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JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Saako usko näkyä?
EUROOPAN UNIONIN tuomioistuin päätti 14.3.2017, että työnantajilla on oikeus kieltää
työntekijöiden näkyvät uskonnolliset tunnukset
työpaikoilla. Päätöksen mukaan yrityksessä voi
olla käytössä sisäinen ohjeistus, joka kieltää näkyvät poliittiset, filosofiset tai uskonnolliset symbolit.
Silloin kielto ei ole syrjintää. Jos ohjeistus puuttuu,
yritys voi tunnukset kieltäessään syyllistyä lain
rikkomiseen.
Kyseessä on ensimmäinen EU-tason oikeuspäätös, jossa otetaan kantaa uskonnollisiin tunnuksiin
työpaikoilla. Vaikka päätös koski kahden musliminaisen, ranskalaisen ja belgialaisen, huivikiellosta
tekemää kantelua, se sisältää kaikkien muidenkin
uskontokuntien näkyvät tunnukset.
YK:N IHMISOIKEUKSIEN yleismaailmallinen

Leena Punkari

julistus vuodelta 1948 vahvistaa kaikille ajatuksen,
omantunnon ja uskonnon vapauden. Artiklan 18
tulkinnan mukaan uskonnonvapauden ilmaisemiseen voidaan lukea muiden muassa erottuva
pukeutuminen.
EU-tuomioistuimen päätöstä tulkitaankin siten,
että työnantajan ei pidä kieltää uskonnollisia tunnuksia tai pukeutumista, mutta yritys saa tehdä
niin perustelluista syistä, kun se koskee kaikkia
työntekijöitä. Päätös voi vaikuttaa uskonnollisen
vakaumuksen julkiseen esittämiseen työpaikoilla ja uskonnollisuuden näkyvään ilmaisemiseen
Euroopassa.

USKONNON MERKITYS näyttää vähentyneen

Euroopassa. Sitä selittävät valistuksen periaatteet,
kulutusyhteiskunta sekä ihmisten yhä suurempi
liikkuvuus ja sen seurauksena tapahtunut perin-

”Kun uskonnon läsnäolo arjessa
on ohentunut, on uskonnollinen
lukutaito yhteiskunnassa heikentynyt ja uskonnonvastaisuus
kasvanut.
teisten yhteisömuotojen hajoaminen. Kun uskonnon läsnäolo arjessa on ohentunut, on uskonnollinen lukutaito yhteiskunnassa heikentynyt ja
uskonnonvastaisuus kasvanut.

EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN

päätti vuonna 2009 suomalaissyntyisen ateistin
vaatimuksesta, että ristiinnaulitun kuvat oli poistettava italialaisten koululuokkien seiniltä.
Päätöstä arvostelleet totesivat, että krusifiksit
ovat paitsi uskonnollisia symboleita myös eurooppalaisen kulttuurin perusmerkkejä. Kristilliseen
perinteeseen viittaavien tunnusten häivyttäminen
vähentää entisestään kykyä ymmärtää muidenkin
uskontojen oppeja ja perinteitä.

USKONNONTUTKIJOIDEN PIIRISSÄ ateistin

voimakas reaktio ristiinnaulitun kuvaa vastaan
herätti kunnioituksensekaista hämmennystä: ”Ristissä on yhä voimaa, paljon enemmän kuin moni
uskovainen rohkenee uskoakaan.”
Hyvä muistutus pääsiäisen sanoman äärellä.

Elina Braz de Almeida

JEESUS ASETTI ehtoollisen päivää
ennen ristiinnaulitsemistaan. Raamattu
puhuu siitä, miten hän otti seuraansa
ihmisiä kaikenlaisista taustoista ja aterioi heidän kanssaan. Jos sinusta joskus
tuntuu, ettet ole kelvollinen ehtoollispöytään, niin muista, että edes Juudasta
ei Jeesus ajanut pois seurastaan.
Antaessaan meille leipää ja viiniä
Jeesus antaa meille oman ruumiinsa ja
verensä. Jeesuksen sanoissa "Tämä on minun ruumiini" ja "Tämä on minun vereni"
uskonpuhdistajamme Martin Luther näki
periksiantamattoman Raamatun totuuden: Jeesus on itse läsnä ehtoollisessa aina
kun sitä vietämme.
LÄHETYSTYÖSSÄ KROATIASSA saan
olla jakamassa ehtoollista monissa eri ti-

lanteissa – ja jokainen ehtoollistilanne on
erityinen. Näin oli myös jouluna Antunovacin kirkossa. Seurakuntalaiset kokoontuivat tutusti puolikaareen alttarin eteen.
Siinä oli myös Pavle Šifel, yksi seurakuntamme vanhimmista uskovista. Hän sai
jälleen kuulla "Sinun puolestasi annettu ja
vuodatettu... Mene Herran rauhassa".
Ehtoollispöydässä tulimme taas muistutetuiksi matkamme päästä, jonka itse
Jeesus on meille avannut ja valmistanut. Pavle tuumasi jumalanpalveluksen
jälkeen, että tämä oli hänen viimeisensä
― niin kuin olikin. Hänet saateltiin viimeiselle matkalle vain muutaman viikon
kuluttua.
Mikä meitä voisi paremmin valmistaa
sekä kuoleman että elämänkin kohtaamiseen kuin Jeesuksen seura ehtoollispöydässä? (13.4. Pyhä ehtoollinen.)

Aura Laihinen

Ehtoollisella kohtaamme itse Jeesuksen
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Kestotilaus on voimassa vuoden kerrallaan. Ellei peruutusta
tehdä ennen tilausjakson päättymistä, tilaus jatkuu vuoden
eteenpäin ilman erillistä tilausuudistusta. Tilaus voidaan
sanoa irti milloin tahansa.
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Ilmoitukset

LÄHETYSKULMA Jeesuksen seurassa

ehtoollispöydässä.
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LÄHTEELLÄ Kristus on voittanut
kuoleman. Ylösnousemus on paluuta
luomiseen.

6–7

PÄÄJUTTU Yhteys muodostettu –

anteeksiantoa ja rakkautta Kambodžaan.

PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja
katsojien palautteita maailmalta.

1 euro/pmm + alv 24 %

8
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UUTISIA

RUKOUS

Ilmoitushinta

vuodessa 5 numeroa, joista
2 liitteenä Sana-lehden
yhteydessä
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IKKUNA

lehden toimitukseen

Lähde ilmestyy

PÄÄKIRJOITUS

PUTIIKKI
KIRKKOPÄIVISTÄ ja Medialähetys-

RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Huhtikuun puolivälissä alkaa Johanneksen evankeliumin käsittely.

LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä, seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen
jäseniä sekä Sansa- ja Hanna-lähettiläitä
voi kohdata tilaisuuksissa.
SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa
hallituksen uusi varajäsen Susanna
Peltonen Tammelasta.
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MUKANA MISSIOSSA Singaporelainen Eugene Lim toimii medialähetysjärjestö TWR:n resurssikehitysjohtajana
Aasiassa.
		
KIRJE KENTÄLTÄ Sansan lähetystyöntekijä Sirpa Rissanen työskentelee
SAT-7:n hankehallinnossa Kyproksessa.
Hän vieraili hiljattain Egyptin studiolla.

päivistä

Painopaikka

I-print Oy, Seinäjoki
ISSN-L 1457-9413
ISSN 1457-9413 (painettu)
ISSN 1799-5167 (verkkojulkaisu)

Leena Punkari

Seuraava numero

ilmestyy 12.5.2017. Lehteen
tarkoitetun aineiston tulee
olla toimituksessa 3.4.2017.

Kannen kuva
Erja Tillgren

Rkk-ohjelma on
ollut elämässäni
kuin majakka
− palaute

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. Yhdistyksen lähettejä
on sekä FEBC:n, SAT-7:n, TWR-Euroopan että Kroatian
evankelisen kirkon työyhteydessä. Heistä kolme lähetys- tai
projektityöntekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

Raamattu kannesta kanteen -ohjelma täytti 20 vuotta 3.3.2017.
Tätä kakkua syötiin Radio Dein keittiössä. Radiopastori Jukka
Norvanto sekä juontajat: Elina Vaittinen (vas.), Elina Tuohisto-Kokko
ja Inga-Lill Rajala. Sivu 10.

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 2/2017 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään
aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä muun muassa erilaiset viestinnälliset olosuhteet useissa Aasian
maissa ja vastaanottavuus evankeliumille, Rakkauden parantava ääni ja Kambodža, rukouksen voiman
paljastuminen niin SAT-7:n katsojille kuin kristillisten ohjelmien kuuntelijoille.
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Baobaon ohjelmia on ladattu
5,5 miljoonaa kertaa vuodessa

Sansa.fi:n blogipalsta
on avautunut
SANSAN UUSI blogipalsta on avautunut ja luettavissa osoitteessa sansa.fi/blogi. Palstalla kirjoittaa
joukko Sansan työntekijöitä, jotka edustavat eri työaloja ja katselevat maailmaa eri näkökulmista. Uusi
kirjoitus, kuvakooste tai video julkaistaan joka tiistai.
Lisäksi Medialähetys Sanansaattajien projektityöntekijä, mediatutkija Eila Murphy, joka työskentelee
medialähetysjärjestö FEBC:n työyhteydessä asemapaikkanaan Suomi, kirjoittaa Seurakuntalainen.fiuutissivustolla Asiaa Aasiasta -blogia.

