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  JUHA AUVINEN medialähetysjohtaja

Toivon sanoma maailmaan
Marko Pihlajamaa

 PYHÄPÄIVÄN 21.9. Vanhan testamen-
tin teksti on profeetta Jesajan kirjasta 
(Jes. 24:14–16). Luvun alussa kuvataan 
järisyttävästi aikaa, jolloin ihmiset ovat 
turmelleet maan ja hylänneet Jumalan 
käskyt. Maa on tullut kirotuksi. Hävitystä 
on kaikkialla.
 Tämän toivottoman tilan keskellä on 
ihmisiä, jotka ylistävät Jumalaa, joka on 
suurempi kuin ympäröivä kauhu. Noina 
vaikeina aikoina Jumalan ylistys kaikuu 
kaikkialla maailmassa. Taivaassa on elävä 
Jumala, joka hallitsee. Tämä ylistys tuo 
toivon epätoivon keskelle.
 Mekin kuulemme ahdistavia uuti-
sia sodista ja ympäristön saastumisesta. 
Tällaisten uutisten keskelle Jeesuksen 
omien on kerrottava pelastuksen viestiä 
ihmisille. Sanoma Jeesuksesta tuo toivon 
ja uskon tulevaisuuteen.

YSTÄVYYS JEESUKSEN kanssa on vä-
kevä voima sisäisiä ja ulkoisia kauhuja 
vastaan. Ristillä Jeesus vuodatti verensä 
ja voitti Perkeleen, synnin ja kuoleman 
vallan. Aikojen lopussa hän palaa kunin-
kaana tuomaan rauhan maailmaan.
 Jumalan ylistyksen kaikuminen kaik-
kialla maailmassa kuvaa hyvin, kuinka 
median avulla voidaan kertoa evanke-
liumin sanoma jokaiseen maailman-
kolkkaan.
 Jesaja sai myös nähdä aikojen lop-
puun, messiaaniseen aikaan, jolloin 
Herra on kuningas Siioninvuorella 
Jerusalemissa. Tuolloin maailman-
lähetys on saatettu päätökseen. 
Nyt on aika tehdä työtä ja kutsua 
ihmisiä pelastuksen osallisuuteen. 
Tähän työhön kutsumme kaikkia 
mukaan. 

 IRAK, SYYRIA, UKRAINA, GAZA, Afganistan, 
Nigeria… Kesän maailmantapahtumat ovat herät-
täneet huolen laajamittaisen sodan mahdollisuu-
desta. Erityisesti Lähi-idän sekasortoinen tilanne ja 
Ukrainan kriisi ovat saavuttaneet laajat kansainvä-
liset mittasuhteet.
 Onko nyt alkamassa uusi uskonsotien aikakausi 
Lähi-idässä niin kuin Euroopassa 1500- ja 1600-lu-
vuilla, kysyi historian emeritusprofessori Matti 
Klinge radiohaastattelussa. Keskiajalla taisteltiin 
uskonnon merkeissä samalla myös taloudellisesta 
ja poliittisesta vaikutusvallasta. Lähi-itä on ollut 
kuohuntatilassa oikeastaan ensimmäisen maail-
mansodan päättymisestä alkaen.

NYT JULMA ÄÄRISUNNILAINEN Isis-järjestö on pe-
rustanut valtaamilleen alueille Irakissa ja Syyrias-
sa islamilaiseksi valtioksi kutsumansa kalifaatin. 
Toisin kuin historialliset esikuvansa, Isis on ajanut 
sadattuhannet Pohjois-Irakin kristityt, jesidivä-
hemmistöön kuuluvat ja shiiamuslimit kodeistaan 
ja kaupungeistaan. Vaihtoehtoina on joko paeta, 
kääntyä sunnimuslimiksi, maksaa veroa tai tulla 
tapetuksi.
 Isiksen haltuun ovat joutuneet muun muassa 
Irakissa kristittyjen asuttama Mosul eli Vanhan 
testamentin Ninive sekä Syyrian Aleppo, jossa asui 
paljon kristittyjä.

UKRAINAN KRIISI OSOITTAA, ettei rauha ole ikui-
nen Euroopassakaan. Klinge muistutti että Ukrai-
nan halki kulkee tuhatvuotinen itäisen kirkon eli 
ortodoksisen Venäjän ja läntisen kirkon eli rooma-

laiskatolisen Puolan raja, joka on aina ollut voima-
kas ristiriitatekijä.
 Voimakkaiden uskonnollisten, kulttuuristen ja 
poliittisten jakolinjojen olemassaolo ei aina tarkoi-
ta, että kansa kääntyy kansaa vastaan ja valtakunta 
valtakuntaa vastaan. Kristillinen rauhan sanoma – 
myös median kautta kerrottuna – synnyttää toivoa 
siellä, missä on sotaa, vainoa, kärsimystä ja kuole-
maa.

EVANKELIUMIN VÄLITTÄMINEN tapahtuu itsensä an-
tavalla nöyryydellä, toisia kunnioittaen ja vuoro-
vaikutuksessa toisista kulttuureista ja uskonnoista 
tulevien ihmisten kanssa. Kirkkojen maailman-
neuvoston lähetysasiakirjan Yhdessä kohti elämää, 
lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa 
mukaan ”lähetykseen pitää liittyä se, että vastuste-
taan Jumalan valtakunnan arvojen kanssa ristirii-
dassa olevia, sortavia ja epäinhimillisiä rakenteita 
ja kulttuureita”.
 Ehkä silloin myös torjutaan uskonsotien 
vaaraa. 

Kristillinen rauhan sanoma synnyttää 
toivoa siellä, missä on sotaa, vainoa, 
kärsimystä ja kuolemaa.
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 LÄHDE 4/2014 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin. 
Tässä numerossa ovat esillä muun muassa Afganistan, Indonesia, Kiina, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Läntinen 
Afrikka, Ranska, Suomi, Ukraina ja Venäjä.

Ukraina risteyksessä
niin poliittisesti,
taloudellisesti kuin
hengellisestikin

Tässä numerossa:
2  PÄÄKIRJOITUS

   IKKUNA

  LÄHETYSKULMA Pelastuksen viestiä 
 toivottomuuden keskelle.

4  UUTISIA maailman kriisipesäkkeistä.

5  TEOLOGIA Aasian, Afrikan, ja 
 Latinalaisen Amerikan kirkkojen 
 merkitys lähetystyössä voimistuu.

6–8  PÄÄJUTTU Oulusta Medialähetys-
 päiviltä ja Lahjat liikkeelle -seminaarista.

9  TUKEVASTI YHDESSÄ Mervi 
 Viuhkon mukaan vapaaehtoinen ei ole 
 työn kohde, vaan yksi toimijoista, osa 
 perhettä.
 
10-11   HAASTATTELU Ezzinet Kauhajoen 
 kesässä: Marja-Liisa lukee, David 
 kalastaa.

12  DARINKIELISTÄ TV-OHJELMAA 
 kuvattiin ensimmäistä kertaa 
 Suomessa, Närpiössä.

13  KIRJE KENTÄLTÄ Eila Murphy 
 kertoo, miten mediatutkija pettyi 
 tulokseen Indonesiassa.

  LAAJAKAISTA Mirta Martin laittaa 
 liikkeelle uuden ”arkihaasteen”!

14  LÄHTEELLÄ Kimmo Kieksi kirjoittaa: 
 Rakastamme, koska Jumala on ensin 
 rakastanut meitä.

  RUKOUS

15  PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja 
 katsojien palautteita maailmalta.

  SANSALAISENA Vuorossa hallituksen 
 jäsen Pirjo Immonen-Räihä.

16-17  PUTIIKKI

18  RADIO-OHJELMAT

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

20  MUKANA MISSIOSSA Pyhtääläinen 
 Mirja Kasurinen panostaa lähetys-
 työhön, kuten Sansan tukemiseen 
 syntymäpäivärahoilla.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
 Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee  
kristillistä mediatyötä 40 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 ja Kiina. Sansalla on lähetystyöntekijöitä arabian-
kielisessä radio- ja tv-työssä Ranskassa sekä projektityön-
tekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen 
työntekijöitä on myös sekä TWR-Euroopan että Kroatian 
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kaksi lähettiä 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.

40. 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
www.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  
Seuraava numero
ilmestyy 10.10.2014. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa 15.9.2014.
Kannen kuva 
Leena Punkari

Slovjansk ympäristöineen oli kesällä yksi Ukrainan 
konfliktin taistelukentistä. Myös FEBC:n työ joutui 
kriisin jalkoihin, kun sen käyttämä antennitorni 
kaatui, ja alueen radioasemat vaikenivat.

FEBC
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Eila Murphy

  ANTENNITORNI, jota FEBC 
Itä-Ukrainassa käytti, sijaitsi 
Slovjanskin-Kramatorskin 
kaksoiskaupungissa. Kysei-
nen alue oli viime kesänä 
yksi konfliktin keskuksista 
Venäjän-mielisten separatis-
tien ja Ukrainan hallituksen 
joukkojen välillä.
 Kun antennitorni kaatui 
taistelujen keskellä, Slov-
janskin ympäristön kaikki 
radioasemat hiljenivät, myös 
FEBC:n FM-lähetykset.
 Taisteluissa on kuollut tu-
hansia ihmisiä ja tuhansia on 
evakuoitu Länsi-Ukrainaan.

SLOVJANSKISSA toimineen 
FEBC:n aseman johtaja on 
turvassa, ja Länsi-Ukrainassa 
paikalliset työntekijät ovat 
jatkaneet työtään. Tällä het-
kellä FEBC radioi perheohjel-

mia ja kristillisiä ohjelmia vii-
dessä Ukrainan maakunnas-
sa. Ohjelmat tavoittavat noin 
kolme miljoonaa kuuntelijaa 
FM- ja AM-taajuuksilla.
 Tšernivtsin kaupungissa 
Länsi-Ukrainassa FEBC:lla on 
studio, jossa tehdään lasten- ja 
perheohjelmia sekä kristillistä 
uskoa käsitteleviä ohjelmia. 
Parhaillaan järjestö etsii mah-
dollisuuksia ostaa radiointiai-
kaa paikallisasemilta tai avata 
uusia radiotaajuuksia.
 Lisäksi FEBC auttaa orpo-
lapsia. Viime aikoina järjestö 
on auttanut evakuoimaan 
erityisesti perheitä, jotka ovat 
adoptoineet ukrainalaisorpoja.

RISTEYKSESSÄ. FEBC:n 
Venäjän-työn johtajan Victor 
Akhterovin mukaan Ukraina 
on tienristeyksessä niin po-
liittisesti, taloudellisesti kuin 
hengellisestikin, ja siksi on 

tärkeä julistaa evankeliumia.
 Pk-yrittäjä ja kirkonjohtaja 
Konstantin myötäilee Akhte-
rovin ajatuksia:
 – Tarvitsemme Ukrainas-
sa kristillisten perusarvojen 
uudistumista. Herätys on 
mahdotonta ilman Kristusta, 
ja tarvitsemme FEBC:a kerto-
maan elävästä Kristuksesta. 
Vain siten voimme muuttaa 
kansamme sydämen.
 
KUUNTELIJAPALAUTTEET 
vahvistavat käsitystä, että 
kristillinen sanoma on tarpeen. 
Slovjanskin yliopistossa opet-
tava Juri kirjoitti palauttees-
saan: ”Tämä uusi asema on 
ihmeellinen. En ole koskaan 
kuullut Raamattua sovelletta-
van nykyihmisten tilanteeseen. 
Kuuntelen teitä päivittäin.” 
 FEBC-Venäjä radioi muun 
muassa ukrainan- ja venäjän-
kielisiä ohjelmia. 

FEBC:n työ Itä-Ukrainassa 
joutui konfliktin jalkoihin

Ukrainalaiset rukoilevat ja tarvitsevat rukousta kotimaansa vaikeassa tilanteessa.

Medialähetysjärjestö FEBC International on toiminut Ukrainassa yli 20 vuot-
ta. Kaksi vuotta sitten FEBC sai ensimmäisen FM-taajuuden Itä-Ukrainassa, 
mutta sen käyttämä antennitorni kaatui kesällä.

Mansour Khajehpour SAT-7
Parsin uudeksi johtajaksi
Leena Punkari

  HEINÄKUUN ALKUPUOLEL-
TA ON SAT-7 Parsin uutena 
kanavajohtajana Kyproksessa 
työskennellyt pastori Mansour 
Khajehpour, 47. Hän valmistui 
luonnontieteiden kandidaatik-
si Teheranissa vuonna 1991 ja 
teologian maisteriksi Princeto-
nissa vuonna 2008.
 Mansour Khajehpour on 
syntynyt Mašhadissa, Iranin 
toiseksi suurimmassa kaupun-
gissa. Hän avioitui vuonna 1993 
iranilaisen Nahid Sepehrin 
kanssa, neljä vuotta myöhem-
min he muuttivat yhdessä Yhdysvaltoihin. Heillä on 
nykyisin 18-vuotias Rebeka-tytär ja 13-vuotias poika 
Matthew.
 Mansour Khajehpour on työskennellyt Yhdysval-
loissa sekä pankkisektorilla että kirkollisissa tehtävis-
sä. Pari vuotta sitten hän kävi Suomessa nauhoitta-
massa farsinkielistä, psalmeja käsittelevää ohjelmasar-
jaa, jonka ohjasi tv-tuottaja Mikael Tunér.
 
KHAJEHPOURIN EDELTÄJÄ, Pars-kanavaa alusta asti 
eli 12 vuotta johtanut Sara Afshari aikoo jatkaa tohto-
rintutkintoon tähtääviä opintojaan Edinburghin yliopis-
tossa Britanniassa. Hänellä on useampia joko ylempiä 
tai alempia korkeakoulututkintoja eri yliopistoista.
 Johtajavaihdoksen yhteydessä ylennettiin Nikoo 
Ordodary apulaisjohtajaksi. Hän vierailee lokakuun 
loppupuolella Suomessa, Sansassa ja useissa seurakun-
nissa. Ordodary on viimeksi työskennellyt SAT-7 Parsin 
ohjelmakoordinaattorina ja toimittanut pitkään kanavan 
nuortenohjelmaa, mitä jatkaa näillä näkymin edelleen. 

TWR aloittaa kriisiohjelmat 
ebolaa vastaan
Annaleena Pakkanen

  MEDIALÄHETYSJÄRJESTÖ TWR taistelee Länsi-Af-
rikassa leviävää ebola-virusta vastaan radion välityk-
sellä. TWR:n Norsunluurannikolla toimiva kumppani 
on aloittamassa ohjelmaa nimeltä Ebola-hälytys (Alert 
Ebola), joka välittää tietoa verenvuotokuumeesta ja 
kuinka taudilta voi suojautua.
 Pahimpien ebola-alueiden joukossa ovat Norsun-
luurannikon naapurit Guinea ja Liberia. Sairastuneita 
on paljon myös Sierra Leonessa.
 Norsunluurannikon TWR tekee ensin viisi tietois-
kua ja viisi puolituntista terveysohjelmaa ranskan ja 
bambaran kielillä sekä kolmella muulla paikallisella 
kielellä. Jos työhön saadaan varoja, ohjelmien ja kiel-
ten määrää lisätään.
 – Olemme jo tehneet joitakin ohjelmapätkiä. Halu-
amme auttaa Norsunluurannikon lisäksi koko Länsi-
Afrikkaa ja teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. 
Välitämme ihmisistä ja haluamme samalla kertoa toi-
vosta, jota Jeesus tarjoaa, sanoo Abdoulaye Sangho, 
TWR:n Länsi-Afrikan alueen johtaja.
 TWR radioi ebola-ohjelmaa AM-asemaltaan Beni-
nistä, ja sitä lähetetään myös satelliitti- ja paikallisra-
dioissa sekä internetissä.
 
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT (SANSA) tukee 
läntisessä Afrikassa, Kamerunissa tehtävää fulfulden-
kielistä radiotyötä. Ebolanvastaisessa mediatyössä 
Sansa ei ole mukana. 

Mstyslav Tšernov

Kiitos Medialähetyspäivistä!
Pidetään lähetys käynnissä.

