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JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Kova kivi vai samettityyny?
OLEMME VIETTÄNEET reformaation 500. merkkivuotta ja juhlimme satavuotiasta Suomea. Tasan
60 vuotta sitten julkaistiin suomeksi jo 1200-luvun
lopulla ilmestynyt kirja Marco Polon matkat.
Teoksessa on kertomus, jossa tietäjät veivät vastasyntyneelle Jeesukselle lahjoja saadakseen tietää,
oliko tämä profeetta Jumala, maallinen kuningas
vai ihminen. He sanoivat: ”Jos hän ottaa kullan,
hän on maallinen kuningas, jos hän ottaa suitsukkeen, hän on Jumala, mutta jos hän ottaa mirhan,
hän on ihminen.”
TIETÄJÄT KUMARSIVAT häntä ja antoivat hänelle
kultaa, suitsuketta ja mirhaa, ja lapsi antoi heille
suljetun rasian. Paluumatkalla omalle maalleen he
avasivat rasian ja näkivät hämmästyksekseen siellä
kiven. He kysyivät toisiltaan, mikä tarkoitus sillä
voisi olla.
Tarkoitus oli tämä: ”Kun he olivat tuoneet kolme lahjaansa ja lapsi oli ottanut ne kaikki vastaan,
he sanoivat sisimmässään, että tämä oli tosi Jumala, tosi kuningas ja tosi ihminen, ja heidän olisi
ymmärrettävä, että heissä versomaan ruvenneen
uskon oli tultava yhtä lujaksi kuin kova kivi.”

Leena Punkari

KERTOMUS KUVAA sitä, miten tietäjät vahvassa uskossaan torjuivat kaikki terveen järjen epäilykset.
Seuraten yksinkertaisesti profeetan sanaa ja tähden
todistusta he hyväksyivät alhaisissa oloissa syntyneen Jeesus-lapsen – ihmiseksi tulleen Jumalan –
kuninkaakseen.
Martti Luther toteaa tästä, että maailma ei olisi
tehnyt niin, vaan olisi ”omien vaatimustensa mukaisesti kaivannut samettityynyä ja palvelusväen
joukkoa. Maailma antaa lahjojaan niille, joilla on

…ja heidän olisi ymmärrettävä,
että heissä versomaan ruvenneen
uskon oli tultava yhtä lujaksi kuin
kova kivi.
ennestään tarpeeksi, ja sieppaa niiden hankkimiseen leivän nälkäisten suusta, vaikka näillä ei ole
muuta kuin se minkä he ansaitsevat raatamalla
selkänsä verille.”
”Jos me kristityt haluamme liittyä tietäjiin”,
Luther jatkaa, ”meidän täytyy sulkea silmämme
kaikelta, mikä kimaltelee maailman silmissä ja katsoa sen sijasta sitä mikä on halveksittua ja typerää,
auttaa köyhiä, lohduttaa syrjittyjä, tukea lähimmäistä hänen ahdingossaan”.
MIKÄ ON SINUN lahjasi Jeesukselle tänään? Olisiko
se sen mahdollistaminen, että moni saisi kuulla
hänestä medialähetystyön kautta ja tulla hänen
lapsekseen, ja että usko saisi kasvaa ”lujaksi kuin
kova kivi”. Lähes kaksi miljardia ihmistä voi jo olla
kuulolla.
* * *
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN puolesta ja
omasta puolestani toivotan lähetystyön ystäville ja
tukijoille sekä yhteistyöseurakunnille ja -järjestöille
Jumalan siunaamaa Vapahtajamme syntymäjuhlaa
sekä toivorikasta uutta vuotta.

Erja Tillgren

”TIETÄJIEN LÄHDETTYÄ Herran
enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi:
”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes
käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä
lapsen käsiinsä ja surmata hänet. Joosef
heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa
lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan
kohti Egyptiä.” (Matt. 2:13−14)
Pystytkö kuvittelemaan tilanteen:
”Herää Maria, meidän täytyy lähteä
kiireesti”.
Joosef valmistelee aasin, nostaa nyytit
sen selkään, ja pariskunta pienen vauvansa kanssa kiiruhtaa yöhön. Pelko
kouristaa sydäntä ja kysymykset pyörivät
päässä samalla kun taivalletaan eteenpäin.