Juha Auvinen

Sami Heinomo

Baobao on mandariinikiinankielinen
mobiilisovellus, jolla
voi seurata kristillistä
opetusta ja kuunnella
radio-ohjelmia, jakaa
niitä ystäville, laatia
suosikkilistoja ja lukea
digitaalista lehteä.
Runsaan vuoden aikana
Baobaon ohjelmia on
ladattu yli 5,5 miljoonaa kertaa.
Leena Punkari

Lähde Sanan yhteydessä
TÄMÄ LÄHDE-NUMERO ilmestyy Sana-lehden
yhteydessä torstaina 30.3. Sivumäärän 12 määrittelee
Sanan liitekoko. Lähdettä painetaan jakeluun myös
itsenäisenä lehtenä.
Petteri Rnatamäki

BAOBAO ON FEBC-USA:n
tuotantoa ja kahdeksan sen
ohjelmasisältöä on Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
tukemia. Baobao-yhteistyötä
on nyt tehty neljättä vuotta.
Kun Baobao esiteltiin
Suomessa, kirjoitettiin muun
muassa sen tarkoituksena
olevan käytännössä viestittää
kaupunkilaisnuorille, X-sukupolven miehille ja naisille,
evankeliumi hauskasti ja mielenkiintoisesti, jotta he tulevat
tutustuneeksi Kristukseen.
Koska yhä useammat kiinalaiset muuttavat nykyisin
ulkomaille, myös heillä on
käyttöä Baobao-sovellukselle
Palaute on ollut
myönteistä

FEBC-USA:n tuoreen raportin
mukaan lokakuun alusta 2015
joulukuun loppuun 2016 oli
eri palvelinten kautta ladattu

FEBC-USA:n Kiinan-työn johtaja James Hwang esittelemässä taulutietokoneessa ovat ladattuina Medialähetys Sanansaattajien tukemien
Baobao-sovelluksen ohjelmasisällöt. Ruudulla näkyvät myös FEBC:n
ja Sansan logot.

yli 5,5 miljoonaa kertaa jokin
niistä kahdeksasta ohjelmasta, jotka Baobao sisältää.
Uusimman iOS-version
julkaisemisen jälkeen iPhoneja iPAD-käyttäjien palaute on
ollut korostuneen myönteistä.
Uusi Baobao-sovellus on viime kesäkuun jälkeen ladattu
yli 42 000 kertaa.
Lisäksi Baobaosta on myös
Android-versio.
Baobao on ylittänyt kaikki
tavoitteet. Aluksi FEBC-USA
tuotti kolme ohjelmaa. Sitten
mukaan ruvettiin ottamaan
muita suosittuja mandariinikiinankielisiä ohjelmia, joita
olivat tuottaneet FEBC-Kana-

da, FEBC-Taiwan tai FEBCHongkong.

Johtajana entinen
NASA:n insinööri

FEBC-USA:n Kiinan-työtä
on heinäkuusta 2014 johtanut pastori James Hwang.
Hän työskenteli aikaisemmin
tutkimusinsinöörinä avaruuteen liittyvän tutkimuksen
ja teollisuuden yrityksissä
25 vuotta. Siitä 15 vuotta
kului NASA:n, Yhdysvaltain
liittovaltion alaisen ilmailuja avaruushallintoviraston
palveluksessa.
Vuonna 2001 Hwang teki
täydellisen alanvaihdoksen.

Hanna-työ täyttää 20 vuotta
ja on muuttanut nimensä
Satu Hauta-aho ja Mervi Viuhko

MARRASKUUSSA ON kulunut 20

vuotta siitä, kun Hanna-työ aloitettiin
Singaporessa. Merkkivuoden kunniaksi kansainvälisessä Hanna-työssä
tapahtuu innostavia muutoksia ja ne
heijastuvat myös Suomeen. Hannatyön logo muuttuu, se saa uuden
tuoreen ilmeen sekä uudet värit.
Uusi kansanvälinen nimi on TWR
Women of Hope. Siirtymävaihe kestää tämän vuoden ja kansainvälinen
työ käyttää molempia nimiä muodossa TWR Women of Hope/Project
Hannah.
Suomessa on otettu käyttöön nimi
Toivoa naisille/Hanna-työ. Radioohjelmista eri kielillä käytetään nimeä
Toivoa naisille -ohjelma.

MIKSI UUDEKSI NIMEKSI TWR
Women of Hope, suomeksi Toivoa
naisille/Hanna-työ?

Nimi yhdistää työn radio-ohjelmaan Women of Hope, jossa 70
kielellä julistetaan evankeliumia
Jeesuksesta. Nimi liittää meidät myös
lähemmin tehokkaaseen radio- ja
digitaaliseen medialähetysjärjestöön,
jonka kautta saavutamme kaikenikäisiä naisia eri puolilla maailmaa. Nimi
ilmaisee, miksi rukoilemme, suunnittelemme ohjelmia, keräämme tietoa,
kehitämme johtajuutta ja lahjoitamme
varoja. Tämä kaikki sen takia, että naiset voisivat saada toivoa elämäänsä.
Tähän asti Hanna-työllä on ollut
neljä toimintatapaa, jotka ovat olleet
rukous, radio-ohjelmat, naisten tilanteesta kertominen sekä käytännön
avustustoiminta. Uudistuksen myötä
toimintatapoja on viisi: rukous, ohjelmien tuottaminen, naisten asioista kertominen, koulutus sekä työn
tukeminen.
Koulutus on tärkeä asia uudelle
Hanna-työn kansainväliselle johtajalle

Peggy Banksille, sillä hän on myös
johtajuuskouluttaja.

VUODEN 2017 ALUSTA suomalaiset Sansan kautta ovat aloittaneet
Kätketyt aarteet -ohjelman sekä
Keski-Aasian Toivoa naisille/Hannatyön tukemisen. Kätketyt aarteet on
kuuntelulaitteille ladattava, erityisesti
ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksi-

käytön uhreille suunnattu ohjelma.
Keski-Aasiassa Hanna-piiriläiset
ovat mukana kazakinkielisen Toivoa naisille -ohjelman tukemisessa.
Sen lisäksi mahdollistamassa koulutushankkeen, jossa tuetaan kaikkia
Keski-Aasian Hanna-tiimejä niin, että
ne voivat alkaa suunnitella itse uusia
ohjelmia.
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Ylösnousemus ―
paluuta luomiseen

LÄHTEELLÄ Matkoilla käymme usein kirkoissa. Katsomme upeita rakennuksia, taidetta, ristejä. Niitä on
erityyppisiä: Kristus ristillä kuoleman nujertamana, toisissa taas katse suunnattuna ylös, useimmat ristit
taitavat olla tyhjiä. Jokaisella näistä on oma merkityksensä, jokainen liittyy pääsiäisen tapahtumiin.
Shutterstock

Timo Lankinen

K

uulemme joka päivä uutisia
väkivallasta, kuolemasta,
pahasta, joka kietoutuu ympärillemme verkon tavoin.
Epätoivo ja ahdistus johtavat syvään
tarkoituksettomuuden kokemiseen
niin, että kuolema saattaa tuntua jopa
vapautukselta, jos mitään ulospääsyä
ei ole näkyvissä. Ongelmat koskevat
syvästi suuria ihmismääriä, myös
kristittyjä vaikka he eivät olisi niitä
itse aiheuttaneet.
Kristityt saavat osansa ihmisyyden
ongelmista, mutta lisäksi he saavat
kokea uskonsa tähden vainoa, uhkaa,
ihmisarvon kieltämistä. Tuoko usko
ihmisten elämään jotain sellaista, joka
auttaa jaksamaan ja tekee vainotuksi joutumisesta kaiken kärsimyksen
arvoista?
Jo alkuseurakunnan kristityt
joutuivat käymään sisäisen taistelun uskon mielekkyydestä pilkan ja
vainon keskellä. Paavali totesikin,
että ”Jos olemme panneet toivomme
Kristukseen ainoastaan tämän elämän
ajaksi, niin olemme kaikkia muita
ihmisiä surkuteltavammat ” ja että
”Jos Kristus ei ole noussut kuolleista,
turha on silloin meidän saarnamme,
turha myös teidän uskonne” (1. Kor.
15). Usko siis joko seisoo tai kaatuu
Kristuksen kuolleista nousemiseen.

