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  JUHA AUVINEN medialähetysjohtaja

Erilaisia evankelistoja
Arja Savuoja

 MARIAN ILMESTYSPÄIVÄN evanke-
liumitekstinä on Marian kiitosvirsi (Luuk. 
1:46–55). Kuultuaan Elisabetin tervehdys-
sanat Maria puhkeaa riemulliseen Herran 
ylistykseen.

Herra on ruokkinut nälkäiset ja korot-
tanut alhaiset, mutta rikkaat ja vallanpitä-
jät hän on lähettänyt pois. Tämä on ollut 
ennenkuulumatonta tuon ajan yhteiskun-
nassa, jossa köyhät, sairaat ja maalaiset 
olivat yhteiskunnan pohjasakkaa, hylki-
öitä. Nyt he saavat kuulla, kuinka nuori 
Maria julistaa heille evankeliumia! Tuo 
vähäinen palvelija, jonka Jumala oli va-
linnut maailmankaikkeuden suurimpaan 
tehtävään, Jeesuksen synnyttäjäksi.

Marian saamassa lupauksessa näkyy 
Jumalan armon koko rikkaus. Voimalli-

nen, ikiaikainen Jumala tekee yhä edel-
leen suuria tekoja niiden keskuudessa, 
jotka häntä rakastavat.

INTIASSA SAIN ITSE olla todistamassa, 
ettei evankeliumin vapauttava sanoma 
ole vuosisatojen kuluessa muuttunut, 
eikä sen voima heikentynyt.

Intian maalaiskylän syrjityt, köyhät 
ja lukutaidottomat naiset olivat saaneet 
radiosta kuulla Naiset toivon lähteellä 
-ohjelmasta sanoman rakastavasta Juma-
lasta. Omissa perheissään hyljeksityt, hal-
veksitut ja pahoinpidellyt naiset alkoivat 
rukoilla pahantekijöidensä puolesta. He 
ammensivat sovituksen lähteestä toivoa 
ja rakkautta itselleen ja perheilleen.

Tänään nämä vaatimattomat Herran 
palvelijat todistavat elämällään evanke-
liumin muutosvoiman todellisuutta. 

 TORSTAINA 19. MAALISKUUTA Intian vähem-
mistöryhmät marssivat New Delhin kaduilla. Päi-
vä ei ollut sattuma, sillä tuolloin Intian kansanpuo-
lueen BJP:n johtama hallitus tuli olleeksi vallassa 
300 päivää.

Viime aikoina on nähty ja kuultu useita eri 
vähemmistöjen, mukaan lukien eri kirkkoihin 
kuuluvien kristittyjen, mielenilmauksia hallitusta 
vastaan. Helmikuun lopussa lähes neljää miljoonaa 
kristittyä edustava Intian luterilaisten kirkkojen 
yhteistyöelin UELCI otti järjestämässään symposi-
umissa voimakkaasti kantaa vähemmistöjen oikeu-
denmukaisen kohtelun puolesta.

Perustuslain artiklan 25 mukaan jokaisella intia-
laisella on vapaus valita uskontonsa sekä harjoittaa 
ja levittää sitä.

TAUSTALLA ON VALTAPUOLUEEN ja sitä lähellä 
olevien hindunationalististen ryhmien toimeenpa-
nema, pääasiassa kristittyjen ja muslimien joukko-
käännyttäminen hindulaisuuteen. Hindut kutsuvat 
sitä nimellä ghar wapsi, kotiin paluu. Sen nimissä 
päivittäin järjestetyissä seremonioissa jopa yli sata 
kristittyä on kerralla liitetty hindulaisuuteen.

Kotiin paluulle rinnakkainen ilmiö on Intian 
29 osavaltiosta kuudessa viime vuosina voimaan 
tullut hindulaisuudesta muuhun uskontoon kään-
tymisen kieltävä laki. Intian 1,2 miljardin väestöstä 
hinduja on 80 prosenttia, muslimeja 14 ja kristittyjä 
alle kolme prosenttia. Lisäksi on muun muassa 
buddhalaisia, jainalaisia ja sikhejä.

VIIME KUUKAUDET MUISTUTTAVAT pelottavasti 
vajaan kolmen vuoden takaisista tapahtumista 
Odishan (Orissa) osavaltiossa. Siellä 54 000 kristit-
tyä häädettiin kodeistaan, jopa 100 surmattiin. 315 
kirkkoa tai jumalanpalveluspaikkaa poltettiin, 35 

kirkkojen koulua tuhottiin ja 10 000 lapsen koulun-
käynti keskeytyi. Sairaaloita, sosiaalisia laitoksia ja 
kansalaisjärjestöjen tiloja tärveltiin. Ne olivat pal-
velleet kaikkia intialaisia uskontoon ja sosiaaliseen 
asemaan katsomatta.

Kristinusko on ollut osa Intiaa apostoli Tuo-
maan ajoista. Monet suvut ovat olleet kristittyjä 
satoja vuosia. Valtaosa kristityistä kuuluu heimo-
kansoihin eli adivaseihin ja kastittomiin daliteihin. 
Heistä on tullut kristittyjä muun muassa siksi, että 
ylimpiin kasteihin kuuluvat hindut eivät hyväksy-
neet heitä temppeleihinsä, kielsivät heidän ihmis-
arvonsa ja -oikeutensa.

Kasvava kristittyjen joukko ja vaikutusvaltai-
set kirkkojen edustajat kysyvätkin, kenen kotiin 
kristittyjen pitäisi hindunationalistien mukaan 
palata. Ketkä ovat sen kodin lapsia? Eivätkö mui-
hin uskontoihin kuuluvat olekaan Intian lapsia ja 
täysivaltaisia kansalaisia?

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT (Sansa) on 
tukenut mediatyötä Intiassa 27 vuotta ja auttanut 
kirkkoja välittämään sanomaa Kristuksesta, jonka 
ristinkuolema ja ylösnousemus toivat maailmalle 
rauhan, sovituksen ja toivon.

Työ on tuloksellista ja sen vaikutuspiirissä on 
500 miljoonaa intialaista. Nyt työmme ja kumppa-
nimme, sisaremme ja veljemme Intiassa tarvitsevat 
erityistä tukea, rohkaisua ja Jumalan varjelusta. 

Monet suvut ovat olleet kristittyjä 
satoja vuosia.
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Uskonnonvapauden puolesta

Leena Punkari
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Juha Auvinen

 LÄHDE 2/2015 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin. 
Tässä numerossa on esillä maailman uskontojen ja katsomusten tilanne 2015, joten kartan voisi täyttää nimillä. 
Aiheita on erikseen muun muassa Afrikan sarven alueelta, Intiasta, Itävallasta, Kambodžasta, Kroatiasta, 
Kyproksesta, Lähi-idästä ja Keski-Aasiasta, Ruotsista ja Venäjältä.

Intiassa on enemmän 
luterilaisia kristittyjä kuin 
omassa kirkossamme

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

   IKKUNA

  LÄHETYSKULMA Arja Savuoja ja 
 erilaiset evankelistat.
 
4  UUTISIA

5  TEOLOGIA Maailman uskonnot 
 vuonna 2015

6–9  PALUUPOSTIA JA VIERAILU 
 Palautteita maailmalta. Eila Murphy 
	 tapasi	kuuntelijoita	Kambodžassa.

10  MEDIALÄHETYSPÄIVIEN OHJELMA 
 Raumalla tavataan 13.–14.6.!
 
11  KIRJE KENTÄLTÄ Marjut Chugh 
 kertoo holi-hulinasta New Delhissä.

  LAAJAKAISTA Anne Isokuortti 
 maistelee Herran hyvyyttä.

12–13  INTIA Sansa tukee ihmiskaupan 
 vastaista hengellistä mediatyötä.
 
14  LÄHTEELLÄ Matti Korpiahon aiheena 
 sovituksen juhla ja mielessä Pietarin 
 lapsivangit vuosikymmenten takaa.

  RUKOUS

15  SANSALAISENA Vuorossa uusi 
 hallituksen jäsen Mikko Hurskainen.

  KRISTINUSKO, JUUTALAISUUS JA 
 ISLAM. Eroja ja yhtäläisyyksiä.

16–17  PUTIIKKI

18  RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

19  LÄHDE MUKAAN

20  MUKANA MISSIOSSA Sansan 
 Kroatian-lähetti, nuorisotyönohjaaja 
 Raili Tapio on kiinnostunut siitä, 
 mitä Antti antennilaisille kuuluu.

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 29.5.2015. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa 20.4.2015.
Kannen kuva 
Eilla Murphy

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetys-
toimikunnan puheenjohtaja, piispa Simo Peura 
vieraili ensimmäistä kertaa Intiassa ja neuvotteli 
luterilaisten yhteistyökirkkojen kanssa.
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Eila Murphy

 KAIKKI osallistujat olivat 
yksimielisiä siitä, että suur-
kaupungit haastavat radiojär-
jestöjä ottamaan selvää kau-
punkien tilanteesta, ihmisten 
käyttäytymisestä ja varsinkin 
mediakäyttäytymisestä kau-
pungeissa, ja siitä, millaiset 
lähetysstrategiat toimivat 
kaupunkiympäristössä.

Nykyhetken useimmat 
lähetysstrategiat ovat kehitty-
neet maaseutuoloissa.

KAUPUNKIMILJÖÖSSÄ syntyy 
yhtenäiskulttuurin sijaan 
useita erilaisia kulttuureja ja 
uusia mediakäytäntöjä. 

Vuorovaikutteinen media 
vaatii jatkuvaa läsnäoloa vies-
timissä.

Saarnaamisen sijaan me-
dian pitää pystyä luomaan 
keskusteluympäristöjä. Yksi-
löiden saavuttamisen sijaan 
on syytä keskittyä ryhmiin tai 
etsiä avainhenkilöitä.

KOKOUKSESSA kehotettiin 
järjestöjä katsomaan peiliin. 
Kuinka paljon mediasisältöjä 
tuotetaan vanhoille ihmisille? 
Kuinka otamme nuoret huo-
mioon? Kuinka synnytämme 
vuorovaikutteista mediaa?
Kokoukseen osallistuivat 
Intersearchin jäsenistä seit-
semän: AWR, FEBA, FEBC 

International, IBRA Radio, 
Reach Beyond (aikaisemmin 
HCJB), SAT-7 ja TWR.

Vuosittaiseen kokoukseen 
jokainen järjestö lähettää 
yhden edustajan. Lisäksi kan-
sainvälisen kumppanuustoi-
minnan johtaja Timo Reuh-
kala oli Medialähetys Sanan-
saattajien (Sansa) edustajana 
tutustumassa Intersearchiin.

KOKOUKSEN seurauksena jäi 
paljon kysymyksiä ilmaan, ja 
niitä ratkaisemaan muodos-
tettiin työryhmiä.

Ensi vuonna Intersearch 
kokoontuu SAT-7:n tiloissa 
Kyproksessa.  

Rukouskalenteri nyt
Lähde-lehden mukana

  MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (Sansa) oma 
ja uudistettu Rukouskalenteri jaetaan nyt ensimmäis-
tä kertaa Lähde-lehden mukana. Se julkaistaan tänä 
vuonna kaksi kertaa. Seuraava kalenteri tulee olemaan 
9. lokakuuta ilmestyvän Lähde-lehden välissä.

 Rukouskalenterissa on 31 ajankohtaista rukousai-
hetta. Sen voi myös tulostaa Sansan kotisivuilta 
www.sansa.fi/esitteita	tai	tilata	Sansan	toimistosta	
joko paperiversiona tai sähköisesti.  

29. Taivaallinen Isä, 

estä ääri-islamilai-

sen Boko Haram 

-ryhmän toiminta Nigeriassa 

ja lähialueilla. Auta perheitä, 

jotka ovat menettäneet kotinsa 

tai läheisiään. Vapauta vangeiksi 

otetut naiset ja lapset. Johdata 

alueella asuvia fulaneita fulful-

denkielisten radio-ohjelmien 

ääreen. Anna radiossa kylvetyn 

siemenen juurtua ja tuottaa hy-

vää hedelmää.30. Rakas Jeesus, anna 

hyvän vahvistua, 

vaikka ympärilläm-

me on paljon pahaa. Sinä tiedät 

Haluaisitko ryhtyä rukouskummiksi? 

Etsimme vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat 

rukoilemaan kukin yhden Sansan työntekijän 

puolesta 40 päivän ajan. Rukouskummiksi 

voi ryhtyä kuka tahansa, jolla on halu rukoilla. 

Rukoilla voi missä ja milloin haluaa. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Anitta Vuorelaan: 

anitta.vuorela@sansa.fi tai p. 050 448 8009.

Onko sinulla aihe, johon toivoisit 

rukoustukea?  

Sansan toimistolla on joka arkipäivä kello 14 

työntekijöiden yhteinen rukoushetki, jossa 

rukoilemme myös meille lähetettyjen aiheiden 

puolesta. Voit lähettää esirukouspyyntösi 

osoitteella sansa@sansa.fi tai Medialähetys 

Sanansaattajat, PL 13, 05801 Hyvinkää.

Yhteystiedot

Munckinkatu 67, PL 13, 05801 HYVINKÄÄ

Puhelin: 019 457 7700

Sähköposti: sansa@sansa.fi tai etunimi.sukunimi@sansa.fi

Lahjoitustili: IBAN  FI37 5062 0320 0320 18

Ulkomailta lahjoitettaessa: SWIFT/BIC:  OKOYFIHH facebook.com/Sanansaattajat

twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi

Seuraava Rukouskalenteri julkaistaan 9.10. ilmestyvän Lähde-lehden välissä. Rukouskalenterin voi tulostaa 

myös osoitteessa www.sansa.fi/esitteita, ja sitä voi tilata Sansan toimistolta joko paperiversiona tai sähköisesti.

Taivaallinen Isämme, sinä olet luvannut kuulla rukouksemme. 

Anna meille rukouksen Henki, niin ettemme vain puhuisi vaan myös 

kuuntelisimme, mitä sinä tahdot meille sanoa. Tyhjennä meidät 

kaikesta omastamme, jotta voisimme ottaa vastaan anteeksiantamuksen 

ja uskaltaisimme elää rakkautesi varassa. Kuule meitä Poikasi 

Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. -Kirkkokäsikirja II

maailman kriisipesäkkeet ja näet 

myös ne epäkohdat, joista tie-

dotusvälineet eivät kerro. Anna 

kristillisen median välittämän 

toivon ulottua myös sinne, missä 

ihmissilmä näkee vain toivotto-

muutta.31. Kutsu, Herra, suo-

malaisia mukaan 

medialähetystyöhön 

- sekä lähtemään itse, että tuke-

maan työtä rukouksin ja talou-

dellisesti. Kiitos, kun saamme 

kertoa sinusta radion, television, 

internetin ja mobiililaitteiden 

välityksellä siellä, missä sinua ei 

vielä tunneta.

että ne puhuttelevat heitä. Pyyde-

tään siunausta kanavan henkilö-

kunnalle.

19. Lasten tv-ohjelmien 
katsojat arabimaissa 

ja erityisesti syyria-

laislapset pakolaisleireillä. Kiitos, 

että SAT-7 Kidsin kristilliset 

ohjelmat tuovat toivoa toivot-

tomuuteen ja tarjoavat lapsille 

hengähdystauon ympäröivästä 

todellisuudesta. Johdata lastenoh-

jelmien välityksellä kokonaisia 

arabiperheitä tuntemaan sinut.20. Tv-tuottajamme  
Mikael Tunér. 

Kiitos, että hän voi 

palvella farsinkielistä SAT-7 Pars 

-kanavaa Suomesta käsin. Anna 

voimia työviikkoihin, jolloin hän 

ohjaa kuvauksia, ja pitkäjäntei-

syyttä saattaa tv-ohjelmat val-

miiksi. Anna ohjelmien puhutella 

katsojia Iranissa ja naapurimaissa.21. Rukoillaan Afga-
nistanissa, Iranissa 

ja Tadžikistanissa 

olevien kristittyjen puolesta. Kii-

tos, että he voivat kokea kristit-

tyjen yhteyttä satelliittitelevision, 

radion ja internetin välityksellä. 

Vahvista heitä uskossa, anna 

rohkeutta elää uskoa todeksi ja 

varjele vaaroilta.22. Kiitos, Herra, että 
olet pitänyt huolen 

Sansasta taloudel-

lisesti. Anna viisautta käyttää 

työhön lahjoitetut varat sinun 

tahtomallasi tavalla. Kiitos uskol-

lisista työn tukijoista. Rukoillaan, 

että saisimme tänä vuonna myös 

monia uusia tukijoita.23. Herra, johdata 
Sansan strategian 

valmistelua vuosille 

2016–2020. Auta meitä pitämään 

päämäärä kirkkaana. Ohjaa ar-

kista työtämme, niin että se olisi 

sinun mielesi mukaista.24. Mediatutkijamme 
Eila Murphy, joka 

toimii Suomes-

ta käsin FEBC Internationalin 

Aasiaan suuntautuvassa työssä. 

Anna viisautta työhön ja varjele 

ulkomaanmatkoilla. Kiitos Eilan 

pitkäjänteisyydestä ja tohtorin-

väitöskirjan valmistumisesta. 

25. Lähetystyönteki-
jämme Eeva ja Jari 

Vähäsarja TWR- 

Euroopan työyhteydessä Itäval-

lassa. Siunaa Eevaa Euroopan 

Hanna-työn koordinaattorin 

tehtävissä. Johdata Jaria, kun hän 

koordinoi teknisen osaston Aa-

sian ja Lähi-idän projekteja.26. Rukoillaan Kroa-
tian evankelisen 

kirkon puolesta. 

