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JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Suuri ilo voittaa suuren pelon
ari
unk
na P
Lee

JOULUEVANKELIUMISSA LUUKKAAN mukaan
Herran enkeli ilmoittaa ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Ennen tuota ilmoitusta hän sanoo:
”Älkää pelätkö!”
MYÖS TÄNÄÄN MEILLE kuuluu sama viesti: Ei ole
aihetta pelkoon, vaan suuren iloon. Uuden testamentin alkukielen kreikan mukaan megafobian,
fobon mega, tilalle tulee megailo, kharan megalén!
Maailmaan murtautuu megaluokan ilosanoma
Jeesuksesta Kristuksesta.
Tuo historiassa käänteentekevä tapahtuma tuli
myös aikaan, jolloin pelon vallassa olivat muutkin
kuin Jumalan kirkkauden yllättämät Betlehemin
paimenet. Mutta pelko, sota, sorto, terrori, vaino,
väkivalta ja muut tuhon voimat eivät voi hälventää
sitä suurta iloa, jonka saa aikaan joulun sanoma ihmiseksi syntyneestä Jumalan Pojasta. Hän voittaa
synnin, kuoleman ja pahan vallan.
Tänäkin jouluna Jeesus tulee luoksemme nöyränä ja hiljaisena ja kuitenkin voitokkaana Kuninkaana, koko maailman Herrana ja Vapahtajana.
Hän tuo sovituksen ja sovinnon, rauhan ja toivon.
Uskossa olemme osallisia hänestä ja hänen lahjoistaan.
ALKUKIELISESSÄ JOULUEVANKELIUMISSA ilosanoma kuului koko kansalle, ensisijaisesti Israelille.
Syyrialaisen käännöksen mukaan sen saavat kuulla ”kaikki kansat”. Jumalan pelastussuunnitelman
mukaisesti sanoma leviää ”alkaen Jerusalemista,
Juudeasta ja Samariasta aina maan ääriin asti”.

Jeesus tuo sovituksen ja sovinnon,
rauhan ja toivon. Uskossa olemme
osallisia hänestä ja hänen
lahjoistaan.

Jouluevankeliumissa suuren ilosanoman ilmoittaa enkeli. Nyt tämän tehtävän ovat saaneet
Jeesuksen kohdanneet ihmiset. Tänään Sinun ja
minun, meidän tehtävämme on rohkeasti ja vailla
pelkoa kertoa megaluokan ilouutinen sinne, missä
Jeesusta Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta.
KIITOLLISINA VOIMME TODETA, että Sansan näky
viedä evankeliumi kahden miljardin ihmisen
ulottuville tämän vuoden loppuun mennessä, on
toteutunut. Työ jatkuu. Jokaisen rukousta, lahjoja,
tietoja ja taitoja tarvitaan edelleen.

***

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN puolesta ja
omasta puolestani toivotan lähetystyön ystäville ja
tukijoille sekä yhteistyöseurakunnille ja -järjestöille
Jumalan siunaamaa Vapahtajamme syntymäjuhlaa
sekä toivorikasta uutta vuotta.

Anitta Vuorela

”NOUSE, LOISTA KIRKKAANA, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran
kirkkaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat.
Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi,
Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin
kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi.” (Jes. 60:1−3)
Tämä profetia lausuttiin aikana, jolloin
kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta
takaisin Luvattuun maahan noin 2 500
vuotta sitten. Vaikka Jerusalemia ja sen
temppeliä oli jo rakennettu uudelleen,
näkymä kaupungissa oli kaukana profetian näystä. Jerusalem ei ollut tuolloin
loistokas paikka. Profetia avaa kuitenkin
näköaloja Jumalan mahdollisuuksiin.

JERUSALEMISTA LÄHTI parituhatta vuotta
sitten kiirimään ilosanoma Jumalan Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus lähetti
opetuslapset julistamaan evankeliumia ja
tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.
Tehtävä on edelleen kesken. Jumala
avaa kuitenkin ajan saatossa uusia mahdollisuuksia välittää sanomaa eteenpäin.
Kuka olisi uskonut vielä Sansan syntyessä 1970-luvun alussa, että 2000-luvulla
mobiilisovellukset ja internet tulevat olemaan erinomaisia välineitä viedä viestiä?
Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta
on edelleen se tärkein asia työssämme
työtapojen ja välineiden muutoksista
huolimatta. Jumala antaa tulevaisuuden
ja toivon pimeyden keskellä eläville ihmisille – myös sinulle ja minulle.

Aura Laihinen

Loppiaisen kirkas sanoma
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Medialähetystyön lehti 6/2015 joulukuu

41. vuosikerta

Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija

Medialähetys
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja

Juha Auvinen
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri

Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto

Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

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

Käyntiosoite

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

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 vuoden kerrallaan. Ellei peruutusta
tehdä ennen tilausjakson päättymistä, tilaus jatkuu vuoden
eteenpäin ilman erillistä tilausuudistusta. Tilaus voidaan
sanoa irti milloin tahansa.
lehden toimitukseen

Ilmoitushinta

4

UUTISIA

5

TEOLOGIA Lähetyskäsky on

6–7

8

PÄÄJUTTU Sansan Hanna-työ täytti
15 vuotta ja järjesti kaksi juhlakonferenssia sekä pohjoismaisen
tapaamisen.
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I-print Oy, Seinäjoki

ilmestyy 5.2.2016. Lehteen
tarkoitetun aineiston tulee olla
toimituksessa 12.1.2016.

Kannen kuva

Ilkka Kastepohja

KIRJE KENTÄLTÄ Tv-ohjaajantuottajan vauhtiarkea medialähetystyössä

10–11 KESKIAUKEMA Kun omakotitalosta

löytyi tv-studio. Seurakuntalaisia
Helsingistä kävi tutustumassa SAT-7:n
työhön.

Seuraava numero

12

valuuttakurssien riepoteltavina

14

STRATEGIA Sansa syventää
kumppanuuksia ja hyödyntää uutta
mediaa strategiakaudella 2016−2020.

LÄHTEELLÄ Pakolaiskysymys
Raamatun valossa
RUKOUS

15

PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja
katsojien palautteita maailmalta
SANSALAISENA Vuorossa
hallituksen varajäsen Tuula Kankkunen

JUMALAN LÄHETYS ja vapaaehtois-

voimaa

LINKKILISTA Kristillisiä radio- ja tvohjelmia eri kielillä ja niihin liittyvää
materiaalia internetissä. Leikkaa, kopioi
ja jaa!
LAAJAKAISTA Lähetyskannatusmaksut

tarkoitettu kaikille.

TUKEVASTI YHDESSÄ Rohkaisussa on

Kotisivun osoite

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

LÄHETYSKULMA Tulevaisuus ja toivo

pimeyden keskelle

Lähde ilmestyy

vuodessa 5 numeroa, joista 2
liitteenä Sana-lehden
yhteydessä

13

IKKUNA

toiminta

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

Tilaukset ja
osoitteenmuutokset

PÄÄKIRJOITUS

1 euro/pmm + alv 24 %

Sähköpostiosoitteet

sansa.fi

2

Ilmoitukset

Painopaikka

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

Tässä numerossa:

16–17 PUTIIKKI
18
19
20

RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Neljäs kierros on alkanut.

LÄHDE MUKAAN
MUKANA MISSIOSSA Keräsen
veljekset Jussi ja Antti koodasivat
Sansan Rkk-ohjelmasta kolme
älypuhelinsovellusta.

Sakari Heinonen

		

Televisio on merkittävä
kulttuurissa, jossa puheella
ja tarinoilla on tärkeä rooli.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen

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

Suomalaiset laulavat ja kamerat käyvät.
Syksyllä SAT-7 Parsin studiolla Kyproksen
Limassolissa.

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.

LÄHDE 6/2015 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei aina omin jaloin.
Tässä numerossa ovat esillä muun muassa pakolaisuus, valuuttakurssien vaikutukset lähetystyöhön sekä Hannatyön juhlavuosi Suomessa.
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Elina Tuohisto-Kokko
toimittaa Rkk-ohjelmaa
RADIOTOIMITTAJA,
TUOTTAJA ELINA TUOHISTO-KOKKO, 51, työskentelee

Sami Heinomo

Medialähetys Sanansaattajissa pääsiäiseen saakka. Hän
toimittaa Raamattu kannesta
kanteen -ohjelmaa radiotoimittaja Elina Vaittisen määräaikaisena sijaisena.
Espoolainen TuohistoKokko on emännöinyt Rkkohjelman neljättä kierrosta
alusta asti eli joulukuun
puolivälistä.
Hän on valmistunut medianomiksi (amk) ja yomerkonomiksi sekä suorittanut muun muassa akateemisen pienyrittäjätutkinnon.

Erovuoroiset jatkavat
Sansan hallituksessa
Lähde

SYYSKOKOUS HYVÄKSYI Medialähetys Sanansaattajien strategian Sansan suunta 2016–2020 pienin tekstikorjauksen, samoin Sansan toimintasuunnitelman ja
talousarvion 2016. Syyskokous oli koolla Hyvinkäällä
marraskuun puolivälissä.
Sansan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosille
2016–2017 valittiin erovuoroiset jäsenet Kari Eskelinen, Pirjo Immonen-Räihä ja Piia Latvala. Hallituksen varajäseneksi 2016–2017 valittiin erovuoroinen
Juha Koivulahti.
Tilintarkastajiksi valittiin KHT Kari Lydman ja
HTM Antti Miettinen. Varatilintarkastajiksi KHT
Matti Jyrkkiö ja KHT Merja Prihti.
SANSAN JÄSENMAKSUT syyskokous päätti pitää ennallaan: varsinainen yhteisöjäsen 150 e, varsinainen
henkilöjäsen 60 e, varsinainen henkilöjäsen (opiskelija/eläkeläinen) 45 e, kannattava henkilöjäsen 45 e,
kannattava henkilöjäsen (opiskelija/eläkeläinen) 30 e.
Syyskokoukseen osallistui 31 henkeä, joista 24 oli
yhdistyksen varsinaista jäsentä, näistä 4 yhteisöjäsenen (seurakunnan) edustajaa.
Yhdistyksen seuraavat kokoukset ovat kevätkokous Medialähetyspäivien yhteydessä Lappeenrannassa
21.5.2016 ja syyskokous 26.11.2016 Hyvinkäällä.

Radioasemalle jokainen puhelu,
jokainen yhteydenotto on tärkeä

Kun kuuntelija soittaa
palautettaan, kerättävät
tiedot tallentuvat tarkasti

Kristillisten radioasemien palautteesta valtaosa tulee nykyisin sosiaalisen
median ja internetin välityksellä. Kuulostaa kenties vanhanaikaiselta puhua
palautepuheluista, mutta niitä kuitenkin vielä kertyy, paikoin paljonkin.
Eila Murphy

Eila Murphy

FEBC:N SAAMASTA kuuntelijapalautteesta puhelimitse
vastaanotettu määrä vaihtelee
maittain. Puhelut muodostavat valtaosan Indonesian,
Intian, Kambodžan ja Venäjän
palautteista.
Ymmärsin näiden puheluiden tärkeyden seuratessani
Kambodžassa perheradio
Krusa-FM:n suoraa lähetystä.
Tunnin pituisen lähetyksen
aikana studio ehti vastaanottaa neljä puhelua. Soittajat
olivat eri-ikäisiä, eritaustaisia ja sekä miehiä että naisia.
Huomasin, kuinka tärkeää on
hyvä kuuluvuus sekä toimittajan taito ja sosiaalinen
viisaus keskustella erilaisten
ihmisten kanssa.
KESKUSTELUN AIKANA toimittaja täyttää tietokoneelle
avautuvaa tietokantaa. KrusaFM päivittää jatkuvasti tietoja
radiokanavalle soittavista
kuuntelijoista.
Kuuntelijan soittaessa ohjelmaan tietokoneruutuun ilmestyy joko sininen, punainen tai
musta pallukka sen mukaan,
onko soittaja uusi vai ennestään
tuttu, ja soittaako hän ensimmäistä kertaa juuri kyseiseen
ohjelmaan vai ei.
Numero ilmestyy tietokan-

Krusa-FM:n tuottaja Sophary Fotheringham on valmistautunut suoran
lähetyksen aikana vastaanottamaan yhteydenottoja puhelimitse.

taan, ja jos soittaja on ennestään tuttu, tietokoneohjelma
etsii aiemmat tiedot, joita
toimittaja voi puhelun aikana
täydentää. Vähitellen tuottajien kuva ohjelmiin yhteyttä
ottavista henkilöistä monipuolistuu.
FEBC-KAMBODŽAN tietokanta
on kehitetty keräämään tietoja henkilöistä, jotka otta-

vat yhteyttä asemaan. Tällä
tavoin seurataan esimerkiksi
Toivon ilta -ohjelman kuuntelijoiden näkemyksiä.
Puhelut ovat myös keino
olla yleisön kanssa vuorovaikutuksessa. Radioasemalle
jokainen puhelu, jokainen
yhteydenotto on tärkeä. Samallahan kuuntelijat kokevat
tulleensa rakastetuiksi ja huomioonotetuiksi.

Lähde-lehden jakelu
muuttuu ja monipuolistuu
Lähde

MEDIALÄHETYSTYÖN LEHTI Lähde ilmestyy ensi
vuonna viisi kertaa. Tilaajat saavat kolme numeroa
itsenäisenä lehtenä, kaksi numeroa Sana-lehden liitteenä.
Näin Lähde-lehti myös tavoittaa osoitteellisesti
nykyistä laajemman vastaanottajajoukon, kun se postittuu liitekertoina kaikille Sanan tilaajille.
Sivumäärä tulee itsenäisessä lehdessä olemaan
20, liitteessä 12. Vuoden 2016 ensimmäinen Lähde
ilmestyy 5. helmikuuta ja on itsenäinen kolehtipyhänumero. Kakkosnumero on liite, joka ilmestyy 31.
maaliskuuta.
Kiitos päättyvästä vuodesta. Siunattua joulua ja
parasta mahdollista alkavaa vuotta!

Sanansaattajat
Sanansaattajatkiittää
kiittääyhteistyöstä!
yhteistyöstä!
Medialähetys
Sanansaattajat
ry:n (Sansa)
ja Lähde-lehden
toimintavuosi on päättymässä.
Medialähetys
Sanansaattajat
ry:n 40.42.
toimintavuosi
on41.
päättymässä.
Kiitos
hiippakunnille
ja seurakunnille
työntekijöineen,
yhteistyöjärjestöillemme sekä
Kiitoskirkkomme
kirkkomme
hiippakunnille
ja seurakunnille,
yhteistyöjärjestöillemme
jokaiselle
työmmetyömme
ystävälleystävälle
tästä medialähetystyön
vuodesta.
sekä jokaiselle
tästä medialähetystyön
juhlavuodesta.
Kiitämme Jumalaa yhteistyöstänne, esirukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne, jotka ovat
Kiitämme Jumalaa yhteistyöstänne, esirukouksistanne ja taloudellisesta tuesmahdollistaneet evankeliumin viemisen Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan 39 kielellä median
tanne, jotka
ovat
mahdollistaneet
evankeliumin viemisen Aasiaan, Afrikkaan
välityksellä
sekä
lähettiemme
työn kautta.

ja Eurooppaan 43 kielellä median välityksellä sekä lähettiemme työn kautta.

Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Työmme painopiste on
Medialähetyspäivät
järjestetään
14.–15.6.2014
Aasiassa.
Pyydämme Jumalan
johdatusta
myös alkavaanyhteistyössä
strategiakauteen 2016−2020. Sansan
suuntana
on tuolloin kumppanuuksien
syventäminen
ja uuden
median hyödyntäminen.
Oulun seurakuntien
kanssa teemalla
Lähetä vahva
viesti.
Medialähetyspäivät
järjestetään ja
21.–22.5.2016
Lappeenrannassa
yhteistyössä seurakuntayhtySiunattua adventinaikaa
Vapahtajamme
syntymäjuhlaa!
män kanssa teemanaan Elämän aallot.

Jarno Tepora
Auvinen
Siunattua
adventinaikaa ja VapahtajammeJuha
syntymäjuhlaa!
hallituksen puheenjohtaja
medialähetysjohtaja
Jarno Tepora
Juha Auvinen
hallituksen puheenjohtaja
medialähetysjohtaja
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Kuinka hienoja välineitä
Jumala onkaan antanut käyttöömme
TEOLOGIA Kaksi kolmasosaa maailman kansoista ei vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta. Lähetyskäsky
on edelleen ajankohtainen. Se kehottaa menemään, tekemään, kastamaan ja opettamaan.
TWR Europe

Juha Auvinen

M

atteuksen evankeliumin
lopussa ylösnoussut
Herra antoi seuraajilleen
tehtävän julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Lähetyskäskyyn (Matt. 28:18–20) liittyy suuri
lupaus: ”Minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun
asti”.
Usein otamme tämän lupauksen
itsestäänselvyytenä ajattelematta sitä
sen tarkemmin. Joskus meistä tuntuu,
että Herra on hylännyt meidät oman
onnemme nojaan. Mutta se ei ole
sitä, mitä Jeesus on luvannut tehdä ja
tekee.
Kyseessä on Matteuksen evankeliumin huippukohta. Jeesuksen
puheen myötä ympyrä sulkeutuu.
Hän aloitti työnsä Galileassa, ja nyt
se päättyy Galileassa. Kun hän aloitti
julistuksensa sen korostamisella, että
hän on toinen Mooses, jolla on valta
ja joka on tullut täyttämään lain, niin
hän päättää julistuksensa ylösnousseena Herrana arvovaltaiseen lähetyskäskyynsä.
Ensiksi Jeesus vakuuttaa, että
hänellä on kaikki valta, ei vain taivaassa vaan myös täällä maan päällä.
Sanotaanhan jo Danielin profetiassa:
”…ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen,
kansakuntien ja kielten tuli palvella
häntä”. Vain se, jolla on kaikki valta,
voi antaa sellaisen käskyn. Vain hän,
joka on voittanut kuolemankin, voi
perustellusti sanoa olevansa kaikkivaltias.
Jo Matteuksen evankeliumin
ensimmäisessä luvussa Jeesuksen
sanotaan olevan Immanuel, mikä
tarkoittaa ”Herra kanssamme”, ja
ylösnousemuksensa jälkeen hän lupaa
olla seuraajiensa kanssa ”kaikki päivät maailman loppuun asti”.
Lähetyskäskyssä hän siirtää ihmisten kalastajan tehtävänsä opetuslapsilleen, jotta mahdollisimman moni
pelastuisi synneistä, merkitseehän hänen Jeesus-nimensä hepreankielinen
muoto Joosua ”Herra pelastaa”.

Kaikkeen maailmaan
Jeesuksen antama tehtävä merkitsee
menemistä kaikkeen maailmaan. Se
merkitsee kaikkien kansojen, kaikkien
heimojen ja kieliryhmien tavoittamista evankeliumilla.
Lähetyskäsky ei ole tarkoitettu
vain vahvoille ja lahjakkaille kristityille. Päinvastoin, Matteuksen evankeliumin 28. luku alleviivaa Jeesuksen
seuraajien heikkoutta. Nähdessään
ylösnousseen muutamat heistä epäilivät, joskin halusivat kumartaa Jeesusta ja osoittaa hänelle kunnioitustaan,

Jos emme
voi mennä
fyysisesti,
voimme viedä
sanomaa
radioaaltojen,
satelliitti-tvkanavien,
internetin ja
sosiaalisen
median välityksellä.

mikä oli tuttua jo Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen ajalta.
Tässä epäilijät joutuvat myös poikkeukselliseen valoon, sillä ilmestymiskertomuksissa näkeminen karkottaa
epäilyt. Tässä epäilyt jäävät näkemisestä huolimatta olemaan.
Mutta tämä epäileminen onkin
sitä, minkä Matteus kristittynä tuntee
ja mikä on saanut havainnollisen
kuvauksen jo aikaisemmin, kun hän
kertoo myrskyssä veteen vajoavasta
Pietarista: Jeesus ojensi hänelle kätensä, tarttui häneen ja sanoi: ”Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?”
Pelko ja ilokin kamppailivat Jeesuksen seuraajien mielessä: ”Nai-

ja tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.
Koko Matteuksen evankeliumi
on oikeastaan kirjoitettu ”vähäistä
uskoa” vastaan, sanoohan Jeesus:
”Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna
joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä
huolehtii, te vähäuskoiset!” Ihmisten
vähäinen usko ei voi pysäyttää Jumalaa tekemästä suuria tekojaan tässä
maailmassa.

Kuninkaan asialla
Ylösnoussut Jeesus lähettää opetuslapset vuorelta Kuningasten
kuninkaan asialle. Opetuslasten on

Lähetyskäsky ei ole tarkoitettu vain vahvoille
ja lahjakkaille kristityille.
set lähtivät heti haudalta, yhtaikaa
peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät
viemään sanaa…”. Ei myöskään ihmisen syntisyys estä sitä, että Jumala
käyttää heitä: hän käyttää syntisiä
ihmisiä viemään sanomaa syntien
sovittajasta toisille syntisille.
Jeesus ei lupaa olla vain onnistuneiden kanssa maailman loppuun asti
vaan myös epäonnistuneiden syntisten ihmisten kanssa, jotka turvautuvat häneen. Jeesus, jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta, käski aivan
tavallisia kristittyjä viemään sanomaa

vaellettava hänen kanssaan täydessä luottamuksessa tekemään kaikki
kansat hänen opetuslapsikseen. He
eivät lähde omassa nimessään vaan
Jeesuksen nimessä.
Hänen viimeinen käskynsä opetuslapsilleen koskee myös meitä. Kysymys on menemisestä eikä jäämisestä
siihen, missä olemme, kastamalla ja
auttamalla Kristuksen kirkon syntymisessä siellä, missä sellaista ei
vielä ole, sekä opettamalla paikalliset
kristityt noudattamaan kaikkea, mitä
Jeesus on käskenyt meidän noudattaa.

Jos emme voi mennä fyysisesti,
voimme viedä sanomaa radioaaltojen,
satelliitti-tv-kanavien, internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Kuinka
hienoja välineitä Jumala onkaan antanut käyttöömme ihmisten tavoittamiseksi yli maantieteellisten, poliittisten
ja kulttuurirajojen.
Välineistä riippumatta sanoma
on sama: Me julistamme seimen
lapseksi syntynyttä, ristiinnaulittua
ja ylösnoussutta Kristusta, joka on
koko maailman Vapahtaja ja syntien
sovittaja.
Niin kuin vastasyntyneen lapsen
tulee kehittyä ja kasvaa vähitellen
mutta vakaasti, niin myös uusien
kristittyjen, olivat he sitten Indonesiassa, Afrikassa, Kiinassa, Kroatiassa
tai Suomessa, tulee kasvaa kypsiksi
kristityiksi, jotka oppivat Jeesukselta,
opettajista suurimmalta.
Kristillinen lähetystyö ei vain
haasta ihmisiä tekemään ratkaisua
uskoa Jeesuksen ristinkuolemaan
ja ylösnousemukseen, vaan myös
kasvamiseen kristittynä ja Jeesuksen
opetuslapsena.
Kohdatessamme kysymyksen lähetystehtävän oikeutuksesta saamme
nojautua Jeesuksen kuninkaalliseen
arvovaltaan ja valtuutukseen. Saamme mennä ja viedä evankeliumia hänestä kaikkien kansojen ulottuville.
Kuninkaallisesta asemastaan huolimatta lähetetyn tehtävänä on toimia
palvelijana, toisinaan hyvinkin vaikeissa olosuhteissa. Niissä kuitenkin
itse Herra on lupauksensa mukaan
hänen kanssaan joka päivä.

6

Lähde 6/2015

Toivo näkee näkymättömän,
saavuttaa mahdottomia

Uskomaton nainen -juhlakonferensseissa Turussa ja Jyväskylässä puhuttiin paljon toivosta, armosta, rukoilemisesta,
ihmisten kohtaloista, Hanna-työn kasvusta. Kansainvälisen Project Hannahin perustaja ja johtaja Marli Spieker kuljetti
kuulijoitaan koskettavasti maasta ja maanosasta toiseen, välillä ääni liikutuksesta väristen.
Leena Punkari

M

arli Spieker oli kesällä
2000 Turussa esittelemässä sansalaisille TWR:n yhteyteen muutama vuosi
aikaisemmin perustettua Project Hannahia. Nyttemmin 7. ja 8. marraskuuta hän oli juhlimassa viisitoistavuotiasta Suomen Hanna-työtä Sansan
kainalossa.
Turussa Spieker piti raamatunopetuksen, jossa hän muun muassa
sanoi:
− Armo on ansaitsematonta.
Raamatullisessa mielessä armo on
sellaisen rakkauden osoitus, jota ei
kuuluisi saada, jota ei ole ansaittu ja
josta ei voi maksaa. Siksi armoa kutsutaan ihmeelliseksi!
Saarnatessaan Jyväskylässä isänpäiväsunnuntaina Spieker kertoi

Eeva Vähäsarja

Marli Spieker ja Valerie Smith keskellään opettaja Maija Ritokallio Lempäälästä. Hän
kustansi syntymäpäiviensä lahjarahoilla Marlin ensimmäisen Hanna-työn esittelymatkan
Suomen vuonna 2000.

myös omasta isästään:
− Isä oli käynyt vain kansakoulun, mutta hänen onnistui kouluttaa
toisesta pojastaan taitava kirurgi ja
toisesta kristitty lakimies. Hänen ainoasta tyttärestään tuli lähetystyöntekijä. Yhdessä äidin kanssa he kasvattivat 65 poikaa – orpokodissa.

Suomen hannat nähdään
nyt merkittävänä työn
taloudellisena tukijana
maailmanlaajuisesti.

dinaattorina verkostoimassa Hannatyötä Suomeen, heittikin puheenvuorossaan Jyväskylässä hannoille
ajatuksen:
− Toivon, että vaativa, tarjolla
oleva vapaaehtoistyö maahanmuuttajien keskuudessa voisi löytää täällä
kotimaasta hannat, jotka ovat valmiit
ottamaan haasteen vastaan.
Kotilaista ilahduttaa, vaikka hän
naapurilähetysjärjestö Kylväjässä
nykyisin työskenteleekin, että Hannatyö on jatkanut kasvuaan Suomessa.
− Rukoukset on kuultu. Kustannettujen ohjelmien määrä on jatkuvasti
kasvanut, niin että Suomen hannat
nähdään nyt merkittävänä työn taloudellisena tukijana maailmanlaajuisesti.

Kannattaa kuvitella
loppuelämää leirillä
Pakolaiset ja turvapaikanhakijat nousivat viikonlopun aikana esiin monissa puheissa ja keskusteluissa.
Myös Marli Spieker oli kiinnostunut kuulemaan erityisesti Ruotsin
Norean Hanna-koordinaattorilta Margareta Johanssonilta maan tilantees-

ta, koska Ruotsiin saapuneiden ja pyrkivien maahanmuuttajien, pakolaisten
ja turvapaikanhakijoiden määrä on
kansainvälisestikin mittava.
− Maailmassa on nykyisin enemmän pakolaisia kuin koskaan, yli 60
miljoonaa ihmistä. Ehkä huolestuttavinta on, ettei seitsemällä miljoonalla
pakolaisella ole enää kotimaata, johon
palata. Ja heistä pääosa on naisia,
Spieker korosti.
− Kuvittele, jos joutuisit elämään
loppuikäsi pakolaisleirillä!

Suomen hannojen
merkitys kasvaa
Marjaana Kotilainen, joka lähes koko
2000-luvun oli Sansan naistyön koor-

Hanna-työllä ainakin
350 juhlijaa
Varissuon kirkon juhlakonferenssissa Turussa oli noin 150 osanottajaa,
Jyväskylässä päivää myöhemmin 135.
Juhlakonferenssia edeltävään messuun Pyhässä Kuokkalan kirkossa
osallistui noin 230 kirkkovierasta.
Lisäksi Turun konferenssissa oli
mukana ainakin 60 henkilöä Sansan
suoran nettilähetyksen välityksellä. Pääosa päivän ohjelmasta on nyt
katsottavissa videoina osoitteessa
youtube.com/sansanarkisto.
Konferenssien järjestäjinä toimivat Medialähetys Sanansaattajien
ja kansainvälisen Project Hannahin
lisäksi Turun Katariinanseurakunta,
Jyväskylän seurakunta ja paikalliset
Hanna-piirit.

Koordinaattoreilla konsultoitavaa riitti
Leena Punkari

Pyöreän pöydän kokoontujat Anne Isokuortti (eturivissä vas.), Eeva Vähäsarja, Valerie
Smith ja Margareta Johansson sekä Anette Jensen (takarivissä vas.), Marli Spieker ja
Elisabeth Saeth Turussa.