Katse tulevaan

Kristillisyys ei tarjoa etuisuuksia
tämän ajan elämään, pikemminkin
päinvastoin. Katse tulee kääntää kauemmaksi eteenpäin. Mistä on kyse?
Matkoilla käymme usein kirkoissa. Katsomme upeita rakennuksia,
taidetta, ristejä. Niitä on erityyppisiä:
Kristus ristillä kuoleman nujertamana, toisissa taas katse suunnattuna

Sanan voimalla

Risti on tyhjä, hauta on tyhjä. Epätoivoon joutuneet opetuslapset saivat uuden
voiman ja rohkeuden kohdattuaan Ylösnousseen. Pyhä Henki annettiin vielä
rohkaisuksi, opettajaksi ja lohduttajaksi.

ylös, useimmat ristit taitavat olla
tyhjiä. Jokaisella näistä on oma merkityksensä, jokainen liittyy pääsiäisen
tapahtumiin.
Kristuksen kuolema ei ollut vain
koskettava ja julma ihmisen kuolema,
joka olisi herättänyt ainoastaan myötätuntoa kärsimystä kohtaan. Ristillä kuollut Kristus kantoi maailman
synnin – synnitön otti kantaakseen
kaikkien velkataakan, kuten esikuvana ollut pääsiäislammas joka vuosi.
Kuolema kohtasi Kristuksen syvästi,
syvemmin kuin kenenkään muun
ihmisen.
Mutta risti on myös voiton tunnus:
Kristus kohotti katseensa ylös: ”sinun
käsiisi minä annan henkeni”. Kaiken
tuskan ja synkkyyden keskellä hän
kääntyi Isänsä puoleen, uskon luottamuksessa.

Ei enää sotaa ja surkeutta, Herra!
RUKOUS Länsirintamalta ei mitään
uutta, Tuntematon sotilas, Kwai-joen silta, Kauriinmetsästäjä, Ilmestyskirja.Nyt,
Kuoleman kentät, Talvisota, Stalingrad…
Sotia riittää sodittaviksi ja kuvattaviksi. Elokuvia on tipahdellut tasaiseen tahtiin, erityisesti Kaakkois-Aasiaa
koskevia. Niin Lähi-idän, Keski-Aasian,
Balkanin kuin Kaukasuksenkin sotien
filmatisointi on jäänyt vähemmälle.
Jossakin kytee aina uusi ruutitynnyri. Kunpa kykenisimme yhteistuumin
rukoilemaan, ettei yksikään pääsisi enää
syttymään. Ei kaukana, eikä lähellä. Ei
enää sotaa ja surkeutta, Herra!

iStockphoto

”Ruumiin ylösnousemus
on järjelle miltei mahdoton asia, mutta lapsenmielinen usko voi sen
kiitollisena omistaa.
Mullistava tyhjä risti

Pääsiäisen mullistava sanoma on tyhjässä ristissä, joka on vahva symboli
kuoleman vallan voittamisesta. Risti
on tyhjä, hauta on tyhjä. Epätoivoon
joutuneet opetuslapset saivat uuden
voiman ja rohkeuden kohdattuaan
Ylösnousseen. Pyhä Henki annettiin
vielä rohkaisuksi, opettajaksi ja lohduttajaksi.
Kristityt eivät kokoonnu oppi-isänsä haudalle muistelemaan opettajansa
sanoja ja palvomaan hänen ruumiinsa
muistoa, vaan he kantavat ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän ja
toivon tunnusta ja ovat Häneen rukouksen yhteydessä.
Katse ylöspäin kohti tulevaisuutta.
Siinä on toivo, joka kantaa ja antaa
voiman ja mielekkyyden kaiken kärsimyksen, pilkan ja vainon keskelle.
Kyse ei ole kristittyjen erinomaisuudesta, vaan Jumalan hyvyydestä ja
lahjaksi saadusta uskosta. Kristittyjen
tehtävä on jakaa eteenpäin tuota lahjan sanomaa, siten se moninkertaistuu. Taivaan valtakunnan matematiikka on erilaista: jakaessa lisääntyy.

Onko ylösnousemus ihme? Kyllä
ja ei. Totta kai se tuntuu kuoleman
otteen keskellä mahdottomalta, mutta
ylösnousemus on elämän antamista,
kuten tapahtui luomisessakin: Jumala
loi tyhjästä. Jos ja kun uskomme, että
kaikki olevainen on olemassa Jumalan
luomistyön seurauksena, on luonnollista uskoa ja ymmärtää, että ylösnousemus on tuota samaa luomistyötä.
Ymmärrän niin, että luomisessa
elämä oli tarkoitettu iankaikkiseksi,
mutta kuolema tuli synnin seurauksena, palkkana. Ylösnousemus ja
iankaikkisuus ovat siten luomiseen
paluuta, eräänlaista reformaatiota.
Jumala loi maailman sanallaan: ”Tulkoon valkeus ja valkeus tuli.” Sama
Jumala kutsuu: ”Tulkaa, minun Isäni
siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman perustamisesta asti.” (Matt.
25:34).
Jumalalle, joka loi maailman sanallaan tyhjästä, ei ole mikään mahdotonta. Hän pystyy pelkällä sanallaan
herättämään myös kaikki kuolleet.
Jumala tekee eläväksi, jo nyt Henkensä kautta ja inhimillisen kuoleman
jälkeen iankaikkisuudessa. Miksi
emme uskoisi sen olevan hänelle
luonnollista.
Ruumiin ylösnousemus on järjelle
miltei mahdoton asia, mutta lapsenmielinen usko voi sen kiitollisena
omistaa. Tuo usko perustuu Jumalan
sanan ilmoitukseen, Jumalan luomisvoimaan, ei meidän ihmisten voimaan.

Kristus on edelläkävijä

Miten ylösnousemus tapahtuu, ketkä
nousevat ylös, milloin se tapahtuu
ja mihin ylösnoustaan? Kysymykset
ovat vaikeita myös Raamatun äärellä,
tosin muualta niihin ei kannata edes
yrittää etsiä vastauksia.
Raamatussa annetaan eri paikoissa
lyhyitä vastauksia, mutta yhtenäistä ”purkitettua” esitystä ei löydy.
Olennaista on ymmärtää, että Kristus
on edelläkävijä, joka on kulkenut tien
kuolemasta ylösnousemuksen kautta
iankaikkisuuteen.
Uskontunnustuksessa sanomme:
”uskon ruumiin ylösnousemuksen
ja iankaikkisen elämän”. Minkälainen on ylösnousemuksen ruumis, se
jää lopulta nähtäväksi. Odotan sitä
mielenkiinnolla. Uskon, että Jumalan
luomistyö jatkuu aina iankaikkisuuteen asti, sillä hyvin hän on kaiken
tähänkin asti tehnyt. Kuolemalla ei
ole lopullista valtaa, sillä rakkaus
on kuolemaa väkevämpi. Jumala on
rakkaus.
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Kambodžan synkkä historia on tausta kristillisen radioaseman olemassaololle ja nyt

Krusa FM toimii rakkauden äänenä ja
parantaa maan haavoja
Kristillinen radioasema Krusa FM aloitti lähetyksensä vuonna 2002. Se on osa kansainvälistä FEBC Internationalia. Sana krusa on khmerin kieltä ja tarkoittaa perhettä. Radioaseman tavoitteena onkin perheiden eheyttäminen, sillä punakhmerien aikana perherakenteet Kambodžassa hajotettiin.
Erja Tillgren

Merja Kauppinen

H

irmuhallinto päätti, kenen
kanssa piti mennä naimisiin, aviopareja vakoiltiin.
Lapset erotettiin vanhemmistaan, eikä minkäänlaisia kiintymyksen tunteita sallittu. Kaikkia piti
epäillä.
Pol Pot ja punakhmerit hallitsivat Kambodžaa vuosina 1975–78. He
inhosivat koulutusta, yksilöllisyyttä ja vapautta ja aloittivat mittavan
hävityksen. Maan perinteet, uskonto, teatteri, musiikki, sanomalehdet,
koulut, kirjastot ja sairaalat hylättiin
tai lakkautettiin. Kaupunkiväestö pakotettiin muuttamaan maaseudulle,
jossa ihmisiä kuoli nälkään, sairauksiin ja pakkotyöhön.
Teloituksissa ja kansanmurhissa kuoli eri arvioiden mukaan
1,5–2 miljoonaa ihmistä. Jokainen
kambodžalainen suku menetti jäseniään, ja jäljelle jääneet kantavat edelleen syviä haavoja sydämessään.

