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JUHA AUVINEN

toiminnanjohtaja

Innokkaasti Herran työssä
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN (Sansa) työssä minua on yli 15 vuoden ajan innostanut
sen näkeminen ja kuuleminen, mitä Jumala tekee
sanansa kautta eri puolilla maailmaa.
Eri-ikäiset miehet ja naiset, lapset ja nuoret
esimerkiksi Intiassa, Kiinassa, Mongoliassa, Lähiidässä, Itä- ja Länsi-Afrikassa kohtaavat ehkä ensi
kertaa radion, television, internetin tai sosiaalisen
median ääressä Kristuksen. Hänen rakkautensa
vapauttaa synnin, kuoleman ja pahan vallasta ja
tekee ihmiset eläviksi. Syntyy uusia seurakuntia ja
kirkot kasvavat.
KUN SANSAN JA SEN yhteistyökumppanien

mediatyö vie vapauttavan sanoman lähes kahden
miljardin ihmisen ulottuville Aasiassa, Afrikassa ja
Euroopassa, se ei voi olla jättämättä jälkeä. Monet
kokevat ensi kertaa elämässään rauhan ja rakkauden. Monille avautuu ensi kertaa toivo paremmasta.
Jotkut kokevat paranevansa sairauksista, joihin
mikään muu ei ole auttanut. Toiset saavat apua
ulkoisiin olosuhteisiinsa ja rohkaistuvat ymmärtämään, että Jumalan luomina ja Kristuksen lunastamina heillä on ihmisarvo ja he voivat vaikuttaa
elämänsä suuntaan.

EVANKELIUMIN MUUTOSVOIMA on todellisuutta tänään niin kuin se oli Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana. Tähän ydinjuureen johdattaa
myös 500 vuotta sitten tapahtuneen uskonpuhdistuksen keskeinen pyrkimys takaisin alkulähteille, Jumalan sanaan, sen todeksi elämiseen ja sen
eteenpäin kertomiseen.

”Evankeliumin muutosvoima on
todellisuutta tänään niin kuin se oli
Jeesuksen maanpäällisen elämän
aikana.
REFORMAATION SANOMAN levittämisessä
merkittävä apu oli kirjapainotaidon keksiminen
ja hyödyntäminen. Nyt digitaalinen media välittää sanoman Jumalan rakkaudesta reaaliaikaisesti
kaikkialle maailmaan.
Mahdollisuudet ja välineet ovat rajattomat. Intoa
ja osaamistakin on. Kun vain olisi tarpeeksi tekijöitä
ja tukijoita sekä riittävästi varoja vastata yhteistyökumppanien pyyntöihin, sillä erilaisten viestien
kilpajuoksu ihmisten huomiosta vain kiihtyy.
SAMANAIKAISESTI MAAILMA monimutkaistuu
ja moniarvoistuu. Erilaiset uhkakuvat luovat epävarmuutta ja syövät uskoa tulevaisuuteen. Nämä
ilmiöt haastavat kirkkoja ja lähetystyötä vahvistamaan toivon viestiä.
Apostoli Paavali tarjoaa rohkaisun sanan kirjeessään korintilaisille: ”Olkaa vahvoja ja järkähtämättömiä ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä.
Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä
hukkaan.”
Parasta on, että Toimeksiantaja itse on lupauksensa mukaan kanssamme kaikki päivät maailman
loppuun asti.

Vapauteen Kristus vapautti meidät!
KRISTITYN VAPAUS (8.10.) on
meidän kristittyjen suurimpia aarteita.
Kristus on vapauttanut meidät erityisesti
kahdesta asiasta.
Ensin hän vapautti meidät synnin
vallasta. Synti vallitsee meitä, jos meillä
ei ole anteeksiantoa, sovitusta. Silloin
synti määrää, mitä saamme tehdä ja mitä
emme. Synnin valta elämäämme näkyy
ja on hyvin musertava ja lohduton.
Toiseksi Kristus vapautti meidät
oman itsemme tekemisestä, muokkaamisesta kelvolliseksi Jumalalle. Voimme
täysin luottaa, että Kristuksessa meidät
on tehty kelvollisiksi. Siinä on kaikki.
Siinä on tarpeeksi, eikä mitään jää vaille.
KUN OLEMME vapaat, voimme luottaa,
että Jumala teki meidät kelvollisiksi
Kristuksen sovituksen tähden. Silloin

voimme levätä siinä armossa. Olemme
vapaita synnin vallasta ja itsemme kelvolliseksi muokkaamisesta.
Jumala kutsuu meitä tähän vapauteen,
jotta voisimme rakastaa läheisiämme ja
etsiä heidän parastaan. Ei siksi, että saisimme siitä hyötyä vaan siksi, että meitä
on ensin rakastettu. Siksi, että tiedämme
sen olevan oikein. Me vaihdamme synnin
kahleen rakkauteen. Rakkaus saa meidät tekemään hyviä, pyhiä asioita, mutta
teemme ne rakkaudesta, emme pakosta
tai orjuudesta.
Samalla meidät on vapautettu osoittamaan rakkautta kaukana asuville ja
auttamaan heitä löytämään vapauden
Kristuksessa. Siksi olemme mukana
lähetystyössä viemässä tätä vapautusta
synnin vallasta, maan ääriin asti.

Aura Laihinen

Timo Reuhkala

Leena Punkari
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LÄHDE MUKAAN Sansan työnte-		
kijöitä, seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen
jäseniä sekä Sansa- ja Hanna-lähettiläitä
voi kohdata tilaisuuksissa.
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Pääosassa Ruutin kirja ja Samuelin kirjat.

MUKANA MISSIOSSA TWR:n Toivoa
naisille/Hanna-työn kansainvälinen
johtaja Peggy Banks on kokenut kovia.
Nyt hän haluaa evankelioida ja auttaa
muita naisia.

taivaaseen.

RUKOUS

SAT-7

Kannen kuva
SAT-7

David on oppinut ’haistamaan’
epärehellisyyden, kirjoittaa
puoliso Marja-Liisa Ezzine
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.

Sansan seniorityöntekijä David Ezzine on 9. lokakuuta alkavalla viikolla Pariisissa kuvaamassa
tiiminsä kanssa 26 uutta Kotikirkko-ohjelmaa.
Tämän Lähde-numeron kannessa on ranskalaisen TV2-kanavan meikkaaja Sophie Doiteau, joka
meikkaa myös Kotikirkko-väen. Sivut 13 ja 17.

Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat käyttää
osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain (22.4.1999) mukaista
asiakasrekisteriä. Rekisteriseloste on saatavissa Sansan
kotisivuilta osoitteesta: sansa.fi /asiakasrekisteri.
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 4/2017 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään
aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä arabiankielinen tv-työ ja palautteet sekä mandariinikiinankielisen Radioseminaarin johtajan ja Toivoa naisille/Hanna-työn johtajan elämänvaiheet ja työajatukset. Lisäksi
piipahdetaan vielä Medialähetyksen elopäivillä Lohjalla ja Sansan tilaisuuksissa Kirkkopäivillä Turussa.
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Mervi Viuhko

Tea Rasi siirtyi Sansan
palvelukoordinaattoriksi
KASVATUSTIETEIDEN
MAISTERI, TUOTEKEHITTÄJÄ TEA RASI, 44, aloitti 1.

Sansa

lokakuuta palvelukoordinaattorina Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) seurakuntapalveluissa. Hän on työskennellyt
Sansassa 1. huhtikuuta alkaen
va. yhteyspäällikkönä. Lokakuussa Anitta Vuorela palaa
yhteyspäälliköksi ja Marja
Soikkeli vuorotteluvapaaltaan
sidosryhmäpäälliköksi.
Tea Rasi on monipuolisesti perehtynyt koulutuspalveluihin ja kehittämiseen. Hän on valmistunut
palveluliiketoiminnan osaajaksi Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulusta. Hän on pitkään työskennellyt Tampereella, muun muassa Opetusalan koulutuskeskus Educodessa ja edeltäjässä Opekossa sekä
Tampereen teknillisen korkeakoulun täydennyskoulutuskeskus Edutechissa.
Rasi asuu Kangasalla, jossa hän tekee osan viikkoa
etätöitä. Hänen perheeseensä kuuluvat aviopuoliso ja
kaksi poikaa, 16- ja 19-vuotiaat.

Kroatiasta kävi vieraita
juhlimassa 100-vuotiasta

PIISPA BRANKO BERIC ja oikeustieteen tohtori
Samir Vrabec, joka on kirkolliskokouksen ja Osijekin
seurakunnan vanhimmiston jäsen, kävivät toukokuun
lopulla Suomessa. He osallistuivat Hyvinkään seurakunnan satavuotisjuhlallisuuksiin ja vierailivat pitkäaikaisen yhteistyöjärjestön, Medialähetys Sanansaattajien (Sansa), toimitalossa.
− Kroatian evankelinen kirkko on pieni, mutta
seurakuntia on nykyisin kuitenkin kymmenen ja sivuseurakuntia useita. Meitä jäseniä on vain noin 3 500
ja asumme hajallaan eri puolilla maata, kuvasi piispa
Beric, joka toimii myös Osijekin seurakunnan kirkkoherrana.

KROATIAN EVANKELISEN KIRKON juuret ulottu-

vat varhaiseen reformaation aikaan. Martti Lutherin
tunnettuna työtoverina toimi kroatialainen Mathias
Vlacius Illiricus.
Sansa on tehnyt yhteistyötä kirkon kanssa vuodesta 1977. Vuosikymmenten varrella Sansalla on ollut
useita lähetystyöntekijöitä Kroatiassa. Kutinan seurakunnassa työskentelee nykyisin pastori Elina Braz de
Almeida, joka tosin on nyt vanhempainvapaalla.
– Sansan kanssa olemme yhdessä voineet toteuttaa erilaisia hankkeita. Yksi niistä on radio-ohjelmien
aloittaminen paikallisradioaseman kautta, piispa Beric
kertoi.
Leena Punkari

Berliinin massiivinen messukeskus, Messe Berlin, oli Saksan kirkkopäivien keskeinen tapahtumapaikka, vaikka tilaisuudet oli hajautettu käytännössä koko Berliiniin. Kenttäalueella sen yhteydessä saattoi levähtää ja
virkistäytyä. Siellä oli monenlaisia myyntikojuja ja välillä myös ohjelmaa.

”Kristinusko ei Euroopassakaan
ole iltaruskon uskonto”

Protestanttisilla kirkkopäivillä Saksassa tuli Sansan verkostotoiminnan
johtaja Mervi Viuhkon mukaan tunne, että koko maailma on läsnä. Hän koki,
ettei kristinusko Euroopassakaan ole mikään iltaruskon uskonto. Kirkkopäivät myös näkyivät Berliinissä, jossa pääosa tapahtumista järjestettiin.
Leena Punkari

SAKSALLA ON Protestant-

tisten kirkkopäivien toteuttamisesta kokemusta vuodesta 1949.
Tänä vuonna niitä vietettiin
toukokuun loppupuolella
pääosin Berliinissä, seuraavat
pidetään vuonna 2019 Dortmundissa.
Noin 2 500 yksittäisestä
tapahtumasta pääosa oli hengellisiä tilaisuuksia: hartauksia,
jumalanpalveluksia, konsertteja
ja eri aiheisiin keskittyneitä työpajoja.
Aamut aloitettiin raamattutunneilla, joiden pitäjinä oli
myös poliitikkoja. Esimerkiksi
lauantaiaamuna saattoi valita
Saksan valtiovarainministerin,
Kirkkojen maailmanneuvoston
pääsihteerin tai keskuskomitean puheenjohtajan ja Euroopan
kirkkojen konferenssin pääsihteerin (isä Heikki Huttunen)
raamatunopetuksista.

Kirkkopäivien väri vaihtuu
joka kerta. Tänä vuonna se oli
oranssi, joka liehui lipuissa ja
vilahteli ihmisten huiveissa, joita monet keräävät eri vuosilta.
Keisari Vilhelmin muistokirkon
vieressä oleva uudenaikainen
tornirakennus oli verhottu
oranssiin kankaaseen. Myös
logo ja teema Sinä näet minut
toistuivat.
Kirkkopäivien Mahdollisuuksien torilla oli satoja
näytteilleasettajia kuudessa
hallissa ja kahdessa kerroksessa. Saksalaisella ERF-järjestöllä,
joka on TWR:n yhteistyökumppani ja tuttu taho Sansassakin,
oli nykyaikainen näyttelypiste.
Kirkkopäivien oma lehti
ilmestyi päivittäin. Saksalaisissa
lehdissä ja tv-kanavilla näkyi
usein uutisia päiviltä. Kirkkopäivät päättyivät Wittenbergis-

sä juhlalliseen ulkoilmamessuun, joka televisioitiin.

Kirkkopäivät näkyvät
ja kuuluvat Saksassa

− Kirkkopäivät ovat Saksassa
käsite, joihin todella panostetaan. Ne näkyivät kaikkialla
Berliinissä, vaikka kaupunki
on hyvin maallistunut, Mervi Viuhko kertoo. Paikalla oli
suomalaisiakin osallistujia jo
yli sata.
− Verkostoitumiseen tarjoutui lukuisia hyödyllisiä tapaamisia erityisesti Mahdollisuuksien torilla. Yhteyksistä, tiedosta
ja ideoista kertyi runsaudenpulaa verkostotoiminnan kehittämiseen.
Viuhkoa ilahduttaa muun
muassa kohtaaminen piispa
Munib Younanin kanssa. Younan luopui keväällä Luterilaisen maailmanliiton puheenjohtajuudesta.

Uusi satelliitti kaksinkertaistaa
Parsin mahdollisen katsojamäärän
Sansa

FARSINKIELINEN kris-

Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa ja kansainvälisen
kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala neuvottelussa
Kroatian evankelisen kirkon edustajien, piispa Branko Bericin ja
oikeustieteen tohtori Samir Vrabecin, kanssa.

Päätösmessu televisioitiin Wittenbergistä

tillinen tv-kanava SAT-7 Pars
näkyy nyt myös Yahsatissa,
joka on Iranin katsotuimpia
satelliittialustoja. Yahsatia
katsoo noin 10 miljoonaa iranilaista kotitaloutta niistä 20
miljoonasta, joilla on satelliitti-tv. Siitä on nopeasti tullut
yksi yleisimpiä satelliitteja
farsia tai laajemmin persiaa
puhuville.
– Yahsatin suosio Iranissa
kasvaa. Sen avulla saavutamme aivan uuden katsojakun-

nan siellä ja muualla KeskiAasiassa, sanoo SAT-7 Parsin
kanavavastaava Panayiotis
Keenan.
Yahsat tarjoaa voimakkaan
signaalin erityisesti Iraniin ja
Afganistaniin. Sen vastaanottamiseen tarvitaan pienempi, halvempi ja vähemmän
huomiota herättävä lautasantenni kuin muita satelliitteja
käytettäessä.

YAHSAT kaksinkertaistaa
SAT-7 Parsin lähetysajan.
– Nyt lähetämme Yahsatin

kautta samaa ohjelmaa kuin
Hotbird-satelliitin kautta,
mutta suunnitelmamme on
tehdä sille oma ohjelmakartta, Keenan kertoo.
– Yahsatin ansiosta meillä
on aivan uusi katsojakunta,
joka luultavasti kaksinkertaistaa SAT-7 Parsin potentiaalisen, mahdollisen katsojamäärän. Lisäksi tällä satelliitilla ei
ole muita kristillisiä kanavia,
selittää SAT-7:n perustaja ja
toimitusjohtaja Terence Ascott.
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Reformaation merkkivuosi
– mission vuosi?

TEOLOGIA Reformaation merkkivuosihuuman keskellä on ratkaisevaa, mihin merkkivuosi meidät vie. Miten se uudistaa
kristittyjä ja kirkkoa? Mitä uusia polunpäitä se avaa? Miten se avaa kirkon todellista aarretta, evankeliumia?

