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Sanaa suoraan sydämeen
PARIKYMMENTÄ VUOTTA sitten haastattelin
Papua-Uudessa-Guineassa Banuti Getu -nimistä
miestä, joka oli saanut Uuden testamentin omalla
nobonobin kielellään. Muitakin paikallisia kieliä
taitava Banuti oli tehnyt oivalluksia äidinkielisen
Jumalan sanan äärellä ja totesi, että sana meni suoraan sydämeen ja sen ymmärtää.
Hän kertoi, että lukiessaan pääsiäisajan tekstejä
nobonobin kielellä Matteuksen ja Luukkaan pääsiäiskertomukset avautuivat hänelle uudella tavalla:
− Tutkin Jeesuksen ylösnousemusta, ja omalla
kielellä luettuna ymmärsin, että tässä on tosi evankeliumi; Jeesus nousi kuolleista ja elää. Tämä on
hyvä uutinen. Sana antaa elämän!
RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ JA kristillinen mediatyö
kulkevat usein käsi kädessä. Kun Jumalan sana on
saatavissa kirjoitettuna jollakin kielellä, voidaan
sitä välittää ja opettaa myös median kautta. Joskus
kyseessä on heimo tai kieliryhmä, jossa lukutaitoisten määrä on alhainen. Silloin radio- tai tvohjelma, jopa älypuhelinsovellus voi olla kanava
hyvän uutisen kuulemiseen.
ERIKIELISET KRISTILLISET mediasisällöt palvelevat
niin Intian vähemmistökieliä puhuvia radiokuuntelijoita kuin vaikkapa afar-paimentolaisia Afrikan
sarven alueella tai fulani-paimentolaisia Länsi- ja
Keski-Afrikassa. Televisio-ohjelmat tuovat sy-

Kasvava määrä kuunneltavia,
katsottavia ja luettavia kristillisiä
sisältöjä tavoittaa älypuhelinsovellusten kautta esimerkiksi
Syyrian ja Irakin pakolaisia heidän
omalla kielellään.
dämen kielellä rohkaisua vaikeissa oloissa Lähiidässä eläville kristityille, joilla ei ole seurakuntayhteyttä tai joiden kokoontuminen yhteen voi olla
hengenvaarallista.
Kasvava määrä kuunneltavia, katsottavia ja
luettavia kristillisiä sisältöjä tavoittaa älypuhelinsovellusten kautta esimerkiksi Syyrian ja Irakin pakolaisia heidän omalla kielellään laitteilla, joilla he
joka tapauksessa pitävät yhteyttä läheisiinsä niin
kotimaissaan kuin Euroopassa, myös Suomessa.
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT (Sansa) yhteistyökumppaneineen välittää toivon sanomaa median kautta 36 Aasian, Afrikan ja Euroopan kielellä.
Näin hyvä uutinen ylösnousseesta Jeesuksesta
puhuu suoraan lähes kahden miljardin ihmisen
sydämeen ja antaa elämän.

Tuntemattoman puhe innostaa
JEESUKSEN SEURAAJAT olivat epätoivoisia. Missään ei tuntunut olevan mitään
järkeä, kaikki valui hukkaan. Jeesus oli
ristiinnaulittu syytettynä Jumalan pilkasta, ruumiskin oli kadonnut.
Mietitäänpä, millaisia tviittauksia
Jeesuksen opetuslapset olisivat noina
päivinä kirjoittaneet: Jeesus vangittiin!
− Tuomio on langetettu, Jeesus viedään
ristiinnaulittavaksi! − Mestarin viimeiset
sanat olivat: ”Se on täytetty!” − Jeesus on
haudattu puutarhahautaan! − Hauta on
tyhjä!
Kaksi opetuslasta uskaltautuu liikkeelle. He lähtevät reilun 10 kilometrin
päähän kohti Emmauksen kylää. Heidän
seuraansa liittyy tuntematon mies, jonka
puhe saa miesten sydämet hehkumaan
innosta (28.3. Ylösnousseen kohtaaminen). Asioilla voisikin olla jokin mieli ja

merkitys. Yhteisellä aterialla miesten silmät avautuvat ja he tunnistavat muukalaisen Jeesukseksi.

AIKAA ei ole hukattavaksi. Pelkoon ei

pidä jäädä. Jeesus ei tullut vain lohduttamaan, vaan valmistamaan opetuslapsia
tehtävään. Ja me olemme tuon saman
tehtävän jatkajia, todistamassa Hänen
voimastaan ja vallastaan omassa ajassamme.
Meidät on lunastettu tehtävääkin varten. Olemme osa sitä ketjua, josta voimallinen muutos kaksituhatta vuotta sitten
lähti liikkeelle.
Nykyisten Jeesuksen seuraajien tviittaukset ovat voiton ja kutsun sanoja:
Jeesus elää! − Lähes kolmasosa maailman
ihmisistä ei ole vielä kuullut Jeesuksen
pelastustyöstä. − Yhdessä valloitamme
maailmaa evankeliumilla. − Anna sydämesi hehkua innosta!

Aura Laihinen

Mervi Viuhko
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Julkaisija

Medialähetys
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja

Juha Auvinen
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri

Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto

Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

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

Käyntiosoite

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

Sähköpostiosoitteet
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Tilaukset ja
osoitteenmuutokset

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

Tilaushinnat

Kotimaahan ja
Pohjoismaihin:
■ Vuositilaus 37 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 32 euroa/vuosi
■ Opiskelijatilaus 21 euroa/vuosi
Pohjoismaiden ulkopuolelle:
■ Vuositilaus 48 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 43 euroa/vuosi,
lentokuljetus
Kestotilaus on voimassa vuoden kerrallaan. Ellei peruutusta
tehdä ennen tilausjakson päättymistä, tilaus jatkuu vuoden
eteenpäin ilman erillistä tilausuudistusta. Tilaus voidaan
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Ilmoitukset

lehden toimitukseen

Tässä numerossa:
2

IKKUNA
LÄHETYSKULMA Millaisia tviittejä
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Painopaikka

I-print Oy, Seinäjoki
ISSN-L 1457-9413
ISSN 1457-9413 (painettu)
ISSN 1799-5167 (verkkojulkaisu)
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LÄHTEELLÄ ”Jeesukselle oli ja on
tärkeää huomioida yksilöt, joten tehdään
mekin niin”, kirjoittaa Seija Uimonen.
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LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä,
seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen jäseniä
sekä Sansa- ja Hanna-lähettiläitä voi
kohdata tilaisuuksissa. Avoimet ovet
keskiviikkona 27.4. kello 10−18 Sansan
toimitalossa Hyvinkäällä. Ohjelmatuokioita ja tarjoilua!
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MUKANA MISSIOSSA Wakshuma
Terefe johtaa sähköistä mediaa Etiopian
evankelisen Mekane Yesus -kirkon
viestintäosastolla. Kun hän oli lapsi,
hänen kotonaan harjoitettiin noituutta.

RUKOUS
6–7

6
8
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PÄÄJUTTU Sansan Kohti toivoa
-teemavuonna muistetaan vainottuja ja
vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä. Nyt
ovat esillä Iranin tilanne ja SAT-7 Parsin
ohjelmat.
PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja
katsojien palautteita maailmalta
PUTIIKKI
MEDIALÄHETYSPÄIVIEN OHJELMA

Elämän aalloilla 21.−22.5.2016 Lappeenrannassa.

RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

1. Mooseksen kirjan käsittely loppuu ja
Matteuksen evankeliumin alkaa.

TALOUS Tuloslaskelma on järjestön
talouden perusraportti. Uusi sarja jatkuu.

UUTISIA

5

1 euro/pmm + alv 24 %
vuodessa 5 numeroa, joista
2 liitteenä Sana-lehden
yhteydessä

SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa
hallituksen varajäsen Juha Koivulahti.

olisi lähetetty, kun Jeesus kuoli ja nousi
kuolleista?

Ilmoitushinta

Lähde ilmestyy

PÄÄKIRJOITUS

KIRJE KENTÄLTÄ Marjut Chugh
kirjoittaa Intiasta kotiinpaluun lähetessä.
Amarjit Chugh valmistelee vielä kolmatta,
52-osaista Sinun toivosi -televisio-ohjelmasarjaa. Sen kieli on hindi.

Seuraava numero

ilmestyy 13.5.2016. Lehteen
tarkoitetun aineiston tulee
olla toimituksessa 8.4.2016.
e
Le
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SAT-7 Pars

Hartauden tarkoitus on
tuoda toivoa ja rohkaisua
kyseisen päivän matkalle.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen

evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö.
Sansa perustettiin Hyvinkäällä vuonna 1973. Se tukee
kristillistä mediatyötä 36 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 tv-työssä Ranskassa sekä projektityöntekijöitä hindinkielisessä tv-työssä Intiassa. Yhdistyksen työntekijöitä on myös sekä SAT-7:n, TWR-Euroopan että Kroatian
evankelisen kirkon työyhteydessä. Kolme lähettiä tai projektityöntekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan
Suomi.

Sansan aluepäällikkö Arja Savuojan valmistamia
hartauksia kuullaan Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa.
Niistä kaksi on aamuhartauksia (1.4. ja 8.4. kello 6.15 ja
7.50) ja kaksi iltahartauksia (27.5. ja 16.9. kello 18.50).

Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat käyttää
osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain (22.4.1999) mukaista
asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on saatavissa Sansan
kotisivuilta osoitteesta: 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 2/2016 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään
aina omin jaloin. Tässä numerossa käsitellään muun muassa kristittyjen vainoa, Kohti toivoa -teemavuotta
sekä edelleen Sansan taloutta uudessa sarjassa.
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Lähde 2/2016
FEBC

Lähde-lehdelle uusia
lukijoita julkaisuyhteistyöllä
Annaleena Pakkanen

SANSA TEKEE JULKAISUYHTEISTYÖTÄ tänä
vuonna Karas-Sanan kanssa. Huhtikuun ja joulukuun
Lähde-lehdet ilmestyvät Sana-lehden yhteydessä.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki Lähde-lehden
tilaajat sekä Sansan jäsenet saavat 31. maaliskuuta ja 8.
joulukuuta myös Sana-lehden. Samoin Sanan tilaajat
saavat Lähteen.
Yhteistyöllä tavoitellaan säästöjen ohella laajenevaa
lukijakuntaa ja samalla Sansan tunnettuuden kasvua.
Lehtiyhteistyötä Medialähetys Sanansaattajat on tehnyt ennenkin. Vuosina 2014−2015 julkaistiin Kotimaalehden välissä kolme Sansa Viestiä, joiden aineistosta
suuri osa oli Lähde-lehdestä.

Kumppanuus on jakamista. Sansan toiminnanjohtaja Juha Auvinen keskustelee FEBC Internationalin pääjohtaja Edward Cannonin, Feba Etelä-Afrikan Jurie Vermeulenin ja Feba Pakistanin Samuel Ishfag Khanin (selin)
kanssa Balilla helmikuussa.

LÄHDE-LEHDESTÄ ILMESTYY tänä vuonna viisi numeroa, joista helmikuun, toukokuun ja lokakuun numerot
ovat itsenäisiä. Sansan jäsenet saavat Lähde-lehden
jäsenetunaan, mutta lehteä voi tilata myös maksullisena.
Koska Sana-lehden ilmestymispäivä on torstai, myös
Lähde ilmestyy nyt kaksi kertaa vuodessa torstaisin.
Muutoin Lähde-lehden ilmestymispäivä on perjantai:
13. toukokuuta ennen Medialähetyspäiviä ja 30. syyskuuta.
Toukokuun numeron sisäänpistona jaetaan Sansan
rukouskalenteri. Lokakuun numero on syksyn suurpostitusnumero, kun vastaavasti helmikuun numero oli
Sansan kolehtipyhänumero.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) syventää kansainvälistä yhteistyötä
selkeyttämällä omia toimintatapojaan ja kuulemalla kumppanien
tarpeita entistä paremmin. Näin tehtiin jo strategian Sansan suunta
2016–2020 valmistelussa.

Petteri Rantamäki

Lähde

Sansan suunta: Kumppanuudet

rikastuttavat medialähetystyötä

MUUTTUVA MEDIAMAAILMA haastaa myös kumppaneita

Tämä Lähde-numero ilmestyy Sana-lehden yhteydessä.
Sivumäärän 12 määrittelee Sanan liitekoko. Lähdettä
painetaan jakeluun myös itsenäisenä lehtenä.

löytämään tapoja tämän päivän
medialähetystyöhön. Sansa
auttaa kumppaneita vahvistamaan kapasiteettiaan niiden
toivomalla alueella, myös
esimerkiksi hankehallinnossa,
varainhankinnassa tai jälkihoitotyössä. Työn arviointi antaa
tietoa kehittämisalueista.
− Kumppanien kuuleminen
kertoo yhteistyöhakuisesta työtavastamme. Se myös toteuttaa
käytännössä sitä, että työmme
keskiössä on evankeliumin

kertominen heille, jotka eivät
sitä ole kuulleet. Tähän valjastamme median monipuolisia
mahdollisuuksia, vuorovaikutteisuutta unohtamatta, Sansan
toiminnanjohtaja Juha Auvinen sanoo.
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
ovat TWR (Trans World Radio),
FEBC International (Far East
Broadcasting Company), SAT-7
ja Luterilainen maailmanliitto
(LML). Sansa kehittää yhteistyöverkostoja erityisesti luterilaisten kirkkojen kanssa.
Kumppanuuksien syventäminen merkitsee tiivistä yhteis-

Arja Savuoja: Radiohartaus ei saa olla
kaanaan kieltä, eikä sisäpiirislangia
Leena Punkari

SANSAN aluepäällikkö, teologian
maisteri Arja Savuoja otti haasteen
vastaan, kun sitä häneltä kysyttiin, ja
haki radiohartauskurssille. Sen järjestää Kirkon tiedotuskeskus. Ensimmäinen kurssijakso pidettiin tammikuussa Kirkon koulutuskeskuksessa
Järvenpäässä. Toinen jakso on tulossa
toukokuussa.
Kurssilaiset ovat käyneet oppia
hakemassa myös Helsingissä. Savuoja
kiittääkin Ylen pitkäaikaisen pääkuuluttajan Timo Teräsvuoren vinkkejä ja
neuvoja kullanarvoisiksi.
Hartauden pitäminen Yle Radio
1:ssä on mahdollista ilman kurssiakin.
Molemmat aamuhartautensa Savuoja
on työstänyt ennen kurssia. Hänen
iltahartautensa valmistuvat kurssin
yhteydessä.

SAVUOJAN aamuhartaudet radioidaan
1.4. (otsikko Tuhkasta nousee aamu)
ja 8.4. (Puolestamme maksettu liittymämaksu). Iltahartaudet lähetetään
27.5. (Kyllä minä vielä tästäkin selviän) ja 16.9. Syksyn otsikko on vielä
valitsematta.
Lähetysajat ovat aamulla kello
6.15 ja uusinta 7.50. Illan lähetysaika
on kello 18.50. Lisäksi hartaudet ovat
kuunneltavissa Yle Areenassa kuukauden ajan.
− RADIOHARTAUS ei saa olla kaanaan
kieltä, eikä sisäpiirislangia. Se ei saa
olla saarna, eikä raamatunopetus,
Savuoja kertaa KT:n ohjelmapäällikkö
Kimmo Saareksen ohjeita.
− Lukuisa joukko kuuntelijoista
ei ole säännöllisiä kirkossakävijöitä,
vaan esimerkiksi työmatkalaisia, joilla
sattuu olemaan radio auki.

työtä suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.
Vastuut kumppanuuksista
on jaettu sidosryhmäpäällikkö
Kristiina Erelän, mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohjan
ja kumppanuusjohtaja Timo
Reuhkalan kesken. Oman
asiantuntijuuden ylläpitäminen
edellyttää kumppanien toimintaympäristön oppimista niiden
edustajien kanssa.
MYÖS KOTIMAASSA Sansa
syventää kumppanuuksia
seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten tukijoiden
kanssa.

Leena Punkari

− Hartauden on tarkoitus tuoda
toivoa ja rohkaisua kyseisen päivän
matkalle. Sitähän sanoma Jeesuksesta
juuri on, ja sitä sanomaa pyrin välittämään, Savuoja jatkaa.
RADIOHARTAUKSIEN valmistaminen on Arja Savuojan mukaan ollut
todella antoisaa. Tosin se on vienyt
yllättävän paljon aikaa, kun vastuu on
painanut hartioita. Voihan Yle Radio
1:n aamuhartaudella nimittäin olla
130 000 kuuntelijaa, iltahartaudella
80 000.
− Meitä onneksi kehotettiin useampaan otteeseen ajattelemaan vain yhtä
ihmistä, kun valmistelemme hartautta. Minulla on ollut mielessäni erityisesti eräs tuntemani henkilö, joka on
etsijän ja kyseenalaistajan paikalla,
Savuoja kertoo.

Arja Savuoja asuu nykyisin Oulussa ja
verkostoituu Medialähetys Sanansaattajien aluepäällikkönä erityisesti pohjoisessa
Suomessa.
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Menkää siis – tulkaa

LÄHTEELLÄ Ylösnousseen Jeesuksen viimeiset sanat tässä maailmassa olivat: ”Te olette minun
todistajani... maan ääriin saakka.” Mutta ennen kuin Jeesus sanoi menkää siis tai lähde, hän sanoi
tulkaa.
Juha Auvinen

Seija Uimonen

Todistuksemme
Ylösnousseesta
leviää omaan
ympäristöömme
ja lähetyskentille.
Tiedotusvälineidenkin
kautta sanoma
Jumalasta koskettaa
pelastavalla ja
hoitavalla tavalla
kuulijoita ja katsojia
henkilökohtaisesti
heidän omassa
ympäristössään ja
jopa paikoissa, jonne
kukaan ei edes arvaisi
tai voisi mennä.

K

utsunsa Jeesus esitti varsinkin työn ja kuormien uuvuttamille. Aikamme ihmisen
uupumisen syynä ei ole vain
työ tai sairaudet vaan myös työttömyys, elämän merkityksettömyys ja
yksinäisyys.
Evankeliumien mukaan Jeesus
kiinnitti erityisen huomionsa vaikeuksissa oleviin ihmisiin. Heitä olivat sokeat, kuurot, rammat, mykät, sorretut,
muukalaiset, köyhät, lesket, syntiset
ja peloissaan olevat ihmiset.
Näin tehdessään Jeesus antoi samarialaisen naisen elämälle uuden
suunnan. Sakkeus sai kutsun tulla
puusta alas ja sokea Bartimeus tienvarresta Jeesuksen eteen.
Jeesus meni itse niiden luo, jotka
eivät voineet tulla hänen luokseen.
Kivitettävänä oleva syntinen nainen, 38
vuotta halvaantuneena maannut mies
ja rikollinen ristillä saivat avun tilanteissa, joissa kukaan muu ei olisikaan
voinut auttaa.
Eikä hän pitänyt kiirettä. Nikodemos sai yöllä keskustella rauhassa
Jeesuksen kanssa ja nainen kaivolla.
Sanotaankin, että Johanneksen evankeliumin neljäs luku on siksi niin pitkä,
kun Jeesus keskustelee siinä naisen
kanssa.

