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Kansamme
moraalinen  

rappeutuminen

pääkirjoitus

teppo Lehtomäki

Kun seuraa aikaa, jossa elämme, ei voi kuin ihme-
tellä sitä suunnanmuutosta, joka on tapahtunut 
yhteiskuntamme keskuudessa viimeisten vuosi-

en aikana. 
On sanottu, että kansakunnan moraalinen rappeu-

tuminen on seurausta seurakunnan rappiotilasta. Me 
syyttäisimme mielellämme asiasta päättäjiä ja kansam-
me johtoa. He tekevät kyllä Raamatun vastaisia päätök-
siä, mutta kun seurakunta ei ole pitänyt vanhurskautta 
voimassa, niin synti on päässyt pesiytymään yhteiskun-
taan ja siitä on tullut monella tavalla hyväksyttävää. 

Seurakunnan tehtävä ei ole tänä päivänä tyynnytellä 
ja hyssytellä syntiä, vaan vastustaa sitä. Niin kauan kuin 
on rikollisuutta, siitä pitää puhua; niin kauan kuin synti 
rehottaa, sitä vastaan pitää saarnata. Jos seurakunta 
menettää ydinkutsumuksensa olla maailman keskellä 
piikkinä lihassa ja saarnata sen jumalattomuutta vas-
taan, se menettää voimansa. 

Seurakunnan historia on ollut voittoisaa aina vaikei-
na aikoina, kun sitä on vastustettu kaikella voimalla. 

Tänä päivänä on paljon pensistynyttä kristillisyyttä, 
joka syleilee maailma puhuen sitä, mitä maailma halu-
aa. Meidän tehtävämme ei kuitenkaan ole puhua kor-
vasyyhyyn sitä, mitä ihmiset haluavat, vaan sen, mitä 
Jumala haluaa puhuttavan. 

Nyt jos koskaan on aika astua Herran voimassa 
eteenpäin ja olla valona maailmassa valaisemassa 
oman elämämme todistuksen kautta tietä Jeesuksen 
luokse.  

Te olette maailman valkeus.  
Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;  

eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle,  
vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa  

kaikille huoneessa oleville.
(Matt. 5:14–15)

Kuva: Pixabay.com
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tapani Suonto

raamattutunti

Pelottaako sinua
PARANNUSSAARNA? 

Jeesus oli kutsunut tyttöä viime 
hetkellä, sillä vain Hän tiesi huume-
nuoren olevan hengenvaarassa ja 
halusi pelastaa hänet vielä viime het-
kellä. Mutta siihen olisi tarvittu paran-
nusta.

Parannus on keskeisimpiä asioita 
evankeliumin julistamisessa. Tuon sa-
noman kautta ihminen tulee oikeaan 
asemaan suhteessaan Jumalaan ja 
ymmärtää tarvitsevansa Jeesusta. Se 
tarvitaan, jotta Jumala voi vapauttaa 
ihmisen synnin kahleista ja pelastaa 
hänet. Muuten ihmisestä tulee vain 
käännynnäinen, joka etsii rakkautta, 
ihania kokemuksia, iloa ja siunausta 
elämäänsä, mutta ei pelastusta.

PaRaNNUssaNOMa seURaKUNNassa
Erään seurakunnan kuorossa lauloi 
pitkään aviopari, joka tuntui kovin 
antautuneelta ja jopa esimerkilliseltä 
pariskunnalta. He olivat hyvin alttiita 
palvelemaan myös esirukouksessa 
muita seurakuntalaisia. Kaikkien yllä-
tykseksi heidän avioliittonsa hajosi, 
kun paljastui, että vaimolla oli ollut 
vuosien ajan kaikessa hiljaisuudessa 
avioliiton ulkopuolinen suhde. Hän 
ei koskaan ollut tehnyt parannusta ja 
löytänyt todellista elämää Kristukses-
sa, vaikka lauloikin kuorossa ja rukoili 
toisten puolesta. 

Tiedän jopa useita tapauksia, jois-
sa uskovana esiintynyt ihminen on 
vienyt petoksella toisen hyväuskoisen 
seurakuntalaisen koko omaisuuden. 
Parannuksesta täytyy puhua, jotta 
tällaisilta tragedioilta vältyttäisiin.

PyHä HeNKI KasVaTTaa 
OPeTUsLaPsIa
Eivät kaikki uskovaisena esiintyvät 
tunne Jumalaa ja ole uudesti synty-
neitä. Surullinen esimerkki tästä on 
Juudas Iskariot. Hän oli varas, joka ei 
koskaan tehnyt sydämessään paran-
nusta. Lopulta sielunvihollinen eksyt-

ti hänet kavaltamaan Jeesuksen, ja 
koko hänen elämänsä tuhoutui. 

Jeesus opetti, että luste ja terve 
vilja kasvavat samassa pellossa. Me 
emme saa lähteä niitä erottelemaan, 
”ettette lustetta kootessanne nyhtäisi 
sen mukana nisuakin.” (Matt. 13:29). 
Me emme siihen kykene, sillä niitä 
kahta on mahdotonta erottaa. Mut-
ta juuri sen tähden meidän on myös 
seurakunnassa pidettävä parannusta 
esillä, jotta lustekin voi vielä muut-
tua – ihminen tulla parannukseen ja 
pelastua. Vasta silloin hänestä tulee 
todellinen Jeesuksen opetuslapsi.

PaRaNNUs VaRjeLee yHTeydeN
Eräässä seurakunnassa Englannissa 
syntyi uskovien kesken erimielisyyk-
siä. Seurakunnan johto totesi: ”Me-
hän olemme kaikki siskoja ja veljiä. 
Kokoonnutaan yhteen ja sovitaan 
nämä erimielisyydet.” Näin tehtiin, 
mutta sopua ei silti saavutettu. Koko-
uksessa syntyi niin hirveä myrsky, että 
seurakunta ei mennyt vain kahtia, 
vaan hajosi pieniksi palasiksi. Siitä ei 
jäänyt mitään jäljelle.  

Jaakob kirjoittaa: ”Mistä tulevat 
taistelut ja mistä riidat teidän keskuu-
dessanne? Eikö teidän himoistanne, 
jotka sotivat jäsenissänne?” (Jaak. 
4:1) Jos synnin vaaroista ei puhuta 
ja varoiteta, koko seurakunta voi ha-
jota ihmisten lihallisuuden päästessä 
valloilleen. Vain jatkuvassa parannuk-
sessa elävä seurakunta voi säilyttää 
Hengen yhteyden. Siksi parannuk-
sessa eläminen on niin tärkeää myös 
seurakunnan tulevaisuuden kannalta. 
”Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täy-
dellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, 
olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin 
rakkauden ja rauhan Jumala on oleva 
teidän kanssanne.” (2. Kor. 13:11)

Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo Efe-
son seurakunnalle: ”Muista siis, mistä 
olet langennut, ja tee parannus, ja 
tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta 
jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja 
työnnän sinun lampunjalkasi pois pai-
kaltaan, ellet tee parannusta.” (Ilm. 
2:5) Ei tuota lampunjalkaa työnnä 
pois paikoiltaan sielunvihollinen vaan 
Jumala. Jos parannus menettää mer-
kityksensä seurakunnan elämässä, 
Jumala voi työntää lampunjalan pois 
paikoiltaan. Silloin evankeliumin valo 
ei enää loista ja tee seurakuntaa elä-
väksi, vaan hengellinen pimeys valtaa 
sen. Seurakunta voi edelleen näyttää 
menestyvältä, olla rikas ja arvostettu 
maailmassa, mutta ei enää Jumalan 
silmissä. Pyhä Henki on poistunut sen 
keskeltä.

Pohjois-Korean pääkaupunki 
Pjong Jang oli aikanaan Aasian hen-
gellisen elämän tärkeä keskus. Siellä 

Kerran eräs pastori piti Helsin-
gin One Way -seurakunnassa 
voimakkaan parannussaarnan. 

Seuraavana päivänä yksi seurakunta-
lainen soitti minulle ja kysyi: ”Pitäisikö 
minun erota seurakunnasta, kun minä 
aina niin ahdistun ankarista saarnois-
ta.” Eräs toinen lähti puolisonsa kans-
sa, eikä palannut enää koskaan. Jo-
kaisessa seurakunnassa on herkkiä ja 
särkyneitä ihmisiä, joille parannus on 
pelottava ja ahdistava aihe. Joskus 
saarnaajalta saattaa puuttua myös 
taidollisuus, ja hedelmä on muuta 
kuin hän kuvittelee. Jotta kaikki kes-
tävät parannuksen sanoman voimat-
ta pahoin, meidän täytyy ymmärtää, 
mistä siinä on kysymys ja miksi se on 
niin tärkeää.

Tänä päivänä parannuksesta pu-
humista myös vastustetaan monella 
taholla kiivaasti. Erään uuden opin 
mukaan ihminen, joka pyytää synte-
jään anteeksi vielä uskoon tultuaan, 
menettää pelastuksensa. Monien 
mielestä parannus ei kuulu voittoi-
saan kristillisyyteen ollenkaan ja siitä 
ei saisi puhua mitään. 

MIHIN PaRaNNUsTa TaRVITaaN?
Kerran eräässä Perjantai Kristukselle 
-illassa oli mukana nuori huumetyt-
tö. Pidin yksinkertaisen evankelioi-
mispuheen tietämättä mitään tytön 
tilanteesta. Puheeni jälkeen hän tuli 
luokseni täynnä suunnatonta vihaa. 
Pelkäsin hänen käyvän kimppuu-
ni. Saarna oli koskettanut syvältä, ja 
tyttö tiesi Jumalan puhuvan hänelle. 
Hän ei kuitenkaan halunnut luopua 
syntielämästään ja ristiriita oli valmis. 

Sihteerimme Eija Fagerroos otti 
tytön hoitoonsa ja kulki hänen rinnal-
laan pari viikkoa tukien ja rohkaisten 
häntä oikealle tielle. Tyttö päätti kui-
tenkin vielä kerran lähteä kokeilemaan 
huumeita, ja se koitui hänen kohta-
lokseen. Hän kuoli sillä matkallaan.

Parannusta syntien anteeksisaamiseksi  
on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille,  

alkaen Jerusalemista. 
(Luuk. 24:47)

MITä ON PaRaNNUs ja MIKsI sITä TaRVITaaN?
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oli kirkkoja joka kadunkulmassa. Tuo-
ta seurakuntaa kehotettiin tekemään 
parannusta, mutta se ei suostunut. 
Kommunismi valloitti maan, ja seu-
rakuntaa kohtasivat suuret vainot. Se 
elää tänään maan alla, mutta varmas-
ti uudistuneena. Palava ja parannuk-
sessa elävä seurakunta voi olla pelas-
tukseksi koko kansalle ja päin vastoin. 

PaRaNNUKseN saaRNaaMIseN 
sUdeNKUOPaT
Seurakunta koostuu aina hyvin erilai-
sista ihmisistä. Joku saattaa kestää 
voimakkaitakin saarnoja ahdistumat-
ta, kun taas samasta saarnasta voi 
toinen menettää yöunensa pitkäksi 
aikaa. 

Herkän ihmisen on tärkeä ymmär-
tää, että kaikki parannussaarnat eivät 
koske häntä. Jos uskova elää jo pa-
rannuksessa ja läheisessä suhteessa 
Jeesukseen, kaikki on hyvin. Silloin ei 
parannuksen kehotus ole tarkoitettu 
hänelle, mutta ehkä jollekin toiselle.

Parannussaarna voi ajaa myös ih-
misen omavoimaiseen yrittämiseen, 
jossa ihminen itse parantaa itseään. 
Sellainen parannus voi tuottaa vähän 
aikaa hyvää hedelmää, mutta jossain 
vaiheessa se romahtaa, sillä lihaa ei 
voi jalostaa. Se ei koskaan muutu. 
Liha ei halua myöskään koskaan lä-
hestyä Jumalaa. Liha kuuluu ristille. 
Kysymys ei ole uudesta urakkasopi-
muksesta vaan uudesta luomuksesta, 
sanoi Erkki Leminen aikanaan. Voima 
parannuksen tekemiseen tulee elä-
västä suhteesta Jeesuksen kanssa. Il-
man Häntä me emme kykene siihen. 
Me emme saarnaa korkeaa moraalia 
vaan kokonaisvaltaista antautumista 
Jeesukselle. ”Hän on meidän paran-
nuksemme.”

RUKOUseLäMä
Erityisen herkkä aihe on parannuksen 
tekeminen rukouksesta ja jumalasuh-
teesta puhuttaessa. Paavo Hiltunen 
kirjoitti aikanaan kirjan ”Rukous on 
rakkautta.” Se oli hieno oivallus, sillä 
kyse on aina rakkaussuhteesta.

Jos mies sanoo vaimolleen: ”Ra-
kasta minua enemmän, tai minä lyön 
sinua”, vaimo ryhtyy varmasti rakas-
tamaan. Hän rakastaa miestään seu-
raavat viikot niin, että miehen mie-
lestä vaimo ei ole koskaan ollut niin 
ihana. Mutta sitten eräänä aamuna 
mies huomaa, että vaimo on kadon-
nut. Hän ei jaksanut enää rakastaa ja 
lähti lopullisesti.

Eräs pariskunta oli poikkeukselli-
sen antautunut Jumalalle. Ihmettelin 
heidän palavuuttaan. He olivat luke-
neet monia kokonaisvaltaista antau-
tumista käsitteleviä kirjoja ja halusivat 
elää niiden viitoittamalla tiellä. Olin 

huolestunut, sillä kaikki näytti jopa lii-
an hyvältä. Eräänä päivänä mies lähti. 
Hän jätti vaimonsa, lapsensa, seura-
kuntansa ja Jumalansa. Tilalle tuli irs-
tas elämä, viina ja lopulta kovat huu-
meet. Omavoimainen ”parannus” 
oli tullut päätökseensä. Rakkautta ei 
koskaan synny vaatimalla ja omalla 
ponnistuksella. 

Saksalainen teologi Wolfgang 
Simson tutki aikanaan erästä suurta 
herätystä ja sitä, miksi tuo herätys 
sammui. Hän päätyi tutkimuksissaan 
siihen, että herätys sammui lakihen-
kisyyteen. Uskovilta odotettiin yhä 
enemmän rukousta, paastoa, uhraa-
mista ja yhä syvempää antautumista 
Jumalalle. Siitä tuli lopulta lakihen-
kistä ponnistusta ja Hengen elämä, 
rakkaus ja ilo katosivat. 

MOTIVOINNIN MeRKITys
Kun Jeesus puhui rukouksesta ja an-
tautumisesta Jumalalle, Hän pyrki 
aina motivoimaan ihmisiä. ”Anokaa, 
niin teille annetaan.” ”Teillä ei ole, 
koska te ette ano.” ”Jokainen anova 
saa ja etsivä löytää.” ”Valvokaa ja ru-
koilkaa, sillä henki tosin on altis, mut-
ta liha on heikko.” Näin opettamalla 
me autamme ihmistä ymmärtämään, 
miksi rukous ja Raamatun luku ovat 
meille itsellemme niin tärkeitä. Ei Ju-
mala niitä tarvitse, vaan me ihmiset.

Kerran olin nuorena uskovana 
eräässä kotikokouksessa vierailemas-
sa. Tunsin silloin itseni kovin huonoksi 
uskovaksi ja erityisen huonoksi rukoi-
lijaksi. Yllättäen tuossa kokouksessa 
eräs nainen profetoi minulle: ”Sinä 
rukoilet.” Olin hyvin hämmästynyt 
noista sanoista. Jumala oli nähnyt 
minut rukoilemassa, vaikka se olikin 
toisiin verrattuna niin pientä ja voima-
tonta. Nuo sanat rohkaisivat minua 
rukoilemaan enemmän kuin moni 
nuhdesaarna. Jumala ei ollutkaan 
pettynyt minuun, vaan kuuli minua ja 
näki minunkin rukoilevan. Ymmärsin, 
että näin voi sanoa vain Isä, joka ra-
kastaa minua. Tuo rakkaus sai aikaan 
vastarakkautta.

Joskus parannussaarna voi käsi-
tellä meidän ajankäyttöämme. Sekin 
on tärkeä aihe, sillä prioriteettimme 
ovat usein niin väärät, että meillä ei 
ole aikaa Jumalalle.

Kerran koin itseni poikkeuksel-
lisen ahdistuneeksi ja uupuneeksi. 
Ajattelin, että nyt täytyy pysähtyä ru-
koilemaan ja päätin paastota yhden 
päivän. Oloni ei kuitenkaan kohentu-
nut vaan päinvastoin. Lopulta lääkäri 
määräsi minut sairaslomalle työuupu-
muksen tähden. 

Olin ollut tietoinen siitä, että Ju-
malalla oli jotain uutta suunniteltu-
na minulle ja jatkoin vieläkin omaa 

ponnistustani. Silloin eräs ihminen 
toi minulle sanan Herralta: ”Mitään 
ei tapahdu, ennen kuin olet levän-
nyt.” Jumala ei odottanut minulta 
mitään muuta kuin lepoa. Tein pa-
rannuksen ja käytin muutaman kuu-
kauden vain elämästä nauttimiseen 
ja laiskotteluun, kunnes voimani 
jälleen palasivat. Tuon kokemuksen 
myötä opin, miten tärkeää on myös 
laiskottelu.

On suuri vaara, että me hen-
gellistämme elämäämme liikaa. Ei 
Jumala kiellä meiltä harrastuksia ja 
rikasta elämää. Hän haluaa meidän 
myös lepäävän. Meillä täytyy vain 
olla tasapaino hengellisen elämän, 
levon ja työn suhteen. Silloin voim-
me elää rikasta ja hedelmää tuotta-
vaa elämää. 

PaRaNNUssaaRNa ON sIeLUNHOITOa
Kerran eräs saarnamies puhui paran-
nuksesta tavalla, joka sai kuulijat lähes 
raivoihinsa. Hän puhui ylhäältä päin 
sydämen kovuudella, eikä puhujassa 
itsessään ollut vähääkään nöyryyttä ja 
murtuneisuutta. Ihmiset kokivat, että 
saarnamies haukkui kuulijoita, ja siksi 
he suuttuivat. 

Nöyryys ja murtuneisuus ovat tär-
keitä ominaisuuksia julistajalle. Mei-
dän puhujien on hyvä tiedostaa, että 
kaikki kritiikki ei johdu aina siitä, että 
kuulijoilla on syntiä elämässä. Joskus 
se synti voi olla puhujan omassa sy-
dämessä. 

Parannusta saarnattaessa on tär-
keä ymmärtää, että saarnaaminen on 
sielunhoitoa. Kyse on hyvin herkistä 
ja syvistä asioista ihmisten elämäs-
sä. Runoilija Vilho Rantasen sanoin: 
”Älkää ankarin käsin sattuko sydä-
meen, jonka harpussa soivat sävelet 
särkyneen. Jollet sä ruokoa maasta 
korjata talteen vois, jätä se mestarin 
huomaan, väisty vaieten pois.” 

Parannus on positiivinen asia ja 
parantava kokemus, kun se tulee oi-
keassa hengessä ja Jumalalta.

Parannuksesta puhuminen niin, 
että se tuottaa hyvää hedelmää, on 
vaikea tehtävä. Olisi helpompaa olla 
hiljaa, ettei tee virheitä, ei satuta ke-
tään ja kukaan ei suutu. Mutta siitä 
täytyy puhua. Voi meitä, jos emme 
varoita, kun Pyhä Henki kehottaa. 
Siksi: rukoile niiden puolesta, joille se 
on tehtäväksi annettu, että he sen hy-
vin ja taidollisesti suorittaisivat. 

”Taidolliset loistavat, niin kuin 
taivaanvahvuus loistaa, ja ne jotka 
monta vanhurskauteen saattavat, 
niin kuin tähdet, aina ja iankaikkises-
ti.” (Dan. 12:3)
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Hämeenlinnan alueella 
sijaitseva Hauhon kylä 
osoittautui kesän ta-

pahtumissa hyvin toimivaksi 
tapahtumapaikaksi sijaintinsa 
puolesta. Väkeä kokoontui 
sinne tavallista enemmän eri 
puolilta Suomea, sillä etäi-
syydet sinne ovat paremmat 
kuin pääkaupunkiseudulle. 
Myös edulliset majoitus-
mahdollisuudet One Wayn 
omissa tiloissa sekä muissa 
majoituspalveluissa tekivät 
osallistumisen kaukaakin hel-
poksi.

One Way -konferenssi 
osoittautui merkittäväksi ta-
pahtumaksi monille osallis-
tujille. On aivan eri asia olla 
paikan päällä kokemassa Py-
hän Hengen läsnäoloa ja us-
kovien yhteyttä kuin katsoa 
ohjelmaa myöhemmin tv:stä 
tai netistä. Hengelliset juhlat 
ovat Jumalan keksintö – Raa-
matussa puhutaan juhlista 
paljon – ja siksi mekin niitä 
järjestämme, sillä niihin kät-
keytyy erityinen siunaus.

jo monissa johtotehtävissä ja tietää, 
mistä on kysymys. Hän suostui toimin-
nanjohtajaksi kyseltyään rukouksessa 
asiaa ensin Herralta. Ilman tietoisuutta 
Jumalan kutsusta tehtävä voisi jäädä ly-
hytaikaiseksi. 

Koko One Wayn johdolla on vahva 
luottamus siihen, että tehtävään va-
littiin oikea henkilö ja oikeaan aikaan. 
Tapani jatkaa edelleen hallituksen pu-
heenjohtajana, Sanan opettajana sekä 
johtaa mediatyötämme. Hän on näin 
edelleen mukana työssä ja samalla vah-
vana tukena koko uudelle johtajistolle, 
joka on käynyt tarvittavan nuorennus-
leikkauksen viime aikoina.

aNNe LeHTOMäKI sIUNaTTIIN 
HOITaMaaN HaLLINTOa 
Tepon vaimo, Anne Lehtomäki, siu-
nattiin myös uusiin tehtäviin Tepon rin-
nalle. Hän otti vastuulleen One Wayn 
kasvavan ”hallintohimmelin”. Se on 
ollut suuressa myllerryksessä työn laa-
jennuttua viime aikoina voimakkaasti 

erityisesti kotimaassa. Leena Kinnunen 
palkattiin keväällä hetkeksi kehittä-
mään koko hallintokoneistoa, ja syk-
syllä hän luovutti sen Annen hoidetta-
vaksi. 

Tämänkokoisen yhdistyksen hallin-
toa koskevat monet erilaiset lakipykä-
lät, jotka täytyy täyttää ja joita täytyy 
valvoa jatkuvasti, jotta säilytämme 
poliisihallituksen luottamuksen ja toi-
milupamme. Tähän asti sitä aluetta on 
hoidettu osa-aikaisesti ja osittain va-
paaehtoisin voimin, mutta työn kasvu 
pakotti palkkaamaan oman työntekijän.

Elokuussa järjestetty One Way 
-konferenssi oli monella tavalla uusien 
askelten tapahtuma. Se piirsi kuvaa sii-
tä uudesta, johon Pyhä Henki on One 
Waytä viemässä ja joka on ollut Hänen 
suunnitelmissaan jo kauan. 

– One Waytä on rakennettu vuo-
sikymmenet, ja nyt se alkaa olla val-
mis astumaan niihin tehtäviin, joita 
varten se on syntynyt, totesi Tapani 
Suonto. 

– Vuosikymmenten aikana monet 
ihmettelivät, mistä tässä on oikein ky-
symys. Tässä One Way nyt on, Jumalan 
rakentamana ja valmiina uusiin haastei-
siin. 

TeKsTI Tapani SuonTo  •  KUVa atte auviNeN

elokuussa järjestetty one Way -konferenssi oli monella tavalla historiallinen. tapahtuma 
järjestettiin ensimmäistä kertaa muualla kuin espoossa. pitkäaikainen toiminnanjohtaja 
tapani Suonto jätti toiminnanjohtajan tehtävät ja uudeksi toiminnanjohtajaksi siunattiin 
teppo Lehtomäki.  Myös uudet työkeskukset one Way Center ja toivon Majatalo ajettiin 
sisään konferenssin tapahtumapaikoiksi.   

TOIMINNaNjOHTaja VaIHTUI 

TaPaNI jäTTI TaaKKaNsa
Tapani Suonto on toiminut One Way 
Missionin ruorissa sen perustamisesta 
lähtien – pientä taukoa lukuunottamat-
ta 2020 luvulla – ja sai juhlilla viimein 
luovuttaa taakkansa nuoremmille har-
teille. 

– Olo on hyvin helpottunut, totesi 
Tapani juhlien jälkeen. – Toiminnanjoh-
taja joutuu elämään sekä henkivaltojen 
että ihmisten jatkuvassa puristuksessa. 
Uskon, että paine tässä mielessä nyt 
vähenee, mutta samalla pyydän, että 
muistatte uutta toiminnanjohtajaa jat-
kuvasti rukouksessa. Hänen tehtävänsä 
ei ole helppo.