Pyydetään siunausta ja rohkaisua 

Kroatian-läheteillemme: hiljat-

tain Suomeen palanneelle Raili 

Tapiolle, kesällä eläkkeelle jääville 

Marja-Liisa ja Jakov Mrcelalle 

sekä Kroatiassa työtään jatkavalle 

Elina Braz de Almeidalle. 27. Rukoilemme Inkerin 

kirkon Karjalassa 
tekemän televisiotyön 

puolesta. Kiitos, että kristillistä 

ohjelmaa voidaan lähettää paikal-

listelevisiossa. Anna ohjelmien 

vahvistaa katsojien uskoa. Rukoi-

lemme Karjalan rovastikunnan 

tiedottajan, Sansan kansallisen 

työntekijän Oksana Dyban puo-

lesta.

28. Tuomme, Herra, 
eteesi Indonesian ja 

erityisesti maan lu-

terilaiset kirkot. Siunaa kirkkoja, 

kun ne etsivät uusia tapoja todis-

taa sinusta tässä muslimienem-

mistöisessä maassa. Pyydämme 

siunausta kirkkojen mediatyötä 

tukevan hankkeen suunnittelulle.

”Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen 

antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien 

pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin 

oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa 

evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä, nyt vankilassa. 

Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee.” Ef. 6:18–20

Rukousaiheita
nan ja kaupungin kanssa. Media-

lähetyspäivien ulkomaiset vieraat 

Parastoo Poortaheri SAT-7:stä ja 

Sopheary Hem Kambodžasta.

6. Rukoillaan radioase-
ma FEBC Kambodžan 
johtajan Sopheary Hemin 

puolesta ja koko Kambodžan 
tiimin puolesta. Pyydetään 
työhön viisautta ja iloa. Rukoil-
laan, että uuden radiolähettimen 

myötä yhä uudet ihmiset tuossa 

buddhalaisessa maassa kuulevat 

Jeesuksesta.

7. Turvallisuutta ja terveyttä 
hindinkielistä tv-työtä 
Intiassa tekeville Marjut 

ja Amarjit Chughille. Pyydetään 

Jumalan läsnäoloa jokaiseen kes-

kusteluun ja kohtaamiseen, jonka 

he käyvät tv-katsojien kanssa. 

8. Intian Naiset toivon läh-
teellä -ohjelmien tekijöille 
viisautta käsitellä vaikeita 

ja kulttuurissa syvällä olevia ta-
poja, kuten tyttösikiöiden tappa-

minen, lapsimorsiamet, nuorten 

vaimojen tappaminen myötäjäis-

ten vuoksi, leskien polttaminen 

ja joukkoraiskaukset. 

9. Kiitetään jokaisesta 
naisesta, joka on löytänyt 
Jeesuksen Naiset toi-

von lähteellä -ohjelman kautta. 

Rukoillaan, että he löytävät myös 

yhteyden seurakuntaan. Pyy-
detään voimia ja viisautta niille 

työntekijöille ja vapaaehtoisille, 

jotka pitävät yhteyttä naistenoh-

jelmien kuuntelijoihin.

10.Kiitos, että suomalai-
set ovat saaneet olla 
mukana Hanna-työs-

sä jo 15 vuoden ajan. Rukoillaan 

7.11. Turussa ja 8.11. Jyväskylässä 

pidettävien Uskomaton nainen 

-konferenssien valmisteluiden 
puolesta. 

11.Kiitetään yhteistyöstä 
seurakuntien kanssa. 
Rukoillaan, että yhä 

useampi seurakunta innostuu 
medialähetystyöstä ja solmii 
yhteistyösopimuksen Sansan 
kanssa. Rukoillaan seurakunta-
vierailujen puolesta: varjelusta 
matkoilla ja Pyhän Hengen läsnä-

oloa jokaiseen tilaisuuteen.

12.Venäjänkielisille 
juutalaisille suunna-
tut nettitelevisio-oh-

jelmat. Anna tiedon Israelissa 
sijaitsevan Caspari-keskuksen 
tekemistä ohjelmista levitä laajal-

ti, niin että moni venäjänjuutalai-

nen eri puolilla maailmaa innos-

tuu opiskelemaan Raamattua.

13.Rukoillaan, että 
Israelissa tehtävä 
hepreankielinen 

Pelastuksen ääni -ohjelma pääsee 

FM-radioon, kun keskiaaltolähe-

tysten kuuntelu vähenee. Kiitos, 

että ohjelma on internetin kautta 

kuunneltavissa kaikkialla maail-

massa.

14.Rakas Jumala, 
Kiinasta kuuluu 
monenlaista. Siellä 

on paljon kristittyjä, jotka roh-
keasti kertovat hyvää sanomaa 
Jeesuksesta. Monet päättäjät ovat 

epäluuloisia kristinuskoa koh-
taan. Auta heitä ymmärtämään, 

että olet myös kiinalaisten Luoja. 

Siunaa ja varjele heitä, jotka teke-

vät Sansan tukemia mandariini-

kiinankielisiä ohjelmia.

15.Kiitos vuodesta 
1997 jatkuneesta 
Raamattu kannesta 

kanteen -ohjelmasta. Pyydetään 

johdatusta, kun ohjelmaa ja sen 

mobiilisovelluksia kehitetään ja 

päätetään ohjelman tulevaisuu-
desta. Kiitos yhteistyöstä Radio 

Dein, Radio Kajauksen ja Järvira-

dion kanssa.

16.Rukoillaan viisaut-
ta Sansan nettisi-
vu-uudistukseen. 

Pyydetään johdatusta Sansan 
toimintaan sosiaalisessa medias-

sa. Herra, auta löytämään näiden 

kanavien välityksellä myös uusia 

tukijoita medialähetystyölle.

17.Sansan nuorten 
aikuisten verkosto. 
Rukoillaan, että yhä 

uudet nuoret ja nuoret aikuiset 

kiinnostuvat lähetystyöstä ja eri-

tyisesti medialähetystyöstä. 

18.Kiitos, että SAT-7 
Türk on saanut 
monien vaikeuksien 

jälkeen kanavapaikan Turkin 
suosituimmassa satelliitissa. 
SAT-7 Türk on ainoa kristilli-
nen tv-kanava satelliitissa, joka 

tavoittaa kymmeniä miljoonia 
ihmisiä Turkissa ja maan rajojen 

ulkopuolella. Rukoillaan, että 
turkkilaiset löytävät ohjelmat ja 

Rukouskalenteri

Rukouskalenteri

kevät–kesä 2015

Rukousaiheita

1. 
Sansan unelman toteu-

tuminen: että evankeliu-

mi tulisi t
yömme kautta 

kahden miljardin ihmisen ulot-

tuville tämän vuoden loppuun 

mennessä. Rukoillaan päättäjille
 

ja työntekijöille herkkyyttä näh-

dä, mitä Jumala haluaa Sansalta 

vuonna 2015. Rukoillaan, että 

osaisim
me yhdessä toteuttaa 

Jumalan tahtoa, emme omia pyr-

kimyksiämme.

2. 
Arabiankielisen Tule 

mukaan -kotikirk-

ko-ohjelman katsojat. 

Pohjois-A
frik

assa on paljon 

Vahva väline käytössämme

Tämä on Medialähetys Sanansaattajien uudistunut 

Rukouskalenteri, j
ohon olemme koonneet 31 

ajankohtaista rukousaihetta. Kutsumme sinut m
ukaan 

rukoilemaan medialähetystyön puolesta!

Voit k
äyttää Rukouskalenteria yksin tai yhdessä vaikkapa 

raamattupiiris
i kanssa. Voit ru

koilla esimerkiksi yhden 

aiheen puolesta päivässä, jolloin aiheita riit
tää 

kuukaudeksi, ja
 aloitta

a sitte
n uudestaan. To

ki voit 

käyttää kalenteria myös muulla tavoin.  

Rukouskalenteri ju
lkaistaan tänä vuonna kahdesti. 

Seuraava kalenteri o
n 9.10. ilm

estyvän Lähde-lehden 

väliss
ä. Rukouskalenterin voi tu

lostaa myös koti- 

sivuilta
mme www.sansa.fi/esitte

ita tai til
ata Sansan toimistolta 

joko paperiversiona tai sähköisesti. K
iito

s rukoustuestasi!

Rukous   

      
      

 Rohkeus   

Evankeliumi

kristi
ttyjä, joilla ei ole yhteyttä 

toisiin
 kristi

ttyihin muuten kuin 

satelliitt
itelevisio

n välityksellä. 

Siunausta uusien jaksojen suun-

nitteluun ja toukokuussa oleviin 

kuvauksiin
. Rukoillaan SAT-7:ssä

 

näytettävälle kotikirkko-ohjel-

malle myös uusia katsojia. 

3. 
Arabiankielistä

 media-

työtä Etelä-Ranskassa 

tekevät M
arja-Liisa ja 

David Ezzine. Pyydetään apua ja 

johdatusta työhön liitt
yvien muu-

tosten keskellä. Siunaa loppuke-

väästä alkava kotim
aantyökausi 

ja seurakuntavierailut.

4. 
Kiitetään Sansan työn 

ystävistä: esiru
koili-

joista, lahjoittajista
 ja 

monenlaisiss
a vapaaehtoisteh-

tävissä
 toimivista. Rukoillaan, 

että verkosto kasvaa ja yhä uudet 

ihmiset innostuvat toimimaan 

medialähetystyön puolesta.

5. 
Lahjat liik

keelle -kou-

lutus 12.6. ja Medialä-

hetyspäivät Raumalla 

13.–14.6. Herra, näet kaikki 

valmistelut. A
nna viikonlopun 

houkutella uusia ihmisiä medi-

alähetystyön maailmaan. Kiitos 

yhteistyöstä Rauman seurakun-

Sansan työn vaikutusalue

Parastoo Poortaheri ja 
Sopheary Hem tulevat 
seilaamaan Toivon paatis

  MEDIALÄHETYSPÄIVILLE 13.–14. kesäkuuta Rau-
malle tulevat ulkomaisiksi puhujavieraiksi farsinkieli-
sen satelliittitelevisiokanava SAT-7 Parsin lastenohjel-
mien koordinaattori Parastoo Poortaheri Kyproksesta 
sekä	FEBC-Kambodžan	ja	radioasema	Krusa-FM:n	
johtaja Sopheary Hem. Krusa radioi muun muassa 
khmerinkielistä Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa, 
jonka tuottaa TWR.
 Medialähetyspäivillä seilataan Toivon paatis. 
Järjestäjinä ovat Sansa ja Rauman seurakunta. Pääosa 
tilaisuuksista pidetään Rauma-Salissa. Sunnuntain 
messussa Rauman Pyhän Ristin kirkossa saarnaa 
piispa Kaarlo Kalliala.  

 Eila MurphyLeena Punkari

TWR-Euroopalle johtajakolmikko
Jari Vähäsarja

TWR-Euroopalle on valittu kolme johtajaa, joiden kesken 
tehtävät on jaettu. John Ragsdale (vas.) toimii kansainväli-
senä johtajana vastuullaan Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Keski-
Aasia. Beate Kiebel toimii tukipalvelujen kansainvälisenä 
johtajana ja Dirk Müller koko Euroopan alueen kansainvälise-
nä johtajana.

Intersearchin vuosikokous totesi:
Suurkaupungit haastavat 
lähetysjärjestöjä
Suurten medialähetysjärjestöjen yhteistyöelin Intersearch piti
 vuosikokouksensa helmikuussa Tukholmassa. Kokouksen teemana oli 
Suurkaupunkien haasteet.

 SAT-7

  PAKOLAISLEIRILLÄ asuu 
paljon ihmisiä pienellä alueel-
la. Yksityisyyttä ei juuri ole 
ja järkevän tekemisen puute 
aiheuttaa turhautumista. Tal-
vella on kylmä, eikä kaikille 
tahdo riittää avustusjärjestö-
jen antamat peitot. Televisiota 
katsotaan paljon.

Kristillinen satelliittitelevi-
sio SAT-7 Arabic tarjoaa eri-
laista katsottavaa kuin muut 

kanavat. Se opettaa jokaisen 
ihmisen kunnioittamista, 
anteeksiantamista ja sovussa 
elämistä, mikä on päinvas-
taista sanomaa epävarmuu-
teen ja valheeseen tottuneille.

SAT-7 TAISTELEE raamatullisin 
asein ennakkoluuloja vastaan. 
SAT-7 Arabic televisioi ohjel-
mia 24 tuntia 7 päivänä vii-
kossa ja sen ohjelmat näkyvät 

yli 70 maassa Keski-Aasiassa, 
Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Euroopassa. Katsojia kana-
valla on miljoonia.

Arabiankielinen SAT-
7 Kids -lastenkanava on 
suosituin, ja sen haltuun voi 
huoletta jättää lapsensa. SAT-
7 Kidsiä katsoo säännöllisesti 
yli yhdeksän miljoonaa 
lasta.  

Pakolaisleireillä tarvitaan
tukea ja lohdutusta

Syyrian kansannousun alkamisesta on kulunut neljä vuotta. 220 000 ihmistä on kuollut. Yli 5,5 miljoonaa 
lasta on avun tarpeessa.
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 kristittyjä 2 419 milj. 33 %
 muslimeja 1 703 milj. 23 %
 hinduja 985 milj. 14 %
 uskonnottomia 831 milj. 12 %
 buddhalaisia 520 milj. 7 %
 kiinalaisten kansanuskontojen 

 kannattajia 454 milj. 6 %
 etnisten uskontojen kannattajia 

 260 milj. 4 %
 uususkontojen kannattajia 

 65 milj. 1 %
   sikhejä 25 milj. 0,3 %
   juutalaisia 15 milj. 0,2 %

Uskonnottomissa on agnostikkoja 695 miljoonaa ja ateisteja 136 miljoonaa. Etniset uskonnot ovat lähinnä afrikkalaisia ja 
aasialaisia kansanuskontoja.

Lähde: International Bulletin of Missionary Research. 2015. (www.internationalbulletin.org).

Maailman uskonnot vuonna 2015
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Jaakko Rusama

Koko maailman väkiluku 
on nykyisin 7,32 miljar-
dia. Vaikka se on kasvanut 
räjähdysmäisesti erityisesti 

päättyneen vuosisadan aikana, kris-
tittyjen prosentuaalinen osuus koko 
maailman väestöstä on säilynyt lähes 
samana.

Lähivuosina prosentuaalisen mää-
rän ennakoidaan entisestään kasva-
van. Se tarkoittaa sitä, että kristittyjen 
henkilömäärä kasvaa edelleen erittäin 
voimakkaasti. Miten se on mahdollista?

Voitaisiin sanoa, että evankeliumia 
on tarmokkaasti viety eteenpäin, Ju-
malan sana on koskettanut ja Kristus-
todistus on otettu vastaan ja koettu se 
elämää kantavaksi voimaksi.

Kristillinen kirkko elää, kamppai-
lee, uskoo ja toivoo – eikä koskaan 
anna periksi siitä tehtävästä, mikä 
sillä on Jumalan lähetyksessä.

Harva ei-kristitty
tuntee jonkun kristityn

Uusimmat uskontotilastot haastavat 
pohtimaan kristillisen lähetystyön 
kannalta oleellista asiaa, kohtaamista.

Tilastojen mukaan muslimeista, 
hinduista ja buddhalaisista varsin 
harvoilla on suoria yhteyksiä kristit-
tyihin. Sitä kuvataan tilastollisesti lu-
vulla 14 % eli niin moni ei-kristitty eli 
jonkin muun uskonnon tai ideologian 
kannattaja tuntee kristityn.

Tämän tiedon valossa voidaan 
kysyä, paljonko maailmassa tapahtuu 
eri uskontojen ja maailmankatsomus-
ten kannattajien todellista ja keski-
näiseen kunnioitukseen perustuvaa 
kohtaamista.

Viestinnässä paras keino on aina 
henkilökohtainen kohtaaminen. 
Ovatko kristillinen kirkko ja kristityt 
muistaneet sen kohdatessaan toisiin 
uskontoihin kuuluvia?

Maailma ja sen uskonnollinen to-
dellisuus muuttuvat erittäin nopeasti. 
Emme tiedä, millainen maapallomme 
poliittinen, taloudellinen, kulttuu-
rinen, sosiaalinen tai uskonnollinen 
tilanne on vaikkapa tämän vuoden 
lopulla. Epävarmuus ja ennakoimat-
tomuus ovat todellisuutta. Elämme 

Mitä uudet uskontotilastot 
kertovat?
TEOLOGIA Joka kolmas maailman kansalainen on kristitty. Näin tulkitsevat uusimmat uskontotilastot. 
Kristityillä tarkoitetaan kirkkojen tai kristillisten yhteisöjen jäseniä tai näiden yhteisöjen vaikutuspiirissä olevia.

monenlaisen murroksen keskellä.
Vuoden 1990 jälkeen uskonnolli-

nen kirjo on lisääntynyt voimakkaasti, 
mutta tämä hajautuminen tai pirstou-
tuminen näyttää hiljalleen hidastu-
van. Euroopassa ja yleensä pohjoisella 
pallonpuoliskolla eriytyminen jatkuu, 
mutta esimerkiksi alueilla, joilla kris-
tittyjen määrä kasvaa voimakkaasti, 
hajaantuminen on huomattavasti vä-
häisempää. Mitä se kertoo kristillisen 
todistuksen voimasta ja elävyydestä 
erilaisissa kulttuureissa?

Näemmekö eurooppalaisina ko-
konaisvaltaisen maailmanlähetyksen 
huikaisevat näköalat?

Moniuskontoisuus ja
-kulttuurisuus kasvavat

Uskonnolliseen hajaantumiseen liittyy 
mielenkiintoinen havainto. Vuonna 
1900 kristittyjen määrä maissa, joissa 
kristittyjä	oli	4/5	väestöstä,	oli	95	pro-
senttia. Neljä vuosikymmentä sitten 
prosenttiluku oli laskenut 76:een, ja 
nyt tarkaksi luvuksi arvioidaan 52,4 
prosenttia.