Leena Punkari

Timo-Matti Haapiainen

L

okakuun lopussa tänä
vuonna vietetään reformaation alkamisen 500-vuotismuistoa. 31.10.1517 Martti
Luther julkaisi 95 teesiä,
joissa hän käsitteli muun muassa
oikeaa parannuksentekoa ja anekauppaan liittyviä ongelmia. Teesit
käynnistivät tapahtumien ketjun, joka
johti Lutherin ja hänen seuraajiensa
välirikkoon katolisen kirkon kanssa,
ja siten uuden luterilaisen tunnustuksen muodostumiseen.
Teesien julkaiseminen määrittyi jo
varhain tapahtumaksi, josta reformaation alku määriteltiin. Teesien
julkaiseminen on ollut keskeinen osa
luterilaista kertomusta reformaatiosta.
Kuten esimerkiksi teologi Timothy J.
Wengert kirjassaan Martin Luther’s 95
Theses toteaa, teeseissä näkyivät reformaation perusulottuvuudet: Lutherilla oli akateemisen teologian harjoittamiseen, kirkollisen elämän järjestämiseen ja hengelliseen elämään liittyviä
tavoitteita.
Toisaalta teesit sitoutuivat oleellisesti katoliseen uskoon ja kutsuivat
yhteiseen keskusteluun ja tarpeellisiin
korjausliikkeisiin. Kirkon jakautuminen ei ollut teesien tavoite. Monisyiset
poliittiset jännitteet, väärinymmärrykset ja molemmin puolin tehdyt
virhearviot osaltaan johtivat jakautumiseen.
Teesien julkaisupäivän valitseminen reformaation merkkipäiväksi kertoo menneiden vuosisatojen
luterilaiseen identiteettiin oleellisesti
kuuluneesta asettumisesta toiseen leiriin kuin katolilaiset. Vaikka luterilaisten tunnustuskirjojen kovaan ytimeen
kuuluvassa Augsburgin tunnustuksessa todetaan ”ettei siinä ole mitään,
mikä on ristiriidassa Raamatun tai
katolisen kirkon tai Roomankaan kirkon kanssa, sikäli kuin kirkon oppi on
isien kirjoituksista meille tunnettua”,
on reformaation historia suuressa
määrin vastakkainasettelun historiaa.

Ekumeenista
lähentymistä

On ilmeistä, että reformaation luomat
jakolinjat vaikuttivat kristillisen mission toteutumiseen. Eurooppa ja sen
kristityt kärsivät kolmikymmenvuotisesta sodasta ja muusta jakautuneisuudesta, mikä vaikutti kristilliseen
todistukseen. Vaikka Lutherin teologiassa oli tilaa lähetysnäylle, seuraavina
vuosikymmeninä ja -satoina luterilaisuus jähmettyi mission suhteen
paikoilleen.
Viime vuosisatoina noussut lähetysliike on johtanut paitsi lähetys-

Reformaation merkkivuoden periaatteisiin kuuluvat projektisihteeri Timo-Matti Haapiaisen mukaan ekumeenisuus (kristittyjen yhteinen), paikallisuus, tulevaisuus (uudistava) ja sen liittyminen Suomi 100 -juhlavuoteen soveltuvin osin. Puhe Medialähetyksen elopäivillä
Vivamossa Lohjalla.

aktiivisuuteen myös ekumeeniseen
lähentymiseen. Kristillisen lähetyksen
pohtiminen ja eläminen todeksi on
muuttanut kirkkojen ja yksittäisten
kristittyjen itseymmärrystä.
Oppikeskustelut luterilaisten ja katolilaisten välillä ovat johtaneet muun
muassa 31.10.1999 allekirjoitettuun
yhteiseen julistukseen vanhurskauttamisopista. 31.10.2016 Lundissa luterilaiset, katolilaiset ja muut kristityt
avasivat reformaation merkkivuoden
yhdessä. Lokakuun viimeinen päivä
on saanut uuden sävyn.

Armon tarpeesta ja
armollisuuden

Suomessa merkkivuotta on vietetty otsikolla Armoa2017!. Lisäksi on
pidetty esillä Luterilaisen maailmanliiton (LML) teemaa Jumalan armon
vapauttamat sekä alateemoja Pelastus
ei ole kauppatavaraa, Ihminen ei ole kauppatavaraa ja Luomakunta ei ole kauppatavaraa.
Armo nousee teemana luterilaisen
teologian ytimestä – Lutherin 95 teesistä saakka. Niiden mukaan ”Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin
evankeliumi” on kirkon todellinen
aarre. Jumalan armoa ihminen ei voi
ansaita teoillaan tai ominaisuuksillaan. Jumala vanhurskauttaa syntisen
armosta ja Kristuksen työn tähden.
Merkkivuosi tarjoaa mahdollisuuden
syventyä luterilaisen teologian muodostumiseen ja sisältöihin – Kristuksen ristiin.
Merkkivuoden otsikkoon on lisätty
vuosiluku ja huutomerkki. Nämä korostavat sitä, että merkkivuosi suuntaa katseensa historian lisäksi tähän
päivään ja tulevaisuuteen. Otsikko
on pyyntö. Me tarvitsemme armoa ja

”Miten armosta on puhuttava nykyihmiselle?
armollisuutta. Kristinuskon sanoma
elää yhä uusissa konteksteissa, ympäristöissä. Miten armosta on puhuttava
nykyihmiselle?

Kaupankäynnistä
Jumalan lahjoilla

LML:n teemat tarttuvat sekä ajattomiin että ajankohtaisiin kysymyksiin.
Pääteema korostaa Armoa2017!-otsikon tavoin Jumalan armoa ihmisen
pelastuksessa. ”Ei kauppatavaraa”
-teemat ohjaavat pohtimaan ihmisen
ja luomakunnan arvoa.
Jumalan luomistyö ja lahjat ovat itsessään arvokkaita. Niitä ei saa alistaa
kaupankäynnin välineiksi. Ihmiskauppa, luonnonvarojen riistäminen,
ihmisen alistaminen kasvottomille
markkinavoimille, mahdollisuuksien
epätasainen jakautuminen – nämä
kaikki ovat rikkomuksia Jumalan
tahtoa vastaan. 31.10.1517 julkaistuista teeseistä ensimmäinen kehotti
koko elämän mittaiseen parannuksen
tekoon. Merkkivuoden teemat sopivat
tuon teesin henkeen.
Merkkivuoden teemat avaavat
kristillisen mission moniulotteisuutta. Ne nostavat esille niin julistuksen
kuin palvelun, niin sanat kuin teot,
niin tämänpuoleisen kuin tuonpuoleisen. Niissä näkyy sekä paikallinen
että maailmanlaaja. Pelastus, ihmisen
arvokkuus ja luomakunnan merkitys
ovat kaikille ihmisille ratkaisevan tärkeitä teemoja.

Mihin merkkivuosi
meidät vie?

Reformaation merkkivuotta on vietetty viime lokakuun lopusta lähtien.
Sen vietto on saanut niin Suomessa
kuin maailmalla monia muotoja. Reformaation tarinaa on kerrottu teatterin, musiikin ja kuvataiteiden avulla.
Ihmiset ovat kokoontuneet syömään
ja juhlimaan 1500-luvun hengessä.
Reformaation merkitystä on avattu
monissa uusissa kirjoissa, seminaareissa ja muissa kokoontumisissa sekä
tiedotusvälineissä.
Merkkivuoden huuman keskellä
on syytä muistaa, että merkkivuoden
vieton merkitystä ei lopulta mitata
järjestettyjen tapahtumien määrällä, merkkivuoden aikana pidettyjen
puheiden kestolla tai merkkivuoden
ilmiöiden huomiolla sosiaalisessa mediassa.
Ratkaisevaa on, mihin merkkivuosi
meidät vie. Miten se uudistaa kristittyjä ja kirkkoa? Mitä uusia polunpäitä
se avaa? Miten se avaa kirkon todellista aarretta, evankeliumia?
Kirjoittaja, Reformaation merkkivuoden
2017 projektisihteeri, teologian tohtori
Timo-Matti Haapiainen on lyhentäen
muokannut Medialähetyksen elopäivillä
19.8. pitämänsä puheen Yhteys muodostettu läpi sukupolvien.
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Lohjalla muodostettiin YHTEYTTÄ
Medialähetyksen elopäivillä etsittiin ja muodostettiin yhteyttä varsin monin tavoin ja monin sanoin.
Niin monin, ettei kaikille esimerkeille riitä tilaa tässä Lähde-numerossa. Lämminhenkisiä päiviä vietettiin
Lohjan Vivamossa 18.−20. elokuuta.

Leena Punkari

Leena Punkari

P

äätösjuhlan puheenvuorossaan Lohjan kirkkoherra Juhani Korte käsitteli
erilaisia rajoja:
− Sanoma Jumalan
rakkaudesta voi olla rajaton ja rajat
ylittävä; olivatpa nuo rajat valtakunnan rajoja tai meidän ihmisten toinen
toisillemme asettamia.
− Mitä tapahtuu, kun rajat ylitetään? Mitä tapahtuu, kun rajat rikkoutuvat? Syntyy näiden Elopäivien
teeman mukaisesti yhteys.
− Yhteys muodostuu ihmisen,
sinun ja Jumalan, minun ja Jumalan
ja meidän välille. Silloin myös rajoja
ylitetään ja jotkin rajat menevät rikki.
Jumalan rakkauden seurauksena
olemme tänään täällä, ja tuo rakkaus
ylittää rajat.

Juhlaväkeä Medialähetyksen elopäivillä Vivamo-salissa keskustelemassa projektisihteeri Timo-Matti Haapiaisen
esittämästä kysymyksestä Miten reformaation merkkivuosi on kutakin koskettanut.

Yhteys muodostettu
toisiimme

Yhteys muodostettu
ihmiseen

Raamatullinen perusta kristittyjen yhteydelle avautuu Sansan hallituksen
varapuheenjohtajan, dosentti Timo
Vaskon mukaan esimerkiksi Paavalin
kirjeiden alussa ja lopussa olevista
tervehdyksistä. Niissä keskeistä on,
että olemme Jumalalle rakkaita.
− Se ei voi olla vaikuttamatta seurakunnan jäsenten väliseen keskinäiseen yhteyteen. Kukaan ei silloin ole
ulkopuolinen.
− Perusta yhteydelle Jumalassa
on tietysti evankeliumi Jeesuksesta
Kristuksesta. Jokainen erotuksetta
saa olla Hänestä osallinen ja kuulua
Jumalan kansaan.

− Meidät ihmiset on rakennettu niin
viisaasti, että meille tulee janon tunne, kun on aika juoda. Jano on siis
hälytysmerkki, joka suojaa meitä. Se
kertoo siitä, mitä puuttuu. Siitä, mikä
on meille vaarallista, jos tilannetta
ei korjata, Kansan Raamattuseuran
toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma
aloitti.
− Johanneksen evankeliumin 4.
luvussa tapaamme janoisen Jeesuksen. Hän oli kulkemassa yhdessä opetuslasten kanssa Juudeasta Galileaan.
Valitessaan matkareittiä Jeesus ja opetuslapset päätyivät ratkaisuun, jota
hurskas juutalainen ei olisi tehnyt. He
kulkivat Samarian läpi.

Mitä tapahtuu, kun rajat ylitetään?
Kun rajat rikkoutuvat? Syntyy näiden
Elopäivien teeman mukaisesti yhteys.
− Samarialaiset olivat sekakansaa,
joiden kanssa asioiminen saastutti. He
olivat epäpuhtaita, koska tuon alueen
väestö oli pakanoita tai ainakin puolipakanoita.
Saunaluoma totesi, että Jeesuksen ajatus ihmisen saastumisesta oli

kuitenkin toisenlainen. ”Ei ihmistä
voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos.”
(Mark. 7:15). Siksi Jeesus saattoi valita
tämän reitin ja kohdata Sykarin kaivolla syntisen naisen.

Lähetystyöhön siunattavina Vivamon kirkossa
Leena Punkari

Timo Reuhkala, Mervi Viuhko, Jarno Tepora, Juha Auvinen ja Jaakko Rusama siunasivat lähetystyöhön Erkki Salon ja Helmi Mikkolan (oik.) sekä Tiina Virtasen ja
Mikael Tunérin. Siunattavina oli myös Sansan vapaaehtoisia ja senioreita.

SÄRKYNEEN SYDÄMEN kirkko
Lohjan Vivamossa oli ääriään myöten
täynnä Medialähetyksen elopäivien
sunnuntaimessussa. Sen yhteydessä
oli matkaan- ja työhönsiunaamisessa
mukana sekä Sansan työntekijöitä
että vapaaehtoisia.
Tv-ohjaaja ja -tuottaja Mikael
Tunér siunattiin neljännelle työkaudelle SAT-7:n farsinkielisen satelliittitelevisiokanavan palveluksen, Tiina
Virtanen ensimmäiselle työkaudelle
hallinnon assistentiksi TWR-Euroopan palvelukseen, Helmi Mikkola
Sansan toimistosihteerin ja Erkki
Salo Sansan varainhankinnan koordinaattorin tehtävään.
Eläkkeelle jääneet Kroatian-lähetit
Marja-Liisa ja Jakov Mrcela siunattiin Sansan seniorityöntekijöiksi,
Riku Korkeamäki Oulusta kirkon ja
lähetyksen seniorityöntekijäksi. Marja Apilainen Sysmästä ja Pirjo Hintsa
Raisiosta siunattiin Toivoa naisille/
Hanna-lähettiläiksi, Tomi Stenvall

Lohjalta vapaaehtoiseksi aluetyöntekijäksi. Mrcelat asuvat Suomessa
ollessaan Nilsiässä.

SIUNAAMISEN toimittivat Kirkon
lähetysteologi Jaakko Rusama avustajinaan Sansan hallituksen puheenjohtaja Jarno Tepora, toiminnanjohtaja Juha Auvinen, kansainvälisen
kumppanuustoiminnan johtaja Timo
Reuhkala ja verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko.
− Lähetyskäskyssä Herra siirtää varsinaisen ihmisten kalastajan
tehtävänsä meille seuraajilleen, jotta
mahdollisimman moni pelastuisi synneistä (Matt. 1:21).
− Yhteinen tehtävämme on kertoa
maailmalle median kautta Herrasta,
joka pelastaa synnin, kuoleman ja
pahan vallasta, ja joka lupaa olla aina
kanssamme, kannusti Juha Auvinen
Yhdessä eteenpäin -päätösjuhlan puheessaan Vivamo-salissa.
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− Usein kuulee sanottavan, että
synti on sanottava synniksi. Valitettavan harvoin tämän ajatuksen lausujat
kuitenkaan toimivat Jeesuksen tavoin.
Johannes kuvasi Jeesusta sanoilla:
“Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”
(Joh. 1:14).
− Emme voi tietää, mitä kaikkea
ihmisten elämään kuuluu ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet erilaisiin elämänvalintoihin. Vääriinkin valintoihin.
Siksi on syytä enemmän kuunnella ja
kysyä kuin rientää arvioimaan ja tuomitsemaan. Samalla on syytä muistaa,
mistä minut itseni on armahdettu.

Yhteys muodostettu
palveluun

− Ristillä syntimme sovittanut Kristus
antaa sellaisen tulokulman elämään,
jossa nimeltä kutsutun ei tarvitse
jäädä nimettömäksi, unohdetuksi,
sivulliseksi, hylätyksi, kadonneeksi.
Muistamme, millä uupumattomalla
rakkaudella hän etsi kadonnutta ja
etsii edelleen, rovasti Eino Rauha Laihialta puhui. Hän vaikutti aikoinaan
Sansan hallituksessa.
− Emme ole seurakunnan keskellä vain palvelun kohteina vaan myös
toimimaan kutsuttuja. Me olemme
kastettuina ja Kristukseen uskovina
hänen lähettiläitään. Lähettilään tehtävä on kiitollisin sydämin ja mielin
viedä eteenpäin sovituksen sanaa,
joka huomioi koko ihmisen.
Rauha halusi erityisesti korostaa:
Ympäröivän maailman kohtaamista
uskon lujalta perustalta, koko ihmisen
huomioivalla evankeliumilla. Kristuksen ainutlaatuisuuden tunnustamista
pelastajana ja hänelle kunnian antamista. Huolenpitoa siitä, ettei kukaan
jäisi osattomaksi sovituksen suuresta
lahjasta. Toistemme auttamista näkemään armonajan mahdollisuus, mutta
myös sen rajallisuus.