TePPO LeHTOMäKI asTUI RUORIIN
Uusi toiminnanjohtaja Teppo Lehtomä-
ki on nuoresta iästään huolimatta ollut 

One Way -konferenssissa puhalsivat uudet tuulet 
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Jokainen voi olla hengellinen 
johtaja siinä ympäristössä, mis-
sä hän elää. Hengellisiä johta-

jia tarvitaan kipeästi tänä päivänä.
Tuoreimmassa kirjassaan Ta-

pani Suonto tuo hyvin esille, mitä 
hengellinen johtajuus on ja mitä 
se ei ole. Hengellinen johtajuus ei 
ole ihmiselle vaikea tehtävä vaan 
mahdoton – ilman Pyhän Hengen 
voimakasta ja jatkuvaa apua. Kir-
ja on käytännönläheinen ja antaa 
myös työkaluja hengelliseen joh-
tajuuteen. Hengelliset johtajat 

kasvavat Jumalan koulussa. Tapani 
Suonnon yli 40 vuoden kokemus hen-
gellisestä johtajuudesta ja siihen liitty-
vistä kivuista ja haasteista, joista hän 
avoimesti kertoo, puhuttelee syvästi. 

Vuonna 1983 käynnistyi Perjantai 
Kristukselle -kampanja Helsingissä. 
Toiminta jatkui vuodesta toiseen, ja 
laajeni lopulta merkittäväksi lähetys-
järjestöksi kolmelle eri mantereelle: 
Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan. 
Suomessa se levisi kymmenille paik-
kakunnille ja sai kansainväliseksi ni-
mekseen One Way Mission. 

Kaikki nämä vuodet työtä on 
johtanut toiminnanjohtaja Tapa-
ni Suonto, joka tässä kirjassa va-
lottaa niitä tekijöitä, joihin One 
Wayn synty ja voimakas kasvu 
ovat perustuneet. 

HENGELLINEN JOHTAJUUS
ja tapani suonnon kokemus siitä
TeKsTI LeeNa KiNNuNeN

LIITy HaUHON esIRUKOILIjOIHIN

Koulutamme evankelistoja, 
sielunhoitajia ja laulajia, 
opetamme Jumalan sanaa 

sekä hoidamme ja varustamme 
ihmisiä joka viikko Hauholla sijait-
sevassa One Way Centerissä. Se, 
miten Jumala saa ilmestyä tuossa 
keskuksessa, vaikuttaa suoraan 
kaikkeen siihen työhön, mitä 
teemme koko Suomessa.

Toivon Majatalossa hoidam-
me särkyneitä ja moninaisissa 

Hauholla sijaitsevat one Way Center ja toivon Majatalo ovat tärkeitä keskuk-
sia one Wayn kotimaantyössä. Siksi ne tarvitsevat paljon esirukousta.

ahdistuksissa olevia kanssamatkaa-
jiamme. Tämäkin työ tarvitsee pal-
jon esirukousta.

Me uskomme rukouksen voimaan, 
sillä olemme nähneet rukouksen vai-
kutuksen työssämme jo lähes 40 vuo-
den ajan. Tuskin mitään merkittävää 
tapahtuu ilman rukousta. Siksi olem-
me kokoamassa erityistä esirukoilijoi-
den joukkoa näiden Hauhon keskus-
ten taustavoimaksi.

V e R K K O K a U P P a
Värikkäitä vaatteita Nepalista reilun kaupan hengessä!

www.nepalska.fi     facebook.com/nepalska/

Tiedotamme kaikista viikoit-
taisista tapahtumista ja muista ru-
kousaiheista sekä työn tuloksista 
netin kautta kaikille rukoustiimiin 
ilmoittautuneille. Jos haluat tulla 
mukaan erityiseen Hauhon esiru-
koustiimiin, lähetä yhteystietosi 
osoitteeseen: 
hauhonrukoilijat@onewaymission.fi

SOITA
LAhjOITuSpuheLu
0600 02 812

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

Tue One Wayn  TV-TyöTä
ja kOTimaan TOiminTaa



8 R a p o R t t i   4 / 2 0 2 2

VASTUUNKANTAJAPÄIVÄT
Pe 4.11. klo 18 – su 6.11. klo 13

Poikkeuksellisesti vain One Wayn työssä vastuuta kantaville 
tarkoitettu rakentumis- ja suunnittelutapahtuma. Mukana 
One Wayn koko johtotiimi sekä kaikki pastorit ja evankelistat.

11.–13.11.2022

EVANKELISTAKURSSI
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 tai 040 412 0885

17.–20.11.2022

ESIRUKOUSPÄIVÄT
to 17.11 klo 18 – su 20.11. klo 13

Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista 
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuunkan-
tajia eri puolilta Suomea.

18.–20.11.2022

SIELUNHOITOSEMINAARI
pe 18.11. klo 18 – su 20.11. klo 13

Opetusta sielunhoidosta sekä sielunhoitotyöstä kiinnostu-
neiden ja sitä tekevien rakentamista ja varustamista. Mukana 
Jari Välilä ja Ensio Manni.

25.–27.11.2022

NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN LEIRI 
pe 25.11. klo 18 – su 27.11. klo 13

Nuoria ja nuoria aikuisia varustava viikonloppu. Mukana 
Teppo Lehtomäki, Jari Korhonen ja Markus Sainio.

2.-4.12.2022

ELÄKELÄISPÄIVÄT 
pe 2.12. klo 18 – su 4.12. klo 18

Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja 
vihannat.  (Ps. 92:15)
Mukana Tapani Suonto, Jari Lindroos, Santtu Theslund, Tii-
na Sinkkonen, Sirkka-Liisa Virta ja Sirpa Andell. Tapahtuma 
päättyy Messias-oratorioon Hauhon kirkossa klo 18. 

4.–6.11.2022

Hauholla
TAPAHTUU 2022–2023

4.12.2022

MESSIAS-ORATORIO 
su 4.12. klo 18 Hauhon kirkossa

One Voice -kuoro ja Hauhon kirkkokuoro säestäjien ja oop-
peravoimien vahvistamina. Ilmainen pääsy!

6.12.2022

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
su 6.12. klo 15 

Musiikkia, puheita, rukousta isänmaan puolesta sekä juhla-
kahvit.
Mukana Teppo Lehtomäki, Tapani Suonto ym. 
Musiikissa Hope Singers.

8.–11.12. 2022

ESIRUKOUSPÄIVÄT
to 8.12. klo 18 – su 11.12. klo 13 

Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista 
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuun-
kantajia eri puolilta Suomea.

23.12.–26.12.2022

JOULU YHDESSÄ
pe 23.12. klo 18 – ma 26.12. klo 15 

Tule rakentamaan yhteinen joulu kanssamme. Yhdessäoloa, 
rukousta, yhteislaulua ja yhteistä ohjelmaa läpi joulun. Mu-
kana One Wayn pastoreita ja muita vastuunkantajia. 
Koko joulun ruokailu ja majoitus 160 €/henkilö. 

26.12.2022

TAPANINPÄIVÄN KAHVIT
ma 26.12. klo 14 

Lähde Tapaninpäivän ajelulle Hauholle. Kahvipöytä katettu-
na klo 14.00. Puhujana Tapani Suonto. (Kaikille Tapaneille 
ilmainen kahvi) 

31.12.2022

UUDEN VUODEN VASTAANOTTO
la 31.12. klo 16–22 

Santtu Theslund, Harri Rämö ja Teppo Lehtomäki
Mahdollisuus yöpyä.

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

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA
tilaisuuksiin, joihin aiot osallistua ja majoittua.

Majoittumiseen tarkemmat ohjeet viereisellä sivulla.
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kotimaa

5.–8.1.2023
Les Wheeldon

RAAMATTU AVAUTUU
to 5.1. klo 18 – su 8.1. klo 13 

Rakastetun raamatunopettajan Les Wheeldonin seminaari. 

13.–15.1.2023

ARMOLAHJAT KÄYTTÖÖN 3
pe 13.1. klo 18 – su 15.1. klo 13

Opetusta armolahjoista ja niiden käytöstä sekä rukousta 
armolahjoja kaipaavien puolesta. Mukana Jari Lindroos ja 
Teppo Lehtomäki. 

20.–22.1.2023

MIESTENPÄIVÄT
pe 20.1. klo 18 – su 22.1. klo 13

Miesten yhteys- ja rakentumispäivät kaiken ikäsille miehille. 
Mukana monia Jumalan miehiä.

27.–29.1.2023

SIELUNHOITOSEMINAARI
pe 27.1. klo 18 – su 29.1. klo 13

Opetusta sielunhoidosta sekä sielunhoitotyöstä kiinnostu-
neiden ja sitä tekevien rakentamista ja varustamista. Mukana 
Jari Välilä ja Ensio Manni.

3.–5.2.2023

NAISTENPÄIVÄT
pe 3.2. klo 18 – su 5.2. klo 13

Naisten yhteys- ja rakentumispäivät kaikenikäisille naisille. 
Mukana Tiina Sinkkonen, Leena Kinnunen, Maija Nyman ja 
monia muita.

9.–12.2.2023

ESIRUKOUSPÄIVÄT
to 9.2. klo 18 – su 12.2. klo 13

Rukousta, opetusta, yhteislaulua, ylistystä ja rakentumista 
yhdessä. Mukana monia One Wayn pastoreita ja vastuunkan-
tajia eri puolilta Suomea.

Majoitus ja ruokailut yht. 35 euroa / vrk tai 70 euroa / viikonloppu (pe–su), omat liinavaatteet

Centerin majoitustiloista:
16 huonetta (1–5 hh) kahdessa 
kerroksessa, 39 vuodepaikkaa.
WC:t ja suihkut sijaitsevat  
käytävällä. 

1. kerros: 
•	 inva-wc,	suihku	ja	lastenhoito-

huone
•	 oleskelusali	ja	kirjasto
2. kerros: 
•	 kokoontumistilat	ja	ruokasali

Kerrosten välillä kulkee hissi, 
johon mahtuu pyörätuoli.

Majoituksen hinta:
•	 35	€/vrk,	sisältää	ruuat
•	 70	€/vkl	pe–su

Omat liinavaatteet mukaan 
(lakanat, tyynyliina ja pyyhe).

Ilmoittautuminen majoitukseen:
•	 puhelimella	050	479	0951	(ei	teksti-

viestillä) (ti–to klo 9–15)
•	 sähköpostilla	 
majoitus@onewaycenter.fi

Ilmoita majoitusta varatessasi:
•	 nimi,	puhelinnumero,	sähköposti-

osoite, paikkakunta
•	 tapahtuma,	majoitusaika
•	 ruoka-	tai	muut	rajoitteet
•	 jos	ilmoitetaan	useampi	henkilö, 

kaikilta yllä olevat tiedot.
Kun majoitusvaraus varmistuu,  
saat vahvistuksen sähköpostiisi.
Huom: Emme voi ottaa koiria 
OW Centerille.

ONE WAY CENTER – majoittuminen
Vihniöntie 4, 14700 Hauho

Tervetuloa Hauholle!
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TeKsTI Leena Kinnunen  •  KUVa taRja joKeLaiNeN

Pyhän Hengen hoidossa sielunhoitoviikolla

HauHo

Hauholla järjestettiin heinäkuun puo-
livälissä sielunhoitoviikko. osallistujia, 
niin miehiä kuin naisiakin, oli paikalla 
runsaasti. ilmapiiri tapahtumassa oli 
avoin ja turvallinen heti alusta lähti-
en. osallistujat keskustelivat varsin 
vilkkaasti kokemuksistaan ja saimme 
jakaa yhdessä asioita. 

Ohjelma oli monipuolinen. Ensio 
Manni puhui mm. siitä, millai-
nen Jumala-kuva meillä on. 

Kyösti Florin opetti mm. identiteetis-
tä ja itsetunnosta sekä siitä, keitä me 
olemme Kristuksessa ja miten Jumalan 
sana parantaa meitä. Leena Junnilan 
opetus puolestaan luotasi syvälle vai-
keisiin tunteisiin. Asioita jaettiin ryhmis-
sä ja niitä pääsi työstämään myös hoi-
tavan kirjoittamisen ryhmässä.

Palaute päivistä on ollut hyvää, ja 
joillekin osallistujille viikko on ollut erit-
täin merkittävä. 

Sarin mielestä päivät olivat todel-
la hyvät. Aiheet olivat monipuolisia 
ja asioita käsiteltiin laajasti. Ryhmissä 
pystyi jakamaan asioita ja tutustui ih-
misiin. Päivien aikana tuli myös uusia 
ihmissuhteita. Lisäksi tarjolla oli hen-
kilökohtaista rukousta ja hoitavan kir-
joittamisen ryhmä. Päivien aikana sai 
tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä sai roh-
kaisua.

Myös Tarja kiittää kurssista ja sen 
hengestä. Tarja kertoo, että hänellä on 
30 vuotta ollut psyykkinen sairaus, jon-
ka puolesta hän on rukoillut 18 vuotta, 
ja josta hän parantui viikon aikana. Suu-
ri kiitos siitä Herralle! Yhteys päivillä oli 
myös ihanaa.

Arja kertoo, että Pyhän Hengen 
läsnäolo hoiti jo ensimmäisestä illas-

ta lähtien, ja pala palalta viikon aika-
na sai hoitoa omille haavoilleen. Oi-
valluksena viikon aikana tuli se, että 
myös itseään tulee rakastaa ja kunni-
oittaa. Ryhmätöissä oli Arjan mukaan 
hyvin avoin ilmapiiri ja niissä sai olla 
sellainen kuin on. Viikon jälkeen hän 
on huomannut, että ihmispelko on 

vähentynyt ja hän on uskaltanut tulla 
enemmän näkyväksi.

Minulle itselleni suuri ”löytö” oli 
se, miten Jumalan sanassa ja evanke-
liumissa on voima, joka todella hoitaa 
ja parantaa meitä. Jumalan sanaa kan-
nattaa siksi lukea, sillä se on lääke koko 
ruumiillemme (San. 4:22). 

Kurssi- ja koulutuskeskus One Way Center aloitti syksyllä 2022 toimintansa 
Hauholla. Kurssitarjonta on ollut monipuolista, eri aiheisia kursseja on suunnat-
tu useille ikäryhmille, lapsista eläkeläisiin. Hauho on myös paikkakuntana idylli-
nen ja maaseutumainen, joka toimii erittäin viihtyisänä miljöönä vaikkapa ulkoi-
luun kurssin vapaa-ajalla ja rauhalliseen viikonlopun viettoon. Tässä muutamien 
kursseille osallistuneiden kävijöiden jakamia kokemuksia. 

Sari Koskela nautti sielunhoitoviikosta.
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TeKsTI MarKuS Sainio  •  KUVa piXaBaY.CoM

KUVa HaNNa toRvaLdS

Evankelistakurssi innostaa ja vapauttaa evankelioimaan 

Kursseilla  
tullaan tutuiksi

jeesus sanoi: ”eloa on paljon mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, 
että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseensa.” oma rukoukseni on jo pitkää ollut 

tämä jeesuksen opettama rukous työmiehistä, joita tarvitaan leikkaamaan satoa.

Saimme viettää siunausrikasta 
evankelistakurssia 5.–7.8. Hau-
hon One Way Centerillä. Talo oli 

täynnä, kun kurssilaisia ja henkilökun-
taa oli paikalla noin nelisenkymmen-
tä. Opettajina toimivat Teppo Lehto-
mäki, Jari Lindroos ja minä Markus 
Sainio. Käsittelimme opetus-osioissa 
mm. evankelistan kutsumusta, mil-
laista sanomaa evankelista julistaa ja 

Seuraava kurssi järjestetään One 
Way Centerillä 11.-13.11.22. Jo-
kainen kurssilainen tarvitsee seura-
kunnan suosituksen. Kurssin hinta 
on 70 € (omin liinavaattein), hinta 
sisältää majoituksen, opetuksen ja 
ruuat. Kannattaa ilmoittautua hy-
vissä ajoin mukaan, jotta voit var-
mistaa paikan itsellesi. Lisätietoja: 
markus.sainio@rukoushuone.fi

”Parasta oli yhteys ympäri Suomea 

tulleiden kristittyjen kanssa ja sama 

palo kertoa ihmisille Jeesuksesta.” Eeli

”Parasta kurssissa olivat monipuoliset 

opetukset sekä ilmapiiri. Suosittelen 

kurssia jokaiselle, joka vähääkään on 

kiinnostunut evankelioimaan ihmisiä.” 
Oskari

”Koin kurssin innostavana ja vapaut-

tavana kokemuksena. Sain vahvistua 

ja virvoittua. Hengellinen vaikutus oli 

syvä ja antoisa.” Martin

Tässä muutaman kurssilaisen kokemuksia: 

miten johdattaa ihminen Jeesuksen 
luokse. 

Ilmapiiri oli heti alusta alkaen hy-
vin innoittava ja rohkaiseva. Rukoi-
limme kurssilla paljon ja koimme, 
kuinka Pyhä Henki virvoitti, uudisti ja 
terävöitti kutsumusta. Harjoittelimme 
myös käytännössä ihmisten kohtaa-
mista niin Hauholla kuin Hämeenlin-
nassakin.

OW Centerin oleskeluhuo-
neessa on mukava seurustel-
la kurssien ohjelmatauoilla. 
Tässä lauluviikon osallistujia, 
vasemmalta Pirjo Jääskeläi-
nen, Niilo Kuivalainen, Merja 
Lazarov, Pertti Herrala, Kim-
mo Sinikivi ja Merja Kuivalai-
nen.
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HauHo

Kaikki armolahjat 
tulevat Herralta.

TeKsTI Hanna TorvaLdS   •  KUVa teppo LeHtoMäKi

Armolahjakurssilla koettiin vahvaa Herran läsnäoloa

– Herra on todella täyttänyt minua! iloitsi yksi syyskuun armolahjaviikonlopun 
osallistujista. toinen kiitti siitä, että hän oli niin virvoittunut ja rohkaistunut kurs-
silla, että hänellä on nyt jano viedä kaikki oppimansa omaan seurakuntaansa.

Paavali kehottaa meitä tavoittele-
maan armolahjoja seurakunnan 
rakentamiseksi. Mutta armolahjat 

rakentavat myös yksilöitä. Sen saivat 
henkilökohtaisesti kokea kaikki, jotka 

osallistuivat Teppo Lehtomäen ja Jari 
Lindroosin vetämään Armolahjat käyt-
töön -viikonloppuun. 

Viikonlopun aikana saimme ope-
tusta tiedon sanoista, kielillä puhu-

misesta ja uskon lahjasta. Kaikki ar-
molahjat tulevat Herralta ja meidän 
tulee tavoitella niitä, mutta toisaalta 
on tärkeä tietää, että lahjat eivät pe-
rustu ihmisen hyvyyteen tai huonou-
teen. Moni totesikin, että viikonloppu 
käynnisti heissä prosessin, joka toi-
vottavasti jatkuu, ja samalla he ovat 
saaneet rohkaisua armolahjojen käyt-
tämiseen.

Opetuksen välillä jakauduimme 
pienryhmiin, joissa oli helppo puhua 
omista koke-
muksistaan ja 
esittää kysymyk-
siä. Ryhmissä 
myös rukoilim-
me toistemme 
puolesta. Ei ihme, että kurssilaiset an-
toivat pelkästään positiivista palautetta 
viimeisenä päivänä:

– Ihanan virkistävä kurssi. Herra on 
todella täyttänyt minua. 

– Tulin aika tukossa tänne, muka-
vuusalueeni ulkopuolelle. Mutta Her-
ra kohtasi syvästi. Tämä on ollut ihan 
mieletöntä – haluan ehdottomasti tulla 
seuraavaankin armolahjaseminaariin! 

– Herra on totisesti koskettanut ja 
ollut läsnä täällä. En ole koskaan ennen 
saanut kokea näin valtavaa Pyhän Hen-
gen läsnäoloa ja yhteyttä. Olen saanut 
virvoittua valtavasti.

Tavataan seuraavalla Armolahjat 
käyttöön -kurssilla!

TeKsTI SirKKa-LiiSa virTa  •  KUVa piXaBaY.CoM

Jumalan kohtaamisen viikko

Syyskuun viimeinen esirukousviikko 
oli todellinen jumalan kohtaamisen 
viikko, jossa jokainen toi hengellisesti 
jotain tullessaan ja vei jotain mennes-
sään. Siinä toteutui sana: ”…että te 
yhtä olisitte”.

Herra oli Pyhän Henkensä kautta 
kapellimestarina ja Hänellä oli 
tahtipuikko. Me rukoilijat olim-

me kukin erilaisia soittimia. Soittimet 
otettiin esiin koteloistaan, särkyneet 
kohdat hoidettiin ja soittimet viritet-
tiin, ja kun kapellimestari nosti kätensä, 
soitto alkoi. Paikoin suruvoittoisesti ja 
paikoin ylistykseen nousten.

Olihan Mestarimme Jeesus tehnyt 
rikkaan ja riitasoinnuttoman sävellyksen 
juuri näihin päiviin.

Ja lopuksi meille jäi vielä tuliaisiksi 
Pekka Simojoen kaunis laulu Lähde: 
”Lähde virtaa, kunnes keitaan aikaan 
saa, uutta kasvaa erämaa.”

Pyhä Henki oli
kapellimestarina.
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Kaikki armolahjat 
tulevat Herralta.

TeKsTI Hanna TorvaLdS   •  KUVaT piRjo jääSKeLäiNeN ja HaNNa toRvaLdS

Laulutekniikkaa ja ihanaa Hengen yhteyttä

Heinäkuiset Hauhon laulupäivät antoivat paljon, paljon 
enemmän kuin kurssikutsussa luvattiin. Musiikin teorian, 
stemmalaulun ja yksityisen laulunopetuksen lisäksi saim-
me rukoilla ja ylistää Herraa, joka pyhän Henkensä kautta 
oli vahvasti läsnä koko kurssin ajan.

Tuttuja ovat nyt myös isäntämiehen asento ja erilaiset 
laulurytmit sekä äänenavaustekniikat, joita moni kurssi-
lainen päätti jatkaa kotonaan. Oli hienoa, että kolmen-

kymmenen kurssilaisen joukossa oli niin paljon aviopareja – 
yhdessä on helppo harjoitella laulutekniikkaa kotonakin.

Yksi aviopareista oli Pälkäneen Luopioisista tullut Tuija ja 
Pertti Herrala. Idean kurssille tulemisesta he saivat kahdel-
ta eri ystävältään, jotka toisistaan tietämättä kehottivat heitä 
lähtemään One Way Centerin lauluviikolle. 

– Olin ensin tänne tulemista vastaan, myöntää Tuija Her-
rala. – Vaikka tiesin, että en jää kotiin, jos mieheni Pertti läh-
tee. Ja tajusin senkin, että jotain hyvää on tulossa, koska mi-
nulla oli niin suuri vastustuksen henki.

Pertti ja Tuija laulavat Pälkäneen katukappelin Saviruuk-
ku-musiikkiryhmässä. Molemmat kokivat lauluviikon todella 
antoisana. 

– Saimme sitä, mitä lähdimme hakemaan, Pertti toteaa. – 
Tämä laulukurssi on vapauttanut minua – varsinkin se ilta, kun 
lauloimme yhdessä ja laulu nousi ikään kuin Hengen maa-
ilmaan. Se mursi ja lääkitsi, vapautti ja paransi. Olen myös 
saanut kokea ihanaa yhteyttä ja oppinut lisää laulutekniikkaa. 

Tuija yhtyy miehensä sanoihin. – Hengellinen ilmapiiri 
täällä on ollut kuin yhtä kokousta ihan ensimmäisestä tiistai-
illasta lähtien. Olen ollut kuin kuplassa koko tämän viikon.

Lauluviikon ihanat vetäjät Tiina Sinkkonen ja Leena Liimatainen

Tuija ja Pertti laulavat yhdessä
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TeKsTI aNNi LeHtoMäKi-LeSKiNeN    KUVa jaNi KRöGeR

Terhi Kröger yritti pitkään löytää 
maailmassa olevasta tarjonnasta 
täyteyttä sisimpänsä tyhjyyteen. 

Sitä ei kuitenkaan löytynyt, ja hän eli 
vahvasti alkoholin kahleissa. 

Vuosia näin elettyään Terhi oli si-
säisesti jo niin rikkinäinen ja monien 
pelkojen vanki, ettei hän voinut enää 
muuta kuin kääntyä Jeesuksen puoleen 
kesällä 1999. 

– Jumala näki minun sydämeeni, 
että olin valmis antamaan koko elämä-
ni Hänelle, Terhi toteaa. Hän oli vih-
doinkin valmis jättämään koko vanhan 
elämänsä taakseen ja alkamaan seurata 
Jeesusta täydestä sydämestä.

Seuraavana aamuna Terhi sai ko-
kea valtavan suurta rauhaa sekä ennen 
kaikkea juuri sellaista sisäistä täyteyttä, 
jota hän oli yrittänyt maailmasta etsiä. 