Tämä kertoo siitä, että useat 
maista, jotka ovat olleet perinteisesti 
”kristittyjä maita”, ovat muuttuneet 
uskonnollisesti toisenlaisiksi. Monius-
kontoisuus ja monikulttuurisuus ovat 
kasvamassa. Syiksi uskonnollisten ti-
lastojen laatijat tarjoavat muun muas-
sa maallistumista ja maahanmuuttoa.

Radikaalit muutokset ihmisten 
arkitodellisuudessa teknologisten ja 
sosiaalisten muutosten keskellä ovat 
vaikuttaneet ehkä vieläkin enemmän.

Kristittyjä vainotaan
paikoin järjestelmällisesti

Kristittyjen ohella myös muslimien 

määrä kasvaa. Vain ateistien määrä 
vähenee.

Kristillisistä yhteisöistä voimak-
kainta kasvu on helluntailiikkeessä ja 
karismaattisissa liikkeissä, erityisesti 
Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa 
ja Aasiassa.

Maanosista eniten eri kirkkoihin 
kuuluvia kristittyjä arvioidaan nyt 
olevan Latinalaisessa Amerikassa, 
runsaat 575 miljoonaa. Eurooppalai-
sia kristittyjä arvioidaan olevan 560 
miljoonaa.

Siinäkin on suuria vaihteluita. 
Merkille pantavaa on se, että kristit-
tyjen määrä kasvaa nopeasti alueilla 
ja kirkoissa, joissa ei ole käytettävissä 
suuria taloudellisia voimavaroja.

On toisaalta alueita ja maita, joissa 
on suuria kristillisiä kirkkoja ja seura-
kuntia sekä toisaalta alueita ja maita, 
joissa kristityt muodostavat vain pie-
nen uskonnollisen yhteisön.

On myös useita alueita, joissa 
kristittyjä järjestelmällisesti vainotaan. 
Jukka Norvanto siteeraa Vainottu-
teoksessaan (2011) ajatusta siitä, kuin-
ka monissa maissa tuntuu ikään kuin 
olisi helpompi kuolla kristittynä kuin 
eläessä todistaa Kristuksesta.

Kolmasosaa ihmisistä ei
evankeliumi vielä tavoita

Kristillinen kirkko on luonteeltaan 
missionaarinen. Ilman lähetystä ei 
ole kirkkoa. Kristillinen yhteisö elää 
ja hengittää lahjaksi saadusta lähe-
tystehtävästä. Lähetys onkin kirkon 
merkittävä uudistusliike.

Lähetystyön muodot vaihtelevat 
suuresti. Nykyään sadat kirkot ja seu-
rakunnat ns. kehittyvissä maissa pa-
nostavat voimakkaasti lähetykseen ja 
evankelioimiseen. Lähettejä lähetetään 

köyhistä maista toisiin köyhiin maihin.
Ne ajat ovat ohi, jolloin puhuttiin 

pohjois–etelä-suunnasta. Haasteita 
on jo pitkään tuonut etelä–pohjoinen-
suunta. Elävää todellisuutta on nyt 
etelä–etelä-suunta. Lähetystä tehdään 
kaikkialta kaikkialle.

Eri maista ulkomaille lähetettyjen 
lähetystyöntekijöiden määrä, noin 
400 000, on viime vuodesta hieman 
laskenut. Mutta luvun ennakoidaan 
kasvavan lähivuosina taas varsin voi-
makkaasti. Eniten lähetystyöntekijöitä 
lähtee yhä Yhdysvalloista, toiseksi 
eniten, noin 20 000, Etelä-Koreasta. 
Lähetysjärjestöjen lukumäärä jatkaa 
kasvuaan, nyt niitä lasketaan olevan 
maailmassa 5 100.

Kristillisen median laaja ja nopeas-
ti voimistunut käyttö on merkittävä 
tekijä. Viimeisen 35 vuoden aikana 
radion, television ja internetin kautta 
on kristillistä sanomaa vastaanottavi-
en määrä yli kolminkertaistunut.

Vastaanottajia arvioidaan olevan 
tällä hetkellä lähes 2,2 miljardia. Kyse 
ei ole vain evankelioimisohjelmista 
vaan muun muassa raamatunopetuk-
sen mobiiliversioista.

Onko vielä olemassa saavuttamat-
tomia kansoja? Lähetyksen ja evanke-
lioimisen kiinteää suhdetta on uskon-
totilaistoissa kuvattu sillä, paljonko 
maailman väestöstä on vielä evanke-
liumin julistuksen ulkopuolella.

Kun vuonna 1900 luku oli 54 pro-
senttia, niin vuonna 2015 arvioidaan 
evankeliumin tavoittamattomissa 
olevien määrän olevan 29 prosenttia 
koko maailman väestöstä, heistä mer-
kittävä osa Aasiassa. 

Kirjoittaja on Kirkon lähetystyön 
keskuksen lähetysteologi, ekumeniikan 
dosentti ja filosofian tohtori (Cambridge).

Kristillisen median 
vastaanottajia 
arvioidaan olevan
 tällä hetkellä lähes 
2,2 miljardia.



Tuktukin kyydissä FEBC-Kambodžan ja Krusa-FM:n johtaja Sopheary Hem ja khmerin-
kielisen Toivon ilta -ohjelman tuottaja ja toimittaja Chann Sam.

Marianne You on TWR:n khmerinkielisen Hanna-työn koordinaattori ja Naiset toivon 
lähteellä -ohjelman tuottaja.

 Eila Murphy  Eila Murphy
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1 ARABIA ”Iloista pääsiäistä! Ru-
koilen, että Jumala käyttää teitä 
kirkastamaan nimeään. Olette 
hänen uskollisia palvelijoitaan. 

Minä olen kolmen lapsen isä Jordaniasta. 
Haluaisin kiittää siitä, että lapsemme saa-
vat oppia Jeesuksesta ihanalla ja luovalla 
tavalla. Opetatte lapsilleni kristillisiä pe-
rusasioita ohjelmissanne. He ovat oppineet, 
mitä ovat Jumalan rakkaus, uhri ja toisten 
asettaminen etusijalle. Nämä periaatteet 
eivät tule esiin muilla lastenkanavilla.

Kolme lastani rakastavat SAT-7 Kids 
-kanavaa, ja olen iloinen todetessani 
heidän mielihyvänsä, kun he katselevat 
ja kuuntelevat lauluja ja kertomuksia. 
Esityksillänne on heihin niin suuri vai-
kutus, että he kertovat äidilleen jokaisen 
kuulemansa kertomuksen. He yrittävät 
myös jäljitellä sitä, mitä näkevät ja panna 
käyttöön oppimansa.

Toivon, että saatte jatkaa Jumalan 
palvelemista ja Sanan kylvötyötä pieniin 
sydämiin, jotta katsojista kasvaisi Juma-
lan miehiä ja naisia. Minun lapseni ra-
kastavat Alwania, Iltasatua, Kysymys- ja 
vastausohjelmaa, Assanabelia ja Farmia. 
Pyydän että muistaisitte heitä syntymä-
päivien onnitteluohjelmassa. Siunausta 
teille.” SAT-7 Kids

2 KHMER ”Hei, olen mies ja olin 
katolilainen. Tällä hetkellä olen 
vankilassa. Minua syytettiin 
asiasta, jota en ole tehnyt. Koska 

perheeni on köyhä, se ei voinut maksaa 
lahjuksia, jotta olisin päässyt vankilasta. 
Täällä vankilassa olen osallistunut vii-
koittaiseen raamatuntutkisteluun ja olen 
ottanut Herran vastaan elämäni Herrana 
ja Vapahtajana.

 Ohjelma, jota mieluiten kuuntelen, 
on Naiset toivon lähteellä. Se on hyvä oh-
jelma ja rohkaisee monia meistä, erityises-
ti kambodžalaisia naisia. Ohjelma opettaa 
meitä rakastamaan lähimmäistämme, 
rakastamaan itseämme ja rakastamaan 
Jumalaa. Ohjelma myös rohkaisee naisia 
rakastamaan toisiaan ja antamaan toi-
silleen anteeksi. Tämän ohjelman kautta 
olemme oppineet paljon, ja panemme 
toivomme Herraan. Vaikka kärsimmekin 
paljon, tiedämme, ettei Herra koskaan 
hylkää meitä. Kiitos!” TWR/FEBC

3 THAI ”Olen kuunnellut kristil-
listä radiota jo joitakin kuukau-
sia. Soitan nyt teille kertoakseni, 
että kotini pohjoisessa tuhoutui 

tulipalossa. Poikani asui siellä, mutta ei 
ollut kotona tulipalon syttyessä.

Voisitteko rukoilla kanssani. Itse 
uskon Jeesukseen ja tulin Bangkokiin 
töihin kaksi vuotta sitten, ja työskentelen 
lastenhoitajana. Kun kuulin, että järjes-
tätte kuuntelijatapaamisen, halusin tulla. 
Mutta en tiedä, miten pääsen tapaami-
seen. Olen pahoillani etten ottanut teihin 
yhteyttä tuolloin. Nyt kerron, että halu-
aisin mennä kirkkoon taas, joten voisit-

teko kertoa, missä olisi lähin seurakunta 
minne mennä.”

4 TIGRINJA ”Eritrean ja Etiopian 
välinen sotiminen on saanut ai-
kaan suurta tuhoa, paljon ihmis-
henkien menetyksiä ja omaisuu-

den tuhoutumista. Tästä syystä monet 
perheet ja yksilöt jäävät avuttomiksi ja 
toivottomiksi. Surullista kyllä, olen yksi 
niistä äideistä, jotka menettivät kaiken, 
myös perheen.

 Nyt olen yli 60-vuotias ja jäänyt 
yksin kymmeniä vuosia kestäneen tuhoi-
san sodan takia. Mieheni meni mukaan 
aseelliseen itsenäisyystaisteluun. Minä 
jäin kotiin kahden nuoren pojan kanssa, 
eikä mieheni palannut enää kotiin. Hän 
antoi henkensä uhriksi kansansa puoles-
ta. Päämäärä saavutettiin ja itsenäisyys 
saatiin. Minua ja poikiani lohdutti tieto, 
ettei mieheni kuolema ollut turha.

 Kymmenen vuoden kuluttua pieni 
rajakahakka johti maamme sotaan tämän 
naapurimaan kanssa. Molemmat poikani 
pakotettiin liittymään armeijaan puolus-
tamaan maataan ja kansan itsenäisyyttä. 
Sota kesti kaksi vuotta ja se oli rajumpi 
kuin edellinen. Se aiheutti valtavia aineel-
lisia ja inhimillisiä tuhoja.

 Monet äidit menettivät rakkaitaan ja 
jäivät leskiksi. Poikani antoivat henkensä 
maan ja kansan puolesta. Jokainen voi ku-
vitella, kuinka vaikeata on kun menettää 
kaikki läheisensä ja jää yksin. Itkin päivät 

pitkät täydellisen epätoivon vallassa. Elä-
mäni oli katkeraa. Soimasin Jumalaa siitä, 
mitä oli tapahtunut. Kului vuosia, ennen 
kuin opin tuntemaan elämän ja lohdutuk-
sen tien.

Ulos tuosta pimeästä, kauheasta tilan-
teesta minut auttoi eräs ystävä. Hän tuli 
joka ilta luokseni ja toi mukanaan radion, 
jotta kuuntelisin sitä. Lopulta hänen 
suunnitelmansa toimi. Radio-ohjelman 
sanat voittivat sydämeni ja muuttivat 
elämäni. Se oli minulle täysin uutta ja 
erilaista. Löysin siitä sisäisen rauhan, 
toivon ja elämän. Nyt kaikki kauhut ovat 
poissa. Vaikka se, mitä menetin, oli tär-
keätä, niin tärkeintä on se, mitä minulla 
on nyt: Herra Jeesus Kristus.

Raamatun opetukset avasivat 
silmäni näkemään Vapahtajan ja 
Lohduttajan. Minulle on kirkastunut 
syy ja tarkoitus täällä maan päällä 
olemiseeni ja siihen, miksi kaikki se 
epämiellyttävä tapahtui minulle. 
Jumalalla on tarkoitus jokaiselle meistä ja 
mahdollisuus saada se toteutumaan. 
Hän puhuu erilaista kieltä ja kutsuu 
meitä pelastukseen.

 Armollinen Herra on siirtänyt mi-
nut pimeydestä valoon teidän tuottami-
enne radio-ohjelmien avulla. Te ojennatte 
kätenne ja autatte sieluja tuntemaan 
Jumalan ja heräämään eloon. Suoritatte 
suurenmoista palveluvirkaa. Jumala teitä 
siunatkoon.” TWR

”Opetatte lapsilleni 
kristillisiä 
perusasioita 
ohjelmissanne”

Khmerinkielisten radio-ohjelmien tekijöitä
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 Eila Murphy

Buddhalaisessa maassa on sata moskeijaa ja 150 000 muslimia. Kylään, jossa Songin 
perhe asuu, käännytään moskeijan vierestä.

Songit ovat muslimeja, mutta herra E Song kertoo heidän oppineen rakastamaan ja 
auttamaan toisiaan hengellisten radio-ohjelmien avulla.

Herra Song on kalastaja, ja kuuntelee radio-ohjelmia usein veneessään. Hänen kotoaan 
on Mekong-joelle matkaa sata metriä.

 Eila Murphy  Eila Murphy
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Eila Murphy

Suuntaamme Phnom Penhin 
ulkopuolelle, naapurimaa-
kuntaan nimeltä Kandal. 
Kahden tunnin ajomatkan 

ja pölyisen, kuoppaisen tien jälkeen 
käännymme pienen vaalean moskei-
jan viereisestä portista valkoisella se-
menttiaidalla merkitylle kyläalueelle.

Miten buddhalaisessa maassa voi 
olla	moskeijoita?	Kambodžassa	on	
sata moskeijaa ja muslimeja noin 150 
000.

Pääsen perkaamaan
naisväen kanssa kaloja

Pysäköimme automme kylän talory-

kelmän taakse. Meitä tulee vastaan 
solakka, hymyilevä, keski-ikäinen 
mies.

– Tervetuloa! Mies johdattaa 
meidät vaaleankeltaiselle talolle ja 
esittelee perheensä: Aum-vaimon ja 
Hunnafy-pojan perheineen.

Talon pihalla juoksentelee pieniä 
kanoja. Sitten mies, herra E Song, 
näyttää punaista verkkokassia, joka 
on puolillaan hopeankiiltäviä, pieniä 
kaloja. Kuin silakoita tai pieniä särkiä 
tai isoja muikkuja.

Maalaistytön sormissa alkaa vipi-
nä. Voinko auttaa? Saan ryhtyä per-
heen äidin ja Marry-miniän kanssa 
hopeakaloja perkaamaan.

Mutta leveäteräinen veitsi tuntuu 
vasenkätiselle kömpelöltä ratkaisul-

Khmerinkielistä 
kuuntelijaperhettä tapaamassa
Kambodžan maaseudulla
Phnom Penhin aamu on juuri alkanut. Laskeudun Samouen Intalin talon portaita alas puutarhaan, jonka rautaportin 
takana odottaa valkoinen tila-auto. Työtoverit Krusa-FM:ltä, Sophary Sao ja Chann Sam kuljettajan kanssa, 
ovat valmiina päivän seikkailuun.

 Eila Murphy

Sophary Sao

Kalojen perkaaminen ei ole syntyperäiselle maalaistytölle outoa. Mediatutkija Eila Murphy tarjoutui innoissaan rouva Aum Songin avuksi. Hengessä mukana herra E Song ja pojantytär 
Ronyza.

Kala-ateriaa valmistamassa Hunnafy Song ja hänen puolisonsa Marry. Hunnafy on 
iäkkäämpien Songien poika.
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ta. Niinpä saan pienemmän veitsen. 
Näytämme Aum-rouvan kanssa 
toisillemme eri tapoja siivota kalaa – 
kumpikin pitäytyen omassaan.

Osaan sanoa
khmeriksi joki

Sophary Sao ehdottaa kävelylenkkiä. 
Jätän perheenäidin kalojensa pariin.

Pikkutyttö keltaisessa huivissaan 
ottaa hennosti minua kädestä kiinni 
ja ohjaa talojen välissä kiemurteleval-
le polulle. Hän selittää monia asioita 
khmerin kielellä.

Noin sadan metrin päässä talosta 
kimaltelee vettä. Saavumme joen ran-
taan. Tonle. Olen tyytyväinen – osaan 
sanoa khmeriksi tonle, joki.

Lempeä tuuli puhaltaa kasvoihini. 
Minäkin asuisin täällä mieluummin 
kuin Phnom Penhin keskustassa. On 
puhdasta ilmaa, vettä, tilaa kävellä!

Krusa-FM neuvoo
kuin vanhemmat

Krusa-FM:n jälkihoidosta vastaava 
Sophary Sao pitää päiväkirjaa yleisön 
yhteydenotoista. Songin perhe tuli 
tutuksi joulun seutuvilla vierailles-
saan radioasemalla Phnom Penhissä.

Joulunaikaan suoritetaan arvonto-
ja. Perhe voitti arvonnassa, joten he 
kävivät hakemassa palkintonsa. 
Herra Song kertoo kuunnelleensa 
Krusa-FM:ää kaksi vuotta.

– Minusta on mukavaa kuunnella 
radioa ja yleensä kuuntelen useam-
paa radiokanavaa. Eräänä päivänä 
kuunnellessani löysin sieltä Krusa-
FM:n taajuuden 99,5 MHz.

– Erityisesti minua kiinnostivat 
ohjelmien sisältö ja laulut. Per-
heemme on oppinut rakastamaan ja 
auttamaan toisiaan ohjelmien avulla. 
Krusa-FM on meille kuin vanhem-
mat, jotka antavat hyviä neuvoja ja 
opettavat meitä hyvään päivittäin. 
Kuunnellessani Krusa-FM:ää minusta 
tuntuu erilaiselta.