Sansan mediatuottaja Merja Kauppinen haastatteli Vivamon nurmikolla Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokasta. Hän on myös pitkäaikainen vieraileva professori Kiinassa. Joka päivä jossain päin Kiinaa avataan uusi kirkko, vuosittain
kastetaan liki kaksi miljoonaa aikuista. Kasvavissa seurakunnissa on suuri pula koulutetuista työntekijöistä.
Leena Punkari

Rukoileminen, raamatunopetus, laulaminen ja veisaaminen elähdyttivät Elopäivien osanottajia Lohjalla Vivamon loma- ja kurssikeskuksessa. Siellä järjestetään Medialähetyspäivät myös ensi keväänä: 25.−27.5.2018.

Leena Punkari

Elopäivien perjantain juontanut kirkon ja lähetyksen seniori Pekka Kiuttu haastatteli Sansan vapaaehtoista aluetyöntekijää Päivi Leinoa, joka ”on ollut Sansan työssä mukana jo
ennen kuin järjestöä oli olemassakaan”. Päivi naureskeli opettajan puhuvan vaikka kaksi
tuntia, kun on vähänkin pohjaa.

Sansan tilaisuuksissa
toukokuun Kirkkopäivillä

Yhteys muodostettu Auttajaan

Marko Pihlajamaa

Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa
käsitteli Hesekielin kirjan 37. luvun kohtaa,
jossa profeetta näki laakson täynnä kuolleita
luita. Häntä kehotettiin julistamaan profeetan
sana luille, jolloin niiden ylle tuli liha ja nahka.
Jumalan henki teki ne sen jälkeen eläviksi.
− Kohta sijoittuu 500-luvulle eKr., jolloin
Juudan ja Benjaminin heimot olivat pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa. Tähtäyspiste on
erityisesti siinä, että pakkosiirtolaisuuden aika
päättyy tulevaisuudessa, ja Jumala tekee kansansa eläväksi.
− Mutta kohta kuvaa myös ihmisen hengellistä tilaa ilman Jumalaa. Silloin ihminen on
hengellisesti kuollut, eikä voi herättää itseään
hengellisesti elämään, ellei Jumalan Henki
häntä herätä. Jumalan sana ja sakramentit ovat
väyliä, joiden kautta Jumalan Henki toimii.
− Se tuo toivon sanan tälle maailmalle,
joka on usein kuivuneiden luiden kaltainen.
Tälle maailmalle on julistettava Jumalan sanaa,
joka herättää hengellisesti kuolleet. Tätä Sansa
julistaa median välityksellä, Pihlajamaa korosti.
Hänen mukaansa toivon sanomaan kuuluu
myös, että Jumalalla on viimeinen sana. Jeesuksessa meillä on rauha ja turva tämän maailman
ahdistuksen keskellä.

Turun Mikaelinkirkossa käytiin läpi Raamattu. Yhteyspäällikkö Anitta
Vuorela Sansan seurakuntapalveluista kyseli Jeremiana: ”Jumala, onko
minusta tähän tehtävään?” Blogissaan (sansa.fi) Anitta kirjoitti vähän aikaisemmin tutustuneensa varsin suorapuheiseen kaveriin lähemmin edellisenä talvena.
Tiina Virtanen

Katsoen yhdessä eteenpäin

Sansan hallituksen puheenjohtajan, emeritusprofessori Jarno Teporan mukaan meillä on ilo
katsoa yhdessä eteenpäin.
− Uskon, että meillä on sama toivo ja näky
tavoitehorisontissa, minkä toteuttamisessa
saamme olla mukana. Toivohan on sitä, jonka
emme vielä näe toteutuneen, mutta jota kohti
käymme. Kohti iankaikkista elämää Jumalan
yhteydessä ja taivaan kirkkaudessa, Tepora
sanoi Yhdessä eteenpäin -päätösjuhlassa.
− Kolmiyhteisen Jumalan tahto on, että
kaikki ihmiset pelastuisivat. Tähän sisältyy valtava tehtävä, jonka Jeesus Kristus jätti seuraajilleen: julistaa evankeliumin pelastavaa sanomaa
kaikille kansoille. Tähän liittyy myös Jumalan
aikoinaan Sanansaattajien perustajille antama
näky ja kutsu aloittaa evankeliumin julistaminen radion avulla erityisesti niille kansoille,
joita ei voida muutoin saavuttaa.
−Alkuperäinen näky viedä evankeliumi
kaikille kaikkialla on yhä sisällöllisesti sama ja
luovuttamaton. Keinovalikoima evankeliumin
viemiseksi eteenpäin on kuitenkin vuosikymmenten aikana kasvanut käsittäen lähtökohtaisesti kaikki sähköiset median keinot.
Mutta! Tepora muistutti, että lähetystyömme voi olla miten erinomaista tahansa – paitsi
että se on hukassa ilman Jumalan mielenmukaista julistusta.

Vapaaehtoisuus – Reformaatio 2.0? -seminaarin paneelissa kirkkoherra
Dick Lewis Englannin anglikaanikirkosta, Sydänliiton pääsihteeri Tuija
Brax, musiikkievankelista Meri-Tuuli ”Jippu” Elorinne ja kirkkoherra Arto
Antturi. Englannin anglikaanikirkko toimii paljolti vapaaehtoisten varassa.
Tiina Virtanen

TV-ohjaaja ja -tuottaja Mikael Tunér työskentelee SAT-7 Parsin työyhteydessä. Farsinkielisen Pars-kanavan katsojamäärä on noin viisi miljoonaa,
arabiankielisten SAT-7 Arabicin ja Kidsin, jolle egyptiläinen Essam Nagy
tekee ohjelmia, yhteinen katsojamäärä on 21 miljoonaa.

Tavataan Lohjalla
ensi toukokuussa!
Leena Punkari

Tiina Virtanen

Vivamon Raamattukylän koordinaattori Johanna Haavisto ja Sansan
Kroatian-lähetti Elina Braz de Almeida pyrkivät kuuntelemaan rovasti
Eino Rauhan raamatunopetusta. Tyttäret Anilla ja Joy olivat enemmän
kiinnostuneita toisistaan.

Logomon kirkkotorilla riitti kohtaamisia. Arabiankielisen SAT-7 Kids -lastenkanavan tuottaja ja ohjelmantekijä Essam Nagy tuntee myös pakolaisleirien lapsia ja heidän elämäänsä. Kuuntelijoina Sansan Timo Reuhkala ja
Satu Hauta-aho, Toivoa naisille/Hanna-työn ohjaaja.
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien
Putiikkiin!
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Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja
viemässä avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla voit ilahduttaa
itseäsi tai ystäviäsi mukavilla lahjoilla.
Nyt on hyvä aika miettiä esimerkiksi joululahjoja. Selaile ja tee löytöjä –
anna hyvän kiertää! PUTIIKKI ON AINA AUKI.

UUTUUKSIA ja TARJOUKSIA

Jukka Norvanto
3000 km Lähi-idässä – Paavalin ensimmäinen lähetysmatka 15 € UUTUUS!

Marrasmyyjäisiin 11.11.
Hyvinkäälle ja joulumarkkinoille 9.12. Jyväskylään
Marrasmyyjäiset la
11.11.2017 klo 10–13 Hyvinkäällä Sansan toimitalossa, Munckinkatu 67. Yhteyshenkilö Pirjo Hyövälti,
pirjo.hyovalti@sansa.fi,
p. 050 564 3541.
Järjestöjen joulumarkkinat la 9.12.2017 klo
10–15 Jyväskylän Hipposhallissa, Rautpohjankatu 6.
Yhteyshenkilö Päivi Kastepohja, paivi.kastepohja@
gmail.com,
p. 040 577 9343.
Toteutetaan myyjäiset yhdessä! Molempiin
myyjäisiin voit toimittaa
myytävää ja arpajaisvoittoja! Myyntituotteissa on
kysyntää käsitöille, joululaatikoille, leivälle sekä
jouluisille leivonnaisille,
kuten kakuille, pipareille ja
piparkakkutaloille. Niiden
tulee olla valmiiksi pakattuja sekä tarkalla tiedolla
sisällöstä ja leivontapäivästä varustettuja.
Lämpimästi tervetuloa!

Toni Matas – Picanyol
Ensimmäisen joulun tarina
8,50 € UUTUUS!
Sarjakuvan rinnalla, aukeaman toisella sivulla lasku- ja
väritystehtäviä, kaikenlaisia
pähkinöitä purtavaksi ja paljon muuta. Mukana vastaukset. Lukutaitoisille.
Päivän Tunnussana 2018
6,50 € ja 7,50 € UUTUUS!
Vuoden jokaiselle päivälle
kaksi raamatunlausetta. Kartonki, pienempi
koko:
8 cm x 12 cm.
Kukkakuvio.
Muovi, isompi
koko: 16,50
cm x 11,50 cm.
Valkoinen.

Lakurasia 9 € UUTUUS!
Kätketyt aarteet on Sansan
tukemaa
ihmiskaupan
uhreja auttavaa työtä.
Kouvolan
lakritsia,
paino 500 g.
Parasta ennen
8.2.2018.

Joulusanoma 2017
6 € UUTUUS!
Suomen Raamattuopiston
Säätiön joululehti.
Kosketuskynä 4 € UUTUUS!
Mukana myös kuulakärkikynä
ja led-valo. Teksti: Valoa kansoille. www.sansa.fi. Sansan
oma tuote.

Taskupeili 3 € UUTUUS!
Pieni, sievä taskupeili. Väri
punainen. Toivoa naisille/
Hanna-logo ja teksti:
Rakastettu. sansa.fi.
Sansan oma tuote.

Sansan uudet joulukortit
1-osaiset, kuten Joulun kirkkaus, 0,85 €/kpl.
Tarkemmin seuraavalla aukeamalla.

Martti Luther
Jalokivikokoelma
12,90 € TARJOUS!
Vuoden jokaiselle päivälle.

Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta
10 € TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelisessa kirkossa. Muistoja ihmisistä ja tapahtumista kirjoittajan
värikkään ja vaiheikkaan
elämän varrelta. Värikuvakuvitus. Julkaisijana Sansa.

Heijastin 10 € UUTUUS!
Designheijastin, joka on
kansainvälisesti tunnetun jalkinesuunnittelijan,
Terhi Pölkin, hyväntekeväisyystyö. Ajatuksena on
antaa ääni äänettömille.
Ihmiskaupan vastaisen
työn tunnus nyt ennakkomyynnissä Kätketyt
aarteet -työn tukemiseksi. Sansan oma tuote.

Jos asioit 30.11.2017 mennessä,
osallistut arvontaan!
Voitot:
1. Sansan tuotelaatikko (ainakin sisältää 10 erilaista tuotetta)
2. Lähde-lehden vuosikerta
3. Seija Uimosen kirja Hän nostaa tomusta
4. Pirjo Wariksen enkelitaulu (n. 21 cm x 18 cm)
5. Sansan korttinippu ja valokynä (10 erilaista, 1-os. korttia)
Jos asioit Putiikissa tai täytät lomakkeen 30.11.2017 mennessä,
olet mukana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään arvontaan,
lomake seuraavalla sivulla.

lahetyskauppa.fi

Täytä tilauslomake, kirjoita sähköpostia tai piipahda netti-Putiikissa Sansan
kotisivuilla, kun se parhaiten sinulle sopii: lahetyskauppa.fi. Voit tilata myös
puhelimitse 019 457 7747/Putiikki tai 050 564 3541 (ma–pe klo 9–15).

KIRJOJA
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).
Raamattu elämään -sarjasta:
Seurakunta syntyy 17,90 €
Apostolien teot 1–28
Jukka Norvanto
365 – sana vuoden jokaiselle
päivälle 28 € UUTUUS!
Hartauskirja.
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Uuden
testamentin ja
Vanhan testamentin kirjoihin
Turvapaikka 10 €
Kuukauden jokaista päivää
varten muistutus
Jumalan sanassaan lupaamasta
turvasta.
Rajatonta
rakkautta
5 € TARJOUS!
Olof Essinger –
Jukka Norvanto
Siunattu antaminen
5 € TARJOUS!
Voiko ihminen ostaa Jumalan
siunauksen elämäänsä antamalla omastaan?

Juha Vähäsarja
Vapaa 15 € UUTUUS!
Kuukauden jokaiselle päivälle.
Jumalan sanan
lupauksista, jotka vapauttavat
meidät Hänen
varaansa.
Jumalan kämmenellä 10 €
TARJOUS!
Joka päivä huolta vailla 10 €
TARJOUS!
Martti Luther
Mannaa Jumalan lapsille 15 €
TARJOUS! Joka päivälle.
Timo Junkkaala
Oikein, väärin ymmärretty
Luther 29 € UUTUUS!
Se, mitä Luther löysi Jumalan
sanasta, voi yhä yllättää.
Risto Suonto
Kipeitä kysymyksiä kärsimyksestä 32 € UUTUUS!
Viisikielinen 25 € UUTUUS!
Isompi koko. Noin 800-sivuinen laulukirja. Yli 400 laulua,
joissa korostuvat herätys,
luottamus Jumalan sanaan
sekä lohdutus ja ilo kaikille
tarjolla olevasta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
Sisältää tekijäluettelon. Nyt
muovitetut kannet ja foliointi.
Sansa on yksi julkaisijoista.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 6 €
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla, kotimaassa. Kuljettaa medialähetystyön matkassa, johdattaa
Raamatun maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin. Sopii myös
raamattu- ja rukouspiirien
työskentelyyn. Julkaisijana
Sansa.
Outi Välimaa
Parhaita paloja 20 €
90–102-vuotiaan Päivö Parviaisen puheista ja saarnoista.
Sanna Erelä (toim.)
Juurilla −
juutalaistyön
näkymiä 5 €
UUTUUS!
Ann Voskamp
Särkymisen
lahja 27,90 €
UUTUUS!
Tuhat lahjaa 17,90 €
TARJOUS!
Lahjoista suurin 12,90 €
TARJOUS!
Joulun syvimmän sanoman
ytimessä.
John Burke
Taivaan rajalla 35 € UUTUUS!
Kertomuksia kuolemanrajakokemuksista verrataan Raamatun vastauksiin.

Liisa Lilja
Äiti, kuulin
ukkosen äänen!
28 € UUTUUS!
Arkea Afganistanissa.

Leena Hietamies
Matkalla surun läpi 19 €
UUTUUS!
Meiju Bonsdorffin ottamat
valokuvat.

Nabeel Qureshi
Totuus jihadista 28 €
UUTUUS!
Kristityksi kääntyneen muslimin henkilökohtainen, haastava ja kunnioittava puheenvuoro moniin islamilaista ”pyhää
sotaa” koskeviin kysymyksiin.
Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 22 € UUTUUS!
Perustuu tositapahtumiin.
Sekä nuorten että aikuisten
seikkailu.

LAHJAKIRJOJA
Riitta Lemmetyinen
Iloa näkyvissä 9 € TARJOUS!
Arki- ja juhlahetkiin löytyy
Jumalan sana
siunaukseksi,
hymyksi, lohdutukseksi ja
rohkaisemaan.
Juha Vähäsarja −
Marja Vilkniemi
Avara kuin taivas 7 €
TARJOUS!
Kuukauden jokaiselle päivälle.

Pia Perkiö – Anita Polkutie
Jättijuhla − Jouluenkelin
tarinat 12 €
TARJOUS!
Kuusi jouluista
tarinaa lapsille ja
lapsenmielisille.

