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  JUHA AUVINEN medialähetysjohtaja

Palautteet pulppuavat kiitollisuutta 
Jumalaa kohtaan
Kristiina Erelä

 MEDIALÄHETYSTYÖ SAA voimaa 
kuuntelijoiden ja katsojien palautteista. 
Niitä saadaan monien kanavien kautta: 
puhelimitse, sähköpostitse, internetin vä-
lityksellä, kirjeitse sekä mediatutkimuk-
sen avulla. Palautteet kertovat ohjelmien 
tekijöille, onko ohjelma hyvä ja ajankoh-
tainen, tavoittaako se yleisönsä, ja mikä 
tärkeintä, ovatko katsojat ja kuuntelijat 
ohjelmien kautta löytäneet yhteyden Jee-
sukseen.

Palautteita ja niiden määrää täytyy 
osata tulkita. Vähäinen määrä ei vält-
tämättä tarkoita sitä, että ohjelma on 
huono. On paljon maita, joissa jo kiinnos-
tuksen osoittaminen kristinuskoa koh-
taan voi olla hengenvaarallista. Monet 
Lähi-idän maat ja Aasiassa esimerkiksi 

osa Indonesiaa ovat tällaisia. Intiassa teh-
dään ohjelmia vähemmistökielillä, joiden 
puhujat ovat kirjoitustaidottomia, eikä 
heidän kylissään ole puhelimia. Köyhyys-
kin voi olla este yhteydenotolle, kun ei 
ole varaa soittaa tai lähettää viestiä.

KUITENKIN PALAUTTEITA tulee eniten 
juuri vaikeimmissa olosuhteissa eläviltä. 
Moni muslimi janoaa kuulla Jeesuksesta 
syntien sovittajana ja mahdollisuudesta 
saada anteeksi. Intiassa dalitille, jolla ei 
omassa yhteiskunnassaan ole ihmisarvoa, 
tietoisuus Valtakunnan kansalaisuudesta 
muuttaa kaiken. Ohjelmasta tulee elin-
tärkeä, ja niinpä tekijöille annettu palaute 
pulppuaa kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.

Kiitollisuus (sunnuntai 6.9.) ei riipu olo-
suhteista, vaan nousee sen ymmärtämises-
tä, mitä Jumala on hyväksemme tehnyt. 

 PERHEKÄSITYS ON MURROKSESSA kaikkialla 
maailmassa. Myös Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
ulkoiset kulttuurivaikutukset, välinpitämättömyys 
ja lukutaidottomuus laittavat perhesuhteet koville. 
Pitkäaikaiset perinteet, jotka sitovat perheitä yh-
teen, voivat myös olla vahingollisia.

LAPSIAVIOLIITTO EI OLE Lähi-idässä ja Pohjois-
Afrikassa harvinaisuus, vaikka monissa maissa se 
on kielletty.

Avioliiton solmimisen alaikäraja vaihtelee Ira-
nin 13 ikävuodesta tytöillä ja 15 ikävuodesta pojilla 
Tunisian 20 vuoteen naisilla ja 21 vuoteen miehillä. 
Esimerkiksi Iranissa naisista avioituu alle 18-vuo-
tiaana 32 prosenttia. Egyptissä vastaava prosentti 
on 17.

Jotkin perheet käyttävät hyväkseen uskonnol-
lisen lain suomaa mahdollisuutta naittaa tyttö 
ennen sallittua ikärajaa, mutta liitto rekisteröidään 
vasta myöhemmällä iällä. Tällainen käytäntö vie 
lapsimorsiamelta yhteiskunnallisen lain suoman 
oikeuden perintöön, elatusapuun ja elatusmak-
suun, jos puoliso kuolee ennenaikaisesti tai jos 
alaikäinen morsian tulee hylätyksi.

USEIMMAT LÄHI-IDÄN JA Pohjois-Afrikan lapset 
kasvavat kahden vanhemman perheessä. Avioerot 
ovat kuitenkin lisääntymässä. Esimerkiksi Egyp-
tissä niiden määrä kasvoi tilastojen mukaan 36 
prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Myös avioliiton ulkopuoliset raskaudet lisään-
tyivät. Perheväkivalta naisia kohtaa hyväksytään 

monissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN kumppani 
SAT-7 on ottanut niin arabian-, farsin- kuin tur-
kinkieliseen tuotantoonsa avioliittoa käsitteleviä 
televisio-ohjelmia.

Niissä tarkastellaan avioliittoa raamatullisesta 
näkökulmasta, rohkaistaan oppimaan, olemaan 
vuorovaikutuksessa ja tarvittaessa etsimään apua 
perheneuvonnasta.

Ohjelmissa eri-ikäiset avioparit jakavat koke-
muksiaan tai asiantuntija keskustelee ohjelmaan 
valittujen parien kanssa. Toisissa taas aihetta 
käsitellään hauskasti draaman keinoin. Ohjelmis-
sa korostetaan odotusten ja todellisuuden välisen 
ristiriidan avointa ja rehellistä käsittelyä ja rohkais-
taan pareja työstämään suhdettaan rakentavalla ja 
kristillisellä tavalla. 

Lapsiavioliitto ei ole 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
harvinaisuus, vaikka monissa 
maissa se on kielletty.
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Perheen puolesta televisiossa

Leena Punkari
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Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

     IKKUNA

    LÄHETYSKULMA Kuuntelijoiden ja 
 katsojien kiitollisuus Jumalaa kohtaan.
 
4  UUTISIA

5  TEOLOGIA Jumalan työssä on monta 
 tekotapaa, mutta yksi totuus.

6–7  MEDIALÄHETYSPÄIVILLÄ 13.−14.6. 
 Raumalla

8  LAHJAT LIIKKEELLE – media-
 lähetyksen teemapäivässä ruudun 
 välityksellä 
  
9  NUORTEN vapaaehtoisten 
 näkemyksiä Medialähetyspäivistä.

10  HAASTATTELU Sopheary Hem johtaa 
 sekä FEBC-Kambodžaa että sen 
 Krusa-FM -radioasemaa. 

11  UUTISIA

12  HANNA-TYÖ kasvaa, monipuolistuu 
 ja voimistuu – ja täyttää Suomessa 
 15 vuotta.

13  KIRJE KENTÄLTÄ Ezzinet lähdössä 
 viimeiselle työkaudelleen Ranskaan.

  LAAJAKAISTA Yhteisen rukouksen 
 puolesta.

14  LÄHTEELLÄ Olli Kaukosen 
 lyhennelmä Medialähetyspäivien 
 raamatunopetuksesta Toivon ateria.
 
  RUKOUS

15  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
 katsojien palautteita maailmalta.

  SANSALAISENA Vuorossa hallituksen 
 varapuheenjohtaja Timo Vasko.

16–17  PUTIIKKI

18  RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

19  LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöi-
 tä, seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia 
 aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen 
 jäseniä sekä Sansa-lähettiläitä ja Hanna-
 lähettiläitä voi kohdata tilaisuuksissa.

20  MUKANA MISSIOSSA Turkkilainen 
 Emrah Celik on katupoika, joka löysi 
 Istanbulista luterilaisen kirkon.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
 Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee  
kristillistä mediatyötä 39 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja 
Euroopassa. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta 
suoraan vastaanottajan korvaan tai silmien eteen, ajattomasti 
ja rajattomasti.
 Työn huomattavimmat kohdealueet ovat Intia, muslimi-
maat, Kaakkois Aasia ja Kiina. Sansalla on lähetystyöntekijöitä 
arabiankielisessä radio- ja tv-työssä Ranskassa sekä projekti-
työntekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen 
työntekijöitä on myös sekä TWR-Euroopan että Kroatian 
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kolme lähettiä tai pro-
jektityöntekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan 
Suomi.

Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat käyttää  
osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain (22.4.1999) mukaista  
asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on saatavissa Sansan 
kotisivuilta osoitteesta: www.sansa.fi.

Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki  
tilinro IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta maksettaessa 
lisäksi SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan kanssa voi tehdä 
myös sopimuksen joko suoramaksusta tai e-laskusta, 
yhteydenotot: Pirjo Hyövälti, 019 457 7747 tai 
pirjo.hyovalti@sansa.fi.

41. vuosikerta
Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija  
Medialähetys  
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja  
Juha Auvinen 
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri
Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto
Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

Lehden ja yhdistyksen  
postiosoite ja puhelin
PL 13, 05801 Hyvinkää
vaihde 019 457 7700
faksi 019 457 7780

Käyntiosoite
Munckinkatu 67, Hyvinkää
Toimisto on auki arkisin (ei la) 
klo 9–15

Sähköpostiosoitteet
lahde.toimitus@sansa.fi
sansa@sansa.fi

Kotisivun osoite
sansa.fi

Tilaukset ja  
osoitteenmuutokset
Arja-Leena Kajovalta
arja-leena.kajovalta@sansa.fi
019 457 7744

Tilaushinnat
Kotimaahan ja Pohjoismaihin:
■ Vuositilaus 37 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 32 euroa/vuosi
■ Opiskelijatilaus 21 euroa/vuosi
Pohjoismaiden ulkopuolelle:
■ Vuositilaus 48 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 43 euroa/vuosi, 
lentokuljetus

Kestotilaus on voimassa vuo-
den kerrallaan. Ellei peruutusta 
tehdä ennen tilausjakson päät-
tymistä, tilaus jatkuu vuoden 
eteenpäin ilman erillistä ti-
lausuudistusta. Tilaus voidaan 
sanoa irti milloin tahansa.

Ilmoitukset
lehden toimitukseen

Ilmoitushinta
1 euro/pmm + alv 24 %

Lähde ilmestyy
6 numeroa vuodessa

Painopaikka
I-print Oy, Seinäjoki

ISSN-L 1457-9413
ISSN 1457-9413 (painettu)
ISSN 1799-5167 (verkkojulkaisu)

Seuraava numero  
ilmestyy 9.10.2015. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa 7.9.2015.
Kannen kuva 
Tapani Erämaja

 LÄHDE 4/2015 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin. 
Tässä numerossa ovat esillä muun muassa Etiopia, Indonesia, Intia, Iran, Itävalta, Kambodža, Kiina, Koreat, 
Kypros, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Ranska, Turkki sekä Yhdysvallat.

Jonkinlainen katuaktio 
Medialähetyspäivien 
yhteydessä olisi siistiä!

Taru Heikkonen kokeilee Medialähetyspäivillä  
kameran toimivuutta ennen kuin ryhtyy 
tositoimiin. Sivu 9.

Mirta Martin
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”Kehitysapuleikkaukset
ovat merkki kovista arvoista”
Kirkon tiedotuskeskus

  ARKKIPIISPA KARI MÄKINEN arvostelee valtion 
kehitysyhteistyöbudjetin rajua, yli 300 miljoonan euron 
leikkausehdotusta. Hän on huolissaan siitä, mitä leik-
kaukset kertovat maamme arvomaailmasta.

− Suurin leikkaus kohdistuu kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleviin ihmisiin. Se ei ole oikeus eikä kohtuus, 
Mäkinen puhui Kirkon ulkoasian neuvoston seminaa-
rissa 20. elokuuta.

SUOMEN TALOUDEN ONGELMIA ei arkkipiispan mu-
kaan pidä vähätellä, mutta ei ole uskottavaa, jos sanom-
me, ettei Suomella ole varaa kantaa globaalia, maail-
manlaajaa vastuuta.

− Olemme kuitenkin edelleen erittäin rikas maa ja 
kirkko. Mikäli eduskunta päättää katkaista äkillisesti 
näin suuren osan kehitysyhteistyön toiminnoista, se 
merkitsee, että kovat arvot ovat niskan päällä. Vetoan 
poliittisiin päättäjiin, ettei näin tapahtuisi.

− Nyt annettu viesti henkii suostumista sellaiseen 
yhteiskuntaan ja maailmaan, jossa vahvat pitävät 
omastaan kiinni, ja ne, jotka eivät selviydy, jäävät oman 
onnensa nojaan. Tähän viestiin kirkko ei voi yhtyä.

Arkkipiispa pitää kohtuuttomana ja piittaamatto-
mana myös toteutustapaa, jolla leikkaukset aiotaan 
tehdä. 

Kiitos Medialähetyspäivistä!
Pidetään lähetys käynnissä. Tavataan Lappeenrannassa 21.–22.5.2016!

Medialähetys Sanansaattajat

Jarno Tepora Juha Auvinen  Marko Pihlajamaa
Hallituksen Medialähetysjohtaja Medialähetyspäivien
puheenjohtaja  johtaja

Kyse on projektipäällikön tehtävästä kristil-
lisen satelliittitelevisioyhtiö SAT-7:n palve-
luksessa Nikosiassa. Työhön kuuluu muun 
muassa hankehallinnon kehittäminen. 
Toivomme sitoutumista vähintään kahteen 
työkauteen (yksi työkausi 3 vuotta).

Tarkemmat tiedot osoitteessa 
www.sansa.fi/avoimet-tyopaikat

Sansa etsii Kyprokseen 
LÄHETYSTYÖNTEKIJÄÄ

AVOIMET TYÖPAIKAT

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT – SANSA
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700, www.sansa.fi

Kiina poistattaa kirkoista ristejä
Lähde

  KRISTITTYJEN MÄÄRÄ on ylittänyt Kiinassa 
kommunistisen puolueen jäsenmäärän. Puolueeseen 
kuuluu 88 miljoonaa kiinalaista, kristittyjä maassa 
lasketaan nykyisin olevan yli sata miljoonaa.

Arvostetun The Guardian -sanomalehden mukaan 
kampanja kristillisten kirkkojen riisumisesta risteistä 
on kestänyt jo kaksi vuotta. Erityisen voimakas sen 
kerrotaan olevan maakunnissa, joissa on eniten kir-
kossa käyviä kristittyjä.

HALLITUS PERUSTELEE ristien poistattamista turvalli-
suussyillä ja esteettisyydellä. Risti on tähän mennessä 
poistettu Kiinassa yli 1 200 kirkon katolta.

Seurakunnissa on lehden haastatteleman hallitus-
tahon mukaan suhtauduttu tilanteeseen rauhallisesti. 
Tosin ärtymyksen ilmaisutkin ovat lisääntyneet. 

Mediatutkija Eila Murphy on työskennellyt paljon Indonesiassa. Samalla hän on tullut käyneeksi muun 
muassa Länsi-Sumatralla ranta-alueella, johon tsunami loppuvuodesta 2004 iski.

Sansan kuva-arkisto

Kristillisen mediatyön tekijöiden on tärkeätä tietää, kuinka ihmiset eri 
alueilla käyttävät viestimiä. Kuinka paljon ihmisillä on käytössään radioita 
tai televisioita? Millaisia kanavia heidän on mahdollista seurata? Mitkä ovat 
ne kanavat, joita he todellisuudessa seuraavat?

  KRISTILLISILLÄ ohjelmilla 
on paljon kysyntää ympäri 
maailmaa ja erityisesti alueil-
la, joilla kristittyjä asuu vähän 
ja oikeaa tietoa kristinuskosta 
on vaikea saada.

− Medialähetys Sanansaat-
tajat (Sansa) on pitkään pa-
nostanut tutkimukseen. Joten 
tiedämme varsin hyvin, kuin-
ka ihmiset käyttävät mediaa, 
ja mitä kanavia he kuuntele-
vat, kansainvälisen kumppa-
nuustoiminnan johtaja Timo 
Reuhkala korostaa.

− Sansa julkistaa vain 
arvostettujen ja luotettavien 
tutkimustahojen kuuntelija-
lukuja. Haluamme pitäytyä 
hyvin dokumentoiduissa 
tutkimuksissa.

LUOTETTAVILLA tutkimuksilla 
Sansa saa Reuhkalan mukaan 
hyvän kuvan mediatyön mah-
dollisuuksista ja haasteista.

− Silloin voimme suun-
nata työtämme sinne, missä 
medialähetystyötä tarvitaan 
eniten. Lisäksi tutkimukset 
auttavat meitä valitsemaan 
kumppaneita, jotka todel-
la saavuttavat kuuntelijoita 
omalla kielialueellaan. Näin 
pystymme käyttämään rahaa 
evankeliumin välittämiseen 
mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti.

− Saamme tietoa ihmisten 
kuuntelutavoista toki myös 
sähköpostin, sosiaalisen 
median, puhelimen ja perin-
teisten kirjeiden välityksellä. 

Tuoreen vuoden 2014 raportin 
mukaan yhteistyökumppa-
nimme FEBC International sai 
yli kaksi miljoonaa yhtey-
denottoa, jotka on raportoitu 
maittain.

TOHTORI Eila Murphy on 
koonnut mainitut tiedot eri 
maista Sansan FEBC:n työyh-
teyteen osoittamana media-
tutkijana.