Menneisyyden traumoja
hoidetaan radio-ohjelmissa

Väkivaltainen menneisyys ja kulttuuriperimä ovat aiheuttaneet esimerkiksi sen, että naisia pahoinpidellään.
Naiset itse eivät kyseenalaista tätä.
UNICEFin mukaan 40 prosenttia
nuorista tytöistä uskoo, että naista saa
lyödä. Naisen tulee olla näkymätön ja
hiljainen, eikä hän voi olla vaikuttajan
asemassa.
Krusa FM:n näkynä on tarjota
eheytymistä menneisyydestä, apua
nykyhetkeen ja toivoa tulevaisuuteen.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
tukee Krusa FM:n lähettämiä Toivoa

Asukkaita Kambodžassa on lähes 16 miljoonaa, joista noin puolet on alle 24-vuotiaita. Kristilliset radio-ohjelmat tarjoavat uusille sukupolville vapautusta menneisyyden traumoista ja toivon evankeliumia tulevaisuuteen. Kuuntelijoita syrjäisessä
Korki-kylässä.

Kambodžalaisista 97 prosenttia on buddhalaisia,
kristittyjä on alle prosentti. Sansa tekee työtä, jotta
jokainen heistä saisi kokea anteeksiantoa ja rakkautta. Yhteys on muodostettu. Lue lisää sansa.fi!
naisille, Toivon ilta ja Perheen parhaaksi -ohjelmia.
Vaikka Kambodžassa on paljon
köyhyyttä, erityisesti maaseuduilla,
on monilla varaa radioon. Nykyisin
yhä useammalla on myös kännykkä,
jolla kuunnellaan radio-ohjelmia. Ne
ovat tärkeitä, sillä niissä on opetusta
mm. naisen ja miehen tasa-arvosta,
lasten kasvatuksesta ja perhesuhteista.
Ohjelmat osoittavat kuuntelijoille tietä
Jumalan parantavaan syliin ja Isän

rakkauden tuntemiseen.
− Kun näen ihmisten eheytyvän,
elävän rauhassa, rukoilevan ja ylistävän Jumalaa, rohkaistun ja tiedän sydämessäni, että teemme oikeanlaista
työtä, iloitsee Sopheary Hem, Krusa
FM:n ja FEBC-Kambodžan johtaja.

Henkinen miinakenttä
on räjähdysaltis

Pol Pot kumppaneineen on yhteinen
trauma, jolta kukaan kambodžalainen

”Kiitos, että välitätte
ohjelmissanne perheistämme”

1
2

ARABIA ””Mahtavaa, että SAT7:n ohjelmia voi katsoa Facebookissa ja välillä jopa suorana. Sitä
kautta monet ulkomaillakin, kuten
täällä Saksassa, voivat helposti nähdä
tv-ohjelmanne. Olette monelle ihmiselle
pelastuksen valo.” SAT-7
INDONESIA ”Indonesiankielinen
Toivoa naisille -ohjelma on todellinen ystäväni. Ihmiset eivät pidä
minua minään, mutta tiedän, että
Jumala rakastaa minua aina. Hänhän antoi

oman Poikansa minun syntieni tähden.”
TWR-Indonesia” TWR-Indonesia

3
4

KHMER ”Olen torimyyjänä
Phnom Penhissä ja nukun myös
yöni torilla. Olen yksinäinen ja
välillä pelkään, mutta rauhoitun,
kun kuuntelen asemaanne. Krusa FM:stä
on tullut ystäväni.” FEBC-Kambodža
KROATIA ”Olen agnostikko, mutta
pidän ohjelmistanne. Te nimittäin
ette vertaile omaa ryhmäänne toisiin kristittyjen ryhmiin korostaak-

linen kirkko

MANDARIINIKIINA ”Eräs tapaamani kristitty mies kääntyi pois uskosta elämän monien vaikeuksien
takia. Koen itse olevani aika samanlaisessa asemassa kuin hän. Pelkään, että
minäkin saatan kääntää selkäni Jumalalle
niin kuin hän. Mitä minun pitäisi tehdä?”

Pelastuksen ääni

Tämän lehden kansikuvassa lapsia ja
Krusa FM:n johtaja Sopheary Hem Prey
Preal -kylän kirkon pihalla Kompong Thomin maakunnassa. Kambodžalaisista on
yli 30 prosenttia alle 14-vuotiaita ja vain
noin 10 prosenttia yli 55-vuotiaita.

4

senne eroavaisuuksia. Ohjelmanne eivät
loukkaa minua niin kuin jotkin toiset – ja
sehän on kai hyvä asia.” Kroatian evanke-

5

ei ole ollut turvassa. Aasialaisessa
kulttuurissa on vahva kasvojen menettämisen pelko. Kasvoilla näkyy
hymy, vaikka sisin olisi kuinka haavoilla. Tunteet sitten ryöpsähtävät
helposti hallitsemattomana kotiväkivaltana, ja koska tunteita ei osata käsitellä, siirtyvät traumat sukupolvelta
toiselle.
− Kambodžassa on yhteisöllinen ja
autoritaarinen kulttuuri, jossa asioita
tehdään yhdessä. Se pidättelee patoutumia ja vääristymiä, joita yksilön on
vaikea purkaa, kuvaa Erja Tillgren,
Sansan ulkomaisen työn va. sidosryhmäpäällikkö.
− Itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun ei ole totuttu alhaisen koulutustason ja osittain lukutaidottomien maassa, Tillgren jatkaa. Hän
vietti syksyllä 2016 kaksi kuukautta
Kambodžassa tutkien ja arvioiden
Sansan tukemien radio-ohjelmien vaikutusta kuuntelijoiden elämään.
Viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana Kambodža on kehittynyt harppauksin. Kuitenkin noin
40 prosenttia väestöstä elää edelleen
köyhyysrajan tuntumassa. Myös koulutustaso on monin paikoin alhainen,
erityisesti vanhempi väestö voi olla
vielä lukutaidotonta.

1
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MONGOLI ”Kuuntelin taksissa
radiota ja kysyin kuljettajalta,
mikä asema se oli. Hän vastasi,
että Wind FM -perheradio. Sen
jälkeen olen kuunnellut pelkästään teidän
asemaanne. Pidän erityisesti naisten asioita
ja parisuhdetta käsittelevistä ohjelmista.
Kiitos, että välitätte ohjelmissa perheistämme.” Wind FM, FEBC-Mongolia
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Matkalla Koh Kongin maakunnassa. Tuk-tukin ohjaimissa pastori Mades Meas, Krusa FM:n
ja FEBC-Kambodžan johtaja Sopheary Hemin puoliso. Muut edessä: Ben, Sam Chann ja
Makara Chan, pastori Josephin puoliso. Takana kyydissä: paikallisen pastorin vaimo
Sarah Hean, pastori Joseph Keo Thuy ja John. Ben ja John ovat Josephin ja Makaran pojat.
Erja Tillgren

Sansa

Pastori Joseph Keo Thuy äänittämässä Krusa FM:n studiossa Sansan tukemaa Perheen
parhaaksi -ohjelmaa. Krusan ja FEBC-Kambodžan toimitilat sijaitsevat maan pääkaupungissa, Phom Penhissa.

FEBC-Kambodžan jälkihoitotyöstä vastaava Sam Chann esittelee kuuntelijatapaamisessa
Kandal Stengin kylässä radiota, jolla pystyy kuuntelemaan Krusa FM:n ohjelmia.
Niitä jaetaan ilmaiseksi.
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KIRJOJA
Jukka Norvanto
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen
-radio-ohjelman pohjalta
kirjoittamia Raamattu elämään
-sarjan kirjoja on ilmestynyt
54. TARJOUS: Koko sarja 540 €
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Jukka Norvanto
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Vanhan testamentin ja Uuden testamentin
kirjoihin. Koostuu Norvannon
aikaisemmin julkaistuista, kahdesta Sisälle sanaan -kirjasta.
Aadamista alkaen 25 €
Aakkoshartauskirjassa Norvanto etsii nimien takaa ihmistä,
joka voisi olla meille opiksi.
Esimerkki voi olla hyvä, mutta
myös varoittava. Jokaisen aakkosen takana on kiinnostava
ihmiskohtalo.
Eevan perhettä 25 €
Hartauksia kaikille aakkosille.
Turvapaikka 10 € UUTUUS!
Kuukauden jokaista päivää
varten muistutus Jumalan sanassaan lupaamasta turvasta.
Rajatonta rakkautta 5 €
TARJOUS!
Lähetyskutsu Matteuksen
evankeliumissa
Olof Edsinger –
Jukka Norvanto
Siunattu antaminen 9 €
TARJOUS!
Voiko ihminen ostaa Jumalan
siunauksen elämäänsä antamalla omastaan?
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 18 €
TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelisessa
kirkossa. Muistoja ihmisistä
ja tapahtumista kirjoittajan
värikkään ja vaiheikkaan elämän varrelta. Värikuvakuvitus.
Julkaisijana Sansa.
Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 8,50 €
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla ja kotimaassa. Kuljettaa medialähetystyön matkassa, johdattaa
Raamatun maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin. Sopii myös
raamattu- ja rukouspiirien