PAKOLAISUUS EI ole kadonnut maailmasta, pakolaisia on nyt yli 65 miljoonaa.
Viimeisten vuosien merkittävin pakolaisuuden aiheuttaja on Syyrian sota. Sen
takia yli 10 miljoonaa on paennut.
Jeesus-vauva pelastui Herodeksen
käsistä, jotta saattoi myöhemmin täyttää
tehtävänsä maailman pelastajana. Hän
kykenee lohduttamaan kaikkia, jotka joutuvat pakenemaan. Hänessä on toivo.
Medialähetys Sanansaattajat ja satelliittitelevisio SAT-7 vievät toivoa muun
muassa Lähi-idän pakolaisleirien lapsille.
SAT-7 Kids -kanavan ohjelmat tuovat lasten elämään iloa ja rohkaisevat. Uusi SAT7 Academy -kanava taas tarjoaa lapsille
mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä
pakolaisleirillä. SAT-7:n ohjelmien avulla
katsetta suunnataan tulevaisuuteen ja häneen, jossa on toivo. Jeesus elää!

Aura Laihinen

Kun Jeesus pakeni Egyptiin
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43. vuosikerta

Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija

Medialähetys
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja

Juha Auvinen
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri

Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto

Pirkko Valtonen
pirkko.valtonen@leipapuu.fi

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

Käyntiosoite

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

Sähköpostiosoitteet

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

Kotisivun osoite
sansa.fi

Kestotilaus on voimassa vuoden kerrallaan. Ellei peruutusta
tehdä ennen tilausjakson päättymistä, tilaus jatkuu vuoden
eteenpäin ilman erillistä tilausuudistusta. Tilaus voidaan
sanoa irti milloin tahansa.
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LÄHTEELLÄ Alussa oli sana.
Kirjoittaja, Rkk-pastori Jukka Norvanto
täytti juuri 60 vuotta.
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PÄÄJUTTU Monessa Aasian
maassa radiotyötä tehdään perhenäkökulmasta. Kristillinen media eri
välineineen on alueella ennenäkemättömien mahdollisuuksien edessä.
PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja

Ilmoitushinta

katsojien palautteita maailmalta.

1 euro/pmm + alv 24 %

Lähde ilmestyy
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Painopaikka
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ISSN-L 1457-9413
ISSN 1457-9413 (painettu)
ISSN 1799-5167 (verkkojulkaisu)
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LÄHETYSKULMA

lehden toimitukseen

I-print Oy, Seinäjoki

SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa
hallituksen jäsen Pirjo Immonen-Räihä
Kaarinasta.

IKKUNA

Ilmoitukset

vuodessa 6 numeroa

PÄÄKIRJOITUS

PUTIIKKI
JuttU Uskomaton nainen
-tapahtumasta Pirkkalassa ja Toivoa
naisille -työn kansainvälinen johtaja
Peggy Banksin vierailusta.
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RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Läpi Kuninkaiden kirjojen ja puoliväliin
Roomalaiskirjettä.

LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä,
seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen jäseniä
sekä Sansa- ja Toivoa naisille -lähettiläitä
voi kohdata tilaisuuksissa.
Juttu Syyskokous valitsi uusia
jäseniä Sansan hallitukseen.
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MUKANA MISSIOSSA Uusi älypuhelimiin ladattava Domini Life
-sovellus kokoaa yhteen kristillisiä
mediasisältöjä monesta eri lähteestä.
Usean toimijan yhteistyönä syntynyt
mobiilisovellus sai alkusysäyksen
Sansassa pari vuotta sitten.
		
KIRJE KENTÄLTÄ Joy-tyttärelle riittää
sylejä, jos Sansan Kroatian-lähetti Elina
Braz de Almeidalla on velvoitteita
tilaisuuksissa.

Seuraava numero

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 korviin 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
projektityön-tekijää tekee medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

ko
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Kannen kuva

r
Me

ilmestyy 9.2.2018. Lehteen tarkoitetun aineiston tulee olla
toimituksessa 4.1.2018.