Medialähetys Sanansaattajat

Jarno Tepora Juha Auvinen  Marko Pihlajamaa
Hallituksen Medialähetysjohtaja Medialähetyspäivien
puheenjohtaja  johtaja

Ansiomerkkejä
  TYÖNTEKIJÄPÄIVILLÄ 

elokuussa kiitettiin kolmea 
Medialähetys Sanansaattaji-
en työntekijää ansiomerkein. 
 Kultaisen merkin saivat 
25 vuoden palveluksesta 
talouspäällikkö Sirpa Lau-
rell ja kirjanpitäjä, Putiikin 
vastaava Pirjo Hyövälti. 
 Hopeisen merkin sai 
20 vuoden palveluksesta 
mediakehitysjohtaja Ilkka 
Kastepohja. 

Mansour Khajehpour on 
opiskellut sekä Iranissa 
että Yhdysvalloissa.

SAT-7 Pars
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Vielä kerran Jumala asus-
taa lunastetun ihmiskun-
tansa keskellä uudessa 
luomakunnassa.

Juha Auvinen

Englantilainen lähetystieteilijä 
Patrick Johnstone on kirjas-
saan The Future of the Global 
Church (Maailmanlaajan kirkon 

tulevaisuus) kuvannut kristinuskon 
painopisteen siirtymistä eteläiselle 
pallonpuoliskolle. Aasian ja Afrikan 
kirkot kasvavat nopeasti, kun taas 
erityisesti Eurooppaa vaivaa välin-
pitämättömyys ja vieraantuminen 
kristillisistä juuristaan.
 Kuitenkin Johnstone muistuttaa, 
että Jeesuksen lähetyskäsky mennä 
kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki 
kansat hänen opetuslapsikseen on 
yhä voimassa. Lähetyskäskyssä on 
kaksi maantieteellistä tunnusmerk-
kiä, jotka painottavat lähetystehtävän 
loppuunsaattamisen tärkeyttä: koko 
maailma ja kaikki kansat. Näiden kri-
teerien mukaan on olemassa kansoja 
tai kansanosia, jotka ovat tuskin kuul-
leet evankeliumia.

Suuret totuudet

Johnstone viittaa Lausannen liikkeen 
lähetyskonferenssissa Etelä-Afrikan 
Kapkaupungissa 2010 julkistettuun 
laajaan sitoumukseen, jonka esipu-
heessa sanotaan muun muassa:
 ”Nopeasti muuttuvassa maailmas-
samme jotkut asiat pysyvät muuttu-
mattomina. Nämä suuret totuudet 

antavat raamatullisen pohjan lähetys-
tehtävällemme.” Ne ovat:
 ”Ihmiset ovat kadotettuja. Ihmisen 
kohtalo on edelleen se, millaiseksi 
Raamattu sen kuvaa: syntimme ja ka-
pinamme tähden me olemme Jumalan 
oikeudenmukaisen tuomion alla, ja 
ilman Kristusta meillä ei ole toivoa.
 Evankeliumi on hyvä sanoma. Evan-
keliumi ei ole käsite, johon pitäisi liit-
tää uusia ideoita, vaan kertomus, joka 
on kerrottava yhä uudelleen. Evan-
keliumi on muuttumaton kertomus 
siitä, mitä Jumala on tehnyt pelastaak-
seen maailman, oman päätösvaltansa 
mukaisesti, historiassa todellisesti 
tapahtuneen Jeesuksen Kristuksen 
elämän, kuoleman, ylösnousemuksen 
ja hallintavallan kautta. Kristuksessa 
on toivo.
 Kirkon lähetystehtävä jatkuu. Juma-
lan antamaa lähetystehtävää pitää 
jatkaa kaikkialle maailmaan maail-
manloppuun saakka. Vielä kerran … 
maailman valtakunnista tulee meidän 
Jumalamme ja hänen Kristuksensa 
valtakunta ja Jumala asustaa lunaste-
tun ihmiskuntansa keskellä uudessa 
luomakunnassa. Siihen päivään asti 
kirkko jatkaa osallistumistaan Jumalan 
antamaan lähetystehtävään, nähden 
sen iloisena ja ehdottoman kiireel-
lisenä tehtävänä, kohdaten uusia ja 
jännittäviä mahdollisuuksia jokaisen 
sukupolven, myös omamme, aikana.”

Lähetyksen vahva viesti

Lähetyksen suunta

Samasta kirkon lähetystehtävästä pu-
huu myös Kirkkojen maailmanneu-
voston uusi lähetysasiakirja Yhdessä 
kohti elämää, lähetys ja evankelioiminen 
muuttuvassa maailmassa. Asiakirja esi-
teltiin KMN:n kymmenennelle yleis-
kokoukselle Etelä-Korean Busanissa 
viime marraskuussa.
 Ensimmäisenä merkittävänä eku-
meenisena dokumenttina lähetysasia-
kirja tarkastelee laajemmin kris-
tinuskon väestöllisen painopisteen 
siirtymistä etelään ja itään sekä sen 
aikaansaamia muutoksia kirkkojen 
välisissä suhteissa.
 Historiallisessa muutoksessa huo-
miota kiinnitetään erityisesti kristin-
uskon leviämisen tapaan. Keskusten 
ja etuoikeutettujen sijaan päävastuu 
siirtyy maailmanlähetyksessä heille, 
jotka ovat tähän asti olleet margi-
naalissa. Kristinusko tulee Aasiasta, 
Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta 
takaisin Eurooppaan pääasiassa maa-
hanmuuttajien välityksellä.
 Maahanmuuttajat ovat varteen-
otettava lähetystyön voimavara, kun 
otamme heidät mukaan kirkkomme 
ja paikallisseurakuntiemme elämään. 
Heistä voi tulla lähetystyöntekijöitä 
myös omien kansojensa parissa, kun 
koulutamme, varustamme ja tuemme 
heitä tehtävässään.

Kirkon toivo

Tulevaisuuteen katsovan KMN:n 
lähetysasiakirjan mukaan ”Kirkon 
toivo perustuu lupaukseen Jumalan 
valtakunnan tulemisesta. Se tarkoittaa 
Jumalan ja ihmiskunnan sekä koko 
luomakunnan välisten suhteiden 
ennallistamista. Näky Jumalan valta-
kunnan toteutumisesta … innostaa ja 
ohjaa meidän nykyistä osallistumis-
tamme Jumalan pelastavaan työhön.” 
(artikla 44)
 Jo Martti Luther opetti, että Juma-
lan valtakunta on ensimmäinen asia, 
jonka tulemista meidän tulee rukoil-
la. Sen mukana saamme varmasti 
runsain määrin kaikkea muuta, kuten 
Kristus sanoo: ”Etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa, niin myös kaikki tämä 
teille annetaan” (Matt. 6:33).
 Lähetysasiakirja myös muistuttaa, 
että ”jos kirkko ei tee lähetystyötä, se 
lakkaa olemasta kirkko”. (artikla 57)

Saavuttamattomat kansat

Johnstonen mukaan lähetystyön 
haaste ovat ne maailman yli 12 000 
ihmisryhmää, jotka eivät vielä ole 
kuulleet evankeliumia tai joista vain 
viisi prosenttia on kristittyjä. Näihin 
ryhmiin kuuluu yhteensä noin 2,2 
miljardia ihmistä. Valtaosa heistä elää 
islamilaisissa maissa. Evankeliumi ei 
ole läpäissyt näitä maita hallitusten ja 
sosiaalisen painostuksen tai syrjinnän 
tai suoranaisten vainojen vuoksi.
 Nämä ihmiset on lähes mahdoton 
saavuttaa evankeliumilla muuten 
kuin median keinoin. Työn tueksi 
tarvitaan rukousta sekä luovaa ja 
rohkeaa toimintaa. Kun evankeliumi 
Jeesuksesta saavuttaa ihmisen sydä-
men kuulemisen ja uskomisen kautta, 
tämä muuttaa häntä, hänen ympäris-
töään ja koko yhteiskuntaa.
 Velvollisuutemme on välittää 
evankeliumi aikamme sukupolvelle, 
jotta se voi viedä viestin eteenpäin. 
Tehtävämme on etelän ja idän kristit-
tyjen vahvistaminen, varustaminen 
ja rohkaiseminen Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen omalla alueellaan ja 
laajemminkin.  

TEOLOGIA Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko on kasvanut maailman suurimmaksi 
luterilaiseksi kirkoksi ohi Ruotsin kirkon. Yli kuuden miljoonan jäsenen kirkkojen seuraan liittyy 
pian toinenkin afrikkalainen, nopeasti kasvava Tansanian evankelis-luterilainen kirkko. Myös 
Aasiassa, esimerkiksi Kiinassa ja Myanmarissa (aik. Burma), kristilliset kirkot kasvavat.

Lähetyskonferenssissa Kapkaupungissa vuonna 2010 julkistettiin sitoumus, jossa mainitaan muuttumattomat suuret totuudet. Ne ovat: 
Ihmiset ovat kadotettuja. Evankeliumi on hyvä sanoma. Kirkon lähetystehtävä jatkuu.

Timo Vasko
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Kirkkoväkeä Oulun tuomiokirkossa Medialähetyspäivien messussa. Sen yhteydessä vihit-
tiin diakonian virkaan 35 Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistunutta sekä siunattiin 
lähetystyöhön uudelle työkaudelle Mikael Tunér Sansasta.

Leena Punkari

  VIEDÄÄN VIESTIÄ -tilaisuudessa 
medialähetysjohtaja Juha Auvinen 
käsitteli kirkon tuoretta lähetysstra-
tegiaa Kohtaamisen kirkko – Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan 
suunta vuoteen 2020.
 – Siinä kirkko määrittelee tehtäväk-
seen kutsua ”ihmisiä Jumalan yhte-
yteen” sekä rohkaista ”välittämään 
lähimmäisistä ja luomakunnasta”. 
Tämä tapahtuu kolminaisuusoppiin 
sidotun kirkon kolmen arvon – usko, 
toivo, rakkaus – pohjalta.
 – Se merkitsee, että ”yhteys armol-
liseen Jumalaan on kristityn elämän 
kestävä perustus”, että ”Jeesuksen 
lupaus tulevaisuudesta tuo toivon”, 
ja että ”Pyhä Henki rohkaisee meitä 
rakastamaan toisiamme”.

TAVOITTAAKSEEN JOKAISEN koh-
taamisen kirkko ”välittää sanomaa 

ennakkoluulottomasti ja vuorovai-
kutteisesti myös uusilla viestimillä”. 
Kohtaamisen kirkossa ”vuorovaiku-
tukselle luodaan tilaa”, ja ”kirkko 
toimii siellä, missä ihmiset elävät ja 
liikkuvat”.
 – Kohtaamisen kirkossa ”kuljemme 
toistemme rinnalla ja jaamme tari-
namme”. Siinä ”viestintä puhuttelee 
sekä tunteita että älyä ja haastaa toi-
mimaan.” Kohtaamisen kirkko ”vies-
tii arvoistaan ja tekemästään hyvästä 
uskottavasti”.

AUVISEN MUKAAN kirkon suunta on 
ymmärrettävä myös maailmanlaajas-
ta näkökulmasta. Media, erityisesti 
mobiililaitteet, kuten kännykät ja 
taulutietokoneet, ovat hyvin monien 
käytössä. Maailmanlaajuisesti kristil-
lisiä ohjelmia seuraa jopa 2,5 miljar-
dia ihmistä kuukausittain, ja määrä 
kasvaa.  

Kohtaamisen kirkko on viestivä kirkko

Tuomiokirkosta välitettiin Medialähetyspäivien ohjelmia suorina nettilähetyksinä. Nyt nii-
tä on katsottavissa Sansan kotisivujen (sansa.fi) Videotuotanto-palkin kautta. Tekniikasta 
huolehtivat muun muassa Mikael Tunér ja Petteri Rantamäki.

Leena Punkari

Medialähetyspäivillä Oulussa vieraillut TWR:n arabiankielisen 
työn johtaja ei ollut ensimmäistä kertaa Suomessa, mutta nyt 
hänen henkilöllisyytensä oli turvallisuuden takia peitettävä 
entistä tarkemmin. Samoin arabiankielisen Hanna-työn 
koordinaattorin.

Medialähetyspäivät 
jälleen 13.–14.6.2015. 
Raumalla tavataan!Rauman seurakunnan edustajat vastaanottivat ensi vuoden Medialähetyspäivien ”vies-

tikapulana” perinteisesti veiviradion. Paikalla olivat Sansa-lähettiläs Kirsi Haaponiemi, 
kirkkoneuvoston nimeämät edustajat Ulla ja Reijo Siivonen sekä lähetyssihteeri Raija 
Pajuniemi.

Mirta Martin

Mirta Martin

Annaleena Pakkanen ja Leena Punkari

Lähi-idästä Suomeen matkus-
tanut pariskunta on elä-
nyt keskellä niin sanottua 
arabikevättä. Siitä on heidän 

mukaansa entistä enemmän tulossa 
arabimaiden ja muidenkin alueen 
muslimimaiden kristityille vainon 
talvi.
 – Syyrian sisällissota on yksi tämän 
sukupolven suurimpia katastrofeja. 
Kristittyjä vainotaan entistä enem-
män, TWR:n arabiankielisen työn 
johtaja totesi kesäkuun alkupuolella.
 Eivätkä tuolloin olleet tiedossa vie-
lä aivan yhtä laajasti kuin nyt julman 
äärisunnalaisen Isis-järjestön toiminta 
ja taistelut Irakissa ja Syyriassa. Tie-
dossa ei myöskään ollut, miten paljon 
nuoria muslimeja Isis on jo onnistu-
nut houkuttelemaan taistelijoikseen 
Euroopasta, jopa Suomesta ja muualta 
Pohjoismaista.

Islam ei tarjoa rauhaa,
eivät poliittiset muutokset

Kun liikehdintä arabimaissa alkoi 
keväällä 2011, muutoksen eturinta-
massa olivat nuoret, jotka yhdistivät 
voimansa. Myös niin sanotun maal-
lisen median rooli oli mullistuksissa 
merkittävä. TWR:n arabiankielisen 
työn johtaja toivookin, että kristilli-
nen media saisi alueella aikaan vielä 
syvempiä muutoksia.

Muuttaako maailma nuoremme vai 
muuttavatko nuoremme maailman?

 – Arabit etsivät totuutta. Kolmen 
viime vuoden aikana olemme näh-
neet enemmän muslimeja tulevan 
uskoon kuin koskaan ennen. Kristit-
tyinä meidän täytyy käyttää tilanne 
hyväksi ja kertoa arabeille rauhan, 
toivon ja sovituksen sanomaa, TWR:n 
arabiankielisen työn johtaja korosti.
 Toki arabiankieliset ohjelmat 
tavoittavat muitakin alueen arabiaa 
osaavia muslimeja kuin syntyperäisiä 
arabeja.
 – Arabimaissa ajateltiin, että asiat 
muuttuvat parempaan hallintoa 
muuttamalla. Ihmiset olivat kyllästy-
neitä köyhyyteen, korruptioon, työt-
tömyyteen...
 – Nyt he ovat nähneet, että poliit-
tiset muutokset eivät tuoneet rauhaa. 
Myöskään islam ei tarjoa rauhaa. Mei-
dän tehtävämme on kertoa arabeille, 
että Jeesus antaa toivon, rauhan ja 
vapauden.
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Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi siunasi Sansan tv-
tuottaja Mikael Tunérin kolmannelle työkaudelle Suomeen ja 
Kyprokseen, farsinkielisen SAT-7 Pars -satelliittitelevisiokanavan 
palvelukseen. Piispaa avustivat kansainvälisen kumppanuus-
toiminnan johtaja Timo Reuhkala, tuomiorovasti Matti Pikkarai-
nen, hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen, medialähetysjoh-
taja Juha Auvinen ja Sansan hallituksen puheenjohtaja Jarno 
Tepora.

Iltalähetyksessä Mirta Martin juonsi tietokilpailun, Petteri Rantamä-
ki ja Joni Mettälä tuomaroivat. Osallistujina Ulla Mäkinen Oulusta, 
Jussi Kastepohja Joensuusta ja Laura Manninen Lappeenrannasta.