työskentelyyn. Julkaisijana
Sansa.
Martti Luther
Marian ylistyslaulu 15,90 €
Isä meidän rukous
15,90 €
Kristityn vapaudesta 15,90 €
Raamatun kultajyviä 29,90 €
TARJOUS!
Teksti vuoden jokaiselle päivälle.
Jalokivikokoelma
28,90 € TARJOUS!
Teksti vuoden jokaiselle päivälle.
Mannaa Jumalan lapsille 15 €
TARJOUS!
Vuoden jokaiselle päivälle.
Carol A. Brown
Erityisherkkä kristitty 26 €
Taakankantajan opas esirukoukseen. Erityisherkkyys on
luontainen ominaisuus, eikä
sairaus. Erityisherkän ihmisen
hermojärjestämä on erilainen kuin muilla. Kirjoittajan
mukaan herkkyys on Jumalan
lahja.
Mailis Janatuinen
10 matkaa Mongoliaan 27 €
UUTUUS!
Kirjoittaja kertoo päiväkirjan
muodossa vaiherikkaista matkoista Tšingis-kaanin maahan
vuosina 1990−2013.
Gulshan Ester
Revitty huntu 15 €
Nainen joka löysi rakkauden.
Daniel Miettinen
Rashid − Jumalan
taistelija 3 €
TARJOUS!
Outi Välimaa
Parhaita paloja
20 € UUTUUS!
90–102-vuotiaan
Päivö Parviaisen
puheista ja saarnoista.
Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 10 €
TARJOUS!
Kirja vie lukijansa ihmiskaupan
maailmaan Euroopassa ja erityisesti Kyproksessa. Kirjoittaja
on työskennellyt Kyproksessa
ihmiskaupan uhrien ja heidän
lastensa parissa.
Jukka Sariola
Ystäväni Seija –
Kutsumuksena Afganistan
27,90 €
Riku Rinne
Talon tarina 29 €
Etsintäkuulutetusta, ruokaansa
varastavasta roskalaatikkoeläjästä lottomiljonääriksi. Kertomus Jumalan ihmeistä Heikki
ja Riitta Talon elämässä.

Kirkkovirsikirja 18,90 €
UUTUUS!
Mukana uusi lisäosa ja nuotit.
Sidottu, kaksi lukunauhaa.
Koko 120 mm x 200 mm. Värit
punainen, musta ja sininen.
Nimipainatus mahdollinen,
lisähinta 5 €.
Virsikirjan lisävihko
8,50 €/7,90 € UUTUUS!
Sisältää virret 901−979. Koko
115 mm x 200 mm. Sidottu/
nidottu. Väri punainen.
Taskukokoinen
virsikirja +
katekismus
14,90 € UUTUUS!
Valtatie 316
Suojelusenkeli
varjelee
Sisältävät myös uudet virret,
selkeät sointumerkit ja nuottikuvat. Kovakantisia.

LAPSILLE
Vanessa Carroll - José Pérez
Montero
Raamatun etsivä -sarja
UUTUUS!
Löydä Jeesus 6 €
Löydä Jeesuksen ystävät 6 €
Löydä Jumalan suunnitelma
6€
Löydä luvattu maa 6 €
Hanna-Leena Piittala
Äiti, kerro
minulle
Jeesuksesta
19 €
Kenneth N.Taylor
Ensi askel Raamattuun 9 €
TARJOUS!
Hanna-Maria Vahala –
Saara Losoi
Lapsen rukous 15 € TARJOUS!
Patricia St. John
Rukous on seikkailu 5 €
TARJOUS!
Gill Guile – Päivi Häkkinen
Minne lampaani katosi? 8,90 €
TARJOUS!

ÄÄNITTEITÄ
Jukka Norvanto
Lähetys on r(ajatonta) cd 5 €
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta käsittelevät Matteuksen
evankeliumia lähetyksen ja
kutsumuksen näkökulmasta.
Opetusosiossa on kysymyksiä
pohdittavaksi. Lisäksi tosikertomuksia maailmalta evankeliumin muuttavasta voimasta.
Martti Luther
Mannaa Jumalan
lapsille cd:t 25 €
Rakastettu kotien hartauskirja

KORTTEJA
Kokoelma Sansan 1-osaisia kortteja 10 kpl/5 €
Valikoiman jokainen kortti erilainen.
Mukana kukka-, luonto-, onnittelu- ja
lähetysaiheisia kortteja.
Sansan 2-osaiset 2 €/kpl
1. Ruusu, kannessa teksti: Onnea. Sisällä: "Herra
siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.”
4. Moos.6:24.
Lisäksi: Lämpimät onnittelut juhlapäivänäsi.
Kuva: Timo Granström. Mukana kirjekuori.
2. Rusokirsikka, kannessa: Sydämelliset
onnittelut. Sisällä: "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.
Mukana kirjekuori.
3. Osanottokortti, kannessa: Lämmin osanotto. Sisällä: Suruun osaa ottaen. Kuva: Marjaana Kotilainen. Mukana kirjekuori.
4. Äitienpäiväkortti 0,50 €/kpl TARJOUS!
Kannessa teksti: Äiti, sinua siunata tahdon.
Maalaus: Eila Lastunen. Mukana kirjekuori.

HOPEARIIPUKSIA
Raamattu 31 €
Risti 31 €
Herran siunaus 36 €
Mukana kortti.
Kuljen kanssasi 51 €
Jokaisessa riipuksessa hopeoitu
ketju. Kuljen kanssasi -korussa kaksi ketjua.
Pituudet 45 cm. Mukavia lahjoja eri-ikäisille,
eri tilanteissa. Käytä mielikuvitustasi!

äänikirjana, jossa on lyhyt
hartausteksti ja opetus vuoden
jokaiselle päivälle. Sisältää 12
cd:tä.

LAHJAKIRJOJA
Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 15 € TARJOUS!
Tuon taivaallista 24 €
UUTUUS!
Heidi Tohmola
Jumalan lupauksia Israelille
24 € UUTUUS!
…ja vähän omallekin kohdalle.
Heini-Kataja Kantola – Riikka
Juvonen
Kastemuistoksi 10 € TARJOUS!

MUITA TUOTTEITA
Kymmen käskyä -taulu 30 €
Työn ystävän valmistama puinen taulu. Korkeus n. 330 mm
x 230 mm.

nainen ja vihreä.
Sansan lautasliinat
5,90 €/pak. (sis. 20 kpl).
Koko 40 cm x 40 cm.
Sansan lautasliinat
4,50 €/pak. (sis. 20 kpl).
Koko 33 cm x 33 cm.
Teksti joko: Siunaa Jeesus
ruokamme, ole aina luonamme. Toisistamme kiitämme.
Siunaa myöskin päivämme.
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme,
ole aina luonamme. Auta mua
muistamaan, että kaiken sulta
saan. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen,
limetinvihreä ja punainen.

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse:
019 457 7747/Putiikki tai
050 564 3541
Sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta: joko
sansa.fi tai lahetyskauppa.fi
Postitse: Sansa/Putiikki,
PL 13, 05801 Hyvinkää

Silkkihuivi 15 €
Hanna-työn tukemiseksi intialaisia silkkihuiveja.

Tarjoukset voimassa
31.4.2017 tai niin
kauan kuin tavaraa
riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut.

Sansan servietit 4,20 €/pak.
(sis. 20 kpl)
Tekstit: Kiva, kun tulit, Siunaus
matkassasi, Iloitaan yhdessä.
Värit: keltainen, samppanja,
valkoinen, limetinvihreä, pu-

Lähetyskauppa
Putiikki Hyvinkään
toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna
keskiviikkoisin klo
10−15. Tervetuloa!

lahetyskauppa.fi

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 €.
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Sansa on vahvasti mukana Turussa Kirkkopäivillä
Medialähetyspäivien johtaja, Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa: ”Kirkkopäivät
on kristittyjä laajasti yhdistävä ekumeeninen
tapahtuma. Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
keskittää tänä vuonna voimansa Kirkkopäiville, eikä järjestä erikseen Medialähetyspäiviä.
Elokuussa sitten järjestämme Vivamossa Lohjalla
Medialähetyksen elopäivät.”

Kaikkia tarvitaan
Tervetuloa rakentamaan osallisuuden ja tulevaisuuden kirkkoa! Millainen voi olla moniääninen
ja moniosaajien seurakunta? Palkattuja työntekijöitä tarvitaan mahdollistamaan seurakunnan
elämää. Mutta ilman seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten panosta ei pärjätä. Työ tehdään yhdessä
– ilolla ja innolla. Näiden teemojen äärellä ollaan
pe 19.5. klo 11−12.30 Vapaaehtoisuus − Reformaatio 2.0? -seminaarissa. Paikka: Logomo Logi 1−2,
Köydenpunojankatu 14.
Seminaari avaa uusia näköaloja seurakuntalaisten
osallisuuteen raikkaalla ja ravistelevalla tavalla
sekä tarjoaa käytännön työkaluja omaan seurakuntaan vietäväksi, seurakuntalaisten osallisuuden kasvattamiseksi ja vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseksi. Seminaarissa julkaistaan kirkon
vapaaehtoistoiminnan teesit.