ÄÄNITTEITÄ
Raamattu kannesta kanteen
-ohjelman opetuksista cdlevyt MP3-muodossa: Uusi
testamentti (624 luentoa)
130 €, Vanha testamentti
(810 luentoa) 140 €.
TARJOUS! Uusi ja Vanha testamentti yhdessä ostettuina
240 €.
Lähetys on r(ajatonta) cd 4 €
TARJOUS!
Kaksi cd-levyä ja 11 opetusta,
joissa käsitellään Matteuksen
evankeliumia lähetyksen ja
kutsumuksen näkökulmasta.
Opetusosiossa on kysymyksiä
pohdittavaksi. Lisäksi tosikertomuksia maailmalta evankeliumin muuttavasta voimasta.

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan 1-osaiset joulukortit:
1. Jouluriemu ______ kpl, 2. Joulun kirkkaus ______ kpl, 3. Kaksi kynttilää ______ kpl
Sansan 2-osaiset joulukortit:
4. Kuninkaat ______ kpl, 5. Lahjojen tuojat ______ kpl, 6. Juhlakirkko ______ kpl
Sansan muut, uudet 1-osaiset kortit:
7. Onnea! Sinivalkoinen ______ kpl, 8. Ystävälle ______ kpl, 9. Vene vesille, lähetyskortti ______ kpl,
10. Tyttö Kiinasta, lähetyskortti ______ kpl
Sansan pakettikortit:
11. Hyvää Joulua ______/nippua, 12. Onnea! ______ /nippua

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

MUUT TUOTTEET

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS
NIMENI
Lähiosoite
Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Osallistun vain arvontaan

Sähköposti
Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron

Arvonnassa ovat mukana 30.11.2017 mennessä Putiikissa asioineet tai lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.12.2017 saakka tai niin kauan kuin tavaraa
riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 019 457 7747/Putiikki tai 050 564 3541, s-postitse: pirjo.hyovalti@sansa.fi tai kotisivun
kautta: joko sansa.fi tai lahetyskauppa.fi. Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15.
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.

Sansan hengelliset joulukortit
1-osaiset:
1. Jouluriemu, kannessa teksti: Riemullista Joulua ja Hyvää
Uutta Vuotta! Takana: Valosi,
Jeesus loistaa suo ja jouluriemu meille tuo! VK 32. Kuva:
Shutterstock. UUTUUS!
2. Joulun kirkkaus, kannessa:
Lapsi on syntynyt meille! Takana: Älkää peljätkö, sillä katso,
minä ilmoitan teille suuren
ilon… Sekä: Siunattua Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta. Kuva:
Shutterstock. UUTUUS!
3. Kaksi kynttilää, kannessa:
Lämmin Joulutervehdys. Takana: Siunattua Uutta Vuotta.
Maalaus: Hilja Yli-Krekola.
2-osaiset:
4. Kuninkaat, kannessa teksti:
Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman… Sisällä:
Jouluevankeliumi Luuk. 2:1–
20 sekä: Rauhallista Joulua ja
Siunattua Uutta Vuotta. Kuva:
Shutterstock. UUTUUS!
5. Lahjojen tuojat, kannessa:
Me näimme hänen tähtensä
nousevan taivaalle ja tulimme... Matt. 2:2. Sisällä: Jouluevankeliumi Luuk. 2:1–20
sekä: Rauhallista joulua ja
siunattua uutta vuotta. Kuva:
Shutterstock.
6. Juhlakirkko, kannessa: Rauhallista Joulua ja Siunattua
Uutta Vuotta. Sisällä. ”Kirkkaana loistaa meille uusi aamu,
syntymäjuhla Jeesuksen.” VK
27. Lisäksi: Rauhallista Joulua

MUSIIKKIA
Lasse Heikkilä
Suomalainen
messu cd 22 €
Suomi Finland
100. Juhlaversio.
Pekka Simojoki
Nordic Praise cd 20 €
Englanninkielinen Ylistyslevyn kansainvälinen versio.
Lapsikuoro Solina cd 20 €
Upea valikoima Pekka Simojoen kirjoittamia uusia
lastenlauluja
Solina-kuoron
vauhdikkaina
ja koskettavina tulkintoina. Mukana Exit-yhtyeen
muusikot.
Nina Åström
Avoin taivas cd 20 €
Lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä.

ja Siunattua Uutta Vuotta.
Kuva Mikkelin tuomiokirkosta,
Eeva-Riitta Hahtola.
Sansan muut, 1-osaiset uudet
kortit 1 € /kpl
7. Onnea! Sinivalkoinen.
Kannessa teksti: Onnea! Kuva:
Eeva-Riitta Hahtola. UUTUUS!
8. Ystävälle, takana: ”Ystävällinen katse ilahduttaa mielen”
Snl. 15:30. Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
9. Vene vesille, lähetyskortti. Kannessa: Työnnä vene
vesille. Takana: “Älä sano, että
olet nuori, vaan mene, minne
ikinä sinut lähetän” Jer. 1:7.
Kuva: Valtteri Mulkahainen.
UUTUUS!
10.Tyttö Kiinasta, lähetyskortti. Kannessa: Rukoile –
Odota – Luota. Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
Sansan omat pakettikortit
1 €/nippu (sis. 10 kpl)
TARJOUS!
11. Hyvää Joulua. Kuva:
Ari Suomi.
12. Onnea! Kuva: Johanna
Ervast.
Joulukorttien hinnat
1-osaiset: 0,85 €/kpl, 6,50
€/10 kpl, 15 €/25 kpl, 27
€/50 kpl, 50 €/100 kpl
2-osaiset (sis. kuoret): 1,10 €/
kpl, 9 €/10 kpl, 20 €/25 kpl,
35 €/50 kpl, 65 €/100 kpl
Tarrat 1,30 € /arkki
Enkeli- ja kukka-aiheita, 16
tarraa arkilla.

Pekka Laukkarinen Trio
Joulun Tähti cd 18 €
Mukana Leevi Helo ja Matti
Laitinen. Koko perheen levy.
Miika Auvinen
Lapsi Kuninkaan cd
5 € TARJOUS!
Jippii
Tää näky levitä
saa! cd 20 €
Lapsille.
Laula kanssani
dvd + cd 18 €
Dvd:ssä karaoketekstitys.
Lasten lauluja ja
virsiä. Runsaasti
esiintyjiä, mm.
Arja ja Pekka
Simojoki. Mukana lauluvihko.
Jylistys ilovoimaa! cd 20 €
Sisältää lasten ja perheiden
iloista ylistysmusiikkia.

1.

2.
3

4.

Kuvassa Kuninkaat-kortin etu- ja takakansi, koska kuva
jatkuu takakanteen.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE
Bethan James −
Paula Doherty
Iso puuhakirja
12 € UUTUUS!
Raamatun kertomuksia

Minea Metsälähde −
Jonna Markkula
Paimenet kedolla
4,70 € UUTUUS!
Tarrakirja. Pieni
paimen saa todistaa ensimmäisen
joulun tapahtumat.
Kenneth N. Taylor
Ensi askel Raamattuun
7 € TARJOUS!
Jan Godfrey − Paula Doherty
Iso tarrakirja 12 € UUTUUS!
Raamatun kertomuksia

Soile Jokimies − Gill Guile
Etsi & löydä:
Kertomus
Jeesuksesta
7,90 €
TARJOUS!
Löytämisen
riemua joulukertomuksen
äärellä. Kovakantinen.
Nicola Butler −
Ina Hattenhauer
Nukkekoti
11,90 €
Tarrakirja.
Ei sovi alle
3-vuotiaille.
Frank E. Peretti
Loukussa meren pohjassa
6 € TARJOUS!
Anakin haudat
6 € TARJOUS!
Ovi lohikäärmeen kidassa
6 € TARJOUS!
Sopivat yli 10-vuotiaille.

Jerry B. Jenkins
Lento seikkailuun -kirjat:
Syöksy Ihmissyöjälaaksoon
7 € TARJOUS!
Tuho Yukonin
territoriossa
7 € TARJOUS!
Sopivat n.
10-vuotiaille.
Hanna-Maria
Vahala –
Saara Losoi
Lapsen rukous 19 €
Avaa verhot taivaan todellisuuteen. Lapsi voi
lukea kirjaa yksin
tai vanhempien
kanssa.
Päivi Häkkinen –
Gill Guile
Jeesus ja hänen
ystävänsä 10 €
TARJOUS!
Kovakirja.

lahetyskauppa.fi

KORTTEJA

on syntynyt Vapahtaja. Värit: tummanpunainen ja -vihreä. Sisältää 20 kpl.

Avaimenperä ja kynä 4 €/pak.
Mukana led-valo ja avainrengas.
Teksti molemmissa tuotteissa:
Valoa kansoille ja sansa.fi.
Väri oranssi-punainen.

Muut servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan yhdessä, Siunaus matkassasi, Ole Jeesus
kanssamme. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen, limetinvihreä, joulunpunainen ja vihreä.
Sisältää 20 kpl.

Valokynä 3 € UUTUUS!
Tyylikäs kuulakärkikynä. Mukana
led-valo. Teksti: Valoa kansoille.
www.sansa.fi. Väri tummanpunainen.

Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/pak.
Hinta koon mukaan, koot 33 cm x 33
cm tai 40 cm x 40 cm.
Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole
aina luonamme. Toisistamme kiitämme. Siunaa myöskin päivämme. Tai:
Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina
luonamme. Auta meitä muistamaan,
että kaiken sulta saan. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja,
valkoinen, vihreä ja joulunpunainen.
Sisältää 20 kpl.

Puuvillakassi 4 €
TARJOUS!
Laadukas, ekologinen.
Sopii kantohihnamitoituksen ansiosta
kädessä ja olalla
kannettavaksi. 100
% puuvillaa. Koko
n. 38 cm x 42 cm.
Väri punainen.

MUITA TUOTTEITA

Servietit
Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa ja Teille

Kuusenkoristeet
Kameli 4,50 €
Miniseimi 5 €
Molemmat oliivipuisia.

Laukku 48 € UUTUUS!
Tyylikäs, siniharmaa.
Materiaalina huopakangas, kahvat
keinomokkaa.
Koko 47,5 cm x
30 cm x 10 cm.
Mukana pikkulaukku, koko 20
cm x 15 cm.

Sinua siunata tahdon.
Koko: 50 cm x 60 cm.
Seinäkalenteri − Kauneimmat kirkkomme 2018 11,90 € UUTUUS!
Kuvissa Alatornion, Dragsfjärdin, Kannelmäen, Karjalohjan,
Kiteen, Naantalin, Reposaaren,
Sodankylän,
Tammisaaren,
Teijon ja Vaasan kirkot sekä Oulun
tuomiokirkko. Kalenterissa on nimipäivät, juhlapäivät, kirkkopyhien tekstit, kuunkierto, liputuspäivät. Lisäksi
tilaa muistiinpanoille, nelivärikuvitus,
wiresidonta, kiiltolaminointi kannessa, yksi laskutasku ajankohtaisten
papereiden säilyttämistä varten.

Adventtikalenterit 2017
Joulutori 7 € UUTUUS!
Vuoden 2017
adventtikalenteri on
Anita Polkutien ja
Pia Perkiön
yhteistyö.
Julkaisija SLS.
Joulukalenteri 5 € UUTUUS!
Suuressa mukana -joulukalenteri tuo
lähetystyön
lähelle. Julkaisija SEKL.
Tyynyliinat 18 €
Painokuvassa punatulkkuja.
Pohja luonnonvalkoinen.
Tekstit: Taivaan Isän siunausta tai

Turvalamppu 21 €
Monikäyttöinen lamppu, jonka voi magneetilla
kiinnittää esim.
auton konepeltiin.
Mukana hätävalo,
turvavyöleikkuri ja
ikkunaiskuri. Tarpeellinen varuste
kaikkiin autoihin!
Sisältää AA-paristot (2 kpl).

Kysy lisää tuotteista Pirjo Hyövältiltä: 019 457 7747, 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

lahetyskauppa.fi

SANSA-TUOTTEITA

SYYSKERÄYS 2017

Yhteys muodostettu –
miljoonien kiinalaisten
tavoittamiseksi
Yuan:

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Teoillasi on merkitys
Puhelun hinta 15,36 € + pvm

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

TILISIIRTO GIRERING

Soita nyt lahjasi
0600 188 08

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

IBAN

BIC

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

l 20 € Osa kristillisen kanavan
(päivittäisistä) ylläpitokuluista
l 50 € Osa kristillisen kanavan
(päivän) ohjelmatuotantokuluista
l 100 € Osa uuden kristillisen kanavan
suunnittelukuluista
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

7111 95000
Euro

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015-7935, voimassa 1.1.2016–
31.12.2020, Poliisihallitus 2.11.2015. Kerätyt varat käytetään vuosien
2016–2022 aikana medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja
tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen, internetin ja muiden
sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla sekä
kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa.
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme.
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.

Kukin antakoon sen
mukaan kuin on
mielessään päättänyt,
ei vastahakoisesti eikä
pakosta, sillä iloista
antajaa Jumala rakastaa. 2. Kor. 9:7

Olen huolissani
tulevaisuudestani.
Ihmisen yksi perustarve on tulla nähdyksi ja kohdatuksi. Vuorovaikutteinen media
Miksi elämä on niin
mahdollistaa yksilöllisen kohtaamisen väkirikkaassa Kiinassa. WeChat on sosiaalisen
vaikeaa?
median kasvava palvelu, jolla on jo yli 900 miljoonaa käyttäjää. Sansan yhteistyökumppanit, FEBC ja VOS, toimivat aktiivisesti WeChatissa.
Työntekijä:
Haluaisitko liittyä kristilKristillisillä kanavilla ihmiset kyselevät kristinuskosta ja saavat vastauksia
liseen WeChat-ryhmään?
sekä rohkaisua elämäntilanteisiinsa Raamatun pohjalta.
Kerromme, miten Raamatun
mukaan tulisi elää!
Anna iloiten keräykseen ja auta kiinalaisia löytämään kristilliset
WeChat-ryhmät ja Jeesus!
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Huippusuunnittelijan ensimmäinen
hyväntekeväisyystyö: heijastin Sansalle
Heijastin tekee ihmisen näkyväksi. Suussa syntyvät sanat. Ihmiskauppa ja sen uhrit pitää tehdä näkyviksi. Meidän tulee
kertoa ilmiöstä. Nämä ajatukset ohjasivat kansainvälisesti tunnetun jalkinesuunnittelijan Terhi Pölkin työtä, kun hän
työsti ihmiskaupan vastaista tunnusta.
Liisa Heinänen

TERHI PÖLKIN mukaan väljä.
Hän sai vapaat kädet valita materiaalin ja muodon. Lähtökohtana oli
tietoisku TWR:n Kätketyt aarteet
-hankkeesta.
Kätketyt aarteet on Medialähetys
Sanansaattajien (Sansa) tukema kansainvälinen työmuoto, jonka avulla
prostituoituja, usein ihmiskaupan
uhreja, kohdataan rakkaudellisesti,
ohjataan avun piiriin ja tuetaan toipumisessa.
Pölkin suunnittelun tuloksena on
huulten muotoinen designheijastin.
Sen pinnassa on voimaviestejä, kuten:
olet ainutlaatuinen, tärkeä, kaunis,
peloton. Ylä- ja alahuulen välinen viiva ei olekaan suora, vaan siinä näkyy
kaksi kasvojen siluettia, ääriviivaa.
− Minulla oli pitkään työstettävänä vartalon muoto. Siitä luovuttiin
ja tilalle tulivat kasvot. Kasvoissa on

mies ja nainen tai kaksi naista, joista
toisella silmät ovat kiinni. Katsoja
voi nähdä sen kuten haluaa, Pölkki
sanoo.