Vapaaehtoisia talkoili Oulussa yli 80, muun muassa Jarkko 
Leinonen, Markku Lehtinen ja Markku Ranta. Heidät tunnisti 
Sansan vihreistä t-paidoista.

Hannat Satu Salo ja Christine Marc Mänttä-
Vilppulasta. TWR:n arabiankielisen työn johta-
jalta sai nimikko-ohjelmaan allekirjoituksen.

Leena Punkari Leena PunkariLeena Punkari

Leena Punkari
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Vaikka kristityt ovat 
vähemmistö, he ovat 
silti suolana ja valona 
alueella. Lapsenlapsi ilahduttaa Sansan vapaaehtoisia Elisabet ja Jarno Teporaa. Kuvia ihailevat 

Lahjat liikkeelle -koulutusseminaarin tauolla lähetystyöntekijät Marja-Liisa ja David 
Ezzine.

Arja Savuoja työskentelee Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) aluepäällikkönä poh-
joisessa Suomessa, asemapaikkanaan Oulu. Hänen vastuualueitaan hiippakunnallisessa 
työssä ovat Kuopion ja Oulun hiippakunnat.

Haavakin voi olla siunaava

Leena Punkari

Leena Punkari

Leena Punkari

 SEMINAARIN TEEMA oli tänä vuon-
na Vaikuttava medialähetys. Esillä 
olivat muun muassa arabiankielinen 
mediatyö, muslimien tavoittaminen, 
ihmisten haavoittuvuus ja haavojen 
siunaavuus. Seminaarin vastuuhenki-
lö Sansassa on vapaaehtoistoiminnan 
johtaja Mervi Viuhko.
 Opetuksessaan Arja Savuoja lähti 
liikkeelle savesta ja Jeremiasta saven-
valajan luona (Jer. 18).
 – Raamatunpaikka taitaa olla Raa-
matun tunnetuimpia vertauskuvia 
siitä, kuinka Jumalan käsissä van-
hasta tulee uutta, heikkous muuttuu 
vahvuudeksi, haavoittuneet saavat 
parantua, rikkinäiset voivat eheytyä.
 – Jokainen meistä on mennyt jolla-
kin tavalla pilalle. Syntiinlankeemuk-
sen seurauksena kukaan ei ole ehjä. 
Olemme rikkimenneitä, haavoitettuja 
ja tarvitsemme uudelleenmuokkausta, 
niin kuin savi savenvalajan käsissä.
 – Täydellisyys rikkoutui Eedenin 
puutarhassa haluun olla Jumalan ver-
tainen. Siitä lähtien olemme eläneet 
haavoitetussa maailmassa, toisten 
haavoitettujen keskellä. Sairaudet, 
masennus, yksinäisyys, avioerot, 
taloudelliset huolet, perheväkivalta, 
alkoholismi, itsekkyys, anteeksianta-
mattomuus, ylpeys, katkeruus, sodat, 
vainot… runtelevat henkeämme, sie-
luamme ja ruumistamme.

RAAMATUSTA VOIMME Savuojan mu-
kaan kuitenkin lukea, että haavoitetut 
voivat tulla myös siunatuiksi.
 – Tunnettuja esimerkkejä syvien 
haavojen siunaamista ovat ainakin 
Vanhan testamentin Joosef ja Job.
 – Koko karvas ja käsittämättömältä 
tuntuva kärsimyskoulu, johon Joosef 
joutui, ei ollut ainoastaan Jumalan 
sallimusta, vaan se oli Jumalan hyvä 
suunnitelma Joosefin elämässä.

NYKYPÄIVÄÄ SAVUOJA lähestyi ky-
symyksellä: Miten Jumala saattaa haa-
van siunaamiksi medialähetystyössä?
 – Itseäni puhutteli video syyria-
laisten pakolaisleiriltä, jossa lapsia on 
pakolaisista noin puolet. Kaiken köy-
hyyden ja kurjuuden keskellä lähes 
jokaisen teltan katolla on satelliittilau-
tanen.
 – Haastatellut lapset kertovat sil-
mät sädehtien, etteivät tulisi toimeen 
ilman SAT-televisiota. Kun heiltä 
kysytään, mitä he katsovat, vastaus 
on SAT-7 Kids eli arabiankielinen, 
kristillinen tv-kanava.
 – Nämä lapset, jotka ovat joutuneet 
jättämään kotimaansa, ovat nähneet 
sodan kauhut ja kokeneet sen raas-
tavat ja traumatisoivat seuraukset, 
saavat nyt kokea siunausten virran 
vuotavan haavoihinsa pakolaisteltan 
suojassa satelliittitelevision kristillis-
ten lastenohjelmien kautta. ■

Lahjat liikkeelle -koulutusseminaari järjestettiin Medialähetyspäivien aattona nyt toista kertaa. 
Läsnäolijoita koskettaneen raamatunopetuksen Haavan siunaamina piti aluepäällikkö 
Arja Savuoja.

Ohjelmia edelleen
myös sodan keskellä

Pelkästään yli 13 miljoonaa syyrialais-
ta tarvitsee humanitääristä apua. Yli 
6,5 miljoonaa on pakolaisina koti-
maassaan tai Syyrian ulkopuolella. 
Syyrian sodassa on kuollut jo yli 160 
000 ihmistä.
 – Kaikesta kamalasta huolimatta 
arabimaissa näkyy valoakin. Vaik-
ka kristityt ovat vähemmistö, he 
ovat silti suolana ja valona alueella. 
Kristityillä on nyt hyvä mahdollisuus 
puhua arabimaiden asukkaille Jeesuk-
sesta. Ihmiset kaipaavat saada kuulla 
todellisesta vapaudesta ja todellisesta 
toivosta, TWR:n arabiankielisen työn 
johtaja vakuutti.
 Yksi valonpilkku on TWR:n ja 
muutaman muun järjestön yhteinen 
hanke, suora radio-ohjelma Toivoa 
Syyriaan, johon ihmiset voivat soittaa 
ja purkaa mieltään. Ohjelmassa, joka 
on avoimen kristillinen, on keskuste-
lun lisäksi hengenravintoa ja käytän-
nön ohjeita esimerkiksi pakolaisleiril-
lä elämiseen.
 Arabimaissa on 180 miljoonaa 
nuorta, 50 prosenttia koko alueen 
väestöstä. Koska joka kolmas asukas 
on 15–25-vuotias, se näkyy TWR:n 
arabiankielisessä työssä. Ohjelmia ei 
pelkästään suunnata nuorille, vaan 
nuoret myös toteuttavat niitä.
 Nuoret sydämellä -ohjelmaa te-
kevä syyrialaisnuorten tiimi jatkaa 
työtään Damaskoksessa myös sodan 
keskellä. Työ on haasteellista, sil-
lä sähkökatkokset ovat yleisiä, eikä 
pommitusten takia voi aina mennä 
studioon.
 – Muuttaako maailma nuoremme 
vai muuttavatko nuoremme maail-
maa?, TWR:n arabiankielisen työn 
johtaja kuulosteli Oulussa.

Etsitään avuksi
Windows-taitajaa

Medialähetyspäiviltä ja Lahjat liik-
keelle -seminaarista lähdettiin monta 
rukousaihetta mielessä. Päällimmäisi-
nä olivat ehkä arabi- ja muuhun mus-
limimaailmaan Lähi-idässä, Pohjois-
Afrikassa ja Keski-Aasiassa liittyvät 
aiheet.
 Mobiiliviestinnän mahdollisuuksia 
lähetystyössä käsitellyt Sansan media-
kehitysjohtaja Ilkka Kastepohja antoi 
arkisen aiheen:
 – Raamattu kannesta kanteen -oh-
jelman mobiilisovellus on jo ladatta-
vissa Applen ja Android-käyttöjärjes-
telmän mobiililaitteisiin. Nyt etsitään 
vapaaehtoista, joka osaisi tehdä Rkk-
sovelluksen myös Windows-puheli-
miin. ■
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 PIISPOJEN 27.8.2014 JULKISTAMAT TEESIT keskinäi-
sestä kunnioituksesta ja erilaisten käsitysten rakentavasta käsitte-
lystä heijastuvat mitä vahvimmin kirkkomme vapaaehtoistoimin-
nassa. Ne innostavat näkemään vapaaehtoistyön keskeisenä osa-
na niin seurakuntaelämää kuin lähetysjärjestöjenkin toimintaa.
 Kuudennessa teesissä kuvataan: ”Kirkossa toteutuva yhteys 
näkyy väistämättä käytännössä ja se heijastuu laajalle. Seurakun-
nassa tarjoutuu mahdollisuuksia yhteisen vastuun kantamiseen.”
 Tätä yhteyden ilosanomaa Sansan vapaaehtoistoiminnassa 
saamme elää todeksi rikkaassa yhteistyössä seurakuntien ja yk-
sittäisten kristittyjen kanssa.

YHTEISEN NÄYN JA TOIMINTATAPOJEN löytäminen ei aina 
tapahdu kivuttomasti. Neljännessä teesissä sanotaan jotain oleel-
lista: ”Erilaiset näkemykset ovat yhteyden rakentamisen tärkeitä 
aineksia.”
 Kristillisessä työssä toimiva vapaaehtoinen saa ja hänen 
pitääkin olla aktiivinen. Hän voi auttaa palkattuja työntekijöitä 
luovuuteen ja uusiin toimintamalleihin. Samalla vapaaehtoinen 
viestittää kentän tuntoja ja käsityksiä toiminnasta. Hän ei ole 
työn kohde, vaan hän on yksi aktiivisista toimijoista, osa perhet-
tä.
 Oikeastaan ei ole lainkaan vapaaehtoisia, vaan pelkästään 
kristittyjä, jotka haluavat sitoutua kirkon uskoon sekä elää ja 
toimia Kristuksen seuraajina. Seurakunta, kristilliset yhteisöt 
ja järjestötoiminta ovat kaikille yhteisiä kasvun paikkoja. Mikä 
parasta, tämä kasvu saa heijastua heihin, jotka ovat etäällä tai 

osattomia kristillisestä sanomasta. Kasvaessamme uskossa 
palvellessamme, saamme samalla olla välittämässä toivoa 
toivottomuuteen.

AIKA, JOTA KIRKOSSAMME ELÄMME ja jota kohti kuljemme, 
nostaa esiin kutkuttavia kysymyksiä. Olemmeko menossa 
nopeasti kohti tilannetta, jossa seurakuntien ja järjestöjen 
palkatut työntekijät ovat lähinnä työn tukijoita ja mentoreita, 
eivät sen johtajia?
 Olisiko vapaaehtoistoiminnassa ja maallikkojen palvelu-
virassa avaintekijät hengellisen työn kasvuun, syvempään 
yhteyteen ja elävyyteen? Palkatut työntekijät tarvitsevat vapaa-
ehtoisten apua, jotta voivat nähdä ja saavuttaa ne valtavat 
mahdollisuudet, miten työtä kaikkien vahvuuksia ja panosta 
käyttäen voidaan tehdä, kehittää ja kasvattaa.
 Vahvistetaan yhteyttä tekemällä ja kehittämällä 
yhdessä! ■

Yhteys vahvistuu tekemällä yhdessä

MERVI VIUHKO mervi.viuhko@sansa.fi

Leena Punkari

Vapaaehtoinen ei ole työn kohde, vaan yksi 
toimijoista, osa perhettä.

”Sinun sanasi 
on lamppu, joka 
valaisee askeleeni, 
se on valo minun 
matkallani.” 
Ps.119:105

Lahjoita netissä: 

www.sansa.fi

Lähetä Sanan valoa
Radio – kaikille avoin raamattukoulu

Kuva: Ritva Uusitalo

”Kuuntelen ohjelmaanne 
päivittäin ja selvitys 

Raamatusta on minulle tarpeen. 
Olette ihania sanansaattajia. 

Hyvää Jumalan siunausta 
ohjelmallenne.”
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aRaamattu kannesta kanteen (Rkk) on saanut ravita suomalaisia radio-

kuuntelijoita jo 17 vuoden ajan. Kaikille avoin raamattukoulu on muodostunut 
rakkaaksi matkakumppaniksi yhä uusille kuulijoille. 
Kun Jumalan sana saa vaikuttaa päivittäin meissä, alamme väistämättä muuttua.
Rkk-ohjelma auttaa suomalaisia kuulijoita ymmärtämään radion 
mahdollisuudet myös ulkomailla. 

Olethan mukana varmistamassa, että elämää tuova Sana saisi radion 
välityksellä vaikuttaa edelleen kymmenien tuhansien ihmisten arjessa!
Keräystuotto käytetään ohjelman tuotantokuluihin sekä 
radiointikustannuksiin Radio Dein, Järviradion ja 
Radio Kajauksen taajuusalueilla.

Levitä Sanan valoa rukoillen tai osallistumalla ohjelman kustannuksiin.
Soita nyt lahjasi 
0600 19909
Puhelun hinta 10,26 € + pvm

MEDIALÄHETYS 
SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää 
www.sansa.fi

Kiitos tuestasi!
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Eräpäivä Euro

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää

FI37 5062 0320 0320 18 OKOYFIHH

7111 00600

Lahjoitusesimerkkejä:
1 minuutti  Rkk-ohjelmaa  = 10 euroa
15 minuuttia ohjelmaa  = 150 euroa
Koko ohjelma  = 300 euroa
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Kalastaja ja kalastajan vaimo 
– lähetystyössä molemmat
HAASTATTELU David Ezzine, 66, kalastaa sekä kaloja että ihmisiä – toisia virvelöiden, toisia hengellistä verkkoa 
heittäen. Myös Marja-Liisa Ezzine, 62, on vuosikymmenet ollut lähetystyössä, vaikka harvemmin julistajana.

Ruokani saa jäähtyä 
rauhassa, jos sillä 
välin voin lämmittää 
jonkun sydäntä!

Ezzineiden kesä-
kulmilla Kauha-
joella on mahdol-
lisuus pysähtyä 
kalastamaan jopa 
kauppamatkal-
la. Kun Davidilla 
on kyydissä aina 
virveli, niin Marja-
Liisa varustautuu 
lukemisella.

Leena Punkari
Leena Punkari

Osuttuaan työmatkalla 
Suomessa samaan autoon 
David Ezzinen kanssa oppi 
kesäaikaan ensimmäisestä 

kerrasta, että pysähdyspaikat sovi-
taan, jos mahdollista, jonkin lampa-
reen lähistölle.
 Davidin matkavarusteisiin taitaa 
aina kuulua vapa keloineen, siimoi-
neen ja viehelaatikoineen. Sukke-
lasti ne sitten ovat käyttökunnossa, 
kymmenkunta heittoa, ja sukkelasti 
välineet ovat taas auton takakontissa.
 – Suomessa kalastan sekä vapaa-
aikana että työmatkoilla, joten Marja-
Liisalla on aina kirjoja mukana, 
David hymyilee. Eli aina ei virvelöinti 
taida jäädä kymmeneen, viiteentoista 
heittoon…

Suomessa 
rentoutumassa

David Ezzine on kalastanut jo nuoru-
kaisena synnyinmaassaan Marokossa. 
Kaverien kanssa ajettiin moottoripyö-
rillä Atlantin rannalle, kuten Casa-
blancan suurelle satama-alueelle, ja 
viivyttiin lauantai-illasta sunnuntai-
iltapäivään. Mukana oli eväitä ja 
kahvia.
 Syötteinä käytettiin sardiineja, me-
risimpukoita, pieniä rapuja. Saaliiksi 
haviteltiin isompia kaloja: meribasse-
ja, mustekaloja, ankeriaita, vasarahai-
ta.
 – Kalastus ja metsässä kulkeminen 
rauhoittavat ja rentouttavat. Liikun 
paljon luonnossa, kun tulemme tänne 
puhtaaseen Suomeen.
 – Voin olla yksin. Voin ajatella asi-
oita, työasioitakin kaikessa rauhassa, 
David kuvaa.
 Kauhajoella David kuuluu paikal-
liseen metsästysseuraan, ja hänellä on 
metsästyslupa, joka oikeuttaa ampu-
miseen haulikolla ja jousipyssyllä. 
Se vaikuttaa tärkeältä, mutta Marja-
Liisan mukaan David on ampunut 
tarkalleen yhden valkoisen jäniksen 
jonakin talvena.
 – Nähtyään sen kuolleena hän suo-
rastaan masentui. Enää hänellä ei olisi 
sydäntä jäniksenkään ampumiseen, ja 
kauriin kauneutta hän vain tuijottaisi, 
Marja-Liisa arvioi.
 Tai ilmeisesti voi sanoa, että tuijot-
taa, koska niin kauriita kuin hirviäkin 
näkee Ezzineiden talon lähipelloilla 
Sahankylässä tuon tuosta.
 Mutta kalaa löytyy pakastimes-
takin. Suurimmat kuluvankesäiset 
saaliit ovat 900-grammainen taimen 

Karijoesta ja kiloinen kirjolohi Nie-
misjoelta Ähtäristä.