Ap

Helmi Mikkola
helmi.mikkola@sansa.fi
019 457 7744

Kotimaahan ja
Pohjoismaihin:
■ Vuositilaus 39 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 34 euroa/vuosi
■ Opiskelijatilaus 23 euroa/vuosi
Pohjoismaiden ulkopuolelle:
■ Vuositilaus 49 euroa/vuosi
■ Kestotilaus 44 euroa/vuosi,
lentokuljetus

rko
Da

Tilaukset ja
osoitteenmuutokset

Tilaushinnat

Tässä numerossa:

Reformaation merkkivuoden kunniakirjan ja
ansiomerkin saivat Kroatian evankeliselta
kirkolta mm. Sansan seniorit Matti Korpiaho ja
Seija Uimonen. Sivu 4.

Seminaaritauolla lähetysteologi Jaakko Rusama
KLK:sta ja missiologian professori Benjamin
Simon KMN:n Bosseyn ekumeenisesta
instituutista. Sivu 4.

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 5/2017 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään
aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä mm. kristillinen mediatyö, varsinkin perheradiotyö
Aasiassa, missiologinen asiantuntijaseminaari Sveitsissä ja Kroatian-kuulumiset. Uusi Domini Life -sovellus
julkistui joulukuun alussa.
Tämä Lähde-numero ilmestyy taas Sana-lehden yhteydessä. Mutta painatamme 12-sivuista
Lähde-lehteä jakeluun myös erikseen.
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Georges Lemopoulos

Sansalaisille ansiomerkkejä
KROATIAN evankelisessa kirkossa on myös juhlistettu reformaation merkkivuotta. Osijekin pappilan
edessä paljastettiin 15. lokakuuta Martti Lutherin
rintapatsas, ensimmäinen Kroatiassa.
Seurakunnalle, kirkolle ja kaupungille Lutherpatsaan paljastaminen oli merkittävä historiallinen
hetki. Tilaisuus sai laajaa huomiota, paikalla oli kaksi
tv-kanavaa ja paikallista lehdistöä.
OSIJEKISSA 29. lokakuuta pidetyssä juhlamessussa oli
kirkon täydeltä väkeä.
Reformaation merkkivuoden kunniakirjan ja ansiomerkin saivat Sansan nykyisistä ja eläkkeelle jääneistä
työntekijöistä Seija Uimonen, Jakov Mrcela, Matti
Korpiaho, Elina Braz de Almeida ja Juha Auvinen.
Timo Reuhkalalle oli myönnetty ansiomerkki jo aiemmin.
Reformaation varsinaisena merkkipäivänä 31.
lokakuuta vietettiin suurta juhlaa Kansallisteatterissa
Zagrebissa. Protestanttisten kirkkojen järjestämään
juhlaan osallistui noin 700 ihmistä.

KMN:n Ekumeenisessa keskuksessa Genevessä projektisihteeri Timo-Matti Haapiainen, Espoon tuomiorovasti Antti Kujanpää, lähetysteologi Jaakko Rusama, seurakuntapastori Maika Vuori Helsingin Pitäjänmäestä, Timo Reuhkala ja Mervi Viuhko Sansasta, kappalainen Jukka Knuuti Espoonlahdesta, Kirkkohallituksen kansliapäällikön erityisavustaja Anneli Vartiainen ja hiippakuntasihteeri Jukka Helle.

Juha Auvisesta rovasti
Espoon hiippakunta

Missiologit etsivät kirkon
lähetyksen uusia haasteita

Kirkon lähetystyön keskus (KLK) ja Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
järjestivät lokakuussa seminaarimatkan Sveitsiin. Asiantuntijoille suunnatun
missiologisen kutsuseminaarin teema oli Kirkon lähetyksen uudet haasteet.
Leena Punkari

Notaari Pilvi Keravuori, piispa Tapio Luoma sekä rovastit
toiminnanjohtaja Juha Auvinen ja oppilaitospastori Margit
Peltovirta.

ESPOON HIIPPAKUNNAN piispaTapio Luoma
antoi marraskuun puolivälissä rovastin arvonimen
Medialähetys Sanansaattajien toiminnanjohtaja Juha
Auviselle. Perusteluissa piispa mainitsee, että Auvinen on taidolla ja huolella hoitanut pappisvirkaansa
sekä käyttäytynyt ansiokkaasti.
Auvinen, 62, on toiminut noin 40 vuotta kirkon
eri tehtävissä ja järjestöissä, mm. Kotimaa-lehden
toimittajana, lähetystyössä Papua-Uudessa-Guineassa
ja Kirkon lähetystyön keskuksessa sekä Kirkon missio
2000-luvulla kongressin pääsihteerinä. Hänet vihittiin
papiksi vuonna 2001. Sansan toiminnanjohtajana hän
aloitti vuonna 2002.
Espoon hiippakunnan juhlaistunnossa rovastin
arvonimen saivat myös Espoon seurakuntayhtymän
oppilaitospastori Margit Peltovirta ja Nurmijärven
seurakunnan kirkkoherra Ari Tuhkanen. Director musices -arvonimen sai Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Marja-Liisa Talja.