Jeesuksen maanpäällisen elämän
ajalta voimme tehdä johtopäätöksen,
että Jumalalle on olemassa vain tärkeitä
ihmisiä, eikä heihin käytetty aika ole
hukattua aikaa.
Ylösnousemuksensa jälkeenkin
Jeesus toimii samoin. Kuoleman ja
synnin vallan voittajana hän ei ilmestynyt vainoajilleen ja vallanpitäjille,
vaan haudan äärellä itkevälle Marialle
ja kahdelle masentuneelle miehelle Emmauksen tiellä. Langenneelle Pietarille
hän lähetti rohkaisevan tervehdyksen,
ja epäilevä Tuomas sai vahvistuksen
uskolleen.

Jumalalle on olemassa
vain tärkeitä ihmisiä
Tuhlasiko Jeesus näin kallisarvoista
aikaansa lyhyestä elämästään?
Katsotaanpa seurauksia: Bartimeus
lähti seuraamaan Jeesusta, Sakkeus
antoi puolet omaisuudestaan tarvitseville, halvaantunut sai uskonnolliset
piirit kyselemään Jeesuksesta. Syntisen
naisen ja ristillä kuolleen rikollisen tapaukset antavat edelleen toivoa sellaisillekin, joille ihmiset eivät enää armoa
antaisi. Ja Nikodemos tuli pelottomasti
esiin, kun kaikki näytti Jeesuksen asiassa romahtaneen.

Jumala itse kuulee ja
Jumala pelastaa
Kun Jeesukselle oli ja on tärkeää huomioida yksilöt, tehdään mekin niin.
Eikä kyseessä ole meidän taitomme,
vaan Jumalan toiminta. Toki meistä

iSt
ock

RUKOUS Psalmeissa riittää
kosketuspintaa. Kuten: Herra on lähellä
niitä, joilla on särkynyt sydän, hän
pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
(Ps. 34:19)
Miten lohdullinen jae, kun
pääsiäisen aikana mielessä vellovat
suru ja ilo. Oma kaipaus ja toisen
lohdutus.
Oli Jeesuksen läheisilläkin kestämistä
silloin, kun he eivät vielä tienneet.
Onneksi olit lähellä, Herra.
Ole nytkin lähellä, olethan!

ph
oto

Ole lähellä, Herra!

Evankeliumien mukaan
Jeesus kiinnitti erityisen
huomionsa vaikeuksissa
oleviin ihmisiin.
jokainen osaa osoittaa Jumalan Karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin
ja kertoa uupuneille: ”Tässä on teidän
Jumalanne! − Jumala itse tulee ja pelastaa teidät.”
Nuorena työntekijänä yövyin kokousmatkalla eräässä kodissa. Aamulla
perheen äiti purki sydäntään. Asia oli
niin vaikea, että itkultaan hän sai juuri
ja juuri soperretuksi jotakin, mistä en
huonokuuloisena saanut selvää.
En edes tiennyt, mistä oli kyse. Olin
neuvoton, kun tuli aika lohduttaa häntä ja rukoilla asian puolesta.
Kun vuotta myöhemmin tulin taas
samaan kotiin, sama äiti kertoi innostuneena, miten asia oli edennyt juuri niin
kuin olin sanonut. Vasta silloin kuulin,
mikä asia oli. En olisi siihen osannut
sanoa mitään, vaikka olisin tiennytkin,
mitä se koski. Mutta Jumala itse tuli ja
toimi siinäkin tilanteessa.

Lähimmäisistämme joku on
Sakkeus, joku Bartimeus…
Ylösnousseen todistajina me siis neuvottominakin voimme olla rohkaisemassa lähimmäisiämme.
Ja kun kohtaamme näitä lähimmäisiämme, niin joku heistä on Sakkeus,
joka alkaa antaa varojaan Jumalan valtakunnan työhön. Bartimeus matkustaa
lähetyskentälle, samarialainen nainen
lähtee kokoamaan rukous- tai lähetys-

piiriä. Monet heistä ovat Marttoja, jotka
järjestävät myyjäisiä ja lähetyslounaita,
ja Marioita, jotka uskollisesti rukoilevat
lähetystyön puolesta.
Näin todistuksemme Ylösnousseesta leviää omaan ympäristöömme ja
lähetyskentille. Tiedotusvälineidenkin
kautta sanoma Jumalasta koskettaa pelastavalla ja hoitavalla tavalla kuulijoita
ja katsojia henkilökohtaisesti heidän
omassa ympäristössään ja jopa paikoissa, jonne kukaan ei edes arvaisi tai
voisi mennä.
Kristitty tiedemies Eugen Biser sanoo, että ”ihminen itsessään on olento,
joka kärsii eli kärsijä. Kirkolta ihminen
voi odottaa sitä, että hän saa terveen
hengen ja merkityksen elämälleen ja tulee näin onnelliseksi ja kiitolliseksi”.

Kristityt saavat kertoa
Jumalan suuresta rakkaudesta
Ylösnousseen todistajat ovat vaikuttamassa siihen, että vanha latinalainen
sanonta ”ihminen on ihmiselle susi”
voitaisiin muokata muotoon ”ihminen
on ihmiselle lääke”.
Muiden auttavien yhteisöjen työhön
verrattuna kristityillä on etuutena, että
he saavat levittää sanomaa Jumalan
suuresta rakkaudesta kaikille. Myös
sellaisille, joita muut eivät arvosta.
Raamatun kehotus on siis yhä
ajankohtainen: ”Voimistakaa uupuneet
kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät: ’Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä
on teidän Jumalanne! − Jumala itse
tulee ja pelastaa teidät.” (Jes. 35:3−4.)
Jumala itse pelastaa ja tekee parantavan työn.
PS. Lähde-lehden edellinen nimi oli
Menkää siis.
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Moni kristitty pakenee kotimaastaan kohti toivoa,

mutta moni joutuu kuolemaan uskonsa takia
Medialähetys Sanansaattajien Kohti toivoa -teemavuoden aikana muistetaan vainottuja ja vaikeissa oloissa
eläviä kristittyjä. Sata miljoonaa kristittyä kärsii tänäänkin syrjinnästä, vankeudesta, kidutuksesta tai on
siepattuna, koska on päättänyt seurata Jeesusta. Moni pakenee kotimaastaan, mutta moni joutuu kuolemaan
uskonsa takia.
Merja Kauppinen ja Leena Punkari

I

ranissa uskonto ja poliittinen
valta ovat kietoutuneet yhteen.
Suuri osa kansasta etsii epätoivoisesti totuutta ja toivoa, mahdollisuuksia opiskella ja tehdä työtä
sekä parempia elinolosuhteita.
Kristittyjä on Iranissa noin 300 000.
Osa heistä on ns. vanhojen kirkkokuntien syntyperäisiä jäseniä, osa ns.
uusiin kirkkokuntiin kuuluvia, joiden
kirkkotilat on enimmäkseen suljettu.
Sen seurauksena Iraniin on syntynyt
kotikirkkoverkosto.
Kristityt elävät Iranissa vainojen
keskellä. Seurakuntien johtajia pidätetään, tavallisten kristittyjen opiskelu- ja työnsaantimahdollisuuksia
rajoitetaan. Raamattuja tai muutakaan
kristillistä kirjallisuutta ei juurikaan
ole saatavilla, ja sellaisen löytyminen
on rangaistava teko.

ikuisesti, ja joka pelastaa, antaa toivon
ja turvan.
Satelliittilautasen omistaminen on
Iranissa kiellettyä, mutta silti puolella
väestöstä on sellainen. Totuuden ja

toivon etsiminen tuo ihmiset kristillisen satelliittitelevisioyhtiö SAT7:n Pars-kanavalle. Sen ohjelmissa
opetetaan 24 tuntia vuorokaudessa
armoa ja rakennetaan luottamusta,

eikä koskaan hyökätä toisia uskontoja
vastaan.
− SAT-7 Pars on enemmän kuin
vain televisiokanava, jossa opetetaan
Raamattua ja kristinuskoa. Se on katsojan ystävä, joka ei väisty vaikeuksien keskellä vaan rukoilee
hänen kanssaan. Se on myös kirkko
niille kristityille, jotka eivät voi kokoontua yhteen, kertoo Parsin ohjelmapäällikkö Nikoo Ordodary.
Sansalla on kolme työntekijää
SAT-7 Parsin tv-työssä. Ordodaryn
lisäksi toinen kansallinen työntekijä
on Parastoo Poortaheri, joka toimii
lastenohjelmien koordinaattorina, käsikirjoittajana ja juontajana. Suomessa
asuva lähetystyöntekijä Mikael Tunér
tuottaa ja ohjaa farsinkielisiä ohjelmia.

Lue lisää vainotuista
kristityistä ja
Kohti toivoa -teemavuodesta

sansa.fi!

SAT-7 Pars

Open Doors tarkkailee
kristittyjen vainoamista
Open Doors -järjestö julkaisee vuosittain listan maista, joissa esiintyy
kristittyjen vainoa. Tuoreimman
tilaston 2016 katsauskausi on
1.11.2014−31.10.2015.
Listan kärkipaikkoja ovat jo vuosien ajan pitäneet Pohjois-Korea, Irak,
Eritrea, Afganistan ja Syyria. Iran on
uusimmalla listalla yhdeksäntenä.
Sansan tukema ja tekemä medialähetystyö ulottuu mainituista maista
kaikkiin, lukuunottamatta PohjoisKoreaa.