– Oli ihanaa ymmärtää oikeasti, 
mitä minulle oli tapahtunut, Terhi iloit-
see. Hänelle uskoontulo ei ollut järjel-
lä ajateltava asia, vaan syntyi täydestä 
sydämen antautumisesta. Raamatun 
lukemisen myötä Terhi sai todella ym-
märtää uudestisyntymisen merkityksen 
ja tajusi, miten valtavan työn Jumala oli 
hänessä tehnyt.

seKä aMMaTTI eTTä seURaKUNTa 
eTsINNässä
Uskoontulonsa aikoihin Terhi opiskeli 
insinöörin ammattiin. Insinöörinä työs-
kennellessään hän kuitenkin koki, ettei 
tämä ala ollut ollenkaan hänen juttunsa. 
Äitiyslomalla ollessaan Terhi sai ajatuk-
sen lähteä opiskelemaan sosionomiksi. 
Jumalan johdatuksessa hän pääsikin 

Vasta Jumala antoi rauhan,
jota maailmasta ei löytynyt

Kuopiolainen terhi Kröger kuuli en-
simmäisen kerran pysäyttävästi us-
konasioista 1990-luvun alussa, kun 
häntä evankelioitiin kadulla. omien 
sanojensa mukaan terhi ei ollut vielä 
silloin valmis luopumaan syntielä-
mästään, koska tiesi mitä se maksaa. 
– Kukaan ei sanonut minulle, että pi-
täisi tehdä parannus, mutta sisäisesti 
tiesin, että uskoontulo vaatii sen.
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yllättäen opiskelemaan sosionomi-dia-
koniksi. – Myöhemmin olen saanut huo-
mata, miten sosionomin työt ovat avan-
neet minulle paljon mahdollisuuksia 
kertoa ihmisille Jeesuksesta.

Uskoontulon jälkeen Terhi ei heti 
löytänyt itselleen seurakuntaa. – Kävin 
useissa eri seurakunnissa, mutta kos-
ka en silloin ymmärtänyt seurakuntaan 
kuulumisen tärkeyttä, jäin kaikesta vä-
hän irralliseksi, Terhi toteaa.

Etsimisprosessinsa aikana hän kävi 
myös sellaisissa kokouksissa, joissa koki 
suuria ristiriitoja opetuksessa. Kuiten-
kin nämä tilanteet opettivat olemaan 
herkkänä Jumalan äänelle ja Raamatun 
sanalle. Myöhemmin vuonna 2011 hän 
löysi yhdessä miehensä Janin kanssa 
oman kotiseurakuntansa ja he liittyivät 
Kuopion Vapaaseurakuntaan.

HeITTäyTyMINeN jUMaLaN VaRaaN
Terhi oli jo pidemmän aikaa ajatellut, 
että menestyminen oli elämässä tär-
keää, niin opiskelussa kuin työelämäs-
säkin. Kuitenkin hänen elämässään tuli 
aika, jolloin Jumala selvästi puhui hä-
nelle, että hänen olisi jättäydyttävä sil-
loisesta työpaikastaan Via Dia:lla pois. 

Samoihin aikoihin Terhi koki myös, 
että Jumala puhui hänelle One Way 
-seurakuntaan liittymisestä. Hän rukoili 
Jumalalta selvää johdatusta tahtonsa 
suuntaan. Jumala vastasi tähänkin ru-
koukseen, kun Tapani Suonto soitti Ter-
hille ja pyysi häntä Kuopiossa alkavan 
Opetuslapseuskoulun yhteyshenkilöksi 
vuonna 2019. Silloin Terhi tiesi, että 
nyt oli oikea aika lähteä liikkeelle. Hän 
kertoo myös, ettei hänellä ollut silloin 
tiedossa mitään palkallista työtä. 

– Jumala riisui minut tarpeestani olla 
jollakin lailla menestynyt, ja tunsin, että mi-
nun piti täysin heittäytyä Jumalan varaan. 

Niin Terhi sai vapautua menesty-
misen tavoittelustaan ja antautua ko-
konaan Jumalalle ja kutsulleen julistaa 
evankeliumia.

seURaKUNTa sIUNasI eVaNKeLIsTaKsI
Vuosien kuluessa Terhi aloitti aktiivisen 
katuevankelioinnin muutamien muiden 
uskovien kanssa. Hän alkoi myös yh-
dessä miehensä kanssa järjestää viikoit-
taisia “jalisiltoja”, joissa he pelaavat jal-
kapalloa ja kutsuvat mukaan ei-uskovia. 

Terhi kertoo, että ennen pelien alkua 
he rukoilevat alkurukouksen, ja sitten pe-
lien lomassa saavat kokea Jumalan vaiku-
tusta, kun ihmiset alkavat avautua erilai-
sista asioista. Näin syntyy hyvää yhteyttä. 

Myös työpaikoillaan Terhi on saanut 
kertoa uskostaan ja Jeesuksesta, mikä 
on ollut Terhille suuri rukousvastaus. 

– Koen, miten valtavasti Jumala ra-
kastaa ihmisiä, joita olen kohdannut, ja 
rukoilen, että saisin olla välittämässä 
Hänen rakkauttaan näille ihmisille sa-
noin ja teoin. Ja sitten kun huomaan, 
että ihminen on valmis kuulemaan, 
saan syventyä kertomaan evankeliumin 
sanomaa hänelle, Terhi kuvailee.

Kuopion One Way -seurakunnassa 
silloin pastorina ollut Teppo Lehtomäki 
kysyi Terhiltä, saavatko he seurakuntana 
siunata hänet Kuopion OW-seurakunnan 
evankelistaksi vuoden 2022 alussa. Tep-
po täsmensi vielä, että seurakunta halusi 
siunata sitä työtä, mitä Terhi jo teki. 

Terhi koki, että evankelistaksi siu-
naaminen vastasi täydellisesti hänen 
omaa kutsuaan. 

– Minulla on sydämessäni tosi suuri 
palo viedä evankeliumia ihmisille, hän 
riemuitsee.

Samalla hän koki kuitenkin suurta 
riittämättömyyden tunnetta. Varsinkin 
ennen uskoontuloaan hän oli kärsinyt 

sosiaalisten tilanteiden pelosta ja ajat-
teli nyt, ettei olisi evankelistan virkaan 
riittävän ulospäin suuntautunut.

Jumala kuitenkin kasvatti ja rohkai-
si Terhiä kulkemaan Hänen tahtonsa 
suuntaan, ja niin Terhi siunattiin seura-
kuntaan evankelistaksi.

KUTsUMUKseNa KadONNeIdeN 
LaMPaIdeN eTsIMINeN
Kun Terhille näin vahvistui kutsu lähteä 
mukaan Jumalan valtakunnan työhön, 
hän tiesi, ettei voisi toimia sosionomin 
työssä täysipäiväisenä. Jumala piti täs-
säkin asiassa hänen perheestään huolta. 
Terhi kertoo iloiten, miten hänen puo-
lisonsa Jani on tukenut häntä hengelli-
sessä työssä ja mahdollistanut vaimonsa 
osa-aikatyön. Samanaikaisesti Jumala 
johdatti Janille vakituisen työsuhteen. 

– On tosi valtavaa, että Jani on täy-
sin tukemassa sitä, että saan olla osa-
aikatyössä ja tehdä sitä Jumalan työtä, 
joka on minulle tärkeää, Terhi toteaa.

Hän kokee, että on todella saanut olla 
Jumalan johdatuksessa, ja haluaa jatkos-
sakin olla täysin riippuvainen ainoastaan 
Jumalasta. Hänelle on tärkeää saada vie-
lä evankeliumia niille, jotka eivät vielä ole 
kuulleet Jeesuksesta tai eivät ymmärrä, 
miten ihminen voi pelastua. 

– Jumala todella haluaa tänä aikana 
etsiä meidän kauttamme niitä kadon-
neita lampaitaan, Terhi tiivistää kutsu-
muksensa. 

Minä itse kaitsen lampaani ja vien 
itse ne lepäämään, sanoo Herra, 
Herra. Kadonneet minä tahdon et-
siä, eksyneet tuoda takaisin, haa-
voittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; 
mutta lihavat ja väkevät minä hävi-
tän. Minä kaitsen niitä niin, kuin oi-
kein on  (Hes. 34:15–16).

Vasemmalta oikealle: Maria 14 v, Kristiina 12 v , Terhi, Jani sekä perheen lemmikit Töpö, Nöpö ja Rita.
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One Wayn mediatyö – radio-oh-
jelmamme, netti-tv sekä anten-
nikanava 30 – ovat kasvaneet 

vaikutuksiltaan niin merkittäviksi, että 
niiden toiminnan supistaminen olisi 
monille katsojille suuri menetys. Saam-
me jatkuvasti palautetta ihmisiltä, joille 
viikonloppujen kohokohta on One Way 
TV:n ohjelmat. Tätä palautetta tulee 
kaikkialta Suomesta, sillä antennikana-
va tavoittaa ihmisiä maamme syrjäisim-
piä kolkkia myöten. Erityisesti harvaan 
asutuilla alueilla, missä vain antennika-
navat toimivat, kanava 30 on kasvanut 
merkittäväksi hengelliseksi ravinnon-
lähteeksi tuhansille ihmisille. 

Palautteesta päätellen kanavamme 
seuraajia löytyy lähes kaikista kirkkokun-
nista. Kaikkialla on myös paljon ihmisiä, 
jotka yhtyvät One Wayn edustamaan 
kristillisyyteen. Keskeisessä roolissa 

näyttävät olevan opetusohjelmat, mut-
ta myös kaikki muu ohjelmatoimintam-
me saa kiitosta. Harva jaksaa katsoa 
pelkkiä saarnoja peräjälkeen, ja siksi eri-
laiset haastattelut, elämäntarinat, mu-
siikkiohjelmat ym. ovat myös suosittuja.

Myös radio-ohjelmamme Radio 
Dein kanavalla ovat edelleen tärkeitä, 
sillä kaikilla ei ole televisiota. Radiota 
voi lisäksi kuunnella töiden ja askarei-
den lomassa.

MIsTä KaRsIa, KUN VaRaT eIVäT 
RIITä?
Nyt kun One Wayn talous on tiukentu-
nut huomattavasti, myös mediatyöm-
me on joutunut uuden tarkastelun 
kohteeksi. Lähetysajat ja työvoimakus-
tannukset ovat kaikista säästötoimis-
ta huolimatta suuret, ja se pakottaa 
miettimään, miten varat riittävät, jos 
taloutemme ei vahvistu lähiaikoina. 

Lähiaikoina joudumme jälleen te-
kemään uudet sopimukset seuraavalle 
vuodelle sekä Radio Dein että Digitan 
kanssa. Joudumme sitoutumaan lähe-
tysaikoihimme ja niiden kustantami-
seen. Siksi pyydämme teitä, joille me-
diatyömme on tärkeää, muistamaan 
tätä työsarkaa rukouksessa. 

On vaikea päättää, mistä karsia, kun 
varat eivät tahdo riittää kaikkeen, mitä ha-
luaisimme tehdä ihmisten auttamiseksi.  

TeKsTI tapaNi SuoNto

TeKsTI Tapani SuonTo  •  KUVa piXaBaY.CoM

Lähiaikoina joudumme tekemään 
uudet sopimukset digitan kanssa ensi 
vuoden lähetyksistä. päätös on vaikea, 
kun one Wayn taloustilanne on tiu-
kentunut viime kuukausina.

TV-KaNaVaMMe MeRKITys KasVaa,
mutta kanavan talous on vaikeuksissa

Joudumme nyt katsomaan tark-
kaan, mihin varat riittävät. Kyse 
ei ole romahduksesta, vaan siitä, 

että työtä tehdään aina niillä resursseil-
la, mitkä ovat käytettävissämme. Me 
suhteutamme toimintamme aina varal-
lisuuden määräämiin rajoihin. Mikäli tu-
lokehityksessä ei tapahdu parannusta, 
joudumme karsimaan toimintoja niin, 
että tulot ja menot ovat tasapainossa.

Tällä hetkellä akuutti tarpeemme on 
noin 200 000 euroa, jonka tarvitsemme 
tasapainottaaksemme tilanteen. Me 
tarvitsemme myös paljon lisää sään-

Maailman talousnäkymät ovat synkistyneet tämän vuoden aikana merkittävästi, ja 
se on vaikuttanut myös lähetysjärjestömme talouteen. Hätä ja haasteet kasvavat, ja 
samalla tulot ja valuutan arvo laskevat. Miltä taloustilanne näyttää tällä hetkellä?

nöllisiä tukijoita, kummeja ja muita kuu-
kausittaisia lahjoittajia, jotta toiminnan 
volyymi voidaan säilyttää nykyisellä 
tasollaan. Siksi olemme käynnistäneet 
taloustalkoot ja päättäneet avoimesti 
tiedottaa taloutemme tilasta.

Vuosien aikana olemme saaneet tes-
tamentteja ja muita suurempia lahjoituk-
sia taloutemme tueksi. Tänä vuonna niitä 
ei ole tullut. Näiden suurempien lahjoi-
tusten ja testamenttien turvin olemme 
voineet aikaisemmin rakentaa suuren jou-
kon työkeskuksia lähetyskentille ja mm. 
uuden kotimaan työkeskuksen Hauholle. 

Tämänhetkinen taloustilanteemme ei 
ole täysin poikkeuksellinen, sillä tällaista 
olemme kohdanneet aikaisemminkin. 
Kun olemme koonneet voimamme ruko-
ukseen, apu on aina tullut, ja työ on saa-
nut jatkua häiriöittä tähän päivään asti. 
Siksi kutsumme jälleen ystäviämme mu-
kaan rukoustaisteluun. Raamattu sanoo: 
”Jos pasuuna antaa epäselvän äänen, 
kuka silloin valmistautuu taisteluun.”

Moni saattaa kysyä, mitä jos ta-
loutemme ei enää riitäkään kaikkeen 
toimintaan? Silloin me tietysti vähen-
nämme toimintoja, ja se koskee en-
simmäisenä kotimaantyötämme. Me 
emme voi lopettaa tukeamme hädässä 
oleville orpolapsille, sairaille, vammai-
sille ym. köyhille lähetyskentillämme. 
Silloin joudumme vähentämään mm. 
TV-ohjelmiamme, radio-ohjelmiamme 
ja monia sellaisia työmuotoja, joiden 
lopettaminen ei lisää ihmisten hätää. 
Jotta tällaisiin ratkaisuihin ei tarvitsi-
si turvautua, pyydämme muistamaan 
työmme tarpeita rukouksessa.  

tiukka taloustilanne
One Wayllä 

ONe WAy TV
ANTeNNi  kANAVA jOkA kOskeTTAA

sEuraa onE WaYn läHEtYksiä 
antEnni-tV:n  kanavapaikalla 30 

Lauantai 
klo 9.00

Opetuslapseuskoulu 
klo 19.00

Iltaohjelmat
Sunnuntai

klo 9.00
klo 10.00 Sunnuntaijuhla 

klo 19.00 Iltaohjelmat
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Näin seuraat One Wayn  
lähetyksiä eri kanavissa
ANteNNi-tV
One Way TV on katsottavissa antenniverkkoa käyttä-
vissä televisioissa kanavapaikalla 30.

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

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

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

Lisätietoa sisäantenneista voit tiedustella elektroniik-
ka- ja kodinkonemyymälöistä.

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

oNe WAy tV NetiSSä:

Mene tietokoneen, tabletin 
tai puhelimen selaimella 
osoitteeseen oneway.tv

SeURAA SomeSSA

ONE WAY TV
– suosittelemme!

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

LES WHEELDON 
Englantilaisen raamatunopettajan  
Les Wheeldonin opetusta.

KAPTEENIN PÖYDÄLTÄ 
Tapani Suonnon opetusohjelma.

ONE WAY KONFERENSSI 
Ohjelmaa vuoden 2022 One Way 
konferenssista.

VALMISTAUDU VAIKEAAN AIKAAN 
Tapani Suonto opettaa ajasta, jossa eläm-
me, ja siitä, miten seurakunta ja jokainen 
uskova voivat valmistautua kohtaamaan 
ajan tuomat haasteet.

TOSI ON 
Marika Huuskon vetämä ohjelma 
lapsille.

oNe WAyN oHJelmAA RADio DeiSSä: 
Keskiviikkoisin klo 18.00, uusinta perjantain ja 
lauantain välisenä yönä klo 00.00.

Oletko miettinyt, mikä 
mahdollistaa sen, 
että nykypäivänä 

joidenkin seurakuntien kes-
kuudessa synti saa rehottaa 
ilman, että siihen puututaan? 
Katso Hard Talk - Halvan ar-
mon aikakausi.

KATSELuVINKKI: Hard Talk

Frank Mangs, William Booth sekä apostoli Paavali varoittivat ai-
kanaan asiasta, joka kohtaa kristillistä seurakuntaa viimeisinä 
aikoina. Mistä oikein on kysymys? Katso Hard Talk - Pelastuk-

sen unohdettu avain.
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kotimaa

One Wayn tiedotustilaisuus järjestettiin elokuun lopulla 
Kauhajoella. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

-tapahtuma. Se keräsi arviolta 60 henkeä 
paikalle ja laittoi käyntiin uuden One Way 
-seurakunnan perustamisen Kauhajoelle.

Pian One Way -tapahtuman jälkeen 
näytti löytyvän jo omat tilatkin toimin-
nalle, mutta se hanke kariutuikin yllät-
täen. Pyhä Henki oli kuitenkin kaikessa 
mukana ja pian löytyi vielä paremmat 
tilat Kauhajoen keskustasta. Alun pe-
rin pankiksi suunniteltu liikehuoneisto 
sisustettiin nopeasti lahjaksi saaduilla 
kalusteilla, kun monet kauhajokelaiset 
lähtivät innolla hankkeeseen mukaan. 
Vain ikkunateippaukset piti lopulta kus-
tantaa, kaikki muu saatiin ilmaiseksi.

Uusi Kauhajoen One Way -seura-
kunta sijaitsee osoitteessa Topeeka 38. 
Opetuslapseuskoulu on jo alkanut ja 
mukaan lähti yli 20 henkeä. Myös sun-
nuntaijuhlat aloitettiin nopeasti, kun tuli 
paljon kyselyjä muusta toiminnasta. Yh-
teensä mukana on muutamia kymmeniä 
uskovia hanketta viemässä eteenpäin.

Työ lähti niin nopeasti käyntiin, että 
avajaisiakaan ei olla vielä ehditty pi-
tää. Ne järjestetään la 29.10. klo 15.  
Kauhajoen One Way -seurakunnan  
toiminnasta voi tiedustella numerosta  
040 935 0390 (Henna). 
Sähköpostia voi lähettää osoitteseen:  
kauhajoki@onewayseurakunta.fi 

Teksti: Tapani Suonto

kauHajoki Työ käynnistyi Kauhajoella

roHkaisEVia uutisia suomEn    onE WaY -sEurakunnista

inkoo One Way -seurakunta Inkooseen

Inkoo sijaitsee 
Länsi-Uudella- 
maalla, vajaa 

60 km Helsin-
gistä länteen. 
Valtaosa väes-
töstä on ruotsin-
kielistä. Paikka-
kunnalla toimii 
sekä ruotsin- 
että suomen-

kielinen luterilainen seurakunta. Lisäksi 
Inkoossa toimii Tammisaaren ruotsinkie-
lisen helluntaiseurakunnan käynnistämä 
Betel-seurakunta. 

Suomenkielisille uskoville Inkoo ei ole 
tarjonnut elävää seurakuntayhteyttä, näin 
paikkakunnan uskovat tiivistävät Inkoon 

tilanteen. Suomenkielistä elävää seura-
kuntaa on yritetty käynnistää, mutta se ei 
ole saanut siipiä alleen. Seurakunnatto-
muus on ollut kipeä rukousaihe jo vuosia 
Inkoon suomenkielisten uskovien kes-
kuudessa. Erityisen haastavana on koettu 
ongelma nuorten uskovien parissa.

Asian puolesta on rukoiltu pitkään, ja 
nyt uskotaan vastauksen löytyneen. Noin 
20 uskovaa on saanut sydämelleen kään-
tyä One Wayn puoleen avun saamiseksi 
paikkakunnalle ja työn aloittamiseksi siellä.

Syyskuussa alettiin etsiä tiloja työn 
käynnistämiseksi ja ne löytyivätkin 
pian läheltä keskustaa osoitteesta Pik-
kunummentie 4.  Ensimmäisenä siellä 
aloitetaan Opetuslapseuskoulu.  

One Wayn toiminnan käynnisty - 

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

la ryhdyimme laajentamaan toimintaa myös 
muihin kaupunkeihin ja istuttamaan tarvitta-
essa uusia seurakuntia. Tänään toimintaa on 
useilla kymmenillä paikkakunnalla Suomessa.

18 R a p o R t t i   4 / 2 0 2 2

misestä Inkoossa voi tiedustella puheli-
mitse: 050 576 6608 (Ritu) tai sähköpos-
titse: ritujasu.korhonen@gmail.com

Teksti: Tapani Suonto 
Kuva: Ritva Korhonen

dittomien uskovien suuri joukko. Se on 
kasvanut vuosi vuodelta ihmisten syrjäy-
tyessä omilta hengellisiltä juuriltaan.

Nämä huolet ajoivat uskovia rukouk-
seen ja lopulta ottamaan yhteyttä One 
Wayn johtoon. Elokuussa järjestettiin 
paikkakunnalla ensimmäinen One Way 

TIEDOTUSTILAISUUS
To 10.11. klo 18.00

Cafe Wilhelmsdahl,  
Ola Westmanin puistotie 1, Inkoo

Kerromme One Way Missionin työstä  
sekä tulevasta toiminnasta Inkoossa. 

Mukana Tapani Suonto ja 
Teppo Lehtomäki

Järjestäjä One Way Mission

Kauhajoki sijaitsee Etelä Pohjan-
maalla ja lähin suurempi kaupun-
ki on Seinäjoki. Asukkaita Kauha-

joella on noin 13 000.
Viime vuosina suureksi huolenaiheek-

si on noussut paikkakunnalla asuvien ko-
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Rakennatko kalliolle -illat  
Turun OW-seurakunnassa Opetuslapseuskoulut  

jälleen käyntiin

roHkaisEVia uutisia suomEn    onE WaY -sEurakunnista

turku
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Rakennatko kalliolle 
-iltojen osallistujat 
kertoivat opetuksen 

olleen tuhtia tavaraa. 
– Ei mitään Kaanaan 

kieltä.
Illoissa käsiteltiin kris-

tinuskon keskeisiä opin-
kohtia, kuten mitä tar-
koittaa uskoontulo, Pyhä 
Henki, kaste tai seurakun-
ta, käsiteltiin selkokieli-
sesti. Eräs osallistuja oivalsi, mikä on 
totuus seurakunnasta: että seurakunta on 
uskovan turva ja vanhimmisto valvoo siel-
lä opetusta. Opettaja Teppo Lehtomäki 
sai erityistä kiitosta. Hänen opetuksessaan 
kuulsi läpi armo ja opettamisen lahja.

ILLaT TOIVaT UUsIa 
seURaKUNTaLaIsIa
Jälkikeskustelut pienissä ryhmissä 
koettiin hedelmällisiksi. Ajan kanssa 
hiljaisetkin äänet pääsivät esille. Van-
himmisto kertoo, että Rakennatko kal-
liolle -iltojen kautta yksi seurakuntalai-
nen löysi tiensä kasteelle, toinen liittyi 
seurakunnan jäseneksi ja kolmas taas 
käy nyt aktiivisesti seurakunnassa. Illat 
jatkuvat toistaiseksi Raamattu avautuu 
-illoilla, joissa vanhimmisto huolehtii 
opetuksesta.

Kehittämiskohteeksi kurssilaiset 
pohtivat, kannattaako opetus julkaista 

Opetuslapseuskoulun jälkeen Turun One Way -seura-
kunnassa haluttiin jatkaa kristinuskon keskeisien opin-
kohtien opiskelua. Rakennatko kalliolle -opetusillat 
täyttivät tämän tehtävän erinomaisesti. 

etukäteen YouTubessa? Saat-
taa nimittäin olla niin, että 
joku jättää tulematta paikan 
päälle, ja silloin jää kokematta 
keskusteluyhteys ja sen hedel-
mät. Internetillä on oma mer-
kityksensä. Se saattaa toimia 
alkuunpanijana, mutta yhteyt-
tä muiden uskovien välille sitä 
kautta ei muodostu. Jotkut 
tulivat paikalle nimenomaan 
tutustuakseen uusiin uskoviin, 
ja ryhmä sai olla tukena myös 
vasta uskoontulleille. 

– Kun pelastumisen saa us-
kon ja armon kautta lahjaksi, on 
se opetuksen tärkein helmi. Se 
sytyttää, kertoi eräs Rakennat-
ko kalliolle -iltojen osallistuja. 

Teksti: Ulla Nuutinen

Opetuslapseuskoulu on ollut yksi One 
Wayn tärkeimpiä työmuotoja jo 
vuosikymmeniä. Tuhannet ihmiset 

ovat käyneet koulun, ja monet heistä ovat 
nyt johtamassa One Wayn työtä eteenpäin.

OP-koulu toimi välillä kokoaikaisena-
kin kouluna, mutta nykyinen versio, johon 
ihmiset voivat osallistua työnsä ja opiske-
lunsa ohessa, on osoittautunut kaikkein 
hedelmällisimmäksi. Monet koulun jo käy-
neet ovat nyt johtamassa uusia kursseja ja 
viemässä näin siunausta myös muille.

Koronaepidemia pysäytti OP-koulut 
kaikkialla ja lamaannutti tämänkin toimin-
nan pitkäksi aikaa. Nyt kursseja ollaan 
jälleen käynnistämässä ja toiminta saa eri 
puolilla Suomea taas tuulta purjeisiinsa.

Syksyn aikana on alkanut uusi OP-koulu 
mm. Hauholla, minne avasimme uuden 
One Way Centerin keväällä. Myös Tam-
pereella, Haapajärvellä ja Lahdessa uudet 
kurssit ovat käynnistyneet. Kauhajoella One 
Way on ottamassa ensi askeliaan, ja niihin 
kuuluu myös opetuslapseuskoulun käynnis-
täminen. Inkoossa One Wayn toiminta on 
myös käynnistymässä ja ensimmäisenä siel-
lä aloitetaan opetuslapseuskoulu.