− Raportti paljastaa monia 
mielenkiintoisa asioita. Esi-
merkiksi, että Indonesiassa 
lyhytaalto-ohjelmien palaut-
teet ovat vähentyneet kuudes-
sa vuodessa noin 90 prosentil-
la ja paikallisradio-ohjelmien 
palautteet melkein kolminker-
taistuneet vuodesta 2010. 

Luotettavat tutkimukset apuna
Sansan varautuessa haasteisiin
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Jumalan työssä on monet muodot,
mutta yksi totuus
TEOLOGIA Elämä ei ole puuhastelua ja täyty vain sillä. Ehdimmekö pohtia sitä, minne olemme 
menossa ja miksi? Kuuntelemmeko sitä, mitä Jumala haluaa meille puhua?

Kristillisen käsityksen mukaan työ kuuluu 
ihmisenä olemiseen. Ihminen on kutsuttu
 palvelemaan lähimmäisiään.

Mervi Viuhko 

Jeesus vierailee seurueensa 
kanssa Martan ja Marian ko-
dissa toimintansa loppupuo-
lella. Vain vähän aikaisemmin 

Lasarus on herätetty kuolleista ja on 
myös paikalla. Tapaamisen yllä on 
suuri uhka: Lasarus ja Jeesus aiotaan 
surmata, ettei kansa uskoisi ihmeiden-
tekijän julistusta.

Martan ja Marian koti on mielen-
kiintoinen. Naiset vaikuttavat itsenäi-
siltä, naimattomilta tai kenties leskiltä. 
Voidaan nähdä, että Marialla on vierai-
lun yhteydessä rooli, joka perinteisesti 
kuuluu miehelle. Hän keskustelee vie-
raan kanssa ja pitää seuraa. Martta taas 
omaksuu perinteisen naisen roolin ja 
huolehtii tarjottavasta. Kuinka helppoa 
on ajatella, että nyt tämä ei kyllä mene 
ihan oikein.

Stadin slangilla tehdyssä raamatun-
käännöksessä Martta toteaa: ”Herra, 
onks susta oikein, et mun systeri pistää 
mut hoitaan kaikki hommat? Sano 
sille, et se tulis jeesaan mua. Mut Jeesus 
sano: Voi sua Martta, turhaan sä oot 
noin busy ja huolehdit kaikist asioista.” 
(Luuk. 10:40)

Kyse Jeesuksen
toiminnasta
Kysymys kahdesta siskoksesta ja hei-
dän erilaisesta tavastaan toimia ei ole 
kertomuksen keskeinen kysymys tai 
pääviesti. Martalle Jeesus sanoi: ”Vain 
yksi on tarpeen. Maria on valinnut hy-
vän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.” 
Samasta asiasta Jeesus puhuu Vuo-
risaarnassa: ”Etsikää ennen kaikkea 
Jumalan valtakuntaa ja hänen van-
hurskasta tahtoaan, niin teille annetaan 
kaikki tämäkin.”

Helposti syntyy vaikutelma, että 
Jeesus asettuu puolustamaan laiskaa 
Mariaa. Vai puolustaako Jeesus Mariaa, 
koska tämä on sisaruksista hengelli-
sempi? Onko Maria teologi, joka tuntee 
Jumalan tahdon ja rakkauden nähden 
Jumalan kaikkialla?

Mutta kysymyshän ei ole Marian ja 
Martan tekemisistä, vaan Jeesuksen toi-
minnasta tuossa hetkessä. Molemmat 
naiset toimivat oikein. Kummankaan 
toiminnassa ei ollut mitään moitittavaa.

Piispa emeritus Aimo T. Niko-
lainen on kirjoittanut Tämän päivän 
evankeliumi -kirjassaan: ”Tässä koh-
taamisessa päähenkilö on Jeesus itse. 

Se hyvä osa, jota ei oteta pois, tarkoittaa 
Jeesuksen opetuksen kuulemista. Kaik-
ki mikä palvelee elämää, on Jumalan 
lahjana arvokasta. Kuitenkin se yksi ai-
noa tai tarpeellinen on siinä, että Juma-
lan valtakunta on läsnä Jeesuksessa.”

Työn ja levon
tasapaino
Marian esimerkki voisi vahvistaa sitä, 
että tarvitsemme lepoa ja rauhaa sekä 
puhetta Jumalalle ja Jumalan kanssa. 

Maria oli valinnut hyvän osan. Tuntuu 
kuin hänellä olisi aikaa hoitaa elämäs-
sään hengellistä ulottuvuutta ja jättää 
kaikenlainen puuhastelu vähemmälle.

Vaarana voi kuitenkin olla, että 
arvostamme hengellistä elämää ja 
pidämme aktiivista tämän maailman 
asioista huolehtimista pahana asiana. 
Jeesus itse arvosti molempia. Hän oli 
se nasaretilainen puuseppä, joka huo-
lehti ihmisten arkisista asioista. Hän 
ei missään vaiheessa sanonut, että 
hänen työnsä puuseppänä olisi ollut 
arvotonta.

Maria muistuttaa pysähtymisestä 
Herran jalkojen juureen levähtämään ja 
kuuntelemaan Jumalan puhetta. Martta 
taas muistuttaa siitä, että tarvitsemme 
myös tekoja, joilla tuemme toisiamme. 
Marian hyvä osa ei ollut passiivisen 
kuulijan tai ihailijan osa. Maria kuvaa 
Jeesuksen opetuslasta ja seuraajaa.

Meidän on kasvettava Jeesuksen 
läheisyydessä, jotta voimme tuottaa 
yhä suurempaa hedelmää Jumalan 
valtakunnan eteenpäin menemisek-
si. Voisiko kasvu olla sen seurausta, 
että tiedämme, miten pysyä ja levätä 
Herrassa?

Jumala on suunnitellut meidät 
tuottaviksi, mutta taidamme usein 
ymmärtää väärin mitä se tarkoittaa. 
Ryhdymme liian helposti rakentamaan 
identiteettiämme suorittamisen varaan. 
Me kuitenkin kasvamme levossa ja kas-
vu tuottaa hedelmää ajallaan.

Jumalan kuvana
ja työtoverina
Millaista voisi olla hengelliseen kas-
vuun tähtäävä lepääminen?

Heijastamme Jumalan meihin 
jättämää jälkeä luomalla, tekemällä 
ja saamalla aikaan asioita. Saamme 
luottaa, että Jeesus tarvitsi kohtaamis-
ta Martan ja Marian kodissa, jotta hän 
viestinsä tulisi kuulluksi ja ymmär-
retyksi. Jeesuksen läheisyydessä vii-
pyminen on tärkeää. Saamme lähteä 
levosta käsin levittämään evankeliu-
mia ja julistamaan ilosanomaa.

Martan touhukkuutta ajatellessa ei 
pidä unohtaa työn merkitystä tai tul-
kita sitä väärin. Vaikka Raamatussa on 
kohtia, joissa ihmisen tekemä työ saa 
eteensä ikään kuin miinusmerkin, kris-
tillisen käsityksen mukaan työ kuuluu 
ihmisenä olemiseen. Se on kutsumus, 
jossa ihminen on kutsuttu palvelemaan 
lähimmäisiään. Se on samalla keskei-
nen luterilainen korostus.

Jumala on antanut meille kutsu-
muksen ja tehtävän. Jumala toimii. 
Ihminen on luotu elävän ja toimivan 
Jumalan kuvaksi ja työtoveriksi. Työ 
ei siten ole vain itsensä toteuttamista. 
Martalla ja Marialla oli omat kutsu-
muksensa – heillä oli omat työtehtä-
vänsä.

Arkkipiispa emeritus John Vik-
ström on pohtinut työn merkitys-
tä Myös maan päällä -kirjassaan ja 
toteaa, että kristillisen näkemyksen 
mukaan ihmisarvo on riippumaton 
ihmisten työstä. Ihmisarvon perus-
ta lepää yksin Jumalassa, ei ihmisen 
omissa ominaisuuksissa tai suorituk-
sissa.

Martan ja Marian kohtaamisessa 
ytimenä ovat Jeesus ja hänen sanansa. 
Kyse on siitä uskosta, johon olemme 
sitoutuneet.

Ensin Isä antaa itsensä meille 
taivaan, maan ja kaikkien luotujen 
kanssa. Sitten Poika antaa itsensä ja 
sovittaa meidät Isän kanssa. Tämän 
jälkeen Pyhä Henki antaa meille 
itsensä kokonaan. Hän opettaa meitä 
tuntemaan Kristuksen hyvän teon ja 
ottamaan sen vastaan, säilyttämään 
ja julistamaan kolmiyhteisen Jumalan 
pelastustyöstä.  

Ensin Isä antaa itsensä meille taivaan, maan ja kaikkien luotujen kanssa. Sitten Poika an-
taa itsensä ja sovittaa meidät Isän kanssa. Tämän jälkeen Pyhä Henki antaa meille itsensä 
kokonaan. Hän opettaa meitä tuntemaan Kristuksen hyvän teon ja ottamaan sen vastaan, 
säilyttämään ja julistamaan kolmiyhteisen Jumalan pelastustyöstä.

Mervi Viuhko
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Piispa Kaarlo Kalliala puhui saarnassaan Rauman Pyhän Ristin kirkossa myös median 
vastuusta ja vaikutuksista: Media välittää tietoa maailmasta ja tulkintaa elämästä, mutta 
myös kutsu Jumalan valtakuntaan ja Kristuksen seuraan on suuressa määrin mediavälit-
teinen. Medialta vaaditaankin arvostelukykyä, ymmärrystä, kulttuurin tuntemusta, tietoa 
ja kypsyyttä ylen määrin. Kristittyjä piispa muistuttaa siitä, ettei Kristuksen seuraajien 
vastuu toinen toisistaan rajoitu lähipiiriin.

Medialähetyspäivien piispanmessussa siunattiin kolme lähetystyöntekijää uudelle työ-
kaudelle, Sansan kotimaantyöhön yksi työntekijä, kolme seniorityöntekijää ja viisi vapaa-
ehtoista aluetyöntekijää. Siunattavina seniorit Pekka Kiuttu (vas.), Ilkka Asikainen ja Seija 
Uimonen, lähetit Elina Braz de Almeida, Marja-Liisa ja David Ezzine, yhteyspäällikkö Anitta 
Vuorela sekä vapaaehtoiset aluetyöntekijät (VAT) Sari Palmu, Päivi Leino, Soila Kuronen, 
Marjo Kuoppa-aho ja Satu Hauta-aho.

Rauman seurakunnan lähetyssihteeri Raija Pajuniemi osallistui alusta asti Medialähetys-
päivien järjestämiseen ja oli mukana Toivon paatis koko juhlaviikonlopun.

Ulkomaalaiset vieraat kiiteltiin kotimatkalle. Medialähetysjohtaja Juha Auvinen sekä 
TWR-Intian hallituksen jäsen, professori Sonajharia Minz ja FEBC-Kambodžan sekä Krusa-
FM -radioaseman johtaja Sopheary Hem.

Ilkka Kastepohja Ilkka Kastepohja

Håkan Björkström Ilkka Kastepohja

Piispa siunasi Sansan työhön myös vapaaehtoisia

Leena Punkari

Lähtiäisiksi Jarno Tepora 
halusi jakaa kuuntelijoille 
seitsemän erityispiirrettä 
kristillisestä tiedottamisesta ja 

evankeliumin palvelustyöstä 2. Kor. 
4:1−6 ja 5:11−15 pohjalta sellaisina 
kuin norjalainen Asbjørn Kvalbein 
ne aikoinaan esitti pohjoismaisessa 
radioliiton konferenssissa.

Periaatteet sopivat Teporan mu-
kaan medialähetysjärjestön lähetys-
näyn toteuttamisperiaatteiksi yhä:

1. Jumalan sana huolehtii sanan viejis-
tä. Paavali selittää, miksi hän on mu-

Toivon paatista maailmaan – 
Sansan näky on yhä tallella
− Näiden Medialähetyspäivien tunnus on Toivon paatis ja tätä medialähetysjuhlaa vietämme otsikolla Paatista 
maailmaan. Niihin kiteytyy sanoma ja tehtävä. Niissä yhdistyy erinomaisella tavalla Medialähetys Sanansaatta-
jien alkuperäinen, jo yli 40 vuotta vaikuttanut näky viedä evankeliumi kaikille kaikkialle, sanoi Sansan hallituk-
sen puheenjohtaja, professori Jarno Tepora Raumalla.

Medialähetyspäivät 
poikkeuksellisesti jo 
21.−22.5.2016. Tavataan 
Lappeenrannassa!

kana palvelutehtävässä. Hän pyrkii 
voittamaan ihmisiä, koska hän tietää 
mitä Herran pelko on. Saamme nostaa 
katseen Jeesukseen.

2. Sentähden emme lannistu. Media-
lähetystyöstä puhuessamme meidän 
tulisi enemmän painottaa uskolli-
suutta kuin menestystä; uskollisuutta 
todelliseen Raamattua selvittävään 
viestintään.

3. Hylkäämme väärät menetelmät. 
Meidän tulee Paavalin lailla vaeltaa 
suoraan eteenpäin sopusoinnussa 
totuuden kanssa. Rehellinen ja avoin 
viestintä.

4. Kristitty viestittäjä palvelee totuut-

ta. Totuus on tekevä vapaaksi. Kutsu-
muksemme on tuoda totuus julki, olla 
väylänä totuudelle. Evankeliumissa 
itsessään on Jumalan voima.

5. Tämä aarre on meillä saviastioissa. 
Tämä on vapauttavaa nähdä seura-
uksineen. Meidän ei tarvitse muuttaa 
itseämme muuksi, vaan olla sellaisia, 
joiksi Jumala meidät loi.

6. Me suositamme itseämme jokaisen 
ihmisen omalletunnolle. Tulee esittää 
kysymyksiä ja aiheita, jotka ovat 
tärkeitä iankaikkisuuden kannalta. 
Omatunto ja risti ovat todellisen kris-
tillisen viestinnän tuntomerkkejä.

7. Kristitty tiedonvälittäjä voi ottaa 

lukuun Pyhän Hengen. Pyhä Henki on 
avain kaikkeen hengelliseen ymmär-
tämiseen. Tämä on erityinen rukouk-
sen aihe medialähetystyössä.  

6   Lähde 4/2015



Tapani Erämaja

Rauman seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Jani Ahonen kuljetti halukkaita aidolla 
riksalla Pyhä Ristin kirkon ympäristössä. Sansa on laivannut riksan Intiasta.

Sansan Housebändiksi nimetty yhtye säesti medialähetysjuhlassa. Siihen kuuluivat muusikko 
Pekka Laukkarinen, kanttori Joni Poutanen Raumalta, johtava kanttori Satu Ranta Nurmijär-
veltä, Sansan hallintopalvelujohtaja Timo Lankinen ja Sansan seniorityöntekijä Pekka Kiuttu.

Medialähetyspäivien tapahtumapaikkoina olivat lähinnä Rauma-sali ja Rauman Pyhän 
Ristin kirkko. Hypättiin paattiin ja paatista maailmaan. Oltiin messussa. Oltiin kasteen, 
rukouksen ja toivon paatis.

Ilkka Kastepohja  Mirta Martin
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Katja Vihmakoski

Rauma-saliin oli 12. kesä-
kuuta kokoontunut noin 
seitsemänkymmentä 
osanottajaa. Tietokoneiden 

ja älypuhelimien ruutujen takana 
tilaisuuteen osallistui samaan aikaan 
toiset seitsemänkymmentä ihmistä. 
Yhtenä heistä tämän tekstin kirjoit-
taja.

Jumala kyllä tietää, mitä lahjoja on 
meille antanut, mutta mahdammeko-
han aina tietää niistä itse?

− Meillä kaikilla on lahjoja, eikä 
kenenkään lahja ole vähäisempi kuin 
toisen, sanoi Turun arkkihiippakun-
nan kansainvälisen työn hiippakun-
tasihteeri Anssi Nurmi, ja tuli näin 
käyttäneeksi omaa lahjaansa, rohkai-
semisen lahjaa.

Rooleissa pora,
saha ja vasara

Lahjojensa löytäminen ei aina ole 
ihan yksinkertaista. Joku voi kokea, 
ettei ole missään erityisen hyvä, eikä 
Jumala ole sen kummemmin mihin-
kään kutsunut. Kukaan ei kuitenkaan 
ole lahjaton tai Jumalalle käyttökel-
voton.

− Omat lahjansa tulee tunnistaa 
ennen kuin niitä voi ottaa käyttöön. 
Etsiessään omia lahjojaan kannat-
taa kuulostella, mitä Jumalalla on 
sanottavaa, ja nähtävä palaute myös 
toisilta ihmisiltä, Anssi neuvoi.