SANSA JÄRJESTI juhlakonferenssin aattona Turussa pohjoismaisen
Pyöreän pöydän tapaamisen. Ohjelman olivat suunnitelleet Project Hannahin perustaja ja johtaja Marli Spieker sekä TWR-Euroopan Hanna-työn
aluekoordinaattori Eeva Vähäsarja.
Marlin, Eevan ja pohjoismaisten
koordinaattorien lisäksi päivään osallistui Project Hannahin mediatuotannon koordinaattori Valerie Smith, joka
toimii myös Spiekerin assistenttina.
− Useimmiten koordinaattorit
työskentelevät yksin omissa järjestöissään, ja Hanna-työ on vain osa heidän
toimenkuvastaan. Hyvin harvoin pääsemme tapaamaan toisiamme, jakamaan asioita ja rukoilemaan yhdessä,
Vähäsarja kertoo.
Vaikka hän tällä hetkellä asuu Wienissä ja johtaa koko TWR-Euroopan

Hanna-työtä, hän ei aikaisemmin ollut
tavannut Norjan ja Tanskan koordinaattoreita. Toki Skypen välityksellä
on keskusteltu ja vaihdettu sähköposteja.
POHJOISMAISILLA kumppaneilla
on Vähäsarjan mukaan kotimaisessa
Hanna-työssään kaikilla omat vahvuutensa. Eivätkä kaikki tue samoja Naiset
toivon lähteellä -ohjelmiakaan.
− Ruotsin Maggan kertoi työstä pakolaisten keskuudessa, Anette muun
muassa kirpputoritoiminnasta Tanskassa ja Elisabeth siitä, miten Norjassa
on innostuttu syntymäpäivälahjoitusten keräämisestä. Me suomalaiset
kerroimme Hanna-rukousliikkeen
laajentumisesta.
− Itselleni päivässä tärkeintä oli
yhteys, Eeva sanoo.
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Uskomaton nainen -juhlakonferenssissa Turussa otettiin Hanna-rukouskalenterit välillä
pienryhmäkäyttöön. Nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen Turusta ja Sansan Hanna-tiimin
vetäjä, projektikoordinaattori Anne Isokuortti.
Leena Punkari

Eeva Vähäsarja

TWR:n Project Hannahin perustaja ja johtaja Marli Spieker siunattiin konferenssipäivän
päätteeksi Turun Varissuon kirkossa matkaan. Sitten laulettiin Yli merten. Ja sitten
maisteltiin Suomen Hanna-työn 15-vuotiskakkua.

Sansan työntekijänä Suomeen Hanna-verkostoa 2000-luvulla rakentanut Marjaana
Kotilainen sekä noin 230 muuta kirkkovierasta osallistui Jyväskylän Pyhässä Kuokkalan
kirkossa jumalanpalvelukseen, jossa saarnasi Marli Spieker.
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Kristuksen lähetys sydämestä sydämeen
Kirkon lähetystyön keskus (KLK) järjesti toisen kerran kirkon lähetysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan
neuvottelun. Tällä kertaa teemoina olivat evankelioiminen ja kirkon lähetyksen päivitetty peruslinjaus.

Mervi Viuhko

Kirkon lähetystyön peruslinjauksen juliste
viestittää iloa ja liikkeellä oloa. Lähetysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan
neuvottelussa kuultiin kirkon lähetystyön
Yhteinen todistus -peruslinjauksesta.

Kirkon talolle Helsingin Etelärantaan kokoontui tuulisena loppusyksyn päivänä lähes 40 lähetyksestä innostunutta. Paikalla oli väkeä
kolmesta kirkon lähetysjärjestöstä,
Sansasta, Kylväjästä ja Kansanlähetyksestä, sekä lisäksi Kansan Raamattuseurasta ja Evankelisesta lähetysyhdistyksestä. Sansan edustajissa oli
sekä vapaaehtoisia että työntekijöitä.
Neuvottelun vastuujärjestäjänä
toimi kirkon lähetysteologi Jaakko
Rusama, ja paikalla oli KLK:n koko
henkilökunta. KRS:n toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma piti alustuksen
aiheesta Voi minua, ellen evankeliumia julista!.
Saunaluoma johdatteli miettimään, mitä tarkoittaa käytännössä se,
että kirkon missio alkaa kotiovelta.
Kuinka voisimme ajassamme rohkaista Kristus-todistukseen?

Vapaaehtoistoiminta
on yksi kymmenestä
Toisen alustuksen piti Rusama, joka
esitteli edellisenä päivänä kirkon
lähetystyön toimikunnassa hyväksytyn kirkon lähetyksen peruslinjaukseen Yhteinen todistus. Asiakirjaa on
valmisteltu vuoden ajan ja KLK on
koonnut sitä kuunnellen monia tahoja. Nyt peruslinjaus on hyväksytty
myös kirkon ulkoasiain neuvostossa
(7.12.) ja se on lähetty seurakunnille
ja järjestöille.
Rusama kirjoittaa saatesanoissaan:
”Peruslinjaus tukee ja vahvistaa seurakuntaa toteuttamaan Jumalan lähetystä
kaikessa toiminnassaan. Toivomme, että
kirkon uudistus saa näin tapahtua kirkon
uskosta kiinni pitäen.”
Peruslinjauksen valmistelu,
toteutus ja jalkauttamisen muodot
ovat uudenlaisia. Asiakirja kiteyttää
Jumalan lähetyksen kymmeneen pääkohtaan, joista yksi on vapaaehtoistoiminta.
Jumalan lähetyksessä mukana
olevina vapaaehtoisia kuvataan:
”Seurakunta elää missionaarisuuttaan

MARJA SOIKKELI marja.soikkeli@sansa.fi

Rohkaiskaa ja vahvistakaa toisianne
YLLÄTYKSIÄ. Vierailulla Pielisensuun seurakunnassa
Joensuussa kohtaan yllättäen ghanalaisen Narrow Way
-lauluryhmän. Juuri Pariisin iskujen jälkeen ghanalaisten
aurinkoinen olemus ja laulujen sanoma ”Herra on hyvä”
selvällä suomen kielellä antoi toivoa.
Kaiken maailman pahuudesta ja vastakkainasettelusta
huolimatta saamme Jumalan maailmassa rohkaisua maailmanlaajalta seurakunnalta.
ROHKAISKAA TOISIANNE. Valvomisen sunnuntaina meitä
kehotettiin rohkaisemaan toinen toisiamme. ”Rohkaiskaa
ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.” (1. Tess. 5:11.) Minua vahvisti tuona viikonloppuna
erityisesti 11-vuotiaan irakilaisen Miriamin esimerkki.
Häneltä kysyttiin, oliko hän vihainen Jeesukselle, kun
hän oli joutunut lähtemään pakoon perheensä kanssa
ISIS-ryhmän hyökkäyksiä. Miriam vastasi: ”Tiedän, että
Jeesus rakastaa minua. Perheemme on pysynyt yhdessä,
eikä ketään meistä ole kidnapattu tai myyty.”
Kun Jeesuksen rakkaus kantaa Miriamia pakolaisleirilläkin, niin rohkaistun hänen esimerkkinsä mukaan
luottamaan Jumalaan paljonkin helpommassa arjessa
täällä Suomessa.
NÄKÖALAPAIKALLA. Medialähetystyön mahdollisuudet
ovat muuttuvassa maailmassamme rajattomat. Taannoin
eräs lähetystyöntekijä sanoi minun olevan lähetystyön todellisella näköalapaikalla, koska voin seurata maailmanlaajaa lähetystyötä koko ajan. Hän selitti asiaa niin, että

Herra on hyvä!
lähetystyöntekijänä hän paneutuu vain yhteen maahan, mutta Sansan kotimaantyössä on ikkuna auki
laajaan maailmaan.
Mediatyöllä tavoitetaan päivässä enemmän ihmisiä kuin Paavali tavoitti koko elämänsä aikana.
Eikö olekin huikeaa?
NOSTAKAA PÄÄNNE. Sinä, joka pakerrat lähetysmyyjäisiä seurakunnassa, järjestät lähetystapahtumia, rukoilet tai lahjoitat medialähetystyölle, nosta pääsi. Kiitos sinusta ja sinulle!
Olet näköalapaikalla. Kuulut
maailmanlaajaan verkostoon, jonka Kristus
kerran kokoaa yhteen.
Nyt vielä elämme
työssä ja toivossa, mutta
kerran näkemisessä.
”Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne,
sillä Herran tulo on lähellä.”
(Jaak. 5:8.)

aidosti todeksi, kun se antaa kaikille
jäsenilleen tilaa ja mahdollisuuksia oman
panoksensa antamiseen. Seurakunnan
missio toteutuu kaikkien työntekijöitten
ja seurakuntalaisten yhteisen toiminnan
kautta ja yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa.”

Asiakirja on valtakirja
ja hyvä työväline
Paikalla olleet sansalaiset pitivät
peruslinjauksen tavoitteita tärkeinä
ja asiakirjaa hyvänä työvälineenä
sekä valtakirjana. Siihen voi tutustua
osoitteessa sakasti.evl.fi/yhteinentodistus.
Vastuujärjestäjää kiiteltiin rohkaisevasta ja innostavasta iltapäivästä.
Samalla esitettiin toive, että jatkossakin voitaisiin kokoontua keskustelemaan kaikkia yhdistävistä teemoista,
ja sille näytettiin vihreää valoa. Jäi
rohkaistunut ja siunattu olo.
Kirjoittaja toimii Medialähetys Sanansaattajien vapaaehtoistoiminnan johtajana. Sansa on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä.
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Opetusohjelmia 113 tuntia puolessatoista vuodessa,
44 musiikkivideota viidessä päivässä…
KIRJE KENTÄLTÄ Työtahti oli tänäkin vuonna vauhdikas. Näkyvintä osaa työssäni oli farsinkielisten ohjelmien ohjaaminen satelliittikanava SAT-7 Parsille. Matkustin usein studioviikollani IRR-TV:n tiloihin Keravalle. Tämän lisäksi työskentelin myös ulkomailla ja lokakuussa ohjasin Life Agapén studiolla Pariisissa. Vuotta 2016 koskevat tuotantosuunnitelmat ovat laajempia edelliseen vuoteen verrattuna.
Mikael Tunér

PUOLESSATOISTA vuodessa ohjasin aikuisille 14 opetusohjelmasarjaa, joissa jokaisessa on 13−26 puolen tunnin jaksoa. Niillä on sellaisia
mielenkiintoisia otsikkoja kuin Tiede
ja usko, Ylistyksen perusteet, Jumala ja
vainot, Kokemuksia, Kristuksen nimet,
Päämäärätietoinen elämä, Ihmissuhteita, Evankeliointi sekä Hengellisiä
suupaloja.
Erityisen kiehtova oli projekti, jonka
aikana nauhoitimme 44 musiikkivideota Keravalla viidessä päivässä. Ne
tullaan käyttämään Päämäärätietoinen
elämä -sarjan jaksoissa.
FARSINKIELISTEN ja joidenkin darinkielisten SAT-7 Parsin tuotantojen
lisäksi olen auttanut Medialähetys
Sanansaattajia (Sansa) sen suomenkielisissä videoproduktioissa.
Niihin voi tutustua osoitteessa
youtube.com/sansatv, johon tämän
vuoden aikana on ”ilmestynyt” parikymmentä uutta videoa. Osoitteesta
youtube.com/sansanarkisto löytyvät

Stanislav Voronin

kaikki alkuaan suoratoistoina – suorina nettilähetyksinä – välitetyt Sansan
tilaisuudet. Ainoastaan tuoreimpien
Medialähetyspäivien ohjelmat löytyvät
osoitteella youtube.com/sansamlp.
OHJAAMISEEN studioviikolla liittyy
paljon työtä sekä etu- että jälkikäteen
ennen kuin nauhoitetun ohjelman voi
lähettää televisioitavaksi Pars-kanavan
pääkonttoriin Kyprokseen.
Ensin ohjelma on suunniteltava ja
rakennettava kulissit. Studioviikon
jälkeen leikkaajan kanssa valitsemme
musiikin ja graafisen kuvituksen. Valvon leikkausprosessia koko ajan.
SYKSYSTÄ 2015 työtovereinani on
ollut kaksi leikkaajaa, mikä tietysti
nopeuttaa työskentelyä ja tuotantojen
valmistumista.
Tukholmassa asuvan leikkaajan
kanssa olen tehnyt yhteistyötä pian
kolme vuotta. Viime keväänä kuulin
afganistanilaisesta leikkaajasta, joka
asuu Turussa. Kokeilujakson jälkeen
huomasimme SAT-7 Parsissa hänen
olevan erinomainen valinta.

Sansan tv-tuottaja
Mikael Tunér
työskentelee SAT-7
Parsin työyhteydessä. Eniten
ohjausaikaa kuluu
IRR-TV:n studiossa
Keravalla.

Viime vuoden lopussa testasimme
myös Lontoossa asuvan iranilaisen
leikkaajan taitoja, mutta hän osoittautui vielä liian kokemattomaksi nopeaan leikkaustahtiin.
TUOTANTOSUUNNITELMAT, jotka koskevat vuotta 2016, ovat aika huomattavat. Sen lisäksi, että studioviikkoja
Keravalla kertyy kahdeksan, ohjaan
Närpiössä Frank Mangs Centerin tv-

studiolla neljä viikkoa.
Satelliittitelevisioyhtiö SAT-7 järjestää 20-vuotisjuhlansa Kyproksessa
6.−8.4.2016. Sansa järjestää tuolloin
matkan Suomesta Network-konferenssiin (sansa.fi/verkostomatkat), jossa
työskentelen jälleen ”lava-ohjaajana”.
Enemmän SAT-7:n työstä voi
lukea esimerkiksi sen Uplink-lehden
suomenkielisestä versiosta (sansa.fi/
sat-7-uplink).

Jaa parasta joululahjaa – osallistumalla tuet
mediatyötä Aasiassa ja Lähi-idässä 25 kielellä
Hyvä Lähde-lehden lukija
Enkelit olivat ensimmäisiä Sanansaattajia. Nyt jouluevankeliumia voidaan kertoa laajasti radion, television ja mobiililaitteiden välityksellä.
Lähetystyöntekijämme Eeva ja Jari Vähäsarja välittävät työnsä kautta samaa
ilosanomaa, josta enkelit aikanaan paimenille lauloivat: ”Teille on syntynyt
Vapahtaja.”

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

Lahjoita netissä sansa.fi
Kiitos tuestasi!
MEDIALÄHETYS
SANANSAATTAJAT
PL 13, 05801 Hyvinkää
019 457 7700
www.sansa.fi

n

Anna joulun valon loistaa!
”Valo loistaa pimeässä,
pimeys ei ole saanut sitä
valtaansa” Joh. 1:5

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

IBAN

BIC

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

l Yksi paikallisradio-ohjelma Kiinaan tai
Intiaan 130 €
l Yksi paikallisradio-ohjelma Indonesiassa,
Turkissa ja Kambodžassa 90 €
l Teologisen radioseminaarin oppikirja ja
MP3-soitin Kiinaan 21 €
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

7111 00710
Euro

Keräyslupa Manner-Suomi 2020/2013/4237, voimassa
19.2.2014–31.12.2015, Poliisihallitus 19.2.2014. Kerätyt varat
käytetään vuosien 2014–2016 aikana medialähetystyöhön ja
seurakuntatyöhön ulkomailla sekä kristillisten radio-ohjelmien
tuottamiseen Suomessa.

”Median kautta evankeliumi voi tavoittaa
nekin ihmiset, joihin
ei muuten saada
yhteyttä.”

Vitikaine

Kiitos, että haluat jakaa parasta joululahjaa kanssamme!

TILISIIRTO GIRERING

Katso video Eevan ja
Jari Vähäsarjan työstä.
youtube.com/sansatv

Sansan joulukeräyksen kautta lahjasi vaikuttaa laajasti Aasiassa ja Lähi-idässä
sekä lähetystyöntekijöittemme että median välityksellä. Jaamme parasta lahjaa radio- ja tv-ohjelmien avulla Indonesiassa, Intiassa, Kiinassa, Kambodžassa,
Turkissa sekä Lähi-idän maissa yhteensä 25 kielellä.