Herra Song on saanut myös 
vaimonsa ja koko perheensä kuun-
telemaan Krusa-FM:ää. Rouva Song 
mainitsee, että hänestä on mukavaa 

Rouva Song  mainitsee, 
että hänestä on mukavaa 
kuulla Jeesuksesta ja 
verrata Jeesusta omaan 
jumalakuvaansa.

kuulla Jeesuksesta ja verrata Jeesusta 
omaan jumalakuvaansa. Aum Song, 
kuten muutkin perheenjäsenet, on 
muslimi.

Vierailu päättyy
yhteiseen ateriaan

Herra Song on ammatiltaan kalastaja 
ja kuuntelee Krusa-FM:ää puheli-
mellaan veneessä, kun hän kalastaa. 
Hänen miniänsä puolestaan toimii 
kalamyyjänä torilla.

Perhe syö paljon kalaa. Miniä val-
misti vierailupäivänämme peratuista 
kaloista pihvejä. Kalat ruotoineen 

jauhettiin lihamyllyllä, ja niistä tapu-
teltiin yrttien kanssa ohuita pihvejä, 
jotka paistettiin öljyssä.

Valmistauduimme jättämään hy-
västejä perheelle. Mutta ei tule kuu-
loonkaan, että olisimme poistuneet 
ennen yhteistä ateriointia.

Songin perhe on tavattoman 
vieraanvarainen. Ensin he tarjosivat 
meille teetä, keksejä ja banaaneja. Ja 
sitten vielä lämpimän ruuan!

Kuuntelijat pitävät
yhteyttä keskenään

Ateriaa odotellessamme herra Song 

saa puhelun kännykkäänsä. Puhe-
lun jälkeen hän kertoo, että soittaja 
on tullut hänelle tutuksi Krusa-FM:n 
kautta.

Eli kuuntelijat ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään!

Sophary Sao voi olla tyytyväinen. 
Hän pitää hyvää huolta radioaseman 
yleisöstä, ja yleisö myös huolehtii 
toisistaan.

Krusa-FM:n perustajan Samouen 
Intalin näky kanavasta, joka tuo 
rakkautta, toivoa ja eheytymis-
tä ihmisten sydämeen, taitaa olla 
Kambodžassa	nykypäivää.	

 Eila Murphy

 Eila Murphy

Vieraatkin kutsuttiin syömään. Mukana olivat Krusa-FM:n autonkuljettaja ja huoltomies Hak Me sekä Krusan jälkihoitovastaava 
Sophary Sao.

Songit perhekuvassa Kambodžassa Kandalin maakunnassa: Ronyza (vas.), isoisä E, Afiya, isoäiti Aum, Hunnafy ja Marry. Herra Song on 
kalastaja. Hänen aloitteestaan koko perhe on alkanut kuunnella kristillisen perheradion Krusa-FM:n ohjelmia.
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 16.15–16.45 Rinnakkaiset
  Rukouksen paatis, yhteistä rukousta 
  tauon aikana. Sali.
  Testamentti ja sen tekeminen, Jarno 
  Tepora ja Timo Lankinen. Luokkahuone.

 17.00 Toivon ilta, pääjuhla, Sopheary Hem, 
  Anne Isokuortti ja Hanna-tiimi. K S

 19.00  Ilon paatis, lähetyskertomusten ilta ja 
  mukana olevien lähettien kiitosjuhla. 
  Jaakko Rusama (KLK), Anssi Nurmi 
  (arkkihiippakunta), Mehis Metsälä, 
  Parastoo Poortaheri, Merja Kauppinen 
  ja lähetit. K S

 21.00 Kesäyön konsertti. Satu Ranta ja Timo 
  Lankinen. Pyhän Ristin kirkko.
  Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

SUNNUNTAI 14.6.

 9.00 Toivon sana ja rukous: Pirjo Hyövälti ja 
  Salamat Masih. Rauman 
  seurakuntatalo.

 10.00 Piispanmessu, ”Kutsu Jumalan 
  valtakuntaan”, saarna piispa Kaarlo 
  Kalliala. 
  Sansan vapaaehtoisten työntekijöiden 
  ja lähettien siunaus. Pyhän Ristin 
  kirkko. K
  Lasten pyhäkoulu (Ks. kohta 
  Lapsiperheille)

 12–13.00 Lounas. Tarjolla Rauma-Salin alakerran 
  ruokasalissa.

 13.00 Toivon ateria, raamatunopetus, Olli 
  Kaukonen. S

 14.30 Paatista maailmaan, medialähetys-
  juhla, Kaarlo Kalliala, Sopheary Hem, 
  Jarno Tepora ja Juha Auvinen. K S

  Päätöskahvi

TERVETULOA!

                   Medialähetys Sanansaattajat                                          Rauman evankelis-luterilainen seurakunta

LAUANTAI 13.6.

 9.00 Hyppää paattiin, avajaiset, Juha 
  Auvinen, Seppo Sattilainen, Raija 
  Pajuniemi ja Medialähetyspäivien 
  suunnittelutiimi, Parastoo Poortaheri 
  (SAT-7 Pars). S

 10.00 Kasteen paatis, raamatunopetus,  
  Matti Korpiaho. S

 11.00 Tuskasta toivoon, radio toivon 
	 	 lähettinä	Kambodžassa,	Sopheary	Hem	
	 	 (FEBC-Kambodža).	K S

 12.30 Sydän toivoa täynnä, ”Raamattu-
  kahvila”, Marko Pihlajamaa, Keijo 
  Ahorinta ja Elina Braz de Almeida. S

 13.30–15 Lounas. Tarjolla Rauma-Salin alakerran 
  ruokasalissa.

 13.30–14  Toivon paatis, musisointia ja puheen-
  vuoroja tauon aikana.

 14.00 Rinnakkaiset
  Jumalan unelma Sansasta, Sansan 
  strategia 2016–2020 sekä media-
  lähetystyön kasvunäkymät seura-
  kuntien lähetystyössä. Jarno Tepora, 
  Juha Auvinen, Marja Soikkeli, Anitta 
  Vuorela,  Raija Pajuniemi ja Seppo 
  Saittinen. Vapaaehtoiset esillä. 
  Kahvio.

  Toivon sanansaattajana, arabian-
  kielinen medialähetystyö. Timo 
  Reuhkala, Marja-Liisa ja David Ezzine. 
  Sali. S

 15.00 Taajuudet
  1. Perheiden tapahtuma, 
  Parastoo Poortaheri. Kirkon piha 
  (Ks. kohta Lapsiperheille)
  2. Pioneerityötä Dalmatiassa, 
  Kristiina Erelä, Jakov ja Marja-Liisa 
  Mrcela. S
  3. Kutsu kasvuun opetuslapsena, 
  Mervi Viuhko, Anitta Vuorela 
  ja Marko Pihlajamaa.
  4. Mediatekniikan tulevaisuus ja 
  mahdollisuudet Jumalan työssä, Ilkka 
  Kastepohja, Eila Murphy ja tiimi.

 16–17.00 Tauko. Kahvio palvelee.

LAPSIPERHEILLE
La 13.6. klo 15–17.30 TOIVON PAATIS – koko 
perheen pihajuhla Pyhän Ristin kirkon pihassa, 
Luostarinkatu 1. Mukana mm. SAT-7 Pars -kanavan 
lastenohjelmien toimittaja Parastoo Poortaheri, 
Musiikki Ilon Helmet Laitilasta ja Auringon Säteet 
Kodisjoelta. Iloista puuhaa, peuhupaikkoja pienim-
mille, intialaisella riksalla ajelua ja jäätelöbaari 
palvelee!
Su 14.6. klo 10 Lasten pyhäkoulu piispanmessun 
aikana Pyhän Ristin kirkon lasten katedraalissa.

NUORILLE 
Pe 12.6. klo 18 Nuoren seurakunnan laulukirjan 
messu Pyhän Ristin kirkossa.

TIETOA
Tapahtumapaikkoina ovat Rauma-Sali, Satamakatu 
26, Rauman Pyhän Ristin kirkko, Luostarinkatu 1, ja 
Rauman seurakuntatalo, Luostarinkatu 1.
Rauma-Salilla tapahtuvaa ohjelmaa voi seurata 
suoralähetyksenä verkossa osoitteessa 
sansa.fi/nettitv.	Radio Dein taajuuksilla voi 
kuunnella koosteen päivien annista lauantaina ja 
sunnuntaina.
Yhdistyksen vuosikokous jäsenille pe 12.6. 
(huom. päivä!) klo 17.30 Rauma-Salilla.
Medialähetyspäivien vapaaehtoiseksi voi liittyä 
Suurella sydämellä -sivuilla: 
http://www.suurellasydamella.fi

Sansan Putiikki, lähetystori ja kahvio palvelevat 
päivien ajan Rauma-Salilla, Satamakatu 26.
Kahviossa on tarjolla sekä suolaista että makeaa.
Lounasta tarjolla Rauma-Salin ruokasalissa 
(Ks. ohjelma).
Pysäköinti Rauma-Salin pihalla, myös vieressä on 
vapaita pysäköintipaikkoja.

Majoitus Rauman majoitusliikkeissä, varaa 
majoituksesi mahdollisimman pian:
Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9, p. 02 837 821 
(92	€/2	hh,	82	€/1	hh)
Hotelli Vanha Rauma, Vanhankirkonkatu 26, 
p. 02 8376 2200
Hotelli City Hovi, Nortamonkatu 18.
p. 02 8376 9200
Best Western Hotelli Raumanlinna, Valtakatu 5,
p. 02 83 221
Best Western Hotelli Kalliohovi, Kalliokatu 25, 
p. 02 83 881

Muutokset mahdollisia

Lisätietoja Medialähetys Sanansaattajat, Hyvinkää, 
019 457 7700, sansa.fi

Lauantaina 13.6. Putiikki, lähetystori 
ja kahvio palvelevat klo 9–20.30

Sunnuntaina 14.6. Putiikki, lähetystori 
ja kahvio palvelevat klo 12–16.30

OHJELMA

LAHJAT LIIKKEELLE – 
medialähetyksen teemapäivä
Ilosanomaa Pyhältä maalta maailmalle pe 12.6. 
klo 12–17 (klo 11 lounas)
Rauma-Salissa, Satamakatu 26.

Päivän teemoja: Matkalla Pyhällä maalla, Evankeliumi 
tuo	toivoa	Kambodžaan	radion	kautta,	Satelliitti-
televisio ilon lähettiläänä lapsille Lähi-idässä, Löydä 
lahjasi seurakunnan rakennukseksi sekä Pienryhmä-
toiminta valloittaa.

Mukana	mm.	FEBC-Kambodžan	johtaja	Sopheary Hem, 
SAT-7 Parsin lastenohjelmien koordinaattori Parastoo 
Poortaheri, Turun arkkihiippakunnan kansainvälisen 
työn hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi, Kristiina 
Erelä, Satu Hauta-aho, Pekka Kiuttu, Raija Pajuniemi, 
virtuaalisesti Israelista Tanja Shoshani, Mervi Viuhko 
ja lauluryhmä Lapid.

Seminaaripäivä on suunnattu lähetystyöstä 
vastaaville seurakuntien työntekijöille, luottamus-
henkilöille, vapaaehtoisille toimijoille, Sansan 
jäsenille ja kaikille, jotka haluavat syventää tietojaan 
lähetystyöstä. Koulutukseen voi osallistua myös 
etänä, suoran nettilähetyksen välityksellä osoitteessa 
sansa.fi/nettitv.	Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset tarjoilua varten 1.6. mennessä 
sansa@sansa.fi	tai	p.	019	457	7700.	Lisätietoja	
mervi.viuhko@sansa.fi,	p.	050	551	6180.	Muista	
mainita erityisruokavaliosi. Päivän hinta on 20 euroa, 
sisältää tarjoilut ja materiaalin. Maksu paikan päällä, 
seurakunnille laskutusmahdollisuus.

Järjestäjinä Medialähetys Sanansaattajat ja 
Rauman rovastikunta.

K =kolehti	/	S = suora nettilähetys

TOIVON
PAATIS
Medialähetyspäivät Raumalla
13.–14.6.2015 Rauma-Sali, Satamakatu 26
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Marjut Chugh

 PERJANTAIAAMUNA SINNE vietiin 
kaasukeittimiä ja ruokaa. Ajattelimme, 
että ehkä siellä vietetään häitä; olihan 
täydenkuun aika, ja hindut tukeutuvat 
astrologiaan määritellessään hääpäi-
vää! Mutta ei, ei häitä!

Intiassa vietettiin perjantaina 5. 
maaliskuuta kevään juhlaa, holia, joka 
liittyy sadonkorjuuseen ja hedelmäl-
lisyyteen. Intialaisten mytologiassa 
palvotaan myös Krishnan ja Radhan 
välistä rakkautta, ja holin nuotiot 
kuvaavat Holikan, pahan henkilön, 
polttamista.

Juhla on helmi- tai maaliskuussa. 
Se kestää kaksi päivää, mutta meillä 
TWR-Intian toimistolla oli vapaata 
vain perjantaina.

Ensimmäisenä päivänä poltetaan 
suuria nuotioita, toisena eli tänä vuon-
na perjantaina ihmiset heittelevät vä-
rijauhetta tai -liuosta toistensa päälle. 
Holina sanotaan: ”Bura na mano, Holi 
hai! Älä välitä, on holi... Kaikki on 
sallittua!” Vedellä täytetyt ilmapallot 

lensivät meidänkin naapuritalojemme 
yläkerroksista alas kadulla kävelevien 
päälle.

HOLI-JUHLA MUISTUTTAA vähän 
raamatullista purim-juhlaa, jota 
myös vietettiin pari viikkoa sitten. Se 
perustuu Esterin kirjan tapahtumiin. 
On kyse muinaisen Persian eli Iranin 
valtakunnan historiasta.

Kuningas Kserkseen neuvonan-
taja Haman yritti tuhota juutalaisen 
kansan, kun juutalainen Mordokai 
ei suostunut kumartamaan hänen 
edessään. Mordokai järjesti serkkunsa 
Esterin Kserkseen hovin kauneus-
kilpailuihin. Ester pelasti kansansa 
päästyään kuninkaan suosioon kau-
neutensa ansiosta, ja edellisen vaimon 
jouduttua epäsuosioon.

Israelissa lapset pukeutuvat purimi-
na naamioasuihin, ja ilonpito on vähän 
kuin holi-juhlassa. Jotkut israelilaiset 
polttavat Haman-nukkeja. Historia tois-
taa itseään, sillä nykyisin uusia Haman-
hahmoja on taas maailmalla!

OMAN OSANI HOLISTA sain viime 
vuonna, kun juhlan aattona olim-
me riksalla menossa Sarojini Nagar 
-nimiselle kauppapaikalle. Riksassa ei 
ole lasi-ikkunoita, ja istuin Amarjitin 
kanssa avoimen kolmipyöräisen tak-
sin takaistuimella.

Äkkiä oikeaan ohimooni lensi kova 
pussi, jonka heitti kadulla ollut nuori-
mies. Tunsin kipua, ja poskeni turposi. 
Onneksi oikea silmäni säästyi. Herran 
varjelus oli ilmeinen! Pelonsekainen 
säikähdys kesti silti päiviä.  

Holi-juhlinnan aikana vähän kaikkea 
sanotaan Intiassa sallituksi
KIRJE KENTÄLTÄ Kovaääninen diskomusiikin jumputus kantautui korviin jo aamupäivällä vastapäisen kolmikerroksisen talon 
kattotasanteelta! Monta päivää tilaa oli koristeltu keltaisin, pinkein ja oranssinvärisin levein nauhoin.

 SÄHKÖMAGNEETTISTEN AALTOJEN hyödyntäminen 
ei ole ihmisen keksintö. Ehei! Jo maailmankaikkeuden 
aamussa rakas Luoja tiesi, että sinun, parahin lukijani, ja 
minun käden ulottuvilla kulkisi kännykkä.

Hän tiesi voivansa 2000-luvulla käyttää kaikenkattavia 
kantoaaltojaan ja tiukkaan pakattuja taskuvempaimia rak-
kaiden lastensa laajamittaiseen kokoamiseen ja pelastami-
seen.

SUOMEEN RANTAUTUI 15 VUOTTA SITTEN Hanna-työn 
rukousliike, joka on hyvä esimerkki Jumalan älytyö-
kaluista, joilla hän varustaa meitä Poikansa aloittaman 
lähetystyön jatkamiseen. Meille Suomen tuhannelle-
viidellesadalle hannalle on käsittämättömän suuri ilo 
seurata ja kuuluttaa Luojan nerokkuutta.

Maailmanlaajuiseksi kasvanut Hanna-työ on hyvin yk-
sinkertaista. Me rukoilemme yhteisen kalenterin mukaan, 
jossa joka kuukausi on toinen toistaan välttämättömäm-
pi pelastusaihe, esimerkiksi naiset sotien, ihmiskaupan 
tai äärimmäisen köyhyyden runtelussa. Rukous sytyttää 
meidät kokoamaan rahaa Naiset toivon lähteellä -radio-
ohjelmiin, jotta Aasian naiset kuulisivat ihanasta Jumalas-
tamme.

Osa meistä rukoilee itsekseen, osa kokoontuu Hanna-
piireihin, joita Herra on synnyttänyt Suomi-neidolle jo 
kymmeniä. Keskimäärin käynnistyy yksi uusi ryhmä kuu-
kaudessa jonnekin päin Suomea.