Tylsä hauki ja 
tylsä kirja

Harjus on Davidin mukaan hieno 
kala, ei syö helposti. Eikä taimenta-
kaan kannata heittää kolmea kertaa 
enempää. Ellei se niillä tartu kiinni, ei 
se sillä kertaa tartukaan.
 – Harjuksen ja taimenen pyynti 
edellyttää hiljaisuutta ja rauhallisuut-
ta. Hauki taas on niin tyhmä ja tylsä 
kala, että se syö joka kerta, kun koh-
dalle osuu, David erittelee.
 Haukeen verrattava on Marja-
Liisa Ezzinen mielestä Matti Röngän 
dekkari Levantin kyy, josta hän ehti 
kesällä lukaista 58 sivua puolisonsa 
virvelöidessä ja haastattelijan valoku-
vatessa.
 Suomalaisiin jännitysromaaneihin 
Marja-Liisa ei yleensä edes kajoa. Hä-

nen ykkössuosikkinsa on Michael 
Connelly, ja hyvänä kakkosena 
seuraa Harlan Coben. Molemmat 
kirjailijat ovat yhdysvaltalaisia, mutta 
Marja-Liisa lukee heidän tuotantoaan 
ranskannoksina.
 Häntä viehättää dekkarien kesälu-
kemisessa sama kuin Davidia kalasta-
misessa: se rentouttaa.
 – Hyvän dekkarin juoni pitää mie-
lenkiinnon kirjassa ja auttaa hetkeksi 
unohtamaan kaiken ympärillä olevan. 
Sitä alkaa itsekin miettiä, mitenkähän 
asiat etenevät, Marja-Liisa perustelee.
 – Kirjat antavat mielikuvituksen 
lentää, rentouttavat mieltä ja vapaut-
tavat tiiviistä työrytmistä. Radio on 
vähän samanlainen väline, toisin kuin 
televisio ja elokuvat. Niissä harvoin 
jätetään mielikuvitukselle sijaa.

Televisiosta uutisia 
arabiaksi

Rentoutumisrupattelun jälkeen voisi 
siis ajatella, että Marja-Liisan lapsuu-
denkodissa Kauhajoen Sahankylässä 
on hiljaista.
 Mutta onhan talossa tietokonei-
ta. Ja puhelimet soivat, useimmiten 
Davidin puhelin, tämän tästä ja eri 
vuorokaudenaikoina. Jossakin päin 
maailmaa on aina päivä, vaikka Suo-
messa olisi keskiyö.
 Ja kuten David hiljattain Medialä-
hetys Sanansaattajien (Sansa) kotisi-
vun uutishaastattelussa sanoi:
 – Olen aina iloinen, kun puhelin 

soi. Vastaan mielelläni, vaikka olisi 
sunnuntai, joulu tai ruoka-aika. Ruo-
kani saa jäähtyä rauhassa, jos sillä 
välin voin lämmittää jonkun sydäntä!
 Sansan Etelä-Ranskassa sijaitse-
vaan Studio Al Morsaliin tuli viime 
vuonna melkein 1 770 yhteydenottoa 
– puheluja, tekstiviestejä ja sähköpos-
teja. Niitä kertyi eniten Lähi-idästä, 
sitten Pohjois-Afrikasta ja Euroopasta, 
ja jonkin verran myös muilta mante-
reilta.
 Studion kotisivuilla kävi kuukau-
dessa lähes 26 000 ihmistä. Facebook-
ystäviä sillä oli viime vuonna noin 
1 550, YouTubessa kävijöitä noin 
19 600 ja sen nettiradio-ohjelmalla 
kuuntelijoita melkein 32 000.
 David ja Marja-Liisa Ezzine ovat 
tehneet medialähetystyötä arabian 
kielellä yli 30 vuotta. Armon het-
ki -radio-ohjelma välittyy nykyisin 
internetin kautta. Televisio-ohjelmia 
lähettävät SAT-7 ja Al Hayat.
 Kun lähestyy punaista puutaloa 
Sahankylässä, silmiin osuu valkoi-
nen lautasantenni. Televisio suoltaa 
sisällä arabiankielistä ohjelmaa, myös 
uutisia, milloin miltäkin kanavalta. 
Syyriassa taistellaan, Irakissa taistel-
laan, Gazassa taistellaan…
 – Nyt voi vain sanoa, että olemme 
kiitollisia Herralle siitä, miten monet 
esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ovat 
ottaneet askeleita ristin suuntaan. 
Siellä on jopa kokonaisia kyliä, joiden 
asukkaat ovat ottaneet Jeesuksen elä-
määnsä, Ezzinet iloitsevat. ■
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David Ezzine suosii vieheenä kevyehköä lippauistinta, jossa on kolme koukkua. Lipan 
pyöriminen aiheuttaa vedessä värähdyksiä, joihin kala reagoi kylkiviiva-aistinsa avul-
la. Esimerkiksi perhoja David ei virvelöidessään käytä.

Kirja ja kumisaappaat, sopivaan vuodenaikaan ehkä myös kori. Asulinjoen lähettyville 
pysäköidyn auton vieressä Marja-Liisa huomaa heinäkuussa mustikoita.

Asuli näyttää kesäkuivilla purolta, vaikka onkin ryteikössä mutkitteleva joki. David on 
saalistanut siitä haukien ja ahventen lisäksi myös taimenia ja harjuksia.

Leena Punkari

Leena PunkariLeena Punkari
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Mervi Viuhko

 SANSAN tv-tuottaja Mikael Tunér 
ponnisteli lähes kaksi vuotta ennen 
kuin koittivat ensimmäiset darinkieli-
sen ohjelmasarjan kuvaukset. Kym-
menien palapelin palasten piti lok-
sahtaa kohdalleen, jotta sarjan neljä 
osaa oli mahdollista kuvata Närpiössä 
sijaitsevassa Frank Mangs Centerissä 
kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
 Ohjelmasarjan tuottaminen ja oh-
jaaminen on ollut Tunérille monella 
tavoin sykähdyttävää.
   – Tähän asti olen tehnyt farsinkieli-
siä ohjelmia, mutta koko ajan minulla 
on ollut halu tehdä myös darinkielisiä 
ohjelmia. Elin lapsuusvuoteni Afga-
nistanissa, joten maa ja kansa ovat 
minulle erityisen rakkaat. Kun enti-
nen työkaverini kertoi Frank Mangs 
Centeriin rakenteilla olevasta tv-stu-
diosta ja yhteistyömahdollisuuksista, 
ryhdyin kartoittamaan, mitä voisim-
me tehdä yhdessä, Mikael kertoo.
 – Vanhemmillani on paljon yhte-
yksiä Suomessa asuviin afgaanikris-
tittyihin, ja kuulin heiltä Pietarsaaren 

Närpiössä tehtiin 
darinkielistä tv-historiaa
Suomen ensimmäinen darinkielinen tv-ohjelma – Ruumiin ja hengen terveys – kuvattiin kesäkuussa 
Närpiössä. Se tulee SAT-7 Parsin ohjelmistoon vuodenvaihteessa. Ohjelmassa annetaan 
käytännönläheisiä ohjeita terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä kristillistä opetusta.

Sydänlääkäri opastaa 
katsojia terveysasioissa ja 
erilaisten haavojen hoita-
misessa. Pastori johdat-
taa heidät hengellisten 
kysymysten ja Raamatun 
äärelle.

Odotetaan, kuinka katsojat reagoi-
vat. Se millaista palautetta saadaan, 
kertoo toimiiko ohjelma. On kuiten-
kin hienoa, että studio Närpiössä on 
valmis jatkamaan yhteistyötä, Mikael 
Tunér sanoo.
 Hänen mukaansa uuden ohjelman 
tekeminen sisältää aina tuntuman 
hakemista.
 – Yleensä kestää hiukan ennen 
kuin tekniikka toimii, kuten ohjaaja 
haluaa. Myös kameramiesten liikkeet 
on saatava sulaviksi. Näissä kuvauk-
sissa lääkäri oli ensimmäistä kertaa 
kameran edessä, joten muutamia ker-
toja uusimme ottoja.
 – Toivon, että tämä Ruumiin ja 
hengen terveys -ohjelma uppoaa 
hyvään maaperään ja auttaa ihmisiä 
ymmärtämään paremmin omaa sy-
däntään. Ei vain ruumiillisessa, vaan 
myös hengellisessä mielessä, ja että 
ihmiset voisivat kasvaa ihmisinä.
 – Kenties terveystieto voi pelastaa 
jonkun elämän. Mutta ennen kaikkea 
rukoukseni on, että tämän ohjelman 
kautta Jumalan sana voisi muuttaa ja 
pelastaa, Mikael korostaa.

KYSEESSÄ ON ensimmäinen Medialä-
hetys Sanansaattajien tukema darin-
kielinen televisio-ohjelma. Sansa tuki 
pitkään darinkielistä radio-ohjelmaa, 
mutta sen tuotanto on lopetettu. 

Lääkäri Zarpadshah Nuri ja pastori Shoaib Ebadi studiossa tekniikan piirittäminä.

sairaalan apulaisylilääkäristä, afga-
nistanilaisesta Zarpadshah Nurista. 
Hän oli puolestaan miettinyt, kuinka 
voisi auttaa kotimaansa kansalaisia 
Suomesta käsin. Oli pienen taivutte-
lun tulos, että kiireinen Zarpadshah 
lupautui käsikirjoittajaksi ja mukaan 
ohjelmaan.

PITKÄÄN jatkuneen sodan takia Afga-
nistanissa on paljon haavoittuneita ja 
vammautuneita, ja loukkaantumisen 
riski on edelleen suuri. Tämän todel-
lisuuden pohjalta syntyi idea terveys-
ohjelmasta.
 Sydänlääkäri Nuri opastaa katsojia 
terveysasioissa ja erilaisten haavojen 
hoitamisessa. Mutta ihminen ei tunne 
vain ruumiillista kipua, vaan hänen 
sydämensä voi olla täynnä myös 
henkistä kipua. Tämän takia ohjelman 
jälkipuoliskolla pastori Shoaib Ebadi 
johdattaa katsojat hengellisten kysy-
mysten ja Raamatun äärelle keskus-
tellen lääkärin kanssa.
 Kanadassa asuva Shoaib on en-
tuudestaan tuttu kasvo SAT-7 Parsin 
katsojille. Hänen nykyinen ohjelman-

sa on ainoa SAT-7 Parsin ohjelmis-
tossa tällä hetkellä näkyvä darinkieli-
nen ohjelma. Dari on Afganistanissa 
puhuttava kieli, jota ymmärtävät 
myös farsia puhuvat iranilaiset sekä 
tadžikkia puhuvat tadžikistanilaiset.
 Mahdollisia katsojia ohjelmalla 
on miljoonia. Katsojatutkimusten 
mukaan vähintään kolme miljoonaa 
katsoo säännöllisesti SAT-7 Pars -ka-
navan lähetyksiä.

OHJELMASTA tehtiin aluksi neljä jak-
soa. Parhaillaan on menossa niiden 
editointi, ja syksyn aikana jaksot on 
tarkoitus saada lähetyskuntoon. Mi-
käli vastaanotto on hyvä, on ohjelmal-
le mahdollista saada jatkoa.
 – Jatkosta ei ole vielä päätetty. 

Mervi Viuhko Mervi Viuhko

Tv-tuottaja Mikael Tunér ohjaa toimintaa studiossa ja kertoo, millä kameralla milloinkin 
kuvataan. Käytännössä hän valitsee ohjaamossa ruutu ruudulta, mitä kuvakulmaa 
katsojille kulloinkin välitetään.
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Eila Murphy

 MINANGKABAUT ELI minangit 
ovat noin Suomen väestön kokoinen 
kansanryhmä Indonesiassa. He ovat 
viisaita ja kaikista Indonesian kansan-
ryhmistä tasa-arvoisimpia.
 Naisten asema on yllättävän hyvä. 
Koska perheiden miehet joutuvat läh-
temään töihin kauas kotimaakunnas-
ta, perheiden naiset jäävät pitämään 
huolta talosta ja maapalasta. Perimä-
järjestys välittyy myös naisten kautta.
 Minangien kieli poikkeaa indonesi-
asta kielenä melkoisesti. Mutta kuten 
kaikki muutkin Indonesian vähem-
mistöt, myös minangit osaavat maan 
pääkieltä.

KESÄN KYNNYKSELLÄ sain valmiiksi 
mediakartoituksen, jossa selvitettiin 
minangien tietolähteitä ja oppimista. 
Mistä he saavat informaatiota maan-
viljelystä, terveydenhoidosta, ihmis-
suhteiden hoidosta, kriisivalmiudesta 
ja uskonnosta?
 Etsimme vastauksia monelta 
taholta, ja halusimme tietää varsin-
kin, oppivatko minangit median vai 
ihmissuhteiden kautta. Tutkimuksen 
toivottiin auttavan minangeille suun-
nattujen mediakampanjoiden rakenta-
misessa.

MEDIATUTKIJALLE TULOS oli petty-
mys. Perhe ja naapurit osoittautuivat 
tärkeimmiksi tietolähteiksi. Minangit 
oppivat asioita toisiltaan. Perhe ja sitä 
ympäröivä yhteisö, indonesiaksi ma-
syarakat, on tärkeä olemisen, tekemi-
sen ja oppimisen paikka.
 Pelkkä media ei siis riitä opettajak-
si, vaan usein tarvitaan sama viesti 
myös suoraan ympäristön ihmisiltä. 
Keskustelemalla ymmärrys lisääntyy, 

ja uudet asiat tavallaan järjestetään 
aivoihin vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Yhteisymmärrys ja tasapaino 
säilyvät.

JOS HALUTAAN jotakin median ansi-
oksi kaivaa, niin tutkimuksessa televi-
sio mainittiin eniten uusien asioiden 
opettajana. Television välittämä kuva, 
liike ja ääni ovat havainnollista seu-
rattavaa kaikenikäisille.

Terveysohjelmia, kriisivalmiusohjel-
mia ja uskonnollisia ohjelmia maaseu-
tuväestö taas kuuntelee radiosta.
 Miten sitten rakentaa mediakam-
panja minangeille? Ottamalla heidät 
mukaan radio-ohjelmien suunnitte-
luun. Perheiden ja yhteisön panos 
auttaa heitä oppimaan ja ymmärtä-
mään uusia asioita. 

Yhteisöllisyys on 
minangeille tärkeää. 
Mediatutkija Eila Murphy ja 
paikallisia nuoria 
Padangissa Länsi-
Sumatralla. Vieressä 
aaltoilee Intian valtameri.

FEBC

Minangit oppivat enemmän
toisiltaan kuin mediasta
KIRJE KENTÄLTÄ Olen usean vuoden ajan tehnyt tutkimuksia Indonesiassa minangien keskuudessa. Ensimmäinen projekti 
liittyi kriisiviestinnän kehittämiseen, koska minangit asuvat maanjäristysherkällä alueella Länsi-Sumatralla.