Kielletty väline
välittää evankeliumin
Medialla – radiolla, televisiolla, internetillä ja mobiililla – on valtavan
suuri merkitys vainottujen kristittyjen
elämässä. Ohjelmien avulla voidaan
tukea ja rohkaista hajallaan eläviä
kristittyjä ja maanalaisia seurakuntia.
Mediatyö tavoittaa ihmisen hänen
omalla kielellään, jolloin se koskettaa
ja kantaa hedelmää. Sanoma Vapahtajasta, joka on sama eilen, tänään ja

Farsinkielisen SAT-7 Parsin palveluksessa on monia nuoria, innokkaita ja taitavia työntekijöitä. Yksi heistä on Iranissa lapsuutensa asunut Nikoo Ordodary, joka toimii nykyisin
kanavan ohjelmapäällikkönä Kyproksessa. Hän teki jo teini-ikäisenä tv-ohjelmaa nuorille.

”Haluan tietää
enemmän
Jeesuksesta”

1
2

ARABIA ”Olen syyrialainen
kuuntelijanne. Vaikka olen muslimi, pidän ohjelmistanne todella
paljon. Nyt olen tullut uteliaaksi tietämään lisää teidän Jumalastanne.
Voitteko auttaa?” TWR
FARSI ”Soitan teille yhdestä Iranin pienimmistä kylistä. En voi
kertoa kylän nimeä, enkä omaanikaan. Olen katsonut ohjelmianne
jo usean vuoden ajan, ja ne saivat minut
vakuuttuneeksi, että Jeesus on oikea totuus. Uskalsin antaa elämäni Jeesukselle,
mutta en uskalla kertoa kääntymisestäni
miehelleni ja lapselleni. Voisitteko rukoil-

1
5

la, että Jumala koskettaisi heidän sydäntään?” SAT-7 Pars

3
4

HINDI ”Minulla oli pahoja vatsa- ja rintakipuja. Lääkärit eivät
osanneet auttaa. Sinun toivosi
-ohjelmasta rohkaistuin pyytämään esirukousta. Nyt olen paljon paremmassa kunnossa. Kiitos rukouksista.”
Shubhsandesh TV/TWR-Intia

MONGOLI ”Kiitos kanavastanne. En kylläkään tunne Jeesusta
Kristusta. Elämä on tällä hetkellä
hyvin vaikeaa. En ymmärrä,
mihin minun pitäisi mennä ja mitä tehdä.

Radio-ohjelmanne kosketti sydäntäni. Haluan todella tietää enemmän Jeesuksesta.
Haluaisin saada Hänet elämäni Herraksi.
Miten voin päästä yhteyteen kanssanne?”

Wind FM, FEBC-Mongolia

5

OROMO ”Kuuntelen viiden
naapurin ja ystävän kanssa jokaisen ohjelmanne. Niiden johdosta halusimme tietää lisää sekä
Raamatusta että Koraanista. Etsimme
Koraanista kohtia Raamattua vastaan
ja luimme samalla Raamattua. Sitten
tajusimme, että radio-ohjelmissa kerrottiin totuus. Jeesus on ainoa armollinen
Jumala ja ainoa Vapahtaja. Meistä jokai-

2
6

4
3

nen antoi elämänsä hänelle ja nyt olemme
kristittyjä. Rukoilkaa turvallisuutemme
puolesta.” Etiopian evankelinen Mekane

Yesus -kirkko

6

TIGRINJA ”Meidän kulttuurissamme täällä Eritreassa vanhemmat valitsevat nuorilleen
aviopuolisot. Erityisesti meillä
naisilla ei ole ollut mahdollisuutta valita
aviomiestä. Ohjelmienne kautta olen kuitenkin ymmärtänyt, että voisinkin valita
puolison itse. Vanhempani vastustivat
tätä aluksi. Sain heidätkin kuuntelemaan
ohjelmia, ja lopulta he suostuivat. Olin
todella iloinen.”
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Shutterstock

Lautasantennit täplittävät taloja monissa islamilaisten maiden kaupungeissa KeskiAasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, kuten esimerkiksi Kairossa.

Iranissa on yli 80 miljoonaa asukasta, joista 98 prosenttia on muslimeja. Maa on vuoden 1979
islamilaisesta vallankumouksesta saakka ollut islamilainen tasavalta, jossa shiialaisuus on
virallinen valtionuskonto. Uskonnonvapaus taataan perustuslaissa, mutta vähemmistöuskontoja rajoitetaan ankarasti ja niiden edustajia vainotaan.

SAT-7 Pars

Shutterstock

Satelliittilautasen omistaminen on Iranissa kiellettyä, mutta silti sellainen löytyy puolelta
väestöstä. Jos viranomaiset vievät antennin, ostetaan uusi. Kristillinen satelliittitelevisiokanava SAT-7 Pars saa yli 6 000 palauteyhteydenottoa viikossa.

Iranin väestöstä alle 35-vuotiaita on yli puolet. He ovat kasvaneet ilmapiirissä, joka on
nujertanut heidän tahtonsa, vaientanut ja vienyt usein heidän mahdollisuutensa.
Työttömyys, köyhyys ja huumeet turhauttavat ja saavat miettimään elämän mielekkyyttä.
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Outi Välimaa
Parhaita paloja 20 € UUTUUS!
90–102-vuotiaan Päivö
Parviaisen puheista ja
saarnoista
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.
Nabeel Qureshi
Etsin Allahia, löysin Jeesuksen
28 € UUTUUS!
Sisältää viitteet.
Anna-Liisa
Valtavaara
Syyllinen olo
32 €
Syystä vai
suotta?
Miksi aina
syyllistyn? Miten erotan aidon ja väärän
syyllisyyden?
Miten voisin
armahtaa itseäni?
Seija
Uimonen
Hän nostaa
tomusta
22 €
TARJOUS!
Elämää
Kroatian
evankelisessa kirkossa.
Muistoja
ihmisistä
ja tapahtumista kirjoittajan värikkään ja
vaiheikkaan elämän varrelta.
Värikuvakuvitus. Julkaisijana
Sansa.
Tanja Alon
− Mervi
Viuhko
Matkalla
missiossa
10 €
TARJOUS!
Israelissa,
maailmalla
ja kotimaassa
Kuljettaa medialähetystyön
matkassa, johdattaa Raamatun
maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin. Sopii myös raamattu- ja
rukouspiirien työskentelyyn.
Julkaisijana Sansa.
Juha Vähäsarja
Jumalan kämmenellä 12 €
TARJOUS!
Huolta vailla 12 € TARJOUS!
Lupaus kantaa 10 € TARJOUS!
Lapsen lailla 28 € UUTUUS!
Hartauskirjoja. Jokaiselle
päivälle.
Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 23 €
Tarinoita arkeen ja juhlaan
Tämä on se päivä 12 €
TARJOUS!
Tarinoita uskosta ja elämästä
Lahjakirjoja.

Naeem Fazal – Kitti Murray
Ex-muslimi 28 € UUTUUS!
Naeem Fazal syntyi pakistanilaisille vanhemmille Kuwaitissa. Hän varttui muslimikodissa,
koki teini-ikäisenä Persianlahden sodan ja lähti vuonna
1992 Yhdysvaltoihin. Hänellä
on vaimo ja kaksi lasta.
Tapio Luoma
Siunausta ja varjelusta
elämääsi
17,90 €
Iloa ja
siunausta
sinulle
17,90 €
Lahjakirjoja.
Viisikielinen 20 €
Noin 800-sivuinen laulukirja.
Yli 400 laulua, joissa korostuvat herätys, luottamus
Jumalan sanaan sekä lohdutus
ja ilo kaikille tarjolla olevasta
pelastuksesta Jeesuksessa
Kristuksessa. Sansa on yksi
julkaisijoista.
Marli Spieker
Kun toivo voittaa 10 €
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen
-radio-ohjelman pohjalta kirjoittamia Raamattu elämään
-sarjan kirjoja on ilmestynyt
54.
TARJOUS! Koko sarja 499 €.
Yksittäin 17,90 €/kpl, esimerkiksi:
Kuninkaan evankeliumi
Matteus 1−9
Kuninkaan valtakunta
Matteus 10−18
Kuninkaan kärsimys
Matteus 19−28
Jukka Norvanto
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Vanhan testamentin ja Uuden
testamentin
kirjoihin.
Koostuu
Norvannon
aikaisemmin
julkaistuista,
kahdesta Sisälle sanaan
-kirjasta.
Aadamista
alkaen 25 €
UUTUUS!
Aakkoshartauskirjassa pastori
Jukka Norvanto etsii nimien
takaa ihmistä, joka voisi olla
meille opiksi. Esimerkki voi
olla hyvä, mutta myös varoittava. Jokaisen aakkosen takana
on kiinnostava ihmiskohtalo.
Genesis 25 €
Evankeliumi Mooseksen mukaan. Uusi selitysteos.
Rajatonta
rakkautta
14 €
TARJOUS!
Lähetyskutsu
Matteuksen
evankeliumissa
Tahtoisin olla
hyödyksi 5 €
Tahtoisin antaa
anteeksi 3 €
TARJOUS!

MUSIIKKIA

ÄÄNITTEITÄ

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

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 €.

Pekka
Laukkarinen
Unelmia
cd 20 €
Gloriaa
cd 18 €
Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd 5 €
TARJOUS!
Jippii
Tää näky levitä saa cd 20 €
Lapsille.
Eri esittäjiä
Olen
mieluummin
pieni cd 17 €
Lapsille.
Eri esittäjiä
Laula kanssani dvd+cd 14,90 €
Laula kanssani − Karaoke rohkaisee kaikkia lapsista vanhuksiin laulamaan yhdessä ja
oppimaan uutta. Mukana dvd,
cd ja lauluvihko.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE
Max Lucado – Liz Bonham
Ontuva lammas 23 € UUTUUS!
Kirja kertoo lampaasta, joka
aina jäi muista erilleen ja
joukosta ulos. Eräänä tähtikirkkaana yönä se kuitenkin oppi:
Jumalalla on erityinen paikka
myös niille, jotka tuntevat
olonsa ulkopuolisiksi.