Mistä saat kiitosta, millä ilahdutat 
toista, mikä sinua kiinnostaa? Omien 
lahjojen löytäminen ja käyttäminen 
rakentaa seurakuntaa, mutta siunaa 
myös itseä.

Anssi pyysi porukkaa jakaantu-
maan kolmen hengen ryhmiin. Jo-
kainen kolmikko sai kunniatehtävän 
rukoilla toistensa puolesta ja kysellä 
Jumalalta, mikä voisi olla kunkin 
osanottajan lahja ja tehtävä.

Anssi korosti, että metsään saa 
mennä. Jumalan tahtoa ei ihminen 
aina ymmärrä − tai usko. Näkökul-
mamme on pieni ja kapea, Jumala 
näkee alusta ikuisuuteen asti, mutta 
meidän tehtävämme on pyytää, ky-
syä ja harjoitella.

Kaikki lahjat tulevat samalta an-
tajalta. Ylpistyä ei saa, eikä kadehtia 
kannata. Lahjat ovat työvälineitä, 
joiden tärkein tehtävä on osoittaa 
Kristukseen.

Anssi Nurmi havainnollisti esi-
tystään varsin konkreettisesti. Saha, 
pora ja vasara pääsivät lavalla käyt-
töön jokainen, ja kaikkia tarvittiin, 
jotta valmista tuli. Jokainen työvaihe 
ja -väline olivat korvaamattomia. 
Saha ei voi tehdä poran työtä, eikä 

vasaralla saa sahattua. Meidän ihmis-
tenkin olisi hyvä löytää lahjamme, 
sillä yhdessä saamme aikaan sellais-
ta, johon yksin emme pystyisi.

− Jumala on antanut meille tehtä-
väksi kantaa eri määrän hedelmää.

Vihasta kohti toivoa,
uskomuksista uskoon

Sopheary Hem on kambodžalaisen 
Krusa-FM -perheradion ja FEBC-
Kambodžan johtaja. Radiolähetys-
järjestö FEBC on jo vuosikymmeniä 
ollut Medialähetys Sanansaattajien 
(Sansa) kanssa yhteistyössä.

Kylmä kesäsää ei hyytänyt ensim-
mäistä kertaa Suomessa vierailevan 
Sophearyn herkkää hymyä. Hän 
kertoi työstään ja kuulumisia koti-
maastaan.

Kambodžassa asuu 15-miljoonai-
nen kansa, josta vasta kaksi pro-
senttia tuntee Jeesuksen. Pol Potin 
hallinnon hirmuteot 1970-luvun 
lopulla elävät yhä kambodžalaisten 
muistoissa ja mielissä. Syvä viha, joka 
sydämiin tuolloin istutettiin, kantaa 
tänä päivänä katkeruuden hedel-
mää. Viha purkautuu ulos väkival-
tana, perheet voivat pahoin, pelko 
ja epäluulo piinaavat menneisyyden 
kauhuista toipuvia ihmisiä.

SAT-7 Parsin iranilaissyntyinen lastenohjelmien koordinaattori Parastoo Poortaheri kertoi 
Raumalla, että maaliskuussa 2016 on pyrkimyksenä aloittaa ensimmäinen farsinkielinen 
lasten nettitelevisiokanava, joka lähettää ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa. Häntä 
tulkkasi Kokkolan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Aune-Inkeri Björkström.

Tapani Erämaja

Lähde

 VIDEOINA VOI edelleen katsella 
Sansan YouTube-arkistossa sekä Lah-
jat liikkeelle -teemapäivää että useim-
pia viime kesän Medialähetyspäivien 
tilaisuuksia. Ne löytyvät osoitteella 
sansa.fi/videotuotanto.

Lauantain 13. kesäkuuta nau-
hoituksista kolmea ei valitettavasti 
arkistosta löydy. Erilaisista varmis-
tustesteistä huolimatta vain suorat 
nettilähetykset toimivat kello 9−10, 

17−18.45 sekä 19−20.45. Tallennustek-
niikka lakkoili.

Sansan tv-tuottaja Mikael Tuné-
rin mukaan suorana nettilähetyksenä 
teemapäivää katsoi perjantaina 12. 
kesäkuuta 73 henkilöä. Medialähetys-
päivien ohjelmilla oli lauantaina 201 
katsojaa ja sunnuntaina 56 katsojaa.

Myös aikaisempien Medialähetys-
päivien ja muiden Sansan tapahtumi-
en nauhoituksia ja Sansan työn esit-
telyvideoita on katsottavissa samassa 
osoitteessa. 

Medialähetyspäivien aattona
laitettiin lahjat liikkeelle
Yleisö Rauma-salissa sekä suoran nettilähetyksen seuraajat omissa kodeissaan saivat tuntea itsensä 
tervetulleiksi Lahjat liikkeelle − medialähetystyön teemapäivään, kun Sansan vapaaehtoistyön 
johtaja Mervi Viuhko luotsasi paatillisen väkeä läpi perjantaisen iltapäivän.

Suorana ruudulta tai
videoina myöhemmin

Eheyttäminen ja auttaminen 
uuden toivon löytämisessä ovatkin 
Krusa-FM:n tärkeimpiä tehtäviä. Sen 
työntekijät haluavat nähdä muutok-
sen merkkejä ihmisten käytöksessä. 
He haluavat nähdä ihmisten eheyty-
vän ja voivan muuttaa käytösmalle-
jaan, he haluavat välittää muutosta 
ajattelutapoihin. Kolmanneksi he toi-
vovat voivansa auttaa kuuntelijoita 
löytämään uskon uskomusten sijaan, 

auttaa löytämään alituisen etsimisen 
sijaan.

Välillä Mervi Viuhko kertoi uuni-
tuoreesta Matkalla missiossa -kirjas-
ta, jota Skype-yhteyden kautta esitteli 
myös hänen kirjoittajakumppaninsa, 
Israelissa asuva Tanja Alon. Kirja 
kuljettaa lukijan kolmelle matkalle: 
Pyhälle maalle, kotimaahan ja maa-
ilmalle, ulkomaisille lähetyskentille. 
Kirja innostaa jatkamaan matkaa mis-
siossa, ja sen voi hankkia omakseen 
Sansan Putiikista.

Mukana Jumalan
liikkeessä − lähetystyössä

Kirkon lähetysteologi Jaakko Ru-
sama toi terveisiä työpaikaltaan 
Kirkon lähetystyön keskuksesta. 
Hän muisteli keväällä taivaan kotiin 
muuttanutta Kiinan- ja Taiwanin-
lähettiä Päivö Parviaista, ja lainasi 
tämän sanoja. ”Kun minulta on ky-
sytty, odotanko jo taivaaseen pääsyä, 
olen vastannut, että en ollenkaan. 
Kyllä siellä sitten ehtii olla. Nyt täy-
tyy pelastaa sieluja!”

Monesti ihailemme vahvoja lä-
hetystyöntekijöitä ja unohdamme, 
että olemme sellaisia itsekin. Jaakon 
mukaan lähetys on aina Jumalan 
liikettä, jossa saamme olla osallisina. 
Aina emme ole mukana edes työto-
vereina, vaan välineinä. Kuljemme 
Hänen aaltonsa mukana ja saamme 
katsella, mitä ihmeitä Hän kauttam-
me tekeekään.

− Kirkko on lähetyksen näkyvä 
muoto. Ilman lähetystä ei olisi kirkkoa!

Jaakko Rusama toivoi meidän 
löytävän luovuuden ja ilon. Lähetys 
uudistaa seurakuntaa. Tärkeintä on 
lähteä liikkeelle ja kertoa Kristuksen 
sovitustyöstä ja rakkaudesta. 
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Mirta Martin ja Leena Punkari

 MEDIALÄHETYSPÄIVILLÄ työs-
kenteli tänäkin vuonna monta nuorta 
vapaaehtoista. Osa oli päätynyt 
Raumalle Sansan Nuorten aikuisten 
verkoston kautta, osa muunlaisella 
tuttavankaupalla.

Kuulostelimme ja kyselimme muu-
tamilta, miltä Medialähetyspäivät vai-
kuttivat ja miltä niiden olisi jatkossa 
hyvä vaikuttaa.

 KYSYMYKSET:
1. Kuka olet ja mitä teit Medialähetys-
päivillä 2015, Raumalla?
2. Mikä tarina, kokemus tai kohtaa-
minen jäi erityisesti mieleesi viikon-
lopusta?
3. Millaista ohjelmaa toivoisit jatkossa 
lisää tähän tapahtumaan?
4. Onko mielessäsi jokin Medialähe-
tyspäiviin liittyvä lisäkommentti tai 
ajatus, jonka haluat jakaa?

Taru Heikkonen
käytteli kameroita

1. Olen Heikkosen Taru, 25, kirkon 
nuorisotyönohjaaja Suomen Turusta. 
Raumalla pääsin järjestelmäkameran 
ja videokameran taakse.

2. Sunnuntaiaamun aamurukous-
hetki oli monilla tavoin puhutteleva. 
Myös Parastoon (Poortaheri, SAT-7 
Parsin lastenohjelmien koordinaat-
tori) kanssa on aina hauskaa viettää 
aikaa. Iloitsen hänestä ja hänen työs-
tään.

3. En ollut Medialähetyspäivillä 
kovin pitkään. Vain lauantaina aa-
mulla pari tuntia sekä sunnuntain. En 
siis päässyt kovin paljon näkemään.

Nuorille aikuisille olisi siistiä olla 
jotain. Usein lapset, perheet ja ”ai-
kuiset” huomioidaan, mutta nuoret 
ja nuoret aikuiset jäävät huomiotta. 
Ehkä koska arvellaan: ”Nuoret eivät 
tule, ei heitä kiinnosta.” Mutta ehkä 
heitä ei kiinnosta, kun heitä ei ole 
huomioitu. Eihän tuo ole helppo ikä-
ryhmä ottaa huomioon, mutta kaikki 
on mahdollista sille, joka uskoo. 

Myös jonkinlainen katuaktio ja ihmis-
ten, jotka eivät varsinaisesti päiville 
osallistu, kohtaaminen olisi siistiä!

4. Tykkäsin. Toivottavasti ensi 
vuonna pääsen olemaan paremmin 
mukana.

Tapio Nietola
kellotti puhujia

1. Olen Tapio Nietola, 21, raumalai-
nen opiskelija. Valmistun yhteisöpe-
dagogiksi ja kirkon nuorisotyönoh-
jaajaksi. Olin Medialähetyspäivillä 
videokuvaajana sekä floor manageri-
na eli suomeksi kellottamassa puhu-
jia ja pitämässä huolta aikataulussa 
pysymisestä.

2. Monet erilaiset puhujat ja kes-
kustelut, mutta erityisesti ulkomaa-
laiset puhujat Parastoo Poortaheri ja 
Sopheary Hem.

3. Tapahtumassa voisi olla enem-
män jotain interaktiivista, vuorovai-
kutteista heille, jotka eivät paikalle 
pääse ja seuraavat striimin (suora 
nettilähetys) kautta tapahtumaa. 
Lisäksi ohjelmaan voisi lisätä jonkin 
musiikkipitoisen laajan jutun tai teat-
teriesityksen.

4. Medialähetyspäiville olisi hie-
noa saada jotain enemmän nuorille 
suunnattua. Tänä vuonna Raumalla 
oli nuorille vain Punaisen veisukir-
jan messu, joka olisi muutenkin ollut 
kyseisenä iltana. Se ei kevään muista 
nuortenmessuista muuten eronnut, 
mutta Parastoo oli puhujavieraana. 
Messun jälkeen sitten oli kirkkokahvit 
ja Sansan lähetysvisailta.

Laura Reijonen
haastatteli ja tulkkasi

1. Olen yksi 29-vuotias, musiikkitek-
nologiksi Turun Konservatoriosta 
juuri valmistunut Laura Reijonen, 
jota pyydettiin äänittämään radio-
haastatteluja Radio Deissä lähetettä-
viin Sansan ohjelmiin. Päädyin kui-
tenkin myös tulkkaamaan ulkomaa-
laisille vieraille suomesta englanniksi 
useiden sessioiden aikana.

2. En tuntenut Sansan toimintaa 
ennen Medialähetyspäiviä. Opin 
monta asiaa viikonlopun aikana täl-
laisen lähetystyön merkittävyydestä 
ja tehokkuudesta. Ihmiset oikeasti 
investoivat itsensä siihen, mikä silloin 
tuottaa laadukasta hedelmää. Minua 
koskettivat Kambodžasta ja Kyp-

roksesta tulleiden vieraiden asenteet 
ihmisiä ja tekemäänsä työtä kohtaan.

3. Tykkäsin paljon, kun oli aitoja 
yhteisrukouksia. Vielä enemmän yh-
teistä rukousta tarvittaisiin, esimer-
kiksi pienryhmissä. Tietenkin riippuu 
ihmisistä, ovatko he tottuneet rukoile-
maan ääneen mahdollisesti vieraitten 
ihmisten kanssa. Minusta yhteisru-
kouksissa on paljon voimaa, ja silloin 
myös Jumala pääsee käyttää monien 
armolahjoja. Niistä pitää opettaa. Ar-
molahjojen virittäminen olisi Sansan 
työssä suureksi siunaukseksi.

Jos nuoria toivotaan Sansaan 
mukaan, musiikin on pakko muut-
tua. Tai muutoin nuoret osallistuvat 
toimintaan, mutta muodostavat eril-
lisen ryhmän. Silloin vanhemmat ja 
nuoremmat eivät pääse rakentumaan 
toisistaan. Muutos ja ratkaisut ovat 
varmasti haasteellisia, mutta Jumala 
ohjaa eteenpäin, kun rukoilemme. 
Pekka Laukkarisen esiintyminen oli 
hienoa ja osoitti musiikin voivan olla 
sellaista, joka tyydyttää ja puhuttelee 
kaikenikäisiä ja -taustaisia.

4. Oli poikkeuksellinen kokemus 
olla hengellisessä viikonlopputa-
pahtumassa, jota ei tullut peilattua 
keskeisesti itseensä. Ohjelma ei ollut 
niinkään opetuksellista, vaan maanlä-
heistä käytännön tekemisen esittele-
mistä. Se oli todella hyvä asia ainakin 
itselleni. Tuli keskityttyä siihen, mitä 
Jumala tahtoo, mitä ihmiskunta tar-
vitsee, ja huomasi, mitä itsellä on jo 
annettavana. Oli etuoikeus olla muka-
na. Sain sellaista, mikä ei katoa. 

Laura Reijonen haastattelee Sansan medialähetysjohtaja Juha Auvista 
radio-ohjelmaan.

Tapio Nietola piuhoittaa kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtajan Timo Reuhkalan 
Rauma-salin näyttämölle.

Medialähetyspäivillä mukana olleet nuoret toivovat lisää ohjelmaa nuorille ja nuorille aikuisille, 
vuorovaikutteisuutta kaikenikäisille. Myös muutoksia musiikkiin kaivataan. Ulkomaalaiset vieraat nuoria 
puhuttelivat, samoin monia yhteiset rukoushetket.

”Lisää ohjelmaa nuorille, lisää 
vuorovaikutteisuutta, muutoksia musiikkiin”

Taru HeikkonenMirta Martin

Oli etuoikeus olla 
mukana. Sain sellaista, 
mikä ei katoa.

Vastaajista Taru Heikkosen kuva on
sisällysluettelosivulla 3.
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Leena Punkari

Radio-ohjelmia Sopheary 
Hem, 35, ei ole koskaan 
tehnyt. Hänellä on viestin-
täteknologiaan painottunut 

liikkeenjohdollinen kandidaatintut-
kinto, työkokemusta lähinnä organi-
saatioiden johtamisesta ja kehittämi-
sestä.

Sopheary syntyi pienessä kylässä, 
keskellä Kambodžaa vuosi Pol Potin 
hirmuhallinnon päättymisen jälkeen. 
Hänen isänsä toimi tuolloin vielä lää-
kärinä valtion sairaalassa, ja äitinsä 
hoiti kotia.

Kun isä kuusi vuotta myöhem-
min kuoli, se oli koko perheelle 
suuri järkytys. Sopheary ei halua 
vastata kysymykseen, miten ja miksi 
isä kuoli.

− Muistan päivän, kun isän 
ruumis vietiin pois. Luulin ensin, 
että hän tulee takaisin. Silloin opin 
ymmärtämään, ellei kuollut ihminen 
enää koskaan palaa.

Omena jaettiin
viidelle lapselle

Sophearyn äidin vastuulle viisi lasta, 

Jos lapsuudesta yksi Sophearyn 
suosikkikohtia Raamatussa on ollut: 
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydä-
mestäsi Herraan.” (Sananl. 3:5)

Sopheary on pienestä pitäen opet-
tanut Raamattua.