 KUTEN VALTAOSA SUKUPOLVESTANI, minäkin olen 
sosiaalisen median suurkuluttaja. Tänä vuonna pinnalla ollut 
ilmiö, joka levisi niin suureksi, että alkoi synnyttää jo ärsytystä 
joissain yksilöissä, myös allekirjoittaneessa, oli niin kutsuttu 
arkihaaste.
 Facebookin käyttäjät kirjoittivat viitenä päivänä jonkin ta-
vallisen tapahtuman omasta elämästään ja haastoivat samalla 
viisi muuta ystäväänsä tekemään samoin. Haastevaihtoehtoja 
löytyi aina valokuvaushaasteista myönteisyyshaasteisiin. Itse-
kin olen ollut mukana kolmessa eri haasteessa tämän vuoden 
aikana.

MIKSI TÄLLAISIA ILMIÖITÄ syntyy sosiaalisessa mediassa? 
Miksi ihmiset synnyttävät näitä ja menevät näihin mukaan? 
Kyse ei ole pelkästään siitä, että tällaisen haasteen turvin pää-
see kertomaan enemmän omasta elämästään muille.
 Nämä haasteet saavat aikaan kuuluvuuden tunteen, joka 
ei ole tärkeää pelkästään nuorille aikuisille, vaan kaikille. 
Kokemus siitä, että joku kutsui sinut osallistumaan johonkin 
suureen ja vaikuttamaan siinä, on valtavaa. Sillä on merkitys-
tä, että voi tuntea kuuluvansa johonkin suureen, ja joku muu 
on tehnyt selväksi, että olet toivottu lisä kokonaisuudessa.

OMANA TAVOITTEENANI ON, että NA-työhön osallistuvat 
nuoret aikuiset saavat kokea saman ja vielä enemmän osallis-
tuessaan medialähetyksen edistämiseen Sansan verkostossa, 

sillä suurempaan haasteeseen ei voi osallistua kuin haastee-
seen toteuttaa Jumalan näkyä tässä maailmassa.
 Nuorten aikuisten verkostossa on tärkeää, ettei pelkästään 
kuuluta johonkin suureen ilmiöön sen vuoksi, että sen kautta 
voi saada itselleen näkyvyyttä. Oleellista on, että toiminnalla 
on merkitystä – se vaikuttaa.
 On hyvä myös muistaa, että Jumalan mittakaavat ovat 
välillä erilaisia kuin omamme: vaikka NA-verkostossa ei vielä 
ole satoja tai tuhansia ihmisiä sen toiminta on suurta, koska se 
on Jeesuksen johtamaa toimintaa.

LAITAN NYT VIRALLISESTI LIIKKEELLE uuden ”arkihaas-
teen” ja haastan sinut miettimään omaa paikkaasi ja panostasi 
medialähetystyössä sekä toteuttamaan sitä rohkeasti. Ei tosin 
vain viiden päivän ajan, vaan koko loppuelämäsi.
 Nyt kun sinut on haastettu, muista, että et ole enää pelkäs-
tään haasteen toteuttaja. Voit olla myös uusi haastaja, jolla on 
mahdollisuus auttaa ystäväänsä osallistumaan ja löytämään 
oman paikkansa maailman suurimmassa haasteessa. 

Haastan sinut haastamaan!
MIRTA MARTIN  mirta.martin@sansa.fi

Anita M
artin

Nuorten aikuisten verkostossa on  oleellista, 
että toiminnalla on merkitystä – se vaikuttaa.
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Me rakastamme, koska Jumala on 
ensin rakastanut meitä
LÄHTEELLÄ Jumalallisinta ihmisessä on taipumus rakastaa. Se antaa elämälle tarkoituksen ja päämäärän. Mut-
ta emme kykene jakamaan rakkautta ilman kokemusta rakastettuna olemisesta. Siksi me tarvitsemme yhteyttä 
Jumalaan, joka on meidät luonut.

Jumala rakastaa syntisiä, 
pahoja, tyhmiä ja 
heikkoja tehdäkseen 
heistä vanhurskaita, 
hyviä, viisaita ja vahvoja.

 RUKOUS, ROHKEUS, EVANKELIUMI. 
Rukous, rohkeus ja rakkaus. Rukous…
 Maailma on jälleen kerran täynnä 
kriisiä ja konfliktia, ahdistusta ja hätää. 
Jotkut haluavat pilkkoa kotimaastaan 
osan naapurimaaksi, jotkut haluavat 
pilkkoa kotimaan itselleen 
naapurimaista. Jossakin levittää 
virus verenvuototautia näkymättömästi, 
jossakin pursuaa vuori laavaansa 
näyttävästi.
 Rukous… Niin, Herra, anna meille 
voimaa rukoilla, rohkeutta ajaa asiaasi, 
taitoa välittää rakkauttasi. Rajattomasti,
Herra! 

Kimmo Kieksi

Suurin osa henkisestä energi-
astamme kuluu rakkauden 
etsimiseen ja sen todeksi elä-
miseen. Mutta emme kykene 

jakamaan rakkautta ilman kokemusta 
rakastettuna olemisesta.
 Kaikki ihmiselämässä ilmene-
vä rakkaus on Jumalan rakkauden 
heijastusta ja sen jälkikaikua. Kun 
koemme rakkautta omalta puolisol-
ta, ystävältä, vanhemmalta, olemme 
kokeneet jotakin Jumalasta.

”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toi-
siamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokai-
nen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta 
ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole 
oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala 
on rakkaus.”

Rakastaminen ja rakastetuksi tulemi-
nen ovat ihmisen perustoiveita. Rak-
kauden kokeminen ja sen eteenpäin 
jakaminen on elämämme syvimmän 
tyydytyksen lähde. Mutta samalla 
se on vaikein ja haastavin ihmiselle 
annettu tehtävä. Rakkaus vahvistaa, 
mutta myös haavoittaa – rakkaus ja 
viha ovat hyvin lähellä tosiaan.
 Jumala tarkoitti ihmisen oman 
rakkautensa kumppaniksi. Tämän 
perustavan, tärkeimmän rakkaussuh-
teen rikkoutuminen on samaa kuin 
syntiinlankeemus, minkä seuraukse-
na myös ihmisten välinen rakkaus on 
turmeltunut.
 Me emme kykene rakastamaan Ju-
malaa, lähimmäistä emmekä itseäm-
me niin kuin syvimmältämme haluai-
simme, vaan jäämme aina rakkauden 
velkaa. Epäonnistuminen puolison, 
lasten tai muiden läheisten rakasta-
misessa aiheuttaa meissä suurimmat 
syyllisyyden tunteet.

”Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi 
meidän keskuuteemme, että hän lähet-
ti ainoan Poikansa, antamaan meille 
elämän. Siinä on rakkaus – ei siinä, että 
me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan 
siinä, että hän on rakastanut meitä ja 
lähettänyt Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi.”

Risti on suurin Jumalan rakkauden 
merkki. Se kertoo, kuinka pitkälle 
Jumala oli valmis menemään rakkau-
desta ihmisiin. Jumala rakastaa sitä-
kin, joka on ”ei mitään”, tehdäkseen 
hänestä jotakin. Jumalallinen rakkaus 
kohdistuu välinpitämättömään, ar-
vottomaan ja pahaan.
 Jumalan rakkaus ei etsi hyvää, 
vaan tuo itse mukanaan hyvän. Se ei 

pyydä tai vaadi meiltä mitään. Jumala 
rakastaa syntisiä, pahoja, tyhmiä ja 
heikkoja tehdäkseen heistä vanhurs-
kaita, hyviä, viisaita ja vahvoja.
 Jumalan ensimmäisen luomiste-
on keskeisin vaikutin oli rakkaus; 
rakkaus tulee olemaan myös uuden 
luomisen ydin. Luominen, Jumalan 
lupaukset vanhan liiton aikana, Kris-
tuksen tuleminen maailmaan, sovitus, 
ylösnousemus, Pyhän Hengen lahja ja 
kristillinen toivo uudesta luomisesta 
ovat kaikki jumalallisen rakkauden 
ilmenemismuotoja.

”Jos me rakastamme toisiamme, Jumala 
pysyy meissä ja hänen rakkautensa on 
saavuttanut meissä päämääränsä. Tämän 
tiedämme siitä, että hän on antanut meil-
le Henkeään. Me olemme oppineet tunte-
maan Jumalan rakkauden kaikkia meitä 
kohtaan ja uskomme siihen.”

Pyhä Henki antaa meille kokemuk-
sen siitä, että Jumala on olemassa ja 
todella rakastaa meitä. Pyhä Henki 
antaa meille myös voiman rakastaa 

lähimmäistä. Henki muuttaa meitä 
Kristuksen kaltaisiksi ja saa meidät 
kuin itsestään tekemään hyvää.
 Tämä kaikki on Jumalan rakkau-
den ja armon vaikutusta. Me alamme 
katsoa maailmaa ja itseämme Jumalan 
silmin. Me näemme itsemme ja toi-
semme ainutlaatuisina ja arvokkaina 
Jumalan rakkauden kohteina ja ym-
märrämme, että Jumala ei ole tehnyt 
mokia, vaan jokainen ihminen on 
Jumalan kuvaksi luotu. Rakastettuina 
mekin uskallamme rakastaa.
 Rakkaus on ainoa kestävä pohja 
rakentaa elämää, eikä nyt puhuta 
ihmisen vajavaisesta kyvystä rakas-
taa, vaan Jumalan rakkaudesta. Juuri 
tässä Jumalan rakkaudessa Raamattu 
kehottaa meitä pysymään. Ilman Ju-
malan rakkautta kauneinkin aikomus 
tai teko on tyhjä.
 Rakkaus on valittu asenne ja ak-
tiivista toimintaa, joka näkyy ihmis-
suhteissa, vaikuttaa palvelemista ja 
yhdistää eritaustaiset yhdeksi per-
heeksi. Jumalan rakkaudesta synty-
vät vaikutukset ihmissuhteissamme 
ja teoissamme saavat ympärillämme 
olevat ihmiset kiinnostumaan aidosti 
meissä vaikuttavasta uudesta elämäs-
tä Jeesuksessa Kristuksessa.

”Me rakastamme, koska Jumala on ensin 
rakastanut meitä!” 

Kirjoittaja, Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Kimmo Kieksi on lyhentänyt 
tekstin Medialähetyspäivillä Oulussa 
14.6.2014 pitämästään raamattuopetuk-
sesta Lähetä rakkautta. Sitaatit ovat suo-
ria lainauksia Ensimmäisen Johanneksen 
kirjeen neljännestä luvusta.

Risti on suurin 
Jumalan rakkauden 
merkki. Se kertoo, 
kuinka pitkälle 
Jumala oli valmis 
menemään 
rakkaudesta 
ihmisiin. Jumala 
rakastaa sitäkin, 
joka on ”ei mitään”, 
tehdäkseen hänestä 
jotakin.

Terho Pelkonen

Kriiseissä ja konflikteissa
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1 ARABIA ”Vuosia sitten kuun-
telin radio-ohjelmaanne Maro-
kossa. Tarkalleen kyseessä oli 
Matteus 13 alkaen jakeesta 44. 

Se sai minut kiinnostumaan kristillisis-
tä radio-ohjelmista, samoin kristillisistä 
satelliittitelevisio-ohjelmista. Aloin ottaa 
yhteyttä ohjelmien tekijöihin, sinuunkin. 
Lopulta sain yhteyden toiseen marokko-
laiseen kristittyyn maassa ja olin siitä 
hyvin onnellinen.
 Mutta kotonani ei mennyt hyvin, 
sillä isäni oli kovasti minua vastaan. 
Lopulta hän ajoi minut pois kotoa. Nu-
kuin milloin kenenkin luona. Äitini sääli 
minua, ja saatoin mennä kotiin syömään 
salaa. Päätin tässä vaikeassa tilanteessa 
yrittää saada siirtolaisviisumin Yhdys-
valtoihin, jossa olen sittemmin asunut jo 
vuosia. Arpa osui kohdalleni…
 Samassa kuussa, jolloin saatoin 
muuttaa Atlantin taakse, minut myös 
kastettiin, ja aloin osallistua arabiankieli-
sen seurakunnan toimintaan. Sitten aloin 
opiskella ja opetella englantia. Jumalan 
tiet ovat monenlaiset!” Studio Al Morsal/
TWR

2 FARSI ”Olen 25-vuotias mies 
Iranista. Meistä tuli vaimoni 
kanssa kristittyjä, kun katsoim-
me ohjelmianne. Olen nyt hyvin 

onnellinen. En ole peloissani, enkä enää 
ole surullinen.”SAT-7 Pars

3 FULDULDE ”Suojelkoon ja 
siunatkoon hyvä Jumala Radio 
Sawtu Linjiilaa Kamerunissa ja 
suokoon sille siunatun, pitkään 

jatkuvan tulevaisuuden.” Radio Sawtu 
Linjiila

4 HEPREA ”En ole kristitty. Mut-
ta löydettyäni ohjelmanne jokin 
aika sitten olen kuunnellut sitä 
joka ilta. Haluaisin saada lisätie-

toa uskostanne sekä siitä, miten pystytte 
yhdistämään juutalaisuuden ja kristinus-
kon keskenään. Lähettäkää minulle kirjoja 
tai mitä tahansa saatavilla olevaa aineis-
toa.” Pelastuksen ääni, Netivyah

5 HINDI ”Kuulin Naiset toivon 
lähteellä -ohjelmasta Raamatun 
naisista. Silloin ymmärsin, että 
jokainen on tasaveroinen Juma-

lan silmissä. Erityisesti kertomus portosta 
Rahabista kosketti minua.” TWR-Intia

6 INDONESIA ”Tunnen ihan ki-
pua sydämessäni, koska vanhem-
pani ja sukulaiseni eivät enää 
hyväksy minua osaksi perhettä, 

kun käännyin kristityksi. He eivät pidä 
minusta ja jopa lyövät minua. Ajatella, 
että ennen olin perheenjäsen, tytär, ja nyt 
he katsovat minua kuin olisin vaarallinen 
muukalainen.
 Tämä on haaste kristilliselle elämäl-
leni. Mutta toisaalta olen iloinen, sillä 
nyt olen osa Jumalan perhettä. Jeesus 
on ristinkuolemallaan maksanut hinnan 
minunkin elämästäni, eivätkä omat kär-
simykseni ole verrattavissa Hänen kärsi-
myksiinsä. Jeesus kuoli ristillä kaikkien 
meidän puolestamme.
 Kiitos, että uskollisesti lähetätte oh-
jelmia radiosta. Ohjelmanne ovat vastaus 
rukouksiimme. Uskomme vahvistuu, ja 
miehenikin ymmärtää Jumalan sanaa yhä 
selvemmin. Oma perheeni kyllä ymmär-
tää, miten ihanaa on olla osallinen Juma-
lan rakkaudesta. Saamme kokea rakkaut-
ta, vahvistusta ja rohkaisua Jumalalta.”