Syntyjään Soinista
Etelä-Pohjanmaalta
Terhi suunnitteli ja teki itselleen vaatteita jo lapsena. Äiti, innokas käsitöiden tekijä ja ompelija hänkin, tuki
kovasti. Jalkinesuunnittelijan mukaan
kannustus ja varttuminen vahvojen
naisten kanssa auttoi toteuttamaan
haaveen omasta kenkämerkistä.
Moneen kertaan palkittu Terhi
Pölkki, 37, on syntynyt Soinissa EteläPohjanmaalla, mutta asuu nykyisin
Helsingin Kalliossa. Hän on valmistunut kenkäsuunnittelijaksi Hämeen
ammattikorkeakoulusta ja taiteen
maisteriksi Lontoossa.
− Halusin itse alusta asti käyttää
ekologisia materiaaleja, kuten puuta

ja kasviparkittua nahkaa. Valitsin
tarkasti, missä kenkäni valmistetaan,
Pölkki kertoo uransa etenemisestä.
Suunnittelutyötä hyväntekeväisyytenä Pölkki ei ole aikaisemmin
tehnyt.
− Mielestäni tämä toimi hyvin
sekä itselleni suunnittelijana että naisena. Olen ollut työmatkoilla maissa,
joissa naisen asema ei ole sama kun
Suomessa. Olen huomannut, kuinka
tärkeää tasa-arvo on ja kuinka suuri
merkitys naisten asemaan kohdistettavalla työllä on.

Timo Anttonen

Terhi Pölkin opintoja ja ansioita:
2008 maisteri, London College of
Fashion. 2008 vuoden nuori kenkäsuunnittelija Suomessa. 2012
ensimmäinen oma kenkämallisto. 2014 Elle Style Awards (Suomi), vuoden asustesuunnittelija.
2016 Taito-Finlandia.

Turun puukottaja on marokkolainen –
minun maassani Suomessa!

KIRJE KENTÄLTÄ Kova ”käsi” puristuu sydämeni ympärille nähdessäni televisiotoimittajan sanovan, että
Turun puukottaja on marokkolainen. Miten se on mahdollista? Minun maassani. Miksi hän on hakenut
turvapaikkaa Suomesta, vilahtaa ajatuksissa.
SAT-7

Marja-Liisa Ezzine

TIETOONI EI OLE tullut, miksi Turun surmien toimeenpanija oli
hakenut Suomesta turvapaikkaa.
Enkä ihmettelisi, ettei oleskelulupaa
ole annettu. Ainakaan uskonnollisista syistä Marokossa ei tällä hetkellä
kukaan etsi pakopaikkaa.
Juuri Marokosta kotiutunut pastori kertoo: ”Poliisi ei tällä hetkellä
vainoa kristittyjä. Vanhempiensa ja
työtovereidensa kanssa veljillämme
on yhä vaikeuksia.”
Turvapaikanhakijan täytyy olla
joko rikollinen tai poliittisesti maan
johdon vastustaja.
MAROKON VIRKAVALLALLA on

paljon työtä maahan piiloutuneiden
terroristien etsimisessä. Marokko
vahtii, että terroristit eivät pääse
pesiytymään maahan. Tässä maa
on muita Pohjois-Afrikan valtioita
edellä.
Irakissa sinut voidaan pakottaa
ISIS-ääriryhmän sotilaaksi. Lapsesi

tai sisaresi voi joutua ISIS:n sotilaan
vaimoksi. Läheisesi surmataan silmiesi edessä. Jos ISIS ei ole paikalla, niin
jokin toinen ryhmä on. Näissä olosuhteissa minäkin lähtisin etsimään
elämää.

NUORTEN LÄHTÖ Pohjois-Afrikasta etsimään helpompaa elämää
ja parempaa elintaso, on ymmärrettävää. Alueella on paljon köyhyyttä.
Varattoman tai vähävaraisen opiskelu
on vaikeaa, ellei mahdotonta. Sosiaaliturva on olematon. Tätä ahdinkoa
meidän on vaikea kuvitella.
Matka Marokosta tai Lähi-idästä
Eurooppaa kohti vaatii suurta rohkeutta tai sitten välinpitämättömyyttä
omasta elämästä. Pakomatkojen kuvaukset ylittävät ihmisen sietokyvyn.
NÄMÄ IHMISET eivät ole terroristeja, vaan etsivät elämisen arvoista
elämää. Davidin (Ezzine) pitämissä
kaste- ja rippikouluissa on Suomessa

Egyptiläinen muusikko Munir, nykyisin suomalais-marokkolainen David, Sansan
seniorityöntekijä sekä marokkolainen Abdellatif, kotikirkon pastori. Kotikirkko-ohjelmassa annetaan Pohjois-Afrikan kristityille esimerkki yksinkertaisen kotikokouksen
järjestämisestä.

hyvin monia vilpittömiä kristittyjä.
Olemme heihin syvästi kiintyneitä.
David on oppinut ”haistamaan” epärehellisyyden. Sitä on paljon, mutta ei
yleensä kristittyjen keskuudessa.
Marokosta palannut ystävä kertoi
maan kristittyjen järjestäneen viime

kesänä viisi konferenssia eri puolilla
maata. 180 uutta uskovaa on kastettu. He kaikki ovat kuulleet evankeliumin SAT-7:n kautta. Satelliittitelevisioyhtiö SAT-7:n kanavien katselijoita arvioidaan Marokossa olevan
2,5 miljoonaa.
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Yhteys muodostettu

taivaaseen

LÄHTEELLÄ Jeesuksen taivaaseenastumisen yhteydessä kaksi valkopukuista miestä sanoi opetuslapsille: ”Mitä te
siinä seisotte katselemassa taivaalle.” (Ap. t. 1:11). Jopa me kristityt olemme ottaneet liiankin tosissamme nuo sanat.
Tänään miehet saattaisivatkin sanoa meille: ”Katsokaa nyt hyvät ihmiset välillä taivaallekin.” Ja niin me nyt teemme
Jumalan sanan opastamina.

R

Seija Uimonen

aamatun henkilöiden
taivaskaipuu ilmaistaan
sanoin: ”me odotamme
ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee”, ja ”he
odottivat parempaa, taivaallista isänmaata”.
Amerikkalainen teologi Harvey
Cox on antanut kirjalleen aikamme
ihmisiä ajatellen osuvan nimen: Älä
kuole tulevaisuuden odotushuoneessa.
Toisin sanoen kuoleman tulisi löytää
meidät elävinä. Monet elävät tätä elämää niin kuin eivät koskaan kuolisi
ja sitten kuolevat niin kuin eivät olisi
koskaan eläneet.
Kroatialaisen kirjan yhdessä
tarinassa eräs ihminen halusi mitä pikimmin taivaaseen. Lopulta hän kuoli
ja pääsi perille. Enkeli tarttui häntä
kädestä ja näytti tavattoman kauniita
vuoria, ihania kukkia, unohtumattoman auringonlaskun ja lapsia leikkimässä.
Ihminen huudahti: ”Kylläpä
taivas on ihmeellinen!” Siihen enkeli
sanoi: ”Ei tämä ole oikea taivas. Tämä
on maailma jossa elit, mutta et koskaan sitä nähnyt.”

Välimies on
yksin Jeesus

Saksalainen teologi Karl Rahner
puhuu kristityn suhtautumisesta
maailmaan näin: ”Kristitty rakastaa
maallisia asioita niin paljon, että haluaa nauttia niistä kuolemaansa saakka.
Mutta ei samalla ota niitä niin vakavasti, etteikö uskoisi ikuisen valkeuden loistavan niiden jälkeen.“
Elämämme on siis arvokasta jo
nyt, mutta paras on vielä edessäpäin,
sillä yhteys taivaaseen on muodostettu Jeesuksessa. Hän yksin on välimies
Jumalan ja ihmisen, taivaan ja maan
välillä. Jeesus sanoo: ”Ei kukaan
pääse Isän luo muuten kuin minun
kauttani." (Joh. 14:6).

Leena Punkari

Pastori Seija Uimonen toimi pitkään
lähetystyössä Kroatiassa. Nykyisin
hän käy siellä toisinaan Medialähetys
Sanansaattajien
(Sansa) seniorityöntekijänä.

Lähteminen
on saapumista

Kristittyjen koti-ikävä pitää sisällään
monenlaisia tunteita. Joskus kaipaamme ongelmien ratkaisua ja sisäistä
rauhaa. Usein ikävöimme rakkaitamme, jotka on kutsuttu ennen meitä
taivaan kotiin. Tahtoisimme vielä
kerran kuulla tutun äänen, tarttua
lämpimään käteen ja sanoa vaikka
vain yhden sanan, ehkä sanan anteeksi tai kiitos. Se toteutuukin sitten, kun
matkamme päättyy.
Lähteminen täältä on toisesta
suunnasta katsottuna saapumista.
Taivaan väkikin siellä ihmettelee,
miten Jeesus tuo mukanaan kirkkauden maahan sovitusverellään ostettua kansaa: ristinryövärin, syntisen
naisen, publikaanin, läheisiämme,
ihmisiä kaikista maan ääristä − ja
saman sovitusveren tähden sinut ja
minutkin.
Kun lähisukulaiseni tiesi lähtönsä
olevan jo hyvin lähellä, hän lohdutti
iäkkäitä vanhempiaan: ”Minä olen

iSt
ock

RUKOUS Suomessakin on sitten tehty
terroriteko: puukotettu ihmisiä Turun keskustassa. Surmattu ja vammoitettu. Vaikka
Isis tai al-Qaida eivät vielä ole ottaneet sitä
nimiinsä – ainakaan tätä kirjoitettaessa.
Ensin monet kietoivat ympärilleen
räjähdeliivin tai -vyön. Ampuivat. Sitten
yksittäiset henkilöt alkoivat hyökätä
autolla ihmisten päälle. Nyt on tartuttu
lähiaseisiin.
Pysy lähellä, Herra! Niin lähellä, ettei
väliimme pysty kukaan änkeytymään. Niin
lähellä, etteivät väärille houkutuksille alttiit
lopultakaan lankea.

ph
oto

Pysy lähellä, Herra!

sitten teitä kaikkia rakkaita vastassa
siellä.”

Jumalan luona on
lohdutuksen meri

Jeesus lupasi opetuslapsilleen lähtönsä edellä: ”Minä tulen takaisin ja noudan teidät luokseni.” (Joh. 14:3). Hän
tuli takaisin ylösnousemuksessaan ja
Pyhän Hengen laskeutuessa opetuslasten päälle. He uskoivat.
Eräs lapsi katseli ikkunasta ulos
ja kysyi: ”Äiti, mistä alkaa sininen
taivas?” Viisas äiti vastasi siihen: ”Se
alkaa siitä sinun viereltäsi.” Myös
Jumalan taivas on lähempänä kuin
arvaammekaan. Jeesus on kanssamme joka päivä, ja ”taivasta jo päällä
maan, on hetki hänen seurassaan”
(VK 229:3).
Jeesus tuli omiaan vastaan, kun
monet heistä kärsivät marttyyrikuoleman. Kun Stefanosta, ensimmäistä
marttyyria, kivitettiin, hän nosti katseensa ylös ja näki avoimen taivaan,
Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen.
Hän katsoi taivasta kohti, sillä hän tiesi, ettei sieltä heitetä kiviä.
Seurakuntamme kerhossa Kroatiassa eräs poika sanoi, että jos Jeesus
ei olisi herättänyt Lasarusta kuolleista, niin sen sisko ei enää olisi kiusannut sitä. Millaista onkaan, kun ketään
ei enää heitetä kivillä eikä kiusata,
vaan saamme tuntea Jumalan käden
pyyhkivän viimeiset kyyneleet silmistämme ja sydämestämme!
Martti Lutherin sanoin ”sovitetun Jumalan luona meitä odottaa
lohdutuksen meri”.

Pelastuksen tuo
Jumala ja Karitsa

Jeesus viittasi myös toiseen tulemiseensa, jolloin hän noutaa kaikki

omansa Isän kotiin. Silloin koemme
sen, minkä ranskalainen fyysikko
André-Marie Ampere on määrännyt
kirjoitettavaksi hautakiveensä: Lopulta onnellinen.
Jeesus rukoili: ”Isä, minä tahdon,
että missä minä olen, siellä nekin,
jotka olet minulle antanut, olisivat
minun kanssani ja näkisivät minun
kirkkauteni.” (Joh. 17:24).
Tätä Jeesus tahtoo, tätä tahtoo
myös Jumala. Tahdothan sinäkin? Jos
tahdot, niin ota tosissasi Jeesuksen kehotus: ”Uskokaa Jumalaan ja uskokaa
minuun!” (Joh. 14:1). Näin yksinkertainen on yhteys taivaaseen.
Perille saapuneet huutavat meille
vielä yhtä asiaa. Se on niin tärkeä, että
sanotaan: he huusivat suurella äänellä. Kaikkien siis pitää kuulla, että
”Pelastuksen tuo meidän Jumalamme,
hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja
Karitsa.”
Yhdytään mekin tähän pyhien
huutoon. Tehdään kaikkemme, että
maailman äärissäkin huuto ”Pelastuksen tuo meidän Jumalamme ja
Karitsa” (Ilm. 7:10) kaikuisi median ja
todistajien kautta. Mahdollisuudesta osallistua tähän huutoon saamme
lukea tästäkin lehdestä.
Ja lopuksi vielä Sanan kehotus:
”Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia,
kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti,
kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein...” (Hepr. 12:28).
Kirjoittaja on itse lyhentänyt raamatunopetuksensa Yhteys muodostettu taivaaseen, jonka hän piti Medialähetyksen
elopäivillä 20.8. Lohjalla.
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William Tsui on perheensä

ensimmäinen kristitty

HAASTATTELU TWR:n Radioseminaarin (SOTA) johtaja William Tsui, 61, muutti Kanadaan 17-vuotiaana
vuonna 1973. Niin hän kuin Hongkongiin jääneet perheenjäsenetkin olivat buddhalaisia. Runsaan vuoden
kuluttua hän oli nuorisokonferenssissa valmis antamaan elämänsä Jeesukselle.

W

Leena Punkari ja Tiina Virtanen

illiam Tsui asui ja
asuu Torontossa,
jossa oli tuolloin
vähän kiinalaisia.
Williamia ei kiinnostanut uskominen mihinkään, vaan
ystävien löytäminen ja hauskanpito.
Joulun 1974 jälkeen hän lähti nuorisolle suunnattuun konferenssiinkin
vain, koska halusi lisää ystäviä. Siellä
William yllätyksekseen tyyntyi ja
halusi kuunnella puhujia. Viimeisenä kokouspäivänä − 2.1.1975 − hän
painoi päänsä, tunnusti syntinsä ja
hyväksyi Jeesuksen Vapahtajakseen.
Hän oli niin onnellinen, että hyppi
riemusta.
− Kaikki muuttui. Aikaisemmin
en uskonut Jumalaan, vaikka kävinkin kirkossa. En myöskään pitänyt
yhteyttä vanhempiini. Kristittynä
aloin lähestyä heitä monin tavoin, ja
he huomasivat muutoksen.
− Myöhemmin yksi sisaristani matkusti Kanadaan. Vein hänet
kirkkoon, ja hänestä tuli kristitty.
Vanhempani tulivat ja heistä tuli
kristittyjä. Sitten tuli kaksi sisartani,
joilla oli syöpä. Rukoilimme heidän
puolestaan. Ystäväni Hongkongissa
auttoivat heitä, ja heistä tuli kristittyjä. Sitten sisarenpojastani, sisarentyttärestäni, sedästäni, tädistäni… Yksi
toisensa jälkeen kääntyi, mutta minä
olen perheeni ensimmäinen kristitty.