Äiti hoitaa nyt
Sophearyn lapsia

Sopheary Hemin puoliso Mades 
Meas työskentee kansainvälisen 
lähetysjärjestön palveluksessa. Heillä 
on seitsemänvuotias tytär Allison ja 
neljävuotias poika Arthur.

Isoäiti Nhem Bophan on nyt 
63-vuotias ja asuu Sophearyn 
perheen luona Phom Penhissä, 
Kambodžan pääkaupungissa.

− Hän auttaa minua lastenkas-
vatuksessa ja huolehtii muutenkin 
kodistamme, jos minulla on matkojen 
kaltaisia työvelvoitteita  

Buddhalaisesta köyhästä pikkutytöstä
kasvoi Kambodžaan kristitty radiojohtaja
Nuorta opiskelijatyttöä ei 2000-luvun alussa kelpuutettu siivoojaksi Krusa-FM -radioasemalle. Vuonna 2012 hänet 
valittiin FEBC-Kambodžan johtajaksi, ja pian hänen vastuulleen siirtyi myös kyseinen radioasema.

joista kaksi sisarta on Sophearya van-
hempia ja kaksi veljeä nuorempia. 
Perhe oli tuolloin todella tiukilla.

− Mutta vaikka olimme köyhiä, 
me rakastimme toisiamme ja pidim-
me toisistamme huolta. Me jaoimme 
kaiken, Sopheary Hem kertoo.

− Kerran meillä oli yksi omena, 
joka jaettiin tasan viiteen osaan. Äiti 
ei halunnut itselleen palaakaan. Hän 
istui ja katsoi, kun söimme. Hän iloit-
si siitä, että saimme maistaa sellais-
ta omenaa, jollaisia ei kylässämme 
kasvanut.

− Niinä aikoina opin, mitä on jaka-
minen ja antaminen.

Alttari oli polttaa
koko perheen

Kristinuskoa tuskin tunnettiin So-
pheary Hemin kotikylässä. Perhe oli 
buddhalainen.

− Kerran näin leskiäitini valmis-
tavan ja vievän pagodaan niin hyvää 
ruokaa, ettei sellaista yleensä ollut 
varaa valmistaa meille lapsille.

− Aina kun näin munkin kulke-
van tiellä, halusin hänen siunaavan 
minua. Istuin mielelläni munkin 
polvella ja odotin, että hän rukoilee 

puolestani. Muistan sydämeni olleen 
täynnä uskonnollisuutta.

Äitinsä Sopheary ajattelee noihin 
aikoihin yrittäneen kerätä mah-
dollisimman paljon hyvää karmaa 
tekemällä kaikenlaista hyvää. Mutta 
sehän ei heidän taloudellisessa tilan-
teessaan oikein onnistunut.

Äiti piti kodin seinustalla alttaria, 
jonka luona Sopheary kuuli hänen 
illoin aamuin kuiskivan rukouksiaan. 
Yhtenä yönä sitten suitsutusastia 
sytytti suuren moskiittoverkon pala-
maan ja kodin tietysti myös.

− Kauhistuimme kaikki ja luulim-
me palavamme, mutta me pelastuim-
me. Äiti siirsi kaikki alttarit talosta.

Jeesus oli perheeseen
heti tervetullut

Kun Sopheary Hem oli kymmen-
vuotias, hänen äitinsä setä palasi 
Yhdysvalloista Kambodžaan evanke-
lioidakseen sukulaisensa ja muutkin 
kyläläiset.

− Äiti otti Jeesuksen Kristuksen 
heti avosylin vastaan. Minäkin kas-
voin kristittynä pihapuun alla ja opin 
uskosta. Voi sitä ilon määrä. En osaa 
sitä edes selittää!

Jyväskylän Säynätsalossa ei kovin 
lämmintä ollut, kun Sopheary Hem ehti 
piipahtaa Eila ja Patrick Murphyn luona 
Medialähetyspäivien jälkeen.

Eila Murphy
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Kristillinen perhetyö laajenee vähitellen maasta toiseen. Tekijät verkostoituvat ja löytävät uusia kumppaneita. 
Tietoa päätyy esimerkiksi Suomesta Etiopian kautta Kambodžaan.

Perhetyön verkostot ylittävät rajoja

Marja Soikkeli

Suomen-matkallaan FEBC-
Kambodžan ja kristillisen 
perheradioasema Krusa-
FM:n johtaja Sopheary Hem 

halusi erityisesti tutustua Suomen 
Lähetysseuran eläkkeellä oleviin 
Etiopian-lähetteihin Anna-Kaarina ja 
Matti Palmuun.

Palmujen yhdessä etiopialaisten 
kristittyjen kanssa aikoinaan työstä-
mä perhetyön aineisto on levinnyt 
laajasti, myös Kambodžaan.

Krusa-FM:llä pastori Joseph Keo 
Thuy toimittaa parhaillaan puolison-
sa Makara Chanin kanssa viikoit-
taista perhetyön opetussarjaa, jossa 
käydään läpi Palmujen kehittämää 
perhetyön aiheistoa.

Pastori Joseph innostui aiheesta 
Hongkongissa Lähetysseuran isän-
nöimässä perhetyön koulutuksessa 
jo vuonna 2009. Hän on kääntänyt 
Perhetyön osallistujan kirjan khmerin 
kielelle.

Perhetyö on uutta
Kambodžassa

Kambodžan seurakunnissa perhetyö 
on Sopheary Hemin mukaan varsin 
uutta.

− Pastori Joseph on hyvä verkos-
toituja ja hänellä on yhteyksiä luteri-
laisiin kirkkoihin. Hänen johtamansa 
Tree & Life -seurakuntaverkosto on 
innolla tarttunut myös tähän työhön, 
Sopheary Hem kertoo.

− Kaikkialla vastaanotto ei kui-
tenkaan ole ollut kannustavaa. Siksi 
onkin hyvä, että olemme voineet 
Krusa-FM:ssä tarjota hänelle mahdol-
lisuuden opettaa myös perheasioista 
radiossa, Sopheary jatkaa.

Vaikka Medialähetys Sanansaat-
tajat on FEBC-Kambodžan ja Krusa-
FM:n yhteistyökumppani, kyseisen 
radio-ohjelman tuottamiseen Sansa ei 
toistaiseksi ole osallistunut.

Kulttuureissa eroja,
kipupisteet samoja

Pastori Joseph käy ohjelmasarjassa 
Krusa-FM -kanavalla läpi kaikki Pal-
mujen kirjan 30 oppijaksoa avioliiton 
ja perheen peruskysymyksistä.  Pal-
mujen Perhetyön kouluttajan käsikir-
ja on painettu kahdeksalla kielellä, 
kahdella vain Osallistujan kirja ja 
kolmella kielellä kumpikin.

− Vaikka kulttuureissa on eroja, 
parisuhteen ilot ja kipupisteet ovat 
kaikkialla samanlaisia, sanoo Anna-
Kaarina Palmu. Matti jatkaa:

−Oli ilo tavata Sopheary Hem 
Suomessa ja kuulla, miten perhetyö 
etenee Kambodžassa radion välityk-
sellä. On ihmeellistä katsella, miten 
Jumala tekee työtään ja miten perhe-
työ etenee.  

Taru Heikkonen

Pastori Joseph Keo Thuy ja hänen vaimonsa Makara Chan viikoittaisen krisitllisen perheohjelman teossa Krusa-FM:n radiostudiossa. Pal-
mujen mukaan on tärkeätä, että ohjelmaa tekee pariskunta vuorovaikutteisesti, eikä vuorotellen luennoiden.

Kristillistä radiotyötä kotimaassaan johtava Sopheary Hem kertoo Kambodžan henkisistä 
patoumista ja evankeliumin parantavan voiman tärkeydestä myös puhuttelevin esimer-
kein. Medialähetyspäivillä keskustelukumppanina Sansan kotimaisen työn sidosryhmä-
päällikkö Merja Soikkeli. Kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala 
taustatoimissa.Krusa-FM, FEBC-Kambodža

Timo Vasko

  MUUTTO vapaaehtoisesti tai sodan 
pakottamana ulkomaille tai muualle 
kotimaassa koskee miljoonia ihmisiä 
eri puolilla maailmaa. Nykytilanne 
avaa kirkoille ja lähetysyhteistyölle 
ekumeenisesti merkittäviä mahdolli-
suuksia julistaa vastuullisesti evanke-
liumin sanomaa ja palvella sen mukai-
sesti liikkeellä olevia lähimmäisiä.

Evankeliumin sanoma, kuten mo-
nen muunkin uskonnon sanoma, on 
levinnyt ajanlaskun alkuajoista saakka 
pakolaisten ja maahanmuuttajien vä-
littämänä.

Vuoden 2012 tilanteen mukaan 
noin 47 prosenttia kaikista maailman 
maahanmuuttajista (% of all diaspo-
ras) ja samalla suurin ihmismäärä eli 
noin 407,5 miljoonaa oli kristittyjä.

Seuraavaksi eniten liikkeellä olivat 

muslimit (25 prosenttia eli 218 mil-
joonaa), hindut (25 prosenttia eli 81 
miljoonaa), agnostikot (7 prosenttia eli 
57 miljoonaa), kiinalaisten kansanus-
kontojen kannattajat (3 prosenttia eli 
25 miljoonaa) ja sitten buddhalaiset 
(3 prosenttia eli 25 miljoonaa).

Kirkkojen ja seurakuntien jäsenten 
valmiudet monikieliseen ja monikult-
tuuriseen maahanmuuttajien kohtaa-
miseen tarvitsevat kaikkialla jatkuvaa 

ja aktiivista tiedollista ja taidollista 
päivittämistä.

Esimerkiksi tuore, englanninkieli-
nen teos (Global Diasporas and Mis-
sion. Regnum Books. Oxford 2014.) 
tarjoaa aiheesta monia esimerkkejä.

Tarvitaan lisää ja yleisesti asentei-
den tarkistamista myönteisen, raa-
matullisen arvomaailman perustalta 
kohdattaessa uutta ja vierasta, myös 
Suomessa.  

Kirkkojen lähetystyö kohtaa
maailmanlaajuisen maahanmuuton
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Anne Isokuortti ja Leena Punkari

Halu auttaa naista on maail-
man yhteisimpiä hankkeita. 
Eri valtioissa tiedostetaan 
laajasti, että naisen auttami-

nen edistää myös lapsen, perheen ja 
yhteiskunnan hyvinvointia.

Naisten auttamiseen ja kyykyt-
tämisen karsimiseen tähtää myös 
maailmanlaaja Project Hannah. Se 
on medioita hyödyntävää kristillistä 
lähetystyötä, joka nostaa naisia ahdin-
gosta; oli se mitä lajia tahansa.

PH, suomalaisittain Hanna-työ, 
käynnistyi vuonna 1997 Singapores-
sa yhden ainoan naisen rukouksesta. 
Nyt, 18 vuotta myöhemmin, Project 
Hannah toimii 125 maassa. Suomessa 
työtä on tehty 15 vuotta.

PH:n Euroopan-työtä
johtaa nyt suomalainen
Project Hannahia johtaa työn perus-
taja Marli Spieker. Hänen apunaan 
toimii innostunut ja osaava tiimi. Eri 
maanosien aluekoordinaattorit, kuten 
Euroopan Hanna-työn aluekoor-
dinaattori Eeva Vähäsarja, tekevät 
tiivistä yhteistyötä kansainvälisen 
tiimin kanssa. Vähäsarja on Sansan lä-

hetystyöntekijä ja työskentelee TWR:n 
Wienin-toimistossa.

−TWR-Euroopan laajalla alueella 
Naiset toivon lähteellä -radio-ohjel-
mia lähetetään parillakymmenellä 
kielellä. Rukouskalenterin käyttäjiä 
on peräti noin neljässäkymmenessä 
maassa, Eeva Vähäsarja kertoo.

− Tehtäviini kuuluu käytännöllistä 
raporttien parissa työskentelyä ja oh-
jelmien käsikirjoitusten lähettämistä. 
Tärkein tehtäväni on kuitenkin roh-
kaista kansallisia koordinaattoreita 
heidän työssään, rukoilla heidän puo-
lestaan ja auttaa käytännön asioissa.

Rukousta ympäri
kellon ja maapallon
Project Hannah perustuu kansain-
väliseen rukouskalenteriin, jonka 
kuukausittain vaihtuva aihe on aina 
yhtä polttava. Kalenteri leviää tänä 
vuonna 85 kielellä ainakin 47 000 sil-
mäparin eteen. Luku on käytännössä 
huomattavasti suurempi, sillä etenkin 
kehittyvissä maissa kalenteria luetaan 
ryhmissä.

Rukouksen hedelmänä Project 
Hannah tuottaa hoitavaa Naiset toi-
von lähteellä -radio-ohjelmaa (NTL) 
jo 69 kielellä. Tämän vuoden uusin 

ohjelmaversio on paštunkielinen ja 
suunnattu Afganistanin ja Pakistanin 
pataaneille. Uuden NTL-kielen en-
simmäinen jakelukanava on nykyi-
sin useimmiten internet perinteisen 
radion sijaan.

Project Hannah seuraa uusia medi-
oita tarkasti ja siirtyy niihin ketterästi. 
Se on tärkeätä älypuhelimien jatku-
vasti lisääntyessä ja monipuolistues-
sa, aivan erityisesti Aasiassa.

Viime vuonna julkaistiin näppärä 
ilmainen kännykkäsovellus 14 kielel-
lä. Android- ja Apple-käyttöjärjestel-
millä toimivat sovellukset siivittävät 
radio-ohjelmien leviämistä sielläkin, 
missä sen on tapahduttava salaa.

Voi vain kuvitella, kuinka uudet 
sovellukset kiihdyttävät Hanna-ilon 
jakamista naisen kämmenestä toiseen 
Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa ja 
Amerikoissa. Project Hannah toimii 
vilkkaasti ja niin maapallon kuin kel-
lon ympäri Facebookissa, Twitterissä 
ja YouTubessa.

Project Hannah sopeutuu myös 
erityistarpeisiin. Parhaillaan tuotetaan 
esimerkiksi Euroopan prostituoi-
duille suunnattua, huulipunakotelon 
näköisiin MP3-soittimiin ladattavaa 
ohjelmasarjaa ja Afrikkaan synnytys-

kanavan avannepotilaille räätälöityä 
radio-ohjelmasarjaa.

Suomalaiset kustantavat
8 NTL-kielen ohjelmat
Suomessa Project Hannahista in-
nostuttiin vuonna 2000, kun PH:n 
perustaja Marli Spieker kävi Ed-
mund-puolisonsa kanssa kertomassa 
siitä Radiolähetystyön kesäpäivillä 
Turussa. Heitä tapaamaan oli kutsut-
tu myös Marjaana Kotilainen, joka 
palkattiin myöhemmin samana vuon-
na Sansan naistyön koordinaattoriksi 
ja samalla verkostoimaan Suomeen 
Hanna-työtä.

Hanna-työn siunaus on paitsi herk-
kää ja henkilökohtaista myös käy-
tännönläheistä ja kouraantuntuvaa: 
päivittäinen lyhyt rukous liittää Juma-
laan ja samalla mahtavaan maailman-
parannusyhteisöön, jossa on paikka 
jokaiselle halukkaalle.

Hannat kokevat seuraavan Juma-
lan neuvon toteutuvan niin kansain-
välisessä Hanna-työssä kuin omassa 
suomalaisessa elämässään: ”Etsikää 
ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa 
ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin 
teille annetaan kaikki tämäkin” (Matt. 
6:33).

Suomessa Hanna-työllä on 1 300 
kalenteritilaajaa ja 80 Hanna-piiriä. 
Suomalaisten tuella katetaan jo 
kahdeksan NTL-kielen ohjelmakus-
tannukset. Niistä indonesia ja jaa-
va ovat Indonesian, gujarati, hindi, 
orija ja tamil Intian kieliä sekä khmer 
Kambodžan ja turkki Turkin.  

Kansainvälinen Project Hannah -tiimi työskentelee TWR:n toimistossa Yhdysvaltojen Caryssa. Kakkukahveilla viime syksynä Ann White 
(vas.), Peggy Corcoran, Marli Spieker, Tina Sessoms, Valerie Smith ja Flora Rittenhouse.

Hanna-työ kasvaa ja monipuolistuu:
Ensin radiossa, nyt internetissä ja puhelimessa
Maailman suurimman kristillisen medialähetysjärjestön, TWR:n, hoivissa on parikymmentä vuotta kasvanut, 
voimistunut ja monipuolistunut kansainvälinen kristillinen naistyö, Project Hannah. Suomessa sen tekijöinä 
ovat Medialähetys Sanansaattajien ja seurakuntien Hanna-piirit.