ON SIIS AIKA JUODA KAKKUKAHVEJA! Jo 15 vuotta olemme 
saaneet maistaa Herran hyvyyttä – sitä, kuinka hän on us-
kollinen ja vastaa rukoukseen. Raamatun lupaukset tule-

vat silmiemme edessä toteen. Kuinka meitä rohkaiseekaan 
kuulla tautien ja kokonaisten elämien parantumisista, 
oikeuden toteutumisesta ja olojen kohentumisesta. Kuinka 
on yhteisen kalenterin äärellä makeaa mannaa yhteys toi-
seen rukoilijaan yli kielimuurien ja maanpiirin.

Jumalan armotaloudessa eivät päde markkinatalouden 
lait. ”Mikään ei ole pientä Jumalalle, Hänen silmissään 
varpusella on suurempi arvo kuin palatsilla, yhdellä ys-
tävällisellä sanalla suurempi merkitys kuin valtiomiehen 
puheella.” (A. Russell, Jumala puhuu)

Ihmiselle monesti mitätön rukous, tuo maailman mo-
biilein värkki, onkin Jumalan monipuolisin sovellus ja 
arvokkain lahja.

MAISTUISIKO SINULLEKIN HANNA-TYÖ? Olet lämpimästi 
tervetullut! Merkitse kalenteriin Hanna-työn 
(Project Hannah) perustaja-johtajan 
Marli Spiekerin seuraava Suomen-
vierailu: Uskomaton nainen -juhla-
konferenssit 7.11. Turun Varissuon 
kirkossa ja 8.11. Jyväskylässä, 
Kuokkalan Pyhässä kirkossa. 

Mobiileista mobiilein rukous
ANNE ISOKUORTTI anne.isokuortti@sansa.fi

Jumalan armotaloudessa eivät päde 
markkinatalouden lait.

Leena Punkari

Marjut Chugh

Tänä vuonna emme menneet ulos holin aikana. Ennen pimeän tuloa musiikki vaimeni, ja 
kattotasanteella disko loppui.
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Mediatyöllä ihmiskauppaa vastaan
Intian Jharkhandin osavaltiossa Sansan tukema mediatyö käy ihmiskauppaa vastaan. Aihetta käsitte-
levää malpahariankielistä ohjelmaa on tuottanut Dumkassa sijaitseva Pohjoisen evankelis-luterilaisen 
kirkon (NELC) studio.

Juha Auvinen

Malpaharian puhujista noin 
12 000 elää koillisissa 
Jharkhandin ja Biharin 
osavaltioissa. Kirkon 

radiotyön tuloksena yli kaksituhatta 
malpaharia-heimoon kuuluvaa on tul-
lut kristityksi.

Vuonna 2012 alkanut yhteistyöpro-
jekti on tuottanut heidän kielellään 
sarjan raamatunkertomuksiin perus-
tuvia hengellisiä opetusohjelmia. Toi-
nen ohjelmasarja käsittelee sosiaalisia 
ongelmia, kuten alkoholi, lapsiaviolii-
tot,	ihmiskauppa,	terveys,	hiv/aids	ja	
hygienia sekä koulutus.

Muualta tulevat rikolliset houkut-
televat nuoria malpaharia-naisia kat-
teettomilla lupauksilla muun muassa 
Kolkatan suurkaupunkiin, jossa he 
päätyvät prostituoiduiksi. Vain harva 
kykenee palaamaan perheensä luo.

Ohjelmilla vaikutetaan ihmisten 
asenteisiin ongelmien vähentämisek-
si. Toisaalta heimon oloja pyritään 
edistämään muun muassa rohkaise-
malla perheitä kouluttamaan lapsen-
sa.

Projekti synnyttää
uskoa ja toivoa

Dumkan studion johtaja, pastori 
Lucia Tudu kertoi, että yhteistyönä 
Intian luterilaisten kirkkojen yhteis-
työelimen UELCI:n ja Sansan kanssa 
tuotettu materiaali on koskettanut 
monen malpaharia-kuuntelijan sy-
däntä.

– Sukdeo Dehri -niminen ei-kris-
titty malpaharia-heimon animistipap-
pi tuli kosketukseen radiotyönteki-
jöittemme kanssa. Hänen vaimonsa 
oli hyvin sairas, ja mies suoritti monia 
rituaaleja parantaakseen vaimon-
sa – turhaan. Uupuneena mies pyysi 
rukoilemaan puolestaan.

– Radiotyöntekijät keskustelivat ja 
rukoilivat hänen kanssaan ja kehot-
tivat hakemaan vaimolle asianmu-
kaista hoitoa. Vaimo parani. Sukdeo 
alkoi käydä jumalanpalveluksissa ja 
tuli vakuuttuneeksi myös cd-levyllä 
kuulemastaan evankeliumista. Hän ja 
hänen perheensä päättivät ottaa vas-
taan Jeesuksen, Lucia Tudu iloitsee.

Sitten alkoivat Lucia Tudun mu-
kaan perheen vaikeudet: Ei-kristityt 
kyläläiset alkoivat jatkuvasti ahdis-
tella perhettä. Sukdeo ei voinut sietää 
tätä ja löi yhtä kiusaajista. Kiusaajat 
raportoivat poliisille. Poliisi kuiten-
kin sanoi, ettei uskonasiassa kukaan 
voi pakottaa toista, ja vaati kiusaajia 
allekirjoittamaan sopimuksen, jonka 
mukaan he lopettavat ahdistelun.

– Sukdeon mielestä ei ollut hänen 
tekonsa, että hänestä tuli kristitty. 
Kun hän on päättänyt uskoa Jeesuk-
seen, kukaan ei voi sitä estää. Sukde-
on kuusihenkinen perhe kastettiin 18. 
tammikuuta 2015.

Paikalliset kopioivat
aineistoa toisilleen

Projektia tukevat Luterilainen maa-
ilmanliitto (LML) ja Medialähetys 
Sanansaattajat (Sansa). Sen päätoteut-
taja on Intian yhdistyneet luterilaiset 

kirkot (UELCI) viestintäosastoineen. 
Vastaavanlainen projekti on toteutet-
tu myös kuvi- ja vagiripoli-heimojen 
kielillä.

Ohjelmia jaetaan muun muas-
sa cd-levyillä ja sd-muistikorteilla. 
Aineiston käsiinsä saaneet kopioivat 
ja levittävät sitä itsekin. Näin evanke-
liumi leviää.

Vuosina 2015–2017 projekti laaje-
nee yhdeksään kieliryhmään. Käytän-
nössä UELCI:n jäsenkirkot valitsevat 
alueeltaan mediakoulutukseen joukon 
nuoria, jotka sitten tuottavat ohjelmia 
omalla äidinkielellään. Kouluttajana 
on myös Sansan toinen paikallinen 
kumppani, TWR-Intia.

Sansa on tukenut TWR:n kristil-
listä mediatyötä Intiassa vuodesta 
1988. Tänä vuonna Sansan tuella 
radioidaan ohjelmia 17 kielellä. Myös 
TWR-Intian työyhteydessä toimivien 
Sansan projektityöntekijöiden Amar-
jit ja Marjut Chughin hindinkielinen 
Sinun toivosi -televisio-ohjelma kan-
taa hedelmää.

Sansan rahoittamien ohjelmien vai-
kutuspiirissä elää lähes 500 miljoonaa 
intialaista.

Luterilaiset
kirkot kasvavat

Tammikuussa UELCI:n 11 jäsenkir-
kon johtajat sekä ulkomaisten yh-
teistyökirkkojen ja lähetysjärjestöjen 
edustajat, yhteensä noin 60 henkeä, 
pohtivat yhdessä lähetystyön haastei-
ta nykypäivän maailmassa.

Joka toinen vuosi järjestettävässä 
yhteistyökokouksessa Mahabalipu-
ramissa, Tamil Nadun osavaltios-
sa, Suomen kirkon arvovaltaiseen 
osallistujajoukkoon kuuluivat kirkon 
lähetystoimikunnan puheenjohta-
ja, Lapuan piispa Simo Peura, joka 
neuvottelun pääalustuksessa korosti 
kokonaisvaltaista lähetysnäkemystä 
ja kertoi kirkkomme lähetysstrategian 
tavoitteista, ja rouva, kasvatustietei-
den tohtori Anni Peura sekä piispain-
kokouksen pääsihteeri, dosentti Jyri 
Komulainen. Sansasta kokoukseen 
osallistui medialähetysjohtaja Juha 
Auvinen.

– Medialähetystyö puolustaa hyvin 
paikkaansa Intian kaltaisessa maassa. 
Työllä tavoitetaan uskomattoman suu-
ri joukko ihmisiä, jotka eivät ole kuul-
leet mitään Jeesuksesta ja kristinuskon 
sanomasta. Tärkeää on Sansan yhteis-
työ paikallisten luterilaisten kirkko-
jen kanssa. Ilman niitä mediatyön 
”jälkihoito” olisi vaikeaa. Tätä kautta 
medialähetystyöstä tulee kirkkojen 
omaa työtä, jota ne tukevat ja johon ne 
sitoutuvat, Simo Peura kuvaili.

Dumkan radiostudion johtaja, pastori Lucia Tudu iloitsee UELCI:n ja Sansan kanssa toteu-
tetusta yhteistyöprojektista, jonka kautta evankeliumi on koskettanut monen malpaha-
ria-heimoon kuuluvan kuuntelijan sydäntä.

Sansan kokonaisvaltaiselle työnäylle kiitosta Intiassa

Juha Auvinen
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KUTSU

Medialähetys Sanansaattajat ry:n 
jäsenille
sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen

Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsutaan 
sääntömääräiseen kevätkokoukseen Raumalle 
perjantaina 12.6.2015 klo 18. Rauma-Sali, 
Satamakatu 26.

Käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat sääntö-
määräiset asiat.

Tarjoilu alkaa klo 17.30. Samassa rakennuksessa 
on samana päivänä klo 12–17 Lahjat liikkeelle – 
medialähetyksen teemapäivä.

Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen viimeistään 
18.5.2015	erja.tillgren@sansa.fi	
tai p. 050 564 3843.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Medialähetys Sanansaattajat ry., hallitus

VISIOMATKA
Istanbuliin Turkkiin 
11.–15.9.2015
Lähde ensi syksynä Aasian portille tutustumaan 
kristilliseen radio- ja satelliittitelevisiotyöhön sekä 
luterilaiseen seurakuntatyöhön. Lento pe 11.9. Helsinki-
Istanbul, paluu ti 15.9. Istanbul-Helsinki. 
Matkanjohtajina toimivat vapaaehtoistoiminnan johtaja 
Mervi Viuhko ja mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohja. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on NesTravel.

Matkan hinta 850 €/2 hh, lisämaksu 120 €/1 hh. 
Hintaan sisältyy majoitus puolihoidolla (aamiaiset 
ja illalliset), suorat lennot Turkish Airlinesilla sekä mat-
kaohjelman mukaiset liikkumiset. Lisäksi koko ohjel-
man, retket mm. jokiristeilyn sekä sisäänpääsymaksut 
museoihin.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä Mervi Viuhko, 
mervi.viuhko@sansa.fi, p. 050 551 6180.

Lisätietoa ohjelmasta Merviltä ja sansa.fi/ystavamatkat.

Intiassa kristittynä 
olemisella on korkea 
hinta, joskus jopa 
elämän suuruinen.

Kirkkoon liittyi 
ennätysmäärä 
ihmisiä 2014
Kirkon tiedotuskeskus

  VUONNA 2014 SUOMEN 
evankelis-luterilaiseen kirk-
koon liittyi 15 701 henkilöä. 
Luku on suurempi kuin kos-
kaan ennen.

Erityisen paljon kirkkoon 
on liitytty vuoden lopussa. 
Joulukuussa 2014 kirkkoon 
liittyi lähes 1 400 ihmistä, kun 
edellisenä vuonna vastaava 
luku oli 892.

– Viime joulukuussa kirk-
koon liittyi useita satoja hen-
kilöitä aikaisempaa enemmän. 
Tämä saattaa kertoa uudenlai-
sesta ilmiöstä, jossa kirkon jul-
kiset kannanotot aiheuttavat 
myös paluuliikennettä, sanoo 
Kimmo Ketola, Kirkon tutki-
muskeskuksen vs. johtaja.

Kirkkoon liittyminen on 
kasvanut samaa tahtia kuin 
uskonnollisiin yhdyskuntiin 
kuulumattomien osuus väes-
töstä.

Vuonna 2013 kirkkoon liit-
tyi 14 653 henkilöä.

KIRKOSTA EROAMISIA kirjat-
tiin 31.12.2014 mennessä 78 
300 kappaletta, joka on selke-
ästi keskimääräistä suurempi 
luku.

Vuonna 2013 kirkosta erosi 
58 965 henkilöä. Luvussa on 
järjestelmävaihdoksen takia 
mukana myös vuoden 2012 
lopun tapahtumia.

Evankelis-luterilaisten seu-
rakuntien väkiluku oli vuoden 
2014 lopussa 4 034 235 henki-
löä. Kirkkoon kuului näin 73,7 
prosenttia suomalaisista.

Kirkkohallituksen kans-
liapäällikkö Jukka Keskita-
lon mukaan kirkko on viime 
vuoden jäsenyysmuutoksista 
huolimatta Suomen suurin 
yhteisö.  

– Minut yllätti tieto, että 
Intiassa on noin 4,6 miljoo-
naa luterilaista kristittyä. Se 
on enemmän kuin omassa 
kirkossamme. Lisäksi Intian 
luterilaiset kirkot ovat kasva-
via kirkkoja.

Intian luterilaiset kirkot 
ovat kooltaan ja voimava-
roiltaan keskenään hyvin 
erilaisia. Kirkot huolehtivat 
monipuolisesti lähetystehtä-
västään ja tukevat syrjittyjen 
vähemmistöjen aseman pa-
rantamista. Valtaosa kirkko-
jen jäsenistä tulee samoista 
ryhmistä.

– Olin vaikuttunut siitä, 
kuinka sitoutuneesti paikal-
liset kristityt ottivat omak-
seen evankelioimistyön. Oli 
puhuttelevaa huomata, että 
syrjityt vähemmistöt, kastit-
tomat dalitit ja heimokansat, 
adivasit, ovat työn painopis-
teenä. Evankeliumin sanoma 
muuttaa heidän elämäänsä ja 
antaa tulevaisuuden mahdol-
lisuuksia, Anni Peura sanoi.

– Intian kristityt ovat tällä 
hetkellä hindunationalistien 
vihamielisyyden kohteena. 
Intiassa kristittynä olemisella 
on korkea hinta, joskus jopa 
elämän suuruinen. Tämä oli 
meille suomalaisille tärkeä 
muistutus.

Peurat vierailivat Intiassa 
ensimmäistä kertaa.

Suuri maa tarvitsee
evankeliumia

Viimekeväisten vaalien 
jälkeen Intian poliittinen ja 
uskontotilanne on muuttu-
nut. Hindunationalismi on 
taas nostanut päätään, ja 
vähemmistöjen oikeuksia on 
rajoitettu.

Kristittyjä vastaan on 
hyökätty väkivaltaisesti ja 
heitä on pakkokäännytetty 
hindulaisuuteen. Useita kirk-
korakennuksia on tärvelty. 
Hallitus jopa esitti, että jou-
lupäivää 25.12., olisi vietetty 
valtakunnallisena hyvän hal-
linnon päivänä, mikä torjut-
tiin laajasti.

Intian kristityt yli kirkko-
kuntarajojen ovat yhdessä 
vedonneet maan hallitukseen 
ja pääministeri Narendra 
Modiin perustuslain takaa-
mien vähemmistöjen oikeuk-
sien turvaamiseksi. Kristityt 
ovat myös yhdessä auttaneet 
levottomuuksien uhreja.

Intian luterilaisten kirkko-
jen näkemys on, että lähetyk-
sen tulee olla kokonaisval-
taista. UELCI:n pääsihteeri 
Augustine Jeyakumarin mu-
kaan Intian kirkoilla on huoli, 
että monet pohjoisen kirkot ja 
lähetysjärjestöt ovat unohta-
neet evankeliumin julistami-
sen ja antavat tukensa vain 
sosiaalisiin projekteihin.

Hän kiitti Sansaa tasa-
painoisesta työnäystä, jonka 
kärkenä on evankeliumin 
vieminen siitä osattomille 
median välityksellä.  

Juha Auvinen

Piispa Simo Peura ja rouva Anni Peura saivat Ranchin luterilaisen 
Bethania-tyttökoulun oppilailta perinteisen käsienpesu- ja kukkaterveh-
dyksen. Evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon vastavalittu moderaattori, 
piispa Johann Dang kuvasi tilanteen Facebook-sivulleen.
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Pääsiäinen on sovituksen juhla

 RUKOUS Kun katsoo nuoria poikia 
kuvissa entisen Neuvostoliiton vankiloista, 
tulee paha mieli. Jotakinhan he ovat kai 
tehneet väärin, mutta silti. Lapsia 
vankilassa…
 Kun näkee uutisissa, miten 
kiihkoilija jossakin Lähi-idässä tai 
Keski-Aasiassa surmaa vangitun raa’asti 
teräaseella, alkaa ahdistaa. Kun kuulee 
uutisista, miten Intiassa on taas 
joukkoraiskattu nainen… Kun lukee 
olosuhteista Ukrainassa, Pohjois-
Koreassa, Afganistanissa…
Voi Taivaan Isä!  
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LÄHTEELLÄ Pääsiäisen suuri sanoma kertoo, että meillä on armollinen Jumala. Hiljaisen viikon aikana 
keskitymme kirkoissa käsittelemään sovituksen keskeisiä asioita. Jokaisena iltana on oma teemansa 
Jeesuksen kärsimyshistoriasta.

Matti Korpiaho

Intiassa suomalaisen lähetystyön 
alueella 1860-luvun alussa eräs 
Jumalaa etsivä mies oli seuran-
nut lähetystyöntekijöiden julis-

tusta. Hän nousi yllättäen seisomaan 
ja huusi riemuissaan:

– Ihanaa, ihanaa. Johan minä olen 
sanonut, että täytyy olla armollinen 
Jumala.

