen laulussa Jumala
paljastaa, millainen ylivoima kätkeytyy kuuliaiseen elämään ja yhteisestä sydämestä nousevaan rukoukseen.
Yksi Jumalan oma vastaa tuhatta ja kaksi vastaa kymmentä tuhatta. Tämä on Jumalan matematiikkaa.
”Sillä he ovat neuvoton kansa, eikä heissä ole ym-

märrystä. Jos he viisaita olisivat, niin he käsittäisivät
tämän, he ymmärtäisivät, mikä heidän loppunsa on.
Kuinka yksi ajaisi tuhatta takaa,
kuinka kaksi ajaisi pakoon kymmenentuhatta, jollei heidän kallionsa olisi heitä myynyt ja Herra luovuttanut heitä!” (5 Moos.
32:28–30)
Meillä kristityillä on suuri etuoikeus Kristuksen veren kautta
tulla luottamuksella, vilpittömin
sydämin, täydessä uskonvarmuudessa Jumalan armoistuimen
luokse – rukoilemaan. (Hepr.
10:19–22)
Opetus
Myös Jeesus kehotti meitä uskon kautta lähestymään taivaallis4 Raamattutunt
ta Isäämme ja käyttämään edellä
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mainittua yhteistä rukousta.
”Vielä minä sanon teille: jos
kaksi teistä maan päällä sopii
keskenään mistä asiasta tahansa,
että he sitä anovat, he saavat sen
minun Isältäni, joka on taivaissa.
Sillä missä kaksi tai kolme on
koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:19–20)
Tänä aikana tärkein ja ensimmäinen tehtävämme
kristittyinä on tehdä kuten Pyhä Henki Paavalin kautta
kehottaa.
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien
puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista
elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on
hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme,
joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat
tuntemaan totuuden. Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” (1 Tim. 2:1–5)
Esirukous on sydämestä nouseva rukous toisen
puolesta. Se on kokosydämistä kääntymistä Jumalan
puoleen ja vetoamista Jumalan armoon. Esirukous on
taistelua sieluista.
On kunniatehtävä esirukoilla toisten puolesta! Tätä
tehtävää Jeesus itse edelleen toimittaa taivaassa, istuen Isän oikealla puolella.
”Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka
hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina
rukoillakseen heidän puolestaan.” (Hepr. 7:25)

Esirukousviikko joka kuukausi
Hauholla
2
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Raamattutunti

Mihin paikkaan te
jalkanne astutte
Tapani Suonnon puhe One Way Centerin avajaisissa
Hauholla 21.5.2022

”Minun palvelijani Mooses on
kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki
tämä kansa, siihen maahan, jonka
minä annan heille, israelilaisille.
Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niin
kuin olen Moosekselle puhunut.”
(Joos. 1:2–3)

E

lävä Jumala on vuosituhansia
johdattanut omaa kansaansa. Niitä, joiden elämässä tärkeintä on
vaeltaa Pyhän Hengen johdatuksessa.
Jumala sanoi kerran Joosualle: Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niin kuin olen
Moosekselle puhunut.
Näitä uskon askeleita on kuljettu
jo tuhansia vuosia ja kuljetaan myös
tänään. Ne ovat aina olleet samanlaisia. Maailma muuttuu ympärillämme ja
samalla tämä uskonnollinen maailma,
mutta Raamattu ei muutu eikä sen todellinen kirjoittaja – Pyhä Henki. Tietyt
lainalaisuudet ovat aina toimineet ja
toimivat edelleen.
Nuo sanat ovat myös edelleen voimassa: Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on teidän oleva. Näitä sanoja
ei vain ole koskaan sanottu tälle epäuskoiselle maailmalle, vaan ihmisille,
jotka etsivät koko sydämestään Jumala
tahtoa. Kun seurakunta kulkee Pyhän
Hengen johdatuksessa, se saa valloittaa uusia maita ja nähdä tuon sanan
toteutuvan keskellään – näin on tapahtumassa myös tänään, sillä niin on kirjoitettu.
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Se on teidän oleva

Kun kodittomia miehiä alkoi tulla uskoon 1980-luvulla Helsingin kaduilla,
astuimme Espoonlahden rannassa olevalle kalliolle ja siellä seisovan pienen
talon kuistille. ”Se on teidän oleva”,
sanoi Pyhä Henki.
Meille kerrottiin, että paikalle on
kaavoitettu ulkoilmateatteri ja me
saamme toimia siellä vain väliaikaisesti.
Siitä on aikaa nyt 37 vuotta, ja talo on
edelleen meidän käytössämme. Siellä
on autettu noin paria tuhatta alkoholistia ja narkomaania.
Kun astuimme ensi kertaa Intiassa
pienen mitättömän Pottipadun kylän
laidalla olevalle mangoja kasvavalle
tontille, Herra sanoi, että se on teidän
oleva. Ihmettelimme tontin keskellä
olevaa kobran pesää ja mietimme niitä
valtavia haasteita, joita meillä oli edessämme, jos päättäisimme ostaa tämän
tontin. Eihän meillä ole varaa tällaiseen.
Se on teidän oleva – sanoi Pyhä
Henki.
Seuraavien vuosien aikana rakensimme kokonaisen One Way -kylän
tuolle tontille, ja kobran pesän tilalle
tuli lähetystalo, jossa on yöpynyt jo
satoja suomalaisia ja heidän lisäkseen
monia muitakin.
Intiassa on tänään useita One Wayn
työkeskuksia eri puolilla Andhra Pradeshin osavaltiota ja toimintaa ja
seurakuntia sadoilla hindukylillä.
Meidän mielikuvituksemme ei mitenkään riittänyt näkemään kaikkea sitä,
mitä elävä Jumala oli suunnitellut tuleville vuosille, kun ensi kerran astuimme
tuolle One Way -kylän tontille.

Ystävät, tänään me olemme Hauhon pienellä kylällä, emmekä jälleen
tiedä, mihin tämä kaikki on meitä viemässä. Kun joulukuussa 2020 ensimmäistä kertaa seisoimme entisen kunnantalon parkkipaikalla, Herra tuntui
sanovan meille jälleen: Se on teidän
oleva.
Vuoden alussa seisoimme naapurissa olevan vanhan puukoulun pihalla, ja
jälleen kaikuivat nuo samat sanat: Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on
teidän oleva.

Haluamme auttaa ihmisiä

Monet ihmettelevät, mitä One Wayssa
jälleen tapahtuu. Toiset pitävät meitä
häiriintyneinä. Eihän kukaan ole elänyt
niin, että astuu johonkin paikkaan varattomana ja sen jälkeen saa sen omakseen. Moni on lampsinut koko elämänsä ympäri Suomea, eikä ole koskaan
saanut omistaa mitään.
Me saimme tuon talon Espoosta
meren rannalta käyttöömme, koska halusimme auttaa hädässä olevia ihmisiä.
Me saimme One Way -kylän Intiasta
ja sen jälkeen monia muitakin taloja ja
maa-alueita, koska halusimme auttaa
ihmisiä.
Olemme saaneet astua näitä uskonaskeleita ympäri maailmaa: Kiinassa, Mongoliassa, Nepalissa, Israelissa,
Ugandassa, Malawissa jne. Koska haluamme auttaa ihmisiä.
Me olemme saaneet Hauhon vanhan kunnantalon ja puukoulun, koska
haluamme auttaa ihmisiä.

Kaikkeen maailmaan

Jeesus sanoi: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”
Me olemme tehneet sen lähtien kotikaupunkimme Helsingin kaduilta, ja
Herra on ollut kanssamme.
Hän haluaa auttaa hengellisessä
ja aineellisessa hädässä olevia ihmisiä
kaikkialla. Ei Hän astu taivaasta tänne
maan päälle auttamaan ihmisiä ja kertomaan rakkaudestaan, joka ilmestyi
kerran Golgatan ristillä, vaan hän toimii
seurakuntansa kautta ja seurakuntansa
kanssa. Hän on kaikkivaltias Jumala,
joka voi tehdä kaiken, mitä me anomme. Hänellä on valta antaa ja Hänellä
on valta ottaa pois.
Hän on sanonut: ”Mihin paikkaan
te jalkanne astutte, se on teidän oleva.” Kun vain etsimme Hänen tahtoaan
ja teemme sen – kun astumme askeleita Hänen johdatuksessaan – saamme
sen, mihin jalkamme asetamme.

Kaikessa on kyse kuuliaisuudesta
Jumalan tahdolle. Ei meidän erinomaisuudestamme tai suuresta uskostamme, vaan Raamatun lainalaisuuksista,
jotka toimivat aikanaan Joosuan elämässä ja toimivat myös tänään. Jumala ei toimi meidän ansiostamme, vaan
meistä huolimatta.
Älä kulje mitä tahansa teitä oman
tahtosi mukaan, vaan etsi kaikessa Jumalan tahtoa, ja saat nähdä näiden sanojen toimivan myös omassa elämässäsi.

Jumalalla on meille suunnitelma

Kun aikanaan käynnistimme työtä
Mongoliassa, emme tienneet, miten
ihmeellisiä asioita tulisi kerran tapahtumaan siellä. Kahdesti Mongolian valtio
on palkinnut työmme johtajan Munkhuu Magsarin merkittävimpänä järjestöjohtajana tuossa etupäässä buddhalaisessa maassa paikallisen One Wayn
työn suuren yhteiskunnallisen vaikutuksen tähden.
Me emme tiedä tänään, mitä kaikkea nämä uskonaskeleet merkitsevät
täällä Hauholla, mutta sen tiedämme,
että taivaallisella Isällämme on hyvä
tahto ja hyvä suunnitelma tätäkin paikkakuntaa ja täällä tehtävää työtä varten.
Olemme tänään kokoontuneet viettämään juhlaa ja kiittämään kaikesta siitä, mitä elävä Jumala on taas antanut
meille. Mutta olemme kokoontuneet
myös kiittämään uskossa Häntä kaikesta siitä hyvästä, mitä One Way Center
saa tuottaa tulevina vuosina satojen lähimmäistemme elämässä.
Tässä juhlassa suurin kiitos kuuluu
Jeesukselle, joka on jälleen avannut
meille uuden oven. Mutta kiitos kuuluu
myös kaikille teille, jotka olette lahjoituksillanne tehneet tämän mahdolliseksi. Suuri kiitos kuuluu myös teille
– useille kymmenille – jotka olette uurastaneet puolitoista vuotta rakentaaksenne Hauhon entisestä kunnantalosta
One Way Centerin.
Se on ollut valtava urakka, mutta
me teimme sen – tosin matalampi osa
on vielä kesken – mutta suurin urakka on kuitenkin jo takanapäin, ja sitä
voidaan pitää myös pienenä Jumalan
ihmeenä. Kun ensi kertaa seisoimme
kunnantalon parkkipaikalla, meillä ei
ollut tietoa, ketkä tämän rakennuksen
tulisivat kunnostamaan. Tänään tiedämme, että Herra itse lähetti teidät
kaikki. Kiitos tästä suuresta urakasta,
jonka olette tehneet pyyteettömästi ja
ilman palkkaa. Jumala tulee teidät kaikki palkitsemaan vielä kerran.

Toiminnanjohtaja
vaihtuu
Vastuunkantajien joukko laajenee

E

lokuun Lähetyskonferenssissa Hauholla uudeksi One
Way Missionin toiminnanjohtajaksi siunataan pastori Teppo Lehtomäki. Hän on tähän asti
toiminut Kuopion One Way -seurakunnan pastorina ja kotimaantyömme koordinaattorina.
Tapani Suonto luovuttaa operatiivisen johdon Tepolle, mutta jatkaa
edelleen hallituksen puheenjohtajana. Hän vastaa edelleen myös One
Wayn mediatyöstä ja on mukana
opetus- ja julistustoiminnassa.
Jari Välilä jatkaa apulaistoiminnanjohtajana sekä Helsingin
seurakunnan johtavana pastorina.
Nämä miehet muodostavat
kolmikon, joka luotsaa yhdessä
työtä eteenpäin.
Leena Kinnnusen pesti hallinnon kehittäjänä päättyy syyskuussa, ja koko organisaation hallintoa
ryhtyy hoitamaan Anne Lehtomäki. Taloushallinnossa jatkaa edelleen Hannele Sundström.

Myös uusi hallitus on valittu.
Mukaan tulivat uusina Tampereen
pastorimme Harri Rämö sekä
Kouvolan työstä vastuuta kantava
Tapani Pastila. Hallituksessa jatkavat vanhoina konkareina Tero
Hokkanen sekä Jari Mikkola. Tiina Sinkkonen ja Leena Kinnunen
halusivat jättää hallitusvastuun,
mutta jatkavat edelleen johtoryhmässä.
Hallituksen rinnalle tulee virallisesti uusi vastuuta kantava elin:
johtoryhmä. Sen muodostaa joukko lähetystyön ja kotimaantyön
keskeisiä vaikuttajia. Johtoryhmä
vastaa jatkossa operatiivisesta
suunnittelusta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, ja varsinainen hallitus keskittyy enemmän talouden
hallintaan ja juridisiin kysymyksiin.
Näin vastuu jakautuu jatkossa
laajemmille harteille työn kasvaessa yhä voimakkaasti.
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One Way Center

avautui Hauholla

Vastaanotto

Hauholle oli kokoontunut väkeä kirkon täydeltä, kun toukokuussa vietettiin
One Way Centerin avajaisia. Aurinko paistoi ulkona ja armon aurinko sisällä,
kun satojen ihmisten kanssa siunasimme uuden keskuksen käyttöön.
Teksti Tapani Suonto kuvat PENTTI TUOVINEN

V

anha keskiaikainen kirkko oli tulvillaan väkeä, kun kirkkoherra Tapani Vanhanen avasi tilaisuuden
toteamalla, että tässä kirkossa ei ole
koskaan ollut näin paljon ihmisiä. One
Voice -kuoro säestäjineen aloitti juhlan
laulamalla ”Riisu kengät, maa jolla seisot on Herran…”. Kuoron esiintymiset
korostivat juhlan ainutlaatuisuutta ja
historiallisuutta. Samaa korostivat myös
Viktor Klimenkon ja eestiläisen sellistin Allar Kaasikin esitykset, jotka toivat
kyyneleet monien kuulijoiden silmiin.
Ilmassa oli Pyhän ja Kaikkivaltiaan läsnäolon tuntua.
Jari Välilän johdolla juhla eteni
musiikin ja yhteislaulujen merkeissä.
Muutamat työmme ystävät eri kirkko6
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kunnista siunasivat yhdessä Centerin
käyttöön yleisön yhtyessä rukoukseen.
Tapani Suonto siteerasi puheessaan
Joosuan sanoja: ”Mihin paikkaan te
jalkanne astutte, se on teidän oleva.”
Niitä askeleita ei astunut vain Joosua
vuosituhansia sitten, vaan myös me tänään täällä Hauholla. Herra on antanut
meille nämä askeleet ja siksi me olemme täällä tänään.

Naapuritalo siunattiin myös

Juhlassa siunattiin myös toinen rakennus, vanha puukoulu, jonka One Way
on hankkinut Toivon Majataloksi. Varat
koulun ostoon oli saatu kerättyä kasaan
ja kaupanteko sovittu, vaikka virallisesti koulu ei ollutkaan vielä One Wayn

omaisuutta. Kaupanteko toteutui kesäkuussa.

Ihmeiden vuosi

Vanhan kunnantalon uudistuksen ja
sisustuksen suunnittelivat Sirkka-Liisa
Virta ja Tapani Suonto. Viralliset rakennuspiirustukset ja luvat hoitivat rakennusmestari Tapani Pastila ja arkkitehti
Matti Valkeavirta. Tie tähän pisteeseen
– Hauhon kunnantalon ostosta pitkän
rakennusurakan jälkeen juhlallisiin avajaisiin – on ollut täynnä Jumalan ihmeitä. Kun vuoden 2020 lopulla seisoimme kunnantalon parkkipaikalla, meillä
ei ollut aavistustakaan, millaisia teitä
ja haasteita meillä olisi edessä tulevina
kuukausina, ennen kuin avajaisjuhlat

HAUHO
olisivat ajankohtaiset.
Varat saimme testamentteina
ja lahjoituksina suurelta joukolta
työmme ystäviä. Mutta kuka tulisi
rakentamaan kunnantalosta toimivan ja kaikki lain vaatimukset täyttävän hengellisen keskuksen. Siitä
meillä ei ollut vielä aavistustakaan.
Ammattitaitoisia tekijöitä saapui
paikalle samaa tahtia kuin työ eteni.
Insinöörejä, suunnittelijoita, kirvesmiehiä, asentajia, maalareita, laminoijia, sisustajia ja monenlaisten kädentaitojen ammattilaisia. Ja lähes
kaikki tekivät työn ilman palkkaa.
Vain sprinklerin asennus piti tilata
ulkopuoliselta toimittajalta, ja sekin
saatiin lopulta melko huokeaan hintaan.

keskukselle lain vaatimaa ilmastointijärjestelmää. Huonossa kunnossa
olevien jalkojensa tähden hän kiipesi usein vintille aamulla ja viipyi siellä koko päivän tulematta edes kahvitauolle. Kulku portaissa kun oli jo
kovin vaivalloista. Hän lupasi huolehtia myös kaikkien ilmastointiputkien ym. tarvikkeiden hankinnoista,
kun sanoi tuntevansa ammattilaisena alansa liikkeet ja hinnoittelun.

Odotimme suuria laskuja näistä liikkeistä, mutta niitä ei koskaan tullut.
Ensio oli myös maksanut kaikki laskut itse.
Vähän ennen avajaisia Ensio joutui sairaalaan sydänoireiden tähden, ja avajaisten jälkeisellä viikolla
hän sai kutsun Taivaan kotiin. OneWay Center jäi hänen viimeiseksi
tehtäväkseen Jumalan valtakunnan
työssä. >>>

Rakentajina kaikenikäistä väkeä

Enemmistö tekijöistä oli eläkeläisiä,
joiden tehokkaimmat työvuodet olivat
jo takanapäin, mutta into ja uskollisuus
jäljellä. Joillakin oli ollut jo muutamia
sydänkohtauksiakin, mutta sekään ei
tahtia haitannut.
Koskettavana esimerkkinä tämän
urakan hengestä mainittakoon Ensio
Riuttanen, joka ilmestyi paikalle lokakuussa 2021 rakentamaan koko

Oleskelutila

Juhlasali

Ohjelmassa Viktor Klimenko, One Voice -kuoro, Tiina
Sinkkonen, Seppo J. Järvinen, Hauhon kirkkoherra Tapani 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!
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Tyyliä ilmaiseksi

Monet ovat ihmetelleet tyylikästä sisustusta ja kalustusta sekä Centerin julkisissa tiloissa että majoitushuoneissa.
Ne ovat muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta kaikki lahjoituksia. Saimme
suuret määrät niin kalusteita kuin erilaista käyttötavaraakin lahjoituksina ja
jopa juuri oikean määrän. Myös osa
maaleista, hissi ja monet muut tarvikkeet ovat lahjoituksia.

Uskon hanke loppuun asti

Kun vuonna 2020 arvioimme urakan
suuruutta, ei kukaan voinut aavistaa,
miten valtavaan hankkeeseen olimme
ryhtymässä. Siinä olisi voinut käydä
huonosti ilman suurta vapaaehtoisten
määrää ja suurta lahjoitustulvaa. Se
kaikki oli kuitenkin jo Herralla tiedossa
Hänen lähettäessään meidät työhön.
Tätä kaikkea voidaan pitää suuren joukon uskon ja kuuliaisuuden voittona,
sillä epäusko olisi pysäyttänyt hankkeen jo alkumetreillä. Samaa uskon
henkeä tarvitsemme myös jatkossa, sillä keskuksen toiminta on täysin Jumalan armon varassa.

One Way Center tulee toimimaan jatkossakin vapaaehtoisen
henkilökunnan voimin. Ruoanlaitto,
siivous, vieraiden vastaanotto, majoituksen paikkavaraukset ym. tulevat toimimaan vapaaehtoisen tiimin
yhteistyönä. Jos olet kiinnostunut
tulemaan mukaan työhön, ota yhteyttä One Way Centeriin.

Rukous keskiössä

Jo kauan sitten päätimme, että toiminta Hauholla aloitetaan rukouksella.
Ensimmäiselle rukousviikolle saapuikin
joukko innokkaita rukoilijoita, ja mikä
parasta, myös Pyhä Henki vaikutti voimakkaasti sitoutuen heti alusta mukaan
rukoustoimintaamme. Viikko innosti
niin, että monet jo kyselivät jatkoa rukousviikolle. Niitä tullaankin järjestämään tulevaisuudessa säännöllisesti
joka kuukausi, ja mukaan mahtuvat varmasti kaikki.
Jos talon majoitustilat eivät riitä,
majoituspalveluja löytyy paikkakunnalta muitakin. Tavoitteemme on,
että talo on joka kuukausi viikon
ajan täynnä rukoilijoita, sillä uskom-

me rukouksen voimaan. Kaikki muu
toiminta vaikuttaa ihmisiin, mutta
rukous vaikuttaa Jumalaan.