Jos olet kiinnostunut One Wayn ope-
tuslapseuskoulusta, ota yhteyttä lähim-
pään One Way -seurakuntaan. Kaikki ovat 
tervetulleita kursseille mukaan riippumatta 
siitä, mihin seurakuntaan kuuluvat. Iloit-
semme siitä, että voimme näin olla avuk-
si laajalle uskovien joukolle, ei vain One 
Wayn piirissä oleville. Pohjimmiltaan olem-
me kaikki samaa perhettä. 

Teksti: Tapani Suonto

suomEssa tapaHtuu

loHja Lohja toipuu koronasta

Lohjan One Way -seurakunnan toi-
minta lamaantui koronaepidemian 
takia, mutta nyt työ on jälleen läh-

tenyt liikkeelle ja kokoustilat löytyneet 
säännölliselle toiminnalle.

Vaikka työ Lohjalla pysähtyi täysin 
koronavuosina, ei One Wayn väki me-
nettänyt uskoaan asiaan, vaan rukoillen 
elettiin läpi nuo hiljaiset vuodet. Nyt, 
kun epidemia on jo hellittänyt, työtä on 
lähdetty viemään eteenpäin ja kokous-
toiminta on alkanut.

Lohjalla järjestettiin ennen koronaa 
parikin One Wayn opetuslapseuskoulua, 
joihin osallistui suuri joukko väkeä. Se 
oli hyvä kylvö tulevaisuutta silmällä pi-
täen, vaikka korona keskeytti toiminnan. 
Nyt on tehty sopimus kokoustoiminnan 
jatkamisesta Martta-liiton tiloissa, osoit-
teessa Paikkarinkatu 8. Paikka ei ole suu-
ri, mutta riittävä näihin uusiin askeliin. 

Sunnuntaijuhlat pidetään joka 
sunnuntai klo 16 ja sitä ennen klo 15 
kokoonnutaan rukoilemaan yhdessä. 

Myös muu rukoustoiminta on kasva-
massa, ja jossain vaiheessa järjestetään 
uusi opetuslapseuskoulu. 

Lohjan työ on ollut hyvin pienen jou-
kon harteilla, mutta mukaan rukoillaan 
nyt uusia vastuunkantajia, jotta työtä voi-
daan viedä voimakkaammin eteenpäin. 
Monia uusia suunnitelmia on ilmassa 
evankeliumin levittämiseksi paikkakun-
nalla. Tulevista tapahtumista saa tietoa 
osoitteesta onewayseurakunta.fi/lohja.  

Teksti: Tapani Suonto
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Raportti-lehden kannatusmaksu

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

Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 100900

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: 
tilaukset@onewaymission.fi

SOITA
LAhjOITuSpuheLu
0600 02 812

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

Tue One Wayn  TV-TyöTä
ja kOTimaan TOiminTaa

One Wayn naisvankityö alkoi jälleen kesäkuussa ja päättyy 
viimeiseen ulkotilaisuuteen lokakuussa, jonka jälkeen työ 

jatkuu taas ensi kesänä. Talvikauden ajaksi olemme suunni-
telleet kristillistä kirjeenvaihtoa halukkaille.

Vankilassa käy talvikau-
den aikana lähettejä 
muista seurakunnista, 

joten naiset eivät jää ilman 
hengellistä antia. Itse odotan 
iloisin mielin seuraavaa kesää. 
On ihana ymmärtää, että ko-
konaisuus on Jumalan kädes-
sä. Rukoukset naisvankityön 
puolesta ovat tärkeitä ympäri 
vuoden. Muistetaan myös van-
kilan henkilökuntaa.

Tapaamispaikkamme on ol-
lut grillin ympärillä vankilan pi-
halla. Se on viihtyisä mukavine 
kesäkalusteineen ja kukkaistu-
tuksineen. Grillatut herkut ovat 
maistuneet kaikille. Grillaamisen 
lisäksi olemme saaneet yhdessä 
rakentua ja seurustella Jumalan 
läsnäolossa. Minua on erityisesti 
koskettanut naisvankien ystä-
vällisyys ja yhteishenki. En ole 
monessakaan seurakunnan tilai-
suudessa kokenut samanlaista 
rakkautta ja ystävällisyyttä kuin 
avovankilan hengellisissä tilai-
suuksissa tänä kesänä.

Aterioinnin, keskustelun ja 
evankelioinnin lisäksi olemme ja-
kaneet naisille Raportti-lehtiä ja 
myös Gospel Riders -raamattuja. 
Niissä on todistuksia, Uusi testa-
mentti, psalmit ja jopa hartauslauluja. 
Kiitos Gospel Riders -pastorille niistä!

Vankilatiimimme on myös muuttu-
nut. Virpi jäi pois ja uudeksi jäseneksi 

on tullut Mayerli Peltonen Jär-
venpään One Way -seurakun-
nasta. Työ siis jatkuu hänen 
ja Emilian kanssa jälleen ensi 
kesänä. Kerran ajoin yksinkin 
skootterilla Vanajalle. Mutta 
Herra on aina mukanamme, 

Rikosseuraamuslaitoksen 
laatimassa naisvankiselvityk-
sessä on hiukan tilastotietoa: 
“Rikosseuraamusasiakkaina 
naiset ovat selvä vähemmistö. 
Viime vuosina naisten osuus 
yhdyskuntaseuraamusasiak-
kaista on ollut 11 %. Kaikista 
vangeista naisten osuus on 
ollut viime vuodet 7,5-8 %. 
Naisvankeja on päivittäin noin 
250. Heistä 50-60 on yleensä 
tutkintavankeja.” (Selvitys 
naisvankien olosuhteista, toi-
minnoista ja turvallisuudes-
ta. Kaisa Tammi-Moilanen 
19.10.2020) 

Rukoukset ovat kaikkein 
tärkeimpiä. Tunnustakaa 
siis syntinne toisillenne ja 
rukoilkaa toistenne puo-
lesta, että parantuisitte. 
Vanhurskaan voimallinen 
rukous saa paljon aikaan. 
(Jaak. 5:16)

Kiitos Jumalalle, Vanajan naisille 
ja henkilökunnalle, Gospel Rider-
sille, tiimiläisille ja rukoilijoille tästä 
kesästä! 

VankiilatYö

TeKsTI LiiSi Kupiainen  •  KUVa MaYeRLi peLtoNeN

Ihanaa yhteishenkeä kotimaan naisvankityössä

Matkalla Vanajalle. Penkin alla, repussa ja 

laukkunaulakossa kulkivat kätevästi kaikki 

tarjottavat tilaisuuteen.

kotimaa roHkaisEVia uutisia suomEn onE WaY -sEurakunnista
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kotimaaMEDIAMISSIO 2022Toivon

TeKsTI Tapani SuonTo  •  KUVa piRjo LievoNeN

Missiot toivat toivoa
”Se löytyi” ja ”Toivon Missio” toimivat käsi kädessä, kun evan-
keliumia levitettiin syys-lokakuussa. Maailman tapahtumien 
nostama huoli tulevaisuudesta oli muokannut maaperää jo 
valmiiksi, ja siihen oli helppo kylvää evankeliumin siementä.

VaNTaa
Vantaalla sunnuntaijuhlat muuttuivat Se 
löytyi -tapahtumiksi kuukauden ajaksi, 
ja Martinlaakson juna-asemalla toimi-
va Toivon Pysäkki tavoitti suuret mää-
rät ohikulkijoita. Ihmiset pysähtyivät 
kahville, jäätelölle ja keskustelemaan 
vapaaehtoisten työntekijöiden kanssa. 
Mukaansa he saivat Se löytyi -mission 
kirjallisuutta. Toivon Pysäkki tunnetaan 
paikkakunnalla hyvin ja siksi monet tu-
levat mielellään sinne jakamaan mur-
heitaan ja pyytämään esirukousta.

Toivon Pysäkki perustettiin kaksi 
vuotta sitten, ja siitä lähtien se on toi-
minut tavoittavana keskuksena joka 
viikko. Pelkillä lasiseinillä varustettu 
liikehuoneisto on osoittautunut loista-
vaksi paikaksi ihmisten kohtaamiseen. 
Vantaan One Way -seurakunnan väki 
pyörittää sen toimintaa uskollisesti, 
mutta Se löytyi -mission aikana mukaan 
tuli väkeä myös muista seurakunnista.

Toivon Pysäkillä on tavoitettu vuo-
sien aikana ihmisiä 45 eri maasta, an-

nettu Uusia testamentteja ja soitettu 
jopa hengellistä musiikkia vierailijoiden 
omalla kielellä. Kävijöitä on kaikista yh-
teiskuntaluokista ja kaiken ikäisiä. Päih-
deongelmaiset ovat saaneet sieltä van-
taalaisten kutomia villasukkia, kahvia, 
sielunhoitoa ja rohkaisua. Myös uskoon 
on tullut syvistä vesistä nousseita ihmi-
siä. Monet heistä sanovat, että ”Täällä 
on kiva käydä, kun meitä kohdellaan 
täällä normaaleina ihmisinä”. 

Se löytyi -missio oli virkistävä tuulah-
dus Vantaan One Way -seurakunnan ta-
voittavassa työssä, ja oli suuri ilo tehdä 
yhdessä työtä myös muiden seurakun-
tien uskovien kanssa. Vaikka se löytyi 
-missio päättyi, Toivon Pysäkki jatkaa 
toimintaansa edelleen joka viikko.

KOTKa
Kotkaan perustettu Toivon Parkki suur-
ten kerrostalojen keskellä tavoitti myös 
hyvin väkeä Se löytyi -mission aikana. 
Kotkan One Way -seurakunta perusti 

parkin jo aikaisemmin tavoittavaa työtä 
varten ja kokemus on ollut ilahduttava. 

Siellä on käynyt eri-ikäistä ja mo-
nenlaista väkeä, ja useiden puolesta 
on saatu myös rukoilla ja johtaa heidät 
sisälle pelastukseen. Ei vain Se löytyi 
-mission aikana, vaan myös muulloin 
Toivon Parkin toimintaan osallistuu 
Kotkan Karhuvuoressa myös muiden 
seurakuntien väkeä. Tervetulleita ovat 
kaikki, joiden sydämellä palaa hätä ih-
misistä ja halu kertoa Kristuksesta.

Kotkassa on pidetty myös Perjantai 
Kristukselle -iltoja, joiden tavoitteena 
on ollut mm. luoda luottamusta paik-
kakunnan jengiytyneeseen nuorisoon. 
Tuo jengiytyminen on ollut kasvava 
ongelma alueella, mutta kun nuoriin ol-
laan tutustuttu, he ovat osoittautuneet 
hyvin lämminsydämisiksi ihmisiksi. 

Ennen korona-aikaa Perjantai Kris-
tukselle -iltoja pidettiin Karhuvuoren 
korttelikodissa, jonne tuli salin täydel-
tä Jumalaa kaipaavia nuoria kuuntele-
maan lauluja ja todistuksia Jeesukses-
ta. Myös Kotkassa työ jatkuu, vaikka Se 
löytyi -missio päättyikin. Kaikki uskovat 
ovat tervetulleita edelleen työhön mu-
kaan.

FORssa
Forssassa Se löytyi -missio toi uutta pot-
kua evankelioimistyöhön, jota One Way 
-seurakunta on tehnyt omin voimin jo 
pitkään. Erilaisissa tapahtumissa on ol-
lut väkeä aina Gospel Ridersia myöten, 
ja yhteistyö on ollut siunattua jo ennen 
Se löytyi -missiotakin. Kesällä järjestetty 
Toivon viikonloppu tavoitti niin paljon 
väkeä, että sali tuli eteistä myöten täy-
teen kuulijoita. Väkeä on ollut nuorista 
aina vanhuksiin asti. Monien puolesta 
on saatu rukoilla ja moni on saanut avun 
elämäänsä Taivaan Isältä. 

”Evankeliumissa on vielä voimaa ja 
ihmiset kaipaavat kuulla toivonsano-
maa pimeän ja epätoivoisen ajan kes-
kellä”, totesi Forssan pastorimme Jari 
Lindroos. ”Herättelevä julistus on myös 
ikään kuin hengellinen herätyskello täs-
sä uneliaassa ajassa.” 

Se löytyi -missio oli virkistävää aika 
One Wayn työlle muillakin paikkakun-
nilla ja tuotti varmasti paljon hedelmää 
Taivasten valtakuntaan. Vaikka Se löytyi 
-missio päättyi, toivo elää edelleen, ja 
myös Toivon Missio jatkaa toimintaan-
sa. Tervetuloa mukaan! 

Kotkan missiossa Eki laulatti ja sai siihen kaverinkin. 
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Ukrainan sodan shokkiaallot Israelissa
Helmikuun lopussa alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on 
muuttanut eurooppalaista elämää ja elämänkatsomusta mo-
nilla tavoin. Suurin konkreettinen vaikutus on ollut valtavilla 
pakolaisten hyökyaalloilla, jotka ovat vyöryneet ei ainoastaan 
Ukrainasta lähimaihin, vaan myös Venäjältä ja Valko-Venäjältä. 

Venäjältä arvioidaan jo noin 
500 000 kansalaisen muuttaneen 
ulkomaille ja Valko-Venäjällä 

kaikki, jotka suinkin pystyvät, tekevät 
suunnitelmia ulkomaille muuttoon, 
Liettuaan, Puolaan tai pidemmälle. 

Inhimillisen hädän, kodin ja omai-
suuden menetysten lisäksi sota on re-
pinyt auki vanhemmissa sukupolvissa 
edellisen suuren sodan muistot ja kau-
hun. Israelissa on arviolta noin 160 000 
holokaustista selviytynyttä vanhusta, 
jotka olivat lapsia toisen maailmanso-
dan aikana Euroopassa. Monille heille 
on puhjennut suuri ahdistus tästä uu-
desta kriisistä. Se on vielä suurempi, jos 
siihen liittyy hätä omaisista, jotka vielä 
ovat Ukrainassa. 

sOTa VaIKUTTaa Myös LäHI-Idässä
Lähi-Idässä seurataan sodan käänteitä 
tarkasti. Venäjä on Syyrian sodan alus-

TeKsTI ja KUVaT KRiStiiNa WiLeY

ta vuonna 2014 alkaen ollut vaikuttava 
voima tällä alueella, ja se on pyrkinyt 
täyttämään tyhjiön, jonka amerikkalais-
ten joukkojen vetäytyminen Irakista ja 
Afganistanista aiheutti. Nyt Venäjän 
kärsittyä tappioita, eikä vähiten sen 
arvovallassa sotilaallisena suurvalta-
na, useat maat, kuten Saudi-Arabia 
ja Egypti, ovat kääntymässä jälleen 
USA:n puoleen. Venäjä on jo joutunut 
vähentämään joukkojensa määrää Syy-
riassa, johon puolestaan Iranilla on nyt 
mahdollisuus ulottaa vaikutusvaltaansa 
pidemmälle, erikoisesti Israelin suun-
taan.

Iranin ja Israelin suhteet ovat olleet 
kireät jo pitkän aikaa. Iranilaisen Hizbol-
lahin joukot ovat tehneet iskuja Israelin 
puolelle pohjoiseen ja jopa Haifaan, 
jossa ilmahälytykset soivat eräänä ilta-
na. Israel puolestaan iskee Libanonin 
puolella sijaitseviin Iranin tukikohtiin.

Israelissa pakolaisten ja uusien maa-
hanmuuttajien määrä nousee jatkuvas-
ti. Viiden kuukauden aikana heinäkuun 
loppuun mennessä Ukrainasta on tullut 
yli 12 000 maahanmuuttajaa ja Venä-
jältä lähes 19 000. Myös Ranskasta ja 
USA:sta maahanmuutto on lisääntynyt 
suuresti verrattuna viime vuosiin. Mo-
lemmista maista on tullut tänä vuonna 

useita tuhansia maahan-
muuttajia. Tämä on monin-
kertainen määrä verrattuna 
edellisiin vuosiin.  

NaIsTeNKOdIsTa 
MaaHaNMUUTTajIeN 
eNsIKOTI
One Wayn naistenkoti Jeru-
salemissa muutettiin maa-
hanmuuttajien ensikodiksi 
heti helmikuussa. Kodillam-
me ovat asuneet iäkkäät 
sisarukset Zhaporoshin kau-
pungista sekä neljän hen-
gen perhe Mariupolista. 
Syyskuussa perhe sai oman 
asunnon, ja tulossa on uu-
sia asukkaita kodillemme. 
Ennen syksyn juhlia saapuu 
moskovalainen juutalainen 
ja useita on jonossa.

sOPPaKeITTIöTä TaRVITaaN
Soppakeittiön toiminta on 
vilkastunut huomattavasti 
viime kuukausina. Lämmintä 
ruokaa jaetaan nyt 170-180 
hengelle kahdesti viikossa. 
Se on suurin määrä koko 

avustuspisteen seitsenvuotisen toimin-
nan aikana. Ruoan, jota jaetaan kaikil-
le kansallisuuteen katsomatta, lisäksi 
tilassa toimii varasto, joka jakaa vaat-
teita, kodinkoneita, astioita ja kaikkea 
pientavaraa, mitä uuden kodin perus-
tamisessa voi tarvita. Sieltä saa myös 
kuukausittaisen paketin, jossa on perus-
ruokatarvikkeita ja pesuaineita. Tämä 
piste on tarkoitettu vain pakolaisille.

MUIsTeTaaN PUNaIsTa MaTTOa ja 
seN asIaKKaITa
Punainen Matto Tel Avivissa saavuttaa 
kadun kulkijoita. Heidän työnsä piirissä 
on kodittomia naisia, narkomaaneja ja 
prostituoituja. He ovat monista eri kan-
sallisuuksista, joukossa on myös tyttö-
jä ortodoksijuutalaisperheistä. Naiset 
tulevat keskukseen syömään, pesey-
tymään ja saamaan puhtaita vaatteita. 
Monet ovat epätoivoisessa tilanteessa, 

israEl
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israElin tYö
044 333 2723
israel@onewaymission.fi

ja he usein pyytävät rukousta. Rukoillaan 
sitä, että Herra koskettaisi jokaista paran-
tavalla kädellä!

Tänä kesänä Anat Brennerillä, työn joh-
tajalla, oli tilaisuus osallistua erään entisen 
keskuksessa käyneen naisen häätilaisuu-
teen. Hän oli kuntoutunut ja pelastunut 
neljä vuotta sitten, ja nyt Herra oli johdat-
tanut hänen elämäänsä aviopuolison. 

Keskuksen vakituiset työntekijät, Anat 
ja Kayra, tarvitsevat paljon esirukouksiam-
me erikoisesti Ishain, Anatin miehen sai-
rastaessa. 

Israel hiljentyi syyskuun lopussa alka-
neeseen syksyn juhlakauteen, joka kesti 
lokakuun puoleen väliin saakka. On hyvä ru-
koilla, että Jumala avaisi heidän silmänsä ja 
sydämensä erikoisesti paaston ja rukouksen 
aikana vastaanottamaan Messiaansa. 

Ja minä vuodatan Daavidin suvun pääl-
le ja Jerusalemin asukasten päälle armon 
ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, 
jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat 
häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, mu-
rehtivat häntä katkerasti, niinkuin mureh-
ditaan katkerasti esikoista (Sak. 12:10).  

Vas. ylh. Anat ja Kayra tukanleikkuu-
puuhissa

Oik. ylh. Nuoria vapaaehtoisia Carvary 
Chappelista Punaisessa Matossa 

Vas. alh. Katunäkymä Jerusalemista

Oik. alh. Anat Brenner ja Kayra, Punai-
sen Maton työntekijät
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ajamme pienen poltetuista tiilistä rakennetun majan eteen. tuuli on riepotellut hei-
niä katolla niin, että päivä paistaa bamburimojen välistä sisään. Naapuruston lapset 
kerääntyvät ympärillemme, mutta majan edusta on tyhjä. odi? onko ketään kotona? 

TeKsTI ja KUVaT MeRvi itäLiNNa

iloisia tapaamisia 

Malawissa

Majan ovi on raollaan ja sisältä 
kuuluu mutinaa ja kopinaa ja 
pian ovelle ilmestyy tuttu hah-

mo, Baiton Mseu. Hapuillen tuo hahmo 
istuutuu majan terassin rapulle ja hakee 
suuntaa, mistä äänemme kuuluvat. Ter-
vehdimme, ja niin kuin useasti ennen-
kin, tämä sokea mies tapailee tanssias-
keleita ja laulaa lurauttaa iloisen laulun. 
Kertoo, että nälkä on jokapäiväinen 
vieras, mutta toteaa maissia olevan 
vielä noin kuukaudeksi jäljellä. Iloitsen 
rehellisyydestään ja lupaan, että ensi 
kuusta lähtien hän ja vaimonsa saavat 
kuukausittain pienen maissiavustuksen. 

Vanhus sanoo, että haluaisi kuun-
nella Raamattua. Onneksi Moseksella 
sattuu olemaan pieni Raamatun kuun-
telulaite, jonka huomenna viemme Bai-

tonille. Voin vain kuvitella hänen riemu-
aan. Mies kertoo myös kaivanneensa 
yhteistä rukoustamme, ja painaessam-
me päämme rukoukseen toivon syväl-
lä sydämessäni, että tämäkin vanhus 
saisi kummin, jotta lupauksellani mais-
sista olisi katetta, ja että myös muut 
kaltaisensa saisivat hieman helpotusta 
arkeensa.

PaTRICIa
Patricia oli vanhin kolmesta sisarukses-
ta, jotka äiti hylkäsi nuorimmaisen ol-
lessa vasta ehkä parivuotias. Patricia oli 
tuolloin olemukseltaan ehkä synkin lap-
si, jonka olen ikinä tavannut. Sisarukset 
saivat One Way -kylän orpokodista ko-
din, jossa elämä muuttui paremmaksi. 
Patrician silmiin syttyi valo ja kasvoilla 

loisti säteilevin hymy, mitä kuvitella 
saattoi. 

Vuodet vierivät ja tilanteet muut-
tuivat. Patriciasta tuli teini. Hän asui 
edelleen orpokodilla, poikien keskellä. 
Hoitajana toiminut Lidia oli monesti ot-
tamassa hänet omaan kotiinsa, mutta 
”byrokratia” esti Patriciaa muuttamasta 
orpokodilta. Valehtelematta odotin sy-
däntä särkevää viestiä, että 15-vuotias 
Patricia on raskaana.

Pari viikkoa sitten tuli kuitenkin toi-
senlainen viesti. Patricia oli pakannut 
tavaransa ja lähtenyt sukulaisten luok-
se, jonne myös kauan kadoksissa ollut 
äiti oli palannut. Aiemmin sukulaiset 
eivät olleet halunneet ottaa sisaruksia 
luokseen, mutta nyt tilanne oli muuttu-
nut. 

Keskellä Patricia, vasemmalla hänen äitinsä

malaWi
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TUle MAlAWi- 
kUMMiksi 
Kummimaksu on 25 €/kk, jolla 
tuet valintasi mukaan nuoren 
opiskelua, tukea tarvitsevaa vam-
maista, vanhusta, maitovauvaa tai 
pastori- ja seurakuntatyötä.

malawin työ
040 756 8410 (vain whatsapp-viesteille)
malawi@onewaymission.fi

Kun menin tapaamaan Patriciaa, 
hän juoksi vastaan, halasi niin lujaa kuin 
jaksoi, ja silmien valo ja sädehtivä hymy 
vakuuttivat minut, Jumala on taas anta-
nut tälle suloiselle, vahvaksi kasvaneelle 
nuorelle ihmiselle uuden alun. Isä hoitaa 
lastaan, eikä milloinkaan hylkää. Patricia 
saa myös aivan erityisen ihanan lahjan. 
Juuri hänen kumminsa, jonka Patri-
cia hyvin edelliseltä Malawin matkalta 
muistaa ja joka on kulkenut rukouksin 
Patrician rinnalla, on mukana syksyn tii-
mimatkalla! Tarina Patrician pikkuveljien 
osalta on vielä kesken. Rukoillaan, että 
myös se saa onnellisen jatkon. 

MaRy MagULULa
Maryn olemme aina tavanneet oman 
pikkuisen majansa keittiösyvennykses-
sä samassa puoli-istuvassa, epämuka-
van näköisessä asennossa, kun olem-
me häntä käyneet katsomassa. Sieltä 
hän on tervehtinyt meitä silminnähden 
riemuissaan vierailustamme. 

Viime keväänä maja kuitenkin ro-
mahti runsaiden sateiden seurauksena, 
ja siitä lähtien Mary on majaillut samas-
sa pihapiirissä asuvan siskonsa ja mui-
den sukulaisten kanssa samassa talossa. 
Sisko piti Marysta pitkään huolta, mutta 
muutama vuosi sitten siskon omatkin 

jalat lakkasivat kantamasta. Heillä on 
onneksi sukulaistyttöjä auttamassa. 