Essam Nagy

Vapaaehtoisuuden teemaa käsitellään ekumeenisessa hengessä. Englannin anglikaanikirkon
kirkkoherra Dick Lewis alustaa aiheesta "Toisenlainen tapa olla kirkko". Hänen tulkkinaan toimii
kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama Kirkon
lähetystyön keskuksesta. Dick Lewis maalaa
eteemme todellisuuden kirkosta, jossa seurakuntalaiset yhdessä luovat seurakunnan elämän.
Aiheesta käytävässä paneelissa ovat Lewisin
kanssa keskustelemassa muun muassa Helsingin
Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra Arto Antturi, Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax ja musiikkievankelista Meri-Tuuli ”Jippu” Elorinne.
Paneelin puheenjohtajana toimii Suomen
Punaisen Ristin kehityspäällikkö Tapani Tulkki.

Sansan kotisivut osoitteessa sansa.fi
Kirkkopäivien koko ohjelma ja päivittyvää tietoa osoitteessa kirkkopaivat.fi

Seminaarin emännöi verkostotoiminnan johtaja
Mervi Viuhko Sansasta ja isännöi tuottaja Ilkka
Kalmanlehto Kirkkopalveluista. Tilaisuus on katsottavissa suorana nettilähetyksenä osoitteessa
youtube.com/sansatv.

Elävää sanaa
Betlehemin tähti johdatti tietäjät Jeesuksen luo.
Satelliittitelevisio välittää evankeliumin ihmisten
olohuoneisiin ja muuttaa hengellistä ja yhteiskunnallista todellisuutta muslimimaissa. Yhdellä
satelliittitelevisio-ohjelmalla tavoitetaan enemmän ihmisiä kuin Paavali koko elämänsä aikana.
Arabiankielisen lastenkanavan SAT-7 Kidsin
edustaja Essam Nagy ja farsinkielisen SAT-7
Pars -kanavan edustaja Mikael Tunér esittelevät
työtään pe 19.5. klo 15−16 medialähetystyön
Satelliittitelevisio − uusi Betlehemin tähti −kanavassa. Paikka: Logomo Move 2 Auditorio, Köydenpunojankatu 14.
− Katsojiemme joukosta voi nousta tulevaisuuden
johtajia, joten on tärkeä opettaa lapsille rauhan
sanomaa. Haluamme juurruttaa rakkauden jokaisen lapsikatsojan sydämeen, kertoo egyptiläinen
tuottaja, käsikirjoittaja ja juontaja Essam Nagy.
Hän tekee arabiankielisellä lastenkanava SAT-7
Kidsillä nähtävää Miksi on näin? -ohjelmaa. Hänen
roolihahmonsa Mr. Know vastaa lapsilta tulleisiin
kysymyksiin ja kertoo heille Jeesuksesta.
− Uskon, että voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta Lähi-itään lapsi kerrallaan. Katsojat oppivat rakastavasta ja anteeksiantavasta Jumalasta,
ja samalla he oppivat itsekin antamaan anteeksi.
Lähi-idällä on toivoa, jos voimme kylvää lapsiin
rakkauden siemeniä, Nagy unelmoi.
Televisiotuottaja Mikael Tunér kuljettaa Kirkkopäivä-kävijät uudenaikaisen lähetystyön maailmaan. Hän havainnollistaa muun muassa, kuinka
nelikopterikameralla kuvataan ohjelma-aineistoa.
Tunér toimii SAT-7 Parsin työssä Suomesta käsin
Sansan lähettämänä.

Mikael Tunér

Kirkkopäivien Raamattu2020-työskentelyssä opetetaan koko Raamattu läpi kahdessa neljän tunnin
opetuskokonaisuudessa. Jeremian kirjasta opettaa pe klo 16−16.30 Sansan seurakuntapalvelujen
yhteyspäällikkö, pastori Anitta Vuorela. Paikka:
Mikaelinkirkko, Puistokatu 16.

Esityksiä ja tietoa
Kansainvälinen nuorten ryhmä M18 Kroatiasta
esiintyy lauantaina kolmessa eri ohjelmassa. Sansan mediatiimi on mukana Kirkkopäivillä. Sansan
piste löytyy Logomon kirkkotorilta, Köydenpunojankatu 14.

Kevätkokous jäsenille
Medialähetys Sanansaattajat järjestää Kirkkopäivillä Turussa yhdistyksen kevätkokouksen jäsenille la 20.5. klo 14−17 Seurakuntien toimitalossa,
Eerikinkatu 3.

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteys muodostettu −
Medialähetyksen elopäivät
Lohjalla 18.−20.8.2017
Medialähetyksen elopäivillä Lohjan
Vivamossa ovat keskiössä kohtaaminen
ja keskinäisen yhteyden kokeminen.
Tarjolla on ravitsevaa raamatunopetusta
ja tasokasta musiikkia. Lisäksi esillä ovat
Kiinan medialähetystyön ja reformaation
merkkivuoden teemat.
Kirkkohallituksesta on lauantaina 19.8.
mukana reformaation merkkivuoden
koordinaattori Timo-Matti Haapiainen.
Messussa sunnuntaina 20.8. saarnaa
kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama.
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
senioreita, vapaaehtoisia ja työntekijöitä
on mukana ohjelmaa suorittamassa.

Kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt!
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Huhtikuussa aloitetaan Johanneksen evankeliumi
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Kuuluvuusalueita
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 ja 91,8 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, Turku
107,3 MHz ja Vaasa 98,8 MHz.
Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsinki 103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 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, Parkano 99,6 MHz,
Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9
MHz, Pori 98,3 MHz, Pylkönmäki 90,5
MHz, Rauma 107,7 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 neljännellä kierroksella
käsitellään lähiviikkoina loppuun neljäs
Mooseksen kirja. Huhtikuun puolivälissä
on vuorossa Johanneksen evankeliumi.
Runsaan 5,5 vuoden aikana käydään
läpi koko Raamattu, lähes jae jakeelta.
Tulevina kuukausina edetään Raamattua
seuraavasti:

MAALISKUU

Viikko 13 4. Moos. 20:1−24:14

HUHTIKUU

Viikko 14 4. Moos. 24:15−31:12
Ma 3.4. Teemaopetus
Viikko 15 4. Moos. 31:13−36:13,
Johdanto Johanneksen evankeliumiin ja
Joh. 1:1, 14, 18
Viikko 16 Joh. 1:2−3:13

Viikko 17 Joh. 3:14−5:47

TOUKOKUU

Viikko 18 Joh. 6:1−7:52
Ma. 1.5. Teemaopetus
Viikko 19 Joh. 8:1−11:2
Viikko 20 Joh. 11:3−13:18
Viikko 21 Joh. 13:19−16:11
RAAMATTUA OPETTAA radiopastori
Jukka Norvanto. Toimittajana ja juontajana toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka
sijaistaa Elina Vaittista elokuun 2017
loppuun. Mukana lähetysaiheisia haastatteluja.
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kuullaan ajankohtainen
teemaohjelma. Huhtikuun teemaopetus
radioidaan 3.4. ja toukokuun teemaopetus
vapunpäivänä 1.5.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN
(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi
seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja klo 6), Järviradiossa
ma‒pe klo 6.30.
Opetukset ovat kuultavissa myös internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta www.sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät myös
jo radioidut opetukset ja tulevien opetusten päivittäiset otsikot.
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.

Rkk-ohjelman 20-vuotisjuhlalähetyksessä

Leena Punkari

Leena Punkari

RADIO DEIN STUDIOSSA oli
lämmin tunnelma ja vielä lämpimämmät olosuhteet, kun Raamattu
kannesta kanteen -ohjelma täytti 20
vuotta juhlaohjelmassa 3.3.2017.
Paikan päällä äänessä olivat radiopastori Jukka Norvanto, ohjelmaa
toimittaneet Inga-Lill Rajala, Elina
Vaittinen ja Elina Tuohisto-Kokko,
juhlaohjelman juontajat Merja Kauppinen ja Ilkka Kastepohja sekä Radio
Dein toimitusjohtaja, päätoimittaja
Kirsi Rostamo.
Yrittäjä Oskar Vilkevuori huolehti
juhlaohjelman radioinnista ja Sansan
väestä varainhankinnan koordinaattori Erkki Salo kuvasi ja välitti sen
Rkk-ohjelman Facebook-seinälle.
PYYDETTYJÄ PALAUTTEITA

kertyi illan mittaan kymmeniä ja taas
kymmeniä tekstiviesteinä ja Facebookin kautta. Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) raamatunopetusohjelmaa

Juhlalähetyksessä Merja Kauppinen (vas.), Jukka Norvanto, Kirsi
Rostamo, Oskar Vilkevuori, Inga-Lill Rajala, Ilkka Kastepohja, Elina
Tuohisto-Kokko ja Elina Vaittinen.
kiiteltiin ulkomaita myöten.
Tässä kuitenkin osa tekstiviestiä
Suomesta: ”Tosi kiva, kun olette olemassa ja siellä nyt! Ohjelma on ollut
kuin majakka elämässäni, näyttänyt
suunnan niin monen monta kertaa.
Vuosien varrella aina olen palannut

kuuntelemaan Rkk:ta ja saanut ahaaelämyksiä, kokenut suurta lohdutusta. Armo kirkastunut, tieto lisääntynyt. Uskon, että on tehnyt minusta
’tolkun’ kristityn erilaisten virtauksien keskellä.”