Työtä on paljon, mutta
työntekijöitä vähän

Rukouksen lisäksi keskuksessa ryhdytään varustamaan ihmisiä Jumalan valtakunnan työhön evankelistoiksi, opettajiksi, paimeniksi, musiikin johtajiksi ja
erilaisten missioiden ja muiden tapahtumien järjestäjiksi, jotta herätys voi
mennä maassamme eteenpäin. Myös
lähetystyöhön varustaminen tulee olemaan keskeisenä ohjelmassamme.
One Way Centerin monipuolisesta tarjonnasta voit lukea seuraavalta sivulta. Kaikki ovat tervetulleita
tapahtumiin
mukaan
kotiseurakunnasta riippumatta. One
Way Mission palvelee kaikkia kristittyjä ja tukee kaikkien seurakuntien
työtä aina, kun tavoitteena on evankeliumin voittokulku maassamme ja
maailmalla.
”Suuret ovat Herran teot. Kaikkien niiden tutkisteltavat, jotka
Herraa rakastavat.” (Ps. 111)
Kirjasto
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Toivon Majatalossa on jo asukkaita
V

iime Raportissa tiedotimme vanhasta puukoulusta, jonka päätimme yrittää hankkia uudeksi laupeudentyön keskukseksi ja jonka ostoa
varten keräsimme varoja. Toivon Majatalo siirtyi virallisesti One Wayn omistukseen kesäkuussa, jolloin saimme
koko summan, 149 000 €, suoritettua
myyjälle. Tästä suuret kiitokset kaikille,
jotka muistitte hanketta rukoillen ja uhrasitte omastanne hankinnan rahoittamiseksi.
Ensimmäiset asukkaat ovat jo majatalossa, vaikka remontteja ei vielä ole
aloitettu. Ne alkavat heti, kun One Way
Centerin kunnostus on saatu päätökseen, ja saamme varoja myös koulun
kunnostustöille. Uskomme, että työt
voidaan aloittaa alkusyksystä.

Hauholla vietettiin

JUHANNUSTA
TEKSTI JA KUVA TAPANI SUONTO

Juhannusjuhlat vetivät muutamia satoja juhlijoita Hauholle, kun nyt ensimmäistä kertaa vietimme
juhannusta muualla kuin Espoossa. Onnistuneet juhlat olivat suuri ilo meille kaikille.

O

ne Wayn juhannusjuhlat ovat jo
pitkä traditio pääkaupunkiseudulla. Niitä on vietetty koronataukoa lukuun ottamatta jo vuodesta
1986 lähtien joka vuosi. Paikkakin on
pysynyt samana, Perjantai-kodin niitty
Espoonlahdessa.
Aina on väkeä ollut runsaasti riippumatta säästä. Kun juhlat päätettiin
siirtää Hauholle, oli suuri kysymys,
lähteekö kansa sinne asti viettämään
juhannusta. Väkeä kuitenkin kertyi samalla tavalla juhlille kuin ennenkin.
Pääkaupunkiseudulta osallistujia oli vähemmän, mutta sen korvasi suuri muualta Suomesta tullut osallistujien määrä.
Erityisenä huomiona mainittakoon suuri joukko romaneja – heitä oli paikalla
useita kymmeniä.

sesta pizzeriasta loppuivat pizzapohjat
kesken viikonlopun. Se oli varmasti iloinen yllätys pizzerian omistajalle.
Juhlat olivat nyt kaksipäiväiset, ja
molempina päivinä väkeä oli runsaasti.
Se tietää hyvää tulevaisuuden juhannusjuhlille, sillä vastaanotto oli todella
innostunutta. Ensi vuonna, jos Jumala
sallii, juhlat vain paranevat ja laajenevat
tämän kokemuksen innoittamina.
Juhannusjuhlien järjestelyt olivat
suuri haaste vapaaehtoisjoukolle, joka
oli uurastanut jo pari vuotta itse One

Way Centerin rakennusurakan kanssa. Kun vielä muutama vastuunkantaja
peruutti tulonsa, paine kaiken järjestelyistä jäi kovin pienen joukon harteille.
Siitä huolimatta kaikesta selvittiin, ja
juhlaväki lähti kotiin tyytyväisenä.
Kiitos teille kaikille, jotka teitte juhlan mahdolliseksi panemalla itsenne
alttiiksi viimeisiä voimia myöten.
Seuraavat juhlat ovat Hauholla elokuussa, kun siellä käynnistyy One Way
-konferenssi 12.–14.8. Tervetuloa jälleen juhlimaan!

Mitä täällä tapahtuu?

One Wayn juhannusjuhlat olivat ihmetyksen aihe pienelle Hauhon kylälle.
Autot pysähtyivät kadulla Centerin
eteen kuskien ihmetellessä, mitä Hauholla nyt tapahtuu. One Wayn tulo
paikkakunnalle on muuttanut hiljaisen
kylän elämää merkittävästi. Paikalli9

Hauholla
TAPAHTUU 2022

1.–5.8.2022

NAISTENVIIKKO
ma 1.8. klo 18.00 – pe 5.8. klo 12.00
Maija Haikonen: Nainen evankelistana, Tiina Sinkkonen:
Nainen palvelijana, Leena Kinnunen: Seurakunnan rakentaminen. Tule rakentumaan yhdessä ja löydä paikkasi Jumalan
suunnitelmissa!

5.–7.8.2022

EVANKELISTAKURSSI
pe 5.8. klo 18 – su 7.8. klo 13.00
Kurssi varustaa ja rohkaisee viemään evankeliumia rohkeasti
ja viisaasti eteenpäin. Opettajina Markus Sainio, Teppo
Lehtomäki, Jari Lindroos ym. Jokainen osallistuja tarvitsee
seurakunnan suosituksen. Lisätietoja: markus.sainio@rukoushuone.fi tai puh. 040 412 0885

12.–14.8.2022

ONE WAY -KONFERENSSI
pe 12.8. klo 18 – su 14.8. klo 16.00
konferenssiteltassa Hauhon keskustassa
Puhujina Prem Kodali (Intia), Tapani Suonto, Teppo Lehtomäki, Jari Välilä ym. Musiikissa One Voice -kuoro, Tiina
Sinkkonen, Leena Liimatainen ja Henry Jansen.

17.–21.8.2022

ESIRUKOUSVIIKKO
ke 17.8. klo 18 – su 21.8. klo 13
Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuunkantajia eri puolilta Suomea.

19.–21.8.2022

AFRIKKA-TAPAHTUMA
Uganda, Malawi ja Mosambik
pe 19.8. klo 18 – su 21.8. klo 13
Kaikille Afrikan työstä kiinnostuneille. Mukana mm. Leena
Kinnunen, Tiina Sinkkonen ja Mervi Itälinna.

26.–28.8.2022

PYHÄKOULUTYÖN YHTEYS- JA
KOULUTUSPÄIVÄT
pe 26.8. klo 18 – su 28.8. klo 13
Mukana mm. Sirkku Porkka ja Helena Vähäkangas Lasten
Missiosta.

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA
tilaisuuksiin, joihin aiot osallistua ja majoittua.

2.–4.9.2022

ARMOLAHJAT KÄYTTÖÖN 1
pe 2.9. klo 18 – 4.9. klo 13
Opetusta armolahjoista ja niiden käytöstä sekä rukousta
armolahjoja kaipaavien puolesta. Mukana mm. Jari Lindroos
ja Teppo Lehtomäki.

9.–11.9.2022

SIELUNHOITOSEMINAARI
pe 9.9. klo 18 – su 11.9. klo 13
Opetusta sielunhoidosta, sekä sielunhoitotyöstä kiinnostuneiden ja sitä tekevien rakentamista ja varustamista. Mukana
mm. Jari Välilä ja Ensio Manni.

16.–18.9.2022

ITALIA-TAPAHTUMA
pe 16.9. klo 18 – su 18.9. klo 13
Kaikille Italian työstä kiinnostuneille. Mukana Maurizio ja
Tuula Secondi sekä Birgitta Sihvo.

16.–18.9.2022

NUORTEN LEIRI
pe 16.9. klo 18 – su 18.9. klo 13
Nuoria ja nuoria aikuisia rakentava ja varustava viikonloppu.
Mukana mm. Teppo Lehtomäki ja Markus Sainio.

21.–25.9.2022

ESIRUKOUSVIIKKO
ke 21.9.klo 18 – su 25.9. klo 13
Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuunkantajia eri puolilta Suomea.

24.9.2022

SEURAKUNTAPÄIVÄ
Helsingin One Way -seurakuntalaisille la 24.9. klo 10–18
Mukana Jari Välilä, Tero Hokkanen ym.

30.9.–2.10.2022

KUOROPÄIVÄT
pe 30.9. klo 18 – su 2.10. klo 13
Kaikille kuoroissa laulaville sekä kuorolaulusta kiinnostuneille. Mukana Tiina Sinkkonen, Maurizio Secondi ym..

Ilmoittautuminen: majoitus@onewaycenter.fi tai puh. 050 479 0951 (ti-to klo 10–14, 16.8. lähtien klo 9–15)
10
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KOTIMAA
7.–9-10.

11.–13.11.

RAAMATUN PUNAINEN LANKA

EVANKELISTAKURSSI

pe 7.10. – su 9.10. klo 13
Raamatun opetusviikonloppu. Opettajana Teppo Lehtomäki.

7.–9.10.2022

LÄHETYSTAPAHTUMA
Mongolia, Nepal ja Kiina
pe 7.10. – su 9.10. klo 13
Kaikille näistä lähetyskentistä kiinnostuneille. Mukana Tiina
Sinkkonen, Virva Siivola ja Sami Kosonen.

12.–16.10.2022

ESIRUKOUSVIIKKO
ke 12.10. klo 18 – su 16.10. klo 13
Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuunkantajia eri puolilta Suomea.

21.–23.10.2022

LÄHETYSTAPAHTUMA
Venäjä, Ukraina
pe 21.10. klo 18 – 23.10. klo 13
Kaikille Venäjän ja Ukrainan työstä kiinnostuneille.
Mukana Irmeli ja Lasse Stenlund sekä Antti Viljakainen.

21.–23.10.2022

VANHIMMISTO-TAPAHTUMA
pe 21.10. klo 18 – 23.10. klo 13
Seurakuntatyöstä vastuuta kantavien opetus- ja varustamistapahtuma. Mukana Jari Välilä ja Teppo Lehtomäki.

28.–30.10.2022

pe 11.11. klo 18 – su 13.11. klo 13
Evankelioinnista kiinnostuneita varustava ja rohkaiseva
kurssi Mukana Markus Sainio, Teppo Lehtomäki, Jari
Lindroos ym. Jokainen osallistuja tarvitsee seurakunnan
suosituksen. Lisätietoja: markus.sainio@rukoushuone.fi ja
puh. 040 412 0885.

16.–20.11.2022

ESIRUKOUSVIIKKO
ke 16.11. klo 18 – su 20.11. klo 13
Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuunkantajia eri puolilta Suomea

18.–20.11.2022

SIELUNHOITOSEMINAARI
pe 18.11. klo 18 – su 20.11. klo 13
Opetusta sielunhoidosta sekä sielunhoitotyöstä kiinnostuneiden ja sitä tekevien rakentamista ja varustamista. Mukana Jari Välilä ja Ensio Manni.

26.11.2022

NUORISOTAPAHTUMA
la 26.11. klo 18–22
Nuoria ja nuoria aikuisia varustava tapahtuma. Mukana
Teppo Lehtomäki ja Markus Sainio.

7.–11.12.2022

ESIRUKOUSVIIKKO
ke 7.12. klo 18 – su 11.12. klo 13
Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuunkantajia eri puolilta Suomea

ARMOLAHJAT KÄYTTÖÖN 2
pe 28.10. klo 18 – 30.10. klo 13
Opetusta armolahjoista ja niiden käytöstä sekä rukousta
armolahjoja kaipaavien puolesta. Mukana Jari Lindroos ja
Teppo Lehtomäki.

4.–6.11.2022

VASTUUNKANTAJAPÄIVÄT
pe. 4.11. klo 18 – su 6.11. klo 13
Poikkeuksellisesti vain One Wayn työssä vastuuta kantaville
tarkoitettu rakentumistapahtuma. Mukana One Wayn koko
johtotiimi sekä kaikki pastorit ja evankelistat.

Majoitu Hauholla

One Way Center tarjoaa mahdollisuuden
majoittumiseen myös ohikulkumatkalla.
Majoittuminen omilla lakanoilla 20 €/yö
(ei sisällä aamupalaa)

Ruoka 15 €/päivä , majoitus 20 €/yö, viikonloppu (pe–su) yht. 70 €, omat liinavaatteet
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One Way -konferenssi
pe 12.8. – su 14.8.2022
Hauholla, Vihniöntie 4

One Way -konferenssi on vuoden päätapahtuma, joka kokoaa
kansaa eri puolilta Suomea yhteisen näkymme äärelle ja käynnistää
samalla syyskauden.

ali
Prem Kod

Tapahtumassa on mukana myös työntekijöitämme maailmalta, ja eri
lähetyskentät ovat edustettuina omissa lähetysteltoissaan.
Tänä vuonna pääpuhujamme on Prem Kodali Intiasta. Muita
puhujia ovat Tapani Suonto, Teppo Lehtomäki, Jari Välilä ja Kristiina
Wiley. Ohjelmassa on opetusta, musiikkia, ylistystä, uutisia lähetyskentiltä sekä paljon muuta. Musiikissa Classic Praise, One Voice
-kuoro ja Tiina Sinkkonen.

Tervetuloa mukaan!
PERJANTAI 12.8.

18.00 LÄHETYSJUHLA
Puhujana Prem Kodali
Musiikissa Classic Praise

LAUANTAI 13.8.

12.00
13.00
14.00
15.30
18.00

SUNNUNTAI 14.8.
11.00

13.00
14.00

Opetustunti Teppo Lehtomäki
Lähetyskenttien työpajat
Lounas
Opetustunti Tapani Suonto
SUOMI-JUHLA
Musiikissa One Voice -kuoro ja
Tiina Sinkkonen, uutisia One Wayn työstä
kotimaassa, puhujana Prem Kodali.

EHTOOLLISKOKOUS
Musiikissa Classic Praise, puhujina
Prem Kodali ja Jari Välilä.
Ehtoollinen.
Lounas
ISRAEL-JUHLA
Musiikissa Classic Praise ja
Tiina Sinkkonen,
uutisia Israelista, puhujina
Prem Kodali ja Kristiina Wiley.

RUOKAILU
Konferenssin aikana on kahvi- ja ruokailumahdollisuus konferenssialueella.
MAJOITUS
Majoituksesta voi tiedustella One Way Centeristä,
puh. 050 479 0951 ti–to klo 10–14 tai
majoitus@onewaycenter.fi
Jos One Way Center on täynnä, neuvomme
muihin majoituspaikkoihin Hauholla.
Hauholle voi tulla myös omalla asuntovaunulla
konferenssin ajaksi.
TELTTAILU
Omassa teltassa yöpyminen on mahdollista
One Way Centerin pihamaalla. Telttapaikka on
12
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syytä varata
etukäteen,

Tapani Suonto

Jari Välilä

Teppo Lehtomäk
i

Kristiina Wiley

Näin seuraat One Wayn lähetyksiä:
Antenni-TV
One Way TV on katsottavissa antenniverkkoa käyttävissä televisioissa kanavapaikalla 30.
Mikäli kanava ei näy automaattisesti, suorita TV-laitteessa
kanavahaku. Yleensä vastaanottimen MENU-valikosta löytyy ASENNUS tai KANAVAHAKU, josta kanavien viritys tapahtuu.
Lisätietoa kanavahausta löydät vastaanottimen ohjekirjasta.
Mikäli kanavien uudelleenviritys ei onnistu, kannattaa ottaa
yhteyttä TV-asiantuntijaan tai laitteen myyjään.

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

lähetykset lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 9 ja 19.

Netissä osoitteessa: oneway.tv

Kaapeliverkko
Kaapeliverkkoa käyttävään televisioon on mahdollista hankkia erillinen sisäantenni, jonka avulla vastaanottimen saa kytkettyä antenniverkkoon ja One Way TV -kanavan näkymään.
Lisätietoa sisäantenneista voit tiedustella elektroniikka- 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

RAKENNATKO KALLIOLLE

Opetusohjelma, jossa avaimia terveeseen uskonelämään.

HARD TALK

Keskusteluohjelmassa on suoraa
puhetta ajankohtaisista ilmiöistä.

Seuraa Somessa:

ONE WAYN OHJELMAA RADIO DEISSÄ
Keskiviikkoisin klo 18.00, uusinta perjantain ja lauantain välisenä yönä klo 00.00.

One Way Center

-majoitus

Vihniöntie 4, 14700 Hauho

EVANKELISTAN SYDÄMELTÄ

Marja Mäkelä
Rohkaiseva ohjelmasarja uskonelämästä.

Ilmoittautuminen majoitukseen:
• puhelimella 050 479 0951 (ei tekstiviestillä)
1.7.–15.8. ti–to klo 10–14 (16.8. alk. ti–to klo 9–15)
• sähköpostilla majoitus@onewaycenter.fi
Ilmoitettavat tiedot:
• nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta
• tapahtuma, majoitusaika
• ruoka- tai muut rajoitteet
• jos ilmoitetaan useampi henkilö,
kaikilta yllä olevat tiedot.
Kun majoitusvaraus varmistuu, saat
vahvistuksen sähköpostiisi.

Rohkaisua arkeen
Teppo Lehtomäki
Miten opit rohkeutta

Majoituksen hinta:
• 35 €/vrk, sisältää ruuat
• 70 €/vkl pe–su
Omat liinavaatteet (lakanat, tyynyliina ja pyyhe) mukaan.
Centerin majoitustiloista:
Tällä hetkellä huoneita on kahdessa kerroksessa 16, joissa 39
vuodepaikkaa (1–5 hh).
WC:t ja suihkut sijaitsevat käytävällä. 1.krs. on inva wc, suihku ja
lastenhoitohuone.
www.nepalska.fi
Kerrosten
välillä kulkee hissi,facebook.com/nepalska/
johon mahtuu pyörätuoli.
1 krs. on oleskelusali ja kirjasto. 2 krs. Kokoontumistilat ja ruokasali.

Verkkokauppa

One Way Israelissa

Kristiina Wiley
Kertomuksia työstä Israelissa
13

”Satasella” mukaan
One Wayn työhön
Teksti Hanna Torvalds kuva Teppo Lehtomäki

Viime vuoden aikana olen vieraillut eri One Way -seurakuntien tilaisuuksissa, mm. Toivon Missioissa, ja monesti
olen nähnyt siellä myös Anne Lehtomäen. Hän on ollut niin juontajana, muusikkona kuin kahvinkeittäjänäkin –
ja aina yhtä positiivisena.

K

un Toivon Missio -tilaisuudet alkoivat vuosi sitten, niiden päävetäjänä toimiva pastori Teppo
Lehtomäki pyysi usein Anne-vaimoansa mukaan.
– Meille on ollut tärkeää, että olemme saaneet tehdä työtä yhdessä, Anne
Lehtomäki toteaa. – Samalla olen päässyt tutustumaan eri One Way -seurakuntiin ja niissä vaikuttaviin ihmisiin.
Anne kertoo, että on ollut mielenkiintoista nähdä, miten erilaisia OWseurakunnat ovat. Seurakuntia yhdistää
kuitenkin halu tavoittaa ihmisiä, jotka
eivät tunne vielä Jeesusta.

Uskoontulo poisti suomut
silmiltä

Anne Lehtomäki on syntynyt Saarijärvellä, Keski-Suomessa. Siellä hän tapasi
jo yläasteikäisenä miehensä Tepon, ja
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siitä lähtien he ovat olleet yhdessä.
– Tulimme vanhemmiksi tosi nuorina, Anne sanoo. – Ensimmäinen tytär
syntyi samana vuonna, kun täytin 18
vuotta ja aikuistuin. Kun odotimme toista lasta, menimme naimisiin, ja kolmatta lasta odottaessamme Teppo tuli uskoon. Yhdeksän kuukautta myöhemmin
tulin itsekin uskoon.
Anne kertoo, että vaikka Teppo tuli
rytäkällä uskoon, hänen oma uskoontulonsa ei tapahtunut yhtä nopeasti. Hän
kulki Tepon mukana hengellisissä tilaisuuksissa, kuuli Jumalan sanaa ja mitä
Jeesus on tehnyt hänenkin puolestaan,
mutta siinä kaikki.
– Yhdessä tilaisuudessa juontaja sitten sanoi, että Jeesus tulee takaisin ja
noutaa omansa. Siinä hetkessä minulle
kirkastui, että olen syntinen ja tarvitsen
anteeksi syntini. Silloin annoin elämäni

Jeesukselle, ja tuntui, kuin suomut olisi
poistettu silmiltäni. Ensimmäistä kertaa
näin luonnon kauneuden ja ymmärsin,
että kaikki se oli Jumalan luomaa.

Mukana kaikessa, missä tarvitaan

Juhannuksen jälkeen Anne ryhtyi hoitamaan koko One Wayn hallintoa. Hänen
työkenttäänsä kuuluu myös monenlaista käytännön pyörittämistä.
– Työhistoriani on ollut sellainen,
että mihin olen mennytkin, olen hetken
kuluttua ollut kaikessa mukana, Anne
nauraa. – Kun olin siivousyrityksen esimiehenä, koin, että en tule olemaan
kauan tässä, mutta minun pitää ottaa
irti kaikki, mitä vain pystyn, sillä tulen
tarvitsemaan näitä taitoja jossakin. Työkuvasta on vielä vaikea kertoa, mutta
itseni tuntien tiedän, että lähden satasella mukaan.
Tervetuloa, Anne!

Pitkän linjan

onewayläinen
Teksti Marjaana Enbuska

Hannele Sundström asuu Tampereella tyttärensä Veran kanssa. Hänet tunnetaan paikallisen
One Way -seurakunnan perustajana ja johtoryhmän jäsenenä.