Satoa paljon,
korjaajia vähän

Osa William Tsuin sukulaisista on
muuttanut Kanadaan, osa asuu
edelleen Hongkongissa. Hänen
Katy-puolisonsa työskentelee sihteerinä lakiasiantoimistossa. Heillä on
24-vuotias poika Derek ja 21-vuotias
tytär Allison.
William Tsui opiskeli insinööriksi
ja oli Yhdysvaltojen puolella rakentamassa ydinvoimaloita. Työntekijöitä
oli paljon, ja he yrittivät ansaita mahdollisimman paljon rahaa. Elämän
tarkoitus ei heitä kiinnostanut, mutta
Tsui evankelioi heitä päivittäin. Hän
kuitenkin koki, ettei se riittänyt. Sekä
aikaa että julistajia oli kaikkialla liian
vähän. Hän ryhtyi uudelleen opiskelemaan ja on nykyisin teologiaa
pääaineenaan opiskellut tohtori.
Yhä edelleen Tsuin rakkain
raamatunlause on: ”Satoa on paljon,
mutta sadonkorjaajia vähän.” (Luuk.
10:3).

Radioaalloilta internetiin
ja taulutietokoneisiin

Vaihdettuaan alaa William Tsui työskenteli kolme vuotta baptistikirkon

Petteri Rantamäki

pääosin he etäopiskelevat iltaisin
kotona, koska ovat päivisin töissä.

Radioseminaarin opetus
on raamatullista

William Tsui matkustaa, puhuu ja saarnaa paljon, mutta häntä ei kiinnosta henkilökohtainen julkisuus. Hän korostaa, että Jumala on Sana, Jumala on voima.

”Kaikki muuttui. Aikaisemmin en uskonut
Jumalaan, vaikka kävinkin kirkossa.
pastorina, minkä jälkeen hän toimi 21
vuotta Kiinan-työtä tekevässä kristillisessä järjestössä. Hän siirtyi TWR:n
palvelukseen keväällä 2011. Hänestä
tuli Radioseminaarin (SOTA) johtaja,
ja ponnistelut kiinalaisten seurakuntatyön koulutuksen hyväksi alkoivat.
Tsuin toimitilat ovat TWR-Kanadan
työyhteydessä, mutta Radioseminaari
on toiminnallisesti TWR-Singaporen
alainen. SOTA-lyhenne tulee sanoista
Seminary On the Air.
Medialähetys Sanansaattajat
(Sansa) on tukenut mandariinikiinankielistä Radioseminaari-ohjelmaa
tammikuusta 2007. Radioseminaarin,
jonka pyrkimyksenä on kouluttaa
kiinalaisia pastoreita, toiminta alkoi
vuonna 2001. Aluksi opetukset radioitiin lyhytaalloilla. Viisi vuotta sitten
TWR alkoi välittää opetukset ja oppikirjat internetin kautta.
- Vuonna 2013 teimme kuusiosai-

sen oppikirjasarjan ja painatimme
kirjat Kiinassa. Seuraavana vuonna
otimme käyttöön MP3-soittimet,
nekin kiinalaista tuotantoa. Nyt
painavia kirjoja käytetään vähemmän ja taulutietokoneita enemmän.
Nuo SOTA-tabletitkin on valmistettu
Kiinassa.
- Ne sisältävät yli 2 000 sivua oppikirjoja sekä yli 500 tuntia opetuksia
ja luentoja audioina, äänitallenteina.
Vuodesta 2016 lähtien Kiinan hallinto on ”blokannut” Radioseminaarin
kotisivut, joten opiskelijoiden ainoa
keino on nyt saada aineistot suoraan
Radioseminaarilta. Muualle internetiin he eivät tableteilla voi mennä,
Tsui korostaa.
- Ensi vuonna otamme käyttöön
USB-muistitikut. Yritämme jatkuvasti
kehittää opiskelua helpottavia keinoja ja välineitä. Annamme radioseminaarilaisille myös lähiopetusta, mutta

Valtion uskontoasioiden virastolla
(SARA) on päätösvalta uskontoon
liittyviin asioihin Kiinassa, ja viime
syksynä esiteltiin 26 uutta määräystä
uskontoasioiden sääntöihin. Niihin
perustuen esimerkiksi vain SARA:n
hyväksymä uskonnollinen toiminta on sallittua, kokoontua saa vain
SARA:n uskonnolliseen käyttöön
hyväksymissä tiloissa, uskonnollisia aineistoja ei saa julkaista ilman
SARA:n hyväksyntää… Teologiaa
ei saa opiskella missään koulussa,
eikä kutsua itseään pastoriksi ilman
SARA:n hyväksyntää.
William Tsuin mielestä TWR,
pidemmältä nimeltään Trans World
Radio, tunnetaan Kiinassa. Sen logo
on muun muassa painettu Radioseminaarin oppikirjoihin ja tabletteihin.
Opetus on raamatullista, eikä järjestöä pidetä maassa häirikkönä.
Huolta herättäviäkin erilaisia
uskovia Kiinassa on, kuten lahkoiksi tai kulteiksi kutsutut ryhmät. Tai
sellaiset, jotka yrittävät puuttua
politiikkaan ja kannustaa seurakuntia taistoon maan hallintoa vastaan.
Myöskään ihmiset, jotka käyttävät
uskontoa haaliakseen rahaa, eivät ole
suosiossa.

Opiskella voi myös
Kiinan ulkopuolella

Monet Radioseminaarissa opiskelevat ovat jo työskennelleet useamman
vuoden seurakunnissa. Kolmivuotinen opintokokonaisuus tähtää kirkon
työntekijöiden valmiuksien kehittämiseen ja todistuksen saamiseen.
Muuallakin kuin Kiinassa asuvat
mandariinikiinaa puhuvat voivat
osallistua koulutukseen, kunhan tulevat hyväksytyiksi mukaan.
William Tsuin unelmana on, että
ennen kuin hän itse kohtaa Jeesuksen
Radioseminaarista ehtisi valmistua
ainakin 3 000−4 000 opiskelijaa.
− Meillä ei ole toimistoa Kiinassa
ja vain kuusi henkilöä tarkistamassa
noin 1 700 opiskelijan tenttejä. Viidessä vuodessa on valmistunut 500,
joista parisataa viime vuonna.
Hiljattain tuli julkisuuteen tieto, että
Kiinassa olisi hyväksytty uusia säännöksiä, joilla säädeltäisiin uskonnonharjoitusta, ja jotka astuisivat voimaan 1.
helmikuuta ensi vuonna. Asia ei ehtinyt
olla mitenkään esillä William Tsuin haastattelun yhteydessä.

Sansan kuukausilahjoittajat kertovat:
Kuukausilahjoittajalla on kuukausilahjoitussopimus. Se voi olla verkkopankissa voimaan laitettava e-lasku tai pankin tiskillä käynnistettävä
kuukausisopimus. Yhteistä niille on helppous. Lahjoittajan haluama
summa menee vaivattomasti tililtä kerran kuussa. Lahjoittaja saa Sansalta lähetyksen kumppanin edut ja jatkuvan työtoveruuden tunteen.

Miksi minä lahjoitan?
“Koin, että pienistäkin puroista tulee iso
virta ja siksi halusin olla mukana siinä virrassa, joka vie evankeliumia eteenpäin.”
Ilkka, Etelä-Savo
ö

ö

ö

“Olen tullut uskoon viime kesänä ja sen
jälkeen tuli tunne, että tätä Jumalan ilosanomaa pitää levittää muillekin.”
Arja, Uusimaa
ö

ö

ö

“Kuukausilahjoittamien on niin
vaivatonta. Ei tarvitse erikseen
muistella asiaa joka kuukausi.”
Kirsti, Pirkanmaa

Tule mukaan

kuukausilahjoittajien kasvavaan joukkoon.

Saat nämä edut:

• Ristiaalloilla-julkaisun 6 x vuodessa
• Lähde-lehden 2 x vuodessa
• kohdekohtaisen ystäväkirjeen
(Rkk, Toivoa naisille, lähettikirje)
• vuosiraportin
• suuren vuosivaikutuksen pienelläkin kuukausisummalla
• kokemuksen sitoutuneesta lähetyskumppanuudesta

“Perusta on lähetyskäskyssä
ja siksi lähetystyön tukeminen
kuuluu kristityn perustoimenpiteisiin. Pitkän kokemuksen
perusteella voin sanoa: Jumala
ei ole jäänyt velkaa.”

Tapani, Satakunta

“Ajatus taloudenhoitajana
olemisesta mullisti ajatteluni.
Mikään ei ole lopulta omaa tai
pysyvää, vaikka saan käyttää
rahaa omiin tarpeisiini.”

Kalenteri
KALENTERI

Miksi olen kuukausilahjoittaja?
“Kätevää. Ei tarvitse muistaa
maksaa laskuja erikseen. Kun
on pienet tulot, niin sopiva
summa lähtee tililtä joka
kuukausi.”

Liisa, Pohjois-Pohjanmaa

“Halusin tukea Rkk-ohjelmien
radiointia ja hyvää Jumalan sanan opetusta. Sitä on mielestäni
Suomessa liian vähän.”

Tommi, PK-seutu

“Säännöllinen antaminen
on vakaata, sekä saajalle että
minulle. Antaminen on silloin
päätös, jonka takana seison, ei
mielijohde eikä riippuvainen
mistään muusta.”

Liisa, PK-seutu

Ei enää
muistilappua!

Mitä siitä saan?
“Minulle lahjoittaminen on ilo.
Saan osoittaa Taivaan Isälle
kiitollisuutta. Syntyy yhteys
Jumalaan ja lähetteihin. Koen
olevani osa lähetysperhettä.
Koen saavani myös itse siunausta. Kuukausilahjoittaminen
rikastuttaa uskonelämääni.”

“Pidän tätä myönteisenä velvollisuutena jakaa eteenpäin
sitä, mitä on itse runsaasti
saanut.”

Hannu, Uusimaa

Autamme sinut
mielellämme alkuun:

sansa.fi/kuukausilahjoitus

Terhi, PK-seutu

Johanna, Keski-Suomi

Pirjo, Päijät-Häme

Valitse sopiva kohde ja summa:

“Otan lähetyskäskyn ja antamisen vakavasti, vaikka itselläkin
on vähän. Tai ehkä juuri siksi,
sanotaanhan ’antakaa niin teille
annetaan’. Tämä merkitsee
luottamista, että Jumala voi auttaa myös omissa asioissani.”

pirjo.hyovalti@sansa.fi
050 564 3541
erkki.salo@sansa.fi
050 327 3900

“Kehitän
Sansassa
kuukausilahjoittamista.
Kuukausilahjoitan itse
vainottujen
kristittyjen
keskuudessa
tehtävälle
mediatyölle. Minusta olisi vaikea kehottaa ihmisiä lahjoittamaan, jos en itse lahjoittaisi.
Sain juuri soiton vakuutusyhtiöstä. Minulle tarjottiin nykyisen vakuutuksen korvaavaa
samaehtoista vakuutusta vähän
ennen edellisen vakuutuksen
laskun eräpäivää. Uusi sopimus säästää vuodessa eurolleen saman verran kuin kuukausilahjoitussopimukseni on.
Säästö on satoja euroja!
Siunaus vai sattuma?”

Erkki Salo, Sansa
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”FEBC oli ja on minulle Jeesuksen
antama kävelykeppi”
1

1

ARABIA ”Löysin SAT-7:n sattumalta, kun etsin arabiankielisiä
tv-kanavia. Jäin katsomaan Kotikirkko-ohjelmaa, koska kuulin,
kun marokkolainen mies (David Ezzine)
juuri puhui Jeesuksesta – ja minäkin olen
marokkolainen mies. Kuulin ensimmäisen kerran, että Uusi testamentti sisältää
evankeliumin, joka on tarkoitettu kaikkien aikojen ihmisille. Muiden muslimien
tapaan minäkin olen uskonut Koraanissa
mainittuun Jeesukseen.
Minulle tuli outo tunne, että jokin
minussa on pielessä. Puhuit synnistä,
anteeksiantamuksesta, pelastuksesta ja
Jumalasta, joka on rakkaus. Ensimmäisen
kerran tunsin, että olen kaukana Jumalasta. Synti on voimakas, mutta uskon,
että Jumalan rakkaus on kaikkea muuta
voimakkaampi.” SAT-7 Arabic

2

FARSI ”Hei Parastoo! Olen
13-vuotias. Soitan Shargista
Iranin Azerbaidžanista. Pidän
todella paljon ohjelmastasi Tytön
maailma. Löysin sen vasta nyt. Olen tosi
iloinen, että teette tällaista tv-ohjelmaa
tytöille. Hei hei!” SAT-7Pars

3

JAPANI ”Kiitos paljon jokailtaisesta radiolähetyksestänne.
Pelastuin työnne kautta, koska
joka ilta te kerrotte: ’Kirjoittakaa meille, me vastaamme jokaiselle
henkilökohtaisesti.’ Kun aloin kuunnella
lähetystänne muutama vuosi sitten, olin
täynnä ahdistusta. En voinut mennä
nukkumaan ilman lohduttavaa tukeanne.
Vain tieto siitä, että radion takana on
joku, joka hyväksyy minut tällaisenaan,
rauhoitti minua.
Voin kuunnella FEBC:n ohjelmaa
joka päivä. Mahtavaa! Olette aina valmiina tukemaan minua, kun sitä tarvitsen, ja voin kertoa teille kaikesta! FEBC
oli minulle Jeesuksen Kristuksen antama
kävelykeppi vaikean elämäni tueksi -- ja
on yhä!” FEBC-Japani

4

KAZAKKI ”Sisareni soitti jonkin
aikaa sitten kaupungin puistosta,
jossa eräs nainen tarvitsi kipeästi
keskustelukumppania. Sisareni
pyysi minua, koska olen mukana Toivoa
naisille -työssä. Menin kiireesti taksilla
paikalle, ja juttelimme pitkään. Nainen
oli epätoivossaan kuristanut miehensä.
Mies oli ollut alkoholisti, väkivaltainen
ja kohdellut tytärtä julmasti. Tuomareille nainen oli selittänyt, että mies teki
itsemurhan. Omatunto ei kuitenkaan
jättänyt häntä rauhaan, eikä hän pystynyt nukkumaan öisin. Kerroin hänelle
evankeliumin.