Jukka
Norvanto
Lähetys on
r(ajatonta)
cd 7 €
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta käsittelevät Matteuksen
evankeliumia lähetyksen ja
kutsumuksen näkökulmasta.
Opetusosiossa on kysymyksiä
pohdittavaksi. Lisäksi tosikertomuksia maailmalta evankeliumin muuttavasta voimasta.

SANSA-TUOTTEITA
Merienkeli-adressi 7 €
TARJOUS!
Lämpimästi
muistaen,
raamatunlauseella:
”Herra on
minun
Paimeneni... ”(Ps.
23:1−2).
Muistoa
kunnioittaen,
raamatunlauseella: ”Jeesus
sanoi: Minä olen ylösnousemus
ja elämä. Joka uskoo minuun,
saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole.”
(Joh.11:25−26) tai tekstitön.
Sansa-putkihuivi 5 € UUTUUS!
Väri merenvihreä, venyvä
materiaali. Sansa-logo ja teksti:
Mission on Air.

Bethan James – Estella Corke
Pienen pieniä rukouksia 12 €
UUTUUS!
Marion Thomas – Frank
Endersby
Raamattu lapsille 12 €
TARJOUS!
Katariina ja Tero Rautio
Kadonnutta kirkkovuotta
etsimässä 19 €
Suunnattu 8–12-vuotiaille.
Frank E. Peretti
Pako vesimiehen
saarelta 10 €
Loukussa meren
pohjassa 10 €
Anakin haudat
10 €
Ovi
lohikäärmeen
kidassa 10 €
Sopivat yli 10-vuotiaille.
Patricia St. John
Rukous on seikkailua 5 €
Haluatko oppia rukoilemaan
– haluatko mukaan seikkailuun.

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.
(sisältää 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus
matkassasi, Iloitaan yhdessä,
Ole Jeesus kanssamme Värit:
keltainen, viininpunainen,
samppanja, valkoinen ja
limetinvihreä.
Lautasliinat 5,90 €/pak.
(sisältää 20 kpl)
Uusi teksti: Siunaa Jeesus
ruokamme, ole aina luonamme.
Toisistamme kiitämme. Siunaa
myöskin päivämme. Tai teksti:
Siunaa Jeesus ruokamme, ole
aina luonamme. Auta mua
muistamaan, että kaiken sulta
saan. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen,
limetinvihreä ja punainen.

HANNA-TYÖN
TUOTTEITA
Muki 19,90 €
Arabian tuotantoa. Koristekuviossa Hanna-työn väri liila.
Kassi 3,50 €
UUTUUS!
Tyylikäs ja
kevyt.
Kuitumateriaali.
Sopii kantohihnamitoituksen takia kädessä
ja olalla kannettavaksi. Väri liila. Kuviona
Hanna-työn tunnus. Teksti:
Kiitos tuesta! Hanna-työ ja
Sansa.fi.
Heijastin 3 € UUTUUS!
Muovipintainen ja pehmeä.
Mukana metallinen kiinnitin.
Kuviona Hanna-työn tunnus.
Teksti: Kiitos tuesta! Hanna-työ
ja Sansa.fi.

KORTTEJA
Sansan 2-osaiset 2,20 €/kpl
1. Onnittelukortti Ruusu,
kannessa teksti:
Onnea! Sisällä
tekstit: ”Herra siunatkoon
sinua ja varjelkoon sinua.” 4. Moos. 6:24.
Lämpimät onnittelut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo Granström.
UUTUUS!
2. Onnittelukortti Rusokirsikka, kannessa: Sydämelliset onnittelut.
Sisällä:
”Herra sinun
Jumalasi on
sinun keskelläsi…” (Sef. 3:17) Kuva: Anne
Rajala.
3. Osanottokortti,
kannessa:
Lämmin
osanotto.
Sisällä:
Suruun osaa ottaen. Kuva: Marjaana Kotilainen.

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse:
019 457 7747/Putiikki tai
050 564 3541
Postitse: Sansa/Putiikki,
PL 13, 05801 Hyvinkää
S-postitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta:
www.sansa.fi tai
www.lahetyskauppa.fi
Tarjoukset voimassa
31.5.2016 saakka tai niin
kauan kuin tavaraa riittää.
Lähetyksiin lisätään
toimituskulut.
Lähetyskauppa
Putiikki
Hyvinkään
toimitalossa,
Munckinkatu 67,
on avoinna
keskiviikkoisin klo
10−15. Tervetuloa!

lahetyskauppa.fi

KIRJOJA
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		 Hanna-työ) ja Eila Murphy (Miten media ja
		 evankeliumi tavoittavat ihmisiä Aasiassa?)
		
Medialähetystyö sydämellä, media		 lähetyspastori Pekka Päivärinta
		 (Varkauden seurakunta) ja mediatiimiläisiä.
		
Kristuksen rakkaus sydämestä sydämeen,
		 Yhteinen todistus − lähetyksen peruslinjaus,
		 Kirkon lähetystyön keskus, Jaakko Rusama.
		 Videotervehdys, piispa Tapio Luoma
		 (Espoon hiippakunta). Lappeenranta-sali.
14.30– Kahvitauko. Kahviteltta Lappeenranta15.15 salin ulkopuolella. Myös lähialueen
		 kahvilat palvelevat.
15.15 Aallot kantavat, raamatunopetus UT,
		 Pirkko Varis ja Marko Pihlajamaa.
		Lappeenranta-sali.
16.15 SAT-7:n 20-vuotisjuhla
		
Sansan lähetit Mikael Tunér (farsi),
		 Marja-Liisa ja David Ezzine (arabia) sekä
		 Sirpa Rissanen. Lappeenranta-sali.
17.00 Suora nettilähetys päättyy, ruokatauko.
		 Lähialueen runsaslukuiset ravintolat
		palvelevat.

OHJELMA
LAUANTAI 21.5.
9.00 Astu aalloille, tervetuloa Medialähetys		 päiville. Yhteinen turinatuokio
		 sansalaisten kanssa aulassa.
		Lappeenranta-sali.
9.30 Siirrytään saliin, hartaus ja avajaiset.
10.00 Meren aallot pauhaavat, raamatunopetus
		
VT, Hannu Haikonen. Lappeenranta		sali.
11.00
		
		
		
		

Toivoa vaikeissa oloissa eläville.
Paneelikeskustelu, Sansan suunta ja
strategia, yleisö saa esittää kysymyksiä
panelisteille. Arto Varis, Jarno Tepora ja
Juha Auvinen. Lappeenranta-sali.

11.45 Lounas. Lähialueen runsaslukuiset
		 ravintolat palvelevat.
13.00 Suoralähetys internetin kautta alkaa
		
Medialähetysjuhla
		
Sansan lähetit Eeva ja Jari Vähäsarja
		 Itävallasta (Työ TWR:ssa ja Euroopan

18.00 Terveisiä kentältä, lähetit tavattavissa
		 (Ezzinet, Murphy, Rissanen, Tunér,
		 Vähäsarjat). Lappeerannan seurakunta		keskus.
18.00 Medialähetystyö seurakunnassa,
		 seurakuntakanava. Lappeenrannan seura		kuntakeskus.
18.00 Satamatorilla musiikkia, todistuspuheen		 vuoroja, M18-ryhmän tanssia.
19.30 Sanan ja rukouksen ilta, Elina Braz de
		 Almeida, Seija Uimonen ja Aki Lasonen.
		 Lappeen kirkko.
21.00 Kesäillan konsertti. Lappeen kirkko.
Rippikoululaisille omaa ohjelmaa päivän aikana,
Elina Braz de Almeida.

SUNNUNTAI 22.5.
9.00 Aamun sana ja rukous, Pirjo Hyövälti ja
		 Ilkka Asikainen. Lappeen seurakuntasali.

10.00 Piispanmessu, piispa Seppo Häkkinen.
		 Lappeen kirkko.
		
+ Sansan saarnaajat rovastikunnan seura		 kunnissa: Lappeenranta, Lauritsala,
		 Sammonlahti, Joutseno, Taipalsaari,
		 Savitaipale, Lemi, Luumäki.
11.30 Lounas. Lähialueen runsaslukuiset
		 ravintolat palvelevat.
13.00 Kriisiradio – studio matkalaukussa, Mike
		 Adams (First Response Radio).
		
Medialähetystyön riemujuhla. Piispa Seppo
		 Häkkinen, Juha Auvinen, Marko Pihlajamaa
		 ja Hannu Haikonen. Lappeen kirkko.
		 Päätöskahvi. Kahviteltta Lappeen kirkon
		pihalla.
Lauantaina 21.5. klo 13−17 Medialähetyspäivien
Satelliittitapahtumat Oulussa (Tuiran srk), Kajaanissa, Alajärvellä ja Rovaniemellä.
Yhdistyksen vuosikokous jäsenille lauantaina 21.5.
klo 19 Lappeen seurakuntasalissa.
Musiikista lisää tietoa seuraavan Lähde-lehden
3/2016 MLP-ohjelmassa.
Tapahtumapaikkojen osoitteet:
Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1
Lappeenrannan srk-keskus, Koulukatu 10
Satamatori, Satamatori 1
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10
Lappeen kirkko, Valtakatu 35
Majoitus Lappeenrannan majoitusliikkeissä, varaa
majoituksesi mahdollisimman pian:
Hotelli Cumulus, Valtakatu 31, 05 677 811
(Varattu Sansalle 31.3. saakka: 10 x 1 hh standard,
20 x 2 hh standard. Hinnat alkaen 85 €/1 hh/vrk,
alkaen 94 €/2 hh/vrk.)
Sokos Hotelli Lappee, Brahenkatu 1, 010 762 1000
(Tunnuksella MEDIALÄHETYSPÄIVÄT, 20.4. saakka:
40 kpl 1 hh, 40 kpl 2 hh. Hinnat: 100 €/1 hh/vrk,
120 €/2hh/vrk.)
Hotelli Scandic Patria, Kauppakatu 21, 05 677 511
Spa Lappeenranta, Ainonkatu 17, 020 761 3761
Citimotel Lappeenranta, Kannelkatu 1,
040 689 7977
Muutokset mahdollisia
Lisätietoja: Medialähetys Sanansaattajat (Sansa),
Hyvinkää, 019 457 7700, sansa.fi

TERVETULOA!