Mary on yksi heistä, jotka saavat mi-
nut ihmettelemään, mikä saa ihmisen 
jaksamaan ja pysymään kiinni elämän-
ilossa vaikeuksista huolimatta. Hän on 
yksi heistä, joiden puolesta rukoillessani 
koen itse tulevani erityisen siunatuksi. 
Kuin Jeesus olisi erityisen vahvasti läsnä 
tämän naisen vilpittömässä, lapsenomai-
sessa luottamuksessa ja rukouksessa. 
Olen kiitollinen saadessani tuntea nämä 
ihmiset ja kiitollinen siitä, että erään ys-
tävän lahjan turvin olemme nyt rakenta-
massa Marylle uutta pientä taloa.

KaKsOsVaUVaT
Näen kuvat pienistä kaksosista. He ovat 
uudet maitovauvamme, joille annam-
me viikoittain hieman äidinmaidonkor-
viketta. Niin pienet, niin hauraat. Äiti on 
nuori, lasten isä ei kanna vastuutaan. 

Kun sitten tapaan tämän äidin ensim-
mäistä kertaa hänen hakiessaan maitoa 
meillä ei sinä päivänä ole antaa hänel-

le mitään. Lupaamme viedä seuraavan 
maitoannoksen hänelle kotiin, kun taas 
voimme sitä hankkia.  Menee muuta-
ma päivä, ajelemme pyörällä pikkuisia 
polkuja, lopulta jätämme pyörän erään 
talon pihaan ja jatkamme polkua pitkin 
mäkeä ylös. Maisema on kaunis, mut-
ta mielessäni mietin tämänkin nuoren 
naisen kohtaloa. Ei hänkään huvikseen 
kävele tätä pitkää matkaa meille hake-
maan pientä vastikeannosta. Hänellä on 
onneksi vanhemmat, joiden luona asua. 
Siellä tapaan nuo kaksi suloista pientä, 
hentoista vauvaa. Siunataan rukouksin 
heitä ja muita orpo- ja kaksosvauvoja 
heidän elämänsä alkutaipaleella. 

Kummityttöni vauva oli muutaman 
päivän sairaalassa keuhkokuume-diag-
noosilla. Sai hyvän hoidon ja lääkkeet. 
Pari päivää tämän jälkeen naapurin 
vauva, joka oli kärsinyt jo jonkin aikaa 
samoista vaivoista, kuoli, koska van-
hemmat eivät olleet ymmärtäneet vie-
dä lasta hoitoon ajoissa. Kaikilla ei ole 
edes varaa viedä lasta hoitoon.

Maitovauvan kummi tukee perhet-
tä yleensä muutaman kuukauden ajan, 
siihen asti kunnes lapsi kuusikuisena al-
kaa saada muuta ravintoa.

Jos haluat ryhtyä maitovauvan tai 
jonkun muun tukea tarvitsevan kum-
miksi, ota yhteyttä Merviin joko Whats-
App-viestillä numeroon 040 756 8410 
tai sähköpostitse:
malawi@onewaymission.fi

Marylle rakennetaan uutta taloa.
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uGanDa

UGanDan laSTen HäTä

Koulujen lomien jälkeen molem-
piin kristillisiin kouluihimme on 
saapunut vähemmän oppilaita 

kuin edeltävänä lukukautena. Osa lap-
sista on joutunut jättämään koulun, 
koska vanhemmilla ei ole varaa mak-
saa koulumaksuja ja koulumateriaaleja. 
Muutamat oppilaat ovat joutuneet me-
nemään töihin ansaitakseen elantonsa.

TeKsTI MarK Lugayizi ja ani KorpinieMi  •  KUVa LeeNa KiNNuNeN

agape-keskuksen koulussa ja Kawee-
rin koulussa viimeinen lukukausi 
alkoi 28.8.2022. oppilaat panostavat 
lukuvuoden viimeiseen lukukauteen, 
koska se vaikuttaa siihen, siirretäänkö 
heidät seuraavalle luokalle ja yläkou-
luun. Myös opettajat tekevät lujasti 
töitä tehostaakseen lasten oppimista.

KöyHyydeN MONeT KasVOT 
Äärettömän köyhyyden aiheutti touko-
kuussa 2011 Ugandaa koetellut ennen 
näkemätön kuivuus. Ihmisiä ja eläimiä 
kuoli ja ennen kaikkea maanviljelijät 
kärsivät tästä kuivuudesta suunnatto-
masti. Suurin osa koulujemme oppilais-
ta on maanviljelijäperheistä. Elintaso 
romahti ja perheet joutuivat suunnat-
tomaan köyhyyteen, mistä maa ei ole 
enää päässyt jaloilleen.

Molempien kristillisten koulujemme 
suurin haaste tällä lukukaudella onkin 
ruoan puute. Yleisin ruoka kouluissa on 
posho eli maissipuuro ja pavut. Poshon 
hinta on kaksinkertaistunut, koska hin-
nat ovat joka alalla nousseet ja kaikki 
on kallistunut.

Vanhemmat, joiden lapsilla ei ole 
kummia, viivyttelevät koulumaksujen 
maksamista. Suurin osa näistä lapsista 

on perheistä, joiden vanhemmat ovat 
Ruandasta, Kongosta ja muutamat Bu-
rundista. Koulumaksujen lisäksi näillä 
perheillä on puutetta myös ruoasta, 
vaatteista ja terveydenhoidosta. Useim-
mat perheistä ovat kristittyjä, ja sen 
vuoksi he tulivat Muleeteen pyytämään 
apua seurakunnalta. He ovat saaneet 
seurakunnalta ainakin kupillisen puuroa 
päivässä, mikä on merkinnyt paljon sekä 
heille että aivan erityisesti pikkulapsille.

Luotamme, että Jumala antaa kum-
meja näiden perheiden ainakin kym-
menelle kouluikäiselle lapselle, jotta he 
voisivat tulla kouluun opiskelemaan.         

Emme voi tietenkään unohtaa pai-
kallisia perheitä Muleetesta, Bugalyas-
ta ja Muttambwasta. Sellaisia lapsia on 
myös melko paljon, joiden vanhemmilla 
ei ole varaa ostaa edes opiskelumateri-
aalia. Nämä lapset olisivat halunneet 

Olen 21-vuotias Kyo-
muhangi Grace 
ugandalaisen pastori 

Mbalaga Paulin ja rouva Na-
mala Naomellen tytär. Van-
hemmillani oli 9 lasta mutta 
valitettavasti 2016 syntynyt 
vauva kuoli. Minä olen per-
heen neljänneksi vanhin 
lapsi ja olen uudestisyntynyt 
kristitty. Vanhempani joh-
tavat Mubenden alueella 
sijaitsevan Bugalya-kylän 
kirkkoa.

KOULUTIeNI 
Vuonna 2007 menin Aga-
pe-keskuksen koulun esi-
kouluun ja vuonna 2009 
aloitin alakoulun (Prima-
ry School). Seuraavana 
vuonna menin asumaan 
Bushenyin alueelle iso-
äitini luokse, kunnes suoritin ala-
koulun vuonna 2014. Sen jälkeen oli 
valtakunnalliset kokeet. Mikäli niistä 
pääsee läpi, voi aloittaa yläkoulun.                

Alakoulun suorittamisen jälkeen 
palasin kotiseudulleni lomalle. Tammi-
kuun alussa 2015 julkaistiin tulokset ja 
olin saanut 10 kokonaispistettä. Olin 
erittäin innoissani erinomaisista arvo-

grace haluaisi tuoda  
toivoa toivottomille 

sanoista ja isäni lupasi 
viedä minut yhteen 
parhaista yläasteista, 
mutta valitettavasti se 
toive ei toteutunut ta-
loudellisten vaikeuksien 
vuoksi.

Isäni oli pastori Wil-
son Sentongon ystävä, 
joka palveli Jumalaa 
viimeiseen hengenve-
toonsa asti. Wilson auttoi 
isääni maksamalla van-
hemman sisareni ja vel-
jieni koulumaksut, mutta 
Wilsonin kuoltua kaikki 
muuttui. Siitä lähtien isä-
ni on koettanut tehdä 
kaikkensa kouluttaakseen 
meitä. Vanhempien köy-
hyyden vuoksi pikkuveljeni 
opiskelevat yhdessä kylän 
varattomimmista kouluista. 

Liityin Mubenden ylä-
kouluun (Secondary School) vuonna 
2015 ja suoritin 4-vuotisen koulutuksen 
(O-level) vuonna 2018. Helmikuussa 
2019 julkistettiin tulokset kansallisista 
testeistä ja olisin päässyt jatkamaan 
opintojani vielä kaksi vuotta. Isälläni ei 
kuitenkaan ollut rahaa koulutukseeni ja 
vietin kuukauden kotona, vaikka kou-

lut olivat jo alkaneet. Jumalan armosta 
pääsin jatkamaan opintojani mutta sain 
tehdä paljon töitä päästäkseni samalle 
tasolle toisten oppilaiden kanssa.                  

Kaikkein pahinta oli, kun maalis-
kuussa 2020 puhkesi korona ja koulut 
menivät kiinni ensin neljäksitoista päi-
väksi ja sitten kahdeksaksi kuukaudeksi. 
Palasimme opiskelemaan lokakuussa ja 
osallistuin Uganda Advanced Certifica-
te of Education -kokeisiin ja sain suori-
tettua koko yläkoulun.

Haluan tulla sosiaalityöntekijäksi ja 
antaa toivoa ihmisille, jotka ovat yhtä 
haavoittuvassa asemassa kuin minä. 
Kokeiden tulokset julkaistiin heinä-
kuussa 2021 ja olisin päässyt yliopis-
toon elokuun lopulla, mutta köyhyyden 
vuoksi se on nyt mahdotonta, enkä ole 
sen vuoksi voinut ilmoittautua yliopisto-
opiskelijaksi. Jouduin etsimään työtä ja 
onneksi pääsin töihin, mutta palkkani 
on pieni. Ostan ansioillani koulutarvik-
keita nuoremmille veljilleni ja siskoilleni.       

Unelmani on päästä yliopistoon 
sosiaalityön ja sosiaalisen kehityksen 
kandidaatin tutkintoa valmistavaan 
koulutukseen, mutta olen viettänyt 
puolitoista vuotta ilman opiskelua, kos-
ka isäni on köyhä eikä voi maksaa yli-
opistomaksujani. 

Voisitko sinä auttaa Gracea ja antaa 
hänelle mahdollisuuden opiskella unel-
miensa ammattiin? 3-vuotinen sosi-
aalialan kandidaatin tutkinto maksaa 
Ugandan yliopistossa noin 4300 euroa.  
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UGanDan työ
040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

TeKsTI MaRK LuGaYizi ja LeeNa KiNNuNeN  

ugandassa on ollut ennennäkemättömän pitkä kuiva kausi, joka on kestänyt 
maaliskuusta syyskuun alkuun. ensimmäistä kertaa kuiva kausi on ollut niin 
pitkä. tämän vuoksi sato on jäänyt huonoksi.

Muleetessa saatiin sadetta ke-
säkuun ja syyskuun välisenä 
aikana vain kaksi kertaa. Mu-

leeten lähialueilla kuivuus on ollut vielä 
pahempi. Kuivuuden vuoksi kokonaisia 
eläinlaumoja on kuollut ja viljelykset 
ovat kuivuneet. Muleeteen on muutta-
nut ihmisiä näiltä alueilta veden puut-
teen vuoksi. Osa karjankasvattajista on 
joutunut hakeutumaan muualle, missä 
kuivuus ei ole ollut niin paha. Karjankas-
vattajat ovat joutuneet vuokraamaan 
laidunmaata ja ovat lisäksi joutuneet 
maksamaan vuokranantajalle jokaises-
ta eläimestä ja vedestä, mikä on vienyt 
heidät ahdinkotilanteeseen. 

Syyskuussa vettä on tullut Mulee-
tessa riittävästi. Mubenden kaupungin 
lähialueilla on kuitenkin satanut taas 
liikaa aamusta iltaan, mikä on aiheutta-
nut tulvia. Tilanne on varsin huono näil-
lä alueilla, koska ihmisillä ei ole ruokaa 
ja ruoan hinta on noussut korkeaksi, 
puhdasta juomavettä ei ole ja lisäksi 
Mubendessa on todettu ebolaa. Kirkot 
ja koulut ovat sen vuoksi näillä alueilla 
kiinni ainakin kaksi viikkoa.

ebOLaa TOdeTTU MUbeNdessa
Mubenden alueella eli meidän työalu-
eellamme on todettu ebolaa. Se on 
viruksen aiheuttama vakava verenvuo-
tokuume, joka johtaa usein kuolemaan. 
Ebola ei sinänsä tartu kovin herkästi 
ja se on hygieniatoimien kannalta yk-
sinkertainen, koska saippua ja kloori-
käsittely tuhoavat viruksen. Se tarttuu 
suorassa kosketuksessa sairastuneen 
tai kuolleen henkilön ruumiineritteisiin, 
mikä vuoksi riski sairastua on suurin ter-
veydenhuollon työntekijöillä ja niillä, 
jotka käsittelevät vainajia. 

Ebola ei tartu ilmateitse, hyttysten 
välityksellä eikä pilaantuneen ruoan tai 
veden välityksellä. Mubendessa todet-
tuun ns. Sudanin ebola-viruksen tyypis-
sä kuolleisuus on 41–100 %.  Tätä kirjoi-
tettaessa tartunnan saaneita on todettu 
11, joista osa on kuollut. 

Uganda on tähän mennessä saa-
nut hyvin sammutettua aiemmat ebola-
epidemiat. Maassa on asiantuntemusta 
ebolaan liittyen, ja mm. WHO on muka-
na auttamassa. Mubenden sairaalaan ja 
Maduduun Mubenden pohjoispuolelle 

on perustettu eristys- ja hoitokeskus ko. 
potilaille. Tauti voi pahimmillaan kuitenkin 
levitä ja aiheuttaa paljon kuolemia. Roko-
tetta kyseessä olevaa ebola-muotoa vas-
taan ei vielä ole käytössä, vaan se on vasta 
testivaiheessa. Muleeten klinikka on tällä 
hetkellä haasteellisessa tilanteessa, koska 
ei ole ollut varoja maksaa henkilökunnan 
palkkoja ja klinikalla on puutetta ebolan 
vaatimista eristys- ja suojavarusteista.

Rukoillaan, että ebola ei pääse le-
viämään ja että Herra varjelisi varsinkin 
meidän työmme piirissä olevat ihmiset. 
Muistetaan rukouksin ylipäätään klini-
kan toimintaa, jotta sen jatko voitaisiin 
turvata ja että se saisi apua tämän het-
kiseen vaikeaan tilanteeseen. 

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

aloittaa koulun, mutta varattomuuden 
vuoksi he eivät voineet tehdä sitä, 
vaan ovat nyt kylissä lapsityövoimana.

Saamme tuoda nämä vaikeudet 
Herralle ja rukoilemme, että Jumala 
tekee muutoksen. Minun on hopea, ja 
minun on kulta, sanoo Herra Sebaot 
(Hagg. 2:8 ). 

Myös KIITOKseNaIHeITa LöyTyy 
Kouluissa on päteviä opettajia ja hen-
kilökuntaa, ja he ovat hyvin motivoi-
tuneita uurastamaan lasten hyväksi. 
Lisäksi koulujen keittiöitä nykyaikais-
tetaan, ja niihin asennetaan One Way 
Missionin rahoittamia uusia liesiä. 

Koulujen yleinen hyvinvointi on 
kunnossa, ja Kaweerin koulussa on 
menty paljon eteenpäin uuden kou-
lurakennuksen myötä. Suurin osa 
perheistä pystyy maksamaan vaaditut 
koulumaksut ajoissa. Jokaisesta kum-
mista saamme olla hyvin kiitollisia. 
Kummien tuki on äärettömän tärkeä. 
Ilman kummeja monen lapsen koulu-
aika jäisi hyvin lyhyeksi tai lapset eivät 
voisi aloittaa koulua lainkaan. 

Agape-keskuksen koululaisia

Pahin kuivuus miesmuistiin
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TeKsTI MarK Lugayizi  •   KUVa LeeNa KiNNuNeN

Autettavasta auttajaksi
ugandan työtä johtaa nykyään Mark Lygayizi, joka on ollut mukana one Wayn 
työn alkuajoista lähtien. Näin Mark kertoo elämästään:

Olen Mark Lygayizi. Lempini-
meni, joka isoisäni antoi, on 
Ateenyi. Se tarkoittaa kallis-

arvoista. Olen 37-vuotias. Sain vasta 
viime vuonna tietää tarkan syntymä-
päiväni. Äitini oli ala-asteen 5. luo-
kalla, kun hän tuli raskaaksi ja muutti 
pieneen ruohokattoiseen taloon isäni 
kanssa, ja he menivät naimisiin. Minä 
olen lapsista vanhin, reilun vuoden 
päästä syntyi siskoni Evelyn, joka nyt 
on jo kuollut. Isäni oli juoppo, joka tuli 
myöhään kotiin ja alkoi riitelemään äi-
tini kanssa. 

Kun olin 2-vuotias, äitini erosi ja 
jätti meidät siskoni kanssa isoäidin 
luokse. Äitini meni opiskelemaan 
vaatteiden ompelemista, jotta hän 
voisi ansaita elantonsa ja elättää 
meidät. Hän meni myöhemmin kah-
desti uudestaan naimisiin ja sai kol-
me lasta lisää. Kun olin 10-vuotias, 
isoäitini kuoli ja muutimme tätini 
luokse. Elämä tätini luona oli niin 
vaikeaa, että toivoimme kuolevam-
me. Jouduimme tekemään paljon 
töitä, noutamaan vettä 10 km päästä 
kantaen vesikanisteria pään päällä, 
meitä lyötiin ja laiminlyötiin monella 
eri tavalla, meillä ei ollut patjaa, millä 
nukkua, ja kirput söivät öisin meitä. 

UsKOVa ReHTORI TUKI OPIsKeLUa 
Kaiken tämän keskellä sain kuitenkin 
opiskeltua, se on ihme. Jouduin käy-
mään lähes jokaisen luokan ala-asteella 
eri koulussa. Välillä äidilläni ei ollut va-
raa maksaa koulumaksuja ja hän halusi 
minun lopettavan koulun, jotta muut 
sisarukset pääsevät kouluun. Jumala 
kuitenkin auttoi koulun uskovan rehto-
rin kautta, että pystyin jatkamaan opis-
kelujani. Sain myös stipendin, jonka 
turvin pystyin opiskelemaan opettajak-
si. Valmistuin opettajaksi vuonna 2005 
hyvin arvosanoin. Elämä valmistumisen 
jälkeen oli kuitenkin vaikeaa. En tehnyt 
opettajan töitä vaan toimin mm. partu-
rina. 

Tulin uskoon 17-vuotiaana. Minut 
kasvatettiin katolilaiseksi. Isäni olisi 
halunnut minusta katolilaisen papin tai 
munkin, mutta Jumala ei sallinut sitä. 
Uskoon tulon jälkeen toimin koulussa 
vuoden ajan pastorina toisille opiske-
lijoille. 

WILsON seNTONgOsTa Isä, ysTäVä ja 
MeNTORI
Vuonna 2007 ystäväni kertoi kuulleen-
sa radioista, että Gaba Community 
Church etsii uskovia opettajia. Hän 
rohkaisi minua hakemaan paikkaa. 

Heidän kauttaan päädyin opettajaksi 
Muleeteen. Opetin Agape-keskuksen 
koulussa matematiikkaa ja luonnontie-
teitä, ja opin silloin tuntemaan pastori 
Wilson Sentongon. Lapsena minulla ei 
ollut isää eikä paljon sukulaisia, mutta 
Wilsonista tuli minulle isä ja unohdin 
sen, että minulla ei ole ollut isää lapse-
na. Wilson oli minulle isän lisäksi hyvä 
ystävä ja mentori. 

Vuonna 2009 minut nimitettiin 
Agape-keskuksen seurakunnan hal-
lintojohtajaksi, ja vuonna 2012 aloin 
johtamaan Wilsonin tuella alueemme 
300 seurakuntaa, jotka olivat Wilsonin 
alaisia. Kutsuni on opettaa, evankelioi-
da, kouluttaa nuoria johtajia ja auttaa 
seurakuntia, että ne toimisivat siten 
kuin seurakuntien tulee toimia.  

Olen naimisissa Mablen kanssa ja 
meillä on viisi lasta. Meillä on myös 
muita lapsia, joista huolehdimme, 
kuten niitä orpoja, joista Wilson aika-
naan huolehti, sekä lapset, joista One 
Way huolehtii ja joilla ei ole vanhem-
pia. Vaimoni palvelee myös seurakun-
nassa. Hän johtaa evankelioimista ja 
ylistystä seurakunnassa sekä on myös 
naisten työn rahastonhoitaja.

UNeLMaNa WILsONIN NäyN 
TOTeUTUMINeN
Olen ollut mukana One Way Missi-
onin työssä alusta asti. Aluksi olin 
vapaaehtoisena, ja kun aloitimme 
kummiohjelman, niin aloin kokopäi-
väisesti työskennellä One Way Missi-
onin kanssa.

Olen kiitollinen Jumalalle siitä, 
mitä hän on tehnyt. Minulla ei ollut 
perhettä, mutta nyt kuulun Jumalan 
perheeseen, ja hän on antanut sisko-
ja, veljiä ja vanhempia Ugandassa ja 
Ugandan rajojen ulkopuolella. Juma-
la on antanut elämääni tarkoituksen, 
ja olen saanut palvella häntä. Hän on 
myös auttanut minua pitämään huolta 
perheestäni. Elämässäni on nyt lapsia, 
jotka ovat samanlaisessa tilanteessa 
kuin minä olen ollut. Haluan auttaa 
heitä samoin kuin minä olen saanut 
apua. 

Samanlaiset kokemukset ja autta-
misen halu muodostivat siteen pastori 
Wilsonin ja minun välilleni ja yhdistivät 
meitä. Unelmoin nykyään siitä, että 
näky joka Wilsonilla oli, voisi toteutua: 
että lapset voisivat käydä koulua ja heis-
tä voisi kasvaa hyviä huoneenhaltijoita, 
että pystyisimme aloittamaan secon-
dary schoolin ja ammattikoulutuksen, 
voisimme auttaa orpoja ja pitää orpo-
kotia, voisimme viljellä maata ja saada 
siitä elantomme sekä saada valmiiksi 
Muleeten uuden kirkkorakennuksen, 
saada klinikalle lastenosasto sekä tukea 
kyläyhteisöjä ja auttaa leskiä ja vanhuk-
sia. Tiedän, että Jumalalle kaikki tämä 
on mahdollista.  

Ugandan työmme johtaja Mark Lugayizi toimistossaan.

uGanDa
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TeKsTI Tero HoKKanen    •   KUVa LauRa peKKaRiNeN

intian tYö
050 381 4864
intia@onewaymission.fi

intia

Olemme lähdössä ensi vuoden helmikuussa Intiaan perintei-
selle tiimimatkalle kummien ja muiden kiinnostuneiden kans-
sa. Näiden matkojen teko on ollut mahdotonta koronapan-
demian vuoksi sitten vuoden 2020. Nyt koronatilanne Intiassa 
näyttäisi olevan kontrollissa. 

odotetaan Intiassa innolla 

Intiassa raportoidaan noin 5 000 uut-
ta koronatapausta päivittäin, mikä 
on hyvin vähän niinkin valtavassa 

maassa kuin Intia. Tästä huolimatta 
ihmisiä kehotetaan varovaisuuteen. 
Koska emme voi liikkua tiimimatkalla 
samoin kuin aiemmin, keskitymme ensi 
sijassa toimintaan One Way -kylällä 
Pottipadussa, emmekä matkusta tä-
mänhetkisen suunnitelman perusteella 
pidemmälle. 

TULOssa TäRKeäT VaaLIT
Hengellisesti ja poliittisesti Intia elää 
herkkää aikaa. Intiassa kulloinenkin 
valtapuolue määrittää hyvin pitkälle 
kristittyjen mahdollisuuden toimia yh-
teiskunnassa. Ja Intia on varsinainen 
politiikan pesäke. Kun liittovaltiojär-
jestelmä on käytössä, vaaleja pidetään 
jatkuvasti yhdessä tai toisessa osaval-
tiossa. Suuri vaalivuosi tulee olemaan 
2024, jolloin valtakunnallisissa vaaleis-

Tiimiläisiä odotetaan hartaasti

heikon euron takia. Euron arvo on las-
kenut 10–15 % verrattuna vuoden ta-
kaiseen, ja hinnat ovat nousseet saman 
verran. 

One Wayn oman taloudellisen ti-
lanteen vuoksi emme ole myöskään 
voineet nostaa Intian työhön suunnat-
tavan tuen määrää viimeisen vuoden 
aikana. Intian työkentällä ollaan nyt 
tilanteessa, jossa kuukautinen tuki on 
säilynyt euromääräisesti samana, mutta 
hinnat ovat nousseet. 

Me luotamme kuitenkin Herraan ja 
siihen, että Hän pitää meistä huolen. 
Jatkamme köyhien ja apua tarvitsevien 
palvelua organisaatiossamme, ja tähän 
asti Herra on pitänyt meistä huolen ih-
meellisesti. 

TIIMILäIsIä OdOTeTaaN INNOKKaasTI
Yli kaksi vuotta kestäneen tauon jäl-
keen Intiassa odotetaan One Wayn 
vuoden 2023 tiimimatkaa jännityksellä. 
Uusi ryhmä toivotetaan avosylin terve-
tulleeksi One Way -kylälle. Muistathan 
tätä matkaa rukouksin! Tarvitsemme 
Herran armon aivan erityisesti tälle 
matkalle. 