4
2

Minulla oli juuri ollut käännettävänä ohjelmajakso, jossa puhuttiin sydämen, omantunnon ja sielun pitämisestä
puhtaana. Nainen vastusteli sanojani
Jeesuksesta, koska oli muslimi. Sain
kuitenkin luvan siinä heti rukoilla hänen
puolestaan. Vaihdoimme puhelinnumeroita. Viikon päästä hän soitti ja sanoi,
että sen rukouksen jälkeen hän pystyi
nukkumaan muutaman yön, mutta sitten
levottomuus palasi. Soittelimme moneen
kertaan, mutta hän epäröi uskoa Jeesukseen. Sitten hänen numeronsa muuttui,
ja kadotin hänet. Aivan hiljattain sain
ystäväni kautta kuulla, että hän oli antanut elämänsä Jeesukselle, oli seurakunnan
jäsen ja hänen kodissaan alkaisi kokoontua kotiryhmä. Kiitos Jumalalle – työmme
ei ole turhaa!” Toivoa naisille, TWR

5

KUTCHI ”Kuuntelen kutchinkielistä ohjelmaa tiistaiaamuisin.
Ajanpuutteen vuoksi en ehdi
kirjoittaa teille usein. Tämän
ohjelman kautta tulin tuntemaan Herran
Jeesuksen Kristuksen, ja että Hän antoi
elämänsä puolestamme. Hänen uhrinsa
hämmästyttää. Ohjelmista olen oppinut,
että pelastus on ainoastaan Jeesuksessa.
Kiitän teitä kaikesta hyvästä työstänne
heimomme hyväksi.” TWR-Intia

5

6

3

6

MANDARIINIKIINA “Näen,
miten Jumala on auttanut ja
tukenut minua opinnoissani
kuluneiden kolmen vuoden aikana. Opiskelu ei koskaan väsyttänyt tai
kyllästyttänyt. Jos en ollut muutamaan
päivään kuunnellut ohjelmia, aloin tuntea
levottomuutta, sillä opiskeluhaluni oli
niin kova. Radioseminaari auttoi minua
yhdistämään kaiken irtonaisen tietämykseni Raamatusta.
Nyt minulla on hyvä kokonaiskuva
uskostamme. Opin monia asioita myös
opettajistamme. Näen, miten omistautuneita he ovat Jumalalle siitä, miten he
valmistivat ja pitivät oppitunteja lähijaksoilla. He liittivät opetukset elämään
kertomalla omia kokemuksiaan elämästä ja seurakuntatyöstä. Kun olin juuri
kuunnellut opetusjakson saarnaamisesta,
seurakunta pyysi minua saarnaamaan.
Ajoitus oli täydellinen. Rukoukseni on,
että moni saisi tilaisuuden opiskella Radioseminaarissa, jotta saisimme enemmän
koulutettuja Jumalan palvelijoita seurakuntiin.” TWR

MIKKO HURSKAINEN hallituksen jäsen

Jeesuksen selkeää viestiä
seuraa muutos
RAAMATUSSA ON selkeästi, yksinkertaisesti ja kuvaannollisesti kerrottu, mitä Jeesus elämänsä aikana teki.
Sakkeus esimerkiksi (Luuk. 19:1−10) kiipesi puuhun
nähdäkseen Jeesuksen, joka käveli tiellä. Jeesus pysähtyi ja
pyysi Sakkeusta tulemaan alas, jotta voisi vierailla hänen
kodissaan.
Jeesus ei kertaakaan maininnut Sakkeukselle hänen
liikaa perimistään tiemaksuista (veroista). Jeesus tiesi
tilanteen, ja Sakkeusta painoi omatunto tehdystä synnistä.
Jeesuksen läsnäolon vaikutuksesta Sakkeus lupasi maksaa
liikaa perimänsä verot nelinkertaisesti takaisin ja antaa
puolet omaisuudestaan köyhille.
Jeesus sanoi: “Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle.”
KERTOMUS TAPAHTUMASTA on yksinkertainen ja

jumalallinen. Jeesus, Vapahtajamme, jonka hyvä maine oli
laajalle levinnyt, tuli lähelle Sakkeusta. Jännitys säilyi, kun
Jeesus ei alleviivannut syntiä, vaan Jeesuksen jumalallinen
läsnäolo paljasti Sakkeukselle synnin.
Sakkeus otti Jeesuksen vastaan, katui ja halusi hyvittää
tekemänsä vääryyden. Sakkeus jopa luopui “omastaan”
ja lupasi puolet omaisuudestaan köyhille. Jeesukselta vastaanotettu rakkaus ja armo aiheutti Sakkeuksen elämässä
välittömästi muutoksen.

MITÄ TÄSTÄ opimme? Käytetään selkeitä, opetuksellisia,

Jeesuksen toiminnasta kertovia raamatunkertomuksia.
Oman elämämme tilanteet, jotka osuvat Jeesuksen opetuksiin, vahvistavat viestimme perillemenoa.
Viesti alkaa elää tässä ajassa. Miten raamatunkertomus
vaikutti minuun? Missä tilanteessa tai tapahtumassa vaikutus tapahtui? Mitkä olivat seuraukset (hedelmät)?

MIKSI JEESUS valitsi Sakkeuksen, tuon publikaanien esimiehen? Ehkä siksi, että esimiehellä on seuraajia tai ainakin valta-asema, joka vaikuttaa monen henkilön elämään.
Siksi onkin hyvä rukoilla esivallan, esimiesten- ja naisten
puolesta.
Muistetaan viesteissämme rakkaudellinen, yksinkertainen ja rakentava sävy, koska se on tehokasta. Kohdistetaan
viesti heille, joiden olisi syystä tehdä parannus eli aloitetaan itsestämme. Siirrytään läheisiin, ja lopuksi kerrotaan
raamatunkertomukset Jeesuksesta medialähetystyön avulla heille, joita ei voida mennä henkilökohtaisesti tapaamaan.

JOKAINEN, JOKA tekee parannuksen, on suuri kiitoksen aihe. Kiitos ja ylistys kuuluu Isälle, Pojalle ja Pyhälle
Hengelle.

Ari S
uom
i
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Syksyllä vuorossa Ruutin kirja
ja Samuelin kirjat
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.

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN -radio-ohjelman neljännen

kierroksen syyskuukausina käsitellään
Apostolien teot loppuun, Ruutin kirja ja
Samuelin kirjat. Itsenäisyyspäiväviikolla
aloitetaan ensimmäinen Kuninkaiden kirja.
Runsaan 5,5 vuoden aikana käydään
läpi koko Raamattu, lähes jae jakeelta.
Tulevina kuukausina edetään Raamattua
seuraavasti:

LOKAKUU

Ma 2.10. Teemaopetus
Viikko 40 Ap. t. 21:10−25:22
Viikko 41 Ap. t. 25:23−27:44 ja Ruut 1:1−2:2
Viikko 42 Ruut 2:3−4:22
Viikko 43 1. Sam. 1:1−9:10
Viikko 44 1. Sam. 9:11−17:32

MARRASKUU

Ma 6.11. Teemaopetus
Viikko 45 1. Sam. 17:33−24:23
Viikko 46 1. Sam. 25:1−31:13 ja
2. Sam. 1:1−2:16
Viikko 47 2. Sam. 2:17−9:13
Viikko 48 2. Sam. 10:1−17:23

JOULUKUU

Ma 4.12. Teemaopetus
Viikko 49 2. Sam. 17:24−24:25

LÄHETYS SAI juoksijat liikkeelle Run
for Missions -juoksussa Tampere Maratonin yhteydessä 16. syyskuuta. Maratonilla
oli 700 osallistujaa, joista osa juoksi puolimaratonin tai 10 kilometriä.
Run for Missions on Sansan aloitteesta
syntynyt juoksuhaaste. Henkilöstöjohtaja
Marko Pihlajamaa innosti työtovereita ja

Viikko 50 1. Kun. 1:1−7:51

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori

Tapahtumia
syksystä
jouluun 2017

Jukka Norvanto. Toimittajana ja juontajana toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka
sijaistaa Elina Vaittista huhtikuun 2018
alkupuolelle. Mukana lähetysaiheisia haastatteluja.
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kuullaan ajankohtainen teemaohjelma. Teemaopetukset radioidaan 2.
lokakuuta, 6. marraskuuta ja 4. joulukuuta.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN

(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi
seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat arkisin klo 2 ja klo 6) ja Järviradiossa ma‒pe klo 6.30.
Opetukset ovat kuultavissa myös internetin kautta Sansan omilta audiosivuilta 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-versiot.

vapaaehtoisia vuonna 2014 Hämeenlinnan
puolimaratonille. Lähtijöitä oli viisi.
Viime vuonna Tampereella
pinkoi kaksi joukkuetta Sansasta.
Nyt oli Run for Missions -juoksun vuoro.
Siihen osallistuivat Sansan, Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Pirkkalan seurakunnan
joukkueet. Valitsemalleen lähetyskohteelle
juoksi varoja myös Heinolan ja Hyvinkään
seurakuntien jäseniä.
Iloa, vahvaa yhteisyyttä, verkostoitumista, hyvän asian puolesta… Ensi vuonna
taas – päivä on 25. elokuuta! Koostevideo
tapahtumasta sansa.fi/juoksuhaaste.

▶▶ 30.9. OULU Kellonkartano,
Raamattuopistontie 93, klo 13−17
Naistenpäivä. Raamatunopetus
Arja Savuoja.
▶▶ 30.9. TAMPERE Jäikö uskonpuhdistus kesken? – Hiippakunnallinen lähetysiltapäivä, Nekalan srk-talo, Kuoppamäentie 23,
klo 13−17. Yksi alustajista Marko
Pihlajamaa. Yhteistyössä Tampereen hpk, Tampereen Eteläinen
srk ja Sansa.
▶▶ 1.10. SAVONLINNA Tuomiokirkko, Pappilankatu 8, klo 10
messu, saarna Timo Lankinen.
Messun jälkeen (srk-keskus,
Kirkkokatu 17) klo 11.30 sadonkorjuulounas ja sen jälkeen
lähetystilaisuus. Lankinen, Seija
Uimonen (seniori) ja Kroatian
evankelisesta kirkosta Nenad
Hadzihajdic.
▶▶ 1.10. SAVONLINNA/Kerimäki
Srk-koti, Urheilukuja 2, klo 18
lähetysilta. Nenad Hadzihajdic
Kroatiasta, Seija Uimonen (seniori)
ja Timo Lankinen.
▶▶ 2.10. SAVONLINNA VT1 Savonranta, Pappilantie 17, klo
12.30−13.30 lähetyspiiri. Nenad
Hadzihajdic Kroatiasta ja Seija
Uimonen (seniori).
▶▶ 2.10. SAVONLINNA/Enonkoski
Srk-talo, Kirkkotie 2, klo 18 lähetysilta. Nenad Hadzihajdic Kroatiasta ja Seija Uimonen (seniori).

Merkkipäiväkeräys
Vietä merkitykselliset merkkipäivät
Juhlapäiväsi on tulossa. Kenties et halua
uusia lahjavaaseja ja lakastuvia kukkia.
Voit ohjata lahjarahat lähetykselle.
Toimi näin:
• valitse, mille Sansan kohteelle haluat kerätä
• soita Pirjo Hyövältille 050 564 3541 tai
täytä merkkipäiväkeräyslomake netissä
• saat meiltä kutsukortin juhliisi,
jossa on lahjatoivomuksen
tiedot ja viitenumero
• keräyksen päätteeksi saat
kiitoksena todistuksen, kuinka
paljon keräyksesi tuotti
Merkityksellistä merkkipäivää
ilosanoman hyväksi!

Merkkipäiväkeräyslomake ja lisätiedot:
sansa.fi/merkkipaivakerays
Voit myös soittaa 050 564 3541.

Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen syyskokoukseen
Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen LA 25.11.2017 kello 15 Hyvinkään
seurakuntakeskuksessa (kokoussali, 2. krs), Hämeenkatu 16,
Hyvinkää.
Käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kello 14 alkaen
jaetaan kokousaineisto ja esitellään hallitusehdokkaat.
Ilmoittautumiset 17.11. mennessä ja tiedustelut
riika.parviainen@sansa.fi, 050 441 1859 tai 019 457 7700.

Lämpimästi tervetuloa!

Medialähetys Sansansaattajat ry Hallitus
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▶▶ 3.10. SAVONLINNA/Kerimäki
Srk-koti, Urheilukuja 2, klo 9
virkistyskerho. Nenad Hadzihajdic Kroatiasta ja Seija Uimonen
(seniori).
▶▶ 3.10. SAVONLINNA/Punkaharju Srk-talo, Oikotie 10, klo
18 lähetysilta. Nenad Hadzihajdic Kroatiasta ja Seija Uimonen
(seniori).
▶▶ 3.10. JYVÄSKYLÄ/Keltinmäki
Kortepohjan srk-keskus, Isännäntie 4, klo 10 lähetyspiiri, Eila
Murphy.
▶▶ 4.10. SAVONLINNA Srk-keskus, Kirkkokatu 17 (3. krs), klo
13.30 Keskikaupungin lähetyspiiri. Nenad Hadzihajdic Kroatiasta
ja Seija Uimonen (seniori).
▶▶ 4.10. YLÖJÄRVI Srk-keskus, Kirkkotanhuantie 1, klo
12.30−13.15 Tähkäpäät-eläkeläiskerho. Toivoa naisille/Hanna-työ,
Kaija Luoma (H-lähettiläs).
▶▶ 5.10. KANGASALA Kahvila Seurahuone, Myllystenpohjantie 2,
klo 14.30−16 lähetyspiiri. Toivoa
naisille/Hanna-työn uutisia, Liisa
Heinänen (H-lähettiläs).
▶▶ 5.10. SEINÄJOKI/Ylistaro
Srk-talo, Markinsalontie 2 A, klo
12 Pipopiiri. Sana leviää median
keinoin, Pirjo Antila (VAT).
▶▶ 6.10. KUHMO Srk-keskus,
Kirkkotie 6−8, klo 18 Kroatian
kuulumisia -lähetystilaisuus.
Nenad Hadzihajdic Kroatiasta,
Seija Uimonen (seniori) ja Pirjo
Juntunen (seniori).
▶▶ 7.10. SEINÄJOKI/Ylistaro Ojalan pappila, Pappilankuja 5, klo
19 nuortenilta. Sana leviää median keinoin, Pirjo Antila (VAT).
▶▶ 9.10. TAMPERE/Harju Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2, klo 13
lähetyspiiri, Marko Pihlajamaa.
▶▶ 12.10. LEMPÄÄLÄ Kuljun vanha srk-talo, Seurakuntatalontie
12, klo 15 Sääksjärven lähetyspiiri. Mitä kuuluu SAT-7 Parsin
lastenohjelmille ja Toivoa naisille/Hanna-työlle, Liisa Heinänen
(H-lähettiläs).
▶▶ 14.10. OULU/Kiiminki Srkkeskus, Kirkonniementie 6, klo
9.15−15.30 lähetysseminaari, mukana Arja Savuoja. Hinta 25 € sis.
lounaan. Ilmoittautuminen matti.
laurila@evl.fi.
▶▶ 15.10. ROVANIEMI Kirkko, Yliopistonkatu 2, klo 10 messu, jonka jälkeen lähetysseminaari jatkuu
(srk-keskus, Rauhankatu 70) klo

12.30−16. Toivoa naisille/Hannatyöstä kertomassa Arja Savuoja.
Hinta 25 € sis. lounaan. Ilmoittautuminen matti.laurila@evl.fi.
▶▶ 15.10. LAHTI/Nastola Kirkko,
Kukkastie 18, klo 10 messu, saarna Anitta Vuorela. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
(srk-talo), Vuorela.
▶▶ 15.10. TUUSULA Kirkko, Kirkkotie 34, klo 10 messu, Seija Uimonen (seniori). Messun jälkeen
kirkkokahvit ja Sansan toiminnasta kertominen, Uimonen.
▶▶ 16.10. VANTAA/Hakunila
Kirkko, Hakunilantie 48, klo 18
lähetyspiiri, Tiina Virtanen.
▶▶ 17.10. SOTKAMO Vuokatinranta, Vuokatinrannantie 8, klo 9−11
Raamattuluento "Ei sit, kun nyt",
Pirjo Juntunen (seniori).
▶▶ 17.10. SASTAMALA Vammalan
srk-talo (Aulasali), Asemakatu 6,
klo 18, Toivoa naisille/Hanna-työ
auttaa maailman naisten hätää,
Liisa Heinänen (H-lähettiläs).
▶▶ 18.10. HÄMEENLINNA/Lammi
Lähetyskahvila Keidas, Lamminraitti 37, klo 10−12 lähetystilaisuus: Medialähetystyö, Seija
Uimonen (seniori).
▶▶ 21.10. ESPOO/Tuomiokirkkosrk Suvelan kappeli, Kirstintie
24, alkaen klo 10 Naisten päivä.
Klo 13−16 Toivoa naisille/Hannatyö, Satu Hauta-aho ja Sari Palmu
(VAT).
▶▶ 22.10. KAUNIAINEN Kirkko,
Kavallintie 3, klo 10 messu, saarna Juha Auvinen. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Auvinen.
▶▶ 22.10. HELSINKI/Töölö Temppeliaukion kirkko, Lutherinkatu
3, klo 10 alkavan messun jälkeen
kirkkokahvit. Kansainvälinen
medialähetystyö, Tiina Virtanen
(palaamassa TWR:n työhön Hollantiin).
▶▶ 25.10. SOTKAMO Vuokatinranta, Vuokatinrannantie 8, klo 19
raamattuluento "Lain alaisena ja
vapaana laista" (Room. 7), Pirjo
Juntunen (seniori).
▶▶ 26.10. KAJAANI Virastotalon
kokoushuone, Kirkkokatu 26 B,
Hanna-piiri klo 18−19.30, Pirjo
Juntunen (seniori).
▶▶ 28.10. NIVALA Srk-koti, Vapaudentie 3, klo 9.15−15.30 lähetysseminaari. Toivoa naisille-/Hannatyöstä kertomassa Arja Savuoja.
Hinta 25 € sis. lounaan. Ilmoittau-