”

Yhteistyöni One Wayn kanssa alkoi jo 25 vuotta sitten Espoossa.
Palvelin siellä naisten turvakodeissa vapaaehtoisena, kertoo Hannele
Sundström.
– Olen kokenut One Wayn opetuksen
olevan helposti omaksuttavaa ja resonoivan hyvin oman vakaumukseni kanssa,
koska se perustuu klassiseen kristinuskoon.
Muutettuaan Tampereelle vuonna
2016 Hannele ei löytänyt itselleen tarpeitaan vastaavaa seurakuntaa.
– Syksyllä 2017 tapahtuneen henkilökohtaisen tragedian johdosta soitin Tapani Suonnolle. Tiedustelin häneltä samalla, milloin Tampereelle saataisiin oma
One Way -seurakunta.
Tammikuun alussa 2018 Tapani pyysikin Hannelea etsimään sopivaa paikkaa
Tampereelle perustettavalle seurakunnalle.
– Löysimme alkuun kohtalaisen hyvät
tilat NNKY:ltä Tampereen keskustasta,
jossa seurakunnan toiminta vähitellen
käynnistyi.

mukaan organisaation
uudistustiimiin

Seurakunnan perustamisesta lähtien
Hannele on ollut aktiivisesti mukana
toiminnassa.
– Viimeisten kolmen vuoden ajan
toimenkuvaani ovat kuuluneet One Way
Mission ry:n avustavat kirjanpitotehtävät.
Kuluvan vuoden alusta olen lisäksi hoitanut maksuliikennettä yhdessä Seppo
Saarisen kanssa.
Kuukausittaiset talousraportit seurakunnille, kuten myös kannatusraportit
ulkomaiden
lähetyskoordinaattoreille,
kuuluvat Hannelen tehtäviin.
Jäätyään eläkkeelle kesäkuun alussa
Hannelesta tuli osa One Way Mission ry:n
organisaatiouudistustiimiä.
– Odotan tämän uudistuksen antavan
kauan odotettuja työkaluja seurakuntien
vetäjille.
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Vantaan uusi
pastori
Allan Armas
Lindberg:

”Kirkkain
tavoite
elämässäni
on julistaa
Jumalan
sanaa”
Teksti Hanna Torvalds

Vuonna 1987 Suomessa oli voimakas romaniherätys. Allan Lindbergin suvussakin tuli saman talven ja kevään
aikana 20–30 serkkua ja ikätoveria uskoon. Yksi uskoon tulleista oli Allan itse, jonka uskoontulo 10.1.1987 oli
sellainen kokemus, ettei hän oikeastaan ole vieläkään selvinnyt siitä.

”

Kun tulin uskoon, koin heti kutsua Jumalan valtakunnan työhön,
Allan Armas Lindberg toteaa. –
Minulle oli todella tärkeää kertoa siitä,
mitä minulle oli tapahtunut. Päämääräni oli julistaa Jumalan sanaa.
Puolisen vuotta ennen uskoontuloa Allanin elämässä tapahtui tragedia,
jonka vuoksi hänen henkensä oli hiuskarvan varassa.
– Olin 19-vuotias, Allan muistelee.
– Koin silloin aivan erityisesti, että Jumala veti minua puoleensa rakkauden
köysillä, mutta minä pakenin, juoksin
karkuun Jumalaa. Ajattelin, että tulen
uskoon sitten vanhana – juuri nyt ei ole
aikaa.
Allan kuitenkin havahtui siihen, että
hän makasi letkuissa sairaalan teho-
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osastolla. Hänen paras ystävänsä oli
puukottanut häntä 12 kertaa.
– Ymmärsin, että elämäni olisi voinut päättyä tähän, Allan sanoo. – Niinpä olin avoin, kun romaniherätys sitten
vuodenvaihteessa pyyhkäisi meidät
kaikki mukaansa.
Tosin tässäkin vaiheessa varsinkin
katkeruus piti Allania otteessaan. Hän
meni yhteen hengelliseen tilaisuuteen
ja koki jo mennessään, että nyt on aika:
joko otan Jumalan vastaan tai sitten en
koskaan. Kun tilaisuuden puhuja, vanha helluntaisaarnaaja Sulo Pärssinen,
sanoi, että ”Täällä on henkilöitä, joita
Jumala kutsuu. Jos sinä olet yksi heistä nosta kätesi”, Allanin oli pakko pitää
toisella kädellä kädestään kiinni, ettei
se vain nousisi.

– Päätin lähteä ulos viilentymään –
silloin oli -30 astetta pakkasta – mutta
kun olin avannut ulko-oven, tajusin,
että jos nyt menen ulos, menen kadotukseen. Muistan, miten tosi kylmä
viima puhalsi minua päin, Allan kertoo.
– Suljin oven ja juoksin alttarille, ja sillä
tiellä olen edelleen.

Tärkeä opetuslapseuttaminen

Allanille itselleen uskosta tuli heti elämän tärkein asia, mutta hän huomasi
myös nopeasti, ettei kaikille herätyksessä uskoon tulleille käynyt niin.
– Hengellisessä hurmassa on vähän
sellainen lieveilmiö, että vaikka monet
lähtevät seuraamaan Jeesusta, uskossa
kasvua ei aina tapahdu. Jo silloin ymmärsin, miten välttämätöntä opetuslap-

seuttaminen on juuri uskoon tulleille.
– Pelkkä sanan julistus ja opetus
eivät riitä, tuoreet uskovat tarvitsevat
sen lisäksi tietoa kristinuskon perusasioista – käytännössä opetuslapseuskoulua. Varsinkin jos seurakunta on suuri ja
siinä on paljon jäseniä, uudet ihmiset
saattavat jäädä vähän sivullisiksi eivätkä oikein pääse sisälle uskoon ja seurakuntalaisena elämiseen.
Allanin oma opetuslapseuskoulu oli
ensin helluntaiherätyksen neljän kuukauden raamattukoulu Katinalassa.
– Se oli hengellisen kasvuni kannalta todella tarpeellinen, ja sain sieltä
hyvän perustan uskonelämälleni, Allan
kertoo. – Vuonna 1993 kävin vielä Vapaakirkon seurakuntalinjan Santalassa.
Allanin tähtäimessä oli alusta asti
seurakuntatyö. Hän suoritti kyllä ammattiopinnot, mutta odotti silti koko
ajan, että Jumala vielä johdattaisi hänet
pastorin tehtäviin. Evankelistaksi Allan
siunattiin vuonna 1995, ja hän on ollut
vanhimmistossa sekä helluntaiherätyksen että vapaakirkon puolella.

Romanityö avautuu

Vuonna 1996 Allanille avautui tie romanityön aktivistiksi. Monet romaninuoret
ovat syrjäytyneitä, joten yhteiskuntaan
sisään pääseminen on heille ratkaisevaa.
– Minulle tuli valtava halu auttaa romaninuoria sisään yhteiskuntaan, Allan
muistelee. – Hengellinen puoli on tietysti tärkeä, mutta myös se, että heidän
elämänsä muuttuu kokonaisvaltaisesti.
Kun Allan sitten kipuili seurakuntatyön ja järjestötyön välillä, hän sai
vuonna 2000 kehotuksen perustaa
oma järjestö. Ja koska hän on kotoisin
Pohjanmaalta ja myös asui siellä silloin,
järjestön nimeksi tuli Pohjois-Suomen
romanit.
Vuonna 2013 Allan Lindberg vai-

moineen kutsuttiin työhön Helsingissä
sijaitsevaan Romaniforumiin, jossa Allan nyt on toiminnanjohtajana. Romaniforum on romanien kattojärjestö, jolla
on jäsenjärjestöjä ympäri Suomea.
Perheen Allan perusti vuonna 1989,
ja hänellä ja hänen vaimollaan on kuusi lasta, joista kaksi nuorinta asuu vielä
kotona. Silloin kun Lindbergit aloittivat
Romaniforumissa, Helsingin kristillinen
koulu oli aivan lähellä sen toimitiloja.
Niinpä vanhemmat saattoivat töihin
tullessaan ajaa lapset samalla kouluun.

Pastoriksi Vantaan One Waylle

Allan on kuunnellut One Wayn radioohjelmia jo parikymmentä vuotta ja
jopa
käynyt
pääkaupunkiseudulla
vieraillessaan muutaman kerran One
Wayn sunnuntaijuhlissa NMKY:llä.
– Olen pitänyt Tapani Suonnon ja
muidenkin veljien opetuksista, hän sanoo.
Viime syksynä Allan sitten tutustui eräässä evankeliointitapahtumassa
Tuomas Tarkkaseen. Hän sai kuulla,
että Vantaan One Way on perustamassa seurakuntaa ja että sinne etsitään
vastuunkantajia.
– Olen aina kokenut, että haluan
olla mukana siellä, missä tarvitaan, Allan toteaa. – Koin myös, että minulla
saattaisi olla jotain annettavaa Vantaalla.
Niinpä Allan päätti liittyä Vantaan
One Way -seurakuntaan. Korona peruutti monia kokouksia, mutta tämän
vuoden alussa Vantaan One Way järjestyi seurakunnaksi, ja sinne valittiin vanhimmisto. Tuomas soitti Allanille, että
he olivat veljien kanssa pohtineet, voisiko Allan ottaa vastaan pastorinviran.
Allan vastasi rukoilevansa asian puolesta pari päivää.
– Mutta heti puhelun jälkeen koin
sisimmässäni, että koska Jumala on jo

puhunut minulle tästä asiasta, miksi nyt
jahkailisin, Allan kertoo. – Kun puhelusta oli kulunut 20 minuuttia, kerroin Tuomakselle, että otan työn vastaan.

Elävä ja spontaani seurakunta

Allan tunnustaa, että jollei hän olisi
kokenut, että Jumala on asettanut ja
valtuuttanut hänet pastorin tehtävään,
hän ei olisi uskaltanut ryhtyä työhön.
– Olen ensimmäistä kertaa pastorin
roolissa, joten se on uusi vaihe elämässäni, hän sanoo.
Pastorina Allania kiehtoo nimenomaan seurakunnan hengellinen kasvu
ja se, että kristityt löytävät identiteettinsä Kristuksessa.
– Suren joskus, ettemme näe sitä
Kristuksen työtä, jonka mm. Efesolaiskirje, Kolossalaiskirje ja Roomalaiskirje tuovat esille: sitä, mitä me olemme
Kristuksessa. Jos minulla on väärä suhde itseeni, näen vain lihan vihollisuuden itsessäni, mutta Raamattu sanoo,
että me olemme uusia luomuksia!
Tämä Kristuksen identiteetin löytäminen on olennaisen tärkeää. Se ei tarkoita synnittömyyttä vaan sitä, mitä me
Kristuksessa olemme. Allan haluaakin
saada seurakuntalaiset Raamatun kautta näkemään Jumalan suunnitelman
heitä varten.
Hän iloitsee siitä, että Vantaan seurakunta on niin elävä ja spontaani. Seurakuntalaiset ovat aktiivisia ja palvelualttiita.
– Olen oikeastaan ensimmäistä
kertaa seurakunnassa, jossa ei tarvitse
miettiä, kuka tekisi jotakin, kun kaikki
haluavat tehdä. Mielestäni seurakunnan salaisuus on nimenomaan sen ilmapiiri – se, että ihmisten on hyvä olla
siellä. Minunkin aikanani Vantaan One
Waylle on jo tullut uusia ihmisiä, ja
näen, että tulijat kokevat seurakunnan
ilmapiirin avoimena.
– Olen sopeutunut Vantaan One
Waylle todella hyvin.

sanan
”Pelkkä
julistus ja opetus

eivät riitä, tuoreet
uskovat tarvitsevat
sen lisäksi tietoa
kristinuskon
perusasioista

Allan, hänen vaimonsa Sanna, keskellä perheen
nuorin poika ja Allanin sylissä ensimmäinen
lapsenlapsi
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Vapaaehtoiset tärkeä osa

KOTIMAA

One Way -seurakunnat
One Way tekee seurakuntia istuttavaa lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Suomessa
perustimme ensimmäisen One Way -seurakunnan vuonna 2003 Helsinkiin. 2020-luvul-

la ryhdyimme laajentamaan toimintaa myös
muihin kaupunkeihin ja istuttamaan tarvittaessa uusia seurakuntia. Tänään toimintaa on
useilla kymmenillä paikkakunnilla Suomessa.

”Jumala rakastaa minua vieläkin”
Teksti Pirkko Paananen Kuva Pirjo Viitanen

pori

Risto Pihlava palvelee Porin One Way
-seurakunnassa musiikissa ja tekniikassa. Hän on moniuomaisen elämänsä aikana saanut kokea rakastavan Isän huolenpitoa ja armoa. Myös
ihmeellinen toipuminen OCD:stä eli
pakko-oireisesta häiriöstä osoitti hänelle Jumalan armoa ja rakkautta.

N

ykyään Harjavallassa asuva Risto Pihlava (49 v.) muistelee asuneensa elämänsä aikana 16:ssa
eri paikassa. Hän teki noin 10-vuotiaana uskonratkaisun helluntailaisten kesäleirillä. Koska vanhemmat olivat tulleet
uskoon 1960–70-luvuilla, Risto sai elää
lapsuuttaan herätyksen ilmapiirissä.
– On valtavaa armoa, kun on saanut kasvaa uskovaisessa kodissa, jossa kokoontui raamattupiiri ja laulettiin
hengellisiä lauluja sekä rukoiltiin paljon, Risto toteaa. – Rukousvastausten
kuuleminen vielä vahvisti uskoa.
Murrosiässä alkoi pitkä taistelujen
kausi. Tuli kysymyksiä ja epäilyjä. Mutta
kun Riston murtunut sormi kasvoi aivan
normaaliksi Seppo Juntusen rukousillassa, kokemus kannatteli hänen uskoaan, ja Risto huomasi, että Jumala voi
yhtäkkiä tehdä suuria asioita.

Eteenpäin elämässä

Koulussa matematiikka kiinnosti Ristoa,
ja lukion jälkeen hän jatkoi opiskeluaan
Espoossa ja valmistui konetekniikan
diplomi-insinööriksi.
Myös musiikkiharrastus on kulkenut
Riston elämässä nuoruudesta saakka.
Opiskeluaikana seurakuntayhteys ja uskovien yhteys jäivät kuitenkin pois.
– Ajattelin tuolloin, että pärjään
elämässä omalla nokkeluudellani ja viisaudella, Risto muistelee. – Siitä alkoi
kuitenkin alamäki ja elämääni tuli mm.
päihteitä.
2000-luvulla Risto avioitui, ja perhe
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kasvoi kahdella pojalla. Elämän haasteet lisääntyivät. Samaan aikaan Jumala alkoi vetää häntä puoleensa.
– Jotenkin johdatuin hengelliseen
tilaisuuteen, jossa sain uuden voiman
jaksaa, hän muistelee. – Myöhemmin
sain kipinän alkaa lukea Raamattua
yksin ollessani. Jumalasta tuli minulle
turvallinen olkapää. Sain myös uskovia ystäviä, ja Satakuntamission aikana
vuonna 2015 minua pyydettiin palvelemaan musiikissa. Tuli valtava halu kertoa ihmisille Jeesuksesta.

Armon salaisuus avautuu

Vaikka uskonelämä kasvoi ja seurakunta tuki, Ristolle ja hänen vaimolleen tuli
avioero, jonka seurauksena Risto koki
voimakasta hylkäämisen tunnetta. Sitä
lisäsi se, että hänen lyhyt opiskeluaikainen avioliittonsa kariutui myös aikanaan.
– Stressi, suorittaminen, sisäinen
rikkinäisyys ja ylikiltti luonne olivat varmaan vaikuttamassa siihen, että viime
elokuussa 2021 sairastuin OCD:hen eli
pakko-oireiseen häiriöön, Risto toteaa.

– Sairaus vei minulta täysin toimintakyvyn. Tautiin liittyi traumatisoivia, refleksinomaisia pakkoajatuksia. Olin vähän
aikaisemmin lukenut lehdestä artikkelin
OCD:sta, ja pian sairastuin siihen itsekin.
Risto sai apua vertaistukiryhmästä,
uskovien rukouksista sekä vanhemmiltaan. Hän kertoo huutaneensa Jumalaa
avukseen.
– Kun sitten osallistuin Harjavallassa
Hannu Äimäsen raamattuseminaariin,
aloin ymmärtää Jumalan armoa ja rakkautta sekä vapaudesta käsin toimimista.
Terapian myötä Riston omat rajat
alkoivat hahmottua, ja hän käsitti, kuinka tärkeää on rakastaa itseään. Viime
vuoden marraskuussa pakkoajatukset
ja psykosomaattiset oireet vähenivät
merkittävästi.
– Harjavallan kirkkoherra Tuomo
Lindgren voiteli minut öljyllä ja rukoili
puolestani, Risto kertoo. – Koin, että
parantuminen tapahtui juuri silloin. Jumalan rakkaus hoiti minua koko tässä
prosessissa.

OW-seurakuntien työtä
forssa

”Kun työtä tekee rukoillen, Herra siunaa sen”
Teksti Hanna Torvalds Kuva Juho Jäderholm

Kun Vuokko Wessman vajaat kolme
vuotta sitten luki paikallislehdestä,
että Tapani Suonto on tulossa Forssaan, hän päätti heti mennä kuuntelemaan tätä.

V

uokko Wessman oli jo aikaisemmin saanut tietää One
Waystä Jari Lindroosilta, joka
kuului samaan seurakuntaan kuin hän.
Vuokko oli myös vieraillut Turun OWseurakunnassa, kun Jari puhui siellä.
Tänään Jari Lindroos on Forssan One
Way -seurakunnan pastori, ja Vuokko
itse palvelee seurakunnassa vapaaehtoisena kaikessa, missä tarvitaan. Hän
on vakuuttunut, että Jumala käyttää
kaikenikäisiä ihmisiä, jotta evankeliumi
menisi eteenpäin.
– Iällä ei ole merkitystä, Vuokko toteaa. – Jumalalle jokainen ihminen on
arvokas, Tärkeintä on, että Jeesus asuu
sydämessä.

Uskoon jo lapsena

Vuokko sai kasvaa perheessä, jossa äiti ja
mummo olivat uskossa ja isoeno helluntaipastori. Lapsuudenkodissa pidettiin
hengellisiä seuroja, ja äidin kanssa laulaessaan Vuokko oppi myös paljon hengellisiä lauluja.
– Jeesus kutsui minua jo lapsena.
Isoeno oli tilannut perheemme lapsille
Hyvä Paimen -lehden, ja sitä lukiessa ja
perheeni hengellisessä ilmapiirissä kasvaessani tulin uskoon noin 6–7-vuotiaana, hän kertoo.
Ja usko on kestänyt läpi vuosien.
Tänään Vuokko on eläkkeellä ja toimii
aktiivisesti vapaaehtoistyössä Forssan
One Way -seurakunnassa, jossa hänen
poikansakin Juho Jäderholm palvelee
vapaaehtoisena.

Seurakunnassa tunnen olevani
rakastettu

Tapani Suonnon Forssan vierailun
jälkeen Jari Lindroos, Vuokko ja eräs
toinen nainen alkoivat etsiä tiloja pian
perustettavalle Forssan OW-seurakunnalle.
– Lähdimme rukoillen liikkeelle, ja Jumala todella vastasi rukouksiimme!
Jumala antoi seurakunnalle upeat
tilat kaupungin keskustasta, osoitteesta
Hämeentie 5. Seurakunnalla on nyt menossa kolmas vuosi, ja koronatauoista
huolimatta se on kasvanut.
– Seurakunnassamme käy paljon sellaisiakin, jotka eivät ole liittyneet seurakuntaan, mutta ovat kiinnostuneita toiminnastamme, Vuokko kertoo.

Seurakunnassa Vuokon päävastuuna
on keittiö, kahvitus ja ruokailut, mutta
hän on myös kattanut ehtoollispöytää,
kerännyt ja laskenut kolehtia, ottanut
vastuuvuoroja rukouskokouksista, siivonnut ja käynyt kaupassa.
– Kun työtä tekee rukoillen, Herra
siunaa sen ja antaa ilon tehdä kaikkea,
Vuokko vakuuttaa. – Koen, että kaikki työ
seurakunnassa pitää aina aloittaa rukoillen. Minulle on myös tärkeää, että tunnen seurakunnan kodiksi, johon kuulun.
Tunnen olevani rakastettu ja rakastan itse
toisia seurakuntalaisia, näin kukaan ei ole
ulkopuolinen.
– Palvellaan me vapaaehtoiset Jumalaa ilolla, kiittäen ja ylistäen, teemmehän
työtä Herralle.
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TERVEISET VANKILASTA!
Teksti Liisi Kupiainen

Naisvankityö kotimaassa aukeni vihdoin, ja työ on taas voinut alkaa.
Kiitos rukouksista ja kiitos Jumalalle ihanasta tiimistä!

T

iimiimme kuuluvat Emilia Arikkala
Tampereelta, Virpi Joru Helsingistä ja minä, Liisi Kupiainen, Hämeenlinnasta.
Vankila voi ottaa kolme henkilöä vierailijaksi kerrallaan, joten tiimi on juuri
sopivan kokoinen ja muutenkin oikeanlainen. Kaikilla on sama käsitys naisvankityön luonteesta. Haluamme rohkaista
jokaista naista olemaan oma itsensä ja

sellaisenaan turvautumaan Jeesukseen
Kristukseen vapahtajanaan.
Grillasimme Vanajan avovankilan pihalla kasvisvartaita ja kalaa. Virpillä oli
kitara mukana ja lauloimme yhteislauluja
sekä todistimme jokainen elämästämme.
Lopuksi aterioimme yhdessä. Osanottajia
oli runsaasti. Ilmapiiri oli avoin ja osallistujat vastaanottavaisia.