Tiimimatkalaisia

sa valitaan uusi keskushallitus ja päämi-
nisteri. Valmistelut ovat jo alkamassa ja 
poliitikot ovat varpaillaan. 

Nämä ovat tärkeimmät vaalit, joissa 
pääministeri Narendra Modi asettuu 
ehdokkaaksi kolmantena peräkkäi-
senä kautena. Teemme siis hyvin, jos 
pyydämme Herraa antamaan sellaisen 
pääministerin ja valtapuolueen Intiaan, 
jonka ollessa vallassa kristityt voisivat 
toimia rauhassa kenenkään häiritse-
mättä.

TaLOUdeLLIseT HaasTeeT 
Intian työmme tukeminen on muodos-
tunut entistäkin haasteellisemmaksi Uk-
rainan sodan takia. Sota vaikuttaa Inti-
an talouteen, niin kuin monen muunkin 
maan talouteen mm. voimakkaan in-
flaation kautta heikentäen Intian mah-
dollisuutta tehdä ulkomaankauppaa. 
Inflaatiolla on ollut myös voimakas One 
Wayn Intian työtä vaikeuttava vaikutus 
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intia

TeKsTI Swarna KodaLi ja raiLi SaLoSeuTu   •   KUVaT SWaRNa KodaLi

Jyothin tarina
TeKsTI SWaRNa KodaLi ja Ritva KoRpiNieMi    
KUVa SWaRNa KodaLi

Orpokoti on monille turvapaikka
one Way -kylällä toiminta on 
palautunut pikkuhiljaa ennalleen. 
Lapset käyvät koulua ja ovat olleet 
ahkeria. Moni heistä on tämän 
vuoden aikana valmistunut ammat-
tiin. tämä on suuri kiitosaihe, sillä 
koronan aikana kaikki opiskelut 
viivästyivät.

Nyt lapset elävät normaalia arkea, 
joka sisältää koulun ja läksyjen 
lisäksi pieniä askareita orpoko-

dilla sekä toisten auttamista. Päivittäin 
on myös vapaa-aikaa, jolloin lapsilla on 
mahdollisuus olla keskenään. 

tulevat monenlaisista oloista. Toisilla 
kotiolot ovat olleet huonot ja toisilla 
täysin sietämättömät kuten Lakshmil-
la. Swarna Kodali kertoo hänen elä-
mästään.

LaKsHMIN TaRINa
Korona-ajan Lakshmi oli setänsä luona, 
samoin kuin muutkin lapset olivat suku-
laisissa. Kun hän sitten palasi One Way 
-kylälle setänsä saattamana, hän oli pu-
keutunut pitkähihaiseen mekkoon ja 
peittänyt kaulansa huivilla. Kasvot olivat 
turvonneet. Kun juttelin hänen kanssaan 
ja kyselin hänen vointiaan, näin syvän, 
palaneen haavan oikeassa kädessä ja 
mustelmia koko kehossa. Säikähdin ja 
kysyin, mitä on tapahtunut. Laksmilla oli 
silmät kyynelissä, ja hän yritti pidätellä 

työmme alkuaikoina vammaistyö one 
Way -kylässä oli laaja-alaista ja käsitti 
lähes koko vammaistyökentän. Yksi 
vammaistyömme kautta avun saaneis-
ta lapsista on jyothi.

Polion seurauksena Jyothin toinen 
jalka surkastui lyhyemmäksi kuin 
toinen. Jalka oli muutenkin hyvin 

heikko ja tytön kävely oli vaikeaa. Vam-
mansa ja perheensä huonon taloudelli-

ei ollut helppoa. Useiden kylävierailujen 
jälkeen One Way -kylästä onnistuttiin 
kuitenkin kertomaan niin positiivisesti, 
että tytön vanhemmat ja kylän päämie-
het halusivat tulla vierailulle kylälle.    

Eräänä päivänä sitten ainakin kym-
menen miestä Jyothin kotikylästä tuli 
katsomaan työtämme Pottipadussa. 
He hämmästyivät nähdessään vam-
maisten tyttöjen käyvän fysioterapias-
sa ja opiskelevan. Tytöt oppivat myös 
räätälin töitä ja käsinkirjontaa, joka on 
tytöille kylissä erityisen hyödyllistä. Vie-
railijat eivät olleet koskaan aikaisemmin 
nähneet vammaisia tyttöjä kohdeltavan 
näin kunnioittavasti. Tyttöjen iloiset 
kasvot kertoivat paljon heille.

Seuraavalla viikolla tästä samaises-
ta kylästä tuotiin viisi vammaista lasta 

sen tilanteen vuoksi Jyothi ei koskaan 
käynyt koulua.

Kun Swarna Kodali tapasi Jyothin 
tämän kotikylässä ensimmäistä kertaa, 
tyttö vaikutti toivottomalta oman elä-
mänsä suhteen. Swarna kertoi hänelle 
vammaisten lasten menestystarinoita: 
kuinka he olivat päässeet kouluun ja 
sen jälkeen hyvään ammattiin. Hän an-
toi Jyothille myös toivoa, että pienellä 
leikkauksella ja fysioterapialla hänen 
vammansa vaikeusastetta voitaisiin kor-
jata parempaan suuntaan.

PääMIesTeN HyVäKsyNTä 
VaMMaIsTyöLLe
Yleensä hinduperheissä tyttöjä ei lähete-
tä kotoa pois, elleivät he ole naimisissa. 
Joten Jyothin vanhempiin vaikuttaminen 

Kesällä kylällä oli neljän päivän lei-
ri, johon oli kutsuttu myös lähikylistä yli 
100 lasta, joten siellä oli todella vipinää 
ja vilskettä. Ohjelmassa oli mm. pelejä, 
leikkejä ja nukketeatteria. Lapset naut-
tivat valtavasti leiristä. Tarjottiin hyvää 
ruokaa ja myös herkkuja. Lähtiessä jo-
kainen sai riisipussin mukaansa kotiin 
vietäväksi. 

Nyt syksyllä oli toinen kolmen päi-
vän leiri, joka oli tarkoitettu vain mei-
dän omille orpo- ja katulapsillemme. 
Lapsilla oli kolmen päivän loma koulus-
ta, joten oli luonnollista järjestää heille 
ohjelmaa ja hauskaa tekemistä. Hyvän 
loman jälkeen he jaksavat taas paneu-
tua koulunkäyntiin. 

One Way -kylän orpokoti on to-
dellinen turvapaikka lapsille, jotka 

Lastenleiriläisiä
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kummisiHtEErit:

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

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

TUle iNTiA- 
kUMMiksi 
Orvon kummimaksu on 44 € /kk, 
katulapsen, vammaisen ja lesken 
40 €/kk ja pastorin 
kummituki 50 € /kk. 

itkua, koska setä oli vielä paikalla. 
Hänen kasvonsa olivat surulliset ja 
silmät täynnä pelkoa ja kyyneleitä. 

Setä oli levoton ja halusi läh-
teä pois mahdollisimman pian. 
Hän sanoi nopeasti hyvästit ja kir-
jaimellisesti juoksi pois. Olin ää-
rettömän surullinen nähdessäni 
Lakshmin ja vein hänet huonee-
seeni. Hitaasti aloin keskustella 
hänen kanssaan. Lakshmi purs-
kahti itkuun ja sanoi vapisevalla 
äänellä: ”Amma, One Way -kylä 
on minulle kuin taivas ja sinä olet 
äitini. En halua koskaan jättää 
tätä paikkaa.” Sitten hän kertoi 
koko tarinan siitä, mitä hänen oleske-
lunsa aikana tapahtui. 

Lakshmi ja hänen sisarensa Leela 
Bhavani ovat orpoja. He menettivät äi-
tinsä ollessaan hyvin pieniä, ja isä jätti 
lapset yksin ja pakeni. Lakshmi oli tuol-
loin noin 6-vuotias. Isovanhemmat ot-
tivat tytöt vastuulleen. Lakshmi on hiu-
kan kehitykseltään normaalia hitaampi 
ja luonteeltaan äkkipikainen. Isovan-
hempien oli vaikea huolehtia hänestä. 
Päästäkseen eroon tytöstä he jättivät 
hänet kadulle, mutta poliisi toi hänet 
takaisin isovanhempien luo. 

Sisarukset tulivat One Way -kylän 
tyttöjen kotiin Lakshmin ollessa 7-vuo-
tias. Huomasin pian, että Lakshmi ei 
ole tavallinen lapsi. Oppiminen vie hä-
neltä aikaa ja seurustelu muiden lasten 
kanssa on vaikeaa. Sen vuoksi hänellä 

lältä ja kerroimme, että hän voi 
palata takaisin orpokodille, hä-
nen ilollaan ei ollut rajoja. Nähty-
äni hänen haavansa ja kuultuani, 
mitä hänelle oli tapahtunut, kyy-
neleet tulvivat silmiini ja halasin 
häntä tiukasti. Kuiskasin hänen 
korvaansa ”Lakshmi, älä huoli. 
Olet palannut takaisin ja lupaan, 
etten koskaan lähetä sinua enää 
pois omaan kylääsi. Jumala on 
hyvä ja Hän toi sinut turvallisesti 
takaisin luoksemme.” 

Palattuaan One Way -kyläl-
le Lakshmi opiskeli ahkerasti ja 
suoritti sairaanhoitajan perus-

tutkinnon. Nyt hän pitää huolta One 
Way -kylän leskistä ja viihtyy työssään 
erinomaisesti. Hänen itsetuntonsakin 
on parantunut. On ihmeellistä näh-
dä, kuinka hän on eheytynyt sisäisesti. 
Lakshmi on uudestisyntynyt kristitty ja 
rakastaa Jumalaa koko sydämestään. 
Hän uskoo, että Jumala siunasi häntä 
kalleimmilla lahjoilla, Jeesuksen tunte-
misella ja One Way -kylällä, jota hän 
pitää paratiisina. 

One Way -kylä on paikka, josta or-
polapset, lesket, köyhät ja vammaiset 
lapset löytävät rauhaa, iloa ja onnea. 
Jumala antoi heille tämän paikan, ja ku-
ten Lakshmi sanoi, tämä on kuin paratii-
si monelle kaltoin kohdellulle lapselle. 
Muistathan rukouksin Lakshmia ja myös 
muita orpokodin lapsia. Heillä jokaisel-
la on oma tarinansa. 

Kaarisillan kuntoutuskotiin OW-kylälle. 
Jyothi oli onnellinen saadessaan lähteä 
kotikylästään, jossa hän ei lapsuutensa 
vuosina kokenut koskaan rakkautta ja 
hyväksyntää. Kuntoutuskotiimme tulles-
saan hän oli 15-vuotias. Hän oli älykäs 
ja ahkera ja työskenteli kuntoutuksen 
ohella kovasti opiskeluissaan voidak-
seen oppia räätälin töitä ja kirjontaa.

UUsI ILONaIHe:  
KäVeLeMINeN ILMaN KePPejä
Jyothin polion vammauttaa jalka lei-
kattiin sen jälkeen, kun hän oli saanut 
fysioterapiaa noin vuoden. Hän kesti 
urhoollisesti kipua ja teki yhteistyötä 
lääkärin ja fysioterapeutin kanssa saa-
vuttaakseen mahdollisimman hyvän 
liikuntakyvyn. Ennen leikkausta Jyothin 

rohkeana ja onnellisena. Hän 
uskoi saavuttavansa mitä ta-

hansa elämässään. Ennen 
kaikkea hän oli oppinut 
tuntemaan Jeesuksen, 
jolta hän voi rukoilla 
elämäänsä johdatusta, 
eikä Jeesus koskaan 
hylkäisi.

K o t i k y l ä l l ä ä n 
Jyothi avasi naisille tar-

koitetun räätälöintikes-
kuksen ja alkoi kouluttaa 

kylänsä halukkaita naisia räätä-
lin ammattiin. 

Jyothi on tänään naimissa rakas-
tavan miehensä kanssa, joka huolehtii 
vaimostaan monella tavalla.  Jyothi on 
myös kahden lapsen onnellinen äiti. 

on hyvin vähän ystäviä. Hän oli myös 
psykiatrisessa hoidossa kaksi vuotta. 
Alkuvuosina oli vaikeaa hänen käyttäy-
tymisensä vuoksi, mutta kun päätimme 
osoittaa rakkautta ja olla kärsivällisiä 
häntä kohtaan, hän on oppinut ole-
maan myös toisten lasten kanssa. Vä-
hitellen orpokodin lapsetkin alkoivat 
auttaa Lakshmia ja ystävystyivät hänen 
kanssaan. 

Sedän ja tädin luona oleskelu koro-
na-aikana oli tytölle kamala kärsimys. 
Häntä kohdeltiin huonosti ja käytettiin 
fyysisesti ja seksuaalisesti hyväksi. Lak-
shmia verrattiin aina naapurin tyttöi-
hin, jotka laittoivat ruokaa ja auttoivat 
äitejään kotona, ja kun hän ei pystynyt 
samaan, häntä hakattiin. Pahoinpitely 
kesti yli viisi kuukautta. 

Kun sitten soitimme One Way -ky-

polion rampauttama jalka oli 
V-asennossa eikä se kos-
kettanut maata, ja tyttö 
käveli keppien avulla.

Leikkauksen ja fy-
sioterapian jälkeen 
jalka suoristui, ja 
Jyothi pystyi varaa-
maan myös jonkin 
verran sillä maahan. 
Hän iloitsi kovasti voi-
dessaan kuntoutuksen 
jälkeen kävellä ilman kep-
pejä. 

Jyothi erikoistui kuntoutuskodissam-
me räätälinammattiin ja kirjontaan. Kah-
den vuoden harjoittelun jälkeen hänellä 
oli jo hyvät taidot ammatissaan. Swarnan 
mukaan tyttö palasi kotiinsa luottavaisena, 
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Perjantaina aloitimme Tuulan val-
mistaman italialaisen aterian ää-
rellä toisiimme tutustuen.  Ilta jat-

kui Secondien tyttären, gospel-laulaja 
Grazia Blöndalin, johdattaessa meitä 
ylistykseen ja italialaisen laulamisen sa-
loihin. 

UsKONPUHdIsTUKseN aLKULäHTeILLä
Lauantaipäivän aikana saimme mm. 
kuulla Maurizion kattavan esityksen Ita-
lian hengellisestä kehityksestä Rooman 
imperiumin ja Paavalin ajoilta tähän 
päivään. Mielenkiintoinen muistutus 
meille luterilaisuuden vaikutuspiirissä 
eläneille oli, että jo kauan ennen Lut-
heria, 1100-luvulla, alkoi Italiassa refor-
maatio (uskonpuhdistus), jota jälkikä-
teen on alettu kutsua valdolaisuudeksi 
perustajansa kauppias Pierre Valdesin 
mukaan. 

Toistaako tässä historia itseään? Ku-
ten uskonpuhdistus vuosisatojen saa-
tossa vähitellen levisi Italiasta muuhun 
Eurooppaan, levinneekö One Wayn työ 
samoja jälkiä maallistuneeseen nyky-
Eurooppaan? Se jäänee nähtäväksi!

Sunnuntaina rohkaisimme One Way 
Centerin puolella leiriä pitäviä nuoria 
lähtemään mukaan seuraavalle Italiaan 
suuntautuvalle aktiomatkalle. Matka 
on tarkoitus toteuttaa keväällä pää-
siäisen aikaan Riminin seurakuntaan, 
joka tekee erityisesti nuoria ja perhei-
tä tavoittavaa työtä. Ilahduttava määrä 
nuoria ilmaisikin kiinnostuksensa nuor-

Syyskuisen viikonlopun aikana Hauhon toivon Majatalossa vieraili parikym-
mentä italian-työn ystävää. päiviä luotsasivat Maurizio ja tuula Secondi, jotka 
ovat asuneet Suomessa tammikuusta lähtien, sekä Birgitta Sihvo, italian-työn 
koordinaattori porvoon one Wayltä.

ten tavoittamiseen evankeliumin kautta 
Italiassa. Rukoillaan Herran johdatusta 
matkan suhteen!

ITaLIa INNOsTaa
Joensuulainen Suvi Tuulia Hakkarai-
nen tuli mukaan Italia-päiville luettuaan 
Tuulan “Jumalan varassa” -kirjan. Suvi 
on ollut uskossa lapsuudesta asti ja 
saanut uudistua uskossaan aikuisiällä. 
Nuoruudesta lähtien häntä ovat kiin-
nostaneet Välimeren maat sekä Israel 
ja juutalaistyö. Italian kieli kiehtoo, ja 
hän on myös opiskellut sitä. Matkal-
la Italiassa neljä vuotta sitten hän koki 
maan voimakkaasti nimenomaan hen-
gellisesti.

Viikonlopun antia Suvi kuvaa ylistä-
vin sanakääntein: Tuulan ja Maurizion 
sydämellisyys kosketti. Tiedon saami-
nen Italian hengellisestä tilanteesta, 
evankelisten seurakuntien työstä ja 
haasteista sekä ystävyysverkostosta ja 
sen mahdollisuuksista täyttivät hänen 
odotuksensa viikonlopun suhteen. Hän 
oppi myös ymmärtämään maan hen-
gellistä tilannetta paremmin (Maurizion 
kertoessa historiasta ja katolisen kir-
kon vallasta ja vaikutuksesta Italiassa). 
Spontaanit musiikki- ja rukoushetket 
olivat hienoja ja siunattuja. 

ysTäVyysseURaKUNNaT
Italia on Euroopan katolisin maa. Maan 
59 miljoonasta asukkaasta 57 miljoo-
naa kuuluu katoliseen kirkkoon, protes-

tantteja on noin puoli miljoonaa eli alle 
prosentti ja heistä suurin osa on hellun-
tailaisia.

Tuula ja Maurizio ovat aikaisemmin 
toimineet aktiivisesti Italian evankelis-
ten seurakuntien parissa, joten heillä 
on luonnostaan hyvät kontaktit näihin 
lukuisiin pienehköihin seurakuntiin. 
Heidän ryhtyessään One Wayn työhön 
monet näistä pienistä, itsenäisistä seu-
rakunnista ovat halunneet lähteä mu-
kaan yhteistyöhön One Wayn kanssa. 

Maurizio on luomassa ns. ystävyys-
verkostoa Italiaan niiden seurakuntien 
välille, jotka haluavat tulla mukaan “in 
Fellowship with One Way Mission Fin-
land”. Ajatuksena on, että seurakun-
nilla on ystävyysseurakunta Suomessa 
- esim. Porvoon One Way ja Ferentinon 
seurakunta - jotka rukoilevat toistensa 
puolesta. Toiveena on, että tulevaisuu-
dessa molempien maiden seurakunnista 
tehtäisiin vierailuja, aktiomatkoja, ja jaet-
taisiin hengellistä hyvää rikastuttaen mo-
lempien maiden seurakuntien elämää. 

Ystävyysverkostossa luodaan ja 
vahvistetaan myös italialaisten evanke-
listen seurakuntien keskinäistä yhteyt-
tä sekä yksityisten seurakuntalaisten 
keskinäistä yhteyttä sekä Italiassa että 
mahdollisuuksien mukaan suomalais-
ten ja italialaisten seurakuntalaisten vä-
lillä. Näin ystävyysverkostosta muodos-
tuu mahdollisimman tiheä. Ferentinon 
seurakunnan lisäksi ystävyysverkostoon 
ovat Italiassa jo liittyneet Genovan, Ri-
minin ja Alatrin seurakunnat sekä kaksi 
seurakuntaa Roomasta. 

Ystävyyttä ja yhteyttä pidetään yllä 
myös sosiaalisessa mediassa. Faceboo-
kissa on One Way Mission Italia -sivus-
to, jolla on sekä Suomessa että Itali-

ITaLIaN-TyöN NäKyä KIRKasTaMassa
Italian-työn ystävät Hauholla Suvi Tuulia Hakkarainen

italia

TeKsTI BirgiTTa SiHvo    •   KUVaT tuuLa paLoNeN ja Suvi HaKKaRaiSeN KotiaLBuMi
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italian tYö
italian työn koordinaattori: Birgitta Sihvo
0400 525 077
italia@onewaymission.fi

Rakennuttaja-
insinööritoimisto

STENROOS OY

Liike-, toimisto- ja 
asuinrakennusten 

tunnollista rakennuttamista 
ja rakennustyön valvontaa.

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534 4844

”Sillä jokainen huone on 
jonkun rakentama, mutta 

kaiken rakentaja on Jumala.”

assa runsaasti seuraajia. Lisäksi Tapani 
Suonnon “Valmistu Jumalan käyttöön” 
-kirja (Preparati a servire Dio) on saanut 
hyvän vastaanoton ja “Kuinka tunnistaa 
eksytys” -kirja on työn alla.

Ferentinon seurakunnan pastori 
Rocco Mestria kertoo seurakuntansa 
synnystä (joka erehdyttävästi muistut-
taa Suomen uusien One Way seurakun-
tien syntyä):

“Monien evankelioimiskokemusten 
jälkeen vuonna 2018 mentoripastorim-
me rohkaisi meitä aloittamaan sään-
nölliset kotikokoukset, sillä meillä oli jo 
ryhmä ihmisiä, joita opastimme uskon-
asioissa. Koronapandemian alkuun asti 
kokoonnuimme omassa kodissamme 
ja pandemian aikana netin välityksellä, 
jotta ihmiset eivät jäisi täysin ilman hen-
gellistä yhteyttä. Vuoden 2021 alussa 
aloimme rukoilla kokoustiloja. Etsimme 
tiloja, joihin olisi helppo tulla, olisi tar-
peeksi parkkipaikkoja eikä vuokra olisi 
liian kallis. Kun löysimme ne, käärimme 
hihat ylös ja laitoimme talkoilla tilan kun-
toon. Tammikuussa 2022 avasimme seu-
rakunnan Ferentinossa. Kokoonnumme 
kolme kertaa viikossa. Opiskelemme 
Raamattua, rukoilemme ja pidämme 
sunnuntaikokouksen. Kunnia Jumalalle!

Vaimoni Tiziana ja minä saimme olla 
mukana One Way Missionin kesätapah-
tumassa. Siitä meille jäi todella positii-
vinen muisto ja halu tulla uudestaan. 
Oli rohkaisevaa tavata suomalaisia sis-
koja ja veljiä. Teette upeaa työtä ympä-
ri maailmaa!” 

ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

NEPAL
Kathmandu ympäristöineen
Kevät 2023
Hinta noin 1400 euroa
Puh. 040 731 5689 (klo 16 jälk.)

onewaymission.fi

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

MONGOLIA
Ulan Bator
Syksy 2023
Hinta noin 1400 €
Puh. 045 114 8855 

INTIA
OW-kylä
Helmikuu 2023
Hinta noin 1300 €
Puh. 050 381 4864

ISRAEL
Jerusalem ympäristöineen
Toukokuun alku 2023
Hinta noin 900 €
Puh. 044 333 2723

ITALIA
Rooma ympäristöineen
Nuorten aktiomatka  
3.–10.4.2023  
Hinta noin 600 €
Puh. 041 311 8390

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

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

Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.

MALAWI
Nkhulamben laakso
Seuraava matka-aika avoin
Hinta noin 1300 €
Puh. 045 114 8855
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monGolia

TeKsTI tiiNa SiNKKoNeN  KUVaT eRdeNetuYa BatMYaGMaR

Syksyinen sadonkorjuu on juuri saatu tehtyä. tänä vuonna satoa 
saatiin runsaasti, mikä on erityisen tärkeää nyt, kun elinkustannus-

ten nousu on vaikeuttanut kansalaisten elämää. 

Mongoliassa  
valmistaudutaan talveen

Työkeskuksellamme on vuok-
rattuna laajat viljelymaat 
pääkaupunki Ulan Batorin 

ulkopuolella, perunoita ja juurek-
sia kasvatetaan pelloilla ja kas-
vihuoneissa vihanneksia. Ryhmä 
miestenkodin miehiä on asunut 
tiluksilla jurtassa koko kesäkauden 
huolehtien kasvien kastelusta ja 
hoidosta. Syyskuussa nämä mie-
het palasivat takaisin Ulan Batorin 
työkeskukseen lähestyvän talven 
takia.

Yhteisöllisyys keskuksessa on 
vahvaa, sillä kaikki tehdään yh-
dessä. Jokainen osallistuu omien 
mahdollisuuksiensa mukaan, ja 
erityisesti kesällä syntyy tulosta 
tiilien teon, rakentamisen, remon-
toimisen ja viljelyn parissa. Syksyl-
lä säilötään sato talveksi ja korja-
taan asumuksia talvea varten sekä 
kerätään siemeniä seuraavaa ke-
sää varten. Talvella nikkaroidaan 
pienempiä asioita ja tehdään kä-
sitöitä.

Innokas käsitöiden tekijä on 
naistenkodilla 3-vuotiaan tyttä-
rensä kanssa asuva Khongoroo. 
Hän valmistaa erilaisia koristeita 
ja leluja huovasta ja on lisäksi erin-

omainen kokki. Iloitsemme tästä 
pienestä perheestä, Jumala heitä 
siunatkoon runsaasti.

saIRaaNHOITajaa TaI LääKäRIä 
KaIVaTaaN – TULe KUMMIKsI!
Keskuksessa asuu tätä kirjoittaes-
sani 21 henkilöä. Perinteisesti vä-
kimäärä lisääntyy, kun kylmät säät 
tulevat. Mongolian talvessa ei sel-
viä ilman lämmintä asumusta. 