Kuva: Ari
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Seurakuntalaisia Helsingistä kävi Kyproksessa

Kun omakotitalosta
löytyi tv-studio

Tavallinen omakotitalo Kyproksessa Limassolin kaupungin esikaupunkialueella, mutta ulko-oven takana onkin tv-studio.
Lastenohjelman juontajat Parastoo Poortaheri ja Majid Akhavan, puheluiden vastaanottajat ja koko tekninen henkilökunta
ovat valmiina aloittamaan puolentoista tunnin mittaisen suoran Hymy-makasiiniohjelman.
Leena-Maija Tuominen

Mikael Tunér

M

e Helsingin Pitäjänmäen
ja Tuomiokirkkoseurakunnan matkalaiset seuraamme silmä tarkkana,
miten lähetys etenee.
Suomessa Sansan vieraana useamman kerran ollut SAT-7 Parsin
lastenohjelmien koordinaattori
Parastoo Poortaheri kertoi, että he
saavat vuodessa yli tuhat piirustusta
ja valokuvaa lapsilta. Niitä näytetään
lähetyksissä.
Lapsille esitetään myös kysymyksiä, joihin he voivat soittaa vastauksiaan. Näkemässämme lähetyksessä
kyseltiin maantiedosta ja Raamatun
tapahtumista. Lähetyksen aikana 16
lasta soitti suoraan ohjelmaan.
Hymy-ohjelma on yksi palanen
farsinkielisen tv-kanavan SAT-7
Parsin ohjelmistoa. Kanava lähettää
ohjelmaa 24 tuntia joka päivä.
Lisäksi televisioyhtiö SAT-7:lla on
useampi arabiankielinen satelliittitelevisiokanava ja yksi turkinkielinen.
Niistä SAT-7 Kids on suunnattu pelkästään lapsille.
SAT-7:n ohjelmat voivat tavoittaa
500–600 miljoonaa katsojaa. Niitä katsotaan Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa,
Keski-Aasiassa ja monissa Euroopan
maissa, joissa maahanmuuttajat näin
voivat seurata tv-lähetyksiä omalla
äidinkielellään. Pakolaisleirillä lapset
voivat opiskella tv-ohjelmien avulla.

Televisioiden rinnalle
älypuhelimet
Kävimme myös Kyproksen pääkaupungissa Nikosiassa, jossa on SAT7:n päämaja. Olimme ensimmäinen
ryhmä, joka vierailee sen upouusissa
tiloissa.
− Satelliittien kautta voidaan
monissa Lähi-idän maissa katsoa
sensuroimattomia tv-lähetyksiä. Mitä
suljetumpi maa, sitä enemmän siellä
on satelliittiantenneja, kertoi SAT-7:n
toiminnanjohtaja Terence Ascott.
− Televisio on merkittävä väline
kulttuurissa, jossa puheella ja tarinoilla on tärkeä rooli. Älypuhelimet ovat
tulleet television rinnalla kaikkien
ulottuville, mutta puhelimiin ladattavat ohjelmat maksavat.
SAT-7:n ohjelmat ovat nähtävissä
myös YouTubessa, ja kanavat ovat
mukana Facebookissa.

Katsojille toivoa
paremmasta elämästä
Kanavien ohjelmasisällöt kattavat
kaiken mahdollisen uutislähetyksistä
draamaan, jumalanpalveluksista elokuviin, keskusteluohjelmista Raamatun lukemiseen.
Ohjelmia tehdään monissa maissa:
SAT-7:n omissa studioissa Kyproksessa, Libanonissa, Egyptissä, Britanniassa ja Turkissa. Tuotantoa on myös
muissa maissa, kuten Suomessa,
Ranskassa, Tanskassa ja Hollannissa.
− SAT-7:n tehtäviin kuuluu
evankeliumin vieminen kaikkien
ulottuville, erityisesti lasten. Naisia
tavoitellaan omien ohjelmien pariin.
Monelle lukutaidottomalle satelliittitv on ainoa tietolähde. Ohjelmat myös
rohkaisevat ja auttavat kirkkoja, jotka
toimivat ei-kristillisessä ympäristössä,
Terence Ascott painotti.
Arabiankielisten kanavien johtaja Rita Elmounayer kiteytti SAT-7:n
ohjelmien ytimen pyrkimykseksi
muuttaa ihmisten elämää.
Ohjelmassa tarvitaan hyvä juontaja, hyvä sisältö, asianmukainen lavastus, toimiva tekniikka. Mutta Jumalan
sana on se, joka muuttaa ihmisen
elämää. Elmounayerin mukaan kaikki
kanaville ohjelmia tekevät haluavat
antaa katsojille toivoa paremmasta
elämästä.

Meneillään on farsinkielisen lastenohjelman suoralähetys, jota vieraat saivat seurata.
Vauhdissa juontajat Majid Akhavan ja Parastoo Poortaheri.
Parsa Mohammadi

Suomalaiset vieraat ja farsinkielisen SAT-7 Pars -kanavan työntekijät asettuivat yhteiskuvaan studiotiloissa Kyproksen Limassolissa.

Tv-ohjelmia
suomalaisella taidolla
Ohjaaja-tuottaja Mikael ”Micke”
Tunér on tehnyt tv-ohjelmia SAT-7
Pars -kanavalle seitsemän vuotta Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) lähettämänä. Ensimmäiset vuodet hän
asui perheensä kanssa Kyproksessa,
ohjasi ja tuotti ohjelmia siellä.
− Aikaisemmin olin töissä Ylessä
ja ohjasin ruotsinkielisiä uutisia. Olin
pitkään haaveillut, että saisin tehdä ohjelmia persian (farsin) kielellä,
jonka olin lapsena oppinut Afganistanissa. Sitten kuulin Sansan etsivän
persiantaitoisia työntekijöitä. Kun nyt
olemme palanneet Suomeen, jatkan
ohjelmien tekemistä nykyisin Suomesta käsin.
Tunérin voi tavata tv-studiolta
Limassolista, Närpiöstä, Lontoosta,
Keravalta tai Pariisista. SAT-7 tekee
yhteistyötä hyvin monen eri tahon
kanssa. Micken työtä tukee usea
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suomalainen seurakunta, esimerkiksi
Pitäjänmäki, Laihia ja ruotsinkielinen
Vapaakirkko.

Mikael Tunér

Ihmiskaupan
vastaisessa työssä
Viikon matkalla Kyproksen-matkalaiset kokivat ja näkivät paljon.
Nikosiassa tutustuttiin ihmiskaupan
vastaiseen työhön, jota Pia Rendic
on tehnyt Kyproksessa kolme vuotta
Kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä. Kun hän palaa Suomeen, jatkaa
työtä Sanna Korpela.
Prostituutio on Kyproksessa hyvin
laajamittaista. Pia Rendicin organisoimassa päiväkeskuksessa naiset
opettelevat ompelemaan ja tekemään
koruja. He saavat pientä palkkaa ja
heitä tuetaan uuden elämän alkuun.

Työn laajuus
valkeni paikan päällä
Matkalla mukana ollut Hanna Nousiainen Pitäjänmäen seurakunnasta on
osallistunut lähetystyöhön opiskeluajoista lähtien.
− Opiskeluaikana tutustuin lähetystyössä mukana olleisiin henkilöihin, ja kun aloitin työni 1972
Pitäjänmäellä, liityin seurakunnan
lähetyspiireihin. Osallistuin kaikkeen
vuorotyön sallimissa puitteissa. Nyt
eläkkeellä aikaa on enemmän. Olen
aina ollut käsillä tekijä. Kapustan
heiluttaminen sopii minulle, Hanna
Nousiainen kuvaili.
Nousiainen on vieraillut kolme
kertaa Pitäjänmäen seurakunnan ystävyysseurakunnassa Unkarissa ja käynyt tutustumassa lähetystyöhön myös
Israelissa, Lontoossa ja Pietarissa.
Kyproksen matkalta Nousiaisen
mieleen jäi erityisesti kanavajohtaja
Rita Elmounayerin puhe toivosta ja
Ritan kotimaahan Libanoniin tulleista
1,5 miljoonasta pakolaisesta.
− Oli hyvin vaikuttavaa seurata,
miten sitoutuneita tv-studiolla Limassolissa työskentelevät henkilöt ovat.
He ovat myös iloisia ja välittömiä.
− Vaikka olen monta kertaa kuullut kerrottavan SAT-7:n työstä, valkeni työn laajuus vasta paikan päällä.
On käsittämätöntä, miten paljon katsojia satelliitti-tv tavoittaa.

Kyproksen-matkaan osallistui myös Sansan toiminnanjohtaja Juha Auvinen, joka on Pitäjänmäen seurakunnan jäsen. Hän saarnasi
Pyhän Katariinan kirkon messussa Limassolissa.

Mikael Tunér

Mikael Tunér

− Mitä suljetumpi Lähi-idän maa on kysymyksessä, sitä enemmän siellä on satelliittiantenneja, kertoi SAT-7:n toiminnanjohtaja ja perustaja Terence Ascott yhtiön uusissa
tiloissa Nikosiassa.

Ohjelmien ytimessä on Jumalan sana, jonka SAT-7 Arabicin ja Kidsin kanavajohtaja Rita
Elmounayer korosti muuttavan ihmisen elämää. Häntä tulkkasi Pitäjänmäen kirkkoherra
Arto Antturi.
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Evankeliumi viety 2 miljardin ulottuville

Sansa syventää kumppanuuksia ja
hyödyntää uutta mediaa
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) kiinnittää uudella strategiakaudella 2016–2020 entistä enemmän huomiota
kullekin yleisölle sopivan median ja sisällön löytämiseen ja käyttöön ottamiseen. Sansa kuuntelee entistä paremmin
kumppanien toiveita ja auttaa heitä verkostoitumaan.
Juha Auvinen

Eila Murphy

E

dellisen strategiakauden näky
viedä evankeliumi kahden
miljardin ihmisen ulottuville
on tutkimustiedon valossa toteutunut. Työn painopiste on siirtynyt
Aasiaan.
Sansan suunta 2016–2020 -strategian
mukaan vuonna 2020 Sansa on median
digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun
avulla jakanut toivon sanomaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä
tai enää tunne Jeesusta Kristusta.

Evankeliumi
työn ytimessä
Työn ytimessä ovat tehtävä kertoa
Kristuksesta ja median käyttö lähetystyön välineenä. Sansa suuntaa työtään
sinne, missä media tuo lisäarvoa evankeliumin välittämiseen siitä osattomille: alueille, jonne perinteinen lähetystyö
ei yllä, suljettujen ovien taakse tai vaikeissa oloissa elävien ihmisten luokse.
Media toimii rajattomasti ja ajattomasti.
Viisivuotiskauden tärkeitä painopisteitä ovat uskoa synnyttävä ja ylläpitävä medialähetystyö, digitaalisen median mahdollisuudet, kumppanuuksien vahvistaminen sekä verkostot ja
vapaaehtoiset.
Sansa varustaa ja rohkaisee niin
sanotuissa suljetuissa maissa eläviä
kristittyjä ja luo seurakuntayhteyttä
median välityksellä. Raamattu- ja teologinen opetus tukee kristittyjä myös
maissa, joissa kristittyjen määrä kasvaa
nopeasti ja seurakunnilla on vähän
työntekijöitä. Sosiaaliset mediasisällöt
tukevat ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämässään ja antavat kokemuksen
Jumalan rakkaudesta.

Sansan seuraavan viisivuotiskauden tärkeitä painopisteitä ovat uskoa synnyttävä ja ylläpitävä medialähetystyö, digitaalisen median mahdollisuudet, kumppanuuksien vahvistaminen sekä verkostot ja vapaaehtoiset. Toinen kuva on FEBC-Kambodžan toimiston jokatiistaisesta aamuhartaudesta, toinen peräisin TWR-Euroopan ”mietintämyssystä”.
TWR Europe

Muuttuvassa mediassa
mukana
Digitalisoituva media avaa valtavasti mahdollisuuksia. Sekä ohjelmien
sisältö että jakelu ovat jatkuvassa
muutoksessa: kukin käyttäjä saa entistä
täsmällisemmin omaan tarpeeseensa
sopivaa sisältöä – vieläpä itselleen sopivaan aikaan.
Internetin tai mobiilisovelluksen

Tavoitteena on, että
medialähetystyö tulee
osaksi kirkon ja sen
seurakuntien lähetysstrategiaa.

Radio), FEBC International (FEBC),
SAT-7, Luterilainen maailmanliitto
(LML) ja paikalliset luterilaiset kirkot.
Sansa kannustaa yhteistyökumppaneita verkostoitumaan omalla
alueellaan ja oppimaan toinen toisiltaan. Erityisesti luterilaisten kirkkojen
kanssa kehitetään yhteistyöverkostoja.
Medialähetystyötä pidetään esillä kirkon foorumeilla Suomessa ja ulkomailla muun muassa LML:n kanssa.
Suomessa Sansa syventää kumppanuutta seurakuntien, yhteistyöjärjestöjen ja yksityisten tukijoiden kanssa.
Tavoitteena on, että medialähetystyö
tulee osaksi kirkon ja sen seurakuntien
lähetysstrategiaa.
Sansa esimerkiksi palvelee seurakuntien ja järjestöjen maahanmuuttajatyötä auttamalla niitä löytämään
sopivia mediasisältöjä maahanmuuttajien kielillä.

Vapaaehtoiset
osana verkostoa
avulla Sansan tukemia ohjelmia on
mahdollista kuunnella tai katsoa kaikkialla maailmassa. Mediatutkimus antaa tietoa median käytöstä eri alueilla.
Sansan ulkomaiset kumppanit ovat
alueellaan medialähetystyön, toimintaympäristön, kielen ja kulttuurin
asiantuntijoita. Sansa selkeyttää toimintatapojaan ja kuuntelee kumppanien
tarpeita entistä paremmin.
Perinteisten ohjelmatuotantoon ja
lähetyksiin keskittyvän tuen lisäksi
ehdotamme ja toteutamme hankkeita,

jotka vahvistavat kumppanien suorituskykyä heidän toivomallaan alueella,
esimerkiksi hankehallinnossa, varainhankinnassa tai jälkihoitotyössä.

Kumppanuutta
yli rajojen
Medialähetystyö on aina luonteeltaan
rajoja ylittävää, siksi yhteistyö ekumeenisesti verkostoitumalla vahvistaa
viestiä. Yhteistyö kansainvälisesti ja
paikallisesti kanavoituu kumppanien
kautta. Näitä ovat TWR (Trans World

Verkostot ovat Sansan työn elinehto
myös Suomessa. Sansan oman verkoston muodostavat jäsenet, piirien
vetäjät, vapaaehtoiset, Hanna-työ ja
nuorten aikuisten työ yhdessä. Verkostoihin kuuluvat hiippakuntien kansainvälinen työ ja kirkon lähetysjärjestöt,
Suomen lähetysneuvosto ja Suomen
Ekumeeninen Neuvosto.
Koska kolmiyhteinen Jumala on
uskonut lähetystyön toteuttamisen
kirkolleen, Sansan verkostot ja vapaaehtoiset suunnataan palvelemaan seurakuntien missionaarisuutta ja medialähetystyötä.
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Leikkaa, kopioi, jaa!