Vieraspalsta

Niin se on vielä tänäänkin!

UUTTA JA ERIKOISTA
Teksti Heimo Enbuska

K

otikyläni laitamilla asui muuan Koiraukko. Pitkäpartaisella erakolla,
vanhalla mopolla ajelevalla sedällä
oli varmaan joskus ollut nimikin, mutta
meille koulupojille hän oli yksiselitteisesti
Koiraukko, sillä moponsa tarakalla olevassa puulaatikossa hän kuljetti aina jotakuta lukuisista koiristaan.
Koiraukolla oli vanhan saunan yhteydessä omintakeinen kennelinsä, jossa
hän kasvatti alati kasvavaa koiralaumaansa. Tuossa tarhassa syntyivät maailman
ensimmäiset Syvärin Seisojat ja Pölkynmäen Pystykorvat. Sedän kennelissä koirarotuja keksittiin aina tarpeen mukaan.
Näin ollen ukon sauna suorastaan vilisi
harvinaisuuksia.
Koulupoikien päät kääntyivät, kun kyläkaupalle ilmaantui eräänä syyspäivänä
20

Konnakuoro lauloi aikanaan:
”Usko Jeesukseen on enemmän kuin
mielipiteet maan.
Se on enemmän kuin osaamme me
ajatellakaan.
Se on rakkaudella ojennettu käsi
Jumalan,
johon tarttumalla elää uskallan.”
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kesämökin kokoinen maastoauto.
Tuohon aikaan auton rekisteristä
saattoi lukea, että liikkeellä olivat etelän
ihmiset. Myöhemmin selvisi, että Koiraukolla oli ollut rivi-ilmoitus jossakin aviisissa. Sen mukaan ”maaseudun rauhaisassa
kennelissä” oli tarjolla todellinen harvinaisuus: Petroskoin Perhoskoira.
Kun on kyseessä harvinaisuus, sehän
houkuttaa ihmiset liikkeelle; sellaisetkin,
joilla luulisi olevan jo kaikkea.
Siinä kyläkaupan pihalla vikisevä luppakorva vaihtoi omistajaa ja siirtyi mopon
tarakalta maasturin nahkapenkille uuden
emäntänsä lakattuja kynsiä lipoen. Me
koulupojat katselimme vierestä, kun uudella jäsenellä kasvanut pesue kiihdytti
leveästi hymyillen taipaleelle Koiraukon
tunkiessa setelitukkoa taskuunsa.

Vuoden kuluttua samaisen maastoauton väitettiin poikenneen samaisella kyläkaupalla. Takaikkunasta riiputti kieltään
vasikan kokoinen kuolaava koira. Todellinen harvinaisuus. Takuulla maailman suurin Petroskoin Perhoskoira. Koiran omistajien tunnistamista vaikeutti tosin sekin,
että he olivat sangen vaitonaisia. Syystä
tai toisesta he käyttivät myös aurinkolaseja, vaikka sää oli varsin pilvinen.
Hengellisen opetuksen nimissä ilma
on sakeanaan ”harvinaisuuksia”. On siis
suotavaa tarkistaa, mistä ”kennelistä”
nuo harvinaisuudet milloinkin tulevat.
Apostoli Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle: ”Mutta pysy sinä siinä, minkä
olet oppinut ja mistä olet varma, koska
tiedät, keiltä olet sen oppinut.” (2 Tim.
3:14)

Teksti Tapani Suonto kuva pirjo lievonen

O

One Wayn Toivon Missio saa kuukaudeksi rinnalleen Se löytyi -mission, kun IRR TV:n käynnistämä
valtakunnallinen mediamissio alkaa Suomessa. Edessä on poikkeuksellinen missioiden syksy.

ne Wayn käynnistämä Toivon
Missio on ollut käynnissä jo yli
vuoden, ja kokemuksemme
lupaa hyvää tälle syksylle. Herätystä
on ilmassa – niin on pakko todeta, kun
ihmiset itse tulevat kyselemään, miten
voisivat pelastua.
Kun eräältä ihmiseltä kysyttiin, mitä
hän toivoisi elämässään tapahtuvan,
hän vastasi: – Että en joutuisi helvettiin.
Kun toiselta kysyttiin, haluaisiko hän
rukoilla syntisen rukouksen, hän sanoi:
– Sitähän varten minä tänne tulin!

Evankelistakurssi kiinnostaa

Ihmisiä on tullut talven aikana uskoon
joillakin paikkakunnilla tasaiseen tahtiin.
– Joka viikko joku tulee uskoon, ja
ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä jopa

kesken kokouksen, raportoitiin eräästä
One Way -seurakunnasta.
Toivon Pysäkeillä on tavoitettu yhä
suurempia määriä ihmisiä, ja myös syvältä synnin siteistä pelastuneita on tullut seurakuntiin mukaan. Monet uudet
uskovat aikovat osallistua evankelistakurssillemme.
Tällaiset uutiset ovat rohkaisevaa
kuultavaa aikana, jolloin kristinusko on
monen mielestä kovassa vastatuulessa.
Herätystä ei mikään voima voi pysäyttää, kun Pyhä Henki on kanssamme
viemässä evankeliumia eteenpäin. Se
lupaa hyvää myös Se löytyi -missiolle
tänä syksynä. Missioiden aika on nyt.

Nyt on aika rukoilla

One Way on liikkeellä, ja syksyn aikana One Way -seurakunnat osallistuvat

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

Se löytyi -missioon, mikäli resurssit vain
riittävät panostamaan myös tämän mission haasteisiin. Siitä päättää jokainen
seurakunta itsenäisesti.
Joka kuukausi kutsumme ihmisiä
myös viikoksi Hauholle esirukoukseen
maamme puolesta. Syksyllä tärkeinä
aiheina ovat Se löytyi ja Toivon Missio.
Rukous on se ase, joka avaa kovimmatkin sydämet evankeliumille, kun se on
määrätietoista ja vilpitöntä. Me rukoilemme menestystä kaikkeen hengelliseen työhön maassamme ja uskomme,
että Jumalalla on edelleen hyvä suunnitelma kansaamme kohtaan.
Tervetuloa mukaan rukoilemaan, sillä
rukous voi paljon, kun se on harras. Tervetuloa mukaan myös kaikkiin Missiotapahtumiin. Jokaista tarvitaan!

Tue One Wayn TV-työtä
ja kotimaan toimintaa
SOITA
LahjoituspuhelU

0600 02 812

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

Kokemuksia ensimmäiseltä

Ugandan matkalta
Teksti Päivi Setälä

Kuvat Päivi Setälä ja Leena Kinnunen

Ensimmäinen matkani Afrikkaan Ugandaan alkoi pienellä jännityksellä, kun
sisareni ei päässytkään mukaan sairastumisensa vuoksi. Meitä lähti matkaan viisi henkilöä, ja tiimimme oli loistava. Sydämeni on täynnä matkan
muistoja, joista jaan nyt muutamia.

V

iikon kestävä juhla alkoi jo matkallamme
Muleeten
kylään.
Kylään kääntyvällä tiellä meitä
odotti nuorisoa mopediensa kanssa.
Heitä istui kaksi tai kolme pyörän selässä. Pyörät oli koristeltu vihrein oksin, ja
heillä oli torvia, joita he töräyttelivät ajaessaan edellämme kylään pitkin kuoppaista ja mutkittelevaa tietä. Yhden
pyörän kyydissä oli iso plakaatti kahden
kepin välissä, siinä luki: One Way Mission Team, We welcome you home.
Mikä ihana alku ja siitä vasta juhlat alkoivatkin.

Tällaista juhlaa ei muualla ole!

Lapset löysivät heti kätemme ja yhteyden kanssamme, kun kävelimme juhlapaikalle. Heidän silmänsä loistivat
iloa ja ihmetystä. Lapsia oli paljon, siis
todella paljon.
Tulojuhlassa oli tervetulotoivotukset, tiimin esittely, puheita, laulua ja
tanssiesityksiä, sekä lasten että aikuisten. En ole koskaan ollut vastaavanlaisessa juhlassa.
22

Rap ortti 3/2022

Majapaikkamme oli mukava ja
viihtyisä vierastalo. Juliet Sentongon
siellä tekemä ruoka meille oli maistuvaa. Annoimme paikalle nimen Juliet’s
Seven Star Restaurant. Saimme kokea
uusia, ihania makuelämyksiä. En kaivannut mitään ruokaa Suomesta matkallamme.

Ohjelmaa joka päivälle

Kävimme katsomassa kaivoja, jotka
One Way Mission on rakennuttanut.
Puhdas vesi ja kaivot ovat kylien elinehto. Ihmiset tulevat pitkienkin matkojen
päästä hakemaan vettä. Monet sairaudet ovat poistuneet puhtaan veden ansiosta.
Turhan monet joutuvat kuitenkin
yhä hakemaan vetensä saastuneista
lammikoista, kun kaivoja ei ole vielä riittävästi. Heillä ei ole vaihtoehtoja. Vettä
on juotava.
Kaivon katselmuksen jälkeen oli
aina juhlatilaisuus paikallisessa seurakunnassa.
Afrikkalainen musiikki ja tanssi olivat

UGANDAN työ

040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

mieleenpainuvia. Hengästyin jo pelkästään, kun katsoin paikallisten rytmikästä
tanssia. Vauvat hytkyivät ihanasti äitiensä selässä kantoliinassa. Kuorot lauloivat voimalla ja valtavalla riemulla.
Jokaisesta paikasta saimme myös
lahjoja. Yleensä lahjana oli elävä kana
ja hedelmiä. Ihmettelin ihmisten suurta
vieraanvaraisuutta, kun he vähästä ruoastaan ilolla antoivat meille.

Koulurakennuksen avajaiset

Yhtenä päivänä oli Kaweerin kylässä
One Way Missionin rahoittaman uuden
upean koulurakennuksen avajaistilaisuus. Paikalla oli torvisoittokunta, puheita, kiitoksia, tanssiesityksiä, ruokaa
ja kakkua.
Wilsonin leski Juliet ja One Wayn
Ugandan työn vastuuhenkilö Leena
Kinnunen vihkivät koulurakennuksen
käyttöön.
Sunnuntaina osallistuimme myös surujuhlaan. Autonkuljettajamme Benjaminin poikavauva eli vain vuorokauden,
ja seurakuntatilaisuuden jälkeen oli pie-

nen poikavauvan hautajaiset.
Hautajaisiin osallistui koko kyläyhteisö. Kaikille tarjottiin siellä ruokaa, ja
jokainen suri menehtynyttä lasta.
Suomesta viedyin rahalahjoituksin
ostettiin vielä ruokatarpeita Kaweerin
ja Muleeten kouluille, jotta ruoka riittäisi lukukauden loppuun. Lahjavaroin
saatiin ostettua myös uusi katto yhden
kummilapsen perheen vuotavan katon
tilalle.

Minusta tulee muzungu mother

Minua puhutteli Ugandassa ihmisten tyytyväisyys, heistä huokuva ilo ja
rakkaus sekä yhteisöllisyys. Kaikki auttoivat toisiaan ja antoivat omastaan.
Myös maisemat olivat upeat. Vihreää
kasvillisuutta ja puita oli paljon. Oli
vuoria ja laaksoja. Syystäkin Ugandaa
sanotaan Afrikan helmeksi.
Tutustuimme
Agape-keskuksen
koulun luokkiin ja siellä oppilaiden
työskentelyyn. Kummiohjelman kautta

melkein 200 lasta on päässyt kouluun.
Lapsille tehdään terveystarkastukset. Heidän kodeissaan käydään katsomassa, onko lapsilla moskiittoverkot ja
sängyt, missä nukkua. He saavat koulupuvut ja kaksi ruoka-annosta päivässä.
Teimme kummivierailuja myös perheisiin. Yhdessä kodeista isä esitteli ylpeänä perheensä, vaimon ja viisi lasta.
Vanhin lapsista, Ezekiel-poika, oli jo
melkein vuoden odottanut kummia,
että pääsisi kouluun. Pois lähdettyämme minä ja Tiina Sinkkonen saimme
pojan sydämellemme. Mikä ilo, kun
selvisi, että myös vanhin tyttö tarvitsee
kummia – niin saisimme molemmat
oman kummilapsen.
Seuraavana päivänä menimme kertomaan ilouutista perheelle. Vanhemmat olivat pellolla kahden pienimmän
tytön kanssa ja Ezekiel vahti siskojaan.
Kerroin Ezekielille tulkin kautta, että
hän voi mennä huomenna kouluun, sillä minä olen nyt hänen kummitätinsä.

En koskaan unohda hänen silmiään,
kun hän kohotti katseensa minuun.
Valtavan suloinen hymy levisi hänen
kasvoilleen ja hän taputti käsiään. Illalla, kun vanhemmat olivat palanneet
pellolta, Ezekiel oli riemuissaan hyppinyt ja kertonut että hänellä on muzungu-mother, valkoinen äiti.
Lisää kummeja kaivataan. Täällä on
paljon ihania lapsia.

Rakastuin Ugandaan

Pääsin paikan päälle Ugandaan katsomaan, miten upeasti One Way Mission on organisoinut kummiohjelman,
koulujen toiminnan, klinikan sekä seurakuntatyön. Lahjoitetuilla varoilla työllistetään paikallisia ihmisiä, ja heillä on
myös itsellä halu kehittää ja viedä työtä eteenpäin. Koronan alkaessa monet
ihmiset luulivat, että Suomesta ei enää
tulla sinne. Siksikin tämä oli monin verroin juhlamatka ja valtavaa jälleennäkemisen riemua.

Tule Ugandan kummiksi
JA MUUTA LAPSEN ELÄMÄ!
Kummimaksu on 35 €/kk,
ja yläluokkalaisen kummimaksu 40 €/kk.
Kummisihteeri Ani Korpiniemi
044 996 6032
anikorp@gmail.com

Pienellä pojalla on paljon vesikanistereita

Päivi ja kummipoika Ezekiel
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Pitkästä aikaa Ugandassa
Teksti ja Kuvat Leena Kinnunen

Yli kahden vuoden koronatauon jälkeen pääsimme vihdoin ja viimein
lähtemään Ugandaan tiimimatkalle. Ugandalaisten riemulla ei ollut rajoja,
kun he näkivät meidät.

Juhani testaa kaivoa

K

uulin jo etukäteen, että meille
on Muleeten seurakunnassa tervetulojuhla, mutta he onnistuivat
silti yllättämään jopa minut tulemalla
päätien varteen vastaanottamaan meitä. Voi sitä jälleennäkemisen riemua
ja kokemusta! Tuntui, että sydän pakahtuu rinnassa, kun he niin suurella
riemulla ja rakkaudella ottivat meidät
vastaan.

Jokainen päivä oli juhlaa

Oli ihana nähdä tuttuja kasvoja ja lapsia, jotka olivat venähtäneet pituutta.
Ei ollut epäilystäkään siitä, että olimme todella odotettuja ja tervetulleita.
Tämä sama ilo jatkui joka paikassa,
missä kävimme. Tuntui, että matkan
aikana jokainen päivä oli yhtä juhlaa.
Ihmiset kävivät tervehtimässä ja tuomassa lahjoja ylenpalttisesti. Meidät
otettiin vastaan kuin kuninkaalliset.
Ugandalaiset ihmiset koskettivat jälleen syvälle sydämeen.
Oli hienoa nähdä, miten työ on
mennyt eteenpäin, vaikka Wilson
24
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Sentongon kuoleman jälkeinen aika ja
korona-aika ovat olleet vaikeita. Mark
Lugayizi koordinoi edelleen työtämme
entiseen tapaan. Pastori George on
nykyään Muleeten seurakunnan senioripastori ja on työssä mukana Wilsonin
tilalla. Hän on oikein hienosti selviytynyt kaikista haastavista tehtävistään.

Uusia koulukummeja kaivataan

Agape-keskuksen koulun ympärille oli
tullut aita viranomaisten määräysten
mukaisesti. Koulualueelle piti mennä
tarkastuspisteen lävitse, jossa mitattiin
kuume. Lisäksi oli käsienpesupiste sekä
käsidesiä tarjolla ja kaikki vierailijat kirjattiin kirjaan.
Koulu toimii sinänsä hyvin, vaikka kummeja tarvittaisiin lisää. Monet
perheet eivät pysty maksamaan koulumaksuja, mutta lapset haluttaisiin silti
pitää koulussa. Surullista oli kuulla, miten vanhemmat voivat olla töissä kaukana pelloilla ja tulla kotiin vasta illalla,
jolloin lapset jäävät keskenään kotiin
koko päiväksi eikä heillä välttämättä

ole mitään syötävää.
Aiemmin Agape-keskuksessa oli
ongelmana se, että kun kotona ei ollut
ruokaa, niin lapset kävivät varastamassa koulusta maissipuuroa. He tulivat
ruoka-aikaan, ottivat mukin ja siihen
puuroa ja juoksivat pois. Lapsille olisi
kaikin puolin parempi, jos he voisivat
käydä koulua ja saisivat siellä myös
ruoan. Olikin surullista kuulla, että
suurin tarve koulussa tälläkin hetkellä
oli nimenomaan ruoka. Kiitos kuitenkin suomalaisten lahjoittajien, saimme
ostettua molempiin kouluihin ruokaa
ja sillä selvitään taas eteenpäin.

Haaveena yläaste

Tarkoituksena on, että Agape-keskuksessa aloitettaisiin myös ”yläaste” (secondary school) ensi vuoden alussa.
Tälle on suuri tarve, koska osa nuorista
on joutunut huonoille teille muualla
opiskellessaan. Me kaikki varmaan haluamme, että nuoret pysyvät uskossa ja kristillisen kasvatuksen piirissä.
Tarkoitus olisi aloittaa kahdesta en-

simmäisestä luokasta. Koulussa on jo
opettajia, jotka pystyvät opettamaan
yläasteella.
Nuoren koulumaksut pystyttäisiin myös pitämään pienempinä ja
siten kouluttamaan useampia nuoria.
Haasteena on kuitenkin yhden lisärakennuksen saaminen koulua varten.
Kiitos, että muistatte asiaa rukouksin!
Olimme mukana Kaweerin uuden
koulurakennuksen avajaisissa. Avajaiset olivat suuri juhla torvisoittokuntineen, ja paikalla oli paljon arvovaltaisia vieraita ja viranomaisia. Kaikista
tärkeimpiä vieraita olimme kuitenkin
me suomalaiset One Waysta. Kiitos
One Waylle ja kaikille tukijoille koulurakennuksen rahoittamisesta!
Minä sain kunnian leikata vihkiäistilaisuudessa nauhan yhdessä Juliet
Sentongon kanssa ja luovuttaa uuden
koulurakennuksen heidän käyttöönsä.
Koulu oli ulkoapäin upea. Se loisti kuin
aurinko. Koulun sisäpuoli vaatii vielä
jonkin verran työtä ja varoja, mutta
rukouksenamme on, että saamme sen
pikaisesti saatettua loppuun.

Seurakunnan kokoontumiset
tärkeitä

Seurakuntatyö menee hyvin eteenpäin. Muleeten seurakuntaan on tullut
niin paljon ihmisiä, että se pullistelee,
ja kaikki eivät mahdu enää sisälle. Pidimme hyvän naistenpäivän, ja naisia
tuli paikalle ennätysmäärä. Osa joutui
istumaan ulkona telttakatoksen alla,
koska kaikki eivät mahtuneet sisälle
kirkkoon.
Uusi kirkkorakennus on edelleen
työn alla, eikä ole edennyt varojen
puutteen vuoksi. Seurakunta toivoo
meiltä apua ainoastaan katon rakentamiseen. Muun työn he lupasivat itse
tehdä. Ugandalaisille seurakuntatyö
on ykkösasia ja seurakunnan yhteiset
kokoontumiset ovat tärkeitä. Pyydän

Kaweerin uusi koulurakennus

sen vuoksi rukousta myös tämän asian
puolesta.
Uusia seurakuntia on istutettu eri
alueille ja Muleetesta käy tiimi tukemassa näitä seurakuntia. Nämä pienet
seurakunnat ovat keskeisiä evankeliumin eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on istuttaa tänä vuonna 40 uutta
seurakuntaa. Uusien seurakuntien istuttaminen vaatii kuitenkin tukea, koska ihmiset ovat köyhiä ja seurakunnan
pitäisi ostaa maata, jolle rakennetaan
kirkko.

Kaivo todistaa elävästä
Jumalasta

Vierailimme matkan aikana katsomassa neljää rakentamaamme porakaivoa.
Useammassa kylässä pyydettiin lisää
kaivoja, koska väkimäärä on niin suuri, että niitä kerta kaikkiaan tarvittaisiin
lisää.
Erityisesti mieleeni jäi Mijunwan
kaivo. Alueen poliittiset johtajat olivat mukana, kun vierailimme kaivolla.
Siellä pidettiin puheita puolin ja toisin,
7. luokka opiskelee

ja kerroin siitä, että kaivo on Jumalan
lahja heille. Jumala on nähnyt heidän
tarpeensa ja välittää heistä. Ajatelkaa,
miten ihmeellistä on, että Jumala on
johdattanut meidät Suomesta juuri sille kylälle.
Jälkikäteen seurakunnan johtaja
soitti, että alueen poliittiset johtajat
olivat ottaneet häneen yhteyttä ja kysyneet lisää tietoja siitä, miten kaivo
on saatu. He ovat myös ruvenneet ymmärtämään, miten tärkeä seurakunta
on. Poliittiset johtajat eivät ole tehneet
mitään sen hyväksi, että ihmiset heidän omalla kylällään saisivat puhdasta
juomavettä. Saakoon kaivo todistaa
kaikille elävästä Jumalasta, joka ei ole
välinpitämätön ja joka toimii edelleen
tänä päivänä!