Henkilökuntaa meillä on kah-
deksan henkeä. Työn johtajan 
Munkhuun lisäksi hänen tyttä-
rensä Erdenetuya toimii sosiaa-
lityöntekijänä, samoin kuin uut-
ta seurakuntaa nykyisin johtava 
Davkharbayr. Kirjanpitäjä Nan-
dintsetseg toimii osa-aikaisesti, 
niin myös varastonhoitaja Lk-
hagvasuren, autonkuljettaja Bat-
myagmar ja pastori Nordog. 

Kiireellinen tarve olisi saada 
keskukseen osa-aikainen sairaan-
hoitaja tai lääkäri. Moni asukkaista 
on sairas, ja erilaisille hoidoille on 
suuri tarve. Oma hoitaja tai lääkäri 
voisi auttaa nopeasti, ja hän tuntisi 
asukkaat. Näin vältyttäisiin kalliilta 
hoitokäynneiltä muualla ja ennalta 
ehkäistäisiin sairauksien etenemistä. 

1 Davkharbayr ja perhe Baruunburenin seurakunnasta
2 Hermon seurakunta
3 Työkeskuksen keittiö
4 Khongoroo tekee käsitöitä
5 Raamattupiiri

Raamattupiirissä tutkitaan yhdessä Sanaa ja saadaan hengel-
listä ravintoa.

Työkeskuksen keittiössä valmistetaan ruokia itse kasvatetuis-
ta juureksista ja vihanneksista.
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monGolian tYö
Kummisihteeri 
ulla Kärnä 
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

kiinan tYö
045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

KIInAn TyöMME TILAnnE HAAsTAvA
TeKsTI tiiNa SiNKKoNeN  •  kuva Matti LYYtiKKä

Työ Kiinan Kauniit sata-
mat -lastenkodilla jat-
kuu edelleen, vaikka 

tilanne on haastava. Maassa 
tiukasti noudatettavat ko-
ronarajoitukset vaikeuttavat 
osaltaan elämää. Lapset ko-
dilla voivat kuitenkin hyvin 
ja kouluakin on päästy käy-
mään.

Rukoillaan edelleen las-
tenkodin, henkilökunnan ja 
seurakunnan puolesta, että 
Jumala johdattaa kaikessa 
suojellen ja varjellen. 

kiina

Tule kummiksi hoitajalle tai lääkä-
rille! Muutamien kummien kuukausit-
taisella tuella pystymme palkkaamaan 
henkilön, jonka työpanoksesta olisi 
suuri apu.

UUsI seURaKUNTa POHjOIs-
MONgOLIaaN
Sosiaalityöntekijä Davkharbayr työs-
kentelee ja asuu perheensä kanssa 
nykyisin Baruunburenin maakunnassa 
Mongolian pohjoisosassa, Ulan Bato-
rista luoteeseen. Alueelle on muodos-
tunut uusi seurakunta, jonka johtajana 
Davkharbayr toimii, ja kymmenen hen-
gen seurakuntalaiset asuvat yhdessä. 
Työkeskuksessa iloitaan tästä uudesta 
seurakunnasta ja tehdään yhteistyötä 
heidän kanssaan. 

Viime kesänä kolme seurakuntaa, 
Baruunburenissa sijaitseva Goshen, 
Uwurkhangain maakunnassa sijaitse-
va Smyrna, joka on myös uusi seura-
kunta, ja Ulan Batorin työkeskuksessa 
sijaitseva Hermon, järjestivät yhteisen 
konferenssin. Aikaa vietettiin yhdessä 
rukoillen, ylistäen ja Raamattua tutkien. 
Mukana oli myös lapsia, jotka eivät ol-
leet koskaan aikaisemmin seurakunnan 
tilaisuuksissa. Tämä oli kaikille hyvin 

siunattua aikaa. Jumalalle kiitos tästä 
hyvästä työstä ja että kaksi uutta seura-
kuntaa on syntynyt. 

Työ menee eteenpäin, vaikka pienin 
askelin. Mongolian 3,2 miljoonaisesta 
kansasta vain muutama prosentti on 
kristittyjä ja herätystä tarvitaan. Muis-
tetaan Mongoliaa rukouksin, jotta työ 
saa kantaa entistä enemmän hyvää 
hedelmää ihmisille avuksi ja Jumalalle 
kunniaksi. 

TUle kUMMiksi  
sAiRAANHOiTAjAlle!
Kuukausituki 25 €.  
Ota yhteyttä osoitteeseen  
mongolia@onewaymission.fi  
tai kummisihteeri Ulla Kärnään,  
puh. 050 321 8207.

Davkharbayr ja perhe  
Baruunburenin seurakunnasta.
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nEpal

TeKsTI virva SiivoLa ja MaariT vaLKeaLaHTi  •  KUVaT Saji

Nepalin ja Intian raja on melko avoin ja liikkuminen maiden välillä siksi helppoa. 
Saji on jo pitkään tehnyt evankeliointityötä ja seurakuntien istutusta yli maiden 

rajojen. Erityisesti nyt koronan jälkeen on ihmisillä suuri kaipuu löytää Jumala, ja 
seurakunnat kasvavat vauhdilla. Tapahtuu ihmeitä ja ihmisiä paranee! 

Elokuussa Baglungin syrjäisellä 
alueella kastettiin 17 henkilöä. 
Makwanpurin ja Dadingin seura-

kuntiin puolestaan on tulossa lähiaikoi-
na kastetilaisuus, jota on jouduttu lyk-
käämään rankkojen monsuunisateiden 
vuoksi. Iso rukousaihe on, että pasto-
reille jo kauan suunniteltu konferens-
si voitaisiin järjestää tulevaisuudessa. 
Seurakuntien vastuuhenkilöille on erit-
täin tärkeää päästä rakentumaan yh-
dessä, koska monet toimivat vaikeissa 
olosuhteissa syrjäisillä alueilla olevissa 
seurakunnissa.

sILIgURIN KOULUTUsKesKUs
Ensimmäinen miehille suunnattu kurs-
si saatiin päätökseen syyskuun alussa. 
Osallistujia oli yhteensä 27, joista 14:llä 
on jo seurakunta ohjattavanaan ja lo-
put ovat aikeissa perustaa seurakuntia, 
vaikka ovat kokeneet suurta vastustusta 
jopa perheensä taholta. Kurssi oli hyvin 
innostava ja varusti osallistujat evanke-
lioinnin ja seurakuntien perustamisen 
lisäksi käytännön työtaidoilla. 

Syys-lokakuun vaihteessa Siligurin 
keskuksessa alkaa jälleen naisille suun-
nattu kurssi, jossa opetetaan raama-
tuntuntemusta ja ompelu-, ruoanlaitto- 

ym. käytännön taitoja, jotta naisilla olisi 
paremmat mahdollisuudet toimeentu-
loon ja täysipainoiseen elämään yhteis-
kunnassa, jossa heitä usein pidetään 
alempiarvoisina.

sajIN ja HaNNaHIN LasTeNKOTI
Lapset voivat pääosin hyvin, mutta 
muutamalla on ollut denguekuumet-
ta, jota on ollut apinarokon lisäksi liik-
keellä Nepalin ja Intian alueella. Syys-
kuun loppupuolella lapsilla oli koulussa 
koejakso, ja sen jälkeen alkoi kuukau-
den loma, koska tuolloin Nepalissa on 
suuret hindufestivaalit. 

Elokuussa Saji järjesti lastenkodin 
pojille oman poikienpäivän, jonka aika-
na he juhlivat syntymäpäiviä, pelasivat 
jalkapalloa ja söivät yhdessä. Kaksi vel-
jestä etsii vielä kummia.

saHaRa-LasTeNKOTI
Lasten lukukausi koulussa on alkanut 
hyvin, elokuun kokeet kaikki läpäisivät 
hienosti. Kodin kahdestakymmenestä 
kahdesta lapsesta enää neljältä pojal-
ta puuttuu oma kummi. Sahara-kodin 
lapset ovat joko täysi- tai puoliorpoja, 
Binodin ja Anilin kaltaisia elämänkohta-
loita on heistä useammalla.

nEpalin tYö
040 720 3670
nepal@onewaymission.fi

Binod (14 v) ja Anil (13 v) ovat syn-
tyneet Länsi-Nepalissa, Rukumissa, 
maanviljelijäperheeseen. Perheen isä 
sairastui ja kuoli poikien ollessa 4- ja 
5-vuotiaita. Äiti yritti huolehtia suuresta 
perheestä, johon kuului kolme poikaa 
ja tytär. Ahdingossaan hän meni kylän-
sä kirkkoon, ja pastori auttoi löytämään 
nuoremmille pojille hyvän kristillisen 
lastenkodin. 

Lastenkodin saama tuki lakkasi kui-
tenkin korona-aikana ja se piti sulkea. 
Tuolloin eräs pastori osasi ohjata pojat 
Sahara-lastenkotiin. Nyt pojat kokevat 
olevansa onnekkaita. Vaikka heidän 
elämäänsä on mahtunut paljon surua, 
on Jumala kaiken sen keskellä pitänyt 
heistä hyvää huolta. Binod iloitsee sii-
tä, että hän sai juuri oman kummin. 
Sahara-kodissa rukoillaan, että veljelle 
Anilille löytyisi myös kummi tukemaan 
hänen opintojaan ja elämäänsä Sahara-
kodissa. 

Herätystä Himalajan alueella

TUle NePAl-kUMMiksi
Lapset 55,00/kk, pelkkä koulukummius 30,00/kk
Pastorit & seurakunnat 60,00/kk

Kysy lisää OW:n lastenkodin kummisihteeri  
Virva siivolalta, 040 715 5351, 
ja sahara-lastenkodin kummisihteeriltä  
Maarit Valkealahdelta, 040 731 5689  
nepal@onewaymission.fi

Manaharin seurakuntalaisia Nepalissa

Sahara-kodin pojat Binod ja Anil
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atte auviNeN & 
HeLeNa HäNNiNeN
Minne uskoni ulottuu. 
Kuvia italiasta  
– runoja uskosta
20 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

Tapani SuontoTapani Suonto 
 

ERÄM
AASTA ELÄM

ÄÄN

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

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

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

2. tarkistettu painos

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN
Elävää opetusta 
erämaahan eksyneelle

tapaNi SuoNto
ole turvallisella mielellä
14 €

tapaNi SuoNto
valmistu jumalan
käyttöön 1
14 €

tapaNi SuoNto
valmistu jumalan
käyttöön 2
14 €

tapaNi SuoNto
tapahtui 
perjantaina
10 €

tapaNi SuoNto
erämaasta 
elämään
10 €

tapaNi SuoNto
Kohti 
auringonnousua
10 €

tapaNi SuoNto
tie ihmeiden maailmaan
14 €

tapaNi SuoNto
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

aRto Boa
avaimet
14 €

LeS WHeeLdoN
jumalaa kuunnellen
14 €

tapaNi SuoNto
Lauri
10 €

tapaNi SuoNto
Rakastatko sinä minua?
12 €

Tapani Suonto  
RAKASTATKO SINÄ MINUA?

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

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

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

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

Rakastatko Sinä Minua on koskettava kertomus 
Jumalan uskollisuudesta palvelijaansa kohtaan. 

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

Tapani Suonto

Evankelistan tie läpi tyynen ja myrskyjen
Osa 1

RAKASTATKO
SINÄ

MINUA?

����������������������

tapaNi SuoNto
johdatatko sinä minua?
18 €

tapaNi SuoNto
jeesus on tie
16 €

kiRjAllisUUTTA

Hyvää lisälukemista

opetuslapseuskouluun!

tuija NiSKaNeN (toim.)
Mun stoori – Miten tulin 
uskoon?  3 €

MaRiaNNe RaatiKaiNeN
Raili agogo, tarina 
kulissien takaa
10 €

tiiNa SiNKKoNeN
uskon 
CD 23 €

tiiNa SiNKKoNeN
tribute to Mahalia
jackson
CD 23 €

NatHaNaeL
Hengen tuuli
CD 10 €

tapaNi SuoNto
trubaduurin laulu
CD 10 €

tapaNi SuoNto
Kirje ystävälle
CD 10 €

MattiLaN 
peRHeoRKeSteRi
Nimi kaikkein 
korkein 
CD 10 €

tiiNa SiNKKoNeN
& Co. 
Matkaa teen
CD 15 €

M
Us

ii
kk

iA

SoiLe ja 
eSa-peKKa MattiLa
usko toivo ja 
rakkaus 
CD 10 €

tapani suonto
hengellinen johtajuus 
ja minun kokemukseni 
siitä                          15 €

ONe WAy kAUPAssA jOUlUAle 14.11.–6.12.

-20 % Alennus koskee One Way Missionin kustantamia  kirjoja ja CD-levyjä. 
Alennus ei koske uutuustuotteita, kuten Tiina Sinkkosen Uskon CD.

Toimitusaika 2 viikkoa.

tilauksEt: onewaykauppa.fi tai puh. 045 261 3925

ONe WayN TUOTaNTOa

TUle NePAl-kUMMiksi
Lapset 55,00/kk, pelkkä koulukummius 30,00/kk
Pastorit & seurakunnat 60,00/kk

Kysy lisää OW:n lastenkodin kummisihteeri  
Virva siivolalta, 040 715 5351, 
ja sahara-lastenkodin kummisihteeriltä  
Maarit Valkealahdelta, 040 731 5689  
nepal@onewaymission.fi
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opEtusraportti

Veljessopu ja  
Hermonin kaste

te toisianne, niin kuin minä olen teitä 
rakastanut - että tekin niin rakastatte 
toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät 
minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus. (Joh. 13:34–35)

HeNgeN yHTeys LUO VeLjesyHTeyTTä
Alkuseurakunta syntyi tällaiseen yhtey-
teen ja veljesrakkauteen. Yhteyteen, 
joka on lähtöisin Jumalasta. Kristuksen 
uhriverellä lunastettujen ja puhdistet-
tujen uskovien yhteyteen. Alkuseura-
kunnan jäsenet olivat syntisyydestä 
vapautettuja, erotettuja ja vihittyjä Py-
hän Hengen tuoreen läsnäolon kautta 
palvelemaan elävää Jumalaa.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman tulla Ju-
malan lapsiksi, niille, jotka uskovat 
hänen nimeensä, jotka eivät ole 
syntyneet verestä eikä lihan tahdos-
ta eikä miehen tahdosta, vaan Ju-
malasta. (Joh.1:12–13)
Tällainen veljesyhteys ja sopu on 

hyvää ja suloista Herramme silmissä. Se 
ei ole lähtöisin ihmisen tahdosta, vaan 
Jumalan tahdosta, hengellisen uudesti-
syntymisen kautta. 

Alkuseurakunnassa vallitsi Hengen 
yhteys ja veljesyhteys (Ap. t. 4:32). Heil-
lä oli myös yhteinen näky ja päämäärä. 
Kun Pyhän Hengen läsnäolo oli seura-
kunnan keskellä, silloin uskovat eivät 
etsineet omaansa, vaan sitä, mikä on 
Herran tahto.

Kaikkea pidettiin yhteisenä ja Juma-
lan pyhyys, kunnioitus ja Jumalan pel-
ko vallitsi seurakunnan keskellä. Myös 
tuore Pyhän Hengen voitelu oli runsaa-
na seurakunnan keskellä. Se oli kuten 
psalmissa 133 sanotaan: …kuin vuo-
datettu hyvä öljy, jota valuu partaan, 

Aaronin partaan, öljy, jota tippuu pitkin 
hänen viittaansa.

eLä KOKOsydäMIsesTI LäHeLLä 
jeesUsTa
Jumala kuljetti aikanaan Israelin kansaa 
erämaassa heimoittain järjestyksessä. 
Jokaisella 12 heimolla oli omat viirin-
sä ja tunnuksensa, joiden alla he vael-
sivat. Sillä oli myös sotilaallisesti suuri 
merkitys. Jokaisella oli oma tehtävän-
sä ja paikkansa. Ilman ennalta sovittua 
järjestäytymistä ja sopua myös leiriyty-
minen ja yhdessä eläminen olisi ollut 
mahdotonta. Samoin ilman ohjeistusta, 
miten soditaan ja puolustaudutaan yh-
dessä, monimiljoonainen ihmisjoukko 
erämaassa olisi ollut viholliselle helppo 
saalis.

Nyt seurakunta-aikana seurakun-
nat erottautuvat toisistaan erilaisten 
kulttuurien, ominaisuuksien ja tapojen 
suhteen. Meidän tulee pitää kiinni ter-
veestä Raamatun mukaisesta opista ja 
samalla pyrkiä elämään keskenämme 
veljessovussa ja Pyhän Hengen johda-
tuksessa.

Kun katsomme maailmaa ja ihmisiä 
Jumalan näkökannalta, ihmiskunta ja-
kautuu sen mukaan ovatko he vastaan-
ottaneet pelastuksen Jeesuksessa Kris-
tuksessa vai vaeltavatko he edelleen 
synnin sokaisemina ja ovat matkalla 
kadotukseen.

On vain yksi oikea keino jatkaa 
eteenpäin matkaamme seurakuntina 
niin, että Jumala voi voimallisesti va-
rustaa seurakuntansa lopunaikoja var-
ten. Se on kuten Heprealaiskirjeessä 
sanotaan: …pankaamme mekin pois 
kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin 
helposti kietoo. Juoskaamme kestä-
vinä kilpailussa, joka on edessämme 
(Hepr. 12:1). 

Samalla meidän on elettävä lähellä 
Jeesusta Kristusta kaikilla elämämme 
alueilla, kokosydämisesti antautuneina. 
Sillä Kristus on meidän rauhamme. Hän 
yhdisti meidät kaikki uudestisyntyneet 
uskovat, eri kulttuureista, kansoista 
ja kieliryhmistä, ja purki erottavan vi-
hollisuuden meidän ja Jumalan väliltä 
(Ef.2:14).

Tästä rauhasta ja yhteydestä käsin, 
kristityt voivat elää veljessovussa. Täl-
laiseen veljessopuun ja yhteyteen Ju-
mala haluaa vuodattaa Pyhän Henken-
sä läsnäolon tuoreella tavalla.

sUOLaNa ja VaLONa MaaILMassa
Seurakunnan tehtävä on olla suolana ja 
valona tässä maailmassa. Ilman Juma-

Jumala haluaa siunata ja antaa seu-
rakunnalleen parasta. Hän haluaa 
toteuttaa tahtonsa täällä maan 

päällä niin kuin taivaassa. Aivan kuten 
päivittäin rukoilemme Isä meidän -ruko-
uksessa. Jumala haluaa siunata omiaan 
ja varustaa heidät palvelustehtäviinsä. 
Siksi seurakunta on edelleen maailmas-
sa. Siksi meitä ei ole vielä haettu pois 
taivaalliseen kotiimme, sillä jokaisella 
Jumalan omalla, uudestisyntyneellä us-
kovalla on tehtävänsä palvella Herraa. 
Tämä toteutuu erityisesti seurakunnas-
sa ja seurakunnan kautta. Vain Jeesus 
Kristus voi mahdollistaa palvelutyöm-
me, kutsumuksemme ja armoituksem-
me, Pyhän Hengen kautta.

VT:ssä Jumala näytti Moosekselle, 
kuinka Ilmestysmaja ja kaikki esineet 
tuli valmistaa ja miten uhritoimitukset 
sekä papillinen tehtävä piti suorittaa. 
Silti mitään ei tapahtunut ennen kuin 
kaikki esineet oli verellä vihitty, ero-
tettu Jumalaa varten ja öljyllä voideltu 
Jumalan jaloa käyttöä varten (2. Moos. 
30:25–31). Näin oli myös Aaronin ja hä-
nen poikiensa suhteen. Heidät vihittiin 
papilliseen tehtäväänsä palvelemaan 
elävää Jumalaa ja Jumalan kansaa (2. 
Moos. 29:21).

Jumala haluaa tuoda tuoreen voi-
telun veljessovun keskelle, Siioniinsa, 
seurakuntansa ylle. Ainoa todellinen 
ja aito veljesyhteys syntyy Kristuksen 
kautta totuuden kuuliaisuudessa. 

Psalmi 133 mainitsee erään tärkeän 
asian.  …kun veljekset elävät sopuisasti 
yhdessä!  Mitä tämä voikaan saada ai-
kaan ja mitä tämä merkitsi Jeesukselle? 
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: Uuden 
käskyn minä annan teille, että rakastat-

jari välilä

Daavidin matkalaulu. Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset 
elävät sopuisasti yhdessä! Se on kuin pään päälle vuodatettu hyvä öljy, 

jota valuu partaan, Aaronin partaan öljy, jota tippuu pitkin hänen 
viittaansa. Se on kuin Hermonin kaste, joka laskeutuu Siionin vuorille. 

Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, ikuisen elämän. 
(Ps. 133:1–3)
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lan Pyhän Hengen voitelua se tuskin on 
mahdollista.

Paimenpsalmissa 23 sanotaan: Sinä 
valmistat minulle pöydän minun vi-
hollisteni silmien eteen. Sinä voitelet 
minun pääni öljyllä; minun maljani on 
ylitsevuotavainen.

Näin Jeesus haluaa johdattaa lau-
maansa (seurakuntaansa), voidellen 
meidät Hengellään. Siksi meidän asen-
teillamme ja sillä, miten kohtelemme 
ja suhtaudumme toisiimme, on valtava 
merkitys!

Jumala haluaa suoda suuren siuna-
uksensa koko seurakuntansa keskelle, 
että voisimme olla siunauksena ja evan-
keliumin välittäjinä kaikille kansoille. 

Psalmissa 133 sanottiin: Se on kuin 
Hermonin kaste, joka laskeutuu Siionin 
vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt 
siunauksen, ikuisen elämän. Hermon 
tarkoittaa vihittyä ja pyhää paikkaa.

Jumalan siunauksen vaikutus on val-
tava. Se laskeutuu ja leviää ympäristöön 
kuin Hermonin kaste Siionin vuorelle. 
Se tekee tuoreeksi kaiken ja muuttaa 
virrat erämaahan. Siinä on Herran sää-
tämä siunaus ja ikuinen elämä!

Mutta meillä voi olla esteitä, miksi 
emme voi kokea tällaista Jumalan siu-
nausta ja Pyhän Hengen voitelua. 

Profeetta Jesaja julistaa: Katso, ei 
Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, 
eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, 
vaan teidän pahat tekonne erottavat 
teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne 
peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin et-
tei hän kuule. (Jes. 59:1). 

Myöhemmin Jesaja jatkaa: He tur-
vautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, 
kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyt-
tävät turmion. Myrkkyliskon munia he 
hautovat, hämähäkin verkkoja he kuto-
vat. (Jes. 59:4–5)

Ellei seurakuntiemme keskellä ole 
Kristuksen aikaansaamaa veljessopua 
ja yhteyttä, siunauksellinen Hermonin 
kaste ei voi tulla yllemme. Jumalan läs-
näolo on Pyhä paikka. Vain siellä vihi-
tään ja voidellaan palvelukseen.

Ei ole ihme, että sielunvihollinen te-
kee kaikkensa, jotta keskellämme olisi 
riitaa ja eripuraisuutta, kateutta, panet-
telua ym.

VaLVOKaa!
Nuorena uskovana olin eräässä seura-
kunnan rukous- ja keskustelupiirissä. 
Siellä oli paljon keskustelua ja rukousta. 
Itse olin pääosin hiljaa kokemattomana 
ja kuuntelin keskustelua. Kaikki oli itselle-
ni uutta ja jännittävää. Uskovat puhuivat 
Raamatusta ja jakoivat mielipiteitään, ja 

ilmapiiri oli siunaava. Kunnes havahduin 
sisäisesti, aivan kun joku ulkopuolinen 
olisi käynyt kuiskaamassa erään uskovan 
korvaan, siirtyen toisen luokse ja taas toi-
sen luokse, sitten häipyen pois.  

Yhtäkkiä uskovien välillä syntyi vää-
rinkäsityksiä ja erimielisyyksiä ja jopa 
riitaa. Ihmettelin kaikkea näkemääni 
ja kuulemaani. Jälkeenpäin ymmärsin, 
että paholaisen ei tarvitse kuin käydä 
kuiskimassa valheita ja panetteluita 
korvaamme, ja ellemme ole valveilla, 
seuraukset voivat olla ikävät ja tuhoisat.

Jumala ei ole kutsunut meitä mu-
nimaan myrkkykäärmeen munia, eikä 
hautomaan hämähäkin seittejä.

Ei puhumaan pahaa toisistamme, 
panettelemaan, juonimaan jne. Sen 
sijaan meidän tulee tehdä kaikkemme, 
että Psalmin 133 siunaus tulisi seura-
kuntiemme keskelle. Tämä maailma 
tarvitsee tällaista enemmän kuin kos-
kaan!

Sielunvihollinen on riidankylväjä 
ja epäsovun aiheuttaja. Meidän tulee 
valvoa itseämme, ettei hän pääse pi-
laamaan ja estämään Jumalan vuodat-
tamaa siunausta.

On olemassa sanonta, ”että rak-
kaalla lapsella on monta nimeä”. Mutta 
niin on paholaisellakin.