Tästä alkoi herätys tuolla alueella.

Suuri sanoma
armollisesta Jumalasta
Pääsiäisen suuri sanoma kertoo, että 
meillä on armollinen Jumala, sovitus 
kaikista rikkomuksistamme.

Hiljaisen viikon aikana keskitym-
me kirkoissa käsittelemään sovituk-
sen keskeisiä asioita. Jokaisena iltana 
on oma teemansa Jeesuksen kärsi-
myshistoriasta. Luterilaisessa hengel-
lisessä perinteessä kutsutaan itsetut-
kisteluun pohtimaan oman sielunelä-
män asioita Jeesuksen paastonajan ja 
kärsimysviikon tapahtumien äärellä.

Profeetta Jesaja kirjoitti profeetalli-
sesti jo ennakkoon suuresta sovituk-
sesta kirjansa luvussa 53, jakeissa 4 
ja 5: Hän kantoi meidän kipumme, otti 
taakakseen meidän sairautemme. Omista 
teoistaan me uskoimme hänen kärsivän 
rangaistusta, luulimme Jumalan häntä 
niistä lyövän ja kurittavan.

Vaikka meidän rikkomuksemme oli-
vat hänet lävistäneet, ja meidän pahat 
tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi 
rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, 
hänen haavojensa hinnalla me olemme 
parantuneet.

Tätä syntiemme sovittajaa, Mes-
siasta, Israelin hurskaat odottivat 
vuosisatojen ajan. Aika täyttyi ja 
ristillä kärsimystensä keskellä Jeesus 
huusi: ”Se on täytetty” (Joh.19:30). 
Sitä ennen toinen ristin ryöväreistä 
ymmärsi, että Jeesus kärsi juuri hänen 
rikkomustensa vuoksi ja sai ottaa us-
kossa vastaan sovituksen sanan.

Apostolien ankkurina
sovitustyö ristillä
Apostolit ankkuroivat sanomansa ris-
tin sovitustyön ympärille. Pietari piti 
puhetta Jerusalemissa ja osoitti, että 
Jumala sillä tavoin pani täytäntöön 
sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut 
kaikkien profeettojen suulla: Hänen 
Voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla (Ap. 
t. 3:18).

Filippos selvitti etiopialaiselle 
hoviherralle juuri Jesajan kirjan lukua 
53. Sovituksen sanan selittäminen 
synnytti etiopialaisen sydämessä us-
kon, johon hän tunnustautui sanomal-
la: Minä uskon, että Jeesus Kristus on 
Jumalan poika. Filippos kastoi hänet 
tähän uskoon (Ap. t. 8:38–39).

Myöhemmin Pietari piti kotiseu-
roja Corneliuksen kodissa. Lyhyessä 
puheessa Pietari kiteytti sanomansa 
julistaen, että hänestä kaikki profeetat 
todistavat, että jokainen, joka uskoo 

häneen, saa hänen nimensä voimasta 
synnit anteeksi (Ap. t. 10:43).

Paavali ja Barnabas olivat ensim-
mäisellä lähetysmatkallaan Pisidian 
Antiokiassa. He saivat julistaa evan-
keliumia Jeesuksesta. Paavali julisti 
rohkeasti: Tietäkää siis, veljet; hänen 
ansiostaan teille julistetaan synnit an-
teeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, 
joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saa-
vuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen 
lain avulla ette voineet saavuttaa (Ap. 
t. 13:38–29).

Pyhässä ehtoollisessa
Herramme ruumis ja veri
Meidän on syytä pitää mielessä apos-
tolien ajan julistus ja nähdä, miten 
selkeä sanoma heillä oli sovituksen 
tuomasta anteeksiantamuksesta, van-
hurskaudesta ja rauhasta.

Tämän sanoman saamme ottaa 
vastaan hyvin henkilökohtaisesti. 
Mitä aidommin ja syvällisemmin 
olemme sen äärellä, sitä suurempi 
helpotus on sydämelle, kun Herra 
itse sanassaan vakuuttaa, miten Jee-
suksen kärsimys ja ristinkuolema on 
sijaiskuolema olemuksessani olevien 
ja tekemieni syntien vuoksi. Tämän 
sanoman kuuleminen vapauttaa mi-
nut henkilökohtaisesti myös synnin 
seurauksista.

Pyhässä ehtoollisessa saamme 
kuulla nämä vakuuttavat sanat uudel-
leen ja uudelleen: Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen ruumis ja Herramme 
Jeesuksen Kristuksen veri minun ja 
sinun puolesta annettu ja vuodatettu.

Matkamuistoja Pietarin
nuorisovankilasta
Tämän yksinkertaisen sanoman 
kanssa joutuu kilvoittelemaan koko 
elämän ajan. Opetuksiakin Jumala 
antaa ajoittain. Yksi sellainen opetus 

Jumalan kädestä tapahtui nuorisovan-
kilassa Pietarissa vuosia sitten. Ryh-
mämme pääpuhuja ja evankelista oli 
kuuluisa entinen elinkautisvanki Rei-
jo ”Klinu” Loikkanen, joka oli saanut 
syntinsä anteeksi ja armahduksen.

Sellien pienet luukut avattiin, ja 
meitä tuijottivat monet keskenkas-
vuisten poikien kasvot. Sieltä he seu-
rasivat kokouksen kulkua ja ottivat 
ilolla vastaan myös Pipliaseuran lah-
joittamat Raamatut. Osa pojista istui 
rauhallisesti käytävälle asetetuilla 
tuoleilla. Kun kokouksemme oli ohi, 
parin sellin ovet avattiin, ja muutamat 
pojat kutsuivat meidät selliinsä katso-
maan aarteitaan.

Pojat kaivoivat kätköistään esille 
kauniit kortit, joissa oli punaisella 
kuva sydämestä ja tekstinä päällä 
tuo Jesajan kirjan luvun 53 sanoma. 
Saimme nuo kortit matkamuistoiksi 
vankilasta.

Me luulimme opettaneemme po-
jille, mitä tarkoittaa sovitus, mutta he 
antoivat meille opetuksen. Kalleimpa-
na aarteenaan he pitivät punaista sy-
dämenkuvaa ja sanomaa sovituksesta 
sekä siitä tulevasta rauhasta.

En ole voinut unohtaa tuota tapaa-
mista. Pääsiäisen aikaan se palautuu 
mieleeni uudelleen ja uudelleen. Van-
kilan pojat kertoivat meille, että on 
Vapahtaja, joka kantoi rangaistuksen 
ja antoi heille rauhan.

Palvellessani lähetysjärjestössä on 
sydämeni halu ollut pitää esillä sovi-
tuksen sanomaa, joka koskettaa koko 
maailmaa. Samalla yhdenkin ihmisen 
pelastuminen tuon sanoman voimasta 
on Jumalalle tärkeä. Evankeliumi on 
sanoma sovituksesta ja Sovittajasta, 
joka meille on annettu lahjaksi, koska 
”Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä 
olisi rauha.”  

Voi Taivaan Isä!

Me luulimme 
opettaneemme 
pojille, mitä 
tarkoittaa 
sovitus, mutta 
he antoivat 
meille 
opetuksen.

Matti Korpiaho
Nuorisovankilan pojalla 
on kaulassaan krusifiksi ja 
kädessään venäjänkielinen 
Raamattu, Suomesta saatu. 
Vuosi on 1994.

14   Lähde 2/2015



Evankeliumia kaikille kansoille

MIKKO HURSKAINEN hallituksen jäsen

 ENSIMMÄINEN LÄHETYSMATKANI tapahtui Siperiaan 
Matti-papin (Vuolanne) joukoissa. Matkasimme Novosi-
birskiin, Krasnojarskiin, Turuhanskiin, Kellogin kylään, 
Igargaan ja takaisin.

Polkuni on vienyt Radio Dein palvelukseen, toimin siel-
lä myynnin tehtävissä. FM-taajuuksien kautta tapahtuva 
evankeliumin levittäminen on tullut Radio Deissä tutuksi.

Medialähetys Sanansaattajat toteuttaa kustannusteho-
kasta evankeliointia ihmisille, joita on muilla tavoin vaikea 
tavoittaa. Lähetystyöntekijöiden tarvetta se ei poista, vaan 
kaikki yhdessä toimimme evankeliumin kertomiseksi kai-
kille kansoille.

USKON POLKU JEESUKSEN tuntemiseen on ihmeellinen 
ja yksilöllinen. Etsikkoajan ja uskoontulon jälkeen alkaa 
silmät avaava matka, jossa laput poistetaan silmiltä, ja Jee-
suksen merkitys avautuu ihmeellisellä tavalla.

Suurella ilolla otin vastaan uutisen, että Sansa laajentaa 
lähetystyötä vuonna 2015 Israelissa tukemalla venäjänjuu-
talaisille suunnattua raamatunopetusohjelmaa nettitelevi-
siossa.

Saakohan sukupolvemme nähdä ajan, jolloin juutalais-
ten silmiltä otetaan pois laput, jotka estävät heitä näkemäs-
tä Jeesuksen pelastajana? Jeesuksen, jonka kautta käy ainoa 
polku kotiin kirkkauteen.

Israel-työ tuo siunausta myös Sansan työlle. “Minä siu-

naan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua 
kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kai-
kille maailman kansoille” (1. Moos. 12:3).

MIKSI SUOMALAISTEN PITÄÄ auttaa Jumalan omaisuus-
kansaa? Siihen vastaus löytyy Raamatusta (Jes. 62:11–12). 
“Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut: - Sanokaa 
tytär Siionille: Katso, sinun pelastajasi saapuu, hän kul-
jettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on 
omikseen hankkinut. Heitä kutsutaan nimellä 
Pyhä kansa, Herran lunastamat, ja sinua nimellä 
Kaivattu kaupunki, Kaupunki, jota ei hylätä.”

Maailman ääriin on vanhemmissa raamatun-
käännöksissä maan ääriin. Israelista katsottuna 
myös Suomi kuuluu maata pitkin kuljettuna 
maan ääriin. Eli meille asti on Herra kuuluttanut: 
- Sanokaa tytär Siionille (huom. sanokaa 
on käskymuoto).

EVANKELIUMIA HALUAN osaltani 
olla viemässä tehokkaasti kaikille kansoille 
ja erityisesti myös tytär Siionille. 
Olen kiitollinen, että pääsen osallistumaan 
Sansan tiimiin ja työskentelemään 
Sansan hallituksessa. 

Kristinusko, juutalaisuus ja islam – 
mikä yhdistää, mikä erottaa?

Timo Vasko

 SUOMESSA YHTEEN Jumalaan 
uskovien kolmen uskonnon kannatta-
jien ja jokaisen uskon erilaisia perus-
teita on valaistu suurelle yleisölle, 
parast’aikaa lukemalla Koraania läpi 
radiossa.

Juutalaisuus ja islam ovat käy-
tännöllisen uskonnon harjoittamisen 
kannalta, Muhammadin asemaa pro-
feettana lukuun ottamatta, jopa varsin 
lähellä toisiaan. Molemmat pitävät 
ongelmallisena kristillistä kolminai-
suusoppia, painottavat uskonnollista 
lakia ja yksijumalaisuuden keskei-
syyttä, eikä niillä ole pappeutta.

KAIKKI KOLME ammentavat Raama-
tusta, mutta koko Raamattu, Vanha ja 
Uusi testamentti, on ainoastaan kris-
tittyjen uskon perusta. Kristinuskossa 
tähdennetään uskoa Jumalan armoon 
ja syntien anteeksiantoon Jeesuksessa 
Kristuksessa, Jumalan ihmiseksi tul-
leessa Pojassa.

Kristinuskoon, islamiin ja 
juutalaisuuteen liitetyt 
tunnukset.

Jeesus Kristus eli, kuoli, nousi kuolleista ja palaa vielä toimittamaan viimeisen tuomion. Mooses ja 
Muhammad elivät ja kuolivat. He kumpikin astuvat viimeisenä päivänä Jeesuksen Kristuksen 
tuomittavaksi.

Tätä asemaa Jeesukselle ei juutalai-
suudessa eikä islamissa anneta, vaik-
ka Jeesuksen merkitystä arvostetaan. 
Erityistä on, että Jeesus Kristus eli, 
kuoli, nousi kuolleista ja palaa vielä 
toimittamaan viimeisen tuomion. 
Mooses ja Muhammad elivät ja kuo-
livat. He kumpikin astuvat viimei-
senä päivänä Jeesuksen Kristuksen 
tuomittavaksi, käyden sen jälkeen oi-
kealle tai vasemmalle. Ero Jeesuksen, 
Mooseksen ja Muhammadin välillä 
on selvä.

LÄHI-IDÄSSÄ YLEISEN käsityksen 
mukaan juutalaisuudessa ja islamis-
sa eletystä elämästä riippuu kaikki 
myöhemmin tapahtuva. Kuoleman 
jälkeen jokainen astuu Jumalan eteen 
elämässä tehtyjen tekojen punnituk-
seen. Juutalainen ja muslimi henki-
lökohtaisesti itse kantavat elämänsä 
hyvien puolien lisäksi myös syntinsä 
tuomiolle Jumalan eteen. Ei ole ke-
tään, joka toteuttaisi sijaissovituksen. 
Jäädään sen varaan, että Jumala on tai 

ei ole armollinen.
Kristitty samassa tilanteessa tur-

vautuu hänen puolestaan Kristuksen 
ristillä täyttämään kaiken synnin 
puhdistavaan riittävään sovitustyö-
hön. Siitä on vakuutena kolmiyh-
teisen Jumalan tahdosta Kristuksen 
nouseminen kuolleista.

Juutalaisuudessa ja islamissa 
ihmisellä on viimeiseen hetkeen asti 
epävarmuus siitä, onko vaakakupis-
sa riittävästi hyvän puolesta painoa 
päästä paratiisiin vai onko edessä 
syntisen ja sovittamattoman elämän 
johdosta tuomio kadotukseen.

KRISTITYN PELASTUSVARMUUS tästä 
poiketen perustuu ainoastaan Jeesuk-

sen Kristuksen täyttämään sovitus-
työhön, joka riittää. ”Se on täytetty.” 
Omakohtainen kokemus siitä herättää 
rakkauden kolmiyhteiseen Jumalaan 
ja saa halun toteuttaa tässä ja nyt 
Pyhän Hengen ohjaamana lähimmäi-
set ja luomakunnan huomioonottavia 
epäitsekkäitä ja eettisiä tekoja.

Niistä iankaikkinen pelastus ei 
kuitenkaan riipu. Ne ovat Kristus-
uskon vaikuttamia Hengen hedelmiä. 
Pääsiäisen sanoma muuttuu käytän-
nöksi, jossa evankeliumin ilosanoman 
levittäminen nykyaikaisen medialähe-
tystyön avulla tulee rakkaaksi!  

Kirjoittaja on teologian tohtori ja missio-
logian dosentti.

Leena Punkari
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Kauneimmat hengelliset 
laulut cd 12 € TARJOUS!
Johann Tilli, basso. Kamari-
kuoro Kampin Laulu, kamari-
orkesteri Soli Deo Gloria, joh-
tajana Juhani Lamminmäki.

Miika Auvinen 
Lapsi Kuninkaan cd 5 € 
TARJOUS!

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

Laula kanssani dvd 
+ cd 22 €
Dvd:ssä karaoke-
tekstitys. Lasten-
lauluja ja -virsiä. 
Runsaasti esiin-
tyjiä, mm. Arja ja 
Pekka Simojoki. 
Mukana lauluvihko.

Sydän-muistitikku 59 €
Jukka Norvannon Raamattu 
kannesta kanteen -opetuk-
sista kaikki 4 evankeliumia 
MP3-muodossa. Muistitikun 
koko 8 gigaa. Sisältää lahja-
rasian ja kaulaketjun.

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

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 
15	€/kpl	tai	22	€	/	2	kpl	
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetus-
ta käsittelevät Matteuksen 
evankeliumia lähetyksen ja 
kutsumuksen näkökulmasta. 
Opetusosiossa on kysymyk-
siä pohdittavaksi. Lisäksi 
tosikertomuksia maailmalta 
evankeliumin muuttavasta 
voimasta.

KIRJOJA

Seija 
Uimonen
Hän nostaa 
tomusta 
29 € 
UUTUUS!
Elämää Kro-
atian evan-
kelisessa 
kirkossa. 
Muistoja 
ihmisistä ja tapahtumista Ui-
mosen värikkään ja vaiheik-
kaan  elämän varrelta.

Pia Rendic
Ihmiskau-
pan kasvot 
24,90 € 
UUTUUS!
Gary Hau-
gen on 
todennut, 
että kaikis-
sa historian 
suurissa hä-
peällisissä tapahtumissa on 
taustalla kertomatta jätetty 
totuus ja nimeämättä jätetty 
paha. Kirjoittaja työskentelee 
Kyproksessa seksiperäisen 
ihmiskaupan uhrien ja hei-
dän lastensa parissa.

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

Juha 
Vähäsarja
Huolta 
vailla 12 € 
TARJOUS!
Jumalan 
kämmenel-
lä 12 € 
TARJOUS!
Joka päivä

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

Jukka Norvanto
Genesis 25 €
Evankeliumi Mooseksen 
mukaan. Kertoo maailman 
luomisesta, alusta. Uusi 
selitysteos avaa erinomai-
sesti sitä, miten tässä on alku 
myös evankeliumille.
Tahtoisin olla hyödyksi 5 €
Tahtoisin antaa anteeksi 3 €

Olof Edsinger – Jukka 
Norvanto
Siunattu antaminen 14 €
Voiko ihminen ostaa Jumalan 
siunauksen elämäänsä anta-
malla omastaan?