7 MANDARIINIKIINA ”Tapasin 
kristityn miehen, joka on ollut 
uskossa jo yli kymmenen vuotta, 
mutta on päättänyt hylätä Ju-

malan. Hän päätti olla enää uskomatta 
Jeesukseen, koska noiden vuosien aikana 
hänen perheensä oli hajonnut, firma 
mennyt nurin ja hänellä oli terveys
ongelmia.
 Vaikeudet näyttävät saavan 
kristityt kääntymään pois Jumalasta 
aika helposti, onko niin? Koen itse 
olevani aika samanlaisessa asemassa 
kuin tuo henkilö. Pelkään, että minäkin 
saatan kääntää selkäni Jumalalle 
niin kuin hän. Mitä minun pitäisi 
tehdä?” Avoimin silmin, Voice of 
Salvation/TWR

8 UKRAINA “Olen kuunnellut 
täällä (Länsi-Ukraina) 
ohjelmianne useiden kuukausien 
ajan. Niillä on ollut epätavalli-

nen, myönteinen ja elämääni muuttava 
vaikutus. Olen oppinut, että Jumala 
rakastaa minua, Jeesus kuoli syntieni 
tähden ja että Hän voi puhdistaa minut. 
Pyysin Jumalaa antamaan minulle 
anteeksi. En vielä ole kristitty, enkä ole 
koskaan ollut kirkossa, mutta tiedän, 
että seuraan Häntä lopun elämääni. 
Rukoilkaa puolestani.” FEBC-Venäjä
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”En ole vielä kristitty, 
mutta…”

 MEDIALÄHETYSPÄIVILLÄ OULUSSA tänä kesänä kuulin 
maksuttomista https://www.youversion.com -sivustol-
ta löytyvistä Raamatuista. Innostuin välittömästi. Siinä 
istuessani tallensin älykännykkääni linkin, josta saa auki 
Raamatun lukemattomilla eri kielellä. Suomenkielinen 
Raamattu löytyy vuosien 1776, 1933 ja 1992 käännöksinä!
 Intoni lukea Raamattua on ennennäkemätön. Aloin heti 
lukea alusta eli 1. Mooseksen kirjaa, josta Jukka Norvanto 
on kirjoittanut tuoreen Genesis-kirjan. Jo Raamatun en-
simmäinen sana ALUSSA on jännittävä. Sehän tarkoittaa 
esikoista eli Jeesusta, kuten Jukka opettaa. Eli Jeesuksessa 
loi Jumala taivaan ja maan (1. Moos. 1:1). 
 Raamattu avautuu aivan uudenlaisena, kun lukee säh-
köistä versiota. Ja voin lukea sitä vähän väliä, ilman että 
täytyy kaivaa esille paksua paperista kirjaa. Jos haluaa 
katsoa, miten Raamatussa sanotaan sama kohta vaikkapa 
italiaksi tai melkein millä tahansa kielellä, niin sieltä löy-
tyy!

RAAMATTU ON AIVAN USKOMATON aarreaitta. Kaikki 
Raamatussa kertoo Jeesuksesta joko suoraan tai vertausku-
vallisesti.
 Roomalaiskirjeen viidennen luvun kahdessa viimeisessä 
jakeessa sanotaan: ”Laki tuli maailmaan sitä varten, että 

rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut 
suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin 
synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallit-
seva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus 
Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.”
 Meillä syntisillä ihmisparoilla on todellakin TOIVO! 
Niin pientä syntiä tai suurta syntiä ei ole olemassakaan, 
jota emme Jeesuksessa saa anteeksi, kun sitä pyydämme. 
MAKSUTTA! Omilla teoillaan ei ihminen voi hippuakaan 
maksaa, ei voi, eikä tarvitse. Herra Jeesus Kristus on mak-
sun suorittanut kuolemallaan. Kyse on lahjasta. Tämä on 
tosi, sillä Jeesus on TIE, TOTUUS ja ELÄMÄ.

MAAN PÄÄLLÄ RIITTÄÄ ahdistusta; eihän meille ole luvat-
tu vain menestystä ja helppoa elämää. Ilon hetkiä on kui-
tenkin joka päivä, pitää vain huomata ne hetket kiitoksella.
 Menestystä voi tulla, mutta myös kärsimystä ja raskaita 
menetyksiä. Ajatteleepa kenen tahansa Raamatun 
henkilön elämää, on hänellä ollut menestystä ja ahdistusta 
ja suuria menetyksiä.
 Mooses, Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Daavid, 
Pietari, Paavali… Oliko heillä helppo ja huoleton elämä? 
Ehei, sen sijaan täyttä elämää ovat saaneet elää. Ja lopulta 
ovat kuolleet elämästä kyllänsä saaneina. 

Raamatun sähköisen version lumoissa

PIRJO IMMONEN-RÄIHÄ hallituksen jäsen

Leena Punkari
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ÄÄNITTEITÄ

Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 15 € 
UUTUUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta kä-
sittelevät Matteuksen evankeli-
umia lähetyksen ja kutsumuksen 
näkökulmasta. Opetusosiossa 
on kysymyksiä pohdittavaksi. 
Lisäksi tosikertomuksia maail-
malta evankeliumin muuttavasta 
voimasta.
Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmasta cd-levyt MP3-muo-
dossa: Uusi testamentti (624 lu-
entoa) 130 €, Vanha testamentti 
(810 luentoa) 140 €.
TARJOUS! Uusi ja Vanha testa-
mentti yhdessä ostettuina 240 €.

KIRJOJA

Viisikielinen 20 
€ UUTUUS!
Laulukirja, noin 
800-sivuinen. 
Yli 400 laulua, 
joissa koros-
tuvat herätys, 
luottamus Jumalan sanaan sekä 
lohdutus ja ilo kaikille tarjolla 
olevasta pelastuksesta Jeesuk-
sessa Kristuksessa. Sansa on yksi 
julkaisijoista.

Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €
When Hope Wins suomeksi. 
Todistus Jeesuksen muuttavasta 
rakkaudesta ja Hanna-työn mer-
kityksestä.

Medialähetys
Sanansaattajat

maksaa
postimaksun

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan edellisten vuosien joulukortit
1-osaiset: 1. Enkelikuoro        kpl, 2. Joulun valo        kpl, 3. Kaksi kynttilää        kpl, 4. Lumipuut        kpl, 5. Aamuruskon 
siivin        kpl
2-osaiset: 6. Vanha kirkko        kpl, 7. Jeesus syntyi        kpl, 8. Vaellus        kpl, 9. Joulukirkko        kpl, 10. Lyhteellä        kpl
Sansan muut 1-osaiset:         nippua

2-osaiset: Rusokirsikka         kpl, Osanottokortti         kpl, Pakettikortti Onnea        kpl tai        nippua (sis. 10 kpl)

MUUT TUOTTEET  
 
 
 
  
NIMENI  
Lähiosoite  
Postinumero ja toimipaikka  
Puhelin                                                  Sähköposti  

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7747/Putiik-
ki tai 050 564 3541, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivun kautta: joko www.sansa.fi tai  www.lahetyskauppa.fi. Lähetyskauppa 
Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15.

Jukka Norvanto
Genesis 25 € 
UUTUUS!
Evankeliumi 
Mooseksen 
mukaan
Kertoo maail-
man luomisesta, 
alusta. Uusi selitysteos avaa 
erinomaisesti sitä, miten tässä 
on alku myös evankeliumille.
Siunattu antaminen 14 €
Tahtoisin olla hyödyksi 5 €
TARJOUKSIA:
Tahtoisin antaa anteeksi 3 €
Tahtoisin olla onnellinen 3 €
Tahtoisin rukoilla: Isä, meidän 3 €
Tahtoisin rukoilla, mutta… 3 €

Raamattu elämään -sarjasta:
Ensimmäinen ja viimeinen 
17,90 €
Ilmestyskirja 1–10
Päämäärä näkyy 17,90 €
Ilmestyskirja 11–22

Per-Olof Malk
Jeesuksen jäähyväisrukous 23 €
Johannes 17

Saara Kinnunen
Sovintoon elämän kanssa 25 € 
UUTUUS!
Kirja itsensä ymmärtämisestä ja 
omannäköisen elämän etsimi-
sestä. Myös oppikirja sielunhoi-
tajille ja ihmisten kanssa työtä 
tekeville.

Raimo Mäkelä
Elämän tarkoitus 19 € 
Nykyihmisen syyllisyyttä ja ah-
distusta lisäävät toisten loukkaa-
vat ja tuhoavat sanat. Tämä kirja 
tarjoaa toisenlaisia sanoja, jotka 
voivat luoda iloa, toivoa ja uutta 
elämää. Sanoja, jotka voivat kan-
taa jopa halki elämän.

Eric Metaxas
Bonhoeffer 45 €
Pastori, marttyyri, 
näkijä, vakooja

A. Russell (toim.)
Jumala puhuu 17 €
Vuoden jokaiselle 
päivälle

TARJOUKSIA

Arja Asikainen – Mervi Viuhko – 
Pirjo Juntunen
Mukana Missiossa 5 €
Sytykkeitä lähetystyöhön

Golden Keyes Parsons
Aurinkokuninkaan varjossa 15 €
Historiallinen romaani, joka pe-
rustuu osittain tositapahtumiin. 
Kertomus rohkean naisen taiste-
lusta perheensä, rakkautensa ja 
uskonsa puolesta.

Todd Burpo – Lynn Vincent
Taivas on totta 15 € TARJOUS!
Hämmästyttävä tarina pienen 
pojan matkasta taivaaseen ja 
takaisin. Sopii myös nuorille.

Jorma Laulaja
Mikä tie, mikä 
matka! 8 €
Hengellinen 
matka Abraham-
tekstien äärellä

Raimo Mäkelä
Sydämen haava 5 €
Naisnarsistin miesuhri

Max Lucado
Sinä olet tärkeä 5 €
Tarina lapsille ja aikuisille

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 5 €

LAHJAKIRJOJA

Juha Vähäsarja
Armon ja odotuk-
sen sanoja 17 € 
UUTUUS!
Toivon ja lohdu-
tuksen sanoja 17 
€ UUTUUS!
Siunauksen ja virvoituksen 
sanoja 17 € UUTUUS!

Pia Perkiö
Vierelläsi 
23 € 
UUTUUS!
Sanoja 
suruun

Riitta 
Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 € UUTUUS!
Erilaisiin arjen ja juhlan hetkiin 
löytyy Jumalan sana siunauk-
seksi, hymyksi, lohdutukseksi ja 
rohkaisemaan.

Heini Kataja-Kantola – Riikka 
Juvonen
Kastemuistoksi 19 € 
UUTUUS!

Minea Metsälähde (toim.)
Armias, ole suojani 14,50 € 
TARJOUS!
Sopii sekä yhdessä lapsen kanssa 
luettavaksi että jo itse lukemaan 
oppineelle selkeän tekstityypin 
ansiosta. Sisältää rakkaimpia ru-
kouksia, kuvituksena nostalgisia 
enkelikiiltokuvia.

Merja Pitkänen (toim.)
Lohdutus on Luojan lahjaa 
2,20 € TARJOUS!
Luottamus on Luojan lahjaa 
2,20 € TARJOUS!
Rakkaus on Luojan lahjaa 2,20 € 
TARJOUS!

Ystävyys on Luojan lahjaa 2,20 € 
TARJOUS!
Rohkeus on Luojan 
lahjaa 2,20 € 
TARJOUS!

NUORILLE

Farkkuraamattu 24 €

Virsikirja ja Katekismus 13,50 €
Mukana nuotit. Taskukokoinen.

Pekka Lindqvist – 
Pekka Rahkonen
Totta Mouses! 21 €

Antti Laato – Pekka Rahkonen
Se on siinä! 21 €
Kristinusko iki- ja nykynuorille

VARHAISNUORILLE 
ja LAPSILLE

Patricia St. John
Lumen aarteet -äänikirja 18 €

Frank E. Peretti
Anakin haudat 10 €
Loukussa meren pohjassa 10 €
Pako vesimiehen saarelta 10 € 
Kaikki kirjat kouluikäisille.

Anne Adams – Tim Dowley
Kiva tietää 12 € TARJOUS! 
Kiehtova matka Raamatun 
maailmaan. Tietoa, taidokkaita 
piirroksia ja tasokkaita valoku-
via. Kouluikäisille.

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

Marja-Liisa Kuitunen
Yökoulu 19 €
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KORTTEJA

Sansan 1-osaiset kortit 1 €/kpl 
tai 5 €/10 kpl TARJOUS!
Korttinippu sisältää 10 erilaista 
1-osaista kukka- ja maisemakort-
tia raamatunlauseilla.

Pakettikortti On-
nea! 0,40 €/kpl 
tai 2,50 €/10 kpl 
TARJOUS!

Sansan 2-osaiset kortit 2 € 
Onnittelukortti Rusokirsikka, 
kannessa 
teksti: Sy-
dämelliset 
onnittelut. 
Raama-
tunlau-
seella: Herra sinun Jumalasi on 
sinun keskelläsi, sankari joka 
auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, 
hän on ääneti, sillä hän rakastaa 
sinua, hän sinusta riemulla rie-
muitsee. (Sef. 3:17). Kuva: Anne 
Rajala.
Osanot-
tokortti, 
kannessa 
teksti: 
Lämmin 
osanotto. 
Sisällä teksti: Suruun osaan otta-
en. Kuva: Marjaana Kotilainen.

SANSAN EDELLISTEN 
VUOSIEN JOULUKORTIT NYT 
SOPUHINTAAN!

1-osaiset 0,50 €/kpl tai 1 €/
nippu (10 kpl, joissa 5 erilaista 
1-osaista korttia.)
2-osaiset 1 €/kpl tai 3 €/nippu 
(5 kpl erilaisia 2-osaisia kortteja 
ja kirjekuoret.)

Marion Thomas – Frank Endersby
Raamattu lapsille 12 € TARJOUS!

Juliet David – Nigel Chilver
Jeesuksen kertomukset 8,50 € 
UUTUUS!
Nooan arkki 
8,50 € UUTUUS!
Tarrakirjat si-
sältävät yli 300 
tarraa. Ikäsuosi-
tus 3 +.

MUSIIKKIA

Nina Åström
Minun aarteeni cd 22 € UUTUUS!
Avoin taivas cd 20 €
Lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä

Pekka Simojoki
Nordic Praise 
cd 20 € 
UUTUUS!
Englanninkie-
linen ylistys-
levy

Minna Pyysalo ja Jukka 
Salminen
Riiraa Rokka 
cd 20 € 
UUTUUS!
Lauluja lap-
senmielisille

Pirkko ja Terttu Välimäki
Soi kiitoslaulumme cd 15 € 
TARJOUS!

Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd 5 € 
TARJOUS!

Laula kanssani dvd + cd 15 € 
TARJOUS!
Dvd:ssä karaoketekstitys. Lasten-
lauluja ja virsiä. Runsaasti esiin-
tyjiä, mm. Arja ja Pekka Simojoki. 
Mukana lauluvihko.
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SANSA-TUOTTEITA

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

Merienkeli-adressi 7 € TARJOUS!
Lämpimästi muistaen, raama-
tunlauseilla: Herra on minun 
paimeneni (Ps. 23:1–2). Niin kuin 
uusi taivas ja uusi maa, jotka 
minä luon…(Jes. 66:22) tai teks-
tittömänä.

Kaulanauha 3,80 €
Teksti: Lähetys käynnissä – 
sansa.fi. Väri punainen.

OLIIVIPUISET RIIPUKSET
Jerusalemin risti 4,50 €
Riipus, jossa punottu 
kaulanauha. Koko 5 cm.
Sydän ja risti 4,50 €
Sydänriipus, jonka sisällä on 
risti. Punottu kaulanauha. 
Koko 3 cm.
Risti 4 €
Riipus, jossa nauha on 
lankamainen. Koko n. 5 cm.

Puuvillakassi 6 €
Laadukas, tyylikäs ja ekologinen. 
Sopii kantohihnamitoituksen an-
siosta kädessä ja olalla kannetta-
vaksi. 100 % puuvillaa. Koko n. 
38 cm x 42 cm. Väri punainen.

Servietit 4,20 €/pakk (20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi, 
Jaetaan iloa, Sinua siunaten. 
Värit: kanerva, samppanja, vaa-
leanpunainen, -sininen, limetin-
vihreä, keltainen ja valkoinen.

Lautasliinat 5,90 € /pakk (20 kpl)
Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme… 
Värit: keltainen, valkoinen, lime-
tinvihreä ja samppanja.

Tyynyliinoja
Lasten koko: 45 cm x 60 cm. 
15 €
Painokuvassa kaksi enkeliä, sini- 
tai punasävyiset. Teksti: Rakas 
Jeesus siunaa meitä anna meille 
enkeleitä. Siivillänsä meitä peitä. 
Älä meitä koskaan heitä.
Vauvojen koko: n. 35 cm x 28 cm. 
10 €
Painokuvassa sydän ja enke-
li, sini- ja punasävyiset. Pohja 
valkoinen ja pitsireunat. Tekstit: 
Rakas Jeesus siunaa meitä anna 
meille enkeleitä. Siivillänsä meitä 
peitä. Älä meitä koskaan heitä tai 
Ystävä sä lapsien, katso minuun 
pienehen. Minne käynkin maa-
ilmassa, sinä olet  hoitamassa. 
Onni täällä  vaihtelee, Taivaan Isä 
suojelee.

Nyt taivaat avautuu    

Lämmin
  Joulutervehdys

Lämmin
  Joulutervehdys

   Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon   
  koko kansalle.