“Antakaa, niin
teille annetaan.”

Kristitty on kuin lammaspaimen Hyvän Paimenen
seuraajana. Meillä kaikilla on aikaa, kykyjä ja voimavaroja käyttääksemme niitä läheistemme,
itsemme ja Jumalan parhaaksi.
Anteliaat ihmiset saavat kokea hyvää mieltä siitä,
että säännöllisesti vaikuttavat elämäntavallaan,
ajankäytöllään ja tuellaan. Elämä on silloin
muutakin kuin minä itse.
Jeesus sanoo: "Antakaa, niin teille annetaan.
Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja
kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Niin
kuin te mittaatte, niin teille mitataan."
- Luukas 6:38 Taivasmatkalainen luopuu muutamasta "lampaastaan" Jumalan valtakunnan hyväksi. Hän tietää,
että Taivaan pankissa "lampaat" ovat turvassa ja
korko on paras mahdollinen.

Päivämäärä
1.-31.7.2017
Hinta
450€ + matkakulut
Ikä
16+
Paikka
Kroatia, Kutina

Kuvat jensarbogast.de

Summer Mission School

Lähde mukaan opiskelemaan lähetystyön ja median maailmaa Raamatulla
höystettynä. Neljän viikon aikana
opit perusasiat videotuotannosta ja
pääset kokeilemaan erilaisia tehtäviä
kuvaustiimissä. Kesäkoulun tarkoituksena on antaa nuorille kokemus ja
valmiuksia lähetystyön tekemiseen
median kautta.
Lue lisää:
sansa.fi/summermissionschool
Ota yhteyttä
summermissionschool@gmail.com
+358 50 341 5303
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Tapahtumia huhti−toukokuussa 2017
▶ 17.4. LAPPEENRANTA/Lauritsala Kirkko, Kauppalankatu
1, klo 10 messu, saarna Matti
Korpiaho (seniori). Messun jälkeen Hanna-työn esittely, Tuula
Korpiaho (seniori).

▶ 20.4. Aura Srk-talo, Sillankorvantie 5, klo 13−14.30 lähetyspiiri, Seija Niemi (H-lähettiläs).

▶ 21.4. Kajaani Karoliinan kammari, Brahenkatu 14, klo 16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen (seniori).

▶ 22.4. Sotkamo Vuokatinranta (SRO), Vuokatinrannantie 8,
Naistenpäivillä klo 13 raamatunopetus Matka Kuninkaan Pojan
häihin, Pirjo Juntunen (seniori).
▶ 23.4. MÄNTTÄ-VILPPULA

Mäntän kirkossa, Länsitorinkatu
2, klo 10 messu, saarna Marko
Pihlajamaa. Lähetystilaisuus
Mäntän srk-talo, Kirkkokatu 6,
Pihlajamaa.

▶ 24.4. Kerava Kalevan srk-talo,

kielisen lauluilta, Matti Korpiaho
(seniori) ja Marko Pihlajamaa.

▶ 2.5. Nokia Kahvila-Puoti

Kulmakivi, Härkitie 12 B, klo 18
lähetysilta. Hanna-työ puhuu niiden naisten ja tyttöjen puolesta,
joiden oma ääni ei kuulu, Liisa
Heinänen (H-lähettiläs).

▶ 4.5. TAMPERE/Eteläinen srk
Vuoreksen srk-koti, Vuoreksen
puistokatu 87, klo 18.30 Vuoreksen Hanna-piirin kevätjuhla,
vieraana Liisa Heinänen (H-lähettiläs).

▶ 9.5. HELSINKI/Haaga Huo-

palahden kirkko, Vespertie 12,
klo 13−14.30 lähetyspiiri, Juha
Auvinen.

▶ 12.5. Äänekoski Srk-keskus,

Vellamontie 1, klo 17.30 lähetyspiiri. Toivoa naisille, Hanna-työn
ohjaaja Satu Hauta-aho.

▶ 17.5.HELSINKI/Pitäjänmäki
Pajamäen srk-koti, Pajamäen-

Ritakatu 2, klo 13−13.30 Hannatyöstä kertomassa Jaana Lescelius (H-lähettiläs).

tie 14, klo 14−15.15 lähetyspiiri.
Esillä Intian-työ Marjut ja Amarjit
Chugh (seniorit).

▶ 30.4. Hyvinkää Vanha kirkko,
Uudenmaankatu 13, klo 18 Viisi-

▶ 21.5. VANTAA/Rekola Pyhän
Andreaan kirkko, Kustaantie 22,

klo 10 messu, saarna Matti Korpiaho. Lähetystilaisuus messun
jälkeen, Korpiaho (seniori).

▶ 21.5. ESPOO/Tuomiokirkkosrk Auroran kappeli, Heinie-

menpolku 1, klo 12 messu, Eeva
ja Jari Vähäsarja.

▶ 25.5. Harjavalta Kirkko,
Kirkkokuja 2, klo 10 messu, kolehtipuhe Eeva ja Jari Vähäsarja.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Vähäsarjat.
▶ 25.5. PORI/Teljä Teljän kir-

kossa, Koivikonpuistikko 50, klo
10 messu Eri perinteistä yhteiseen todistukseen. Mukana Katja
Pihlajamäki (H-lähettiläs).

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 Hannalähettiläät (H-lähettiläs) sekä
Sansan hallituksen jäsenet.

SUSANNA PELTONEN hallituksen varajäsen

Sana on oiva lahja valmistuvalle
OLEN 48-VUOTIAS ERITYISOPETTAJA Tammelasta ja
Sansan hallituksen tuore varajäsen. Lähdin ehdolle rovasti Juhani Routasalon kyselystä, ja tässä sitä nyt ollaan.
Perheeseeni kuuluvat puolisoni Juha ja viisi aikuista lasta
perheineen. Ilokseni saan olla myös kolmen pienen lapsenlapsen mummi.
Olen tullut uskoon 15-vuotiaana voimakkaan kutsun
johdosta ja saanut kulkea Herrani kanssa jo yli 30 vuotta.
Taipaleeseen on mahtunut monenlaista.
TOIMIN TAMMELAN SEURAKUNNAN vapaaehtoisena

lähetyssihteerinä. Sanan ja lähetyksen illat, joissa lähetyskenttien ajankohtaiset terveiset ja sananjulistus kulkevat
rinnakkain, ovat minun ja mieheni vastuulla. Tältä näköalapaikalta olen saanut jo vuosia seurata lähetysjärjestöjen
työtä ja evankeliumin julistusta. Sansan työ on seurakunnassamme vahvasti edustettuna.
Pyhäkoulutyöni on vaihtunut Donkkis-toimintailtoihin,
joita on järjestetty seurakunnassamme jo useana vuonna.
Teen Donkkis-työtä varhais- ja nuorisotyön työntekijöiden
kanssa. Se on levinnyt myös Tammelan kouluihin ja mahdollistanut lasten kohtaamisen ja Jumalan sanan julistamisen koulupäivien aikana.
Raamattulähetystyötä teen Gideon-järjestössä yhdessä
mieheni kanssa. Käymme gideonsisarten kanssa keväisin ja
syksyisin jakamassa Uudet testamentit valmistuville lähi- ja

sairaanhoitajille. Sana on oiva lahja valmistuvalle.

KOEN TÄRKEÄKSI TOIMIA seurakunnan ja kotikuntani

luottamustoimien kautta yhteisömme parhaaksi. Erityisesti perheet, koululaiset ja vanhukset ovat sydäntäni lähellä. Sanakin kehottaa meitä (Jer. 29:7): ”Ja harrastakaa sen
kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja
rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän
menestyksenne.”

SANSAN TOIMINTAAN OSALLISTUN seutukunnallani kokoontuvassa Hanna-piirissä. Rukousillat keräävät kuukausittain meitä naisia yhteen ympäristöpaikkakunnilta vakavien aiheiden äärelle. Olemme myös osallistuneet yhdessä
Hanna-työn naistenpäiville ja järjestäneet päivät Forssassa.
Vuonna 2012 juonsin mieheni kanssa perjantai-illan tilaisuudet Medialähetyspäivillä Forssassa.
Sansan työ, erityisesti medialähetystyö on tehnyt minuun vaikutuksen. Sen tavoittavuus on valtavaa, ja
seuraan työtä ja sen mahdollisuuksia mielenkiinnolla.