Klinikalle vasta viime hädässä

Klinikalla on aloittanut töissä Medical
Assistant Daniel, joka on Muleeten
kylän kasvatteja ja jonka kanssa meillä oli todella hyvä keskustelu. Minäkin
ymmärsin ensimmäistä kertaa, miten
alueen suurin ongelma on edelleen ihmisten ajattelutapa ja heidän erilaiset
uskomuksensa. Klinikalle ei tulla, vaan
ensin mennään rohdoskauppiaille jne.
ja vasta viimeisessä hädässä, kun jo voi
olla liian myöhäistä, käytetään terveydenhuollon palveluja. Koko yhteisön
asennemuutos on pitkällinen prosessi. Apuna siinä ovat mm. nämä oman
kylän koulutetut nuoret, jotka palaavat
kylälle palvelemaan ammattitaidollaan.
Matkalta olisi paljon kaikenlaista kerrottavaa, vaikka kaikkea kokemaamme ei pysty sanoiksi pukemaan.
Uganda pitää kokea. Päällimmäisenä
on kuitenkin suuri kiitollisuus siitä, että
saimme nähdä toinen toisemme pitkästä aikaa ja että työ näyttää menevän hyvin eteenpäin. Suuri kiitos siitä
kaikesta Herralle!
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MAAHANMUUTTAJIEN VYÖRY
jatkuu Israelissa

Teksti Kristiina wiley kuvat Kristiina Wiley ja Tina Brea

Maaliskuussa Ukrainan
sodan aiheuttama maahanmuuttajien aalto on jatkunut
läpi koko kevään ja alkukesän. Vaikka säädöksiä on
alkuvuodesta tiukennettu
ja etusijalla ovat lähinnä
Ukrainan juutalaiset tai ne,
joilla on perheenjäseniä Israelissa, maahanmuuttajien
joukko kasvaa.

T

ämä luo monia paineita hallitukselle, kuten rakentaa asuntoja ja
luoda työpaikkoja. Ne ovat kaikki
asioita, jotka auttavat maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Ukrainalaisten ja venäläisten lisäksi
hallitus teki joku aika sitten päätöksen
viimeisten noin 7000 Etiopian juutalai-

Sapattiateria naistenkodilla
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sen siirtämisestä maahan. Nämä ovat
jo vuosikaudet odottaneet lupaa saapua Israeliin. Juutalaisjärjestöjen mukaan myös USA:sta odotetaan suurinta
maahanmuuttajien joukkoa vuosikymmeniin, nyt kun koronaviruksen rajoitukset ovat poistuneet.

Naistenkodista koti
ukrainalaisille

Naistenkodillamme on asunut maaliskuusta lähtien kuusi ukrainalaista. Kaksi
heistä on varsinaisia pakolaisia, ja neljän hengen perhe uusia maahanmuuttajia. Perheen isä Sasha ja äiti Adel
ovat jo 84-vuotiaita. Sopeutuminen
on sujunut hyvin, vaikka hoidettavien
asioiden määrä onkin vienyt viikkoja.
Apuna heillä on ollut kieltä jo osaava ja
maassa yli 20 vuotta asunut sukulainen,
joka on perehdyttänyt heidät israelilaisen byrokratian kiemuroihin.
Suurena
tukena
ovat
myös
Machaseh-järjestön työntekijät. Mm.
heidän kauttaan on löytynyt viikoit-

taisia piirejä, joissa voi tutustua toisiin
samanikäisiin. Olemme huomanneet,
että uusien ystävien ja ihmissuhteiden
löytyminen luo sitä tukiverkostoa, jota
uusi maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen.
Olemme tehneet myös lähes viikoittain retkiä niin Jerusalemissa kuin
sen ympäristössäkin, mikä on virkistyksen lisäksi auttanut maahan tutustumisessa. Joka perjantaiset sapattiateriat
ovat olleet viikon kohokohta, jolloin
voidaan jakaa asioita, rukoilla ja laulaa
hyvän ruuan äärellä.

Rankka pakomatka takana

Vasta viikkojen tutustumisen jälkeen
meille on vähän kerrallaan selvinnyt pakomatkan järkyttävät kokemukset: pako
asunnosta palotikkaita pitkin, kahden
viikon kylmässä kellarissa oleskelu, automatka läpi Etelä-Ukrainan kiertoteitä
venäläisten tankkikolonneja väistellen
ja ohi savuavien poltettujen kylien. Kaikesta tästä huolimatta ystävämme ovat

Naistenkodin ukrainalaisasukkaat retkellä
ystävien kanssa

tarvittaisiin nyt vakaata hallitusta, joka
pystyisi ratkaisemaan maan monet sosiaaliset ongelmat.

Hieno Israel-viikonloppu
Hauholla

Zhenya taidetunnilla

tarttuneet kaksin käsin uuteen elämään
ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Hepreaa opiskellaan päivittäin.
Saimme asukkaillemme opettajan, joka
käy läpi alkeita ennen varsinaisen kielikoulun aloittamista. Yksi heistä on löytänyt taiteesta ja piirtämisestä itselleen
uuden harrastuksen. Neljä käy ahkerasti viikoittain auttamassa soppakeittiöllä
ja vaatevarastossa. He haluavat myös
antaa ja jakaa omastaan, eivät ainoastaan vastaanottaa apua. On ollut suuri
etuoikeus kulkea heidän rinnallaan tässä haastavassa elämänvaiheessa!

Uudet vaalit jälleen syksyllä

Poliittinen tilanne Israelissa on ollut vaikea jo pitemmän aikaa. Hallitus hajosi
kesäkuun lopulla, ja Jair Lapid jatkaa

tilapäisenä pääministerinä lokakuun
uusiin vaaleihin saakka. Lapid perusti
vuonna 2013 Yesh Atid -puolueen, joka
edustaa liberaalia siionistilinjaa. Hän
on toiminut useissa ministeritehtävissä
sen jälkeen, viimeksi talousministerinä
ja viimeisen vuoden yhdessä Bennettin
kanssa jaetulla pääministerin paikalla.
Benjamin Netanjahu haluaa asettua uudelleen ehdokkaaksi, mikä aiheuttaisi saman pattitilanteen kuin
edellisillä vaalikierroksilla. Vaikean
koronavuoden ja maahanmuuttajien
tuomien haasteiden takia Israelissa

Israel-viikonloppu Hauholla 10.–12.6.
onnistui odotettua paremmin. Hauhon
pienessä kylässä sijaitsevaan uuteen
One Way Centeriin saapui yli 50 Israelin ystävää läheltä ja kauempaa. Alkujärjestelyissä oli monenlaista vaikeutta,
mutta loppujen lopuksi viikonloppu oli
todella siunattu!
Saimme lauantaina kuunnella rovasti ja matkaopas Pentti Holin erinomaista opetusta Israelin ainutlaatuisuudesta
ja jakaa hänen rikkaita matkakokemuksiaan vuosikymmenten ajalta. Musiikissa meitä ilahduttivat Hope Singersin
lisäksi Tikvah-duo sekä Tapio ja Keijo
Hämeenlinnasta viuluineen ja mandoliineineen.
Kiitos Herralle mahtavasta viikonlopusta!
Pentti Holi luennoi Hauhon Israelviikonlopussa.

Israelin työ

044 333 2723
israel@onewaymission.fi
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Tiimimatka Intiaan toteutuu vihdoinkin –

tule mukaan!

TekstI Tero Hokkanen Kuva Anna Kauppila

Kahden koronavuoden jälkeen valmistelemme taas seuraavaa Intian
tiimimatkaa alkuvuodelle 2023.
Viime matkan jälkeen, joka tehtiin
vuonna 2020, One Way Missionin
Intian työssä on tapahtunut monenlaisia asioita

O

n ollut koronakaranteeneja
sekä sulkutiloja, työmme johtajan Joel Kodalin vakava koronaan sairastuminen ja siitä selviäminen,
sekä tiukka vääntö luvasta vastaanottaa
varoja ulkomailta työmme tueksi Intiassa. Kaiken tämän koettuamme meillä
on syy uskoa, että Herralla on meille
vielä tehtävää Intiassa. Ei Hän muuten
olisi johdattanut meitä kaikkien näiden
vaikeuksien läpi. Nyt sen sijaan vaikeudet ja niistä selviäminen ovat vain vahvistaneet uskoamme paitsi Herraan ja
Hänen mahdollisuuksiinsa myös siihen,
ettei työ ole vielä loppunut.

Vapaaehtoiset tärkeä osa työtä

Yhtenä oleellisena osana Intian työtä ovat olleet ne sadat vapaaehtoiset
uskovat, jotka ovat vuosien varrella
osallistuneet Intian-matkoillemme ja
palvelleet sekä siellä että täällä kotiSuomessa monin eri tavoin. Olisikin
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helppoa ja yksinkertaista, jos hengellinen työ toimisi vain lähettämällä
rahaa kohdemaahan. Vaikka varojen
lähettäminen onkin tärkeä osa työtä,
vaaditaan kuitenkin paljon enemmän
kuin vain sitä. Tarvitaan uskollisia vapaaehtoisia ja heidän lisäkseen mm.
rukousta, paastoa, työstä tiedottamista
ja todellakin myös itse lähetyskentälle
menemistä.
Joskus kuulee ihmisten sanovan,
että eikö olisi paljon parempaa rahan
käyttöä, jos antaisin matkaan menevät
rahani vain työn tukemiseen, jolloin
tukea kertyisi enemmän kohdemaahan. Asia ei kuitenkaan usein ole näin.
Oleellista on kuulla Herran johdatus ja
toimia sen mukaan. Monet matkalaiset ovat satsanneet vähistäkin varoista
One Wayn Intian-matkaan ja kokeneet
todella antoisan matkan. Herra on
päässyt puhumaan heille monenlaisista asioista matkalla, vaikka he eivät
ole edes jääneet työn tukijoiksi.

Työkentällä käyminen rohkaisee
paikallisia

Suuri on myös se joukko, joka on halunnut tukea työtä sen jälkeen, kun ovat
omin silmin nähneet intialaisten kumppaniemme rakkauden ja sitoutumisen
vähempiosaisten auttamiseen. Lisäksi
tiimiläiset ovat jo pelkällä olemassa-

olollaan rohkaisseet paikallisia uskovia jatkamaan vaativaa työtään. Vain
Jumala tietää, kuinka monen ihmisen
elämään näillä matkoilla on vaikutettu.
Matkalle lähteminen on siis mitä tärkein
asia, jos Herra niin johtaa.
Nyt siis valmistelemme seuraavaa
matkaa vuoden 2023 alkuun. Tarkka
aikataulu selviää tuonnempana, mutta
alamme ottaa ilmoittautumisia vastaan elokuun konferenssissa Hauholla.
Jos koet vetoa lähteä Intiaan, älä jätä
käyttämättä tätä tilaisuutta hyväksesi,
vaan ilmoittaudu matkalle. Kielitaidon
puute ei ole esteenä. Edellytämme
vain sitä, että uskovan elämässä ei
rehota julkisyntejä ja että hänen terveytensä on niin hyvä, ettei lääkäri
kiellä matkalle lähtöä. Olenkin usein
sanonut matkalle lähtöä punnitsevalle ihmiselle, että jos Jumala ei sano
sinulle EI, niin olet vapaa lähtemään
matkalle. Jumala osaa kyllä puhua!
Me vain itse teemme asioista joskus
turhan monimutkaisia.
Haluamme siis rohkaista itse kutakin matkalle Intiaan näkemään ja
tekemään Jumalan tekoja. Ole yhteydessä allekirjoittaneeseen suoraan
puhelimella (050 381 4864) tai jollain
muulla tavalla. Voit myös soittaa, jos
olet kiinnostunut matkasta, mutta vielä epävarma lähdöstäsi.

Syötävää romunkerääjälapsille

Tukala
helle

on ollut
tuskallista
katulapsille
TekstI Swarna Kodali ja
Henna Karjalainen Kuva Swarna Kodali

Intiassa sadekausi on juuri alkanut, ja Pottipadun One Way
-kylälläkin odotetaan monsuunisateita. Kesä on ollut hyvin,
hyvin kuuma. Korkein mitattu lämpötila oli +42 C, tosin se
on tuntunut +46–47 asteelta.

K

atulapset ja kaduilla elävät perheet ovat todella joutuneet tämän tukalan sään kohteiksi. Heitä auttaakseen One Way on yhdessä
muiden järjestöjen kanssa vienyt heille
juomavettä ja ruokapaketteja, joista he
saavat hiukan lisää energiaa.
Työ on hiljalleen palautumassa ennalleen pandemian jälkeen. Henkilökuntamme työskentelee kaduilla pelastaen
uusia lapsia ja neuvoen ja keskustellen
niin sanottujen vanhojen katulasten
kanssa, jotka ovat asuneet kaduilla jo
pitkään.
Koronan jälkeen olemme aloittaneet aamiaisen tarjoamisen katulapsille.
Olemme pystyneet tavoittamaan hyvin
pieniäkin lapsia kaduilla aamiaisen jaon
yhteydessä. Yleensä lapset saavat kerran päivässä ruoan kaduilla, mutta toisinaan he jäävät ilman päivittäistä ateriaansa. Tämän kunnon aamiaisen avulla
he saavat energiaa koko päiväksi.

on ollut vaikea saada nämä lapset yhteen. Mutta kun toistuvasti vierailemme
perheiden luona ja samalla haluamme
auttaa ja neuvoa heitä, he ovat alkaneet
uskoa ja luottaa meihin ja ovat myös alkaneet lähettää lapsia luoksemme. Kokoonnumme lasten kanssa siirtolaisten
telttojen lähelle iltaisin ja annamme heille opetusta, jossa on myös hauskuutta
mukana. Lapset näyttävät olevan onnellisia kanssamme. Neuvomme myös vanhempia siitä, miten tärkeää lasten olisi
käydä koulua.

Rukoilkaa katulapsityön puolesta

Meillä on ollut paljon työtä katulasten
ja siirtolaisten parissa. Neuvomisella
ja ohjaamisella on tärkeä osa näiden
kadun kasvattien ja takkutukkien kans-

sa tehtävässä työssä, koska haluamme ohjata lapsia oikeaan suuntaan.
Pyydämme rukousta tämän neuvonta- ja ohjaustyön puolesta sekä niiden
työntekijöiden puolesta, jotka tätä arvokasta työtä tekevät. Kesän kovasta
kuumuudesta johtuen useilla lapsilla
on ollut monia iho-ongelmia, ja he ovat
kärsineet myös vuodenaikaan liittyvistä
sairauksista. Jotta voimme seurata lasten vointia ja terveydentilaa, olemme
järjestäneet heille terveydenhuoltoleirejä ainakin kahdesti kuukaudessa. Pyydämme myös tähän asiaan rukousta.
Kummiohjelmassamme mukana olevat lapset voivat hyvin ja ovat nyt lomalla kotikylissään. He palaavat kesäkuun
lopussa takaisin lastenkoteihin Suravaramin kylään ja One Way -kylään. Lasten
koulunkäynti alkaa 4.7.
Olemme kiitollisia kaikesta arvokkaasta rukoustuestanne ja muustakin
tuesta. Tämä työ on mahdollista ainoastaan rukoustenne ja ystävällisen tukenne avulla.
Katulapset katukoulussa

Uutena kohderyhmänä
romunkerääjälapset

Jumalan armosta työmme myös siirtolaisten kanssa on edennyt hienosti.
Olemme koonneet muutamia romunkerääjälapsia yhteen. Nämä ovat sellaisia lapsia, jotka eivät ole koskaan
käyneet koulua ja jotka auttavat omia
vanhempiaan romujen ja jätteiden keräämisessä.
Luottamuspulasta johtuen meidän

Intian työ

050 381 4864
intia@onewaymission.fi
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New Hope -koti:

Poikienkodin jatko uhattuna
TekstI Irmeli Kojonen Kuvat Prathibha

Intian Anakapallen työaluettamme koetellut helle on vaihtunut
monsuunikauteen. Voimakkaasti
ryöppyävät sateet tuovat helpotusta
47 C asteen kuumuuden jälkeen.

N

ew Hope -kodilla eletään jännityksen täyteisiä aikoja. Uhkana
on, että lastenkotimme pojat
ovat kohta ilman paikkaa, jossa asua.
Koti on kuitenkin silkka Jumalan ihme.
Sen kautta moni orpo on pelastunut
joutumasta kadulle mafian kynsiin tai
laittomaksi lapsityövoimaksi louhokselle. Tämä pieni ja kodinomainen 54 lapsen turvasatama suunniteltiin poikien ja
tyttöjen kodiksi. Erityiseksi tämän kodin
tekee se, että sieltä käsin tehdään työtä saavuttamattomien kansanryhmien
parissa. Kristillisen lastenkodin työ on
siten moniulotteista.
Kuusi vuotta sitten viranomaiset
määräsivät kaikki lastenkodit majoittamaan pojat ja tytöt eri rakennuksiin.
New Hope -kodilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin etsiä pojille vuokratilat,
niin haasteellista kuin se olikin. Siitä
pitäen he ovat asuneet vuokratalossa
jatkuvan epävarmuuden alla. Nyt omistaja laajentaa kiinteistöä eläkevuosien-

sa residenssiksi muuttaakseen siihen
perheineen. Pojat joutuvat asumaan
rakennustyömaan keskellä, eivätkä saa
mennä edes pihalle leikkimään.

Jotka kyynelin kylvävät, ne
riemuiten leikkaavat

Poikien koti tarvitsisi siis pikaisesti tontin, jotta pääsisimme rakentamaan vielä tämän talven aikana. Se on mahdollista, jos sellainen löytyy kohtuuhinnalla
- sekä riittävä tuki projektille. Haasteena on, että tonttien hinnat nousevat
alueella voimakkaasti.
Katsoessani näiden pienten ja nuorten vakavia kasvoja rukoukseni on, että
tämäkin koetus saisi kääntyä kiitosaiheeksi ja pojille saataisiin oma koti.
Voin vain ihmetellä sitä intoa, joka näillä lapsilla on koulunkäyntiin. Ja vaikkei
jokaisesta olisikaan lukumieheksi, lasta
tuetaan ja autetaan, jotta tämä suoriutuisi perusopinnoista kunnialla ja saisi
sopivan ammatillisen koulutuksen. Tarjoaahan se parhaat eväät itsenäiseen
elämään.
Yhdyn lastenkotimme vetäjän, Prathibhan, hartaaseen pyyntöön, että lastenkotimme voisi myös jatkossa auttaa
näitä orpopoikia, sillä juuri pojista kasvaa työmme vastuunkantajia.

Stipendillä yliopistoon

Moni kodille saapuva lapsi on saanut
nähdä elämän karun puolen jo varhain.
Onkin suloista, kun tällainen nuori saa
stipendin yliopistoon! Eräs tytöistämme suoriutui koulunsa priimukseksi, ja
pääsi jatkamaan korkeakouluun alennetulla maksulla.
Myös tänä vuonna valmistuneet kolme sairaanhoitajaa ovat malliesimerkki
koulutuksen hyödyistä. Kaikki kolme tulivat lastenkodille jo pieninä. Yksi heistä
on puoliorpo, kaksi täysorpoa. Kahden
sukulaiset alkoivat painostaa tyttöjä
naimisiin näiden tultua varhaisteineiksi. Lastenkoti joutui vakuuttelemaan
heille koulutuksen hyötyjä. Viranomaiset tukivat asiassa lastenkotia, ovathan
lapsiavioliitot Intiassa lailla kiellettyjä.
Maaseudun kouluttamattoman väestönosan parissa muutos parempaan käy
kuitenkin hitaasti. Kiitos Herralle, tarina
sai onnellisen lopun!

Rukous avaa ovet!

Pyydän esirukousta ja johdatusta, että
saisimme hankittua tontin ja rakennettua pojille oman kodin Intian lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kyse on
mittavasta hankinnasta, joka voidaan
toteuttaa yksin Herran avulla. Jumalan
kanssa kaikki on mahdollista.

Tule Intia-kummiksi
Orvon kummimaksu on 44 € /kk,
katulapsen, vammaisen ja lesken
40 €/kk ja pastorin kummituki
50 € /kk.

Kummisihteerit:
Raili Saloseutu (orvot) 
040 534 9531, railisaloseutu@gmail.com
Henna Karjalainen (katulapset)
040 591 9587, hennakar@hotmail.com
Laura Pekkarinen (lesket)
040 047 4349, laura.ilona@gmail.com
Ritva Korpiniemi (vammaiset)
040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com
Irmeli Kojonen (NHH-lastenkoti)
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com
Anu Mattsson (Wendel Nivas -lastenkoti),
050 380 3967, anu.mattsson@outlook.com
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Jeesus sanoi: ”Katsokaa,
ettette halveksu yhtäkään
näistä pienistä; sillä minä
sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina
minun Isäni kasvot, joka on
taivaissa.” (Matteus 18:10)

malawi

Työtä

Jumalan valtakunnan
todellisuuden
leviämiseksi

Naistenpäivien osallistujia

TekstI ja Kuvat Mervi Itälinna

Sataviisikymmentä naista Malawin ja Mosambikin One Way -seurakunnista on koolla
Chidalalen koulun suuren puun lehvästöjen varjossa. Laulu raikuu nousten ylös taivaisiin.