Medialähetystyön hyväksi. Kuva: Ritva-Liisa Loimas

www.sansa.fi
www.lahetyskauppa.fi

1-osaiset
1. Enkelikuoro, kannessa teksti: 
Jumalan on kunnia korkeuksis-
sa, maan päällä rauha ihmisillä, 
joita hän rakastaa. (Luuk. 2:14). 
Takana teksti: Hyvää Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta. Maalaus: 
Pirjo Rantala. 
2. Joulun valo, kannessa teksti: 
Joulun valoa ja siunausta Sinulle. 
Takana: Hyvää Joulua ja Siu-
nattua Uutta Vuotta. Kuva: Ari 
Suomi. 
3. Kaksi kynttilää, kannessa 
teksti: Lämmin Joulutervehdys. 
Takana: Siunattua Uutta Vuotta. 
Maalaus: Hilja Yli-Krekola.
4. Lumipuut, kannessa teksti: 
Iloista Joulua & Siunattua Uutta 
Vuotta. Takana: Iloista Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta. Kuva: 
Valtteri Mulkahainen.
5. Aamuruskon siivin, kannessa 
teksti: Kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa, näkee suuren valon. Niil-
le, jotka asuvat kuoleman varjon 
maassa, loistaa kirkkaus.

( Jes. 9:1). Takana: Joulurauhaa ja 
Siunattua Uutta Vuotta. Maalaus: 
Pirjo Waris.

2-osaiset
6. Vanha kirkko, kannessa teksti: 
Rauhallista Joulua. Sisällä teksti: 
Rauhallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta. Kuva Hyvinkään 
vanhastakirkosta: Ari Suomi. 
7. Jeesus syntyi, kannessa teks-
ti: Ja tapahtui niinä päivinä… 
Sisällä jouluevankeliumi (Luuk. 
2:1−20) ja teksti: Rauhallista 
Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta. 
Kuva: Antti Piirainen.
8. Vaellus, kannessa teksti: Ja 
tapahtui niinä päivinä… Sisäl-
lä: Minun sieluni ylistää Her-
raa suuruutta, minun henkeni 
riemuitsee Jumalasta, Vapahta-
jastani (Luuk.1:46–47). Lisäksi: 
Joulurauhaa ja Siunattua Uutta 
Vuotta. Kuva: Hilpi Jenu, Ritva 
Purho-Väre, Pia Nousiainen.
9. Joulukirkko, kannessa teksti: 
Minä ilmoitan teille ilosanoman, 

suuren ilon koko kansalle. Sisällä 
jouluevankeliumi ja teksti: Joulu-
rauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta. 
Maalaus: Ritva-Liisa Loimas.
10. Lyhteellä, kannessa teks-
ti: Joulurauhaa. Sisällä: Ylitse 
talvisen pohjolan, sen metsiin 
hiljaisiin ja kyliin kaukaisiinkin 
sanoma kiirii niin: Messias tänä 
yönä on tullut maailmaan! (Virsi 
34:2). Lisäksi: Joulurauhaa ja 
Siunattua Uutta Vuotta. Maalaus: 
Ritva-Liisa Loimas.

PS. Sansan uudet joulukortit esi-
tellään lokakuun lehdessä.

1. 2. 3

5.

&Iloista 
    Joulua   Siunattua 

Uutta Vuotta

4.

7.

Joulurauhaa

Ja tapahtui niinä päivinä...Medialähetystyön hyväksi. 
Kuva: Hilpi Jenu & Ritva Purho-Väre  &  Pia Nousiainen

www.sansa.fi
www.lahetyskauppa.fi

8.

9.

10.

Makeispussit 2,50 €/ps tai 
10 €/5 pussia TARJOUS!
Maut: omenastruudeli 
ja vadelmalakritsi. 
Teksti: sansa.fi, 
Rajattomia 
lahjoja. 
Pussin 
paino n. 100 g.

Kynä 3 €
Teksti: Lähetys 
käynnissä.

Villasukkia 5 €
Pienille lapsille. Kaikki 
sukat työn ystävien 
käsitöitä.

6.
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 LÄHETYSAIKA on Sansan tuottama 
radio- ja medialähetystyön ajankohtaisoh-
jelma, joka tarjoaa haastatteluja ja haasteita 
eri puolilta maailmaa. Sen toimittaa Merja 
Kauppinen.
 Lähetysaika on: Radio Deissä ke klo 
17.30–17.45, Radio Kajauksessa su klo 
11.30–11.45 (uusinta ma klo 18–18.15) ja 
Järviradiossa ma klo 17.45–18. Otsikkomuu-
tokset alla oleviin ovat mahdollisia!

VIIKOT 38–42

vk 38. Raamattu – elämämme perustus
vk 39. Lähetyskäskyä toteuttamassa
vk 40. Hanna-työssä tapahtuu
vk 41. Satelliitti-tv kokoaa kristityt
vk 42. Yhteistyötä Intian hyväksi

  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 on Elina Vaittinen.
 Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) 
tuottamaa raamatunopetusta voi seurata: 
Radio Deissä ma–pe klo 21–21.30 (uu-
sinnat arkiöisin klo 2–2.30 ja arkiaamuisin 
klo 6–6.30). Järviradiossa ma klo 6.30 ja 
klo 17.30–18, ti–to klo 6.30–7 ja su klo 

9.25–9.55. Radio Kajauksessa su–to klo 
21–21.30.
 Opetukset ovat kuultavissa myös in-
ternetin kautta Sansan omilta audiosi-
vuilta www.rkk-sansa.net.

VIIKKO 38
ma 15.9. Näky huipentuu (Dan. 11:37–12:2)
ti 16.9. Sinetöity kirja (Dan. 12:3–13)
ke 17.9. Johdanto Heprealaiskirjeeseen 
(Hepr. 1:1)
to 18.9. Kristus on ylivertainen 
(Hepr. 1:1–3)
pe 19.9. Enkeleitä suurempi (Hepr. 1:3–5)

VIIKKO 39
ma 22.9. Jeesus on Jumala (Hepr. 1:6–14)
ti 23.9. Myötä- vai vastavirtaan?
 (Hepr. 2:1–10)
ke 24.9. Joulun evankeliumi 
(Hepr. 2:11–15)
to 25.9. Jeesus osaa lohduttaa 
(Hepr. 2:16–3:6)
pe 26.9. Varo, ettet luovu Jumalasta! 
(Hepr. 3:7–14)

VIIKKO 40
ma 29.9. Mikä estää perille pääsyn? 
(Hepr. 3:15–4:1)
ti 30.9. Juhla on vielä edessäpäin 
(Hepr. 4:2–12)

ke 1.10. Jumalan sana elää ja toimii 
(Hepr. 4:12–13)
to 2.10. Rohkeasti armoa saamaan 
(Hepr. 4:14–5:1)
pe 3.10. Jeesus on ylipappi 
(Hepr. 5:2–10)

VIIKKO 41
ma 6.10. Olenko haluton kuulemaan? 
(Hepr. 5:11–6:3)
ti 7.10. Ristiinnaulitsenko Kristuksen? 
(Hepr. 6:4–12)
ke 8.10. Miksi Jumala vannoi? 
(Hepr. 6:13–7:1)
to 9.10. Kuka kumman Melkisedek?
 (Hepr. 7:2–14)
pe 10.10. Jeesus on oiva takuumies 
(Hepr. 7:15–28)

VIIKKO 42
ma 13.10. Mitä Jumala ei muista? 
(Hepr. 8:1–12)
ti 14.10. Uusi vanhan sijaan 
(Hepr. 8:13 – 9:10)
ke 15.10. Kertakaikkisesti täytetty 
(Hepr. 9:11–15)
to 16.10. On kysymys testamentista 
(Hepr. 9:16–28)
pe 17.10. Jeesuksen uhri riittää 
(Hepr. 10:1–14)

Kuuluvuusalueita Ohjelmat viikoilla 38–42 | 2014

  RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN JA LÄHETYSAIKA 
kuuluvat Radio Deissä taajuuksilla: 
Espoo–Helsinki–Vantaa 89,0 MHz, 
Hämeenlinna 105,9 MHz, Joensuu 
107,4 MHz, Jyväskylä 94,1 MHz, 
Kemi 100,5 MHz, Kokkola 104,3 
MHz, Kouvola 96,2 MHz, Kristiinan-
kaupunki 89,5 MHz, Kuopio 106,1 
MHz, Lahti 106,4 MHz, Lappeen-
ranta 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.
 RKK ja Lähetysaika Järviradi-
ossa: Alajärvi 100,0 MHz, Helsinki 
103,1 MHz, Hämeenkyrö 106,4 MHz, 
Jyväskylä 91,3 MHz, Kankaanpää 
107,2 MHz, Kannus 92,7 MHz, Kaus-
tinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz, 
Kurikka 91,3 MHz, Lehtimäki 107,9 
MHz, Lestijärvi 99,1 MHz, Oulu 98,1 
MHz, Parkano 99,6 MHz, Pietarsaari 
94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Pyl-
könmäki 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.
 RKK ja Lähetysaika Radio Kaja-
uksessa: Hyrynsalmi 90,9 MHz, Iisal-
mi 88,3 MHz, Kajaani 95,7 MHz, Ke-
mijärvi 103,5 MHz, Kostamus 104,7 
MHz, Kuhmo 103,2 MHz, Kuusamo 
101,8 MHz, Rovaniemi 99,5 MHz, 
Sotkamo 95,4 MHz, ja Suomussalmi 
87,9 MHz.
 Molemmat kuuluvat näin myös 
Espanjan Aurinkorannikolla (Costa 
del Sol) Radio Finlandian välityksel-
lä taajuudella: 102,6 MHz. Lähetys-
ajat samat kuin Radio Kajauksessa 
(aikaero Espanjassa -1 tunti).

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

  LÄHETYSAIKA KUULUU 
MYÖS Ruotsissa: Boråsin lähi-
radio 92,5 MHz, uusi ohjelma su 
klo 10.45–11, lisäksi uusinta. Aika 
paikallinen.

Marko Pihlajamaa
vastaa Rkk-kysyjille
Lähde

  KUUNTELIJOIDEN kysymyksiin, 
joita Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelman raamatunopetus herättää, 
vastaa nykyisin Medialähetys Sanan-
saattajien (Sansa) henkilöstöjohtaja, 
pastori Marko Pihlajamaa.
 Tuoreimmassa Rkk-ystäväkirjeessä 
hän kertoo, että Raamattu on ollut 
hänelle rakas kirja jo lapsena. Hän sai 
isoisänsä vanhan Raamatun ollessaan 
kuusivuotias, kun oli päättänyt ryh-
tyä opettamaan Raamattua pihapiirin-
sä muille lapsille.
 – Raamattu on Jumalan sana, jonka 
punainen lanka on Kristus kätkettynä 
Vanhaan testamenttiin ja ilmoitettuna 
Uudessa testamentissa, Marko tiivis-
tää. 

Annaleena Pakkanen

  MEDIALÄHETYS Sanansaattajien 
(Sansa) nettisivuilla suorana lähetykse-
nä toteutettu Raamattu kannesta kan-
teen -teemailta oli menestys. Runsaan 
tunnin mittaisen ohjelman äärellä oli 
27. elokuuta noin 200 ihmistä. Heistä yli 
puolet viihtyi ohjelman ääressä vähin-
tään 30 minuuttia.
 – Nettilähetysten välityksellä Sansan 
tilaisuuksiin voi tulla vaikkapa Ke-
mijärveltä tai Hangosta. Nyt ruudun 
ääressä oli katsojia yhdeksästä maasta, 
Kanadasta ja Yhdysvalloista asti, kertoo 
mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohja.

SANSAN seniorityöntekijän, pitkäaikai-
sen Raamattu kannesta kanteen (Rkk) 
-toimittajan Inga-Lill Rajalan juonta-
massa ohjelmassa nähtiin radiopastori 
Jukka Norvannon raamatunopetus ja 
nykyisen Rkk-toimittajan Elina Vait-

tisen tervehdys. Sidosryhmäpäällikkö 
Kristiina Erelä välitti kuuntelija- ja kat-
sojapalautetta ulkomailta.
 Rkk:ssa yhä opettava, mutta Lähe-
tysyhdistys Kylväjässä nykyään työs-
kentelevä Norvanto vastasi illan aikana 
myös katsojien lähettämiin kysymyksiin 
muun muassa ohjelman tekemisestä, 
ruuan siunaamisesta, evoluutiosta ja 
luomiskertomuksesta.
 – Iloitsen aktiivisuudesta, jolla kat-
sojat lähettivät kysymyksiä. On helppo 
yhtyä ohjelmassa nähdyn kuuntelija 
Torsti Erikssonin toteamukseen, että 
uskossa kasvaminen on mahdotonta 
ilman Raamattua ja sen tuntemusta, sa-
noo mediatoimittaja Merja Kauppinen.

SEURAAVA SUORA lähetys on katsotta-
vissa Sansan nettisivuilla 25. syyskuuta 
kello 18. Rkk-teemaillan ja muita men-
neitä lähetyksiä voi katsoa osoitteessa 
youtube.com/sansanarkisto. 

Leena Punkari

– Jumalan sanalla on voima muuttaa 
ihmisen elämää, Marko Pihlajamaa 
iloitsee.

Suora Rkk-nettilähetys oli menestys

Rkk-teemaillassa nähtiin internetin välityksellä muun muassa Inga-Lill Rajala ja Jukka 
Norvanto.

Mikael Tunér
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Tapahtumia syys–lokakuussa 2014

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

▶ 11.9. HYVINKÄÄ Vanhassakir-
kossa, Uudenmaankatu 13, klo 13 
raamattupiiri. Kuulumisia Kroatian 
seurakunnista, Matti ja Tuula Kor-
piaho (seniorit).

▶ 13.9. JÄRVI-KUOPIO/Juan-
koski Srk-talossa, Mäntytie 5, klo 
9–16 Lähetyksen syksyn startti: 
Medialähetystyö valloittaa. Mervi 
Viuhko, Pirjo Juntunen (seniori), 
virtuaalisesti Ilkka Kastepohja sekä 
Marja-Liisa ja Jakov Mrcela.

▶ 13.9. KUORTANE Haapa-
niemen hiippakuntakartanossa, 
Haapaniementie 50, klo 10–15.30 
kuurojen kirkkopyhä. Medialähe-
tystyön kuulumiset, Satu Hauta-
aho (VAT).

▶ 18.9. KONTIOLAHTI Lehmon 
srk-kodissa, Kylmänojantie 57, klo 
13 Hanna-piirin syksyn startti. Pirjo 
Juntunen (seniori).

▶ 19.9. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
17 lähetyspiiri. Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 20.9. KUORTANE Lapuan 
hpk:n lähetysseminaari Haapa-
niemen  hiippakuntakartanossa, 
Haapaniementie 50, klo 9. Mukana 
Mervi Viuhko.

▶ 23.9. JÄRVENPÄÄ Vanhankir-
kon alasalissa, Kirkkotie 2, klo 14 
medialähetyspiiri. Luterilaisuutta 
pähkinänkuoressa, Matti ja Tuula 
Korpiaho (seniorit).

▶ 26.–27.9. SIILINJÄRVI Kuo-
pion hpk:n lähetysseminaari Kun-
nonpaikassa, Jokiharjuntie 3, klo 
13. Mukana Arja Savuoja.

▶ 28.9. VANTAA/Tikkurila 
Peltolan koulun auditoriossa, 
Lummetie 27 B (käynti Valkoi-
senlähteentien puolelta), klo 
10 messu. Sen jälkeen Sansan 
lähetysjuhla auditoriossa: Aapki 
Aashaa – Sinun toivosi, Sansan tv-
työ Intiassa, Anitta Vuorela.

▶ 30.9. HYVINKÄÄ Mummon-
kamarissa, Helenenkatu 34, klo 
12 hartaus ja terveisiä Kroatiasta, 
Matti ja Tuula Korpiaho (seniorit).