JUHA Koivulahti hallituksen varajäsen

Lähetettynäkin Sana näyttää voimansa
”NIIN KUIN SADE ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne
palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja
antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös
sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan
täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään
kaiken, mitä varten sen lähetän” (Jes.55:10–11).
JUMALAN SANAN VOIMA on käsittämätön. Ihmisen on ”paha
tyhjästä nyhjästä”, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista.
Vain Jumala voi luoda tyhjästä jotakin.
Uuden elämän luominen tässä näkyvässä todellisuudessa on samanlainen ihme kuin uskon syntyminen. Jumalan
sana Jeesuksesta on kuin siemen, joka kylvetään ihmissydäntemme peltoon. Ja kun Pyhä Henki pääsee ”kastelemaan”
sen, Sana saa muodon meissä synnyttäen uskoa, toivoa ja
rakkautta.
SANASSA JUMALAN VALTAKUNNASTA on samanlainen voima kuin sinapinsiemenessä, josta Jeesus kertoi vertauksen.

Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun se nousee maasta, siitä kasvaa mahtava puu, jonka oksilla linnutkin pesivät
(Mark. 4:31–32). Uskallatko sinä tänään ja tässä luottaa Sanan
tällaiseen voimaan?
Ellei Sanan voima olisi totta, kukaan ei uskoisi, ei saisi
apua jo täällä maan päällä, eikä pelastuisi täältä taivaaseen.
Ilman Sanan voimaa Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssäkään ei olisi mieltä, sillä ilman uskoa Sanaan kukaan ei lähtisi, eikä kukaan lähettäisi. Sanan palvelija ei ole vain pappi,
vaan jokainen Jeesuksen oma, joka tavalla tai toisella haluaa
jakaa Sanaa eteenpäin.
MEDIA KOKO LAAJUUDESSAAN auttaa meitä 2010-luvun Jeesuksen sananpalvelijoita. Eetteriin tai bittiavaruuteen lähetettynä viestintä on näkymätöntä ja ”pientä”, mutta Jumalan
sanana toteuttaa tehtävää, jota varten se lähetettiin.
Voisitko sinä olla rukoilemalla ja taloudellisesti tukemalla lähettämässä Elämän sanaa monien iankaikkiseksi
hyväksi?

Leen
a

Pun
kari
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Rkk-ohjelmassa vuoroon Uusi testamentti
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

taajuuksilla: Espoo–Helsinki–Vantaa 89,0 MHz, Haapavesi 107,4 MHz,
Hämeenlinna 105,9 MHz, Joensuu
107,4 MHz, Jyväskylä 94,1 MHz,
Kajaani 100,0 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 ja 107,9 MHz (ent. Lehtimäki),
Jyväskylä 91,3 MHz, Kankaanpää
107,2 MHz, Kannus 92,7 MHz, Kauhajoki 91,3 MHz, Kaustinen 103,7 MHz,
Kokkola 96,7 MHz, Kuopio 102,9 MHz,
Lestijärvi 99,1 MHz, Mikkeli 97,6 MHz,
Oulu 107,4 MHz, Pietarsaari 94,6
MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Pori 98,3
MHz, Pylkönmäki 90,5 MHz, Riihimäki
104,9 MHz, Salo 102,9 MHz, Savonlinna 89,6 MHz, Seinäjoki 99,1 MHz,
Tampere 107,4 MHz, Turku 88,0 MHz,
Vaasa 103,0 MHz, Viitasaari 89,6 MHz,
Vimpeli 89,7 MHz ja Äänekoski 102,8
MHz.

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu lisäksi Ruotsissa

Boråsin lähiradiossa (närradio) ja
Pohjois-Norjassa sijaitsevan lähiradion, Radio DSF:n, kautta.

-radio-ohjelman neljännen kierroksen
kevätkuukausina käsitellään 1. Mooseksen
kirja loppuun ja aloitetaan Matteuksen
evankeliumin käsittely. Runsaan 5,5 vuoden aikana käydään läpi koko Raamattu,
lähes jae jakeelta.
Seuraavilla viikoilla käsitellään Raamattua seuraavasti:

MAALISKUU

Viikko 13 1. Moos. 42:18−47:10

HUHTIKUU

Viikko 14 1. Moos. 47:11−50:26
Ma 4.4. teemaopetus Mikko Matikainen
Viikko 15 Matt. 1:1−3:2
Viikko 16 Matt. 3:3−5:2

Viikko 17 Matt. 5:3−6:10

TOUKOKUU

Viikko 18 Matt. 6:11−7:29
Ma 2.5. teemaopetus Hannu Vuorinen
Viikko 19 Matt. 8:1−9:17
Viikko 20 Matt. 9:18−11:6
Viikko 21 Matt. 11:7−12:42

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori Juk-

ka Norvanto. Toimittajana ja juontajana
toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijaistaa
Elina Vaittista marraskuulle. Lähetysaiheisia haastatteluja toimittaa muun muassa
Merja Kauppinen.
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kuullaan ajankohtainen teemaopetus. Huhtikuun 4. päivän opettajana

on pastori Mikko Matikainen aiheenaan
Luukas 10. Toukokuun 2. päivän opettajana on pastori Hannu Vuorinen.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN

(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta
voi seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21
(uusinnat arkiöisin klo 02 ja arkiaamuisin
klo 06), Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
Opetukset ovat kuultavissa myös internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta
www.rkk-sansa.net.
Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai
taulutietokoneeseensa voi ladata mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows 8.1 -versiot.

Kriisiradiostudio esille Medialähetyspäivillä
Leena Punkari

ENSIVASTERADION koordinaattori
Mike Adams saapuu toukokuussa
Medialähetyspäiville Lappeenrantaan
ja tuo kriisiradiostudion tullessaan,
jotta mahdollisimman moni voi sen
nähdä.
Ensivasteradioverkosto (First
Response Radio) alkoi muodostua
ja kriisiradiopaketti kehittyä, kun
tapaninpäivän 2004 tsunami vyöryi
Indonesian ja Thaimaan rannoille ja
pidemmällekin. Välineitä tiedon välittämiseen lähialueille puuttui.
Kriisiradiopaketti koostuu kahdesta matkalaukusta. Toisessa on
radiostudio, toisessa radiolähetin.
Pienemmässä kolmannessa laukussa
on antenni, mutta sen Mike Adams
kehittelee usein paikan päällä.
Suomeen tulee Miken muka-

Eila Murphy

na myös hänen puolisonsa Brigit
Adams, joka työskentelee Ensivasteradio-projektin taloudenhoitajana.
He asuvat nykyisin Kambodžassa,
jossa Mike kouluttaa Krusa-FM:n
(FEBC) johtavaa insinööriä uuden

Mike Adams Singaporen toimitilojen
varastossa. Ylähyllyn pahvilaatikot
siirrettiin sittemmin muuton yhteydessä Indonesian
Jakartaan. Ne
olivat täynnä pikkuradioita, joita
jaettiin ja jaetaan
katastrofialueilla
ihmisille.

lähettimen käyttäjäksi.
Etusivulla: Kun Mike Adams toi kriisiradiostudion ensimmäisen kerran Suomeen
vuonna 2012, Merja Kauppinen haastatteli häntä Sansan radio-ohjelmaan.

Tuloslaskelma on järjestön talouden perusraportti
TALOUS Sansan taloutta käsittelevän minisarjan toisessa osassa luomme katseen
tuloslaskelman tuloeriin. Seuraavassa numerossa aiheena ovat menot.
Timo Lankinen

TULOSLASKELMA ON järjestön
talouden perusraportti, joka tarkastelee mennyttä tilikautta. Katseen tulee
silti olla tulevaisuudessa, jota voi
yrittää arvioida ja ennustaa menneisyyden perusteella. Nykyään muutos
on nopeaa, eikä hetki sitten tapahtuneen voi aina ennakoida tapahtuvan
samanlaisena myöhemmin.
Liikeyrityksissä tuloslaskelman
tulot muodostuvat pääasiassa ns.
liikevaihdosta, arvonlisäverottomasta nettomyynnistä. Sansassa tulot
muodostuvat useasta lähteestä, joista
tärkeimmät ovat ns. lähetyskannatustuotot.
Seurakuntien kautta tuleva kannatus jaetaan viralliseen ja muihin kirkkokolehteihin, nimikkosopimustuottoihin, nimikkokohteiden ja yleisesti
Sansan työn talousarvioavustuksiin
sekä muihin seurakuntatuottoihin.
Sansalle kerättyihin kolehteihin

sujautetut eurot ja vaikkapa lähetyskahvien rahalippaan tuotot ovat niitä
tuloja, joihin jokainen seurakuntalainen voi vaikuttaa. Seurakuntien
luottamushenkilöt päättävät talousarvioavustusten jakamisesta.
TOINEN PÄÄLÄHDE lähetyskannatukselle on yksityisten henkilöiden tekemät suorat lahjoitukset. Osallistumalla keräyksiin tai tekemällä sopimuksen säännöllisestä lahjoittamisesta voi
osallistua lähetystyöhön ratkaisevalla
tavalla. Myös yritykset ja yhteisöt voivat antaa tukensa Sansalle.
Kolmas ja usein ratkaisevan tärkeä
tulomuoto ovat testamentit. Niiden
kautta syntyvää tuloa on mahdoton
ennustaa, mutta useina vuosina ne
ovat pelastaneet medialähetystyön
jatkumisen suunnitellussa laajuudessa ja jopa edistymisen. Testamentti on
lahja, joka välittää siunausta pitkään
antajansa maallisen elämän päättymisen jälkeen.