K

uulen sanovani heille, että ehkäpä ensi kerralla naistenpäivillä on
pieni tiimi Suomestakin. Ajatus
on rohkaiseva ja vastaanotetaan ilolla.
Siitäpä lähti idea tiimimatkaan, joka nyt
on tarkoitus toteuttaa tulevana syksynä
lokakuussa.

Tule mukaan tiimimatkalle!

Tiimimatkalla saa tutustua työhön monipuolisesti. Naistenpäivien lisäksi järjestetään lasten tapahtumia kylillä ja
tehdään vierailuja vammaisten ja vanhusten luokse. Hiv-tukiryhmät ottavat
aina mielellään vierailijoita vastaan.
Ohjelmassa olevia nuoria voidaan myös
poiketa tapaamaan jollakin koululla.
Seurakuntatyöhön tutustutaan vierailemalla jossakin One Way -seurakunnassa tai vaikka kutsutaan lähiseudun
pastorit koolle, tutustutaan heihin ja
pidetään kyläkokous.
Jos tunnet kipinää osallistua työhön, lähde mukaan lokakuun tiimimatkalle. Täällä ilo ja into tulla mukaan
työhön saattavat hyvinkin roihahtaa
ilmiliekkeihin. Uusia kummeja tarvitaan
ja myös heitä, jotka kantavat työtä ja
työn piirissä olevia ihmisiä rukouksin.

Pastorikoulutus lisää
pastoreiden kasvua uskossa

Pastorikoulutuksen aikana haastattelin
Tule Kuulen
Intia-kummiksi
pastoreita.
niitä tavallisia tarinoita.Intiassa on jatkuva tarve uusille
– kummeille.
Olin mukana
noituudessa,
mutta
Orvon
kummimaksu
sittenon
kohtasin
Jeesuksen,
tulin
uskoon
44 € /kk,
katulapsen,
vammaisensen
ja lesken
40 €/kk
ja pastorinmija jätin
taakseni.
Myöhemmin
50 ja
€ /kk.
nustakummituki
tuli pastori,
kun tulin mukaan
One Wayn työhön, pääsin pastorikoulutukseen, ja se on syventänyt uskoani
ja ymmärrystäni Raamatusta, kertoo

Kapuran seurakunnan pastori Likhoto.
Varmasti monen kohdalla on käynytkin näin, että kohtaaminen Jeesuksen kanssa on vaikuttanut täyskäännöksen elämässä. Monen kirkossakävijän
toinen jalka kyntää silti valitettavan
usein vielä harhapolkuja.
Pastori Majawa kertoo olleensa
aiemmin erkaantunut seurakunnasta.
Hänellä oli kaksi vaimoa, joten hän eli
kahden perheen välissä, joi ja hänen
elämänsä oli kaikkineen retuperällä.
Kohdattuaan Jeesuksen uudelleen hän
laittoi perheasiansa kuntoon ja alkoi jälleen käydä seurakunnassa. Kaksi vuotta
sitten hänestä tuli One Way -seurakunnan pastori, ja nyt hän on oman alueensa pastoreiden tukena. Keväällä perustettu miesten raamattupiiri on hänelle
todella tärkeä.
Työntekijämme Moses Chinguma
toteaa, että pastori Majawa on yksi
monista, joista selkeästi huomaa koulutuksen olleen hyödyllinen. Kasvua
uskossa ja kasvua pastorina tapahtuu
kaiken aikaa.

Tule MALAWI-kummiksi
Kummimaksu on 25 €/kk, jolla
tuet yhden yläkoululaisen koulunkäyntiä.

Moses sai työparikseen kuluneena
keväänä nuoren miehen Anoldin, joka
aiemmin sai tukea koulunkäyntiinsä
One Waylta. Anold on tunnollinen ja
motivoitunut oppimaan uutta. Moseksella itsellään on edelleen sydämellään
koko Nkhulamben laakso, unelma tehdä alueen ihmisten hyväksi tulevaisuudessa vielä paljon enemmänkin. Moses
koordinoi seurakuntatyötä ja pastorikoulutusta, on yhdyshenkilönä kouluihin ja hoitaa opiskelijoiden koulumaksut ja monet muut käytännön asiat.
Likhulassa sijaisevan toimiston pihalla istuu avuntarvitsijoita monesti jo
ennen aamukuutta. Pyynnöt ja toiveet
ovat loputtomia, kuka tarvitsee maissia,
saippuaa tai ruokaa, toiset apua peltotöihin, moni sairas rahaa päästäkseen
klinikalle tai vaikka vain tapaamaan
sairasta sukulaista jonnekin kauemmas.
On tarvetta kattojen korjaukseen tai
koko talon rakentamiseen. Suurin osa
näistä käännytetään tyhjin käsin pois,
mutta se ei heitä lannista, tietoisuus
yhteydestä suomalaisiin saa uskomaan,
että kaikki on mahdollista.
Rukoukseni kuitenkin on, että ihmisten usko ja luottamus kohdistuisi Jeesukseen, siihen, että Jumala on se, jolle
kaikki on mahdollista, ja että he yhä
enemmän työmme kautta saisivat tulla
osallisiksi Jumalan valtakunnan todellisuudesta.

malawin työ

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

Pastori Majawa, Moses, Anold, Howard, Sacco31ja
vielä yksi pastoriopiskelija

NEPAL

Nepalin työ
laajenee
Maiden rajat häviävät Sajin perustaessa seurakuntia. Nepalin One Way
Missionin työyhteyteen on otettu
uusi lastenkoti.
Teksti Virva Siivola kuva Saji

N

epalin työmme johtaja Saji
matkustaa ahkerasti Nepalin
ja Intian välillä huolehtiessaan
perustamistaan seurakunnista ja kouluttaessaan tulevia pastoreita koko Himalajan alueelle. Hänellä on myös päävastuu lastenkodista, jonka he hänen
vaimonsa Hannahin kanssa perustivat
Kathmanduun vuosia sitten saapuessaan Nepaliin.

Evankeliointia, opetusta ja
koulutusta yli rajojen Himalajan
alueella

Intian Siligurissa, vuokratiloissa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa, on 17 miehelle järjestettävästä kurssista jo yli kolme kuukautta takana. Opiskelijat ovat
Nepalin ja Intian paikallisseurakuntien
nuoria vastuumiehiä. Koulutukseen on
sisällytetty raamatunopetuksen lisäksi
erilaisia ammatillisia taitoja kuten putkityöt, sähkötyöt ja luomuviljely. Kurssi
pyritään saamaan päätökseen syyskuun
loppuun mennessä.
Kurssilaiset halusivat jo opiskelunsa
puolivälissä lähteä todistamaan Jeesuksesta lähiympäristöönsä. Myös Intian
Biharissa on käynnissä koulutus 14 pastorille. Noilla alueilla on suuri tarve terveestä raamatunopetuksesta!
Seurakuntien istutus jatkuu aktiivisesti, ja Saji on äskettäin kastanut kuusi uutta kristittyä, nuoria miehiä, jotka suurista
kohtaamistaan vaikeuksista huolimatta
haluavat seurata Jeesusta. Toiminta jatkuukin aktiivisena pandemiarajoitusten
poistuttua.
Suuri kiitosaihe on, että Kathman-

dussa sijaitsevan lastenkodin tytöille on
löytynyt uusi asuinrakennus ja että kaikki
lapset läpäisivät loppukokeensa ja siirtyivät seuraaville luokille.
One Wayn Nepalin työn yhteyteen
on otettu Oulun One Way -seurakunnassa toimivan Maarit Valkealahden koordinoima Sahara-lastenkoti. Lastenkodin
lasten lähtökohdat ovat hyvin samanlaisia kuin Sajin ja Hannahin perustamien
lastenkotien lapsilla.

Putkitöiden opiskelua Siligurin
koulutuskeskuksessa

Uusi lastenkoti Nepalin työyhteyteen
Teksti maarit Valkealahti kuva Nirmal Rai

J

ogni Rai, Sahara-lastenkodin äiti,
kohtasi 13-vuotiaana Jumalan,
joka haluaa auttaa ihmistä ja tekee
ihmeellisiä tekoja. Tämän seurauksena
hän sai kokea vainoa viranomaisten ja
kotiväkensä taholta, ja joutui lopulta
pakenemaan uskonsa vuoksi kotikylästään.
Kathmandussa ollessaan hän suri katulapsia ja toivoi voivansa tehdä jotain
heidän hyväkseen. Hänen sydämessään
syttyi halu perustaa orpokoti. Jumala
rohkaisi tähän antamalla näyn joesta,
jonka reunoilla on rehevät vihreät penkereet, ja tähän päivään asti Jumalan
siunaus on näkynyt tämän kristillisen lastenkodin yllä.
Samaa näkyä kantoi sydämessään
myös Nirmal, nykyään Jognin puoliso
ja näin myös Sahara-kodin isä. Jogni ja
Nirmal ovat omistautuneet vanhemmat
kaikille kodin lapsille.
Sahara Children’s Home (SCH) perustettiin vuonna 1996. Sahara-kotiin otetut
lapset ovat katulapsien lisäksi köyhien
kotien lapsia, joilta toinen vanhemmista
on kuollut eikä jäljellä oleva vanhempi
voi taata mahdollisuutta koulunkäyntiin,
kun jo pelkästään ruokaan on hankala
saada rahat riittämään.
Erityisesti nuoret tytöt ovat vaarassa
päätyä vanhempien myyminä Intian bordelleihin. Arvion mukaan noin 15 000
tyttöä myydään vuosittain Intiaan.
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Sahara-kodin tavoitteena on osoittaa
Jumalan rakkautta katulapsille, orvoille
ja varattomien kotien puoliorvoille. Se
tarjoaa heille rakastavan kodin, jossa
lapset saavat kristillisen kasvatuksen,
hoitoa, terveellistä ruokaa, terveydenhuollon, koulunkäyntimahdollisuuden ja
kouluttautumisen aina ammattiin asti.
SCH toimii Nepalin sosiaali- ja terveysneuvoston rekisteröimänä lastenkotina. Uusi lastenkodin rakennus valmistui
noin kaksi vuotta sitten. Rakennuskulut
saatiin lahjoituksena australialaiselta liikemieheltä.

Kummi voi muuttaa yhden lapsen
elämän

Tapasin Nirmalin ensimmäisellä Ne-

palin vapaaehtoistyömatkallani, ja hän
kutsui minut vierailulle lastenkotiin sekä
pyysi, että auttaisin heitä. Ajattelin etten ole rikas australialainen liikemies,
joten kuinka voisin auttaa heitä sitoutuneesti?
Jumala on kuitenkin kutsunut tähän
äärettömän arvokkaaseen kummiuteen
pikkuhiljaa ihmisiä niin, että kodin kahdestakymmenestä lapsesta neljällätoista
on tällä hetkellä oma suomalainen kummi. Kummittomat lapset lähettävät myös
minulle postia ja pyytävät kysymään ystäviäni heillekin kummeiksi.
Kummi pystyy muuttamaan yhden
lapsen elämän täysin kuukausittaisella
55 €:n tuella. Oman kummin saaneelta
lapselta katkeaa köyhyyden ja kouluttaSahara-lastenkoti lapsineen

ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

mattomuuden kierre ja avautuu mahdollisuus kouluttautua ammattiin. Mikä tärkeintä, siinä kodissa,
jossa Kristus asuu vanhempien ja henkilökunnan
sydämissä ja jossa vietetään päivittäin yhteinen hartaus ja siunataan ruoka, myös lapset oppivat tuntemaan Vapahtajan.

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

INTIA

Kolmen lapsen tarinat

Kummipoikani Nirajan on todistus siitä, kuinka
kristillinen lastenkoti voi muuttaa elämän. Nirajanin äiti kuoli synnytyksessä, ja suku ajatteli, että
tämä lapsi tuo kirousta. Isä muutti Nirajan-vauvan
kanssa Kathmanduun paremman elämän toivossa.
Toisin kävi, sillä isästä tuli alkoholisti.
Yllättävää kyllä Maoisti-puolueen jäsenet järjestivät Nirajanille paikan kristilliseen Sahara-lastenkotiin. Nirajan kohtasi siellä Vapahtajan ja alkoi pitää
pyhäkoulua kirkossa. Hän valmistui sosiaalityöntekijäksi, ja rakensi peltikattoisen pienen talon, johon
otti myös isänsä asumaan – näin hän halusi osoittaa
samaa rakkautta, jonka itse oli lastenkodissa kohdannut.
Pyhäkoulun lisäksi Nirajan pitää kirkon tarjoamaa ilmaista preppauskurssia köyhille lapsille, ja jokainen kerta päätetään hartaushetkeen. Toimintaan
osallistui alkuun vain seitsemän lasta, mutta kun Nirajan kävi kertomassa toiminnasta läheisen koulun
rehtorille, seuraavana päivänä lapsia ilmoittautui
mukaan sata.
7-vuotias Dolma tuli hylätyksi kadulle, kun alkuun ystävällinen isäpuoli ei enää halunnut häntä
kotiinsa. Lastenkodin muut lapset toivat Dolman
Sahara-kotiin, ja kun Dolman pikkusisko vuoden
päästä koki sisarensa kohtalon, hänkin pääsi lastenkotiin.
Tirsana menetti isänsä ollessaan puolivuotias.
Hänen lukutaidoton, varaton äitinsä muutti tyttärensä kanssa veljensä taloon. Siellä heitä syrjittiin.
Muiden kyläläisten avustuksella Tirsana yritti käydä
kyläkoulua. Ihmisten pelloilla päiväpalkalla työskentelevä äiti ei kuitenkaan pystynyt pitämään huolta
Tirsanasta, ja kirkon kautta Tirsana pääsi Saharakotiin.
Sahara-lastenkodissa iloitaan nyt tiedosta, että
koti on hyväksytty One Wayn Nepalin työn alle. Toivottavasti otatte myös tämän lastenkodin rukoustenne kohteeksi.

Muutoksia Nepalin työn maksuviitteissä

OW-kylä
Tammi-helmikuu 2023
Puh. 050 381 4864

ISRAEL

Jerusalem ympäristöineen
Kevät 2023
Hinta noin 900 €
Puh. 044 333 2723

UGANDA

Mubende
Tammikuu 2023
Hinta noin 1 400 €
Puh. 040 767 5556

MALAWI

Nkhulamben laakso
Lokakuun puoliväli 2022
Hinta noin 1300 €
Puh. 045 114 8855

ITALIA

Rooma ympäristöineen
Loka-marraskuu 2022 (täynnä)
Hinta noin 600 €
Puh. 041 311 8390

NEPAL

Kathmandu ympäristöineen
Kevät 2023
Hinta noin 1400 euroa
Puh. 040 731 5689

Nepalin työn viitteissä on tapahtunut pieni muutos uuden lastenkodin myötä. Vammaistyön viite
2545 on jäänyt pois ja uutena viitteenä on 2529
Sahara-lastenkotia varten. Vammaisia toki tuetaan
edelleen, mutta maksuja ei kerätä enää omalla viitteellä. Muut Nepalin viitteet pysyvät ennallaan.

MONGOLIA

Ulan Bator
Seuraava matka avoin
Hinta noin 1400 €
Puh. 045 114 8855

Tule Nepal-kummiksi

Yhden lapsen kummimaksu on 55 €/kk.
Kysy lisää OW:n lastenkodin kummisihteeri
Virva Siivolalta, 040 715 5351, ja Sahara-lastenkodin
kummisihteeriltä Maarit Valkealahdelta, 040 731 5689
nepal@onewaymission.fi

Nepalin työ

040 720 3670
nepal@onewaymission.fi

KIINA

Peking
Seuraava matka avoin
Hinta noin 1500 €
Puh. 045 114 8855

onewaymission.fi
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Ristipistotyö ja sen ylpeä tekijä

Työ tuottaa hedelmää Mongoliassa
Teksti Tiina Sinkkonen kuvat ERDENETUYA BATMYAGMAR

Kylmä talvi on väistynyt ja aurinko hellii Mongoliaa. One Wayn työkeskuksen väki
on taas päässyt vuotuiselle lomamatkalleen.

T

yökeskuksessamme pääkaupunki
Ulan Batorin laitamilla sijaitsevassa alkoholistikodissa tehdään
työtä rukoillen. Raamatun tutkiminen
ja rukous ovat perusta kaikelle työlle,
ja siksi työ kantaa hyvää hedelmää. Toiminta-ajatuksena on, että kaikki osallistuvat yhteisiin hankkeisiin. Kun keskukseen tulee uusi rappiolla oleva mies tai
nainen, hänet otetaan mukaan päivän
toimintoihin heti. Jokainen tekee työtä
voimiensa ja kykynsä mukaan.
Yritteliäisyys näkyy monissa asioissa. Keskukseen on rakennettu tarvittavia rakennuksia omaan käyttöön, mutta miehet ovat käyneet rakentamassa
myös muualla. Kaupungin ulkopuolella
sijaitsevia viljelyksiä hoitavat ne miehet,
jotka eivät kykene muuhun työhön. Joukossa on sellaisiakin, joiden puhekyky
on vaurioitunut liiallisen alkoholinkäytön seurauksena. Vihannesten kastelu
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ja sadonkorjuu kuitenkin onnistuvat.
Tuloja hankitaan lisäksi erilaisilla
myyntituotteilla. Harjoja valmistuu tiuhaan tahtiin ja käsitöitä tehdään monipuolisesti. Huovutuskurssin tuloksena
syntyi ihastuttavia tohveleita ja laukkuja, nyt työn alla ovat olleet ristipistotyöt. Uusin hanke on tiilien valmistus.
Keskuksen pihalla valmistettujen tiilien
laatua seurataan ja ne myydään.
Rakkaus on kekseliäs. Kun on halua
ja intoa tehdä hyvää työtä, keinot kyllä
keksitään. Tämä näkyy Mongoliassa erityisen selvästi. Iloitsemme kaikesta siitä
hyvästä, mitä saamme nähdä mongolialaisten ystäviemme parissa.

Henkilökunnan palkka on ollut pieni, ja
siksi muutama joutui vaihtamaan työpaikkaa taloudellisista syitä. Toiminnan
kulut ovat kasvaneet, ja paineet ovat
kovat. One Way nosti tästä syystä tukeaan keskukselle kuluneen kevään
aikana, ja henkilökunta sai palkankorotuksen. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan kummitoimintaamme, jolla rahoitamme henkilökunnan palkat.
Ulan Batorin laitamilla sijaitsevassa
keskuksessa on paikka noin 40–60 alkoholistimiehelle ja noin 10–15 naiselle.
Keskukseen tulevat henkilöt ovat usein
vankilataustaisia tai sitten he ovat asuneet kadulla.

Haasteena kulujen nousu –
kummeja kaivataan

Jumalan rakkaus muuttaa elämän

Haasteitakin on ollut. Viime aikoina
ruoan ja polttoaineiden hintojen nousu
on vaikeuttanut keskuksen toimintaa.

Vankilatyötä on voitu jatkaa koronasulkujen jälkeen, ja se on merkittävä osa
työkokonaisuutta. Vankiin muodostetaan suhde jo vankeusaikana, ja va-

Kokous Mongolian One Way -keskuksessa

pauduttuaan hänellä on paikka, jonne
tulla. Monet ovat menettäneet kaiken
elämässään, on mennyt työ, asunto,
perhe ja lopulta terveys, jolloin keskukseen pääsy on heidän viimeinen oljenkortensa.
Alkoholismi on merkittävä ongelma
Mongoliassa, ja se tuhoaa monen ihmisen elämän. Jumalan rakkaus, joka
näkyy käytännössä keskuksen toiminnassa, voi kuitenkin parantaa ja antaa
voiman muuttaa elämän suuntaa. Evankeliumissa on muuttava voima kaikkein
vaikeimmissakin elämäntilanteissa.
Mongoliassa, joka on maailman harvimmin asuttu sisämaavaltio, suurelta
osalta arojen ja aavikon peittämä maa,
on suuri tarve evankeliumille. Väestöstä
yli puolet on buddhalaisia ja lähes yhtä
monet uskonnottomia. Vain muutama
prosentti väestöstä on kristittyjä. Mongolia on siis pioneerikenttä, jonka haasteet ovat suuret, mutta työn hedelmä
merkittävää. Rukoillaan edelleen Mongolian puolesta.

Ryhdy
mongolia-kummiksi!

Ota yhteyttä osoitteeseen:
mongolia@onewaymission.fi

Mongolian työ

Kummisihteeri Ulla Kärnä
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

Yhden äidin ja hänen lastensa tarina
Teksti ja kuva ERDENETUYA BATMYAGMAR

S

uvdaa asuu naistenkeskuksessamme. Hänellä on kuusi lasta,
joista viisi on poikia ja yksi tyttö.
Suvdaa erosi miehestään perheväkivallan takia, ja hänen lapsensa sijoitettiin
kolmeen eri lastenkotiin.
Kansainvälisenä
naistenpäivänä
järjestimme tapaamiseen Suvdaan ja
hänen lastensa kanssa. Tapaaminen oli
täysi yllätys Suvdaalle, joka purskahti itkuun. Lapset eivät olleet nähneet
äitiään pitkään aikaan, joten toistensa
näkeminen oli heille kaikille jännittävää
ja koskettavaa.
Vanhin poika, jolla on eri isä kuin
pienemmillä pojilla, ei ollut koskaan
aikaisemmin nähnyt pikkuveljiään. Nyt
he saivat rauhassa tutustua toisiinsa
lounasta syöden ja kokeillen erilaisia
laitteita lasten huvipuistossa.
Rukousaiheemme on, että perhe
saisi jatkossa elää yhdessä. Suvdaa
tarvitsee uuden kodin lapsilleen, jotta nämä voisivat lähteä orpokodeista,
joissa he nyt asuvat. Uskomme, että
Jumala auttaa meitä tässäkin projektissa.