VUOSIEN VARRELLA OLEN tutustunut lähetystyöntekijöihin ja sananjulistajiin yli seurakuntarajojen ja huomannut, että ilosanoman kertominen Jeesuksesta on meidän kaikkien uskovien yhteinen tehtävä.
Leena Punkari
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Medialähetystyö kantaa hedelmää
Kambodžassa ja Indonesiassa
MUKANA MISSIOSSA Kambodžalaiset ovat avoimia evankeliumille, eivätkä viranomaiset rajoita lähetystyötä.
Hiljattain Suomessa vieraillut Eugene Lim kertoo, että medialähetysjärjestö TWR:n työ on edennyt maassa nopeasti.

Annaleena Pakkanen

K

ambodža ja Indonesia ovat
esimerkkejä maista, joissa
medialähetystyö sujuu
hyvin ja kantaa hedelmää.
TWR:n resurssikehitysjohtajana
Aasiassa työskentelevä Eugene Lim
muistuttaa, että vaikka Indonesia on
maailman suurin muslimimaa, sen
hallinto on maallinen. Siksi siellä voi
radioida kristillisiä ohjelmia ja perustaa esimerkiksi kuuntelijaryhmiä.
Toisaalta Indonesiassa muslimitkin tekevät aktiivista lähetystyötä.
Samaa tapahtuu muuallakin Aasiassa, singaporelainen Lim tietää:
– Uutisissa puhutaan lähinnä
Indonesiasta, mutta islamisaatio
on käynnissä myös Thaimaassa,
Malesiassa, Kiinassa ja Intiassa. Intia
mielletään hinduvaltioksi, vaikka
muslimien osuus prosentteina on
siellä melko korkea ja he tekevät
voimakasta lähetystyötä. Pakistan
ja Afganistan ovat muslimimaita, ja
Bangladeshissakin islam kasvaa.

Kiinalaisia kohti mobiilisti

Esimerkkinä maista, joissa kristillinen mediatyö on erityisen haasteellista, Eugene Lim mainitsee PohjoisKorean. Maan viranomaiset eivät
halua kansalaistensa kuuntelevan radiota, sillä radio välittää tietoa muun
maailman tapahtumista. Myöskään
TWR:n työntekijät eivät voi matkus-

taa Pohjois-Koreaan.
– Käytämme välimiehiä viemään
radioita maahan. Kristityt voivat
kuunnella ohjelmia vain silloin, kun
viranomaiset eivät ole paikalla. Radiot on piilotettava huolella.
− Pakistanissa ja Afganistanissa
mediatyötä vaikeuttavat ääri-islam
ja jatkuva terrori-iskujen vaara.
Japanilaiset ovat haluttomia kuulemaan vieraista uskonnoista. Kiinassa
viranomaiset eivät halua kristillisten ohjelmien houkuttelevan suuria
yleisöjä, joten he rajoittavat median
käyttöä, Lim kuvailee Aasian-työn
rajoitteita.
– Älypuhelin ja mobiilisovellukset
ovat hyvä keino tavoittaa kiinalaisia.
Mutta koska viranomaiset estävät
ulkomaisten nettisivustojen ja sovellusten käyttöä, kehitämme kiinalaisia sovelluksia.
Muun muassa pörssiyhtiön rahoitusjohtajana aiemmin työskennelleen
Eugene Limin mukaan yhä useampi
kiinalainen on kiinnostunut tienaamaan rahaa, eikä pohdi hengellisiä
asioita. Koska työikäisiä on vaikeampi tavoittaa, TWR keskittyy Kiinassa
enemmän lapsiin ja ikäihmisiin sekä
maaseudulla asuviin, joilla ei useinkaan ole kirkkoa lähellä.

Radion rinnalla uusia viestimiä
Medialähetystyö tavoittaa ihmisiä,
jotka muuten olisivat tavoittamat-

Leena Punkari

– Rukoilkaa työntekijöillemme Aasiassa turvallisuutta. He kohtaavat monia vaaroja,
erityisesti kristittyjä vastustavien äärijärjestöjen taholta. Myös viranomaiset voivat olla
ankaria eivätkä salli lähetystyötä, sanoo singaporelainen Eugene Lim TWR:sta.

tomissa. Yhä useammalla aasialaisella on varaa älypuhelimeen, jolla
voi kuunnella myös radio-ohjelmia.
Toisin paikoin TWR edelleen jakaa
vähävaraisille kuuntelijoille radioita
ja helppokäyttöisiä kuuntelulaitteita.
Radiolähetysjärjestöksi aikanaan
perustettu TWR tekee työtä yhä
enemmän internetissä ja mobiilisovelluksilla. Kristillistä sisältöä
jaetaan myös erilaisilla äänentoistolaitteilla ja muistikorteilla. Pikku-

riikkisiä muistikortteja voi huomiota herättämättä kuljettaa ja antaa
eteenpäin – toisin kuin vaikkapa
Raamattuja.
– Aasialaisilla on aiempaa enemmän viestimiä. Heillä on aiempaa
paremmat mahdollisuudet kuulla
evankeliumi, ja meillä lähetystyöntekijöillä on enemmän mahdollisuuksia tavoittaa heitä, Eugene Lim
iloitsee.

Kairossa pian pommi-iskun jälkeen
KIRJE KENTÄLTÄ Kävin työtoverini Christiana Cyprin kanssa Kairossa SAT-7 Egyptin studiolla. Mukana oli myös arabiankielisten kanavien
johtaja George Makeen. Arvioimme yhden ohjelman raportointia varten, ja haastattelimme kaikkia sen tekoon osallistuneita tuottajista
käsikirjoittajiin. Samalla saatoimme tavata kasvotusten monia arabiankielisten lastenohjelmien tuottajia ja keskustella ohjelmista.
Sirpa Rissanen

MATKUSTIMME Kairoon pian

pommi-iskun jälkeen. SAT-7:n
Bridges-ajankohtaisohjelma (Sillat)
televisioi heti lähetyksen, jossa haastateltiin läsnä olleita ja kirkkojen johtajia. Kamerat olivat paikalla myös

uhrien hautajaisissa.
Egyptissä on SAT-7:llä 5,5 miljoonaa katsojaa, ja ohjelmassa haluttiin viestittää tukea maan vähemmistökristityille.
Pommi-iskussa kairolaiseen
koptikristittyjen kirkkoon kuoli 24

SAT-7

Sirpa Rissanen, Essam Nagy ja Christiana Cypri SAT-7 Egyptin studiolla. Nagy tunnetaan
arabiankielisen lastenkanavan, SAT-7 Kidsin, Mr. Know’na. Hän vierailee toukokuussa
Kirkkopäivillä Sansan kutsumana.

ihmistä ja loukkaantui yli 40, heistä
suurin osa naisia ja lapsia. Ajoimme
paikan ohi ja näimme rikkoutuneet
ikkunat.

SAT-7:N arabiankielisten kanavien
johtaja George Makeen on egyptiläinen. Hän arvioi, että muutoksen
Lähi-itään tuo uusi sukupolvi, kunhan koululaitos uudistuu.
Nykyisin Egyptin valtion kouluissa on unohdettu täysin maan 2 000
vuotta vanha koptikirkon historia.
Uskonnon tunneilla kristityt menevät erilliseen luokkaansa, mikä
Makeenin mukaan leimaa kristityn
vähemmistön jo koulussa ja estää eri
ryhmien normaalin kanssakäymisen.
Kristityille ei anneta mahdollisuutta
kertoa omasta uskostaan, jotta muut
voisivat ymmärtää heitä.
STUDIOSSA lastenohjelmien tuot-

taja, käsikirjoittaja ja juontaja Essam

Nagy kertoi Syyrian konfliktin näkyvän hänen ohjelmassaan Miksi on
näin?.
− Ennen vuoden 2011 arabikevättä lapset soittivat ohjelmaani ja
kysyivät kysymyksiä, kuten: Miksi
taivas on sininen? Nyt heidän kysymyksensä ovat: Miksi Jumala on
hyljännyt meidät? Miksi Jumala ei
auta meitä?
Essam uskoo rukouksen voimaan
ja haluaa opettaa myös lapset rukoilemaan itsensä, toistensa ja perheidensä puolesta. Ohjelman viime
kausi keskittyikin rukoukseen.
− Tunisialainen, 20-vuotias nainen
katsoi ohjelmaani perheeltään salaa.
Kun muu perhe sai tietää, he kielsivät. Sitten tytön veli joutui onnettomuuteen ja sairaalaan. Perheen äiti
pyysi tyttöä ottamaan yhteyden minuun ja rukoilemaan pojan puolesta.
Kun poika parantui, myös veli ja äiti
alkoivat seurata SAT-7:n kanavaa.
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