Hannu 
Pelkonen
Voihan 
Venäjä! 
25 €
Rakenta-
jarovastin 
matkassa 
Suomen 
suvun 
maille

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 €
TARJOUS

Ole Hallesby
Rukouksen ihmeellinen 
maailma 25 €

Urho Muroma
Aamun ensimmäinen 3 €
Iltavartio 3 €

Päivi Niemi
Hyvää mieltä & tunnetaitoja 
39 € UUTUUS!
Monipuolinen työkalupakki 
jokaiselle, joka haluaa kehit-
tää tunnetaitojaan ja vahvis-
taa itsetuntoaan.

Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €

Heikki Mustakallio – Pertti 
Pietarinen (toim.)
Armon leipää riihirukiista 
10 € TARJOUS!
Hartauksia saarnoista.

LAHJAKIRJOJA

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 € UUTUUS!
Tarinoita arkeen ja juhlaan. 
Erilaisiin arjen ja juhlan 
hetkiin löytyy Jumalan sana 
siunaukseksi, hymyksi, loh-
dutukseksi ja rohkaisemaan.

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

Pia Perkiö
Vierelläsi 23 € UUTUUS!
Sanoja suruun

Hilkka Olkinuora – Jaakko 
Vuorenmaa
Surun vuosi 25 €

ÄÄNITTEITÄ

Minna Immosen 2-osaiset 
jättikortit 5,90 € 
Yo-kortteja, äitienpäivä- ja 
muita ruusukortteja. 
Mukana kuoret. 
Sansan 2-osainen kortti 2 € 
Onnittelukortti Rusokirsik-
ka, kannessa: Sydämelliset 
onnittelut. Raamatunlau-
seella: Herra sinun Jumalasi 
on sinun keskelläsi, sankari 
joka auttaa. Hän ilolla iloit-
see sinusta, hän on ääneti, 

KORTTEJA

sillä hän rakastaa sinua, hän 
sinusta riemulla riemuit-
see. (Sef. 3:17). Kuva: Anne 
Rajala.
Sansan 1-osaiset onnittelu-
kortit 1 €
Onnittelu-, kukka- ja 
maisemakortit 5	€/nippu	
(sis.10 kpl) TARJOUS! 
Jokaisessa nipussa viisi 
erilaista korttia eli kaksi 
jokaista. Lisäksi ilmainen 
2-osainen äitienpäiväkortti 
+ kuori.

MUSIIKKIA

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

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

Mercy cd 
20 €
Hepreankie-
lisen musii-
kin koko-
elmalevy. 
Upea lahja 
taiteilijoilta, joiden sydämel-
lä on Israel. Esiintyjinä mm. 
Lasse Heikkilä, Nina Åström, 
Jukka Leppilampi.

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

Patricia St. John 
Rukous on seikkailu 5 € 
TARJOUS!

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

Bethan James – Estelle Corke
Pienen pieni Raamattu 10 € 
TARJOUS!

Juliet David - Jo Parry
Jeesus 5,90 € TARJOUS!
Mooses 5,90 € TARJOUS!
Tarra- ja julistekirjoja. Tar-
roissa kuvitusta ja päähenki-
löitä jokaisesta kertomukses-
ta, ja ne voi liimata kirjoissa 
tapahtumapaikkoihin. Ikäsuo-
situs 4 +.

Hanna-
Maria 
Vahala 
– Saara 
Losoi
Lapsen 
rukous 
19 € 
UUTUUS!
Lapsi voi 

lukea kirjaa itse tai yhdessä 
vanhempien kanssa.

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



Soita nyt lahjasi 
0600 18808
Puhelun hinta 15,36 € + pvm

Lahjoita netissä sansa.fi

Kiitos tuestasi! 

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

Tervetuloa pakolaisleirille!
SAT-7 vie rauhan sanomaa Lähi-itään

TI
LI

SI
IR

TO
  G

IR
ER

IN
G

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Saaja
Mottagare

Saajan 
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Viitenro
Ref.nr

Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä 
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai 
puhelimitse p. 019 457 7700.

Euro

IBAN BIC

OKOYFIHH

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ 

Hyvä Lähde-lehden lukija,
Libanonin pakolaisleirillä asuu paljon ihmisiä pienellä alueella. Yksityisyyttä ei 
juuri ole, järkevän tekemisen puute aiheuttaa turhautumista ja talvella on kylmä. 
Televisiota katsotaan paljon.

Satelliittitelevisio SAT-7 Arabic tarjoaa erilaista katsottavaa kuin muut kanavat. Se 
opettaa jokaisen ihmisen kunnioittamista, anteeksiantamista ja sovussa elämistä, 
mikä on päinvastaista sanomaa epävarmuuteen ja valheeseen tottuneille.
SAT-7 Kids -lastenkanava on suosituin ja sen haltuun voi huoletta jättää lapsensa.
Keräyksen tuotolla tuemme SAT-7:n satelliittitelevisiotyötä kolmella kielellä. 

7111 00804

• yksi kokonainen tv -ohjelma = 300 euroa
• 5 minuuttia ohjelmaa = 50 euroa 
• 1 minuutti = 10 euroa

”Ei väellä eikä voimalla, 
vaan minun hengelläni, 
sanoo Herra Sebaot.” 
Sak.4:6

SAT-7:n kuvausryhmä vieraili 
pakolaisleirillä Libanonissa 
ja teki sieltä ohjelmia. Lapset 
nukkuvat paremmin katsot-
tuaan SAT-7 Kidsin ohjelmia. 
Kuva:SAT-7

Osallistumalla Sansan keräykseen voit vaikuttaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
asukkaiden elämään ja tulevaisuuteen. 
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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.lahetyskauppa.fi

Tarjoukset voimassa 30.4.2015 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 
Lähetyksiin lisätään toimituskulut.

Jos asioit Putiikissa tai tilaat Lähde-lehden 30.4. mennessä, osallistut arvontaan! 
Voit osallistua myös pelkästään arvontaan antamalla yhteystietosi. Voitot: 1. Ekoradio, 
2. Lähde-lehden vuosikerta, 3. Hän nostaa tomusta -kirja, Seija Uimonen, 
4. Unelmia-cd, Pekka Laukkarinen, 5. Villasukat.

SANSA-TUOTTEITA

Ekoradio 50 €
FM/AM,	kaksi	erittäin	laajaa	
lyhytaaltoaluetta. Veivigene-
raattorilla ladattava akusto. 
Mukana kantolaukku, väri 
musta.

Puuvillakassi 6	€/1	kpl	tai	
10	€/2	kpl	TARJOUS!
Laadukas, tyylikäs ja ekolo-
ginen. Sopii kantohihnami-
toituksen ansiosta kädessä ja 
olalla kannettavaksi. 100 % 
puuvillaa. Koko n. 38 cm x 
42 cm. Väri punainen.
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Silkkihuivi 10 € 
Hanna-työn tukemiseksi in-
tialaisia silkkihuiveja. 

Hanna-muki 19,90 € 
UUTUUS!
Sansan Hanna-työn 15-
juhlavuoden tuote, Arabian 
tuotantoa. Koristekuviossa 
Hanna-työn väri liila.

Kaulanauha 3,80 €
Siihen sopii esim. tunniste-
kortti tai avaimenperä. Teks-
ti: Lähetys käynnissä – sansa.
fi. Väri punainen.

Kynä 3 € 
Teksti: Lähetys käynnissä.

Servietit 4,20	€/pak.	
(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siuna-
us matkassasi, Iloitaan yhdes-
sä, Jaetaan iloa, Sinua siuna-
ten, Ole Jeesus kanssamme. 
Värit: sininen, vaaleanpunai-
nen, samppanja, keltainen, 
valkoinen ja limetinvihreä.
Hanna-servietit 4,20	€/pak.	
(sis. 20 kpl) UUTUUS!
Sansan Hanna-työn 
15-juhlavuoden tuote. Teksti: 
Kun toivo voittaa. Väri: liila.
Lautasliinat	5,90	€/pak.	
(sis. 20 kpl)
Teksti: Siunaa Jeesus ruo-
kamme, ole aina luonam-
me. Toisistamme kiitämme. 
Siunaa myöskin päivämme. 
Värit: keltainen, viininpunai-
nen, valkoinen, samppanja ja 
limetinvihreä.

MUITA TUOTTEITA Hopeariipuksia:
Herran siunaus 34 €
Raamattu 34 €
Risti 34 €
Enkeli 34 € 



 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 in-
ternetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta www.rkk-sansa.net.

VIIKKO 13
ma 23.3. Vain Herra voi pelastaa 
(Joona 2:8–10)
ti 24.3. Profeetta avaa suunsa 
(Joona 3:1–4)
ke 25.3. Tapahtui ihme (Joona 3:5–10)
to 26.3. Miksi Joona suuttui? (Joona 4:1–5)
pe 27.3. Katso Jumalan sydämeen! 
(Joona 4:6–11)

VIIKKO 14
ma 30.3. Johdatus Ensimmäiseen 
Johanneksen kirjeeseen
ti 31.3. Apostolit todistivat näkemästään 
(1. Joh. 1:1–3)
ke 1.4. Vaella valossa! (1. Joh. 1:4–8)
to 2.4. Iloitse Puolustajastasi! 
(1. Joh. 1:9–2:1)
pe 3.4. Rakkaus paljastaa petoksen 
(1. Joh. 2:1–6)

VIIKKO 15
ma 6.4. Paljastava uusi vanha käsky 
(1. Joh. 2:7–11)
ti 7.4. Isät, nuoret ja lapset 
(1. Joh. 2:12–15)
ke 8.4. Pelastunko varmasti? 

(1. Joh. 2:16–19)
to 9.4. Ruostettako sielussani? 
(1. Joh. 2:20–26)
pe 10.4. Mitähän meistä tulee? 
(1. Joh. 2:27–3:3)

VIIKKO 16
me 13.4. Skylla ja Kharybdis (1. Joh. 3:4–8)
ti 14.4. Miltä hedelmä maistuu? 
(1. Joh. 3:9–10)
ke 15.4. Rakkautta vai kateutta? 
(1. Joh. 3:11–15)
to 16.4. Sydäntä suurempi 
(1. Joh. 3:16–20)
pe 17.4. Lähesty rohkeasti Jumalaa! 
(1. Joh. 3:21–4:1)

VIIKKO 17
ma 20.4. Totuus ja harha (1. Joh. 4:2–6)
ti 21.4. Rakkaus on Jumalasta 
(1. Joh. 4:7–11)
ke 22.4. Rakkauden päämäärä
 (1. Joh. 4:12–14)
to 23.4. Rakkaudessa ei ole pelkoa 
(1. Joh. 4: 15–21)
pe 24.4. Maailman voittaja (1. Joh. 5:1–4)

VIIKKO 18
ma 27.4. Kolme yhtäpitävää todistajaa 
(1. Joh. 5:4–8)
ti 28.4. Älä luule, vaan tiedä! 
(1. Joh. 5:9–15)
ke 29.4. Pysy Kristuksessa, niin elät! 
(1. Joh. 5:16–21)
to 30.4. Johdatus Miikan kirjaan 
(Miika 1:1–2)
pe 1.5. Lempeän miehen kovat sanat 
(Miika 1:3–9)

VIIKKO 19
ma 4.5. Valituksen aika (Miika 1:10–2:2)
ti 5.5. Saako vääryyksistä puhua? 
(Miika 2:3–13)
ke 6.5. Viesti nahan nylkijöille 
(Miika 3:1–8)

to 7.5. Päivä alkaa yöstä (Miika 3:9‒4:2)
pe 8.5. Joko miekat taotaan auroiksi? 
(Miika 4:3–8)

VIIKKO 20
ma 11.5. Synnyttäjän tuska ja ilo 
(Miika 4:9–14)
ti 12.5. Jouluinen viesti (Miika 5:1–5)
ke 13.5. Kuin sadepisarat ruohikossa 
(Miika 5:6–14)
to 14.5. Kutsu käräjille (Miika 6:1–7)
pe 15.5. Tee oikein! (Miika 6:8–16)

VIIKKO 21
ma 18.5. Turvaatko ohdakkeisiin? 
(Miika 7:1–8)
ti 19.5. Herra pelastaa kansansa 
(Miika 7:9–16)
ke 20.5. Kalastaminen kielletty! 
(Miika 7:17–20)
to 21.5. Johdatus Toiseen Johanneksen 
kirjeeseen (2. Joh. 1:1)
pe 22.5. Rakkaus tuo armon 
(2. Joh. 1:2–4)

VIIKKO 22
ma 25.5. Älä eksy! (2. Joh. 1:5 – 8)
ti 26.5. Harhaoppinen ovellasi 
(2. Joh. 1:9–13)
ke 27.5. Toivon, että olet terve! 
(3. Joh. 1:1:1–6)
to 28.5. Kukonpoika ja Isän pojat 
(3. Joh. 1:7–15)
pe 29.5. Johdanto Nahumin kirjaan 
(Nah. 1:1–2)

VIIKKO 23
ma 1.6. Turvapaikka hädän päivänä 
(Nah. 1:3–9)
ti 2.6. Herra murtaa kahleet 
(Nah. 1:10–2:3)
ke 3.6. Älä hylkää valoa! (Nah. 2:4–14)
to 4.6. Petosta täynnä (Nah. 3:1–7)
pe 5.6. Iloitse voitosta! (Nah. 3:8–19)

Ohjelma viikoilla 13–23|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, Kostamus 
104,7 MHz (Venäjä), Kuhmo 103,2 
MHz, Kuusamo 101,8 MHz, Rovanie-
mi 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. Troll-
hättan 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 TV

@Sanansaattajat

VAPPUMYYJÄISET

Hyvinkäällä vapunpäivänä 1.5. klo 10‒13. 
Medialähetys Sanansaattajien toimitalossa, 
Munckinkatu 67.

Avaushartaus klo 10. Mukavaa yhdessäoloa.

Kahvi-, sima- ja munkkitarjoilua, musiikkia, arvontaa.
Käsitöitä, leivonnaisia, makkaranpaistoa. Pihakirppis, 
kuolinpesästä tullutta hyvää tavaraa: keittiötarvikkeita, 
tauluja, tekstiilejä…

Lähetyskauppa Putiikissa kortteja, kirjoja ja muita 
lahjoja kevään juhliin. Putiikki on avoinna myös 
keskiviikkoisin klo 10‒15.
Tuotto medialähetystyöhön!

TERVETULOA!

Merkitse 
kalenteriin jo nyt!

Hei, sinä, 
Antti antennilainen!

Olit 80- ja 90-luvulla mukana Antti Antenni 
-kirjekerhossa. Mitähän sinulle mahtaa kuulua? 
Haluatko kertoa, mitä mieleesi ajasta jäi?

Teen kyselyä ja odottelen yhteydenottoja. Ilmoitathan 
viestissä nimesi, mahdollisen entisen nimesi, 
osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Kuulumisiin!

Raili Tapio
Medialähetys Sanansaattajat, PL 13/Munckin-
katu 67, 05801 Hyvinkää tai raili.tapio@sansa.fi 
tai 050 463 8272.
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▶ 21.3. HÄMEENLINNA Poltin-
ahon srk-talossa, Turuntie 34, 
klo 9‒16 Tampereen hiippakun-
nan lähetysseminaari ”Tuomme 
vaihtopöydälle…” Mukana Marko 
Pihlajamaa.

▶ 21.3. LAHTI Ristinkirkossa, 
Kirkkokatu 4, alkaen klo 9 Kirkko-
kansan raamattupäivä. Klo 15.30 
Tulkoon lähetys, Merja Kauppinen.

▶ 22.3. ESPOO/Tapiola Kirkos-
sa, Kirkkopolku 6, klo 10 messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus: Hanna-työn esittely, Sari 
Palmu (VAT).

▶ 22.3. TURKU JA KAARINA/
Mikael Srk-kodissa, Puistokatu 
13, klo 13.30–16 Medialähetystyön 
teemapäivä, Marja Soikkeli ja Timo 
Reuhkala. Klo 17 Mikaelinkirkos-
sa, Puistokatu 16, Mediamessu, 
saarna Reuhkala, Skype-yhteys 
maailmalta.

▶ 22.3. TAMPERE/Harju 
Tesoman kirkossa, Tesomakuja 
5, klo 10 messu, saarna Seija Ui-
monen. Kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus: Sansan työn esittely, 
Uimonen (seniori).
▶ Lentävänniemen srk-koti Talen-
tissa, Halkoniemenkatu 1, klo 16 
lähetystilaisuus ja musiikkia, Seija 
Uimonen (seniori).

▶ 22.3. KÄRKÖLÄ Kirkossa, 
Kirkkotie 7, klo 10 messu, saarna 
Salamat Masih. Lähetyslounas klo 
11.30 srk-keskuksessa, Samma-
listontie 1 Järvelä. Sen jälkeen 
lähetystilaisuus, Salamat Masih 
(seniori).

▶ 22.3. KAUHAVA/Kortesjärvi 
Kirkossa, Jääkärintie 65, klo 10 
messu, saarna Satu Hauta-aho ja 
Mervi Viuhko. Sen jälkeen srk-ta-
lolla, Jääkärintie 79,  keittolounas 
ja Medialähetysjuhla, Hauta-aho 
(VAT) ja Viuhko.  

▶ 25.3. JYVÄSKYLÄ/Keltin-
mäki Kirkossa, Keltinmäentie 10, 
klo 18 Medialähetysilta Lähetystyö 
nyt, Satu Hauta-aho (VAT) ja Mervi 
Viuhko.

▶ 26.4. PUUMALA Johannes 
Kastajan kirkossa, Kirkkotie 1, klo 
10 messu, saarna Seija Uimonen. 
Sen jälkeen srk-kodilla kirkon 
vieressä, klo 12.30 Mariakuoron 
matinea, konsertin tuotto Sansan 
Hanna-työlle. Konsertin jälkeen 
Hanna-työn esittely, Uimonen 
(seniori).