Suvdaa lastensa kanssa
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Seurakuntaverkosto Italiaan
TEKSTI JA KUVAT MAURIZIO SECONDI
’

”Mutta puhumasta lakattuaan
hän sanoi Simonille: ”Vie venhe
syvälle ja heittäkää verkkonne
apajalle”. Niin Simon vastasi ja
sanoi hänelle: ”Mestari, koko yön
me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet; mutta
sinun käskystäsi minä heitän
verkot” (Luukas 5:4, 5).

I

taliassa jatkamme One Way Mission
Italia -yhteysverkoston rakentamista. Ystävyys- ja yhteistyöverkosto
edistää evankeliointia ja seurakuntien
perustamista. OWM Italia pyrkii siten
edistämään ihmisten välistä hengellistä jakamista ja aktiivista osallistumista
evankeliointiin sekä lähetystyöhön ja
niin yhdistämään ihmisiä.

Olemme seurakunnassa toisiamme
varten

Kannustamme Italian uskovia ottamaan
kukin oman paikkansa Jumalan suunnitelmissa seurakunnassa, joka koostuu
toisia ihmisiä varten olevista ihmisistä. Jeesus itse käytti verkkoa ja kalastajia kuvaamaan sitä suurta tehtävää,
joka lähetyskäskyyn sisältyy maailman
evankelioimiseksi. ”Ja hän sanoi heille:
“Seuratkaa minua, niin minä teen teistä
ihmisten kalastajia.” (Matteus 4:19)
Jeesus kehottaa meitä heittämään
”evankeliumin verkon” niin pitkälle kuin
mahdollista, aina maan ääriin, julistamaan pelastuksen evankeliumia kaikille.
”Ja hän sanoi heille: ’Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.’” (Markus 16:15)
Nyt on aika kutsua parannukseen,
kääntymykseen ja sovintoon Jumalan
kanssa, jotta ihmiset voivat astua sisälle Jumalan valtakuntaan. “Kristuksen
puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja
Jumala kehottaa meidän kauttamme.
Me pyydämme Kristuksen puolesta:
antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” (2 Kor. 5:20)

Tukea ja koulutusta uusille
yhteisöille

Tänään on pelastuksen päivä Kristuksessa. ”Sillä hän sanoo: “Otollisella
ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso,
nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” (Kor. 6:2)
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ITALIAN TYÖ

Koordinaattori Birgitta Sihvo,
puh. 0400 525 077
sihvobirgitta@gmail.com

One Way Mission Italian yhteysverkosto laajenee. Verkostossa jo läsnä
olevien kahden paikallisseurakunnan
pastorit ovat nyt käytettävissä referensseinä. Daniele Pes on Pohjois-Italian
yhteyshenkilönä Genovan kaupungissa
ja Rocco Mestria vaimonsa Tizianan
kanssa on yhteyshenkilönä Keski-Italiassa, Ferentinon kaupungissa. OWM
Italia referensseinä he voivat tarjota
tukea, koulutusta ja tietoa uusille, syntyville yhteisöille ja niille, jotka haluavat
osallistua yhteysverkostoon.

Tietoa OWM ITALIA -yhteysverkostosta on nyt saatavilla nettisivuilla:
https://owmitalia.blogspot.com
Suunnittelemme myös piakkoin järjestävämme Italia-viikonlopun Suomessa, Hauhon One Way Centerissä, sekä
lähetysmatkan ryhmän kanssa Italiaan
Ferentinon kaupunkiin. Lisäksi harkitsemme opetuslapseuskoulu-ohjelman
aloittamista Italiassa.
”Tervehdyksen lähettävät teille ne,
jotka ovat Italiasta.” (Hepr. 13:24)

One WayN Tuotantoa
Kirjallisuutta

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

TAPANI SUONTO
Johdatatko sinä minua?
18 €

LES WHEELDON
Jumalaa kuunnellen
14 €

ARTO BOA
Avaimet
14 €

TAPANI SUONTO
TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maailmaan Kuinka tunnistaa eksytys
14 €
14 €

RAKASTATKO

SINÄ
Tapani Suonto

Tapani Suonto

Tapani Suonto tuli monille tutuksi 1970-luvulla nuorena trubaduurina 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 raamatunopettajana.
1990-luvun loppupuolella Tapanin elämään tuli hiljaisuus.
Näytti jo siltä, että hänen evankelistan uransa oli lopullisesti ohi,
kunnes kaikki jälleen muuttui.

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.

MINUA?

ta
kemis
lisälu ouluun!
ä
ä
v
y
H
eusk
slaps
opetu

Evankelistan tie läpi tyynen ja myrskyjen
Osa 1

Rakastatko Sinä Minua on koskettava kertomus
Jumalan uskollisuudesta palvelijaansa kohtaan.

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



TAPANI SUONTO
Lauri
10 €

Tapani Suonto

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

TUIJA NISKANEN (toim.) TAPANI SUONTO
Mun stoori – Miten tulin Ole turvallisella
uskoon? 3 €
mielellä
14 €

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

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

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

Tapani Suonto

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

a

UUTUUS elokuuss
yy
Ilmes
2
2
0
2

ERÄMAASTA ELÄMÄÄN

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

TAPANI SUONTO
Rakastatko sinä minua?
12 €

2. tarkistettu painos

TAPANI SUONTO
Hengellinen
johtajuus ja minun
kokemukseni siitä
15 €

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

TAPANI SUONTO
Tapahtui
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta
elämään
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti
auringonnousua
10 €

MARIANNE RAATIKAINEN
Raili Agogo, Tarina
kulissien takaa
10 €

Musiikkia

MATTILAN
PERHEORKESTERI
Nimi kaikkein
korkein
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
Uskon
CD 23 €

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

TIINA SINKKONEN
& Co.
Matkaa teen
CD 15 €

SOILE JA
TAPANI SUONTO
ESA-PEKKA MATTILA Trubaduurin laulu
Usko toivo ja
CD 10 €
rakkaus
CD 10 €

Tilaukset

onewaykauppa.fi
045 261 3925

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €

37

Opetusraportti

Teppo Lehtomäki

Jumalan Voiman tarve

”Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa,
on sama.” (1 Kor. 12:6)

H

ilja Aaltonen kertoi eräässä hengellisessä hartauskirjassa, kuinka
evankelistauransa
alkuaikoina
hän oli pitämässä hengellisiä tilaisuuksia
Vaskoon kylällä Virroilla. Samaan aikaan
siellä rakennettiin rautatietä. Työläisiä
kävi mukana kokouksissa. Eräänä päivänä, kun oli meneillään kokous, yhdeksän
työläistä tuli voimakkaasti Jumalan kiinniottamiksi. Siinä Hilja koetti johdattaa
näitä miehiä armon tuntoon sen ymmärryksen mukaan, mikä hänellä oli. Niin nuo
miehet saivat löytää Jeesuksen omaan
elämäänsä. Jumalan voima oli saanut ilmestyä heille.
Mietin, kuinka helppo on puhua teoriaa, kun itselläni on syvä sydämen kaipuu
nähdä Jumalan ilmestyvän kansansa keskuudessa.
Ihminen, joka käy vaikkapa punttisalilla, tarvitsee lihasvoimaa, että rauta
nousee. Alkoholisti tarvitsee voimaa, joka
vapauttaa hänet tuosta synnin siteestä.
Monien kohdalla juuri uskoontulo on vapauttanut alkoholista. On tarvittu yliluonnollisen Jumalan voiman ilmestyminen.

Millaisesta Jumalan voimasta
Raamattu puhuu?
1. Energeo
Energeo kuvaa sitä apua, jota me tarvitsemme toteuttaaksemme Hänen tahtoansa.
”Sitä varten minä näen vaivaa taistellen hänen (voima)vaikutuksensa mukaan,
joka vaikuttaa minussa voimakkaasti.”
(Kol. 1:29)
Energeo on Jumalan vaikuttama voima, joka antaa kyvyn tehdä ja toteuttaa
asioita. Se näyttää usein hyvin luonnolliselta, mutta se on kuitenkin yliluonnollista
liikkeelle panevaa voimaa.
”Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa
(energeo) apostolin tehtävään ympärileikattujen parissa, antoi minullekin siihen
voimaa pakanakansojen parissa.” (Gal.
2:8)
Tämä voima annetaan meille aina tehtäväkohtaisesti. Jos koet, että sinulla ei
ihan oikeasti ole voimaa johonkin tehtävään, on hyvä kysyä onko tämä työ/tehtävä Jumalan tahto sinun kohdallasi?
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”Hänessä koko ruumis, yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa
sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiinosalla on.” (Ef. 4:16)
2. Eksusia
Eksusia ilmaisee täydellistä valtaa, mutta
myös delegoitua oikeutta tai valtaa, korkeammalta taholta saatua valtuutusta.
Meille uskoville se on nimenomaisesti
delegoitua valtaa Jumalalta.
Henkilökohtaisesti annettava asia, jonka Pyhä Henki vaikuttaa määrätyssä hetkessä. ”Valtakirja” taivaasta opettaa, julistaa, todistaa, parantaa, ajaa ulos riivaajia
jne.
Muistan, kuinka eräs veli kertoi, kuinka Jumala oli johdattanut hänet hetkeen,
jossa pariskunta oli riivatussa tilassa. Hän
alkoi rukoilla, mutta mitään ei tapahtunut
– sen sijaan nuo riivaajat paljastivat hänen
elämästään asioita, joita ihmiset eivät voineet tietää. Yhtäkkiä veljen ylle laskeutui
sellainen voima ja valtuutus, että riivaajahenkien oli jätettävä nuo ihmiset. Se tapahtui Jumalan antamilla valtuuksilla.
”Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa
ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja.” (Matt. 10:1)
Vapaakirkollisesta
herätyssaarnaaja
Pentti Tynjälästä sanottiin, että kun hän
puhui, hänen puheissaan oli arvovalta.
Kun hän julisti rukouspalvelussa synninpäästön, niin arvovalta oli käsin kosketeltavaa.
”Sitten Jeesus meni Kapernaumiin,
Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina. Ihmiset olivat hämmästyksissään
hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin
kuin se, jolla on valta (arvovalta). ”Sillä hänen puheessansa oli voima.” (Luuk. 4:3132)
Nämä valta- ja voimavaikutukset ovat
sellaisia, että niitä ei saada raamattukoulussa, vaan Jumalan Pyhältä Hengeltä.

3. Dynamis
Puhutaan voimasta, joka on muovannut
maailmankaikkeuden. Voimasta, jonka
kanssa uskosta osattomat joutuvat teke-

misiin, kun Jumala lähestyy heitä. Voimasta, joka muuttaa elämän.
Miksi usein sanotaan, että narkkarilla tai alkoholistilla on kaksi vaihtoehtoa,
joko kuolla ennenaikaisesti aineisiin tai
tulla uskoon? Miksi kuolema? Siksi, koska
ei ole VOIMAA päästä vapaaksi alkoholista ja huumausaineista. Sen tähden meillä
on joukossamme paljon niitä, jotka ovat
tulleet näiden aineiden keskeltä uskoon.
Heidän elämänsä on muuttunut, koska
heille on ilmestynyt Jumalan voima, joka
on vapauttanut heidät.
”Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja
vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.” (1 Kor.
2:4-5)
Itse en olisi koskaan tullut uskoon,
jos Dynamis-voima ei olisi ilmestynyt,
sillä omassa elämässäni oli monia synnin
kahleita, joista en olisi vapautunut ilman
Jumalan voimaa. Tämän voiman kanssa
tullaan tekemisiin, kun ihminen uudestisyntyy.
”Uskon kautta sai Saarakin, vaikka oli
hedelmätön, voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti
lupauksen antajaa luotettavana.” (Hepr.
11:11)
Kaikkia näitä voimavaikutuksia tarvitaan seurakuntaelämän keskellä. Energeiaa työn tekemiseen, ilman sitä ei homma
pyörisi, ei olisi kahvittajia, siivoajia, juontajia, musiikkivastuullisia, puhujia, todistajia jne. Kuitenkaan ”energeia” ei vielä
riitä, tarvitaan myös ”eksusia”, jossa ihmisille annetaan valtuutus toimia tietyssä tehtävässä. Sitten tarvitaan vielä, että
dynamis-voima saa ilmetä. Silloin meistä
voidaan sanoa, että seurakunta elää luonnollisen yliluonnollista elämää.
”Mutta minä tulen pian luoksenne,
jos Herra tahtoo, ja otan selvää, en noiden pöyhkeiden puheista vaan voimasta,
sillä Jumalan valtakunta ei ole puheissa
vaan voimassa.” (1 Kor. 4:19-20)
Nämä kaikki voimavaikutukset ovat
Pyhän Hengen vaikutusta, eivätkä suinkaan minkään persoonattoman voiman
vaikutuksia.

Mitä dynamis-voiman
vaikutuksesta tapahtuu?
1. Siellä tapahtuu yliluonnollisia
ihmeitä
”Enkeli vastasi hänelle: ”Pyhä Henki tulee
päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa
sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy,
kutsutaan Jumalan Pojaksi.” (Luuk. 1:35)
Aikanaan lääkäri sanoi eräälle uskonsisarelle, että sinä et voit koskaan saada
lapsia. Se oli sisarelle kova paikka, sillä
hän rakasti lapsia. Asian puolesta rukoiltiin, ja jossain vaiheessa hän tuli raskaak-

kaikkien kauheuksien seurauksena Herran
kirkkaus poistui temppelistä.
Ensin Herran kirkkaus poistui pohjoisportille, sitten itäportille, sitten temppelin
kynnykselle. Lopulta se poistui vuorelle,
pois Jerusalemin sykkeestä. Jotain äärettömän järkyttävää oli tapahtunut. Jumala
oli jättänyt temppelipalveluksen täysin
2. Siellä paranee sairaita
oman onnensa nojaan. Toiminta jatkui
”Eräänä päivänä, kun Jeesus taas oli edelleen, mutta ilman Herran läsnäoloa.
opettamassa, paikalla istui fariseuksia ja
lainopettajia, joita oli tullut kaikista Gali- Muutamia huomioita, jotka
lean ja Juudean kylistä sekä Jerusalemis- nousevat tuosta esille
ta. Herran voima vaikutti, niin että hän
Herra ei jättänyt heti temppeliä, vaan hän
paransi sairaita.” (Luuk. 5:17)
Jumalaton maailma tarvitsee todistus- poistui pikku hiljaa pois. Ehkä siksi sitä
ta, että Jeesus, jota julistamme, on todel- ei huomattu, ja ehkä kun rukous ei enää
linen Jeesus. Siellä missä Herra saa ilmes- luistanut, se korvattiin jollain muulla toityä, myös sairaita paranee. Me olemme minnalla. Kun Herran läsnäolo poistui, tuli
tämän hengellisen sekamelskan keskellä tilalle ihmisten tekemiä korvikkeita, yritethelposti tilanteessa, jossa olemme unoh- tiin paikata tyhjiötä, jonka Herra jätti. Sen
taneet, että Herra tekee edelleen ihmeitä jälkeen tuli tuho, joka kohtasi Jerusalemia.
ja että myös sairaat paranevat.
A.W.Tozer on sanonut: Jos Pyhä HenIhmeet eivät pelasta, mutta laittavat
ihmisiä liikkeelle, ja siihen meidän tulee ki vedettäisiin seurakunnasta tänään, 95
tarjota evankeliumia Jeesuksesta Kristuk- % kaikesta mitä teemme, jatkuisi ennallaan ilman, että kukaan huomaisi mitään
sesta.
eroa. Jos Pyhä Henki olisi vedetty pois
alkuseurakunnasta, 95 % kaikesta mitä he
3. Siellä ihmisiä tulee synnintuntoon ja
tekivät, olisi pysähtynyt, ja kaikki olisivat
pelastuu.
huomanneet eron.
“Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja Miten on meidän päivinämme?
muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä
meidän pitää tehdä?” Pietari vastasi: Onko meillä samanlaista kun noina päi”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kas- vinä, onko meillä sydämessä syntiä, jota
teen Jeesuksen Kristuksen nimeen syn- salaa hellimme? Onko meillä epäjumalia,
tienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte joille annamme aikamme ja varamme?
Pyhän Hengen lahjan.” (Apt. 2:37-38)
Onko meillä vääriä profeettoja, jotka
Pyhä Henki antoi voiman olla todistaja- ennustelevat sydämensä näkyjä? Onko
na, ja kun Pietarin todistuksessa oli voima, meillä korvattu Jumalan läsnäolo jollain
”dynamis”, se vaikutti niin, että suuri jouk- inhimillisellä? Tulevatko Jumalan tuomiot, jotka kohtaavat seurakuntaa, ennen
ko ihmisiä pelastui tuona päivänä.
Eikö ole mielenkiintoista, että voimme kuin Herran läsnäolo ja kirkkaus voi palata
puhua ihmisten kanssa hyvin luontevasti voimassa meidän keskuuteemme?
Jos menetämme Jumalan läsnäolon,
melkein kaikista asioista, mutta sitten, kun
pitäisi puhua Jeesuksesta, niin voima ja Jumalan Voiman vaikutuksen, olemme
rohkeus loppuvat. Mutta juuri siihen heik- onnettomassa tilanteessa. Meidän keskouteen kätkeytyy Jumalan voima. Siksi kellämme ihmiset eivät voi tulla synninhaluan rohkaista sinua: avaa suusi, kun sii- tuntoon eivätkä sielut pelastu.
hen tulee tilaisuus.
si. Tänä päivänä hänellä on kaksi tervettä
lasta. Silloin, kun Jumalan voima ilmestyy,
niin ihmisen sana ei ole viimeinen sana
asiaan, sillä on Jumala, joka voi suuressa
armossaan tehdä voimansa kautta suuria
ihmeitä.

Mitkä ovat ne asiat joissa tämä voiRaamatusta löytyy eräs esimerkki ti- ma ilmenee?
lanteesta, joka kuvastaa tämän päivän seurakuntien tilaa suhteessa Ju- 1. Evankeliumissa
malan voimaan ja läsnäoloon.
Profeetta Hesekiel näkee ilmestyksessä
sen hetkisen kansan pappien ja paimenten tilan Jerusalemin temppelin palveluksen keskellä. Papit kumartavat epäjumalille ja niiden patsaille, kansan keskuudessa
väärät profeetat profetoivat sydämen
näkyjä, jotka eivät ole Herrasta. Pappien
sydämessä on ajatus: ei Herra tätä näe
eikä huomaa. Tällä kaikella toiminnalla oli
järkyttävät seuraamukset. Herran kirkkaus
ja läsnäolo oli temppelissa, mutta näiden

“Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on
Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten
myös kreikkalaiselle.” (Room. 1:16)
Koko evankeliumi pitää saarnata koko
Pyhän Hengen voimalla. Ei mitään korvasyyhy-evankeliumia. On saarnattava parannusta syntien anteeksisaamiseksi. Synti
on saarnattava synniksi ja armo armoksi,
jossa syntiselle tarjotaan armo niin alas,
että heikoinkin matkamies voi sen varaan
heittäytyä. Silloin se toimii. Evankeliumis-

sa on Voima, joka ”räjäyttää” ihmisen irti
synnin vallasta.