Uskomaton 
nainen 
-konferenssit
kokoavat jälleen 
Suomen hannoja

 SEURAAVAT mahdollisuudet kuulla 
Suomessa TWR:n Project Hannah 
-työn perustajaa ja johtajaa Marli 
Spiekeria ovat Uskomaton nainen 
-konferenssit 7.11. Turun Varissuon 
kirkossa ja 8.11. Jyväskylän Pyhässä 
Kuokkalan kirkossa.

Ohjelmassa katsastetaan Hanna-
työn alkutaivalta, mutta tuo Mar-
li Spieker uutisiakin. Tilaisuudet 
kokoavat hannoja kautta Suomen 
kiittämään Jumalan pelastustyöstä, 
jakamaan elämää ja nauttimaan synt-
tärikakkua.

Myös konferenssien vapaaehtois-
ten huikea määrä ja innostus siunaa 
valmisteluja. 

Project Hannah, TWR
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KIRJE KENTÄLTÄ Aurinko pilvettömällä taivaalla, puiden lehdet ehkä salaisesti liikahtavat, ympärillä 
hehkuva vihreys, lintujen pientä viserrystä ja me terassilla sunnuntaiaamuna. Tästä ihastuttavasta 
paikasta Kauhajoelta lähetämme sinulle tämän viestin.

Algerialainen Karim hämmästeli
David Ezzineä Seinäjoella

 SYKSYN TOIMINTAKAUSI ON pyörähtämässä käyntiin 
kesän jälkeen niin seurakunnissa kuin lähetysjärjestöissä-
kin. Arjen todellisuus on käsillä.

Lähetyssihteerien ja lähetystyöstä vastaavien seurakun-
nan työntekijöiden asema ei tänä päivänä ole välttämättä 
helppo. Lähetystyön uskollisten ystävien keski-ikä on 
monin paikoin jo melko korkea. Uusista sukupolvista ei 
entisessä määrin enää nousekaan lähetystyöstä innostunei-
ta ihmisiä, vaikka kansainvälisyys kiinnostaakin nuoria. 
Lähetystyön ydin on monelta nykyisin hukassa.

Lisäksi seurakunnissa etsitään taloudellisia säästöjä, ja 
lähetystyön kannatuskin on joutunut paikoin suurennusla-
sin alle. Mistä leikataan?

TÄMÄN TODELLISUUDEN ÄÄRELLÄ nostan hattua jokaiselle, 
joka tekee työtä omalla paikallaan lähetystyön hyväksi. Ju-
mala siunatkoon ja vahvistakoon meitä olemaan uskollisia 
lähettäjinä tai lähtijöinä.

Meidät on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä 
maailmassa. Tämä koskee koko kirkkoa, jokaista sen seu-
rakuntaa ja jokaista kristittyä. Aikakaudesta ja olosuhteista 
riippumatta.

KUN LUKEE LÄHETYSTYÖN historiaa, niin työtä on tehty 
usein vaativissa ja vaikeissakin tilanteissa. Köyhistä oloista 
on ihmisiä lähtenyt lähetystyöhön, ja taloudellisesti vaa-
timattomat seurakunnat ja yksityiset ihmiset ovat heitä 
tukeneet. Evankeliumi on levinnyt eri puolille maailmaa. 

Mutta mitään ei olisi saatu aikaan ilman rukousta ja ilman 
Jumalaa.

ONKO AJATUKSISSAMME JA toimissamme nykyisin riittä-
västi tilaa Jumalalle? Täyttävätkö talous- ja muut paineet 
ajatuksemme ja toimintamme niin, että rukous lähetystyön 
puolesta jää sivuraiteille? Kyselen tätä niin seurakunnilta, 
lähetysjärjestöiltä, Kirkon lähetystyön keskukselta, hiippa-
kunnilta kuin piispoiltakin.

Yritämmekö tehdä tätä työtä vain omassa voimassam-
me? Olisiko nyt aika rukoilla yhdessä laajassa rintamassa 
lähetystyön puolesta? Olisiko nyt aika rukoilla ajan kanssa 
erilaisissa kohtaamisissa − niin pienissä kuin suurissakin 
tilanteissa − evankeliumin leviämisen puolesta?

JUMALA KYKENEE TEKEMÄÄN monin verroin enemmän 
kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Mutta meidän teh-
tävämme on pyytää. Pyydämmehän? 

Tarvitsemme lisää yhteistä rukousta

ANITTA VUORELA  anitta.vuorela@sansa.fi

Nostan hattua jokaiselle, joka 
tekee työtä omalla paikallaan 
lähetystyön hyväksi.

Marja-Liisa ja David Ezzine

  OLEMME OLLEET täällä jo kesä-
kuun alkupuolelta. Aluksi minä olin 
sairauslomalla, sitten olimme kumpikin 
lomalla ja nyt jo tovin töissä. Löydät 
paikkakunnat ja tilaisuudet, joissa vielä 
vierailemme ennen syyskuun loppua 
toisaalta tästä lehdestä, samoin Sansan 
kotisivulta www.sansa.fi.

Toivomme vielä tapaavamme monia 
lähetysystäviämme.

ODOTTAMATON KOHTAAMINEN al-
gerialaisen Karimín kanssa Suomen 
suvessa oli kesän helmihetkiä. Saim-
me ystävältämme tietää Suomen eri 
seurakunnissa puhujana kulkevasta 
Karimista.

Luonnollisesti halusimme tavata hä-
net. Saimmekin häneltä soiton Seinäjo-
elta, jonne David lähti välittömästi.

KARIMIN HÄMMÄSTYS oli todella suuri, 
kun hän näki Davidin. Jo vuodesta 2000 
hän on kuunnellut ensin Davidin ara-
biankielisiä radio-ohjelmia ja sittemmin 

katsellut televisio-ohjelmia. Karim kuu-
luu Algeriassa kabyylia äidinkielenään 
puhuviin berbereihin.

Karimin oli todella vaikea uskoa, 
että hänen 15 vuotta kuuntelemansa 
mies, oli hänen edessään. Meille tämä 
taas oli innostavaa siksi, että kuunte-
lijoissa ja katselijoissa on epäilemättä 
hyvin monia, jotka eivät koskaan ota 
meihin yhteyttä. 

Sana välittyy eteenpäin, mutta me 
harvemmin tiedämme, ketkä sen otta-
vat vastaan. Nyt Karim kertoi, että kaik-
ki Algerian kristityt tuntevat ohjelmam-
me ja erittäin monet katselevat niitä.

TOINEN ILONAIHE on tänä kesänä ollut 
algerialainen Sara, joka löysi meidät 
Facebookin kautta. Miltei joka ilta kes-
kustelu viestinten välityksellä jatkuu 
yömyöhään.

KENTTÄ KUTSUU ja palaamme syys-
kuun lopulla vielä viimeiselle työkau-
delle Ranskaan. David täyttää 68 vuotta 
helmikuussa 2016, jolloin hän omien 
sanojensa mukaan ”joutuu” eläkkeelle.

Työ ei kuitenkaan tekevältä lopu, 
joten jatkoa on näkyvissä. Kerromme 
siitä hieman myöhemmin.

Eläkäämme rakkaat ystävät Jumalan 
ojentamassa turvassa. Siinä on voimam-
me pahanakin päivänä.  

− Naapurin lapset Onni ja Emmi Heikinkangas ovat piipahdelleet harva se päivä kesäisinä 
ilonpisaroinamme, David Ezzine myhäilee.

Marja-Liisa Ezzine

Leena Punkari
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 RUKOUS Ihmiset tappavat toisiaan 
Syyriassa, Irakissa, jopa jälleen Turkissa. 
Kiinan pörssiromahdusta maailman-
laajuisine seurauksineen sanotaan 
pahimmaksi 300 vuoteen.
 Kommentteja maailmalta: Valtava 
rysähdys Lontoossa. Paniikki iski jopa 
New Yorkissa. Kiinasta hävisi kerralla 
15 Kreikkaa.
 Sitten: Kristillinen radio paikkaa hirmu-
hallinnon jälkiä Kambodžassa. Kristillinen 
satelliittitelevisio kertoo Iranin lapsille, ettei 
elämä ole vihaa ja kostoa, vaan rakastamista 
varten.
 Me rukoilemme, Herra!   
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LÄHTEELLÄ Jeesus asetit ehtoollisen. Toivon aterian. Se on ylijärjellinen ihme ja samalla maailman suurin ja 
syvin aistillinen rakkaudentunnustus. Kiitos, että avaat vain pintaa suurista salaisuuksistasi. Emme kestäi-
si totuutta. Kaiken suuruutta. Näin on hyvä. Aamen.

Olli Kaukonen

Yhdeksän näkökulmaa aiheesta 
Ehtoollinen toivon ateriana 
– että uskaltaisimme: Että us-
kaltaisimme elää, olla pako-

matkalla, palvella, rakastaa, nähdä, 
uskaltaa, luottaa, tulla kuolevaisiksi 
ja kuolla, antaa olla ja jättää Jumalan 
haltuun.

Kolme miestä herää aamuyöllä 
silloisessa Itä-Saksassa. He kattavat 
yksinkertaisen aterian, ehtoollisen, sil-
lä he viettävät juhlaa ennen työpäivää 
vanhojen perinteiden mukaan. Nuo 
kolme miestä palvelevat yhteiskuntaa, 
lähimmäistä ja Jumalaa annettujen 
mahdollisuuksiensa mukaan. Heillä 
on ehtoollinen, kuolemattomuuden 
lääke. Kristus. Kärsivä Kristus.

Uskallus olla
pakosalla
Jeesuksen kuolema hävitti sen hy-
vän, mikä oli voimissaan tai idullaan. 
Raa’asti, röyhkeästi ja kavalasti.

Hänen seuraajistaan kalastajat pala-
sivat tekemään yhdessä työtä. Siten he 
välttivät utelut, säälittelyt ja ivan ihon 
alta, ei iholta.

Sitten tapahtui kummia. Johannes 
kuvaa tilanteen evankeliuminsa lu-
vussa 21. Jeesus haki omansa takaisin. 
Aurinko alkoi nousta. Jalat alkoivat 
kantaa, puhe sujua.

Me olemme pakomatkalla, mikä on 
syvä kuva ihmiskunnan karkotukses-
ta Eedenistä. Muukalaisuus on asia, 
joka yhdistää meitä. Joka tunnistaa sen 
ja saa siihen tuntuman, alkaa nähdä 
maailmaa uusin silmin.

Martti Lutherin mukaan: ”Kun Ju-
mala armossaan koskettaa pysäyttääk-
seen pakomatkalla olijan armahtaak-
seen hänet, ihminen vain lisää vauhtia. 
Tällä pakomatkallamme hän jota me-
nemme karkuun tarjoaa meille aterian 
että jaksaisimme jatkaa pakoamme.”

Ehtoollispöytä −
uskallus rakastaa
Yhteys toisiimme. ”Kun käymme 
samaan pöytään, ei mikään erota”, 
sanotaan virressä. Tällä hetkellä vielä 
erottaa monella tavalla ja monesta eri 
syystä. Työtä tehdään kirkkojen kes-
ken, jotta muutos tapahtuisi.

Yhteys pyhiin, perille päässeisiin 
pyhiin, kaipaus jälleennäkemiseen ja 
elämän puun luo kokoontumiseen.

Syntien anteeksiantamus. Yhtä totta 
kuin syöminen ja juominen. Ehtoollis-
aineiden tuoksu, tuntu ja maku on se, 
että olemme Jumalalle rakkaita.

Oman uskon tunnustus.

Ehtoollispöytä −
uskallus nähdä
Matti J. Kuronen on kirjoittanut: 
”Ehtoollispöydän näkymätön puoli 
kiertää koulut, kapakat, ostoskeskuk-
set, tehtaat, rukoushuoneet… Siellä 
ovat tämän ajan pyhät, Jumalan valta-
kunta. Miten maailma muuttuisikaan, 
jos kohtelisimme toisiamme Jumalan 

pyhinä, ihmisten ja Jumalan palvelijoi-
na. Uskon kieltä voi sanoittaa monella 
tavalla.”

Uskallus olla rakastettu
ja tulla kuolevaiseksi
Herätysliikkeiden messu − uskallus 
uskaltaa. Koti, johon ei kutsuta tai 
”käsketä” kylään, ja josta ei mennä 
kylään mihinkään eikä milloinkaan, on 
aika itseriittoinen ja eristäytynyt. Outo.
Raumalla vietetään ensi keväänä 
kerran kuussa iltaehtoollista. Jokainen 
seurakunnan kanssa yhteistyössä ole-
va herätysliike on mukana. Illan alussa 
kerrotaan yhden herätysliikkeen histo-
ria ja sen keskeiset korostukset. Puhe, 
laulut ja musiikki ilmentävät tätä. Seu-
rakunnan pappi palvelee liturgina.

Kirkkokahvilla on mahdollisuus 
keskustella. Käymme kylässä toistem-
me pöydissä. Sama ympäristö, kirkko, 
mutta ihan erityyliset juhlat joka kerta. 
Ehtoollinen on sama.

Tangomessu − uskallus antaa olla 
ja uskoa Jumalaan. Tangomessua 
vietetään Raumalla kerran vuodessa. 
Runkona on sanajumalanpalveluksen 
kaava. Musiikkityylinä on tango ja 
tangonnetut virret.

Messussa näkyy ihmisiä, joita yh-
distää ilo ja liikutus samaan aikaan. 
Puhutaan kielellä, joka koskettaa. Mes-
sussa on jotakin erityistä, Jumalasta 
tavallista enemmän.

Toivon ateria − uskallus olla rakas-
tettu ja tulla kuolevaiseksi. Mitä on 
olla rakastettu ilman ehtoja? Oman 

itsen vuoksi? Ei tekojen, saavutusten, 
kiltteyden, yhteisölle näennäisen hyö-
dyllisyyden vuoksi?

Rakkaus tarkoittaa
Raamatussa neljää asiaa
Veljesrakkaus eli joukkuehenki, per-
heen ja ystävien rakkaus sekä eroot-
tinen rakkaus ovat kaikki jollakin 
tavalla itsekkäitä.

Neljäs eli Jumalan rakkaus on ole-
mukseltaan toinen. Se antaa koko ajan 
omastaan ilman tarvetta saada jotakin 
takaisin. Se antaa tilaa hengittää.

Emme me todella ajattele, että ter-
vetuloa kaikki, vaan tervetuloa muut-
tumaan edes pikkuisen, uhraamaan 
edes pikkuisen, kiittämään vaivaa näh-
neitä edes vähän. Tervetuloa ne, jotka 
ovat jo samanlaisia ja haluavat antaa 
tahtonsa tullakseen samanlaisiksi tai 
ainakin saadakseen hyväksyntää. 
Jumala toimii toisin. Tyystin toisin. 
Jumala vanhurskauttaa jumalattoman.

Kun ihminen avaa itsensä tälle 
Jumalan rakkaudelle, hänestä tulee 
kuolevainen, jolle ehtoollinen tarjoaa 
kuolemattomuuden lääkkeen.

Kaikki eivät vain ole sitä vielä kuul-
leet. 

Pastori Olli Kaukonen on lyhentänyt 
tekstin raamatunopetuksestaan Toivon 
ateria, jonka hän piti Medialähetyspäivil-
lä Raumalla 14. kesäkuuta. Seuraavassa 
Lähde-lehden numerossa 5/2015 julkais-
taan lyhennelmä rovasti Matti Korpiahon 
raamatunopetuksesta Kasteen paatis.

Me rukoilemme, Herra!

Kun ihminen avaa itsensä Jumalan rakkaudelle, 
hänestä tulee kuolevainen, jolle ehtoollinen tarjoaa 
kuolemattomuuden lääkkeen.

Ehtoollinen toivon ateriana – 
että uskaltaisimme

Sansan työnte-
kijät, seurakun-
tapalvelujen 
yhteyspäällikkö 
Anitta Vuorela ja 
kansainvälisen 
kumppanuustoi-
minnan johtaja 
Timo Reuhkala, 
jakavat ehtoollis-
ta Medialähetys-
päivien aikana 
piispanmessussa 
Rauman Pyhän 
Ristin kirkossa.

Ilkka Kastepohja
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”Vanhempani eivät 
enää vastusta kristillistä 
uskoamme”

1 BHILI ”Kuulun bhili-heimoon. 
Meillä on neljä lasta. Suoritimme 
kaikki uskontoomme kuuluvat 
palvontamenot, vietimme juhlat 

ja paastosimme uskonnon mukaisesti. 
Elämä meni hyvin, kunnes tyttöni sai pa-
hoja palovammoja. Kuljetimme häntä eri 
hoidoissa, mutta mikään ei auttanut.