▶ 27.3. HAAPAJÄRVI Srk-talos-
sa, Ronkaalankuja 3, klo 18 Valoa 
yössä -nuortentapahtuma, Satu 
Hauta-aho (VAT).

▶ 28.3. HYVINKÄÄ Srk-kes-
kuksessa, Hämeenkatu 16, klo 
10–16 Medialähetystyön neuvot-
telupäivä. Sansasta mukana mm. 
Marko Pihlajamaa, Mervi Viuhko ja 

virtuaalisesti Kroatiasta Elina Braz 
de Almeida.

▶ 28.3. ROVANIEMI Srk-kodin 
yläsalissa, Rauhankatu 70 G, klo 
17‒19 nuorten aikuisten OMA-ilta. 
Mukana Arja Savuoja. 
 
▶ 29.3. TAMPERE/ Tuomio-
kirkkosrk Kalevan kirkossa, Lii-
sanpuisto 1, klo 10 messu, saarna 
Marko Pihlajamaa. Kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus srk-salissa, 
Pihlajamaa.

▶ 7.4. JÄRVENPÄÄ Kirkonkul-
man salissa, Kirkkotie 6, klo 14 
medialähetyspiiri. Terveiset Kroa-
tiasta, Seija Uimonen (seniori).

▶ 11.4. ALAVUS Alavuden srk-
talossa, Kirkkotie 7, klo 13.30 
Lähetyksen iltapäivä, Terttu Ala-
Heikkilä ja Mervi Viuhko.

▶ 13.4. VAASA Vanhassa pap-
pilassa, Pappilankatu 2, klo 18 
medialähetyspiiri. Uutta medialä-
hetyksessä, Satu Hauta-aho (VAT).

▶ 14.4. MIKKELI/ Tuomio-
kirkkosrk Lähemäen srk-talolla, 
Paukkulantie 27, klo 13 Lähemäen 
lähetyspiiri. Medialähetystyön 
kuulumiset ja Aasian suurkaupun-
kityön esittely, Ilkka Asikainen 
(seniori).

▶ 16.4. YLÖJÄRVI Srk-keskuk-
sessa, Kirkkotanhuantie 1, klo 18 
lähetystilaisuus, Raili Tapio.

▶ 16.4. KUHMOINEN Vanha-Paa-
terissa, Paaterintie 108, klo 18.30 
miesten kotailta. Sansan medialä-
hetystyö, Marko Pihlajamaa.

▶ 17.4. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 18.4. FORSSA Naisten- ja mies-
tenpäivä Vahvistukaa Herrassa: 
Srk-talossa, Kartanonkatu 16, klo 
11 yhteinen lounas. Naiset jatkavat 
srk-talossa klo 12–17, Mervi Viuh-

ko. Miehet siirtyvät pappilaan, I 
linja 2 (kirkon vieressä), klo 12–17, 
Matti Korpiaho (seniori) ja Pekka 
Kiuttu (seniori). Yhdessä jatketaan 
srk-talossa klo 17.30–19 Voimaa 
rukouksesta.

▶ 18.4. LAPPEENRANTA/ 
Lappee Srk-salissa, Kirkkokatu10, 
klo 13–17 Raamattu- ja medialä-
hetyspäivä Paavali lähetystyönte-
kijänä, Merja Kauppinen ja Marko 
Pihlajamaa. Klo 13 alkuhartaus, 
klo 13.15 raamatunopetus Paavali, 
rabbi ja Jeesuksen sanansaatta-
ja, Pihlajamaa. Klo 14 kahvi, klo 
14.30 Sansa ja maailmanlaaja 
medialähetystyö, Kauppinen ja 
Pihlajamaa. Klo 15.40 Hanna-työn 
esittely, Lauritsalan hannat, klo 16 
raamatunopetus Paavalin lähetys-
matkat, Pihlajamaa.

▶ 18.–19.4. PALTAMO Srk-
keskuksessa, Puolangantie 14, 
klo 10–17, Kärsimyksen koulusta 
voittoon -viikonlopputapahtuma. 
LA ohjelmaa klo 10–17 ja SU klo 
10–14, Pirjo Juntunen (seniori) ja 
Arja Savuoja.

▶ 19.4. HYVINKÄÄ Kirkossa, Hä-
meenkatu 16, klo 10 konfirmaa-
tiomessu. Sen jälkeen kirkko-
kahvit ja Raili Tapion paluujuhla. 
Mukana Timo Reuhkala ja muita 
sansalaisia.

▶ 19.4. EURAJOKI Kirkossa, 
Kirkkotie 8, messu klo 10, saarna 
Tapani Erämaja ja Pirjo Hintsa. Sen 
jälkeen srk-keskuksessa, Kukka-
polku 2, Hanna-tilaisuus, Pirjo 
Hintsa (VAT).

▶ 19.4. SASTAMALA Sammal-
joen kirkossa, Sammaljoentie 
606, klo 13 messu, saarna Juha 
Auvinen. Kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus srk-salissa, Auvinen.

▶ 26.4. KÖYLIÖ Köyliön kir-
kossa, Kirkkosaarentie 217, tai 
srk-talossa, Köyliöntie 4, klo 10 
messu, saarna Matti Korpiaho. Sen 
jälkeen lähetystilaisuus, Korpiaho 
(seniori).

▶ 29.4. TAMPERE/Harju Pispa-
lan kirkossa, Pispalan valtatie 16, 
klo 18 Hanna-piiri. Intian naisten 
sydämensykkeitä, Satu Hauta-aho 
(VAT).

▶ 29.4. SEINÄJOKI/Nurmo 
Peräseinäjoen Kalajärven matkai-
lukeskuksessa Vankkurituvassa, 
Kalajärventie 6, klo 19 miestenilta. 
Evankeliumi synnyttää ja ylläpitää 
uskoa, Matti Korpiaho (seniori).

▶ 3.5. KESÄLAHTI Kirkossa, 
Taipaleentie 5, klo 10 jumalan-
palvelus, saarna Seija Uimonen. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Uimonen (seniori).

▶ 3.5. KUOPIO/Männistö 
Pyhän Johanneksen kirkossa, 
Kellolahdentie 8, klo 10 messu, 
saarna Jakov Mrcela. Messun 
jälkeen lähetysjuhla, Marja-Liisa ja 
Jakov Mrcela.

▶ 3.5. KITEE Srk-keskuksessa, 
Kappelintie 4, klo 18 lähetystilai-
suus, Seija Uimonen (seniori).

▶ 5.5. JÄRVENPÄÄ Kirkonkul-
man salissa, Kirkkotie 6, klo 14 
medialähetyspiiri. Usko, toivo, 
rakasta, Inga-Lill Rajala (seniori).

▶ 7.5. OUTOKUMPU Kappelissa, 
Kummunkatu 19, klo 13 Sansan 
lähetyspiiri, Marja-Liisa ja Jakov 
Mrcela.

▶ 10.5. KUOPIO/Puijo Puijon 
kirkossa, Taivaanpankontie 3, klo 
10 messu, mukana Marja-Liisa ja 
Jakov Mrcela. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus, Mrcelat.

▶ 12.5. ILOMANTSI Srk-talossa, 
Koivukuja 1, klo 18 lähetystilai-
suus, Marja-Liisa ja Jakov Mrcela.

▶ 16.5. JÄMSÄ Kirkonmäellä, 
Koskentie 30, klo 11–15 lähe-
tyspäivä. Sansan pisteellä Mirta 
Martin ja vapaaehtoisia.

▶ 17.5. YLÄ-SAVO/Iisalmi Kus-
taa Adolfin kirkossa, Kirkkotie 20, 

klo 15 messu, mukana Marja-Liisa 
ja Jakov Mrcela. Sen jälkeen lähe-
tysjuhla, Mrcelat.

▶ 20.5. RAUMA Srk-talossa, 
Luostarikatu 1, klo 18 Medialähe-
tyspäivien talkoolaisten lähetys- ja 
infoilta. Talkootehtäviä tarjolla! 
Marko Pihlajamaa, Mervi Viuhko ja 
Merja Vuohela.

▶ 22.5. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
16 lähetyspiiri, Marja-Liisa ja Jakov 
Mrcela ja Pirjo Juntunen (seniori).

▶ 24.5. JOENSUU/Rantakylä 
Rantakylän kirkossa, Rantaky-
länkatu 2, klo 10 messu, saarna 
Antti Kyytsönen ja Jakov Mrcela. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Marja.-Liisa ja Jakov Mrcela.
 
▶ 24.5. JOENSUU/Vaara-Kar-
jala Kiihtelysvaaran srk-talossa, 
Tohmajärventie 31, klo 18 Sinisten 
laulujen ilta. Mukana Marja-Liisa ja 
Jakov Mrcela.

▶ 24.5. JUVA Juvan kirkossa, 
Virastotie 2, klo 10 messu, saarna 
Seija Uimonen. Sen jälkeen lähe-
tystilaisuus, Uimonen (seniori).

▶ 25.5. HYVINKÄÄ Srk-keskuk-
sessa, Hämeenkatu 16, klo 18.30 
Israel Raamattu- ja rukouspiiri. 
Paavali, rabbi ja Jeesuksen sanan-
saattaja, Marko  Pihlajamaa.

▶ 31.5. HELSINKI/Tuomiokirk-
kosrk Vanhassakirkossa, Lönn-
rotinkatu 6, klo 10 messu, saarna 
Anitta Vuorela.
▶ Ruoholahden kappelissa, Selkä-
merenkuja 1, klo 12 messu, saarna 
Anitta Vuorela.

▶ 31.5. MÄNTTÄ-VILPPULA 
Mäntän kirkossa, Länsitorinkatu 
2, klo 10 messu, saarna Marko 
Pihlajamaa. Mäntän srk-talolla, 
Kirkkokatu 6, lähetyslounas- ja 
tilaisuus, Pihlajamaa.

* * *
▶ 28.‒30.7. SEINÄJOKI/Pe-
räseinäjoki Eläkeläisten leiri 
Ahoniemen leirikeskuksessa, Ma-
tinpolku 16 (Haapaluoma). Ilm. 
lähetyssihteeri Minna Aho, 
minna.el.aho@evl.fi, 044 735 6281. 
Osallistumismaksu 60 €, päiväkä-
vijöiltä 20 €. Järjestäjinä kappeli-
seurakunta ja Sansa.

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

Lähetyslounaan tuloja NTL-ohjelmalle
Uudenkaupungin kappeliseurakunnassa järjestettiin lähetyslounas pitkälti talkoo- ja lahjoitus-
periaatteella helmikuun alussa. Aterioimassa kävi 240. Tuotosta neljäsosalla tuetaan Sansan välityksellä 
khmerinkielistä Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa Kambodžassa. Keittiö- ja salitiimiin kuuluivat Tapio 
Pääkkö, Paul-Erik Hakkarainen, Asta Palola sekä Novidan kokkiopiskelijoita.

Mika Reinholm
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Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Päiväys

Allekirjoitus

LIITY NYT
Sansan kannattavaksi jäseneksi

Unelmamme on, että yhä useampi ihminen 
maailmassa kuulisi sanoman Jeesuksesta. 
Sansa löytää mediat, joilla evankeliumi 
tavoittaa laajasti maailman pimeimmätkin 
kolkat.

Tämän näyn toteuttamiseksi haastamme 
Sinut Sansan kannattavaksi jäseneksi. Jäsenenä 
saat kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Lähde-
lehden ja Sinulla on puheoikeus Medialähetys 
Sanansaattajien kevät- ja syyskokouksissa.

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus	5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS,
Haluan liittyä 
Medialähetys 
Sanansaattajien 
kannattavaksi jäseneksi

 henkilöjäsen	45	€/vuosi
 opiskelija	30	€/vuosi
 eläkeläinen	30	€/vuosi

Jäsenenä saan Lähde-lehden.

Voit liittyä jäseneksi myös netissä:
sansa.fi

Leena Punkari

Medialähetys Sanansaatta-
jien (Sansa) lähetystyön-
tekijän, nuorisotyönoh-
jaaja Raili Tapion, 64, 

kotona Kemijärvellä ei iltarukouksia 
opetettu.

– Kun olin seitsenvuotias, kulku-
kauppias ajoi pyörällä pihaan ja tuli 
myymään tauluja. Äiti osti kaksi.

– Kummassakin oli jokin kuk-
kakuva. Toisessa luki: ”Jokainen, 
joka huutaa avuksi Herran nimeä, 
pelastuu.” Toisessa taas: ”Avuksesi 
huuda minua hädän päivänä. Minä 
tahdon auttaa sinua.”

– Niitä lueskelin vuosia iltaisin. 
Janoinen sydämeni sai rauhan.

 Kun rippikoululeirillä rovasti 
Heikki Rosma opetti Psalmien kir-
jaa, tulivat vastaan samat raamatun-
kohdat.

– Tajusin, että olin lukenut tietä-
mättäni Jumalan sanaa. Siksi juuri 
Jumalan sana on minulle edelleen A 
ja O.

Arvalla Jugoslaviaan
Opiskeltuaan nuorisotyönohjaajaksi 
Raili Tapio työskenteli ensin neljä 
vuotta Kemissä, sitten seitsemän 
Kemijärvellä.

– Seurakuntatyössä tajusin, ettei 
kaikilla lapsilla ollut lapsuutta. Yksi-
kin poika odotti seurakunnan syys- 
ja kevätleirejä kuin kuuta taivaalta. 
Leireillä oli aikuisia, jotka välittivät.
 Joku oli tilannut Railille Menkää 

MUKANA MISSIOSSA Raili Tapiota kiinnosti jo lapsena: kuka 
Jumala on? Mutta ei Raili silti aikuistuttuaan lähetystyöhön 
aikonut. Johdatuksen välikappaleiksi tarvittiin muun 
muassa Menkää siis -lehteä, Per-Olof Malkia ja Sansan 
arpajaisista voitettua Jugoslavian-matkaa.

siis -lehden (nykyisin Lähde). Hän 
kertoo tykästyneensä Per-Olof Mal-
kin opetuksiin.
 Raili suositteli lehteä seurakun-
nassa jollekulle, joka pyysi suositte-
lijaa tekemään tilauksen puolestaan. 
Raili tilasi ja huomasi päätyneensä 
lehden asiamieslistalle. 
 – Asiamiesten kesken arvottiin 
Jugoslavian-matka, jonka voitin. 
Reissua johti Jugoslaviasta Sansan 
kotimaantyöhön palannut Seija 
Uimonen, matkalaisia oli 40 ja vuosi 
1985.
 Raili Tapio oli matkalla ainoa 
kirkon työntekijä, ja monet kyselivät, 
etteivätkö olosuhteet yhtään herätä. 
Railia ärsytti, mutta asia jäi kiusaa-
maan.

Raili otti yhteyttä Per-Olof Mal-
kiin. He kävivät keskusteluja, ja 
Raili rukoili Jumalaa näyttämään 
tien. Hän aloitti Sansassa nuoriso-
työn sihteerinä tammikuussa 1987 ja 
innostui.

Leirejä ja kirjekerhoa
Raili Tapio veti kolmena vuonna 
10–15-vuotiaille suunnatun Raamat-
tu- ja lähetysleirin Kalajoen Kris-
tillisellä Opistolla. Sinne sopi 150 
osanottajaa, ja Raili muistelee leirien 
olleen aina täynnä. Leirit järjesti San-
sa, ei opisto.
 Jossakin vaiheessa Railin mieleen 
juolahti idea Antti Antenni -kirjeker-
hosta. 10–18-vuotiaille opetettiin noin 
kymmenen kerhovihon avulla, miksi 
Antti Antenni on radiolähetystyössä.

 – Ensin käsiteltiin perustaa, kris-
tinuskoa, sitten elävää elämää, radio-
ohjelmia, lähettejä ja Sanansaattajia 
järjestönä. Kurssit myös tentittiin 
kirjeitse. Kerholaisia oli parhaimmil-
laan satoja.

Nema problema!
Syyskuussa 1990 Raili Tapio lähti 
ensimmäiselle lähetystyökaudelleen 
Jugoslaviaan. Hän ehti käydä kieli-
koulua Zagrebissa syksyn ja kevään, 
sitten syttyi sota.

– Olin ollut maassa pari päivää, 
kun opetin serbokroatiankielistä lau-
lua. Onneksi sävel oli suomalainen… 
Minähän olen ollut kova lauleskele-
maan ja säestämään kitaralla.

– Ensimmäiseksi opin, että nema 
problema tarkoittaa ei ongelmia. Siellä 
taas oppivat minulta no, niin. Suo-

meksi, että eteenpäin! Mielessä ovat 
pysyneet, Raili nauraa.

Kroatia, jossa Railin kotikau-
punki on ollut Kutina, itsenäistyi 
Jugoslaviasta vuonna 1991. Raili on 
osallistunut muun muassa Kroati-
an evankelisen kirkon musiikki- ja 
radiotyöhön, raamattu- ja rukous-
piireihin, nuorteniltoihin ja kirkon 
leireille, humanitaariseen työhön ja 
teki kotikäyntejä. Sittemmin hänet 
siunattiin Velika Brsljanican kappeli-
seurakuntaan diakoniksi.
 Nyt Raili tekee jälleen seurakun-
tavierailuja Suomessa, muun muassa 
lähettäjäseurakuntiinsa Kemijärvel-
le, Hyvinkäälle, Posiolle, Pelkosen-
niemelle ja Ylöjärvelle. Häntä myös 
kiinnostaa, mitä Antti antennilaisille 
kuuluu ja miten he muistavat kirje-
kerhoajat. 

”Rukoilin Jumalaa näyttämään tien”
Leena Punkari

Raili Tapio on muun muassa Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti. Seurakuntakes-
kuksen kappelissa hän löytää tiensä Lunastajan kätten alle. Jeesus-reliefin on tehnyt 
kuvanveistäjä Mauno Mattila.
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