▶ 3.–4.10. KAUHAVA/Kortes-
järvi Palojärven leirikeskuksessa, 
Haudanmaantie 51, Kauhavan 
srk:n Hanna-leiri, Mervi Viuhko ja 
Satu Hauta-aho (VAT).

▶ 4.10. PIRKKALA Kirkkoveräjän 
srk-talossa, Kouluportinkuja 1, klo 
13–16 Hanna-tapahtuma Siskolle 
kans!, Eeva Vähäsarja.

▶ 5.10. OULU Uusheräyksessä, 
Koulukatu 41, klo 10 lähetystilai-
suus, Arja Savuoja.

▶ 6.10. KERAVA Kalevan srk-ta-
lossa, Ritakatu 2, klo 13 lähetyspii-
ri. Sansan työn ja Intian Hanna-
työn esittely, Sari Palmu (VAT).

▶ 7.10. KERAVA Katupappilassa, 
Kauppakaari 13, klo 10 lähe-
tystilaisuus. Miksi lähetystyötä 
tehdään? Sansan työn ja Intian 
Hanna-työn esittely, Sari Palmu 
(VAT).

▶ Srk-keskuksessa, Papintie 2–6, 
klo 13 lähetyspiiri. Sansan työn 
ja Intian Hanna-työn esittely, Sari 
Palmu (VAT).

▶ 7.10. HARJAVALTA Srk-talossa, 
Kirkkokatu 3, klo 16 Terveisiä me-
dialähetystyöstä, Eeva Vähäsarja.

▶ 9.10. LAHTI/Joutjärvi Ah-
tialan srk-keskuksessa, Alasen-
katu 4, klo 18 lähetysilta. Sansan 
Intian työn esittely, Salamat Masih 
(seniori).

▶ 11.10. OULU Oulun hpk:n lähe-
tysseminaari Hintan srk-talossa, 
Hintantie 89, klo 9. Mukana Arja 
Savuoja.

▶ 12.10. SODANKYLÄ Oulun 
hpk:n lähetysseminaari alkaa 
Sodankylän kirkossa, Kirkkotie 
1, messulla klo 10, ja jatkuu srk-
talossa, Papintie 2. Mukana Maija 
Kuusela, Hanna-piirin vetäjä 
Sodankylästä.

▶ 12.10. KOUVOLA Käpylän kir-
kossa, Käpylänkatu 39, klo 13 sa-
najumalanpalvelus, saarna Juha 
Auvinen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus. Auvinen.

▶ 12.10. PÄLKÄNE Pälkäneen 
kirkossa, Onkkaalantie 81, klo 10 
messu, saarna Marko Pihlajamaa. 
Messun jälkeen lähetystilaisuus, 
Pihlajamaa.

▶ 12.10. VANTAA/Rekola Reko-
lan kirkossa, Kustaantie 22, klo 
10 messu, saarna Anitta Vuorela. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Vuorela.
▶ Rekolan kirkossa, Kustaantie 22, 
klo 17 raamatunopetus Rauha lain 

ja syyllisyyden puristaessa, Marko 
Pihlajamaa.

▶ 12.10. TUUSULA Jokelan kir-
kossa, Kouluraitti 11, klo 17 messu, 
saarna Anitta Vuorela. Kahvit ja 
lähetystilaisuus, Vuorela.

▶ 12.10. LAPPEENRANTA/Sam-
monlahti Kirkossa, Hietakallion-
katu 7, klo 10 messu, saarna Timo 
Lankinen. Kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus, Lankinen.

▶ 12.10. PUUMALA Johannes 
Kastajan kirkossa, Kirkkotie 1, klo 
10 messu, saarna Marja Soikkeli. 
Lähetyslounaan jälkeen Hanna-
työn esittely, Soikkeli.

▶ 12.10. KUOPIO/Tuomiokirk-
ko Tuomiokirkossa, Vuorikatu, klo 
10 messu, saarna Eeva Vähäsarja. 
Aasialaisella lounaalla työstään 
kertoo Eeva Vähäsarja.

▶ 12.10. LIEKSA Kirkossa, Kirkko-
katu 1, klo 10 messu, saarna Pirjo 
Juntunen (seniori). Kirkkokahvit 
ja Kuulumisia Sansasta -tilaisuus 
(mm. Intian tv-työ), Juntunen.
▶ Kolin kirkossa, Ylä-Kolintie 4 a, 
klo 18 messu, saarna Pirjo Juntu-
nen (seniori). Kuulumisia Sansas-
ta -tilaisuus (mm. Intian tv-työ), 
Juntunen.

▶ 12.10. JYVÄSKYLÄ/Huhtasuo 
Huhtasuon kirkossa, Nevakatu 6, 
klo 10 messu, Sansan lähetyspyhä. 
Lähetyskahvien jälkeen medialä-
hetystilaisuus, Eila Murphy.

▶ 12.10. HAUSJÄRVI Hausjärven 
kirkossa, Hikiäntie 2, klo 10 messu, 
saarna Merja Vuohela. Kirkkokahvit 
ja Sansan työn esittely, Vuohela.

▶ 12.10. KUORTANE Kirkossa, 
Kirkkotie 23, klo 10 messu, saarna 
Mervi Viuhko. Medialähetystyön 
esittely,  Viuhko.

▶ 17.10. KAJAANI Karoliinan 
kammarissa, Brahenkatu 14, klo 
17 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen 
(seniori).

▶ 19.10. TURKU JA KAARINA/
Kaarina Kaarinan kirkossa, Vou-
dinkatu 2, klo 10 messu, saarna 
Matti Korpiaho (seniori) ja sen jäl-
keen lähetysjuhla srk-salissa. San-
san toiminnan esittely, Korpiaho.

▶ 19.10. RAUTJÄRVI Simpeleen 
kirkossa, Simpeleentie 76, klo 
10 messu, Sansan lähetyspyhä. 

Nikoo Ordodary
vierailee seurakunnissa

Farsinkielisen satelliittitelevisio-
kanava SAT-7 Parsin apulaisjoh-
taja ja nuortenohjelman toimit-
taja Nikoo Ordodary Kyproksesta 
vierailee Suomessa ja samalla 
useassa seurakunnassa lokakuun 
loppupuolella. Hän toimii myös 
Medialähetys Sanansaattajien 
(Sansa) kansallisena työnteki-
jänä.

▶ 24.10. VIHTI Nummelan srk-
keskuksessa (Sankarlan tilat), 
Kappelitie 5, klo 18 nuorten ilta. 
Vieraana Nikoo Ordodary.
▶ 25.10. RAUMA Meriristissä, 
Varhontie 14, klo 9–16 arkki-
hiippakunnan lähetysseminaari 
Maailma iholla. Klo 14.45–15.35 
Farsinkielinen tv-työ vaikeis-
sa oloissa elävien kristittyjen 
tukena, Nikoo Ordodary, Marja 
Soikkeli ja Tiina Virtanen. Päivän 
hinta 20 € sis. lounaan ja kahvit. 
Ilm. 10.10. mennessä. Lisätiedot 
ja ohjelma: www.arkkihiippakun-
ta.fi/toiminta-ja-koulutus/koulu-
tus/kansainvalinen-tyo/
▶ Café Salissa, Kuninkaankatu 
22, klo 18 Ilta Lauran kanssa, 
Sydän juurillaan. Mukana Nikoo 
Ordodary ja Tiina Virtanen. 
Pääsymaksu 15/10 € sis. pientä 
tarjoilua.

▶ 26.10. VIHTI Vihdin kirkossa, 
Kirkkotie, klo 10 messu, saarna 
Timo Reuhkala. Messussa 
Nikoo Ordodary siunataan 
lähetystyöhön. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
Vihdin srk-talossa, Niuhalan-
raitti 6b. Nikoo Ordodary ja 
Timo Reuhkala.
▶ 28.10. TUUSULA Rusutjär-
ven leirikodissa, Hämeentie 
44 (Tuusula), klo 19 nuorten 
aikuisten K18-ilta, mukana Ni-
koo Ordodary. Illat järjestävät 
Tuusulan, Keravan, Järven-
pään ja Nurmijärven seurakun-
nat yhdessä.
▶ 30.10. MÄNTTÄ-VILPPULA 
Mäntän srk-talossa, Kirkkokatu 
6, klo 18 Evankeliumia televisi-
ossa Iraniin, Nikoo Ordodary.
▶ 31.10. HÄMEENKYRÖ Kyrös-
kosken srk-talossa, Kirkkoka-
tu 3, klo 18 medialähetysilta 
nuorille ja aikuisille. Evankeliu-
mia televisiossa Iraniin, Nikoo 
Ordodary.

Messun jälkeen klo 11.30 lähetys-
kahvit srk-keskuksessa, Pankkika-
tu 3, lähetysjuhla ja lähetystyön 
työkauden aloitus. Intian Hanna-
työ ja Sansan työn esittely, Seija 
Uimonen (seniori).

▶ 23.10. IITTI Kahvituvassa, 
Ravitie 2 (Kausala), klo 18 naisten 

ilta. Medialähetystyön kuulumi-
set ja Hanna-työn esittely, Merja 
Vuohela.

▶ 25.10. YLIVIESKA Oulun 
hpk:n lähetysseminaari Suvannon 
kappelissa, Renssulantie 12, klo 9. 
Mukana Pirjo Juntunen (seniori).

Leena Punkari
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Puhelin

Sähköposti

LÄHDE-LEHDELLÄ
on 40-vuotisjuhlavuosi!

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) vietti 
viime vuonna 40-vuotisjuhlavuottaan. 
Nyt on Lähde-lehden vuoro.
Uudistettu Lähde, ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä nimeltään Menkää siis, kertoo 
maailmanlaajasta medialähetystyöstä. Sen 
sivuilta löytyvät kuuntelija- ja katsoja-
palautteet, henkilöhaastattelut, matka-
kuvaukset ja kenttäkirjeet. Lähdettä 
lukemalla voi pysytellä edelleen myös 
Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS, TILAAN 
LÄHDE-LEHDEN:
 kestotilauksena 32 €/vuosi
 vuositilauksena 37 €/vuosi
 opiskelijatilauksena 

 21 €/vuosi
 kestotilauksena Pohjoismaiden  

 ulkopuolelle 43 €/vuosi
 vuositilauksena Pohjoismaiden  

 ulkopuolelle 48 €/vuosi
 Ilmaisen näytenumeron!

TILAA LÄHDE –
tutustu medialähetystyöhön! sa

ns
a.

fi

Leena Punkari

Rukous on Mirja Kasurisel-
le osa jokapäiväistä leipää. 
Linja-automatkoillakin hän 
usein rukoilee koko ajan. 

Henkilöautoa hän ei pitkiä matkoja 
ajakaan, vaan ratin taakse asettuu 
puoliso, seurakuntamestari Kari 
Kasurinen.
 – Rukous on valtava voima, Mirja 
korostaa ja lainaa sananpartta: ”Ru-
kous on se käsi, joka liikuttaa sitä 
kättä, joka ohjaa koko maailmaa.”
 – Elämässä tärkeintä on kulku Ju-
malan johdatuksessa, Pyhän Hengen 
ohjaamana. Raamatussakin (Jer. 31:9) 
sanotaan: ”He tulevat itkien, har-
taasti rukoillen, ja minä itse johdatan 
heitä.”

Isän ikävöintiä

Mirja on syntyjään Kujalan Viljon ja 
Helmin keskimmäinen lapsi Huitti-
sista. Molemmat olivat kansakoulun-
opettajia, hyviä piirtämään ja kätten 
taidoissa taitavia.
 Taiteellisuutensa lisäksi Mirja 
peri isältään henkisen herkkyyden. 
Mirjalla sairaus todettiin sittemmin 
kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi, 
josta johtuvat sairaalareissut loppui-
vat sopivan lääkityksen löydyttyä.
 Isä kuoli 55-vuotiaana keuhkove-
ritulppaan. Kymmenvuotias Mirja 
ikävöi häntä paljon ja itki – tuolloin 
ja myöhemminkin.
 – Isän ikävä vei minut Jeesuksen 
luo.
 – Kävin toki pyhäkoulussa, seu-
rakunnan kerhoissa, partiossa, josta 
jäi pysyvästi mieleeni: ”Kerran usko 
lapsuuden…”
 – Nuorten Keskuksen leirikeskuk-

Mirja Kasurinen 
Onesimuksen 
paidassa. 
Onesimus on Mirjan 
ja hänen Kari-
puolisonsa 
perustama 
toiminta- ja 
musiikkiryhmä.

sessa Pöyhölässä sanoin sitten uu-
denvuodenleirillä Jeesukselle: ”Tuu 
elämääni!”
 Rippikoulun jälkeen Mirja toimi 
neljä kesää isosena.
 – Halusin kertoa nuorille toivosta, 
joka on Jeesuksessa. Siihen aikaan 
Huittisiin tuli oikein nuorisoherätystä.

Jesus-flickan Ruotsissa

Mutta se Ruotsi-vaihe!?
 Päästyään ylioppilaaksi Mirja läh-
ti niin sukkelasti Arlan tehtaalle Tuk-
holmaan siivoamaan ja pakkaamaan, 
että kotiin jäi sata tuoretta ruusua.
 – Siellä Jumala johdatti minut 
Immanuel-kirkon raamattupiiriin. 
Se jakoi Slaavilaislähetyksen painat-
tamia kalentereita ja jonkin toisen 
tahon kustantamaa kirjaa, jossa oli 
uskoontulokertomuksia.
 – Niitä oli monilla kielillä, ja jaoin 
niitä tehtaan työntekijöille: turkki-
laisille, pakistanilaisille, jugoslavia-
laisille… He alkoivat kutsua minua 
Jesus-flickaniksi (Jeesus-tyttö)!
 Vuoden kuluttua Mirja kävi 
mielessään kovaa Suomi–Ruotsi-
maaottelua, sillä kotimaassa oli 
avautumassa opiskelumahdollisuus. 
Mirja palasi ja valmistui vuonna 
1981 kirkon nuorisotyönohjaajaksi 
Pieksämäeltä.
 Hän työskenteli 23 vuotta pääosin 
varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä: 
Pohjan suomalaisessa, Vehkalahden 
seurakunnassa (nykyisin Haminaa) 
ja viimeksi Pyhtään seurakunnassa.

Lahjarahoilla ohjelmia

Eläkevuosia on nyt kertynyt kymme-
nen. Mirja Kasurinen keskittyy koto-
na Pyhtäällä muun muassa laulujen 

säveltämiseen ja sanoittamiseen, 
maalaamiseen ja taidekorttien teke-
miseen sekä omakotitalon puutarhan 
perunoiden, omenoiden, vadelmien 
ja muiden marjojen kasvattamiseen.
 Mieluisimpia kappaleita omasta 
tuotannosta on: ”En minä sinua hyl-
kää…”

En minä sinua hylkää, en 
minä sinua jätä, vaikka 
susta siltä tuntuukin. 
Halleluja, kunnia 
Herralle…

”Rukous on valtava voima”
MUKANA MISSIOSSA Pyhtääläinen Mirja Kasurinen, 55, aloittaa aamunsa rukoillen. Varusteina 
ovat Raamattu, Sansan Rukouskalenteri ja Hanna-rukouskalenteri.

 Lähetystyö, muun muassa Media-
lähetys Sanansaattajien tekemänä, ja 
sen tukeminen taloudellisestikin on 
kuulunut Mirjan arkeen kauan.
 – Kun täytin 40 vuotta, pyysin 
lahjoituksia Kiinan radiotyölle. 
Silloin kertyi 3 000 markkaa. Kun 
täytin 55 vuotta, kertyi 1 285 euroa, 
joilla saattoi kustantaa neljätoista 
jaavankielistä Naisen toivon lähteellä 
-ohjelmaa, Mirja iloitsee.
 – Myös maapallolippaaseen ke-
rään kolikoita, käyn myyjäisissä ja 
jaan Lähde-lehtiä. Viimeksi tilitin 
maapallorahat turkinkieliseen Naiset 
toivon lähteellä -ohjelmaan.
 – Internet, radio ja televisio ovat 
nykyaikaa. Medialähetystyö ulottuu 
Kiinaan, arabimaihin, kommunisti-
siin maihin…  

Erja Taura-Jokinen
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