Yksi nimi, millä hänet nimetään, on 
Beelsebul, tarkoittaen kärpästen her-
raa.

Kun Pyhä Henki vaikuttaa kristityissä, 
heistä huokuu Kristuksen läheisyys ja py-
hyys. Jumalan lupaus kuuluu kristityille. 
Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa mei-
tä Kristuksen voittosaatossa ja meidän 
kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen 

tuntemisensa tuoksun! (2. Kor. 2:14)
Mutta jos alamme munimaan myrk-

kykäärmeen munia ja hautomaan hä-
mähäkin seittejä, Kristuksen tuoksu ja 
Hänen läsnäolonsa ja pyhyys katoaa 
meistä.

Saarnaajan kirjassa kuvataan, miten 
voi käydä kristitylle, joka ei elä lähellä 
Kristusta eikä halua elää pyhää elämää: 
Kuolleet kärpäset (myrkkykärpäset) 
saavat voiteentekijän voiteen löyhkää-
mään ja kuplimaan. Samoin vähäinen 
tyhmyys vaikuttaa enemmän kuin viisa-
us ja kunnia. (Saarn.10:1)

Meidän ei pidä langeta Beelsebu-
lin, kärpästen herran, juoniin, jotka saa-
vat meidät löyhkäämään.

Jeesus kehotti seurakuntaansa val-
vomaan ja olemaan viisaita eikä tyhmiä. 
Vertauksessa kymmenestä neitsyestä 
tämä tulee selvästi esille. Pian kuuluu 
huuto yösydännä, ’Katso, ylkä tulee! 
Menkää häntä vastaan.’

Jokaisen täytyy itse valvoa ja huo-
lehtia, että lampuissamme on myös öl-
jyä. Emme voi saada sitä toisiltamme, 
vain Jumala voi antaa tuoretta öljyä 
astioihimme. Jeesus kehottaa seura-
kuntaansa: …valvokaa siis, sillä ette tie-
dä päivää ettekä hetkeä.  Uskovien ei 
pidä lukeutua tyhmien joukkoon vaan 
viisaitten. 

Rukoillaan, että emme ole esteenä 
Jumalan seurakunnalle tarkoittamalle 
voitelulle. Että ”Hermonin kaste, joka 
laskeutuu Siionin vuorille” saisi levitä 
seurakuntien kautta tälle pimenevälle 
maailmalle. Sillä sinne on Herra säätä-
nyt siunauksen, ikuisen elämän Kristuk-
sessa Jeesuksessa. 

AVAA RAAMATTU PÄIVITTÄIN
Tilaa tueksi

raamatunlukulehti

HETKINEN

Itselle ja ystävälle

– vaikka joululahjaksi!

Lue lisää ja tilaa rll.fi
RAAMATUNLUKIJAIN LIITTO

• Joka päivälle lukukohta ja opetus.
• Kotiin postitettavan lehden tilaaja voi 

lukea ja kuunnella myös e-Hetkistä verkossa.

HETKINEN 
4 nroa/vuosi
kestotilaus 26 €
vuositilaus 29 €
tilaukset@rll.fi
p. 045 122 3664 
(ma, ti, to klo 10–15)
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rukousaiHEEt

suomi

one Way -seurakunnat
• johdatusta tulevan syksyn ja talven 

työmuotoihin
• lisää vanhimmistoveljiä
• rohkeutta armolahjojen käyttöön
Evankeliointi ja pk-illat
• lisää evankelistoja kaduille
• rohkeutta kokeilla uusia työmuotoja
• kohtaamisiin taivaallista viisautta
• synnintuntoa ja uskoon tulemista
• one Way Cafen pK-illat: iltatilaisuu-

den aloittaminen ja vastuunkantaji-
en löytyminen

lapsityö
•	 kiitosaihe: onnistuneet kesän leirit 

ja tapahtumat
• pyhäkoulutyön merkityksen kirkas-

tumista seurakunnissa, työn kasvua 
ja leviämistä

ta Kristukseen ja rohkeutta ottaa vas-
tuuta eri palvelutehtävistä

• voimia ja viisautta maahanmuuttaji-
en parissa työskenteleville 

Venäjä
• jumalan johdatusta työn jatkami-

seen
• jatkajaa valentinan työlle
• siunausta Käkisalmen seurakunnalle 

ja kaikkiin lähetyskohteisiimme: Koi-
viston lastenkoti, Kirvun miestenkoti, 
Heinjoen asukkaat

• irmalle siunausta pitää yhteyksiä 
kaikkiin ystäviimme

• ettei ukrainan sota vaikuta ystävyys-
suhteisiimme

israel
•	 naistenkoti: johdatusta uusien tu-

lokkaiden valinnassa, kodilla asuvat 
vanhemmat sisarukset ja Moskovas-
ta saapunut uusi maahanmuuttaja

•	 punainen matto: työntekijöille anat 
Brennerille ja Kayralle voimia ja 
siunausta, ishai Brennerin tervehty-
minen sydäninfarktista, uusia vapaa-
ehtoisia keskukseen

•	 soppakeittiö ja vaatepiste: kahvilan 
perustaminen pakolaisille keskuk-
sen yhteyteen

• israelin vaalit lokakuussa
• turvallisuutta ja rauhaa niin israelin 

rajoille kuin ukrainaankin ja jerusa-
lemiin 

kiina
• varjelusta ja siunausta lastenkodin 

lapsille ja henkilökunnalle
• koronatilanteen helpottumista
• jumalan siunausta seurakunnille 

koko maassa
mongolia
• että keskukseen pystytään palkkaa-

maan osa-aikainen sairaanhoitaja
• siunausta kodin asukkaille, että 

jumala saisi eheyttää sisäisesti ja 
ulkoisesti

• viisautta ja voimia sekä terveyttä 
henkilökunnalle

• herätystä Mongoliaan
intia
•	 kiitosaihe: työn jatkuminen edel-

leen
• intian matka 2023
• New Hope Homen poikienkoti
• toiminnan jatkuminen kiristyksistä 

huolimatta
nepal
•	 kiitosaiheita: evankeliumin voimal-

linen leviäminen Himalajan alueel-
la; Saji on saanut olla matkoillaan 
terveenä ja turvassa; suurimmalla 
osalla Sahara-kodin lapsista on jo 
kummi

• että pastorikonferenssi järjestyisi lä-
hitulevaisuudessa

• varjelusta Sajille, kun hän matkustaa 
pastoritapaamisiin Nepalin ulkopuo-
lella

• oman maa-alueen saaminen työkes-
kusta varten

• kurssinsa päättäneiden pastoreiden 
onnistuminen seurakuntien istutuk-
sessa

• alkavan naistenkurssin onnistumi-
nen

• lastenkotien lasten terveys ja opin-
noissa edistyminen

• kummit kaikille lapsille, jotta rahat 
riittävät ruokaan hintojen noustessa

• että lapsista tulisi uskollisia Kristuk-
sen seuraajia

• Sahara-kodin lapsille minibussi, jotta 
6 km koulumatka onnistuisi erityi-
sesti monsuuniaikana

uganda
•	 kiitosaihe: evankeliointitapahtumat 

ja että paljon ihmisiä on tullut niissä 
uskoon

• että ebola ei pääse leviämään, ja 
varjelusta työmme piirissä oleville 
ihmisille

• tammikuun tiimimatka ja konferens-
si

• sopivasti sateita ja että seuraavasta 
sadosta tulisi hyvä

• että saisimme hankittua riittävästi 
ruokaa kouluillemme ja voisimme 
auttaa nälkää näkeviä ihmisiä

• lisää kummeja köyhien perheiden 
lapsille

• varoja Kaweerin koulurakennuksen 
loppuunsaattamiseen

malawi
• pastorikoulutus marraskuussa
• ihmisille apua loppuvuotta kohti pa-

henevaan ruokapulaan
• seurakunnille johdatusta, Raamatun 

Sanan oikeanlaista ymmärrystä, pe-
lastavan uskon löytymistä

• kasvua uusille aluille, resursseja työn 
jatkumiseen

• 
italia
•	 kiitosaiheita: kuusi evankeelista 

seurakuntaa, jotka haluavat olla ys-
tävyysseurakuntia one Wayn kanssa; 
siunattu italia-viikonloppu Hauholla 
syyskuussa

• italian kansalle herätystä: että Kris-
tuksen kirkkaus saisi valaista hei-
dän sydämensä ymmärtämään sen 
pimeyden ja harhan, jossa katolilai-
suus heitä pitää

• ystävyysseurakunnat Ferentino, Ge-
nova, Rimini, alatri ja Rooman kaksi 
seurakuntaa

• tuula ja Maurizio Secondille johda-
tusta ja viisautta kutsumuksessaan 
sekä Suomessa että italiassa

• johdatusta tuleviin aktiomatkoihin
Vastuunkantajat
• jumalan kohtaamista
• rinnalla kulkijoita
one Wayn talous
• että saisimme hoidettua kaikki talou-

delliset velvoitteet kotimaassa ja lähe-
tyskentillä

• uusia tukijoita kaikkiin työ- ja toimin-
tamuotoihin

rukousraportti

kiitosaiHEEt

seurakuntatyössä suurena kiitosai-
heena on Herran voimallinen läsnäolo 
ja ilmestyminen Hauhon one Way 
Centerillä järjestetyissä tilaisuuksissa. 
on saatu kokea vahvaa keskinäistä 
perheyhteyttä tilaisuuden aiheesta ja 
osallistujamäärästä riippumatta. Kii-
tämme Herran valtavasta huolenpidos-
ta ja kaikista vapaaehtoisista, jotka ovat 
olleet työssä mukana. iloitsemme myös 
uusista one Way -seurakunnista, joita 
on perustettu paikkakunnille, joilla 
asuu monia kodittomia uskovia ihmis-
ten syrjäytyessä omilta hengellisiltä 
juuriltaan.

evankeliointi ja PK-illat ovat jatku-
neet aktiivisesti ja säännöllisesti monil-
la paikkakunnilla.
toivon pysäkeillä ja Se löytyi -missiota-
pahtumissa on tavoitettu eri-ikäistä ja 
monenlaista väkeä – päihdeongelmai-
sia, nuoria, maahanmuuttajia. Monen 
puolesta on saatu rukoilla ja johtaa hei-
dät sisälle pelastukseen ja seurakun-
nan yhteyteen. työssä mukana on ollut 
henkilöitä myös muista seurakunnista, 
joiden sydämellä palaa hätä ihmisistä 
ja halu kertoa Kristuksesta.

Israelissa naistenkoti on saanut pal-
vella pakolaisten ja uusien maahan-
muuttajien kotina helmikuusta saakka. 
toiminta kodilla on vilkastunut myös 
jokaviikkoisten sapatti-iltojen myötä. 
on ollut siunattua saada olla vierellä 
kulkijana kuuden uuden maahan-
muuttajan rinnalla tämän kesän. Nyt 
mariupolilaisen perheen saatua oman 
asunnon odotamme uusia asukkaita 
kodillemme. Kiitämme myös suhteel-
lisen rauhallisesta kesästä israelissa. 
Kristiinan opiskelutkin ovat hyvin edis-
tyneet yliopistossa.

• lisää opettajia ja avustajia, myös mie-
hiä, ja tarvittavat tilat

• että lapset löytäisivät elävän yhtey-
den jeesukseen

• Herran läsnäoloa ja johdatusta
nuoret
• johdatusta tavoittaa uusia nuoria
• rohkeutta elää uskoa todeksi koulu-

maailman keskellä
• että nuorilla olisi into ja jano lukea ja 

tutkia jumalan Sanaa
• toistemme taakkojen kantamista 

ja laupeuden harjoittamista, sillä 
”ihaninta ihmisessä on hänen lau-
peutensa”

op-koulut ja rukoussolut
• sitoutumista kouluun
• hengellistä kasvua ja oman paikan 

löytämistä
• pyhän Hengen synnyttämää yhteyttä
• innostusta rukoussolujen perustami-

seen eri paikkakunnille
• pyhän Hengen läsnäoloa ja kestä-

vyyttä rukouksessa
miestentyö
•	 kiitosaihe: toivon Majatalon mies-

tentyö on saatu vähitellen käyntiin, 
kuntoutuksessa ollut kesän aikana 
muutama mies. Kiitos myös pirjosta, 
joka on ollut miesten tukena arjessa.

• että työ etenisi edelleen Herran tah-
dossa

• että tarvittavien huoneiden rakenta-
miseen saataisiin remonttimiehet ja 
varat

• että one Way -seurakunnissa olisi 
yhteyshenkilöt kuntoutuksen tarpee-
seen liittyvissä asioissa

• että toivon Majatalolle johdattuisivat 
ne henkilöt kuntoutumaan, jotka 
Herra hyväksi näkee

naisvankityö
•	 kiitosaihe: hyvä kesä
• varoja ensi kesän ulkotilaisuuksiin
• siunausta ja varjelusta vapauteen 

meneville naisille ja johdatusta seu-
rakuntayhteyden löytymiseen

• jeesuksen veren suojaa joka päivään
• Hämeenlinnan vankilan ja avovanki-

lan naiset ja henkilökunta
• uskovien naisten yhteyden ja uskon 

vahvistumista
• naisvankityötä tekevät
mediatyö
• jumalan johdatusta tv- ja radio-

ohjelmien sisältöön
• ihmisten tavoittaminen mediatyöm-

me kautta
• tarvittavat henkilöt one Way Cente-

rin mediatyöhön
• tekniikan toimivuus
maahanmuuttajatyö
•	 kiitosaihe: kaksi turvapaikanhakijaa 

saanut kesän aikana turvapaikan ja 
yksi kastettiin syyskuussa

• että turvapaikkapäätöstä vielä odot-
tavat saisivat sen

• fyysistä ja psyykkistä paranemista 
sairastaville

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

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

1 00900

 €

Maailman talousnäkymät ovat synkistyneet tämän vuoden aikana mer-
kittävästi, ja se on vaikuttanut myös lähetysjärjestömme talouteen. 
Hätä ja haasteet kasvavat ja samalla tulot ja valuutan arvo laskevat.

Tällä hetkellä akuutti tarpeemme on noin 200 000 euroa, jonka tarvitsem-
me tasapainottaaksemme tilanteen. Me tarvitsemme myös paljon lisää sään-
nöllisiä tukijoita, kummeja ja muita kuukausittaisia lahjoittajia, jotta toiminnan 
volyymi voidaan säilyttää nykyisellä tasolla.

Kyse ei ole romahduksesta, vaan siitä, että työtä tehdään aina niillä re-
sursseilla, mitkä ovat käytettävissämme. Me suhteutamme toimintamme aina 
varallisuuden määräämiin rajoihin. Mikäli tulokehityksessä ei tapahdu paran-
nusta, joudumme karsimaan toimintoja niin, että tulot ja menot ovat tasapai-
nossa. Se on kuitenkin kipeä ja monia ihmisiä ja heidän elämäänsä konkreetti-
sesti ja vakavasti koskettava asia.

sUURIMMaT HaasTeeT
Suomessa työn voimakas kasvu on ollut viimeisten vuosien aikana suuri ilon-
aihe, mutta kasvu on tuonut mukanaan myös uusia talouden paineita. Organi-
saation hallintaan tarvitaan väkisinkin lisää työvoimaa, TV-työn uudet alueval-
taukset vaativat lisää resursseja, uusien paikkakuntien tavoittamisella on myös 
omat kulunsa jne. Pyrimme herätykseen, mutta vaikka työtä tehdään paljon 
ilman palkkaa, kulut lisääntyvät väkisin.

Malawissa työn uudet askeleet ovat olleet myös suuri ilonaihe, mutta kerä-
ystulot Malawin työlle eivät ole kasvaneet samassa tahdissa. Siellä odotetaan 
nyt uutta taloudellista panostusta. Myös vastuullamme olevien lasten koulu-
tuksen jatkaminen on ollut haastavaa.

Mongolian työ on aivan oma menestystarinansa – suoranainen ihme – kun 
ottaa huomioon, miten vähillä varoilla ja voimilla työ on saatu tuottamaan 
niin paljon hedelmää. Varojen niukkuus on nyt tuonut kuitenkin uudet akuutit 
ongelmat, kun osa työntekijöistä on joutunut etsimään työtä muualta, koska 
palkka ei enää riitä perheen elättämiseen. 

Intia, Kiina, Nepal ja Uganda kärsivät myös valuutan arvon laskusta kipeästi 
ja toivovat, että voisimme helpottaa tilannetta. Monissa maissa myös kristitty-
jen kasvavat vaikeudet ja vainot ovat uusi haaste koko työlle rahoitushaastei-
den lisäksi, mutta olemme selvinneet kuukausi kerrallaan näidenkin vaarojen 
keskellä, ja rahoitus on saatu perille.

Haluamme välittää kiitokset kaikkien lähetyskenttiemme (myös Suomen) 
puolesta kaikesta uhrimielestä, jolla työtä on kaikki nämä vuodet tuettu sekä 
taloudellisesti että rukouksin. Takana on jo vuosikymmeniä tuloksellista työtä 
evankeliumin levittämiseksi ja ihmisten auttamiseksi. Uskomme, että yhdessä 
rukoillen me voimme astua jälleen yhden askeleen eteenpäin ja täyttää tehtä-
vämme loppuun asti. Kiitos, että muistat työmme tarpeita rukouksin.

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

talousraportti

keRäySkOHTeiDen ViiTTeeT

YlEisViitE
100900

intia
Yleisviite 2325
vammaistyö 1106
Kummilapsityö 1012
Koulukummityö 2477
Leskien työ 1070
Nuorisotyö 2655
Katulapsityö 1245
pastorit 1148
Koulubussi 2888
New Hope -koti 2804
NHH-collegetuki 1711
NHH-poikientalon  
rakennushanke 1193
uGanDa
Yleisviite 2574 
agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817
Kaweerin työ 2448
nEpal
Lastenkoti 2532
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
malaWi
opiskelijatuki 2354
työn tuki 1342

italia
Yleisviite 2642

suomi
Yeisviite 2312
oW Center rakennus  
2668
oW Center toiminta    
2671
Miestenkoti 2901
vankilatyö 2613
Maahanmuuttotyö 2707
tv-työ 2723
Nuorisotyö 2833
sEurakunnat
espoo 1504
Forssa 1818
Haapajärvi 1821
Helsinki 2600
Hyvinkää 1766
Hämeenlinna 1753
inkoo 1229
joensuu 1656
jyväskylä 1779
järvenpää 1669
Kajaani 1795
Kauhajoki 1847
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

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”



42 R a p o R t t i   4 / 2 0 2 2

Musiikkia, puheita, rukousta isänmaan puolesta  
sekä juhlakahvit. 
Mukana Teppo Lehtomäki, Tapani Suonto, musiikissa 
Hope Singers.
Mahdollisuus myös yöpyä Hauholla. 
Ilmoittautumiset:	majoitus@onewaycenter.fi	
tai	puh.	050	479	0951	(ti–to	klo	9–15)
One Way Center, Vihniöntie 4, Hauho

  
Tule rakentamaan yhteinen joulu kanssamme.  
Yhdessäoloa, rukousta, yhteislaulua ja yhteistä 

ohjelmaa läpi joulun.  
Mukana One Wayn pastoreita  

ja muita vastuunkantajia. 

Koko joulun ruokailu ja majoitus  
160 €/henkilö. 

Varaa paikka ajoissa!

Ilmoittautumiset: 
majoitus@onewaycenter.fi	 

tai	puh.	050	479	0951	(ti-to	klo	9-15)
One Way Center, Vihniöntie 4, Hauho

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA

Jälleen vieraanamme Hauholla:
LES WHEELDON

to 5.1. klo 18 – su 8.1. klo 13
 
 
 
 
 
 

 
 
Tule rakentumaan Raamatun äärelle rakastetun brittiläi-
sen raamatunopettajan Les Wheeldonin ohjauksessa. 
Ilmoittautumiset: majoitus@onewaycenter.fi	
tai	puh.	050	479	0951	(ti-to	klo	9-15)
One Way Center, Vihniöntie 4, Hauho

LIVE-RUKOUSKOKOUKSET
Kerran kuussa maanantaisin klo 18

14.11.2022 / 5.12.2022 / 2.1. 2023 / 6.2.2023
Osallistu rukouskokoukseen kotisohvaltasi suorassa lähe-
tyksessä One Way Cafesta Youtuben tai Facebookin kautta. 
Rukoilemme yhdessä tärkeiden ja ajankohtaisten ai-
heiden puolesta. Sadat ihmiset osallistuvat rukoukseen 
sekä kokoussaleista että kodeistaan käsin. 
Rukousaiheita voi lähettää osoitteeseen  
rukous@onewaymission.fi

JOULU YHDESSÄ
pe 23.12. klo 18 – ma 26.12. klo 15 

Lähde Tapaninpäivän ajelulle Hauholle.  
Kahvipöytä katettuna klo 14.00. Puhujana Tapani Suonto.  

(Kaikille Tapaneille ilmainen kahvi.)
One Way Center, Vihniöntie 4, Hauho

TAPANINPÄIVÄN KAHVIT
ma 26.12. klo 14

Vietä hengellinen Uuden Vuoden vastaanotto Hauholla.
Mukana mm. pastorimme Santtu Theslund, Harri Rämö 
ja Teppo Lehtomäki. Mukaan voi tulla myös kauempaa 
ja yöpyä One Way Centerillä.
One Way Center, Vihniöntie 4, Hauho

UUDEN VUODEN 
VASTAANOTTO

la 31.12. klo 16–22

su 6.12. klo 15 

Tule sinäkin mukaan!
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one way on käynnistänyt kotimaassa seura-
kuntien istuttamisen kymmenillä paikkakun-
nilla. seurakunnan perustaminen on prosessi, 
joka vie aina oman aikansa. monilla paikka-
kunnilla nuo seurakuntarakenteet ovat vasta 
kehitteillä, mutta monilla jo valmiina. seura-
kunnan rakenteiden luominen vie usein 3–4 
vuotta – sitä voi harvoin kiirehtiä.

heti istutusprosessin alusta lähtien olem-
me puhuneet seurakunnasta, jotta ihmisille tu-
lee selväksi, mistä on kysymys. maassamme on 
suuri määrä omilta juuriltaan syrjäytyneitä ko-
dittomia kristittyjä, joista monet ovat toivoneet 
one way -seurakuntaa omalle paikkakunnal-
leen. mediatyömme kautta meillä on jo vuosia 
ollut yhteys myös kristinuskosta kokonaan vie-
raantuneisiin ihmisiin, joille one way on tuttu 
järjestö. siksi tuo selkeä viesti on niin tärkeä.

seurakuntien istutustyössä tavoitteenam-
me ovat rakenteet, jotka löydämme raamatus-
ta. one wayn istutustyössä ensimmäinen asia 
on rukous- ja evankelioimistyön käynnistämi-
nen ja uskoon tulleiden opetuslapseuttami-
nen opetuslapseuskoulussa.  

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

mikkEli
porrassalmenkatu 15 
onewayseurakunta.fi/mikkeli

nurmEs
onewayseurakunta.fi/nurmes

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

piEksämäki
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

pori
Satakunnankatu 32 
onewayseurakunta.fi/pori

porVoo
Lundintalo, aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

riiHimäki
onewayseurakunta.fi/riihimaki

roVaniEmi
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

saarijärVi
ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

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

saVonlinna
onewayseurakunta.fi/savonlinna

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

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

tampErE 
Satakunnankatu 50 
onewayseurakunta.fi/tampere

turku
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

Vaasa
onewayseurakunta.fi/vaasa

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

onE WaY -paikkakunnat

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

MESSIAS
ORATORIO

Hauhon kirkossa
4.12. klo 18

Lyhennetty versio Messias-
oratoriosta kuullaan viiden 

solistin, one voice -kuoron ja 
Hauhon kirkkokuoron sekä  
viulistin ja pianistin esittä-

mänä, lukijan täydentäessä 
tarinan.

järjestäjät: 
 Hauhon ev.lut. seurakunta  

ja one Way Mission

Yöpymismahdollisuus  
Hauholla:  

majoitus@onewaycenter.fi  
tai puh. 050 479 0951  

(ti-to klo 9-15) 
Konserttiin vapaa pääsy!

Espoo
alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo

Forssa
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

HaapajärVi
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

HEinola
onewayseurakunta.fi/heinola

HElsinki
Kaisaniemenkatu 10
onewayseurakunta.fi/helsinki

HYVinkää
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

HämEEnlinna
Ruutikellarintie 1
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

iisalmi
onewayseurakunta.fi/iisalmi

inkoo
pikkunummentie 4
onewayseurakunta.fi/inkoo

joEnsuu
onewayseurakunta.fi/joensuu

jYVäskYlä
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

järVEnpää
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

kajaani
onewayseurakunta.fi/kajaani

kauHajoki
topeeka 38
onewayseurakunta.fi/kauhajoki

kotka
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

kouVola
onewayseurakunta.fi/kouvola

kuopio
Saastamoisenkatu 10
onewayseurakunta.fi/kuopio

laHti
vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

lappEEnranta
onewayseurakunta.fi/lappeenranta
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RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

www.pikavuokraus.fi

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

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

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

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

✓ Kotisivut ja sähköpostit 
✓ Palvelimet 
✓ Sovellukset

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA  
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Lakiasiaintoimisto  
Salomo Oy
Varatuomari 
Jukka Lemmetyinen

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

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

ONe WAy 
kAUPPA

raitis & rakentava