Monta islamia 12 valtiossa
Timo Vasko

KRISTILLISTEN kirkkojen, yhteisöjen ja ryhmien yhteensä noin 2 400
miljoonan kristityn suuri lukumäärä
ja niissä mielipiteiden moninaisuus ja
samalla yhteenkuuluvuus on globaalisti yleinen tosiasia.
Voidaanko samankaltaisia havaintoja tehdä maailmanlaajasti myös poliittis-uskonnollisesta islamista, jolla
on noin 1 700 miljoonaa kannattajaa?
Unohtamatta, että jokainen ihminen
on yksilö, jota Jumala ihmisen luojana
ja lunastajana Jeesuksen Kristuksen
sovitustyön tähden rakastaa.
Vaikka islaminuskoon kuuluu
tunnetut viisi peruspilaria, niiden
tulkinnassa ja toteuttamisessa maailmanlaajasti esiintyy hyvin merkittävää vaihtelua, monenlaisia erilaisia
traditioita, ilmiasuja ja yhteiskunnallista vaikuttamista.
Tähän päätyy, kun tarkastelee
lähemmin maita, kuten Kiina, Intia,
Afganistan, Iran, Irak, Palestiinalaishallinto, Turkki, Marokko, Ghana,
USA, Indonesia ja Suomi.
USKOVAT MUSLIMIT voi maailmanlaajasti jakaa kolmeen suureen ryhmään:
traditionalistit, fundamentalistit ja
modernistit tai liberaalit. Lisäksi on

maallistuneita, välinpitämättömiä tai
uskontoonsa kielteisesti suhtautuvia.
Enimmäkseen muslimit kuuluvat traditionalisteihin, joilla uskonto
ja perinnäistapojen noudattaminen
kuuluvat yhteen. Fundamentalisteille
Koraani ja profeetan elämäntavat ovat
tärkeitä ihanteita noudatettaviksi.
Tällöin alkuaikojen islaminuskon harjoittaminen nähdään kuvitteellisena
ihannemallina, johon halutaan palata.
Moderni ja liberaali tulkinta pohtii
uskonnon ja nykyaikaisen maailman
kohtaamisen monia ongelmia; vallitseehan islamilaisten ihanteiden ja
ympäröivän todellisen elämän välillä
usein merkittävä kuilu.
Uskomisen ja arjen ongelmien ratkaisuiksi on islamin harjoittamisessa
vuosisatojen kuluessa kehitetty monia
tapoja. Näitä ovat esimerkiksi pyhinä
pidettyjen henkilöiden haudoilla käymiset sekä näiltä kuolleilta välittäjinä
ja rukoilijoina Jumalan ja ihmisen
välillä pyytämiset. Mystisen suufilaisuuden monissa muodoissa pyritään
välittömään jumalakokemukseen.
Käsityksen tästä suuresta kokonaisuudesta saa esimerkiksi Joonas Mariston ja Andrei Sergejeffin toimittamasta teoksesta Aikamme monta
islamia (Gaudeamus 2015). Sisältö
koostuu 15 tutkijan artikkeleista.

TIMO LANKINEN timo.lankinen@sansa.fi

Mikä maa, mikä valuutta?
VALUUTTA ON SANA, jota käytämme ulkomaanmatkojen yhteydessä. Varsinkin ennen euroa oli mietittävä
matkareitti etukäteen − mitkä maat, mitkä valuutat − ja
vaihdettava pankissa mukaan riittävästi paikallisia rahoja.
Euroon siirtymisen jälkeen tilanne on helpottunut
eurooppalaisten osalta ratkaisevasti, euro on nyt 12 maan
yhteinen käteisvaluutta. Kuitenkin edelleen on useita,
suuriakin talousalueita, joilla on omat valuutat: Amerikka,
Englanti, Venäjä, Japani, Ruotsi. Näissä maissa toimitaan
dollareilla, punnilla, ruplilla, jeneillä, kruunuilla jne.
LÄHETYSTYÖTÄ TEHDÄÄN useissa valtioissa, ja siten myös
käytössä on useita valuuttoja. Jotkin Sansan kumppanit
käyttävät kotivaluuttanaan Amerikan dollareita. Lähetyskannatussopimukset laaditaan ja tuet lähetetään dollareina. Sansa puolestaan saa välittämänsä tuen euroina eli
eurot muunnetaan dollareiksi ennen niiden siirtämistä
tuen saajan käyttöön.
ULKOMAANMATKOILLA jokainen lienee laskenut vaihtokursseja: kuinka monta paikallista rahaa, olkoon sen nimi
vaikka rähmylä, eurolla saa? Matkan jälkeen yli jääneet
rähmylät sitten vaihdetaan takaisin, yleensä huonommalla
vaihtokurssilla.
Valuuttojen vaihtokurssit vaihtelevat kulloisenkin maan
taloudellisen tilanteen, suhdanteen, mukaisesti.

Kun esimerkiksi euromaiden taloudet kasvavat, vahvistuu yhteisvaluutta eli eurolla saakin enemmän rähmylöitä
kuin aiemmin. Jos taas talous supistuu suhteessa muihin,
joutuu euroja pulittamaan aikaisempaa enemmän, jotta
saisi entisen määrän valuuttaa.
EURON ARVO, vaihtokurssi suhteessa dollariin, on heikentynyt voimakkaasti vuoden aikana. Huhtikuussa 2014, jolloin vuoden 2015 talousarvion peruslaskenta tehtiin, kurssi
oli noin 1,4. Nyt tätä kirjoittaessa kurssi on 1,0.
Sansalle tämä merkitsee, että sovitut tuet lähetystyöhön
maksavat euromääräisinä aikaisempaa enemmän. Sansan
mittakaavassa 80 000 euron kulujen kasvu on suuri
summa, joka todella tuntuu taloudessa. Samaan aikaan
saadut kannatustulot eivät kasva vaan pikemminkin
näyttävät polkevan paikallaan tai jopa laskevan.
Yhtälö on vaikea: menot kasvavat mutta tulot
pienenevät.
MITÄ TEHDÄ? Menoja on vaikea leikata, sillä se
merkitsee jopa kokonaisten lähetettävien
ohjelmien lopettamista. Mistä saisimme lisää
tuloja? Kerro, lukijani, se meille. Päivittäin
katsomme pankkisaldot odottaen arjen ihmeitä.
Voitko sinä auttaa?
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Pakolaiskysymys Raamatun
valossa

LÄHTEELLÄ Sanooko Raamattu jotain siitä pakolaistulvasta, joka tällä hetkellä ravisuttaa koko Eurooppaa.
Sanoopa hyvinkin. Tosin, jos kysymyksellä tarkoitetaan, onko Raamatussa jokin tähän nimenomaiseen kansainvaellusaaltoon liittyvä ennustus, silloin vastaus on ”ei”.
Eero Junkkaala

R

The British Library

aamattua ei varsinaisesti tule
lukea niin, että sieltä etsitään
selviä ennustuksia tämän
päivän poliittisiin tai sotilaallisiin tapahtumiin. Kovin kauas ei
tosin mene Jesajan profetia, joka puhuu
arabiheimojen pakolaisista ja muistuttaa Jumalan kansaa: ”Tulkaa pakolaisia
vastaan, tuokaa heille leipää, sillä he
pakenevat miekkoja.” (Jes. 21:14−15).
Tämä liittyy Assyrian Sargon II:n Arabiaan suuntautuneeseen hyökkäykseen
vuonna 715 eKr., mutta sopii meidänkin aikaamme.
Israel on koko ajan Vanhan testamentin opetuksen keskuksessa. Sen
Jumala valitsi kaikista maailman kansoista omaksi kansakseen ja kuljetti sitä
läpi aikakausien. Sen ensimmäinen esiisä Abraham eli muukalaisena luvatussa maassa, ja meidän Vapahtajamme
aloitti elämänsä pakolaisena vieraalla
maalla.
Valittuna kansana olemiseen kuului
erottautuminen muista kansoista. Se
oli pappiskansa, jonka tehtävänä oli
kuljettaa Jumalan pelastussanomaa läpi
aikakausien (2. Moos. 19:5−6), jotta Jeesus voisi syntyä tästä kansasta. Tämän
erottautumisen vuoksi sillä olivat omat
puhtaus- ja ruokasäädöksensä, samoin
oma tapansa uhrata Jumalalle.

Lähimmäisiään kristitty
auttaa erotuksetta
Jeesuksen,
Marian ja
Joosefin pako
Egyptiin on kuvattu monissa
vanhemmissa
Raamatuissa.
Se on myös
suosittu aihe
kristillisessä
kuvataiteessa.
Tämä kuva on
1400-luvun
rukouskirjasta
Book of Hours,
Use of Tours.

Muukalaisille ei saanut
tehdä vääryyttä

RUKOUS Melko musta marraskuu on
mennyt. Tai musta ja musta − ikkunoiden
alla ainakin Hyvinkäällä viheriöi monin
paikoin aika kesäinen nurmikko.
Mutta pimeää täällä on, kuten
tähän aikaan vuodesta yleensä, jos
lumestakaan ei ole apua. Ja muutakin
pimeyttä maailmassa riittää.
Joulu kuitenkin lähestyy, Vapahtajan
syntymäjuhla. Valaisethan, Herra, oikein
kunnolla maat ja mielet. Valaisethan!

nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te.” (4. Moos. 15:15).
Muukalaisille ei saanut tehdä vääryyttä (2. Moos. 22:20), maan sadosta

ph
oto

Valoa, Herra

Jumalan valtakunnan näkökulmasta kaikki ovat
samanarvoisia, Jumalan luomia ja Jeesuksen
lunastamia.

iSt
ock

Tästä näkökulmasta katsottuna on
erikoista, että läpi Vanhan testamentin
luemme valitulle kansalle annettuja
ohjeita siitä, kuinka muukalaisia pitää
kohdella kuin oman kansan jäseniä.
Vaikka uskonnollisissa asioissa oli
kaksi kategoriaa, valittu kansa ja muut,
niin jopa uhraamisohjeissa sanotaan:
”Jumalaa palveltaessa koskevat teidän
keskuudessanne asuvia muukalaisia
samat säädökset kuin teitäkin. Teidän
on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä

On siis olemassa vaara, että vieras
uskonto työntää oikean uskon syrjään
ja tuo tilalle muiden jumalien palvonnan. Siitä huolimatta mainittu Hesekielin kirja kehottaa loppuluvuissaan
antamaan muukalaisille perintöosan
Jumalan kansan keskuudesta: ”Olkoot
he teille samanarvoisia kuin syntyperäiset israelilaiset ja saakoot samoin
kuin te arvalla perintöosan Israelin
heimojen keskuudesta. Minkä heimon
parissa muukalainen asuu, sen alueelta
antakaa hänelle perintöosa.” (Hes.
47:22−23).

piti antaa heillekin (3. Moos. 25:5−6) ja
jos näin tehtiin, Jumala lupasi siunata kansaansa kaikissa sen toimissa (5.
Moos. 24:19).
Jokainen, joka riistää muukalaiselta,
orvolta ja leskeltä näiden oikeudet, on
kirottu (5. Moos. 27:19).

Vieras uskonto voi
syrjäyttää oikean uskon
Tunteeko Vanha testamentti sen
ongelman, että muukalaiset voisivat
muuttaa Jumalan kansan asuinpaikan
sellaiseksi, että Jumalan palveleminen
siellä ei enää olisi mahdollista? Tätähän
jotkut kristityt meillä pelkäävät.
Hesekielin kirjan luku 44 varoittaa
muukalaisista, jotka ovat sekä ulkoisesti että sisäisesti ympärileikkaamattomia. Jos nämä saavat vallata Jumalan
pyhäkön, he saastuttavat temppelin ja
sen menot. Jumalan kansaa varoitetaan
tästä.

Nämä Vanhan testamentin ohjeet
sopivat aivan erinomaisesti nykyiseen tilanteeseen. Uusi testamentti
ei luonnollisestikaan ole ristiriidassa
tämän kanssa. Siellä jopa puretaan
juutalaisuuden ja pakanakristillisyyden
erottava väliseinä ja nollataan ruoka- ja
puhtaussäädökset.
Jumalan valtakunnan näkökulmasta kaikki ovat samanarvoisia, Jumalan
luomia ja Jeesuksen lunastamia.
Lisäksi Jeesuksen antamat ohjeet
ovat hyvin yksiselitteisiä: ”Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku
vaatii sinut mukaansa virstan matkalle,
kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille,
joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta…
Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat
teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette?
Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te
tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin
tee niin?” (Matt. 5:40−47).
Näiden sanojen valossa meille annetaan yksiselitteiset ohjeet suhtautumisesta maahamme tuleviin pakolaisiin
ja maahanmuuttajiin. Kristitty rakastaa
lähimmäisiään riippumatta näiden
kansallisuudesta tai uskonnosta ja auttaa heitä pyyteettömästi ja erotuksetta.

Lähetyskenttä on tullut
kotiovellemme
Luonnollisesti viranomaisten kuten
myös yksityisten ihmisten tulee pyrkiä
siihen, että vieraiden kotouttaminen
sujuu mahdollisimman hyvin. Näin
estämme syrjäytyvien ja katkeroituvien
ihmisryhmien syntymisen.
Yhtä selvää meille kristityille on
antaa heille todistus Jeesuksesta, sillä
samalla lähetyskenttä on tullut kotiovellemme. Kristillinen rakkaus ja
läsnäolo ovat jo todistusta, mutta tarvitaan myös rohkeutta kutsua ihmisiä
kirkkoon ja antaa heille Jumalan sanaa
omalla kielellään.
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”Aina kun minulla on
ollut sydämelläni
kysymys, siihen on
vastattu ohjelmassa”

1
2

ARABIA ”Kun kuuntelin ohjelmaanne, tuntui aivan siltä kuin
puhuja olisi puhunut suoraan
minulle! Tunsin suurta rauhaa.
Haluan kiittää teitä näin hienosta ohjelmasta.” Nuoret sydämellä, TWR
FARSI ”Olen 25-vuotias. Kiitos
siitä, että autatte meitä Iranissa
löytämään oikean tien. Pidän paljon kanavastanne ja katson sitä
joka päivä. Kristinusko kiinnostaa minua
kovasti. Minut on kasvatettu muslimiksi
ja kehotettu aina toimimaan islamilaisen lain mukaisesti. Haluaisin kuitenkin
oppia tuntemaan Jeesuksen, mutten tiedä,
mitä pitäisi tehdä. Neuvottehan minua.”