Muita tuloja ovat muun muassa
erilaiset korvaukset Sansan työntekijöiden vieraillessa seurakunnissa,
jäsenmaksutulot, vuokratuotot Sansan testamenttilahjoituksina saamista huoneistoista sekä Lähde-lehden
tilausmaksut ja Putiikin myyntituotot.

KALASTAESSAMME IHMISIÄ Kristukselle heitämme myös lähetyskannatuksen verkkoja. Jokainen antakoon
omien mahdollisuuksiensa mukaan
iloisella mielellä, sillä lahjaksi olemme
saaneet ja lahjaksi antakaamme. Antaessamme jaamme Herran omaa.

11

Lähde 2/2016

Kevään tapahtumia 2016

▶ 3.4. ORIMATTILA
Anninkammarissa, Erkontie
26, klo 18 Nuttu-piiri. Mitä on

Hanna-työ?, Jaana Lescelius (Hlähettiläs).

▶ 3.4. HAAPAJÄRVI Kirkossa,

Kirkkokatu 1, klo 10 messu, saarna
Arja Savuoja. Messun jälkeen lähetystilaisuus srk-talolla, Ronkaalankuja 3. Satelliittitelevisio toivon
lähettinä, Savuoja.

▶ 1.−3.4. SOTKAMO Vuokatin-

rannassa (SRO), Vuokatinrannantie 8, Naistenpäivät. 2.4. klo 18.30
Kun yhteys katkeaa -puhe, Pirjo
Juntunen.
▶ Vuokatin kirkossa, Varsitie 1a,
3.4. klo 12 messu, saarna Juntunen (seniori).

Ovet avoimina –
tervetuloa!
▶ SANSAN TOIMITALOSSA,

Munckinkatu 67 (Hyvinkää),
järjestetään Kohti toivoa − avoimien ovien päivä keskiviikkona
27.4.2016 kello 10−18. Tervetuloa
tutustumaan medialähetystyöhön, Sansan henkilökuntaan ja
toimitaloon.

PÄIVÄN AIKANA järjestetään

puolen tunnin ohjelmatuokiot
tasatunnein: kello 11, 13, 15 ja 17.

Muuttuvan median mahdollisuuksista lähetystyössä esimerkiksi
kertoo toiminnanjohtaja Juha
Auvinen. Sima-, kahvi- ja munkkitarjoilua. Lähetyskauppa Putiikki
on avoinna. Mahdollisuus ostaa
mukavia kevään lahjoja ja kotisimaa.
TULE YKSIN TAI ystävien
kanssa! Hieno kohde myös pienpiirisi kevätretkelle. Ryhmiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista
20.4. mennessä sansa@sansa.fi tai
p. 019 457 7700. Vapaa pääsy!

Leena Punkari

▶ 12.4. PORI/Teljä Sampolan

kerhohuoneella, Puhurintie 22,
klo 18−19.30 lähetyspiiri. Hannatyön esittely, Katja Pihlajamäki
(H-lähettiläs).

▶ 13.4. PORI/Teljä Srk-keskuk-

sessa, Eteläpuisto 10 A (4. krs), klo
13−14.30 lähetyspiiri. Hanna-työn
esittely, Katja Pihlajamäki (Hlähettiläs).

▶ 13.4.YLÖJÄRVI/Kuru Kurun

srk-talossa, Kirkkotie 2, klo 12−14
keskiviikkokerho, keittolounas ja
kahvi. Ilosanoma Intian vähemmistökielille, Merja Vuohela.

▶ 13.4. HAUSJÄRVI
Eila ja Matti Karjalaisen luona,
Vartiomäentie 8 B 9 (Oitti), klo
13–15 lähetyksen käsityöpiiri. Kroatian kuulumisia, Seija Uimonen
(seniori).

▶ 16.4. LAHTI/Joutjärvi ja
Laune Launeen kirkossa, Tappa-

rakatu 22, klo 9.30 naisten aamukahvit. Mitä on Hanna-työ?, Rauha
Pulkkinen (vapaaehtoinen).

▶ 16.4. SOINI Srk-talolla, Multiantie, klo 12−15 naistenpäivä.
Tule Kristus huomiseenkin -näytelmä, Leena Valkeus. Sansasta Satu
Hauta-aho (VAT) ja Mervi Viuhko.
▶ 16.4. AKAA Akaan srk-salissa,

Sontulantie 1 (Toijala), klo 10–14
naisten päivä Uskomaton nainen.
Sisältönä Hanna-työ maailmalla ja
Marli Spiekerin raamatunopetusvideo. Kahvi noin puolivälissä. Anne
Isokuortti.

sansa.fi

Medialähetys Sanansaattajat
ry:n jäsenille
sääntömääräiseen
kevätkokoukseen
Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsutaan
sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lappeenrantaan
lauantaina 21. toukokuuta 2016 kello 19. Kokouspaikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ilmoittautumiset p. 019 457 7700 tai osoitteeseen
anne.isokuortti@sansa.fi viimeistään 13.5.
TERVETULOA!

▶ 3.4. ALAJÄRVI/Lehtimäki

Alueellinen Hanna-päivä. Kirkossa,
Kirkkotie 24, klo 10 messu, saarna
Mervi Viuhko. Lehtimäen srk-kodilla, Matkatie 1, klo 12 lähetyslounas
ja päivän jatko klo 12.30−15.30
teemalla Jumalan juoksutyttöinä. Satu Hauta-aho (VAT), Marjo
Kuoppa-aho (VAT), Mervi Viuhko ja
Lehtimäen hannat.

KUTSU

Medialähetys Sanansaattajat ry., hallitus

Medialähetys Sanansaattajien toimitalossa on kohta kevättä ilmassa
ja maistiaisia pöydässä. Ovet ovat avoimina keskiviikkona 27.4. kello
10−18.

▶ 17.4. TORNIO Tornion kirkossa, Seminaarinkatu, klo 12 messu,
saarna Arja Savuoja. Messun
jälkeen lähetystilaisuus srk-talolla,
Kirkkokatu 13. Ilosanoma tavoittaa intialaiset, Savuoja.
▶ 19.4. LAIHIA Srk-talossa,

Kirkkotie 3, klo 12 ateriapalvelu,
klo 13 päivähartaus. Medialähetys
Sanansaattajien työ, Pirjo Antila
(VAT).

▶ 19.4. JÄRVENPÄÄ Srk-salissa,
Kirkkotie 1, klo 14 medialähetyspiiri. Kokemuksia Kroatian työrupeamalta, Seija Uimonen (seniori).
▶ 21.4. KEURUU Lähimmäisentuvassa, Kippavuorentie 11, klo 11
Sansan radiotyön esittelyä, Eila
Murphy.
▶ 22.4. OULU/Karjasilta Siives-

sä, lähetyksen puodissa ja pajassa,
Nokelantie 48, klo 12 lähetystovi.
Kuinka lähetystyö antaa elämälle
tarkoituksen, Arja Savuoja.

▶ 23.4. VETELI Srk-talossa,

Torpantie 129, klo 9 naisten aamukahvi. Naiset toivon lähteellä,
Mervi Viuhko.

▶ 23.4. LIEKSA Lieksan kirkossa,
Kirkkokatu 1, klo 10–16 Hannarukouspäivä, Soila Kuronen ((VAT),
Pirjo Juntunen (seniori) ja Satu
Hauta-aho (VAT).
▶ 25.4. AKAA Aune Kaiholan luona, Rauhanummentie 2 (Toijala),

sansa@sansa.fi

klo 13 medialähetyspiiri. Vieraana
Liisa Heinänen (H-lähettiläs).

▶ 27.4. KOUVOLA Koivistontalon
alakerrassa, Marjoniementie 7,
klo 9.30−11 Kaunisnurmen lähetysompeluseura, Seija Uimonen
(seniori).

▶ 1.5. KITEE/Kesälahti Kirkossa, Taipaleentie 9, klo 10 jumalanpalvelus, saarna Seija Uimonen.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Uimonen (seniori).
▶ 5.5. LAHTI Metodistikirkossa,
Oikokatu 6, klo 11 jumalanpalvelus, saarna Salamat Masih. Klo
13.30 lähetysjuhla. Sansan työ
Intiassa, Masih (seniori).

▶ 5.5. PARIKKALA Parikkalan
kirkossa, Kirkkokatu 1, klo 10
messu, saarna Seija Uimonen.

▶ 21.−22.5. LAPPEENRANTA

Medialähetyspäivät teemalla Elämän aallot LA 21.5. Lappeenrantasalissa, Villimiehenkatu 1, ja SU
22.5. Lappeen kirkossa, Valtakatu
35. Medialähetyspäivien ohjelma
tämän lehden sivulla 9.
▶ SU 22.5. Lappeen kirkossa klo
10 piispanmessu, saarna piispa
Seppo Häkkinen.
▶ SU 22.5. Sansan edustajat
saarnaavat Lappeenrannan rovastikunnan muissa seurakunnissa:
Lappeenrannassa, Lauritsalassa,
Sammonlahdessa ja Joutsenossa
sekä Taipalsaarella, Savitaipaleella, Lemillä ja Luumäellä.

sansa.fi/mediapankki

Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
srk-talolla, Pietarinkuja 2. Kohti
toivoa, Marja Soikkeli ja Seija Uimonen (seniori).
▶ Saaren srk-keskuksessa, Kaivotie 2, klo 18 lähetystilaisuus,
Soikkeli ja Uimonen (seniori).