Kirkkoon ekumeenisena lähetyspyhänä 8.10.!
▶▶ 8.10. KAJAANI Linnantauksen srk-keskus, Kaplastie 2, klo
12 messu, saarna Juha Auvinen.
Messun jälkeen lähetystilaisuus.
Auvinen, Nenad Hadzihajdic Kroatiasta, Seija Uimonen (seniori)
sekä Pirjo Juntunen (seniori).
▶▶ 8.10. HOLLOLA/Kantasrk Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2, klo
10 messu, saarna Timo Reuhkala.
Messun jälkeen kirkkokahveilla
ajankohtaisia kuulumisia Sansan
työstä ja toiminnasta, Reuhkala.
▶▶ 8.10. VANTAA/Tikkurila Olotila, Vehkapolun kävelykatu, klo 10
messu, mukana Amarjit Chugh.
Messun jälkeen kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus Mediatyö
Intiassa, Amarjit ja Marjut Chugh
(seniorit).
▶▶ 8.10. KERAVA Kirkko, Papintie
2, klo 10 alkavan messun jälkeen
(alasali) klo 11.30 kirkkokahvit ja

tuminen matti.laurila@evl.fi
▶▶ 28.10. SEINÄJOKI Srk-keskus,
Koulukatu 24, alkaen klo 14 Uskonpuhdistuksen merkkivuoden
Etelä-Pohjanmaan aluetapahtuma teemalla Uskonpuhdistus
− Nyt! Klo 14 Usko tulee kuulemisesta − yhä! -tilaisuus, klo 18
Armoa2017!-messu. Mukana Satu
Hauta-aho ja Mervi Viuhko.

lähetystilaisuus Sansan Kiinaan
suuntautuvasta työstä, Anitta
Vuorela.
▶▶ 8.10. RIIHIMÄKI Keskuskirkko,
Hämeenkatu 5, klo 10 alkavan
messun jälkeen kirkkolounas ja
lähetystilaisuus (Kirkkopuiston
srk-koti, Hämeenkatu 5). Kriisiradion toiminta, Erkki Salo ja Merja
Kauppinen.
▶▶ 8.10. JYVÄSKYLÄ/Säynätsalo
Kirkko, Saarnatie 1, klo 10 alkavan messun jälkeen kirkkokahvit,
joiden yhteydessä Sansan esittely, Eila Murphy.
▶▶ 8.10. MIKKELI/Savilahti Pitäjänkirkko, Otavankatu 9, klo 10
messu, saarna Timo Lankinen.
Messun jälkeen lähetystilaisuus,
Lankinen.
▶▶ 8.10. PORVOO/Suomalainen
srk Srk-koti, Lundinkatu 5, klo

19 nuortenilta (paikka myöhemmin). SU 5.11. Kemijärven
kirkko, Kirkkokatu 11, klo 10
messu, saarna Pihlajamaa.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
raamatunopetus, Pihlajamaa.
▶▶ 7.11. JÄRVENPÄÄ Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6, klo 14
medialähetyspiiri. Medialähetystyö kuuluttaa toivoa, Tiina
Virtanen.

▶▶ 29.10. KUOPIO/Männistö
Männistön Pyhän Johanneksen
kirkko, Ampujanpolku 2, klo 10
messu, saarna Timo Reuhkala.
Messun jälkeen lähetyslounas ja
esillä SAT-7:n työ, Reuhkala.

▶▶ 10.11. KAJAANI Karoliinan
kammari, Brahenkatu 14, klo
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen
(seniori).

▶▶ 29.10. JANAKKALA Turengin
kirkko, Juttilantie 2, klo 13 messu, saarna Juha Auvinen. Messun
jälkeen lähetystilaisuus, Auvinen.

▶▶ 12.11. JOENSUU/Pielisensuu Kirkko, Tikkamäentie 15,
klo 10 messu, saarna Marja
Soikkeli. Messun jälkeen Intiateemainen lähetystilaisuus,
Soikkeli.

▶▶ 31.10. TAMPERE/Messukylä
Teiskon srk-koti, Teiskon kirkkotie 113, klo 10−12 Lähetyksen
käsityöpiiri Kahvi ja kudin. Toivoa
naisille/Hanna-työn kuulumisia,
Liisa Heinänen (H-lähettiläs).
▶▶ 2.11. KANGASALA Kahvila
Seurahuone, Myllystenpohjantie
2, klo 14.30−16 lähetyspiiri, Salamat Masih (seniori).
▶▶ 4−5.11. KEMIJÄRVI Seurakunnan, Uusheräyksen ja Sansan
raamattutapahtuma, mukana
Marko Pihlajamaa. LA 4.11.
Kemijärven kirkko, Kirkkokatu
11, klo 10 messu, jonka jälkeen
(srk-keskus, Esaiaksenkatu 2) klo
12.15 raamatunopetus ja lähetystuokio, klo 14.30 lauluseurat. Klo

▶▶ 12.11. TAMPERE/Eteläinen
Härmälän kirkko, Talvitie 26,
klo 10 messu, saarna David
Ezzine (seniori). Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Marja-Liisa ja David Ezzine.
▶▶ 18.11. PIRKKALA Kirkko,
Perkiöntie 40, klo 9−16.15 Uskomaton nainen -konferenssi.
Päävieraana Toivoa naisille/
Hanna-työn kansainvälinen
johtaja Peggy Banks Yhdysvalloista. Mukana myös mm. TWREuroopan Toivoa naisille/Hanna-työn koordinaattori Eeva
Vähäsarja Itävallasta ja Toivoa
naisille/Hanna-työryhmä.

10 alkavan messun jälkeinen
lähetystilaisuus. Sansan työ yleisesti sekä työ Indonesiassa, Erja
Tillgren ja Sri Nissi.
▶▶ 8.10. ÄHTÄRI Kirkko, Kirkkotie 3, klo 10 messu. Messun
jälkeen (srk-keskus, Keskuskuja
3) Sansan ja ELY:n Armon aalloilla
-alueellinen lähetysjuhla, Mervi
Viuhko.
▶▶ 8.10. JÄMSÄ Kirkko, Koskentie 30 A, klo 10 messu, saarna
Salamat Masih (seniori). Messun
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus (srk-keskus, Koskentie 30
C), Masih.
▶▶ 8.10. OULU/Karjasilta Kirkko,
Nokelantie 39, klo 10 messu,
saarna Arja Savuoja. Messun
jälkeen (srk-sali) kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus. Intian haasteet
ja mahdollisuudet, Arja Savuoja.

▶▶ 19.11. HELSINKI/Tuomiokirkkosrk, Mikael Agricolan kirkko,
Tehtaankatu 23, klo 18 Tuomasmessu, saarna Toivoa naisille/
Hanna-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks, liturgia Juha
Auvinen, juonto Mervi Viuhko.
Useita Sansan työntekijöitä ja
vapaaehtoisia eri tehtävissä.
▶▶ 26.11. TAMPERE/Messukylä
Aitolahden kirkko, Jenseninkatu
4, klo 10 messu, saarna David
Ezzine (seniori). Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Marja-Liisa ja David Ezzine.
▶▶ 26.11. ESPOO/Tapiola Kirkko
(srk-sali), Kirkkopolku 6, klo 11.30
Lähetyksen uutispuuro ja lähetystilaisuus Kroatian-terveisin,
Matti ja Tuula Korpiaho (seniorit).
▶▶ 26.11. HYVINKÄÄ Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13, klo 18
Viisikielisten laulujen ilta, juonto
Matti Korpiaho (seniori), puhe
Pekka Kiuttu (seniori).
▶▶ 28.11. NOKIA Kahvila-Puoti
Kulmakivi, Härkitie 12 B, klo 18
lähetysilta, Marko Pihlajamaa.
▶▶ 15.12. KAJAANI Karoliinan
kammari, Brahenkatu 14, klo
16 lähetyspiiri, Pirjo Juntunen
(seniori).
▶▶ 17.12. VARKAUS Kirkko,
Savontie 1, klo 10 messu, saarna
Marko Pihlajamaa. Messun jälkeen lähetystilaisuus, Pihlajamaa.

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

sansa.fi

sansa@sansa.fi

sansa.fi/mediapankki

Medialähetys Sanansaattajat

@Sanansaattajat
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”Minun piti salata ruhjeeni”

Toivoa naisille/Hanna-työn johtaja oli itse
väkivaltaisen suhteen uhri
MUKANA MISSIOSSA TWR:n Toivoa naisille/Hanna-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banksilta kysytään usein,
miten hän voi ymmärtää naisia, joita on käytetty hyväksi, jotka ovat masentuneita ja joihin sattuu.
Hän voi ymmärtää heitä, koska on yksi heistä.
Eeva Vähäsarja

Y

Liisa Heinänen

hdysvaltalainen Peggy
Banks aloitti rukousliikkeen johdossa noin
vuosi sitten. Erityisesti
rukoillaan vaikeissa olosuhteissa elävien tyttöjen ja naisten
puolesta.
Banks on jo ehtinyt kiertää maailmaa tutustumassa Toivoa naisille/
Hanna-työhön. Aluksi hän matkusti
yhdessä liikkeen perustajan Marli
Spiekerin kanssa 13 maassa. Nyt
hän saapuu ensimmäistä kertaa
Suomeen ja päävieraaksi Pirkkalassa pidettävään Uskomaton nainen
-seminaariin.

Menestyvä liikenainen

Peggy Banks kertoo vaiheistaan noin
30-vuotiaana. Kaikki oli ulkoisesti
hyvin, hänellä oli menestyvä liikunta-alan yritys.
− Pidin muotiin tulleita aerobictunteja. Asiakkainani oli huippuurheilijoita. Kun voitin aerobicin
kansallisen mestaruuden, minusta tuli
julkisuuden henkilö, jota pyydettiin
esiintymään radioon ja televisioon.
Olisin halunnut kertoa jollekin, mitä
todella koin. Kukaan ei tiennyt, että
minua hakattiin melkein joka päivä.
Minun piti salata ruhjeeni ja mustelmani.
Banks seurusteli vahvan kehonrakentajan kanssa, joka kohteli
häntä kaltoin fyysisesti ja henkisesti.
Seurustelua jatkui vuosia väkivallasta huolimatta. Kuvio oli tyypillinen:
pahoinpitelyn jälkeen mies hyvitteli ja
nainen antoi anteeksi.

Pahoinpitelijällä veitsi

Kaikki muuttui, kun Banksin aerobic-tunneilla käynyt nainen pyysi
häntä mukaansa kirkkoon.

Vuoden 1990 Yhdysvaltain aerobic-mestari Peggy Banks pitää kuntoaan yllä myös matkoilla.
Hän kuljettaa aina mukanaan jotakin kuntoiluvälinettä, jota voi käyttää hotellihuoneessa.

− Kasvoin kodissa, jossa noudatettiin uskonnollisia tapoja, mutta
minulla ei ollut henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen. Ystäväni kirkossa
pappi puhui Psalmista 46: ”Jumala on
turvamme ja linnamme, auttajamme
hädän hetkellä.” Tajusin, että tarvitsen Jumalaa turvakseni, koska olin
vaikeuksissa.
Banks ilmoitti miesystävälleen, että
haluaa päättää suhteen lopullisesti.
− Sinä yönä hän tuli asuntooni veitsi mukanaan. Hän pahoinpiteli minua
ja viilteli veitsellä monesta kohdasta. Tilanne jatkui tuntikausia, enkä
uskonut selviäväni hengissä. Yhdessä
kohdassa Jumala tuli voimakseni ja
turvakseni. En tiedä, miten Herra sen
teki, mutta hän teki. Hän sai poikaystäväni vakuuttumaan, ettei tämä pys-

Kuka?

Peggy Banks
•• Syntynyt New Yorkissa, kasvanut Floridassa. Asuu PohjoisCarolinassa.
•• Italialaiset sukujuuret. Isoäiti muutti Sisiliasta Yhdysvaltoihin
1920-luvulla.
•• Naimisissa. Puoliso sairaalasielunhoitaja Ken Banks.
•• Liikunta-alan yrittäjä ja valmentaja vuodet 1985−1996.
Oma aerobic-studio. Yhdysvaltain aerobic-mestari 1990.
•• Tohtori (D.Min.) 2011. Käsitteli väitöskirjassaan naisjohtajuutta.
•• Kouluttanut naisjohtajia esimerkiksi Intiassa, Senegalissa,
Tansaniassa ja Thaimaassa. Toiminut sielunhoito- ja naistyön
johtotehtävissä sekä kehittänyt johtamiskäytäntöjä.
•• Tunnuslause: ”Jumalan sana pysyy iäti” (Jes. 40:8).

ty tappamaan minua.

Kutsu auttaa naisia

Siitä alkoi tie paranemiseen ja eheytymiseen. Peggy Banks alkoi käydä
raamattupiirissä ja rukoilla.
− Sain jo silloin kutsun auttaa naisia löytämään toivon ja eheytymisen
Jeesuksessa. Ihmiset voivat auttaa ja
rohkaista toisiaan, mutta sisäiseen
paranemiseen tarvitaan suhdetta Jeesukseen. Hän on apumme, turvamme
ja voimamme, jota voimme lähestyä
rukouksessa.
Banks kouluttautui sielunhoitajaksi
ja auttoi yhdessä miehensä kanssa 15
vuoden ajan naisia, miehiä ja pariskuntia. Työ maailman naisten hyväksi
Toivoa naisille/Hanna-rukousliikkeessä on luontevaa jatkoa tälle. Suomessakin toimii yli 90 rukousryhmää.
Liikkeen taustajärjestönä Suomessa on
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa).

Iloa toivottomuuteen

− Toivoa naisille/Hanna-työssä minua on koskettanut eniten se, miten
naiset löytävät ilon suhteessa Jeesukseen toivottomissakin tilanteissa,
joista ei ole pääsyä. Minua rohkaisee
se, että hyvissä olosuhteissa elävät
naiset tulevat rukoillessaan entistä
riippuvaisemmiksi Jumalasta.
Banks sanoo, että kiertäessään
maailmaa hän on nähnyt maailman
naisten välillä enemmän yhtäläisyyk-

siä kuin eroja.
− Naiset kokevat kaikkialla yksinäisyyttä, eristämistä, masennusta,
toivottomuutta, arvottomuutta ja
pelkoa. Kaikki tarvitsevat todellista
parantumista, jonka saa syntien anteeksiantamisessa. Voimme olla vapaita epäilyistä, pelosta ja katkeruudesta,
kun ymmärrämme, kuka Jeesus oli ja
miksi hän tuli.

Töitä miesten kanssa

Peggy Bangs on mielissään siitä, että
Toivoa naisille/Hanna-työ kiinnostaa myös miehiä.
− Miehillä ei ole toivoa ilman naisia. Siksi Jumala antoi miehelle naisen,
hän hymyilee.
− Meidän pitää tehdä töitä yhdessä ja tukea toisiamme. Minusta on
hienoa nähdä miehiä rukousryhmissä
ja lisäämässä tietoisuutta naisten tilanteesta.
Uskomaton nainen -konferenssi järjestetään 18.11. Pirkkalan kirkossa, Perkiöntie 40. Ilmoittautumiset 9.11. mennessä
konferenssin nettisivulla sansa.fi/uskomatonnainen/ tai p. 019 457 7700. Lisätiedot
sähköpostitse hannat@sansa.fi.
Peggy Banks saarnaa Tuomasmessussa
19.11. kello 18 Helsingissä Mikael Agricolan kirkossa, Tehtaankatu 23. Liturgina on Sansan toiminnanjohtaja Juha
Auvinen ja illan juontajana verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko.
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