SAT-7 Pars

3

JAAVA ”Sukulaiset yrittävät
lähes joka päivä saada minua
kääntymään heidän uskontoonsa.
Olen kuitenkin edelleen kristitty,
koska uskon, että vain Jeesus voi pelastaa

minut. Mitä enemmän kuulen Jumalan
sanaa Naiset toivon lähteellä -ohjelmasta,
sitä enemmän haluan pysyä Jeesuksen
seurassa lopun elämääni. Rukoilkaa puolestani, että uskoni pysyisi lujana painostuksen keskellä.” TWR-Indonesia

4

KHMER ”Olen 56-vuotias, en
osaa lukea enkä kirjoittaa. Yksi
aikuisista pojistani on kalastaja. Hän sanoi, että kun hän on
veneessä merellä, hän kuulee radiostaan
Jumalan sanan opetusta. Olen nyt itsekin
kuunnellut Naiset toivon lähteellä -ohjelmaa kuukauden ajan ja se on ollut suuri
ilo. Kaikki huolet häviävät aina kun olen
kuullut ohjelman.” FEBC-Kambodža ja

TWR

5

KROATIA ”Iloitsen näistä
radio-ohjelmista erityisesti siksi, että me luterilaiset olemme
vähemmistö Kroatiassa ja täällä
Legradissa. On hienoa, että juuri meidän

5

8

1 2

7

4
3

kirkkomme tekee tällaisia ohjelmia, ja saan
niistä aina tukea hengelliseen elämääni.”
Kroatian evankelinen kirkko

6

SUOMI ”Mukava kuunnella
(kännystäni), kun matkaa bussilla tai on kävelyllä. Norvannon
lähestymistapa on raikas, mutta
silti perinteitä noudattava. Kreikan kielen
ääntämistä olisi voinut tarkistaa etukäteen.” Raamattu kannesta kanteen,

Sansa

7

TAMIL ”Monta kertaa olin ahdistunut perheenjäsenteni sanoista
ja teoista. Istuin ja itkin yksin.
Se oli tuskallista, ja olin hyvin
masentunut. En tiennyt, mitä tehdä. Yksi
ohjelmanne kosketti ja lohdutti minua.
Aina kun minulla on ollut sydämelläni
kysymys, siihen on vastattu ohjelmassa.
Ihmettelen Herran ihmeellisiä teitä. On
kuin ohjelma olisi antanut minulle Jumalan silmät.” TWR-Intia

8

TURKKI ”En lainkaan tiennyt,
että suustani tulevilla sanoilla
voisi olla sellainen voima! Koko
perheellämme on tapana kiroilla.
Lapsena kuulin äidin jatkuvasti kiroavan
ihmisiä. Luulin, että se on täysin normaalia. Jos me lapset teimme jotain väärää,
äiti joko pieksi tai kirosi meidät. Nyt olen
naimisissa, ja totta puhuen olen tehnyt
kaiken niin kuin näin äidin aikanaan
tekevän.
Sitten kuulin ohjelmanne ja tajusin, että sehän on aivan väärin. Äiti ei
varmaan tiedostanut asiaa, ja ehkä hän
oppi kiroilemisen omalta äidiltään. Enää
en kuitenkaan halua elää ja toimia niin.
Haluan uuden elämän. Haluan sanoa
Jeesukselle ”kyllä” ja kaikille väärille
tavoilleni ”ei”. Haluan, että hän pelastaa
minut ja antaa minulle uuden elämän.
Auttaisitteko minua? En ehkä voi kertoa
kellekään, että minusta on tullut kristitty, mutta voin pelastaa oman ja lasteni
elämän.” TWR

TUULA KANKKUNEN hallituksen varajäsen

Vastaanottokeskuksessa pitämässä
käsityökerhoa
ISTUN SOMALIASTA tulleen vanhemman naisen vieressä, käteni hänen käsiensä päällä. Opettelemme virkkaamista. Hän on edistynyt. Alussa hän ei osannut pitää virkkuukoukkua kädessään, eikä tehdä ketjusilmukoita, nyt
alkavat pylväätkin muodostua, pikku hiljaa. Ensi kerralla
alamme tehdä jo jotakin muuta, ehkä isoäidin neliöitä.
En tiedä tästä naisesta mitään. Nimikin täytyy joka kerta tarkastaa listasta. En tiedä myöskään hänen vierellään
olevan Irakista tulleen nimeä. Kolmannen, afgaaninaisen,
nimen olen jo oppinut.
OLEN VASTAANOTTOKESKUKSESSA pitämässä käsityökerhoa. Ympärillä on hälinää, naurua, lasten huutoa ja
innostusta.
Kierrän toisen luota toisen luo ja elekielellä kysyn nuorelta, joka uskaltautuu luokkaan, haluaako hän alkaa tehdä
jotakin. Ripeä pään pudistus kertoo: en. Silti hän jää siihen
viereen katsomaan.
Lapset tulevat innosta huutaen vastaamme, kun tulemme. ”Bibi, bibi”, he huutavat ja halaavat minua ja vapaaehtoisiani. Se on ainoa sana, jonka olen oppinut: isoäiti.
NÄITÄ TURVAPAIKANHAKIJOITA yhdistää se, että huolimatta mistä maasta he ovat tulleet, he ovat nyt Suomessa,
tässä minun lähelläni. Saan olla kristittynä heille lähimmäi-

nen, tuoda Kristuksen tuoksua.
Meiltä onkin kysytty, miksi kristityt ovat heille ystävällisiä. Eräs työntekijä vastasi, että juuri siksi, koska olemme
kristittyjä.

ILOLLA OLEN OTTANUT vastaan Medialähetys Sanansaattajien Linkkilista-esitteen erikielisistä kristillisistä radio- ja
televisio-ohjelmista, joita Suomessakin voi kuunnella ja
katsella. Linkkilista on jotakin käytännöllistä tarjottavaksi
täällä oleville oleville pakolaisille.
Onneksi kirkkomme lähetysjärjestöistä yksi keskittyy
nimenomaan mediatyöhön. Jopa Suomessa näkyvät ne satelliittiohjelmat, joita on suunnattu maihin, joista pakolaisia eniten lähtee.
JATKAMME SILMUKOIDEN tekemistä, neulonnan alkeita,

sukan tekemistä odottavan äidin vauvalle. Lapset tekevät
villalangasta tupsuja, välillä kinastellen langoista.
Pian kaksituntisemme on täynnä. Ensi kerralla jatkamme, vilkutamme hei, hei. Sen sanan hekin osaavat: ”hei,
hei” ja ”mitä kuuluu?”
Matkalla kotiinpäin rukoilen näiden ihmisten puolesta:
”Anna Herra, että sinun evankeliumisi tavoittaisi heidät
nyt kun he ovat tässä lähellämme.”

Leen
a

Punk
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KIRJOJA
Seija
Uimonen
Hän nostaa
tomusta
29 €
UUTUUS!
Elämää
Kroatian
evankelisessa
kirkossa.
Muistoja
ihmisistä ja tapahtumista kirjoittajan värikkään ja
vaiheikkaan elämän varrelta. Värikuvitus. Julkaisijana
Sansa.
Tanja Alon
− Mervi
Viuhko
Matkalla
missiossa
14,50 €
UUTUUS!
Israelissa,
maailmalla, kotimaassa. Kuljettaa medialähetystyön matkassa, johdattaa
Raamatun maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin. Sopii myös
raamattu- ja rukouspiirien
työskentelyyn. Julkaisijana
Sansa.
Jukka Sariola
Ystäväni
Seija −
Kutsumuksena
Afganistan
27,90 €
UUTUUS!
Vuoden
2014 heinäkuussa tuli uutisvirtaan kahden suomalaisten
avustustyöntekijän surma
Afganistanissa. Toinen heistä
oli Seija Järvenpää. Vuoden
kristillinen kirja 2015.
Matti Niemelä
Armo riittää − Hilja Aaltosen
muistokirja 32 € UUTUUS!
Hilja
Aaltonen
Päivähartauskirja
25 €
UUTUUS!
Vuoden
jokaiselle
päivälle.

Nabeel Qureshi
Etsin Allahia – löysin
Jeesuksen 28 €
UUTUUS!
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Michael Coren
Radikaalin islamin sota kristinuskoa
vastaan
19 € UUTUUS!
Maailmassa ei ole
tiedossa
mitään
ryhmää, jota
vainottaisiin enemmän kuin
kristittyjä.
Sari Savela
Uupumuksesta
uuteen
alkuun 23 €
UUTUUS!
Minun tarinani
Tapio Puolimatka
Lapsen ihmisoikeus: Oikeus
isään ja
äitiin 25 €
Viisikielinen
20 €
Noin 800sivuinen
laulukirja.
Yli 400
laulua,
joissa korostuvat herätys,
luottamus Jumalan sanaan
sekä lohdutus ja ilo kaikille
tarjolla olevasta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
Sansa on yksi julkaisijoista.
Risto Blom
Kallein jalokivi 25 €
Mailis
Janatuinen
Jää luoksemme
28 €
Sana
vuoden jokaiselle päivälle
Marianne
Jansson –
Riitta Lemmetyinen
Kun luostarin muurit
murtuvat…
29 €
Lähellä –
tänään 25 €
UUTUUS!
Jumala on lähellä kiireessä
ja hiljaisuudessa, ilossa ja
surussa, arjessa ja pyhässä ja
myös tänään. Kirjassa on 75
kirjoittajaa. Vuoden jokaiselle päivälle.

Juha Vähäsarja
Armon suojassa 18 €
Jumalan kämmenellä 12 €
TARJOUS!
Huolta vaille 12 € TARJOUS!
Lupaus kantaa 10 €
TARJOUS!
Joka päivälle jokainen
Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €
Jukka Norvanto
Aadamista alkaen 25 €
UUTUUS
Aakkoshartauskirjassa pastori Jukka Norvanto etsii nimien takaa ihmistä, joka voisi
olla meille opiksi. Jokaisen
aakkosen takana on kiinnostava ihmiskohtalo.
Genesis 25 €
Evankeliumi Mooseksen
mukaan. Uusi selitysteos.
Vainottu 25 €
Rajatonta rakkautta 19 €
Tahtoisin olla hyödyksi 5 €
Tahtoisin antaa anteeksi 3 €
TARJOUS!
Olof Essinger – Jukka
Norvanto
Siunattu antaminen 14 €
Voiko ihminen ostaa Jumalan
siunauksen elämäänsä antamalla omastaan?
Jukka
Norvanto
Kirja Rajatonta rakkautta + cd
Lähetys on
r(ajatonta)
yhdessä
ostettuina
25 €
TARJOUS!

Erkki Ranta
Karitsa ja Leijona 25 €
UUTUUS!

ÄÄNITTEITÄ
Raamattu kannesta kanteen
-ohjelman opetuksista cdlevyt MP3-muodossa: Uusi
testamentti (624 luentoa)
130 €, Vanha testamentti
(810 luentoa) 140 €.
TARJOUS! Uusi ja Vanha testamentti yhdessä ostettuina
240 €

LAHJAKIRJOJA
Juha Vähäsarja
Armon ja
odotuksen
sanoja 17 €

Toivon ja lohdutuksen
sanoja 17 €
Siunauksen ja virvoituksen
sanoja 17 €
Tapio Luoma
Siunausta ja varjelusta
elämääsi
17,90 €
Iloa ja
siunausta
sinulle
17,90 €

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE
365 päivää
Raamatun kertomuksia 29 €
UUTUUS!
Yksi kertomus vuoden jokaiselle päivälle. Sopii varhaisnuorille.

Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 €
Tarinoita arkeen ja juhlaan
Tämä on
se päivä
20 €
Tarinoita
uskosta ja
elämästä

Anni Korpela – Onni Terävä
Tässä on tie 20 €

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki
Nordic
Praise cd
20 €
UUTUUS!
Englanninkielinen Ylistyslevyn kansainvälinen versio.

Soile Jokimies – Gill Guile
Etsi & löydä
Jeesus tapaa ihmisiä 19,90 €
UUTUUS!
Jännittävä löytö Uuteen testamenttiin
Suuret seikkailut 19,90 €
UUTUUS!
Jännittävä löytö Vanhaan
testamenttiin

Pekka Laukkarinen
Unelmia 20 €
Gloriaa 18 €
Jippii
Tää näky levitä saa cd 20 €
Lapsille.
Minna Pyysalo ja Jukka
Salminen
Riiraa Rokka
cd 20 €
Lauluja lapsenmielisille.
Jone ja Kroco
Kaikkien kaveri cd 20 €
Lapsille.

Sophie Piper – Claudine
Grevy
Hyvän yön Raamattu 6,90 €
TARJOUS!
Sisältää kymmenen kertomusta Raamatusta ja aiheisiin sopivat rukoukset.

Hannu Leskinen & Amici
Musici
Quintet
In Nomine
Domini cd
12 €
TARJOUS!
Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd 5 €
TARJOUS!

Marion Thomas − Frank
Endersby
Raamattu lapsille 12 €
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Sansan uusi 1-osainen luontokortti
1€
Orava,
kannessa teksti:
”Kuulevan
korvan,
näkevän
silmän,
molemmat on
Herra luonut.” Snl. 20:12. Kuva: Timo
Granström. UUTUUS!
Sansan 2-osaisia kortteja
2,20 €
Onnittelukortti
Ruusu,
kannessa
teksti: Onnea! Sisällä teksti:”
Herra siunatkoon
sinua ja
varjelkoon
sinua.” Kuva: Timo
Granström. UUTUUS!

Puuvillakassi 5 € TARJOUS!
Laadukas, tyylikäs ja ekologinen. Sopii kantohihnamitoituksen ansiosta kädessä ja
olalla kannettavaksi. 100 %
puuvillaa. Koko n. 38 cm x 42
cm. Väri punainen.
Onnittelukortti
Rusokirsikka, kannessa
teksti: Sydämelliset onnittelut. Sisällä teksti: Herra sinun
Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari joka auttaa. Hän
ilolla iloitsee sinusta, hän
on ääneti, sillä hän rakastaa
sinua, hän sinusta riemulla
riemuitsee.” Sefanja 3:17.
Kuva: Anne Rajala.

Osanottokortti, kannessa:
Lämmin osanotto, Sisällä:
Suruun osaan ottaen. Kuva:
Marjaana Kotilainen.

Kirjanmerkit
1 € UUTUUS!
Tarrat 1,30 €/
arkki
Enkeli- ja kukka-aiheita, 16 tarraa arkilla.

Eläimet 14,50 € UUTUUS!
Tarrakirja, jossa yli 250 tarraa. Yli 200 eläinlajia.
Sophie Piper – Anthony
Lewis
Avaa & lue Raamattu 25 €
Sopii lukutaitoisille.
Frank E. Peretti
Pako vesimiehen saarelta
10 €
Loukussa
meren
pohjassa
10 €
Anakin
haudat 10 €
Ovi lohikäärmeen
kidassa 10 €
Sopivat yli
10-vuotiaille.
Jerry B. Jenkins
Tuho Yukonin territoriossa
10 €
Sopii yli 10-vuotiaille.

Sansan omat pakettikortit
1 €/nippu (sis. 10 kpl)
Onnea! Kuva Johanna Ervast.

SANSA-TUOTTEITA
Sansa-putkihuivi 5 €
UUTUUS!
Väri merenvihreä, venyvä materiaali.
Sansa-logo ja
teksti: Mission on Air.
Avaimenperä: Iloinen kaveri
4 € UUTUUS!
Mukana led-valo,
mittanauha (1 m),
pullonavaaja ja
avainrengas. Teksti: Valoa kansoille
ja www.sansa.fi.
Väri: punainen.

Servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus matkassasi, Jaetaan iloa,
Sinua siunaten. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen ja limetinvihreä.
Lautasliinat 5,90 €/pak.
Uusi teksti: Siunaa Jeesus
ruokamme, ole aina luonamme. Toisistamme kiitämme.
Siunaa myöskin päivämme.
Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen,
vihreä ja joulunpunainen.
Ekoradio 50 €
FM/AM, kaksi erittäin
laajaa lyhytaaltoaluetta.
Veivigeneraattorilla
ladattava
akusto.
Mukana
kantolaukku, väri musta.

HANNA-TYÖN
TUOTTEITA
Muki 19,90 €
Arabian tuotantoa. Koristekuviossa Hanna-työn väri liila.
Servietit 4,20 €/pak
(sis. 20 kpl) UUTUUS!
Teksti: Kun toivo voittaa. Väri
liila.
Kassi 5 € UUTUUS!
Tyylikäs ja kevyt. Kuitumateriaali. Sopii kantohihnamitoituksen takia kädessä ja olalla
kannettavaksi. Väri liila.
Mukana Hanna-työn tunnus.
Teksti: Kiitos tuesta!, Hannatyö ja sansa.fi.
Heijastin 3 € UUTUUS!
Muovipintainen ja pehmeä.
Mukana metallinen kiinnitin.
Kuviona Hanna-työn tunnus.
Teksti: Kiitos tuesta!, Hannatyö ja sansa.fi.

Kaulanauha 3,50 €
Teksti: Lähetys
käynnissä – sansa.fi. Väri
punainen.
Kynä 3 €
Teksti:
Lähetys
käynnissä.

Korvakorut 5,50 € UUTUUS!
Työn ystävän tekemiä enkelikoruja. Eri värejä. Helmet lasia ja koukut nikkelivapaita.

MUITA TUOTTEITA
Seinäkalenterit 2016

Armias, ole suojani 11,90 €
UUTUUS!
Suloisen kalenterin vanhat kuvat vievät ajatukset
menneeseen. Sen valossa
on hyvä lukea iltarukous.
Wiresidonta, kannessa kiiltolaminointi. Mukana nimi- ja
juhlapäivät, kirkkopyhien
tekstit, kuunkierto, liputuspäivät sekä säilytystasku.

Kauneimmat kirkkomme
11,90 € UUTUUS!
Vuosikertaan on valittu SaloUskelan kirkko, Längelmäen
kirkko, Fagervikin kirkko,
Ypäjän kirkko, Vantaan Myyrmäen kirkko, Karjaan kirkko,
Jämijärven kirkko, Vihdin
kirkko, Merikarvian kirkko,
Haukiputaan kirkko, Tainionkosken kirkko ja Vantaan
Pyhän Laurin kirkko.
Turvalamppu 20 €
Monikäyttöinen lamppu,
jonka voi magneetilla kiinnittää esim. auton konepeltiin.
Mukana hätävalo, turvavyöleikkuri ja ikkunaiskuri.
Tarpeellinen varuste kaikkiin
autoihin! Sisältää AA-paristot
(2 kpl).
Hopeariipuksia
Kuljen kanssasi 49 €
UUTUUS!
Kaksiosainen, osat
sopivat upeasti yhteen.
Anna toinen
osa hänelle, joka on
lähellä sydäntäsi, tai
pidä molemmat yhtenä
koruna. Kaksi erillistä ketjua,
joiden pituus 42 cm.
Enkeli, Raamattu ja Risti
34 €/kpl

Huivit 10 €
Valmistettu Kambodžassa.
Koko: 1,50 cm x 40 cm + hapsut. Sopii myös hartiahuiviksi. Ryhdikäs kangas, siisti työ.
Monia värivaihtoehtoja.

Tyynyliinoja
Koko: 50 cm x 60 cm 18 €
Painokuvassa punatulkkuja. Pohja luonnonvalkoinen.
Tekstit: Taivaan Isän siunausta ja Sinua siunata tahdon.
Lasten koko: 45 cm x 60 cm
18 €
Painokuvassa kaksi enkeliä,
sini- tai punasävyiset. Teksti:
”Rakas Jeesus siunaa meitä
anna meille enkeleitä. Siivillänsä meitä peitä. Älä meitä
koskaan heitä.”
Seinäristi 6,50 € UUTUUS!
Risteissä erilaisia painokuvia,
enkeliaiheita ja Nooan arkki.
Koko: n. 14,50 cm x 9 cm.
Sopii seinään kiinnitettäväksi
tai ikkunaan ripustettavaksi.

TILAAMINEN

Voit tilata puhelimitse:
019 457 7747 tai
050 564 3541/Putiikki
Postitse: Sansa/Putiikki,
PL 13, 05801 Hyvinkää
S-postitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta:
www.sansa.fi/putiikki tai
www.lahetyskauppa.fi
Tarjoukset voimassa
31.12.2015 saakka tai niin
kauan kuin tavaraa
riittää. Lähetyksiin
lisätään toimituskulut.
Lähetyskauppa
Putiikki
Hyvinkään
toimitalossa,
Munckinkatu 67,
on avoinna
keskiviikkoisin
klo 10–15.

lahetyskauppa.fi

KORTTEJA
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Ohjelma vuodenvaihteessa 2015–2016
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Kuuluvuusalueita

-radio-ohjelman neljännen kierroksen
ensimmäisen ohjelman voi kuunnella 14.
joulukuuta, ensimmäisen teemaohjelman 4. tammikuuta. Runsaan 5,5 vuoden
aikana käydään läpi koko Raamattu, lähes
jae jakeelta.
Raamattua opettaa radiopastori Jukka Norvanto. Toimittajana ja juontajana
toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijaistaa Elina Vaittista puoli vuotta. Lähetysaiheisia haastatteluja toimittaa muun
muassa Merja Kauppinen.
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
tuottamaa raamatunopetusta voi seurata:
Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat
arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin klo 6),
Järviradiossa ma‒pe klo 6.30. Vuodenvaihteeseen asti opetusta voi seurata
myös Radio Kajauksessa su−to klo 21.
Opetukset ovat kuultavissa myös internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta www.rkk-sansa.net.

RAAMATTU KANNESTA KANTEEN kuuluu Radio Deissä taajuuk-

silla: Espoo–Helsinki–Vantaa 89,0
MHz, Haapavesi 107,4 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, Kristiinankaupunki 89,5 MHz,
Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz,
Lappeenranta 96,0 MHz, Lohja 107,2
MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Oulu 106,9
MHz, Pori 95,7 MHz, Rovaniemi 93,4
MHz, Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz ja Turku
107,3 MHz.
Järviradiossa: Alajärvi 100,1
MHz, Helsinki 103,1 MHz, Jyväskylä
91,3 MHz, Kankaanpää 107,2 MHz,
Kannus 92,7 MHz, Kaustinen 103,7
MHz, Kokkola 96,7 MHz, Kuopio 102,9
MHz, Lehtimäki 107,9 MHz, Lestijärvi
99,1 MHz, Oulu 95,0 MHz, Pietarsaari
94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Pori
98,3 MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz,
Riihimäki 104,9 MHz, Seinäjoki 99,1
MHz, Tampere 107,4 MHz, Turku 88,0
MHz, Vaasa 103,0 MHz, Viitasaari 89,6
MHz ja Vimpeli 89,7 MHz.

VIIKKO 51

ma 14.12. Kirjojen kirja − johdanto
Raamattuun
ti 15.12. Raamattu on Jumalan ilmoitus
ihmisille
ke 16.12. Raamatun luotettavuus
to 17.12. Raamatun tutkimisen
perusohjeet
pe 18.12. Ohjeita Raamatun lukemiseen

RAAMATTU KANNESTA KANTEEN kuuluu lisäksi Ruotsissa Borå-

VIIKKO 52

sin lähiradiossa (närradio): Borås
92,5 MHz, Rkk su klo 10–10.30, ma-ti
klo 19–19.30 ja lisäksi uusintoja. Ajat
paikallisia.
Norjassa Kaarasjoella sijaitsevan lähiradion, Radio DSF:n, kautta:
ma–pe klo 11.30 ja klo 20. Kaarasjoki
104,5 MHz, Koutokeino 103,5 MHz,
Porsanki 107,6 MHz, Teno 100,5 MHz
sekä Uuniemi ja Vesisaari 104,6 MHz.
Ajat paikallisia.

ma 21.12. Johdanto 1. Mooseksen kirjaan
(1. Moos. 1:1)
ti 22.12. Luomistyö kertoo rakkaudesta
(1. Moos. 1:1–2)
ke 23.12. Luomistyössä asiat pidetään
erillään (1. Moos. 1:3–16)
to 24.12. Ihmisen luominen
(1. Moos. 1:20–31)

VIIKKO 4

pe 25.12. Lepopäivä
(1. Moos. 2:1–8)

VIIKKO 53

ma 28.12. Paratiisin puut (1. Moos. 2:8–20)
ti 29.12. Mies ja nainen (1. Moos. 2:20–25)
ke 30.12. Kiusaus (1. Moos. 3:1–5)
to 31.12. Syntiinlankeemus
(1. Moos. 3:6–13)
pe 1.1. 2016 Tuomio (1. Moos. 3:14–15)

VIIKKO 1

ma 4.1. Teemaohjelma:
Opetuslapseuttaminen
ti 5.1. Karkotus paratiisista
(1. Moos. 3:16–24)
ke 6.1. Kaksi jumalanpalvelusta
(1. Moos. 4:1–5)
to 7.1. Kainin rangaistus (1. Moos. 4:6–16)
pe 8.1. Kainin suku (1. Moos. 4:17–26)

VIIKKO 2

ma 25.1. Abram ja Luvattu maa
(1. Moos. 12:4–20)
ti 26.1. Abram ja Loot eroavat
(1. Moos. 13:1–18)
ke 27.1. Abram sodassa (1. Moos. 14:1–24)
to 28.1. Abramin usko (1. Moos. 15:1–6)
pe 29.1. Jumala tekee liiton
(1. Moos. 15:7–21)

VIIKKO 5

ma 1.2. Teemaohjelma: Islam ja Raamattu
ti 2.2. Hagar ja Sarai (1. Moos. 16:1–10)
ke 3.2. Abramin koettelemukset
(1. Moos. 16:11–17:1)
to 4.2. Jumala tekee sopimuksen
(1. Moos. 17:3–14)
pe 5.2. Saara ja Ismael
(1. Moos. 17:15–18:8)

VIIKKO 6

ma 8.2. Abrahamin rukous
(1. Moos. 18:9–33)
ti 9.2. Enkelit Lootin luona
(1. Moos. 19:1–22)
ke 10.2. Sodoman ja Gomorran tuho
(1. Moos. 19:23–38)
to 11.2. Abraham sortuu valheeseen
(1. Moos. 20:1–21:8)
pe 12.2. Hagarin kyynelpolku
(1. Moos. 21:9–34)

ma 11.1. Henok meni Jumalan kotiin
(1. Moos. 5:1–32)
ti 12.1. Vedenpaisumuksen syyt
(1. Moos. 6:1–8)
ke 13.1. Nooa oli erilainen
(1. Moos. 6:9–16)
to 14.1. Arkin matkustajat
(1. Moos. 6:17–7:24)
pe 15.1. Jumala muisti Nooan
(1. Moos. 8:1–22)

VIIKKO 7

VIIKKO 3

ma 18.1. Jumala teki liiton
(1. Moos. 9:1–17)
ti 19.1. Maailman kansat
(1. Moos. 9:18–10:32)
ke 20.1. Babylonin torni (1. Moos. 11:1–9)
to 21.1. Seemin jälkeläiset
(1. Moos. 11:10–32)
pe 22.1. Jumala kutsuu Abramin
(1. Moos. 12:1–3)

Uudistetut Sansa.fi -sivut
haastavat toimimaan

ma 15.2. Surmaako isä poikansa?
(1. Moos. 22:1–10)
ti 16.2. Uhri (1. Moos. 22:11–24)
ke 17.2. Hautapaikka Hebroniin
(1. Moos. 23:1–20)
to 18.2. Abrahamin palvelija esikuvana
(Moos. 24:1–9)
pe 19.2. Rakkauskertomus
(1. Moos. 24:10–32)

Ruutukaappaus, Sansa.fi
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RUKOUSSEINÄLLÄ kuka tahansa
voi julkaista rukouspyyntöjä ja käydä
rukoilemassa toisten jättämien aiheiden puolesta.
Medialähetys Sanansaattajat
(Sansa) on avannut täysin uudistetut
nettisivut, joiden uutuuksiin rukousseinä kuuluu. Sansa.fi-sivusto haastaa
mukaan osallistumaan ja toimimaan
hyvän asian puolesta.
– Halusimme tehdä osallistavat
nettisivut. Emme esittele niinkään
sitä, mitä Sansa tekee, vaan tarjoamme suomalaisille erilaisia vaihtoehtoja olla mukana medialähetystyön
mielenkiintoisessa maailmassa, kertoo
Sansan mediakehitysjohtaja Ilkka
Kastepohja.

Tess.

s. • Tit.

• 3. Moo

• Ps.

23–32

.

d. • Kol

• Juu

sansa.fi sansa@sansa.fi
sansa.fi/mediapankki

Medialähetys
Sanansaattajat

@Sanansaattajat
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Tapahtumia alkuvuonna 2016
▶ 3.1. HYVINKÄÄ Työkeskuksessa, Riihimäenkatu 59, klo 14
Inkeri-kerho. Terveisiä Kroatiasta,
Matti Korpiaho (seniori).
▶ 5.−6.1. HÄMEENKYRÖ Kyrös-

kosken srk-talossa, Kirkkokatu
3, TI 5.1. klo 17 arabiankielisen
satelliittitelevisiotyön kuulumisia, Marko Pihlajamaa. Klo 18.30
Sanan ja musiikin ilta, puhe
Pihlajamaa. KE 6.1. klo 10 messu,
saarna Pihlajamaa. Klo 12 raamatunopetus Juudaksen kirje,
Pihlajamaa.

▶ 6.1. MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSRK/Suomenniemi

Kirkossa, Suomenkyläntie 12, klo
10 messu, saarna Ilkka Asikainen.
Messun jälkeen lähetystilaisuus
srk-kodissa, Suomenkyläntie 1,
Asikainen (seniori).

▶ 6.1. ISOKYRÖ Kirkossa,

Museotie, klo 10 messu, saarna

Matti Korpiaho. Messun jälkeen
srk-talolla, Ruusupurontie 31, lähetystilaisuus, Korpiaho (seniori).

▶ 10.1. HANKASALMI Srk-talolla,

18−19.30 rovastikunnallinen Hanna-piiri, Satu Hauta-aho (VAT) ja
Marjo Kuoppa-aho (VAT). Tarjoilu
alkaa jo klo 17.30.

Pappilantie 4, klo 10 jumalanpalvelus, saarna Pirjo Juntunen.
Lähetystilaisuus SAT-7:n arabiankielisestä tv-työstä, Juntunen
(seniori).