▶ 15.5. RUOKOLAHTI Kirkossa,

Ukonsalmentie 5, klo 10 jumalanpalvelus, saarna Seija Uimonen.
Lähetystilaisuus srk-kodilla, Ukonsalmentie 3, Uimonen (seniori).
▶ Srk-kodilla, Ukonsalmentie 3,
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta,
Uimonen (seniori).

▶ 15.5. SOTKAMO Sotkamon
kirkossa, Ristijärventie 1, klo 17
Tuomasmessu, Pirjo Juntunen
(seniori).

Medialähetys Sanansaattajat

▶ 17.5. KUOPIO/Alava Kipinäkatu 32:ssa, klo 18−19.30 Hannapiirin kevään päätöspiiri, Eeva
Vähäsarja.
▶ 25.−27.7. ORAVAINEN Eläke-

läisten leiri Laihian srk:n Seurarannan leirikeskuksessa, Stenovägen 180, Oravaisissa. Mukana mm.
Pirjo Antila (VAT). Yhteistyössä
Laihian srk ja Sansa.
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 Sansalähettiläät (S-lähettiläs) ja Sansan
nimeämät Hanna-lähettiläät (Hlähettiläs) sekä Sansan hallituksen
jäsenet.

@Sanansaattajat
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Osana Jumalan suunnitelmaa

MUKANA MISSIOSSA Wakshuma Terefe, 44, johtaa sähköistä mediaa Etiopian evankelisen Mekane
Yesus -kirkon viestintäosastolla. Hänen elämänsä olisi voinut mennä toisin, mutta Jumalalla oli
suunnitelma lahjakkaan miehen varalle.
Kristiina Erelä

V

iestintäpäällikkö Wakshuma Terefellä on maisterintutkinto muutosjohtamisesta.
− Ehkä ihmettelet, miksen opiskellut journalismia, koska pidän
työstäni, toteaa Wakshuma ja jatkaa:
− Sitä ei voinut opiskella Etiopiassa, mutta olen oppinut työn kautta.
Ennen kuin tulin töihin Mekane Yesus -kirkkoon, kirjoitin uutisia Etiopian televisiolle. Sitten tein seitsemän vuotta radio-ohjelmia oromon
ja amharan kielillä.

Noituus esillä kotona

Wakshumalla on vaimo Hanna,
13-vuotias poika Wallin ja 11-vuotias tytär Mohi. Tytär matkii isäänsä,
kun kuulee tätä radiossa. Hän on jo
nyt mukana oromonkielisessä lastenohjelmassa.
Wakshuman lapsuuden perhe oli
köyhä ja asui maaseudulla kaukana
pääkaupungista. Isä kuoli Wakshuman ollessa vielä pieni. Kotona harjoitettiin noituutta.
− Jos käärme luikerteli sisälle, kukaan ei uskaltanut tappaa sitä, koska
ajateltiin Jumalan lähettäneen sen,
Wakshuma kuvaa.
− Kun olin kuudesluokkalainen,
kyläni läpi kulki oppilaita toisesta
koulusta laulaen oromoksi: ”Jeesus,
pelastajasi, pyyhki pois syntisi, ku-

ten tuuli pyyhkii pilvet taivaalta.”
Wakshuma seurasi laulajia kirkkoon. Saarna kosketti, ja Wakshuma
alkoi uskoa Jeesukseen.

Linda Torkelsen, Norea Mediemisjon

Saatana silmien edessä

Wakshuma Terefe ryhtyi ahkerasti
lukemaan Raamattua, mutta pahat
henget kiusasivat häntä. Hän kertoo:
− Näin Saatanan omin silmin.
Hän uhkasi tappaa minut, jos en
lopettaisi Raamatun lukemista. En
pystynyt vastaamaan, mietiskelin
vain Jumalan sanaa. Lopulta henget
jättivät minut rauhaan.
Uskoontulo muutti Wakshumaa.
Tottelematon poika muuttui kiltiksi. Hänen suhtautumisensa toisiin
muuttui kunnioittavaksi. Äitinsä
aneluista huolimatta hän kieltäytyi
noitatohtorien palveluksista, mutta
pysyi silti terveenä.
Wakshuma luki Raamattua salaa
äidiltään ja kertoi lukemastaan kaikille. Vähitellen äiti, seitsemän sisarusta, kuusi parasta ystävää ja moni
muu kyläläinen tuli myös uskoon.
− Tänään kylässä on iso kirkko,
Wakshuma hymyilee.

Jeesuksesta uusi isä

Puoliksi orpo poika pääsi ruotsalaisten lähetystyöntekijöiden tuella
kouluun. Älykkäänä hän selvitti
tiensä pääkaupungin, Addis Abeban,
ylipistoon asti.
Opiskeluaikanaan Wakshuma sai

− Olemme kiitollisia suomalaisille, jotka tukevat Etiopiassa tehtävää radiotyötä,
Wakshuma Terefe sanoo.

asua ilmaiseksi erään perheen luona,
kun työskenteli heidän apulaisenaan. Hän nukkui navetassa ja kärsi
nälkää. Hän toisti itselleen oromoksi
raamatunkohtaa, jossa luvataan, että
Jumala ei jätä eikä hylkää (5. Moos.
31:5).
− Minulla ei ollut isää, mutta
Jeesuksesta tuli isäni, jolle saatoin
puhua kaikki asiani. Hän kuunteli ja
auttoi, Wakshuma muistelee.

Nykyisin islam leviää voimakkaasti Etiopiassa. Moskeijoita on rakennettu paljon, ja joidenkin tavoitteena on tehdä Etiopiasta islamilainen, sharia-lakia noudattava maa.
Kristillisellä medialla on suuri
merkitys. Lyhytaalloilla kuultavilla
radio-ohjelmilla voidaan edelleen
opettaa ihmisiä kylissä, joissa ei ole
sähköä ja joihin ei autolla pääse.

Namaste täältä New Delhistä Intiasta!
KIRJE KENTÄLTÄ Intiassa eletään levotonta aikaa. Poliitikot taistelevat vallasta ja vetävät toisiaan
oikeuteen. Ihmiset purkavat raivoaan joskus tv-ohjelmassa, joskus mielenosoituksessa kaduilla.
Vähemmistöjen oikeuksia poljetaan ja heidän edustajiaan vangitaan esimerkiksi epäisänmaallisuudesta.
Marjut Chugh

INTIAN PÄÄMINISTERI Narendra
Modi on tunnettu bisnesmyönteisyydestään. Maasta on tarkoitus tehdä
Etelä-Aasian taloudellinen ykkösmaa.
Hindunationalistinen puolue BJP
tosin on parin vuoden vallassaolonsa
aikana kääntänyt historian rattaita
toiseen suuntaan: edistänyt hindulaisuutta uskontona, pitänyt esillä
kasteja ja joogaa ihmeparantajana
kaikkeen.
VÄHEMMISTÖJÄ JA ihmisoikeuksia
tutkiva NGO-järjestö kirjoitti vuoden
2015 raportissaan, että hyökkäykset
kristittyjä ja heidän omaisuuttaan
kohtaan lisääntyivät noin 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Niitä oli 20:ssa maan osavaltioista,
raakuuksia yhteensä 85. Ainakin seitsemän pastoria tapettiin, väkivallan
kohteiksi joutui 8 000 kristittyä.
BJP-puolueen äärijärjestö RSS oli
vastuussa useimmista hyökkäyksistä

ja laajensi toimintaansa koko maahan.
Pääministeri vaikenee.
TEEMME TYÖTÄMME. Puolisoni Amarjit on käsikirjoittanut ja esiintynyt yli
sadassa hindinkielisen televisio-ohjelman sarjassa. Sinun toivosi -ohjelmaa
on lähetetty yli kaksi vuotta Hyderabadista Shubhsandesh-perhekanavalta ympäri Pohjois-Intiaa, jossa asuu
satoja miljoonia hindin puhujia. Itse
raportoin siitä ja palautteesta Medialähetys Sanansaattajille. Lisäksi opetan suomea lapsille, joiden vanhemmista toinen on suomalainen.
Kuljemme kotoa jalkaisin TWRIntian päätoimistoon Green Parkiin.
Siellä on pienehkö työhuoneemme.
Sinne kantautuu kadulta melua;
olemmehan väkirikkaassa New Delhissä!
Puolisoni valmistelee jo kolmatta, 52 osaa käsittävää ohjelmasarjaa.
Aikaa ei ole paljon. Juhannusaattona
Finnairin nokka kääntyy kohti kotimaata, ja yli 16 miljoonainen suur-

Gyatuk Bhutia

Kolmivuotinen vaihe
Marjut ja
Amarjit
Chughin
elämässä
päättyy, kun
he juhannuksena palaavat Intiasta
Suomeen.

Delhi jää taakse saastepilvineen ja
liikenneruuhkineen.
MIELEEN JÄÄVÄT intialaiset sukulaiset ja ystävät, mielenkiintoinen ja
haasteellinen työ. Myös kiinnostavia
matkoja tapaamaan ohjelman katsojia Chandigarhiin ja Ludhianaan

Punjabin osavaltiossa, Mumbaihin ja
Goaan.
Mieleen jäävät monet ihanat ihmiset, kuten entinen hindunainen
Poonam Ahudja Ludhianasta. Hän
työskentelee nyt evankelistana saatuaan kimmokkeen ja opetusta Amarjitin ohjelmista.