Naapurimme kertoi meille Jeesuksesta, 
joka rakastaa meitä. Hän kuunteli ohjel-
maanne ja kutsui meitä mukaan. Häm-
mästyimme ohjelman puheesta. Naapuri 
ehdotti, että veisimme tytön kirkkoon, 
jossa rukoiltaisiin hänen puolestaan. Kes-
kustelin siitä vanhempieni kanssa, jotka 
vastustivat ajatusta jyrkästi. He sanoivat, 
että kaikki hylkäisivät meidät, jos meni-
simme kristilliseen kirkkoon.

Tytön tila paheni ja meiltä loppui-
vat rahat. Sitten menin itse kirkkoon ja 
pyysin, että he rukoilisivat tytön puolesta. 
Minulle kerrottiin siellä Jeesuksesta ja lai-
tettiin kuuntelemaan yksi radio-ohjelma. 

Siinä puhuttiin pahojen henkien vallas-
sa olemisesta. Kuuntelin koko ohjelman 
ja annoin elämäni Jeesukselle. Tytön ja 
perheemme puolesta rukoiltiin.

Jumala kuuli rukouksen. Tyttö para-
ni, ja me saimme rauhan. Vanhempani 
näkivät, mitä rukous oli saanut aikaan 
ja hämmästyivät. He eivät enää vastus-
ta kristillistä uskoamme. Kuuntelemme 
ohjelmaa säännöllisesti, ja sen kautta 
uskomme on vahvistunut.” TWR-Intia

2 FARSI ”Olen itse 32-vuotias, 
mutta meillä asuvat sisareni 
lapset katsovat mielellään Hymy-
ohjelmaanne. Pidän siitä itsekin, 

koska siinä lapsille opetetaan toisten kun-
nioittamista ja anteeksiantamista. Luulin 
ennen, että ohjelmat ovat länsimaisia ja 
vain puhuttu päälle farsiksi. Olin hyvin 
hämmästynyt, kun kuulin, että ohjelmia 
tekevätkin iranilaiset kristityt.” SAT-7 
Pars

3 INDONESIA ”Pidän Naiset 
toivon lähteellä -ohjelmasta. Ju-
malan sana tyynnyttää sydämeni 
ja sen kuulemisen kautta uskoni 

kasvaa. Olen oppinut tuntemaan totuu-
den ja Jumalan tahdon elämässäni näiden 
ohjelmien kautta.” TWR-Indonesia

4 KHMER ”Asun Phnom Penhissä. 
Minulla on kaksi lasta. Avio-
liittomme alkoi hyvin. Olimme 
kumpikin opettajia. Kaiken piti 

olla hienosti. Sitten mieheni alkoi muut-
tua, olla öitä poissa kotoa. Tuli pahoja 
riitoja ja kärsin kovasti. Pojan syntymän 
jälkeen hän taas katosi. Silloin otin avio-
eron. Katkeroiduin ja aloin käyttäytyä 
kuin mies. Jouduin tekemään kahta työtä, 
mutta siltikään rahat eivät riittäneet. 
Rukoilin jumalilta apua. Apua ei tullut. 
Minusta tuli kova ja ilkeä. Kukaan ei 
halunnut auttaa meitä.

Sitten kuulin seurakunnasta, jossa 

jaettiin riisiä, ja menin hakemaan sitä 
lapsiani varten. Siellä oli hengellinen 
kokous. Eräs nainen kertoi minulle Jee-
suksesta ja Krusa-FM -radioasemasta. 
Hän kutsui myös kokouksiin, mutta en 
mennyt pitkään aikaan. Autoin kyllä 
riisinjakelussa. Lopulta osallistuin myös 
kokouksiin. Pastori rukoili puolestani ja 
pyysin Jeesusta elämääni.

Katkeruuteni on hälvennyt. Kuunte-
len Krusa-FM -asemaa joka päivä aamul-
la ja illalla. Jumala antoi minulle rauhan, 
kun kuuntelin ohjelmia. Nyt voin taas 
hymyillä.” Krusa-FM/FEBC

5 KROATIA ”Kuuntelen mielelläni 
hengellisiä ohjelmianne, vaikka 
kuulun katoliseen kirkkoon. Pu-
heenne ovat syvällisiä ja selkeitä, 

täynnä Jumalan rakkautta ja armoa. Suo-
sittelen näitä ohjelmia kaikille kristityille 
ja ateisteille.” Kroatian evankelinen 
kirkko

TIMO VASKO hallituksen varapuheenjohtaja

Timo Vaskon kuva-arkisto

Laajenna horisonttiasi!
 TÄNÄ KESÄNÄ KOREA on ollut sekä ajatuksissani 

että matkani kohteena. Etelä-Korean (Korean tasavalta) 
pääkaupungissa Soulissa kokoontui kesäkuussa tiede-
toimittajien maailmankongressi WCSJ 2015. Suomen 
tiedetoimittajain liiton jäsenenä sain kutsun. Otsikkona 
oli Horisonttiemme laajentaminen – hyvä teema kenelle 
tahansa!

Kongressin sisältö todella avarsi tietämään, miten 
tutkimus parhaillaan eri puolilla maailmaa ja monilla 
aloilla etenee. Tietoja päivitettiin tehokkaasti esitelmin 
ja vierailukäynnein monissa tutkimuslaitoksissa. 
Esiintyjien joukossa oli myös kaksi nobelistia, Tim 
Hunt (fysiologia ja lääketiede) ja Shinya Yamanaka 
(kantasolututkimus).

Monista teemoista ajankohtaisia olivat mm. median toi-
minta katastrofitilanteissa, kuten Nepalin maanjäristyksen 
aikana, ebola-epidemia ja media, datajournalismi, sarjaku-
va ja journalismi, kantasolututkimus, avaruusteknologia, 
aivotutkimus, muistisairaustutkimus, robottiteknologia 
sekä tutkimusdiplomatia länsimaiden ja Pohjois-Korean 
välillä.

KOREAN NIEMIMAA ON historialtaan erikoinen. Pohjois-
Koreassa (Korean demokraattinen kansantasavalta) on 
1950-luvulta ollut voimassa diktatuuri, jossa pieni eliitti 
nauttii eduista ja suurin osa kansaa on jätetty niistä osatto-
miksi.

Muusta maailmasta eristettynä kansa, myös 30 000−
100 000 kristittyä, elää ahdingossa monin tavoin rajoitettua 
elämää. Rajanaapurimaina ovat Kiina ja Venäjä. Erilaisin

viestimin myös niiden asukkaille välitetään evankeliumin 
sanomaa.

Rajan takana etelässä länsimaisella Etelä-Korealla on 
tuon Aasian alueen neljänneksi vahvin, nopeasti kasvava 
ja innovatiivinen talous. Voimassa ovat länsimaisen demo-
kratian mukaiset vapaudet.

SOULISSA SIJAITSEE KUULUISA protestanttinen Yoido 
Full Gospel Church. Tämän kirkon ja samalla maailman 
suurimman seurakunnan kasvu on hämmästyttävää: sii-
hen kuuluu nykyään yli 800 000 jäsentä.

Neljän suomalaisen ryhmänä tutustuimme kirkko-
korttelin pääkirkkoon. Veisasimme kirkkosalissa Totuuden 
henki -virrestä ensimmäisen säkeistön, joka päättyy 
kongressiammekin ajatellen osuvasti sanoihin ”…
tietomme siunaa”.

Kirkon perustajin kuuluva pastori David Yonggi Cho 
kysyy kirkon esitteessä: ”Mikä on elämäsi päämäärä?” 
Itse hän sai 19-vuotiaana kokea rukousvastauksena 
Kristuksen kosketuksen parantumalla kuolemaan 
johtavasta tuberkuloosista. Kristuksesta tuli hänen 
elämänsä keskus. ”Ystäväni, onko sinulla jo ilo tuntea 
Jeesus Pelastajanasi?” hän jatkaa.

KOREAN NIEMIMAA HAASTAA jatkuvasti muistamaan 
rukouksessa kahta sodan toisistaan erottamaa Korean 
kansaa. Samalla se kutsuu innostumaan kristittyjen 
kestävyydestä eli pysymään Kristuksessa sekä suuressa 
ahdingossa että Pyhän Hengen täyttämässä 
evankeliumista elämisessä. 
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Bethan James – Estelle 
Corke
Pienen pieni Raamattu 10 € 
TARJOUS!

Juliet David - Jo Parry
Jeesus 5,90 € TARJOUS!
Mooses 5,90 € TARJOUS!
Tarra- ja julistekirjoja. Sisäl-
tää kuvitusta ja päähenkilöi-
tä jokaisesta kertomuksesta. 
Tarrat voi liimata kirjoissa 
tapahtumapaikkoihin. Ikä-
suositus 4 +.

Frank E. Peretti
Loukussa meren pohjassa 
10 €
Ovi lohikäärmeen kidassa 
10 €
Pako vesimiehen saarelta 
10 €

Anakin haudat 10 €
Sopivat hyvin yli 10-vuoti-
aille.

Patricia St. John
Rukous on seikkailu 5 € 
TARJOUS!
Lopussa tehtäviä. Varhais-
nuorille.

ÄÄNITTEITÄ

Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmasta cd-levyt MP3-
muodossa. Uusi testamentti 
(624 luentoa) 130 €, Vanha 
testamentti (810 luentoa) 
140 €. TARJOUS! Uusi ja Vanha 
testamentti yhdessä ostettui-
na 240 €.

Sydän-muistitikku 59 €
Jukka Norvannon Raamattu 
kannesta kanteen -opetuksis-
ta kaikki 4 evankeliumia MP3-
muodossa. Muistitikun koko 
8 gigaa. Sisältää lahjarasian ja 
kaulaketjun. 

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 15 €
Kaksi cd-levyä 
ja 11 opetusta 
käsittelevät 
Matteuksen 
evankeliumia 
lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Lisäksi tosiker-
tomuksia maailmalta evanke-
liumin muuttavasta voimasta.
Rajatonta rakkautta 19 € 
UUTUUSKIRJA!
Lähetyskutsu Matteuksen 
evankeliumissa. Sansa on yksi 
julkaisijoista.
TARJOUS! 
Kirja Rajaton-
ta rakkautta 
+ cd Lähetys 
on r(ajatonta) 
yhdessä 
ostettuina 
25 €

KIRJOJA

Tanja Alon – Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 14,50 € 
UUTUUS!
Israelissa, maailmalla ja koti-
maassa. Kul-
jettaa media-
lähetystyön 
matkassa, 
johdattaa 
Raamatun 
maisemiin, 
juutalaisiin 
juhlapyhiin 
ja raama-
tunkertomuksiin. Sopii myös 
raamattu- ja rukouspiirien 
työskentelyyn. Julkaisijana 
Sansa.

Jukka
 Norvanto
Aadamista 
alkaen 25 € 
UUTUUS!
Aakkoshar-
tauskirjassa 

pastori Jukka Norvanto etsii 
nimien takaa ihmistä, joka 
voisi olla myös meille opiksi. 
Jokaisen kirjaimen takana on 
kiinnostava ihmiskohtalo.
Genesis 25 € 
Evankeliumi Mooseksen mu-
kaan. Kertoo maailman luomi-
sesta, alusta. Uusi selitysteos 
avaa erinomaisesti sitä, miten 
tässä on alku myös 
evankeliumille.
Vainottu 25 €
Tahtoisin olla 
hyödyksi 5 €
Tahtoisin antaa 
anteeksi 3 €
Onnellisten 
saari 3 €

Olof Essinger – Jukka 
Norvanto
Siunattu antaminen 14 €
Voiko ihminen ostaa Jumalan 
siunauksen elämäänsä 
antamalla omastaan?

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 29 € 
UUTUUS!
Elämää Kroatian 
evankelisessa 
kirkossa. Muis-
toja ihmisistä 
ja tapahtumis-
ta kirjoittajan 
värikkään ja 
vaiheikkaan 
elämän varrelta. 
Värikuvakuvi-
tus. Julkaisijana Sansa.

Matti Niemelä
Armo riittää − 
Hilja Aaltosen 
muistokirja 32 € 
UUTUUS!

Saara Ojanen
Mekongin 
mutkassa 32 € 
UUTUUS!
Kokemuksia 
Kambodžasta 
vuosilta 1986–
2012. Väri-
kuvakuvitus, 
sisältää maan 
kartan.

Nabeel Qureshi
Etsin Allahia löysin Jeesuksen 
28 € UUTUUS!
Islam ja kristinusko törmäys-
kurssilla – ihmisen sydämes-
sä! Sisältää viitteet.

Tomas Sjödin
Se tapahtuu kun 
lepäät 25 € 
UUTUUS!
Levossa on 
salaisuus.

LAPSILLE

365 päivää Raamatun 
kertomuksia 29 € UUTUUS!
Yksi kertomus vuoden jokai-
selle päivälle. Sopii varhais-
nuorille.

Nina Linnavaara – Pekka 
Rahkonen
Katti-Dave ja isäntänsä 
herra J 19 € UUTUUS!

Hanna-Maria Vahala – Saara 
Losoi
Lapsen rukous 19 € UUTUUS!
Lapsi voi lukea kirjaa itse tai 
yhdessä vanhempien kanssa.

Sally Ann Wright – Honor 
Ayres
Lapsen Aarteita 17 €
Raamatun kertomuksia, 
rukouksia ja tilaa vauva-ajan 
tiedoille.

Päivi Häkkinen – Gill Guile
Minne lampaani katosi? 
14,90 € UUTUUS!

Juliet David – Helen Prole
Raamatun sanaa pienille 
15 € TARJOUS!

Erkki Ranta
Karitsa ja 
Leijona 29 € 
UUTUUS!
Ilmestyskirja 
kaikelle kan-
salle

Tullian 
Tchividjian
Yksisuuntaista rakkautta 
27,90 € UUTUUS!
Armoa uupuneille. Suorittajil-
le ja kontrollifriikeille armo on 
vaikea pala.

Ann Voskamp
Tuhat lahjaa 27,90 € 

Mailis Janatuinen
Kaksi naista yksi usko 29 € 
UUTUUS! 
Laura Suomisen ja Chieko 
Ishiin elämäkerta
Jää luoksemme 28 € UUTUUS!
Sana vuoden jokaiselle päiväl-
le. Hartaustekstit käsittelevät 
Luukkaan evankeliumin alusta 
loppuun.

Viisikielinen 20 € 
Noin 800-sivuinen laulukirja. 
Yli 400 laulua, joissa koros-
tuvat herätys, luottamus 
Jumalan sanaan sekä lohdutus 
ja ilo kaikille tarjolla olevasta 
pelastuksesta Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €

Hannu Pelkonen
Voihan Venäjä! 25 €
Rakentajaro-
vastin mat-
kassa Suomen 
suvun maille

Veikko 
Koskinen
Monen toimen 
mies 3 € 
TARJOUS!

LAHJAKIRJOJA

Tapio Luoma
Siunausta ja varjelusta 
elämääsi 
17,90 € UUTUUS!  
Espoon piispan lämminhenki-
nen kirja on kuin rohkaiseva ja 
kannustava kädenojennus. 
Sopii hyvin lahjaksi.
Iloa ja siunausta sinulle 
17,90 €

Juha Vähäsarja
Armon ja odotuksen sanoja 
17 €
Toivon ja lohdutuksen sanoja 
17 €
Siunauksen ja virvoituksen 
sanoja 17 € 

Maarit Varpu (toim.)
Ajatuksia onnesta 15 € 
TARJOUS!

Pia Perkiö
Vierelläsi 23 € UUTUUS!
Sanoja suruun

Jouni Puhakka – Sari Savela
Hän on kanssasi 17 € 
UUTUUS!
Sana kuukauden jokaiselle 
päivälle

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 € UUTUUS!
Erilaisiin arjen ja juhlan 
hetkiin löytyy Jumalan sana 
siunaukseksi, hymyksi, lohdu-
tukseksi ja rohkaisemaan.

Heini Kataja-Kantola – 
Riikka Juvonen
Kastemuistoksi 19 €
Tilaa omille muistoille ja 
valokuville.

Ajatonta viisautta -sarja: 
10 €/kpl
Aika on kasvaa, Aika on 
levätä, Aika on rakastaa, 
Aika on iloita
Mukana pieni kortti ja 
lahjakassi.
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KORTTEJA
Sansan 1-osaiset onnittelu-
kortit 1 € 
Onnittelu-, kukka- ja 
maisemakortit 5 €/nippu 
(sis.10 kpl) TARJOUS! Jokai-
sessa nipussa viisi erilaista 
korttia eli kaksi jokaista.
Pakettikortti Onnea! 
0,40 €/kpl tai 2,50 €/10 kpl 
TARJOUS! 
Kuva: Johanna Ervast.
Kirjanmerkit 
1 €/kpl 
UUTUUS!
Tarrat 1,30 €
Enkeli- ja 
kukka-aiheita, 
16 tarraa/
arkki.