2. Ristissä
”Sana rististä on hullutusta niille, jotka
joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”
(1 Kor. 1:18)
Meidän keskuudessamme ei voi ilmestyä Jumalan voimaa, jos emme ole ristiä
kantavia kristittyjä ja saarnaa rististä. Ristin
kantaminen on vapaaehtoista, usein valtavirtaa vastaan kulkemista, ojentautumista
Jumalan sanan ja Hänen tahtonsa mukaan. Siinä koetaan pilkkaa ja häpäisyä.
”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka
tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa
sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen.” (Matt. 16:24)
3. Pyhässä Hengessä
”…ja minä lähetän teille sen, minkä minun
Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä
kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta.” (Luuk. 24:49)
Pyhän Hengen voima, dynamis, voi ilmetä ainoastaan silloin, kun me elämme
kuuliaisina Hänelle, olemme täyttyneet
Hänellä ja teemme mitä Hän käskee meidän tehdä. Toimimme sen mukaan, kuinka
Hän meitä milloinkin opastaa.
”Jotka Herraa odottavat saavat uuden voiman.” Siksi olkoon meillä tämä
ohjeena. Odotamme ensisijaisesti Herraa,
emme voimaa. Sillä ne, jotka ainoastaan
Voimaa odottavat, saavat uuden Herran.
Kaikkia näitä kolmea yhdistää tekstiyhteydessä se, että kun pidetään esillä
sanomaa, jossa evankeliumin ydinsanomaa saarnataan, ristiä kantavan ihmisen
toimesta Pyhän Hengen voimasta, niin
siihen sanomaan Pyhä Henki yhtyy ja siinä
mahdollistuu, että Jumalan Voima (dynamis) saa ilmestyä.
Silloin ihmisiä vapautuu synnin kahleista. Ihmisiä uudestisyntyy Jumalan lapsiksi,
sairaita paranee, ihmisten sisäiset maailmat eheytyvät, ja Jumalan kansan sydämissä Herran pelko lisääntyy.
Silloin seurakunta ei elä alennustilassa, joka kumartelee joka suuntaan, vaan
se edustaa rohkeasti Kristusta ja Jumalan
Sanan totuutta. Maailma ei enää muuta
seurakuntaa, vaan seurakunta muuttaa
ympäröivää maailmaa.
Ystävät, me olemme kipeästi tämän
voiman tarpeessa. Jerusalemissa oli tuohon aikaan noin 100 000 asukasta, ja
120 heistä muutti ja mullisti Jerusalemin
elämän Jumalan voimassa. Siksi me tarvitsemme tuota samaa Jumalan dynamisvoimaa.
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KIITOSAIHEET
Seurakuntatyössä suurena kiitosaiheena on Hauhon One Way Centerin
valmistuminen. Avajaistilaisuudessa
toukokuussa oli mukana satoja ihmisiä eri paikkakunnilta. Kiitämme
Herran valtavasta huolenpidosta ja
kaikista vapaaehtoisista, jotka ovat
olleet työssä mukana. Keskuksessa
on järjestetty jo useita eri tilaisuuksia,
joihin on tultu ympäri Suomen. Myös
monien seurakuntien työ ja toiminta
on vakiintunut, ja olemme saaneet
asetettua vanhimmistoja eri paikkakunnille.
Evankeliointi ja PK-illat ovat jatkuneet aktiivisesti ja säännöllisesti
monilla paikkakunnilla. Kiitämme
jokaisesta kadulle lähtijästä ja hyvistä
kohtaamisista kaduilla. Toivon Pysäkit
ja erilaiset evankeliointitapahtumat
ovat kantaneet runsasta hedelmää.
Moni on tullut uskoon ja sen myötä
mukaan seurakuntiin.
Israelissa on tehokkaasti tartuttu
haasteeseen ja naistenkotimme on
muuttunut pakolaisten turvapaikaksi
Ukrainan sodan alettua. Meillä on ollut ilo tarjota kotimme kuudelle pakolaiselle, joista nelihenkinen perhe on
Mariupolista. On ollut etuoikeus olla
heidän rinnallaan tässä vaikeassa elämänvaiheessa ja nähdä, miten Jumala
avaa ovia ja täyttää tarpeita. Kiitämme
myös suhteellisen rauhallisesta ajasta terrori-iskujen suhteen! Herra on
myös auttanut Kristiinan opiskeluissa,
niin että hän on kaiken keskellä pystynyt suorittamaan kursseja.

RUKOUSAIHEET
Suomi
One Way -seurakunnat
• sitoutuneita vastuunkantajia
• vanhimmistoveljiä seurakuntiin
• Pyhän Hengen johdatusta
• armolahjojen toimintaa
• nuorisotyön alkamista
Evankeliointi ja PK-illat
• kesän vapaamuotoiset evankelioinnit PK-iltojen ollessa tauolla
• iltatilaisuuksien käynnistyminen syksyllä House-kahvilassa ja vastuunkantajien löytyminen
• ihmisten uskoontuloja
• Jumalan johdatusta uusiin evankelioimistyömuotoihin
• viisautta tavoittaa nuoria evankeliumilla
Lapsityö
• kiitosaiheena uskolliset pyhäkoulunopettajat ja lapset
• syksyn pyhäkoulujen suunnittelu ja
käynnistäminen
• Pyhän Hengen ja seurakunnan tuki
lapsityöntekijöille
• lisää opettajia ja lapsia pyhäkouluihin
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Jumalan läheisyyden kokemista sai• johdatusta kehittämistyöhön
• siunausta vanhemmille kristillisessä raille ja ahdistuneille
• Jumalan rohkaisua ja vahvistumista
kasvatustyössä
• lapsi- ja pyhäkoulutyön yhteys- ja Herrassa sekä armolahjojen esiintymistä
koulutuspäivät 26.-28.8.
• että lapset löytäisivät elävän yhtey- • voimia ja viisautta työntekijöille
maahanmuuttajien tukemiseen ja
den Jeesukseen
opetuslapseuttamiseen
Nuoret
Venäjä
• nuorille hengellisiä isiä ja äitejä
• turvaa Kristuksesta ja rauhaa Juma- • Jumalan johdatusta työn jatkamilan Sanasta, etteivät sodat yms. hor- seen
• jatkajaa Valentinan työlle
juttaisi heidän uskoaan
• etteivät nuoret eksyisi salaliittoteo- • siunausta Valentinan tyttärelle Galirioihin ja menettäisi katsettaan Jee- nalle ja pojalle Sashalle
• siunausta Käkisalmen seurakunnalle
sukseen
• että masennus ja päihtymys saisi ja kaikkiin lähetyskohteisiimme: Koiväistyä ja Jeesus Kristus korvata sen viston lastenkoti, Kirvun miestenkotyhjiön, joka Suomen nuorison si- ti, Heinjoen asukkaat
• Koiviston entiset nuoret ystävämme
simmässä tällä hetkellä on
Sergei, Ilja, Pasha ja muut kodilla
OP-koulut ja rukoussolut
olleet
• hengellistä kasvua op-kouluissa mu- • töitä Oleg-tulkillemme
kana oleville
• Irmalle siunausta pitää yhteyksiä
• oman paikan löytämistä seurakun- kaikkiin ystäviimme
nan toiminnoista
• ettei Ukrainan sota vaikuta ystävyys• uusia mukaan tulijoita
suhteisiimme
• syksyn op-kouluihin uusia vastuunIsrael
kantajia
• innostusta rukoussolujen perustami- • uudet vaalit: pysyvyyttä ja vakautta
niin sisäpoliittisten kuin ulkoisten
seen eri paikkakunnille
• Pyhän Hengen läsnäoloa ja kestä- haasteiden edessä
• maahanmuuttajien vyöry Ukrainasvyyttä rukouksessa
ta, Venäjältä, Etiopiasta, USAsta; heiMiestentyö
dän kotouttamisensa
• laupeudentyö saatu alkuun ja kaksi • että naistenkodillamme asuva pakomiestä tullut kuntoutukseen
laisperhe löytää sopivan asunnon
• työmuodon myönteinen etenemi- • kaksi ei-juutalaista asukasta, jotka
nen
eivät voi asettua maahan pysyvästi
• että syntyisi uskoa ja luottamusta • Jumalan johdatusta seuraavien
Jeesukseen
asukkaiden valinnassa
• että Herra lähettäisi kuntoutukseen • kolmen makuuhuoneen kotimme
ne, jotka hyväksi näkee
on alkanut tuntua pieneltä: onko Jumalan suunnitelmissa, että etsimme
Naisvankityö
• tulevat tilaisuudet: kaikinpuolinen suuremman asunnon?
• työmme piirissä olevat kaksi yksinjärjestyminen ja Herran läsnäolo
• että Jumala vetää naisvankeja puo- huoltajaäitiä rankassa elämäntilanteessa
leensa
• uskoville naisvangeille vahvistumis- • Kristiinan opinnot: kirjoitettava kaksi
ta uskossa ja Jumalan sanan tunte- isohkoa esseetä, joista toinen käsittelee Ezran/Nehemian kirjoja, toinen
misessa
• vankilan henkilökunta ja hengelli- Israelin raamatullista historiaa
nen työ Suomen vankiloissa
Kiina
• vaikean koronatilanteen helpottuMediatyö
mista, rajoitustoimet olleet todella
• Jumalan johdatusta TV- ja radio-oh- tiukat
jelmien sisältöön
• varjelusta henkilökunnalle ja lapsil• ihmisten tavoittaminen mediatyöm- le, että saavat säilyä terveinä
me kautta
• Jumalan siunausta seurakunnalle ja
• varoja tarvittaviin kalustohankintoi- varjelusta kaikissa haasteissa ja paihin: kamera- ja ohjaamokalusto Hau- nostuksen keskellä
hon One Way Centeriin
• herätystä Kiinaan
• tarvittavat henkilöt One Way CenteMongolia
rin mediatyöhön
• herätystä Mongoliaan
• tekniikan toimivuus
• lisää kummeja Mongolian työhön,
Maahanmuuttajatyö
koronasulut nostaneet työn kuluja
• kiitosaiheet: kasvaminen uskossa, • henkilökunnan ja kodin asukkaiden
uusien (3) mukaantulo ja erityisesti kasvaminen uskossa
yhden heistä ihmeellinen sisäinen • että Jumala huolehtisi kaikista tarmuutos
peista
• varjelusta maailman houkutuksilta • että Munkhuu ja muu henkilökunta
ja voimia kaiken vastustuksen kes- säilyisivät terveinä
kelle
• parantumista, lohdutusta, toivoa ja Intia
• kiitosaihe: kaikki luvat on saatu työn

jatkamiseen normaalisti ja koronaajastakin on selvitty tähän asti
• että myös tulevaisuudessa yhteiskunta säilyy sellaisena, että toiminta
voi jatkua häiriöittä
• viisautta Intian työn johtamiseen ja
linjauksiin, mm. NHH poikien kodin
rakennushanke
• tiimimatkan 2023 järjestelyiden
puolesta
Nepal
• pastorien ja seurakuntalaisten turvallisuus syrjäseuduilla
• Sajin isän terveys
• oman maa-alueen ja rakennuksen
saaminen koko palvelutyötä varten
• meneillään olevien miesten kurssien
loppuunsaattaminen
Uganda
• kiitosaiheena hieno Ugandan matka
ja hyvät työntekijämme Ugandassa
• tammikuun 2023 matkan suunnitteluun johdatusta
• uusien seurakuntien perustaminen
ja evankeliumin eteenpäin meneminen
• herätystä kylille, joille on rakennettu
kaivo
• varoja secondary schoolin rakentamiseen Agape-keskukseen ja Muleeten
uuden kirkkorakennuksen kattoon
• työntekijöille ja vastuunkantajille
yhteyttä, voimia, virvoitusta ja johdatusta
Malawi
• pastorit ja seurakuntatyö
• uudet alut
• hengellistä heräämistä
Italia
• Tuula ja Maurizio Secondin matka
Italiaan elo-syyskuun vaihteessa
• Italia-viikonloppu Hauholla elosyyskuussa
• ryhmämatka loka-marraskuussa (jo
täysi)
• opetuslapseuskoulun aloittaminen
Italiassa
• seurakuntaverkoston rakentaminen
Italiassa
• Ferentinon ja Genovan seurakunnat
• Italian kansalle evankeliumin valoa
ja vapautusta katolilaisuuden kahleista
Vastuunkantajat
• kiitosaihe: Jumala on antanut uusia
vastuunkantajia
• että kukaan ei uupuisi ja väsyisi
• johdatusta priorisoida asiat ja palvella siinä, mikä on Herran tahto
• armolahjoja palvelustyöhön
One Wayn talous
• One Way Centerin ja Toivon Majatalon hankinnat olivat suuri voitto,
mutta puristavat vielä talouttamme.
Myös lähetyskentiltä tulee jatkuvasti
uusia taloudellisia paineita elinkustannusten noustessa nyt voimakkaasti. Talous tarvitseekin jatkuvasti
esirukousta.
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”

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

O

ne Wayn uudet investoinnit Hauholle, One Way Center ja Toivon
majatalo, ovat olleet suuria uskonaskeleita. Toivon Majatalo siirtyi
virallisesti One Wayn omistukseen kesäkuussa, jolloin saimme koko
summan, 149 000 €, suoritettua myyjälle. Myös suurimmat remontit on nyt
maksettu One Way Centerissä, mutta työ kuitenkin jatkuu vielä siipirakennuksen ja majatalon osalta.
Kiitos teille kaikille, jotka olette tehneet tämän kaiken mahdolliseksi monin uhrauksin ja rukouksin.
Nämä suuret hankkeet ovat rasittaneet tietysti myös One Wayn kokonaistaloutta. Jouduimme kaiken lisäksi hankalaan tilanteeseen, kun pankki oli
hävittänyt erään testamenttikiinteistön osakekirjat, emmekä kyenneet siksi
käyttämään kyseisiä varoja rakennushankkeisiin, kuten olimme suunnitelleet.
Pankki tuli kuitenkin avuksemme ja auttoi väliaikaisesti rahoitusvajeessa, sillä
osakekirjojen uusiminen on pitkä prosessi. Tästä kaikesta huolimatta olemme
selvinneet kaikista velvollisuuksistamme tänäkin vuonna, vaikka likviditeettimme onkin nyt poikkeuksellisen alhainen.
Maailma on nyt suuressa murroksessa, ja maailmanlaajuinen lama tulee
haastamaan meitä entistä enemmän lähiaikoina. Samaan aikaan työmme kasvaa voimakkaasti, erityisesti täällä kotimaassa, missä pyrimme määrätietoisesti viemään herätystä eteenpäin.
Pyydämmekin esirukousta, että kokonaisvarallisuutemme karttuu niin,
että voimme viedä Hauhon rakennushankkeet loppuun ja reagoida jälleen
puskurivaroistamme nopeasti erilaisiin kriiseihin lähetyskentillämme. Vielä on
hetki aikaa tehdä työtä sekä Suomessa että lähetyskentillä.
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One Way Mission ry

YLEISVIITE
100900

ITALIA
Yleisviite 2642

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

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

UGANDA
Yleisviite 2574
Agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817
Kaweerin työ 2448
NEPAL
Lastenkoti 2532
Lastenkoti Sahara
2529
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
Työntekijät 2561
MONGOLIA
Yleisviite 2299
ISRAEL
Naistenkoti 1203
Punaisen Maton
keskus 2590
Avustustyö 1287
KIINA
Lastenkoti 1083
Avustustyö 1258

SEURAKUNNAT
Espoo 1504
Forssa 1818
Haapajärvi 1821
Helsinki 2600
Hyvinkää 1766
Hämeenlinna 1753
Joensuu 1656
Jyväskylä 1779
Järvenpää 1669
Kajaani 1795
Kotka 1520
Kouvola 1698
Kuopio 1708
Lahti 1562
Lohja 1685
Mikkeli 1672
Oulu 1782
Pori 1627
Porvoo 1591
Rovaniemi 1630
Saarijärvi 1559
Sastamala 1546
Seinäjoki 1643
Sipoo 1517
Tampere 1588
Turku 1533
Vantaa 1575

MALAWI
Opiskelijatuki 2354
Työn tuki 1342

BIC

NDEAFIHH

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

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

1 00900
Euro

€

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

UUTUUS

KAUHAJOKI
Tervetuloa tutustumaan
ONE WAY MISSIONIIN
ja sen toimintaan
tiistaina 23.8. klo 18.00
Kauhajoen yhteiskoulun
auditorioon, Prännärintie 4.
Tilaisuudessa ovat mukana mm.
Tapani Suonto ja Teppo Lehtomäki.

Tapaamisiin!

NUORTEN LEIRI

pe 16.9. klo 18 –
su 18.9. klo 13

Nuoria ja nuoria aikuisia rakentava ja
varustava viikonloppu.
Mukana mm. Teppo Lehtomäki ja
Markus Sainio.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumiseen ja
majoittautumiseen sivuilla 10–11.

HENGELLINEN JOHTAJUUS
Tapani Suonto

ja minun kokemukseni siitä

Tapani Suonto oli alle
30-vuotias, kun Jumala kutsui hänet työhönsä, josta
myöhemmin syntyi lähetysjärjestö One Way Mission.
Hän on toiminut johtotehtävissä hengellisessä työssä
yli 40 vuotta ja saanut kokea sekä iloja että suruja.
Ne ovat auttaneet häntä ymmärtämään, mitä on todellinen hengellinen johtajuus.
Tämä kirja kertoo siitä.

Hinta: 15,00 €
Tilaukset osoitteesta: onewaykauppa.fi

ARMOLAHJAT KÄYTTÖÖN

1&2

pe 2.9. klo 18 – su 4.9. ja
pe 28.10. klo 18 – su 23.10.
Teppo Lehtomäki ja Jari Lindroos opettavat armolahjoista ja niiden käytöstä sekä
rukoilevat armolahjoja kaipaavien puolesta.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumiseen ja
majoittautumiseen sivuilla 10–11.
One Way Center, Vihniöntie 4, Hauho

One Wy Center
Vihniöntie 4, Hauho

SIELUNHOITOSEMINAARI

1&2

VERKKOKAUPPA
Värikkäitä vaatteita Nepalista
reilun kaupan hengessä!

www.nepalska.fi • facebook.com/nepalska
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pe 9.9. klo 18 – su 11.9. ja
pe 18.11. klo 18 – su 20.11.
Opetusta sielunhoidosta sekä sielunhoitotyöstä kiinnostuneiden ja sitä tekevien
rakentamista ja varustamista.
Mukana mm. Jari Välilä ja Ensio Manni.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumiseen ja
majoittautumiseen sivuilla 10–11.
One Way Center, Vihniöntie 4, Hauho

One Way -paikkakunnat
One Way on käynnistänyt kotimaassa seurakuntien istuttamisen kymmenillä paikkakunnIlla.
Seurakunnan perustaminen on prosessi, joka vie
aina oman aikansa. Monilla paikkakunnilla nuo
seurakuntarakenteet ovat vasta kehitteillä, mutta
monilla jo valmiina. Seurakunnan rakenteiden
luominen vie usein 3–4 vuotta – sitä voi harvoin
kiirehtiä.
Heti istutusprosessin alusta lähtien olemme
puhuneet seurakunnasta, jotta ihmisille tulee
selväksi, mistä on kysymys. Maassamme on suuri
määrä omilta juuriltaan syrjäytyneitä kodittomia
kristittyjä, joista monet ovat toivoneet One Way
-seurakuntaa omalle paikkakunnalleen. Mediatyömme kautta meillä on jo vuosia ollut yhteys
myös kristinuskosta kokonaan vieraantuneisiin
ihmisiin, joille One Way on tuttu järjestö. Siksi tuo
selkeä viesti on niin tärkeä.
Seurakuntien istutustyössä tavoitteenamme
ovat rakenteet, jotka löydämme Raamatusta. One
Wayn istutustyössä ensimmäinen asia on rukousja evankelioimistyön käynnistäminen ja uskoon
tulleiden opetuslapseuttaminen opetuslapseuskoulussa.

Tervetuloa One Way -kahvilaan
Kahvila avautuu taas syyskuun alussa.
One Way Cafe, Kaisaniemenkatu 10,
avoinna tiistaista perjantaihin klo 12–17
Tule nauttimaan kevyt lounas ja päälle maistuvat
pullakahvit. Ja osallistu mieleiseesi ohjelmaan

• torstaisin klo 13 pastorin kahvit – tule
keskustelemaan pastori Jari Välilän kanssa
• perjantaisin klo 13 senioripiiri

Tervetuloa!

ESPOO
Alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo
Huom: sunnuntaijuhla klo 12 Helsinki
Kaisaniemenkatu 10
onewayseurakunta.fi/helsinki

MIKKELI
Porrassalmenkatu 15
onewayseurakunta.fi/mikkeli

FORSSA
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

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

HAAPAJÄRVI
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

PIEKSÄMÄKI
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

HEINOLA
onewayseurakunta.fi/heinola

PORI
Satakunnankatu 32
onewayseurakunta.fi/pori

HELSINKI
Kaisaniemenkatu 10
onewayseurakunta.fi/helsinki

PORVOO
Lundintalo, Aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

JYVÄSKYLÄ
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

SAVONLINNA
onewayseurakunta.fi/savonlinna

JÄRVENPÄÄ
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

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

KOTKA
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

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

KOUVOLA
onewayseurakunta.fi/kouvola

TAMPERE
Satakunnankatu 50
onewayseurakunta.fi/tampere

KUOPIO
Saastamoisenkatu 10
onewayseurakunta.fi/kuopio

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti
LAPPEENRANTA
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

onewaymission.fi
onewaymission.fi I

NURMES
onewayseurakunta.fi/nurmes

HYVINKÄÄ
Sahanmäen palvelukeskus, Munckin- RIIHIMÄKI
katu 65
onewayseurakunta.fi/riihimaki
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa
ROVANIEMI
HÄMEENLINNA
onewayseurakunta.fi/rovaniemi
Ruutikellarintie 1
onewayseurakunta.fi/hameenlinna
SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
IISALMI
onewayseurakunta.fi/saarijarvi
onewayseurakunta.fi/iisalmi
SASTAMALA
JOENSUU
Grace House, Länsitie 1, Kiikka
onewayseurakunta.fi/joensuu
onewayseurakunta.fi/sastamala

KAJAANI
onewayseurakunta.fi/kajaani

Kahvilasta löydät myös kortteja erilaisiin tilanteisiin, monenlaista hengellistä luettavaa sekä
korkealaatuisia israelilaisia Moraz-yrttihoitotuotteita.

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

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

Ionewayseurakunta.fi
onewayseurakunta.fi
I onewaykoulu.fi
I
onewaykauppa.fi
I facebook.com/owmfinland
I
oneway.tv
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One Way
kauppa

Rakennuttajainsinööritoimisto

STENROOS OY

raitis & rakentava

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.”

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

PIKAVUOKRAUS

Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon,
rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin

✓ Kotisivut ja sähköpostit
✓ Palvelimet
✓ Sovellukset
Soita meille!

• Nostimet
• Riippukelkat
• Telineet
• Maaliruiskut
• Rappausruiskut
• Timanttikalusto
• Pienkuormaajat
• Varastokontit
• Pienkoneet

Helsingin toimipiste

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

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

(09) 4270 5500
asiakaspalvelu@kotisivut.com

Vantaan toimipiste

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

www.pikavuokraus.fi

Lakiasiaintoimisto
Salomo Oy
Varatuomari

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