▶ 27.1. IMATRA Olavinkulmassa,
Olavinkatu 13, klo 18−20 Hannatoiminnan startti, Satu Hautaaho (VAT) ja Marjo Kuoppa-aho
(VAT)

▶ 17.1. HUMPPILA Kirkossa, Koi-

vistontie 15, klo 10 messu, saarna
Marja Soikkeli. Messun jälkeen
viereisessä srk-talossa, Kirkkopellontie 1, keittolounas ja lähetystilaisuus, jossa mukana SLS, SEKL
ja Sansasta Marja Soikkeli.

▶ 28.2. YLÄ-SAVO/Iisalmi Pyhän Ristin kirkossa klo 10 messu,
saarna Pirjo Juntunen. Lähetyslounas ja yläsalissa Medialähetys Sanansaattajien lähetyspyhä-tapahtuma. Aiheena SAT-7:n
televisiotyö, Juntunen (seniori).

▶ 22.1. KAJAANI Karoliinan

▶ 28.2. HYVINKÄÄ Vanhassa kir-

kammarissa, Brahenkatu 14, klo
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen
(seniori).

▶ 26.1. HAMINA/Miehikkälä

kossa, Uudenmaankatu 13, klo 18
Kirkkoilta, juonto Inga-Lill Rajala
(seniori), puhe Matti Korpiaho
(seniori).

Srk-kodissa, Pappilankuja 3, klo

Lähde tutustumaan Kyproksella
tehtävään lähetystyöhön 2.-10.5.2016!
Hyvinkään seurakunta järjestää matkan Kyprokselle, jossa
tutustutaan kristillisen televisio-kanavan, Sat-7 Parsin
toimintaan sekä ihmiskaupan vastaiseen työhön. Matkan
aikana kuljemme Paavalin jalanjälissä tutustuen Paavalin lähetysmatkoihin raamattutyöskentelyjen tiimoilta.
Teemme retken mm. Larnacaan, Nicosiaan ja Pafokselle.
Matkan hinta (huoneesta riippuen) 1.080 - 1.231 €/henkilö
jaetussa kahden hengen huoneessa. Hinta sisältää lennot,
majoituksen aamupalalla Atlantica Miramare Beach
-hotellissa, bussikuljetukset, retket, pääsymaksut ja
oppaat mainittuina päivinä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Oy Finnmatkat Ab.
Matka toteutuu mikäli lähtijöitä on 20.
Puolet osallistujista tulee olla hyvinkääläisiä.
Tiedustelut sekä sitovat ilmoittautumiset 26.2.2016
mennessä lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalle,
johanna.rantalankila@evl.fi, p. 040 757 1973.

Tervetuloa kirkkoon 14.2. Sansan kolehtipyhänä
▶ 14.2. HELSINKI/Tuomiokirkkosrk Mikael Agricolan kirkossa,

Tehtaankatu 23, klo 18 tuomasmessussa Sansan mediamessu.

▶ 14.2. HELSINKI/Vuosaari

Kirkossa, Satamasaarentie 7, klo
11 messu, saarna Juha Auvinen.
Lähetystilaisuus radiolähetystyöstä Intian vähemmistökielille,
Auvinen.

▶ 14.2. HELSINKI/ Paavali Paa-

valinkirkossa, Sammatintie 5, klo
10 messu, saarna Anitta Vuorela.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Vuorela.

▶ 14.2. ALAVUS Töysän kirkossa,
Kappelitie 4, klo 10 jumalanpalvelus, saarna Pirjo Antila. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus: Intian
vähemmistökielillä tehtävä työ,
Antila (VAT).
▶ 14.2. KANGASNIEMI Kirkossa,
Kirkkoniementie 2, klo 10 messu,
saarna Ilkka Asikainen. Messun
jälkeen lähetystilaisuus viereisessä srk-talossa, Asikainen (seniori).
▶ 14.2. HEINOLA Heinolan kir-

kossa, Siltakatu 18, klo 10 messu,
saarna Seija Uimonen. Messun
jälkeen srk-keskuksessa, Harjukatu 9, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Uimonen (seniori).

▶ 14.2. HÄMEENLINNA/Kalvola

▶ 14.2. TAMPERE/Eteläinen

Srk-talossa, Hallintotie 3, klo 10
messu, mukana Merja Vuohela.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Vuohela.

Viinikan kirkossa, Kaartotie 1, klo
10 messu. Messun jälkeen lähetystilaisuus Hanna-työstä, Kaija
Luoma (vapaaehtoinen).

▶ 14.2. TURKU/Tuomiokirkkosrk Tuomiokirkossa, Tuo-

▶ 14.2. JÄRVENPÄÄ Kirkossa,

miokirkonkatu 1, klo 10 messu,
saarna Marja Soikkeli. Eerikin
kokoussalissa, Eerikinkatu 1,
Hanna-piiriläisten tarjoilemat
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Soikkeli.

▶ 14.2. SIEVI Kirkossa, Haikolan-

tie 44, klo 10 messu, saarna Arja
Savuoja. Messun jälkeen lähetystilaisuus srk-kodilla, Haikolantie
44, Medialähetyksellä ilosanomaa Intiaan, Savuoja.

▶ 14.2. VANTAA/Hämeenkylä

Kirkossa, Auratie 3, klo 10 messu,
saarna Timo Reuhkala.

Kirkkotie 4, klo 10 messu, kolehtipuhe Mervi Viuhko. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus: Medialähetys mahdollistaa evankeliumin etenemisen yli
kaikkien rajojen, Viuhko.

▶ 14.2. ESPOO/Olari Matinkap-

pelilla, Liisankuja 3, klo 12 rukouslaulumessu. Messun jälkeen
lähetysjuhla: Medialähetystyöllä
tavoitetaan miljoonia ihmisiä,
Timo Lankinen.

▶ 14.2. HOLLOLA Sovituksenkirkossa, Keskuskatu 2, klo 10 messu, saarna Pekka Kiuttu. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Kiuttu (seniori).

▶ 14.2. HYVINKÄÄ Kirkossa,
Hämeenkatu 16, klo 10 messu,
saarna Matti Korpiaho. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus viereisessä srk-keskuksessa, Korpiaho
(seniori).

lantie 1, klo 10 messu, saarna
Marko Pihlajamaa. Lähetystilaisuus kirkon srk-salissa, Marko
Pihlajamaa.

▶ 14.2. TAMPERE/Harju Pispa-

▶ 14.2. NURMES Kirkossa, Kirk-

lan kirkossa, Pispalan valtatie 16,
klo 11 messu, saarna Salamat
Masih (seniori). Messun jälkeen
lähetystilaisuus, Masih. Pispalan
hannat tarjoavat kirkkokahvit.

▶ 14.2. LOPPI Kirkossa, Pilpa-

kokatu 17, messu klo 10, saarna
Pirjo Juntunen. Messun jälkeen
Rukoushuoneella, Kirkkokatu
11, lähetystilaisuus, Juntunen
(seniori).

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

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Tilaa Lähde-lehteä
kolehtipyhäksi 14.2.2016
▶ KIRKKOHALLITUS ON

osoittanut Medialähetys
Sanansaattajille (Sansa)
virallisen kirkkokolehdin
ensi talvena sunnuntaiksi 14.
helmikuuta. Kolehti kerätään
radiolähetystyöhön Intian
vähemmistökielillä.
Seurakunnissa voidaan kolehtipyhän yhteydessä jakaa
medialähetystyön Lähde-lehteä. Jokaiseen Sansan kanssa
yhteistyösopimuksen tehneeseen seurakuntaan lähetetään

nippu tuoreinta eli vuoden
ensimmäistä Lähde-numeroa. Se ilmestyy helmikuun
alussa, viikko ennen kolehtipyhää.
Kaikki seurakunnat voivat tämän lisäksi vapaasti
tilata kyseistä Lähde-lehteä
jaettavaksi. Tilaukset tulisi
tehdä viimeistään maanantaina 25.1.2016 joko sähköpostitse: sansa@sansa.fi tai
puhelimitse: 019 457 7744.

Marrasmyyjäisten arvonnan voittajat
▶ LÄHETYSKAUPPA Putiikissa ja Sansan marrasmyyjäisissä 21. marraskuuta vierailleista ja asioineista moni
osallistui arvontaan.
Voitonjako: 1. Joulukori,
Raimo Nurminen, 2. Matto,
Viivi Hyttinen, 3. Shaali,
Kreetta Jokinen, 4. Pitsitähdet (11 kpl), Eila Hirvonen,
5. Kerman Saven kulho, Antero Pyykkönen, 6. Iso kylpypyyhe, Outi Kivilevo, 7.
Kerman Saven aamiaissetti,
Seija Uimonen, 8. Nyplätty
pitsiliina, Annu Jokinen, 9.
Juha Tapion joulu-cd, Ritva

Manninen, 10. Villasukat,
Sebastian Reuhkala, 11. Sohvatyyny, Tuula Lehtinen, 12.
Enkeli, Tuula Rantakömi, 13.
Kaitaliina, Venla Kallio, 14.
Silikonivuoka, Anne Pitkänen, 15. Sammalkori, Henrik
Reuhkala, 16. Pellavaliina,
Marja Soikkeli, 17. Tyyny ja
tyynyliina, Marjatta Ylönen, 18. Leivinliina, Vuokko
Reuhkala, 19. Saunavasta,
Päivi Leino ja 20. Patalappupari, Petri Mäensivu.
Onnea voittajille ja kiitos
kaikille osallistuneille!
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Jussi tarjoutui
koodaamaan ilosanoman

MUKANA MISSIOSSA: Keräsen veljekset vapaaehtoistyössä
Katja Vihmakoski

VAPAAEHTOISET OVAT seurakunnille ja kristillisille järjestöille valtava
voimavara. Ilman heidän panostaan
moni työ saattaisi jäädä kokonaan
tekemättä.
Niin olisi todennäköisesti käynyt
Raamattu kannesta kanteen -opetusohjelman koodaamiselle älypuhelinsovelluksiksi, ellei Jussi Keränen, 31, olisi
joululomalla ohjelmaa kuunnellessaan
saanut ideaa: näitähän pitäisi voida
kuunnella omasta puhelimestaan.
Hän otti yhteyttä Sansaan, jossa
mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohja innostui ideasta heti.
Jussille Raamattu kannesta kanteen on tuttu jo lapsuudesta, jolloin
hänen Anne-äitinsä kuunteli ohjelmaa. Rakkaus Jumalan sanaan on
saanut vuosien varrella syvetä, ja nyt
Jussi iloitsee mahdollisuudesta viedä
Sanaa toisten ulottuville, joillekin
kenties ensimmäistä kertaa.
− Raamattu on Jumalan ilmoitus itsestään ja täydellisesti totta. Se
sopii ohjenuoraksi jokaiselle, hän
perustelee.
Jokainen lataus
on kiitosaihe
Rkk-latauksia on tähän mennessä
tehty yli 8 000 kertaa ja sovellusten
saama palaute on ollut pelkästään
myönteistä.. Suosio on ollut pieni
yllätys sekä Sansalle että Jussille
itselleen.
– En osannut ennustaa latausmääriä etukäteen. Tehdessäni työtä
ajattelin omanikäisiäni ihmisiä. Ihan
nuoret eivät ehkä näin perusteellisesta raamatunopetuksesta vielä
perusta, mutta me nuoret aikuiset,
jotka olemme tottuneet käyttämään
älypuhelimiamme jokapäiväisessä
elämässämme, voimme hyötyä tästä
mahdollisuudesta, Jussi arvioi.
Vapaaehtoistehtävänsä Jussi koki
palkitsevana, ja aikoo jatkossakin antaa osaamisestaan ja ajastaan muiden
hyväksi. Musiikillisesti lahjakas mies

Antti Keräsen albumi

Jussi Keräsen albumi

Veljekset Jussi ja Antti Keränen koodasivat Sansan Rkk-ohjelmasta kuuntelusovellukset älypuhelimille ja taulutietokoneille: Jussi
iPhone-version, joka toimii myös iPadilla, Antti Android- ja Windows Phone -versiot.

Kaikilla on jotain
annettavaa, jokin taito,
josta on evankeliumin
välittämisessä hyötyä.
Kannattaa lähteä
rohkeasti mukaan!
haaveilee voivansa kertoa evankeliumia myös laulu- ja soittoharrastustensa kautta.
− Kaikilla on jotain annettavaa,
jokin taito, josta on evankeliumin välittämisessä hyötyä. Kannattaa lähteä
rohkeasti mukaan!

Antti innostui
isoveljen ideasta
Antti Keränen, 25, kuuli asiasta isoveljeltään Jussilta, joka kertoi kehit-

täneensä Rkk-kännykkäsovelluksen
iPhonelle, ja että palautteen mukaan
tarvetta olisi saada versiot myös
Android- ja Windows Phone -puhelimille. Kauaa ei Jussin veljeä tarvinnut suostutella, kun Antti innostui.
− Koodaan työkseni ja tykkään
tehdä sitä myös vapaa-ajallani. Joten
on hienoa, että omasta huvistani on
hyötyä muillekin! Pisteet Jussille,
kun keksi tämän ja pyysi minuakin
mukaan!

Sanan aarteita
etsimässä
Palaute on ollut paras palkinto, ja
erityisesti Antin mieltä lämmittää
tieto siitä, että ihmiset ovat ottaneet sovellukset oikeasti omakseen.
Raamatun lukemisessa on jotain
samaa kuin hänen harrastuksessaan
geokätkeilyssä; aarre voi joskus olla
piilossa, mutta sitä suurempi on löytämisen ilo. Raamattu kannesta kanteen on johdattanut ihmisiä Sanan
löytöjen äärelle jo 15 vuotta.

− On tosi hienoa, että Raamatun
sanaa voidaan viedä eteenpäin median avulla, ja on mahtavaa saada olla
mukana medialähetystyössä.
Latausten suuri määrä on yllättänyt myös Antin. Erityisesti hän iloitsee päätöksestä tehdä sovelluksen
hankinta mahdolliseksi joka puolelta
maailmaa.
Sovellukset ovat suomenkielisiä,
mutta maailmalla on paljon ihmisiä,
jotka kaipaavat Sanan opetusta suomeksi. Näiden applikaatioiden avulla se on mahdollista missä tahansa.
Antti arvostaa vapaaehtoistyötä.
Hän ei kokenut omaa urakkaansa
missään vaiheessa rasitteeksi, vaikka
työmäärä olikin suuri. Hän teki kerralla isoja ”työrupeamia” ja piti välillä taukoa toisin kuin veljensä, joka
työskenteli tunnin päivässä pitkällä
aikavälillä.
− Mielelläni osallistuisin tällaisiin
projekteihin jatkossakin. Kun on
saanut Jumalalta lahjoja, miksei niitä
käyttäisi?

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja...
Mervi Viuhko

1 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn,
että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. 2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja
tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
4 Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän
kuului Daavidin sukuun. 5 Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.
6 Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, 7 ja hän synnytti pojan, esikoisensa.
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska

heillä ei ollut sijaa majapaikassa. 8 Sillä seudulla oli
paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. 9
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja
Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, 10 mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. 11 Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. 12
Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä.” 13 Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 14 -- Jumalan on
kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa.