Sansan 2-osaiset kortit 2 €
Onnittelukortti Rusokirsik-
ka, kannessa: Sydämelliset 
onnittelut. 
Raama-
tunlau-
seella: 
Herra 
sinun 
Jumalasi on sinun keskellä-
si, sankari joka auttaa. Hän 
ilolla iloitsee sinusta, hän 
on ääneti, sillä hän rakastaa 
sinua, hän sinusta riemulla 
riemuitsee. (Sef. 3:17) Kuva: 
Anne Rajala.

Merienkeliadressi 7 € 
TARJOUS!
Lämpimästi muistaen, raama-
tunlauseella: Herra on minun 
Paimeneni... (Ps. 23:1−2)
Muistoa kunnioittaen, raama-
tunlauseella: Jeesus sanoi: 
Minä olen ylösnousemus ja 
elämä. Joka uskoo minuun, 
saa elää, vaikka kuoleekin, 
eikä yksikään, joka elää ja 
uskoo minuun, ikinä kuole. 
(Joh.11:25−26)
tai tekstitön.

Puuvillakassi 
6 €/1 kpl tai 
10 €/2 kpl 
TARJOUS!
Laadukas, 
tyylikäs ja 
ekologinen. 
Sopii kanto-
hihnamitoi-
tuksen ansiosta kädessä ja 
olalla kannettavaksi. 100 % 
puuvillaa. Koko n. 38 cm x 42 
cm. Väri punainen.

Servietit 4,20 €/pak.
(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus 
matkassasi, Iloitaan yhdessä, 
Jaetaan iloa, Sinua siunaten, 
Ole Jeesus kanssamme. Värit: 
sininen, vaaleanpunainen, 
samppanja, keltainen, valkoi-
nen ja limetinvihreä.
Lautasliinat 5,90 €/pak. 
(sis. 20 kpl)
Teksti: Siunaa Jeesus ruo-
kamme, ole aina luonamme. 
Toisistamme kiitämme. Siunaa 
myöskin päivämme. Värit: 
keltainen, viininpunainen, pu-
nainen, valkoinen, samppanja 
ja limetinvihreä.

Hanna-muki 
19,90 €
Arabian 
tuotantoa. 
Koriste-
kuviossa Hanna-
työn väri liila.
Hanna-servietit 4,20 €/pak. 
(sis. 20 kpl)
Teksti: Kun toivo voittaa. Väri: 
liila.
Korvakorut 3 € TARJOUS!
Hanna-työn hyväksi. Työn ys-
tävän tekemiä yksittäiskappa-
leita. Helmet muovia, koukut 
nikkelivapaita.

MUITA TUOTTEITA

Kambodžasta 
UUTUUKSIA!

Huivit 10 €
Koko: 1,50 cm x 40 cm + hap-
sut. Sopii myös hartiahuiviksi. 
Ryhdikäs kangas, siisti työ. 
Monia värivaihtoehtoja.

Rannekorut 7,50 €
Yksittäiskappaleita. Helmet 
puu- tai muovihelmen kaltai-
sia, käsityötä. Osa vain kapea-
ranteisille.

Hopeariipuksia
Kuljen kanssasi 
49 € 
UUTUUS!
Kaksiosainen, 
osat sopivat 
upeasti yhteen. 
Anna toinen 
osa hänelle, joka on lähellä 
sydäntäsi, tai pidä molemmat 
yhtenä koruna. Kaksi erillistä 
ketjua, joiden pituus 42 cm.
Enkeli, Herran siunaus, Raa-
mattu ja Risti 34 €/kpl 

Turvalamppu 20 €
Monikäyttöinen 
lamppu, jonka voi 
magneetilla kiinnittää 
esim. auton konepel-
tiin. Mukana hätävalo, 
turvavyön leikkuri ja 
ikkunaiskuri. Tarpeel-
linen varuste kaikkiin 
autoihin! Sisältää AA-
paristot (2 kpl).

Seinäristi 6,50 € UUTUUS!
Risteissä erilaisia painokuvia, 
enkeliaiheita 
ja Nooan arkki. 
Koko: n.14,5 cm 
x 9 cm. Sopii 
seinään kiinni-
tettäväksi tai 
ikkunaan ripus-
tettavaksi. 

Pirkko ja Terttu Välimäki
Soi, kiitoslaulumme cd 15 € 
TARJOUS!

Miika Auvinen 
Lapsi Kuninkaan cd 5 € 
TARJOUS!

Jippii
Tää näky 
levitä saa 
cd 20 € 
UUTUUS!
Lapsille.

Minna 
Pyysalo ja 
Jukka Salminen
Riiraa Rokka cd 20 € 
UUTUUS!
Lauluja lapsenmielisille.

Jone ja Kroco
Kaikkien kaveri cd 20 €
Lapsille.
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TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse: 
019 457 7747 tai 
050 564 3541/Putiikki
Postitse: Sansa/Putiikki, 
PL 13, 05801 Hyvinkää
S-postitse: 
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta: 
www.sansa.fi/putiikki
tai www.lahetys-
kauppa.fi

Tarjoukset voimassa 
30.9.2015 saakka 
tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää. 
Lähetyksiin lisätään 
toimituskulut.

Pekka Laukkarinen 
Unelmia cd 20 € UUTUUS!
Pekan neljäs sooloalbumi.

Pekka Simojoki
Ylistys cd 22 €
Nordic Praise cd 20 € 
Englanninkielinen Ylistys-
levyn kansainvälinen versio.

Mercy cd 20 €
Hepreankielisen musiikin 
kokoelmalevy. Upea lahja 
taiteilijoilta, joiden sydämel-
lä on Israel. Esiintyjinä mm. 
Lasse Heikkilä, Nina Åström 
ja Jukka Leppilampi.

Nina Åström
Avoin taivas cd 20 €
Lauluja Hilja Aaltosen sydä-
meltä.

MUSIIKKIA Tyynyliinoja
Vauvoille 10 € 
Koko: n. 35 cm x 28 cm. Paino-
kuvassa sydän ja enkeli, sini- 
tai punasävyiset. Valkoinen 
puuvillakangas ja pitsireunat. 
Teksti: Rakas Jeesus siunaa 
meitä anna meille enkeleitä. 
Siivillänsä meitä peitä. Älä 
meitä koskaan heitä. Tai: Ys-
tävä sä lapsien, katso minuun 
pienehen, minne käynkin maa-
ilmassa, sinä olet hoitamassa. 
Onni täällä vaihtelee, Taivaan 
Isä suojelee.
Lapsille 16 €
Koko: 45 cm x 60 cm. Paino-
kuvassa kaksi enkeliä, sini- 
tai punasävyiset. Valkoinen 
puuvillakangas. Teksti: Rakas 
Jeesus siunaa meitä anna 
meille enkeleitä. Siivillänsä 
meitä peitä. Älä meitä koskaan 
heitä.
Aikuisille 16 €
Koko: 50 cm x 60 cm. Paino-
kuvassa siniset tai vaalean-
punaiset ruusut. Valkoinen 
puuvillakangas ilman röyhe-
löä. Teksti: Niin pysyvät nämä 
kolme; usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.
Tai painokuvassa kukkakrans-
si, sini- tai punakukkaset. 
Valkoinen puuvillakangas. 
Teksti: Sinun turvasi on ikiai-
kojen Jumala, Sinua kannat-
tavat iankaikkiset käsivarret. 
Tai Herra siunatkoon sinua ja 
varjelkoon sinua…

Putkihuivit 

5 €/kpl UUTUUS!
Sansa-huivi
Väri merenvihreä, venyvä ma-
teriaali. Sansa-logo ja teksti: 
Mission on Air.
Hanna-huivi
Väri liila, venyvä materiaa-
li. Tekstit: Project Hannah ja 
sansa.fi.

Kaulanauha 3,80 €
Siihen sopii esimerkiksi tun-
nistekortti tai avaimenperä. 
Teksti: Lähetys käynnissä – 
sansa.fi. Väri punainen.

SANSA-TUOTTEITA

Osanotto-
kortti, 
kannessa 
Lämmin 
osanotto. Sisällä: Suruun 
osaan ottaen. Kuva: Marjaana 
Kotilainen.

Enkeli-
taulu 
8,50 € 
UUTUUS!
Suojelus-
enkeli, 
kuva-
painatus 
keraamiselle laatalle. Koko n. 
10 cm x 10 cm.

Sansan kynä 3 € 
Teksti: Lähetys käynnissä.



 RAAMATTU KANNESTA KANTEEN 
-radio-ohjelmassa käydään runsaan 5,5 
vuoden aikana läpi koko Raamattu, lähes 
jae jakeelta. Raamattua opettaa radio-
pastori Jukka Norvanto. Toimittajana ja 
juontajana toimii Elina Vaittinen. Lähe-
tysaiheisia haastatteluja toimittaa Merja 
Kauppinen.
 Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
tuottamaa raamatunopetusta voi seurata: 
Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat 
arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin klo 6). 
Järviradiossa ma‒pe klo 6.30. Radio 
Kajauksessa su–to klo 21.
 Opetukset ovat kuultavissa myös 
internetin kautta Sansan omilta audio-
sivuilta www.rkk-sansa.net.

VIIKKO 36
ma 31.8. Kun kaikesta tulee pyhää 
(Sak. 14:10–21)
ti 1.9. Johdanto Malakian kirjaan 
(Mal. 1:1)
ke 2.9. Rakastava valinta 
(Mal. 1:1–3)
to 3.9. Missä rakkaus näkyy? 
(Mal. 1:2–7)
pe 4.9. Ontuuko uhrisi? (Mal. 1:8–13)

VIIKKO 37
ma 7.9. Papitko tunkiolle? (Mal. 1:14–2:6)
ti 8.9. Miten enkeli puhuu? (Mal. 2:7–12)
ke 9.9. Jumala vihaa hylkäämistä 
(Mal. 2:7–16)
to 10.9. Puhdistus tekee kipeää 
(Mal. 2:17–3:4)
pe 11.9. Mekö muka syntisiä? (Mal. 3:5–7)

VIIKKO 38
ma 14.9. Ryöstämmekö Jumalalta? 
(Mal. 3:8)
ti 15.9. Ruokinko kyynisyyden kyytä? 
(Mal. 3:9–16)
ke 16.9. Katse tulevaisuuteen 
(Mal. 3:17–24)
to 17.9. Johdatus Ilmestyskirjaan. Jeesus 
Kristus tulee takaisin!
pe 18.9. On kysymys ilmoituksesta 
(Ilm. 1:1)

VIIKKO 39
ma 21.9. Armoa ja rauhaa! (Ilm. 1:2–6)
ti 22.9. Alfa ja Oomega (Ilm. 1:7–11)
ke 23.9. Näky Kristuksesta (Ilm. 1:12–16)
to 24.9. Tähdet Jeesuksen kädessä 
(Ilm. 1:17–20)
pe 25.9. Kirje alkaa kehuilla (Ilm. 2:1–3)

VIIKKO 40
ma 28.9. Luovunko rakkaudesta? 
(Ilm. 2:4–7)
ti 29.9. Lupaus elämästä (Ilm. 2:8–11)
ke 30.9. Nimi valkoisessa kivessä 
(Ilm. 2:12–17)
to 1.10. Varo Isebeliä! (Ilm. 2:18–29)
pe 2.10. Kahdesti yllätetty (Ilm. 3:1–4)

VIIKKO 41
ma 5.10. Daavidin avaimen haltija 
(Ilm. 3:5–7)
ti 6.10. Pylvääksi temppeliin (Ilm. 3:8–13)
ke 7.10. Joko olet tai et ole (Ilm. 3:14–16)
to 8.10. Olenko Laodikean 
seurakunnasta? (Ilm. 3:17–22)
pe 9.10. Ovi taivaaseen on auki 
(Ilm. 4:1–3)

VIIKKO 42
ma 12.10. Taivaalliset ylistäjät 
(Ilm. 4:4–11)
ti 13.10. Leijona ja karitsa (Ilm. 5:1–6)
ke 14.10. Katso ketä palvot! 
(Ilm. 5:7–14)
to 15.10. Neljä ratsastajaa (Ilm. 6:1–8)
pe 16.10. Kuinka kauan vielä? 
(Ilm. 6:9–17)

Ohjelma viikoilla 36–42|2015

 RAAMATTU KANNESTA KAN-
TEEN kuuluu Radio Deissä taajuuk-
silla: Espoo–Helsinki–Vantaa 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeen-
linna 105,9 MHz, Joensuu 107,4 MHz, 
Jyväskylä 94,1 MHz, Kemi 100,5 MHz, 
Kokkola 104,3 MHz, Kouvola 96,2 
MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz, 
Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz, 
Lappeenranta 96,0 MHz, Lohja 107,2 
MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Oulu 106,9 
MHz, Pori 95,7 MHz, Rovaniemi 93,4 
MHz, Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki 
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz ja Turku 
107,3 MHz.
 Järviradiossa: Alajärvi 100,1 
MHz, Helsinki 103,1 MHz, Jyväskylä 
91,3 MHz, Kankaanpää 107,2 MHz, 
Kannus 92,7 MHz, Kaustinen 103,7 
MHz, Kokkola 96,7 MHz, Kuopio 
102,9 MHz, Lehtimäki 107,9 MHz, 
Lestijärvi 99,1 MHz, Oulu 95,0 MHz, 
Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 
MHz, Pori 98,3 MHz, Pylkönmäki 90,5 
MHz, Riihimäki 104,9 MHz, Seinäjoki 
99,1 MHz, Tampere 107,4 MHz, Turku 
88,0 MHz, Vaasa 103,0 MHz, Viitasaari 
89,6 MHz ja Vimpeli 89,7 MHz.
 Radio Kajauksessa: Hyrynsalmi 
90,9 MHz, Iisalmi 88,3 MHz, Kajaani 
95,7 MHz, Kemijärvi 103,5 MHz, Kos-
tamus 104,7 MHz (Venäjä), Kuhmo 
103,2 MHz, Kuusamo 101,8 MHz, 
Rovaniemi 99,5 MHz, Sotkamo 95,4 
MHz, ja Suomussalmi 87,9 MHz.
 Rkk kuuluu näin myös Espanjan 
Aurinkorannikolla (Costa del Sol) 
Radio Finlandian välityksellä taajuu-
della: 102,6 MHz. Lähetysajat samat 
kuin Radio Kajauksessa (aikaero 
Espanjassa -1 tunti).

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN kuuluu lisäksi Ruotsissa 
Boråsin, Södertäljen ja Trollhättanin 
lähiradioissa (närradio): Borås 92,5 
MHz, RKK su klo 10–10.30, ma-ti klo 
19–19.30 ja lisäksi uusintoja. Söder-
tälje 88,4 MHz, ohjelmaa suomeksi 
la klo 18–19 parittomilla viikoilla. 
Trollhättan 90,6 MHz, RKK to klo 
17–17.30. Ajat paikallisia.
 Norjassa Kaarasjoella sijaitse-
van lähiradion, Radio DSF:n, kautta: 
ma–pe klo 11.30 ja klo 20. Kaarasjoki 
104,5 MHz, Koutokeino 103,5 MHz, 
Porsanki 107,6 MHz, Teno 100,5 MHz 
sekä Uuniemi ja Vesisaari 104,6 MHz. 
Ajat paikallisia.  

sansa.fi      sansa@sansa.fi

sansa.fi/videotuotanto

@Sanansaattajat

Medialähetys Sanansaattajat

Sansan Rkk-kuuntelusovellukset valmiit

Kahvia tarjotaan klo 15−18 ja klo 16−17 on ohjelmaosuus. 
Kuulemme mm. SAT-7 Arabic -kanavajohtaja Rita El  
Mounayeria, Radio Dein varatoimitusjohtaja Lauri Nurmista, 
juontaja Inga-Lill Rajalaa ja musiikkia.  

Jos haluat, voit osallistua kukkien sijasta Sansan lasten ja 
nuorten ohjelmien tukemiseen Lähi-idässä FI37 5062 0320 
0320 18. Tiedonantoja-kohtaan ”Syntymäpäivät”.

Sansa

  PASTORI Jukka Norvannon Raa-
mattu kannesta kanteen -opetuksia 
(Rkk) voi nyt kuunnella kaikilla 
älypuhelimilla, myös Windows 8.1 
-käyttöjärjestelmän omaavilla älypu-
helimilla ja taulutietokoneilla.

Sovellukset eli applikaatiot on 
tehty vapaaehtoisvoimin, ja niistä vii-
meisin − Windows-sovellus − valmis-
tui kesäkuussa. Se vaatii toimiakseen 
internet-yhteyden, ja sen voi ladata 
puhelimen omasta sovelluskaupasta. 
Sovellus löytyy hakusanoilla Raamat-
tu ja RKK, ja se on ilmainen.

MEDIALÄHETYS Sanansaattajien 
(Sansa) julkaisemat Rkk-sovellukset 
tarjoavat iPhonen, iPadin, Androidin 
ja Windows 8.1:n käyttäjille noin 600 
tuntia raamatunopetusta.

Android-sovellusta on ladattu jo 
yli 4 000 ja iPhone-sovellusta yli 2 500 
kertaa.

SANSAN tuottamaa Raamattu kan-
nesta kanteen -ohjelmaa on radioitu 
Suomessa vuodesta 1997.

Nykyisin opetuksia lähetään Radio 

Dein, Järviradion ja Radio Kajauk-
sen kautta. Lisäksi niitä lähetetään 
joidenkin paikallisradioiden välityk-
sellä Ruotsissa, Norjassa ja Espanjan 
Aurinkorannikolla.

Kaikki opetukset ovat kuunnelta-

vissa myös internetissä 
www.rkk-sansa.net.

NEUVONTA ja tekninen tuki on 
tavoitettavissa sähköpostitse 
rkk@sansa.fi. 
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Kuuluvuus-
alueita



Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsutaan sääntö-
määräiseen syyskokoukseen lauantaina 14.11.2015 kello 14 
Hyvinkään seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, 
Hyvinkää.
 
Käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
 
Kokouksen jälkeen noin kello 15 kuullaan Suomessa 15 
vuotta toimineesta Hanna-työstä − sen maailmanlaajasta 
kasvusta, monipuolistumisesta ja tulevaisuuden näköaloista.
 
Kokouksessa tarjotaan Hanna-työn syntymäpäiväkahvit. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu 9.11. mennessä osoitteeseen 
syyskokous2015@sansa.fi tai 019 457 7700.
 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
 
Medialähetys Sansansaattajat ry
 
Hallitus

Henkilö-
uutisia

LÄHETYS KÄYNNISSÄ.   |   019 457 7700   |   www.sansa.fi

Kansainvälisen Hanna-työn konferenssit

USKOMATON NAINEN
7.11.2015  Turun Varissuon kirkossa, 25 €
8.11.2015  Jyväskylän Pyhässä Kuokkalan kirkossa, 20 €

Puhujana Marli Spieker, Hanna-työn perustaja.
Pääsymaksu sis. kahdet kahvit, lounaan, materiaalia.
Seurakuntien osallistujat voidaan laskuttaa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.10. mennessä
sansa.fi / hannat@sansa.fi / p. 019 457 7700

Tervetuloa!
Yhteistyössä: Project Hannah International, Medialähetys 
Sanansaattajat, Turun Katariinanseurakunta, Jyväskylän 
seurakunta, Turun ja Jyväskylän Hanna-piirit

Odotettu
uusinta!

H
AN

N
A-
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Ö

Project Hannah on 125 maassa 
toimiva naisten rukousliike, 
jonka perusti Marli Spieker 
v. 1997. Suomessa liike 
tunnetaan Hanna-työnä. 

KUTSU

Medialähetys
Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen syyskokoukseen

Sansa on mukana uudistuneessa 
Seurakuntalainen.fi-uutispalvelussa

Sansassa srk-vierailuja työn-
tekijöiden lisäksi tekevät 
vapaaehtoiset aluetyöntekijät 
(VAT), Sansan työstä eläkkeelle 
siirtyneet seniorityöntekijät 
(seniori), kirkon ja lähetyksen 
alalta eläkkeelle siirtyneet 
seniorityöntekijät (senio-
ri), seurakuntien nimeämät 
Sansa-lähettiläät (S-lähettiläs) 
ja Sansan nimeämät Hanna-
lähettiläät (H-lähettiläs) sekä 
Sansan hallituksen jäsenet.

Syksyn toiminta seurakunnis-
sa ja lähetysjärjestöissä on 
alkanut. Seuraa myös seura-
kuntien ilmoittelua ja Sansan 
kotisivua: www.sansa.fi. 
Tervetuloa tilaisuuksiin!

Mervi Viuhko

▶ 30.8. ÄÄNEKOSKI Kirkossa, 
Vellamontie 1 A, klo 18 jumalan-
palvelus, saarna Elina Braz de 
Almeida. Jumalanpalveluksen 
jälkeen lähetystilaisuus, Braz de 
Almeida.

▶ 30.8. KOUVOLA/Anjalan-
koski Myllykosken kirkossa, 
Myllykoskentie 5, klo 18 Sanan ja 
rukouksen ilta. Mukana Marja-
Liisa ja David Ezzine kertomassa 
työstään.

▶ 30.8. NOKIA Tottijärven kir-
kossa, Karukantie 4, klo 18 Ruko-
us, radio, rakkaus -iltamessu. Mu-
kana Pirjo Hintsa (H-lähettiläs). 
Rukousopetusta, Hanna-työn 
esittelyä ja tarjoilua.

▶ 3.9. ALAVUS Tapulikahvilassa, 
Kirkkotie 7, klo 13−15 (tarkista 
kellonaika http://www.alavu-
denseurakunta.fi) tavattavissa 
Marja-Liisa ja David Ezzine. Klo 
18 Tapulikahvilan päätösseurat, 
Marja-Liisa ja David Ezzine kerto-
massa työstään.

▶ 6.9.MIKKELIN TUOMIOKIRK-
KOSRK/Ristiina Kirkossa, Kissa-
lammentie 2 (Ristiina), klo 10 ju-
malanpalvelus. Srk-keskuksessa, 
Kissalammentie 3, jumalanpal-
veluksen jälkeen Naistenpäivä, 
Merja Kauppinen.

▶ 6.9. KARIJOKI Ohriluoman 
tilatuvalla, Ohriluomantie 63 (Ka-
rijoki), klo 14 syysseurat. Mukana 
Marja-Liisa ja David Ezzine.

▶ 10.9. VAASA Huutoniemen 
srk-keskuksessa, Kuninkaantie 1, 
klo 13 Huutoniemen lähetyspii-
rin 50-vuotisjuhla, Marja-Liisa ja 
David Ezzine.

▶ 13.9. TAMPERE/Tuomiokirk-
kosrk Kalevan kirkossa, Liisan-
puisto 1, klo 10 messu, saarna 
David Ezzine. Keitto/kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus, Marja-Liisa ja 
David Ezzine.

▶ 14.9. LEMPÄÄLÄ Kuljun Ma-
jakassa, Tampereentie 262, klo 
17.30 tarjoilu, klo 18 naistenilta 
Rukous, rakkaus, radio − hannan 
eväät, Anne Isokuortti.

▶ 16.9. TAMPERE/Tuomiokirk-
kosrk Kalevan kirkon Sali 1:ssä, 
Liisanpuisto 1, klo 13−14.30 
lähetyspiiri, David ja Marja-Liisa 
Ezzine.

▶ 19.9. LAPUA Hiippakunta-
kartanossa, Haapaniementie 5 
(Kuortane), Lapuan hiippakun-
nan lähetysseminaari. Tulokahvit 
klo 9. Hanna-työn juhlavuosi, 
Eeva Vähäsarja.

▶ 20.9. TAMPERE/Eteläinen 
srk Härmälän kirkossa, Talvitie 
26, klo 10 messu, saarna David 
Ezzine. Kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus, Marja-Liisa ja David 
Ezzine.

▶ 21.9. ESPOO/Olari Matinkap-
pelilla, Liisankuja 3, klo 13 Marja-
Liisa ja David Ezzine. 

▶ 21.9. ESPOO/Tuomiokirk-
kosrk Viherlaakson kappelissa, 
Viherkalliontie 2, klo 14−15.30 
lähetyspiiri, Eeva Vähäsarja.
 

▶ 22.9. JALASJÄRVI Koskuen 
srk-talolla, Ylivallintie 50, klo 
11.30 Olopäivä, alkaa ruokailulla. 
Hartaus ja lähetystilaisuus, David 
ja Marja-Liisa Ezzine.

▶ 23.9. TAMPERE/Messukylä 
Aitolahden kirkossa, Jensenin-
katu 4, klo 18 Eeva Vähäsarja 
kertoo työstään ja tamilinkie-
lisestä Naiset toivon lähteellä 
-ohjelmasta.

▶ 24.9. KANGASALA Kahvila 
Seurahuoneessa, Myllystenpoh-
jantie 2, klo 14−15.30 Kirkonky-
län lähetyspiiri, Eeva Vähäsarja.

▶ 26.9. MIKKELI Srk-keskukses-
sa, Savilahdenkatu 20, Mikkelin 
hiippakunnan lähetysseminaari. 
Tulokahvit klo 9. Klo 13.15 Muut-
tuva media tavoittaa, Mervi Viuh-
ko. Mukana myös Ilkka Asikainen 
(seniori).

▶ 27.9. ESPOO/Espoonlahti 
Kirkossa, Kipparinkatu 8, klo 10 
messu, mukana Eeva Vähäsarja. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Vähäsarja.

▶ 27.9. KUHMO Kirkossa, Kirk-
kotie 11, klo 10 messu, saarna 
Elina Braz de Almeida. Lähetysti-
laisuus, Braz de Almeida.

▶ 27.9. PORI/Teljä Teljän kir-
kossa, Koivistonpuistikko 50, klo 
10 messu, saarna David Ezzine.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Marja-Liisa ja David Ezzine.

  MEDIALÄHETYS Sanan-
saattajien hallitus on myön-
tänyt johdon assistentti Erja 
Tillgrenille opintovapaan 
ajalle 17.8.2015−31.7.2016.

Tillgrenin opintovapaan 
aikana johdon assistenttina 
toimii projektikoordinaatto-
ri Anne Isokuortti. Hänen 
tehtäviinsä sisältyy edelleen 
myös Hanna-työtä.  
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Merja Kauppinen ja Leena Punkari

Turkkilainen Emrah Celik, 
27, ei halua puhua perhees-
tään, joka jätti pojan heitteil-
le jo hänen ollessaan pieni.

 − Kasvoin lastenkodissa, mikä ei 
ollut onnellista. Syitä siihen oli mo-
nia. Karkailin usein. Tuli vaikeuksia 
ja riitoja.
 − Lukion jälkeen 18-vuotiaana 
muutin Istanbuliin. Mutta jo 15-vuo-
tiaasta olin lastenkodissa kirjoilla 
lähinnä nimellisesti. Karkailin ja pyö-
rin kaduilla eri jengeissä.
 − Kun olin 16-vuotias, poliisi pi-
dätti minut ase mukanani, ja jouduin 
puoleksi vuodeksi vankilaan. Siellä 
opin helmityöskentelyä ja monenlai-
sia kädentaitoja.

Kadulla piti osata
valehdella ja varastaa

Parikymppisenä Emrah Celik sattui 
kulkemaan vanhan kirkon ohi. Se 
kiinnosti häntä rakennuksena, ja niin 
hän tuli astuneeksi ensimmäisen ker-
ran Istanbulin luterilaiseen kirkkoon.
 Emrah ei ollut koskaan saanut 
opetusta kristinuskosta, eikä tavan-
nut yhtäkään kristittyä. Kirkossa hän 
tapasi seurakunnan pastorin, jonka 
kanssa saattoi keskustella.
 Alkujaan Emrahia ei niinkään 
kiinnostanut usko, vaan ihmiset seu-
rakunnassa ja kirkkokahvit.
 − Ensimmäistä kertaa minut 
hyväksyttiin sellaisena kuin olin. 

Kun katupoika löysi Istanbulin 
luterilaisen kirkon
MUKANA MISSIOSSA Viisi vuotta sitten katupoika Emrah Celik 
meni Istanbulissa kirkkoon, koska vanha rakennus kiinnosti 
häntä. Nyt hän on uskova kristitty.

Siihenastinen elämäni oli perustunut 
valheelle. Piti esittää muuta kuin oli, 
piti osata taistella ja tapella.
 − Kadulla valehtelimme ja varas-
telimme, ruokaa esimerkiksi kojuista 
ohimennen.
 Huumeisiin Emrah ei koskaan 
sortunut, kerran kokeili. Eikä hän 
uskaltanut nukkuakaan päihteiden-
käyttäjien lähettyvillä, vaan meni 
mieluummin yksikseen puistoon ja 
sateella vaikka pankkiautomaatti-
koppiin.

Kun kukaan ei ollut
koskaan rakastanut

Emrah Celik ensimmäisen kerran 
Istanbulin luterilaiseen kirkkoon 
vuonna 2008. Hän kertoo tuolloin 
liikkuneensa lähinnä vasemmisto-
laisissa porukoissa ja mielenosoituk-
sissa.
 − Sain kirkosta luettavakseni 
muun muassa Lutherin katekismuk-
sen. Jokin minussa alkoi muuttua.
 − Omatuntoni heräsi. En pys-
tynytkään enää valehtelemaan ja 
varastamaan, kuten aikaisemmin. Ju-
malanpalveluksen ja raamattupiirin 
jälkeen usein syötiin tai sain mukaa-
ni ruokaa.
 − Luin Raamattua ja kävin kirkos-
sa. Ellen ymmärtänyt jotakin, papit 
selittivät.
 Pienoisevankeliumista (Joh. 3:16) 
tuli Emrahin rakkain raamatunkoh-
ta. Siinähän kerrotaan, miten Jumala 
rakastaa maailmaa.

 − Minä, jota kukaan ei koskaan 
ollut rakastanut, sain kokea, että 
Jumala rakastaa minua. Että ihmiset 
kirkossa rakastavat minua.
 − Päätin tulla kasteelle, ja niin 
minusta tuli kristitty.

Matkalle sinne,
minne Jumala vie

Nykyisin Emrah Celik asuu kolmen 
muun miehen kanssa samassa asun-
nossa. He elättävät itsensä myymällä 
öisin julisteita kadulla.
 − Kun minusta tuli kristitty, 

elämästäni tuli paljon vaikeampaa. 
En voi kristittynä enää tehdä mitä 
tahansa. On oltava esimerkillinen.
 Mistä Emrah saa voimia nykyi-
seen elämäänsä?
 − Minun voimani tulee Jumalalta. 
Hän on Raamatussa luvannut antaa 
meille joka päivä, minkä tarvitsem-
me. Ajattelen, että entinen minäni on 
kuollut. Että elän nykyistä elämääni 
Jumalan kanssa ja voimassa.
 − En suunnittele tulevaisuutta. 
Elän Jumalan avulla ja menen, min-
ne hän vie.  

Merja Kauppinen

Emrah Celikillä 
on päässään 
putkihuivi, 
täynnä Suomen 
lipun kuvia. 
Hänen t-paitan-
sa selkämyk-
sessä lukee 
turkiksi: "Heitä 
kutsutaan 
Vanhurskauden 
tammiksi, 
Herran tarhak-
si, jonka hän on 
itse istuttanut 
osoittaakseen 
kirkkautensa." 
(Jes. 61: 3, lop-
puosa)
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LIITY ystävärenkaaseen!
Juuri nyt etsimme tukea Suomesta käsin 
medialähetystyötä tekeville lähetys- ja 
projektityöntekijöille.

Jos haluat maksaa tukesi kuukausittain, niin saat 
Sansasta henkilökohtaisen viitenumeron. 
Uutuutena voit tehdä myös automaattisen
e-lahjoitussopimuksen (vastaa entistä suora-
veloitusta). Voit myös edelleen hoitaa kuukausit-
taisen tuen omatoimisesti verkkopankissasi.

Tiesitkö, että voit tehdä Sansaan suoramarkki-
nointikiellon eli peruuttaa erilliset keräyskirjeet 
ja Putiikin mainonnan. Ilmoita siitä Arja-Leena 
Kajovallalle puhelimitse 019 457 7700 tai sähkö-
postitse sansa@sansa.fi. Voit siis keskittyä 
halutessasi vain kuukausilahjoittamiseen. 

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ, LIITYN:
Eila Murphyn (FEBC, Aasian mediatutkimustyö)
 ystävärenkaaseen
 haluan hänen työnsä kuukausilahjoittajaksi
 haluan automaattisen e-lahjoitussopimuksen

Mikael Tunérin (SAT-7 Pars, farsinkielinen tv-työ)
 ystävärenkaaseen
 haluan hänen työnsä kuukausilahjoittajaksi
 haluan automaattisen e-lahjoitussopimuksen

sa
ns

a.
fi

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

 Haluan yhteydenpidon sähköpostitse

Jokaisessa tukimuodossa saat työntekijöiden ystäväkirjeet. 
Kuukausi- tai e-lahjoitussopimuksen tehneet saavat myös 
Lähde-lehden kaksi kertaa vuodessa kotiinsa. Lisätietoja Pirjo 
Hyövälti, p. 050 564 3541, s-posti pirjo.hyovalti@sansa.fi.