Mervi Viuhko työryhmään
KIRKKOHALLITUS PERUSTI kokouksessaan 14.
marraskuuta useita työryhmiä, joiden taustalla on
vuonna 2016 toimineen Kirkon tulevaisuuskomitean
työskentely ja sen pohjalta tehdyt kirkolliskokouksen
päätökset.
Vapaaehtoistyön kehittäminen -työryhmän tehtävänä osaltaan on selvittää, minkätyyppisiä muutoksia
nykyiseen lainsäädäntöön ja käytännön toteutustapoihin tarvitaan sekä tehdä tarvittavat niitä koskevat
esitykset.
Monipuolista asiantuntemusta edustavan työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin kappalainen Riitta
Särkiö Launeen seurakunnasta Lahdesta ja sen jäseneksi mm. Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi
Viuhko Soinista.

MISSIOLOGISEN asiantuntijaseminaarin keskeisinä yhteistyötahoina olivat
KMN:n Bosseyn ekumeeninen instituutti sekä Geneven
ekumeenisessa keskuksessa
Kirkkojen maailmanneuvosto
(KMK) ja Luterilainen maailmanliitto (LML). Kummankin
järjestön monilla johtavilla
työntekijöillä oli aikaa suomalaisvieraille.
Matkan tavoitteita olivat
mm. tuntemuksen ja ymmärryksen vahvistaminen
lähetys- ja evankelioimistyössä sekä keinojen löytäminen ja
innostaminen vaikuttamaan
kansainvälisen ja ekumeeni-

sen lähetystyön kysymyksissä
kirkon uudistamiseksi.
Seminaari liittyi Reformaation merkkivuoden 2017 viettoon sekä jatkoi lähetykseen
liittyneen, LML:n toukokuussa 2017 pidetyn yleiskokouksen työskentelyä.
Osanottajiksi kutsuttiin
Suomesta missiologiassa ja lähetys- sekä vaikuttamistyössä
kokeneita työntekijöitä kirkon
toiminnan eri tasoilta: keskushallinnosta, hiippakuntatasolta ja seurakunnista.
SUOMEN evankelis-luterilaisen kirkon edustajat tekivät
Sveitsissä myös ekumeenista
historiaa, kun osa matkalaisista luennoi Bosseyn ekumeeni-

sessa instituutissa. Luennot
kuuluivat Bosseyn Graduate
Schoolin missiologian opetusohjelmaan. Graduate School
on instituutin tohtori- ja tutkijakoulutusta.
Luennoitsijoina toimivat
Kirkon lähetysteologi Jaakko Rusama, Reformaation
merkkivuoden 2017 Suomenprojektisihteeri Timo-Matti
Haapiainen, kansainvälisen
työn hiippakuntasihteeri
Jukka Helle Kuopiosta sekä
kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala ja verkostotoiminnan johtaja Mervi
Viuhko Sansasta.
Seminaarimatka ”poiki”
Sansan työntekijöille myös
koulutus- ja vierailupyyntöjä.

Kiitos yhteistyöstä!
Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) 44. ja Lähde-lehden 43. toimintavuosi on päättymässä.
Kiitos kirkkomme hiippakunnille ja seurakunnille työntekijöineen, yhteistyöjärjestöillemme sekä
jokaiselle työmme ystävälle tästä medialähetystyön vuodesta.
Kiitämme Jumalaa yhteistyöstänne, esirukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne, jotka ovat
mahdollistaneet evankeliumin viemisen Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan 36 kielellä median
välityksellä sekä lähettiemme työn kautta.
Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Työmme painopiste
on Aasiassa. Pyydämme Jumalan johdatusta myös syventäessämme kumppanuuksia ja
hyödyntäessämme uutta mediaa strategiakauden 2016−2020 edetessä.
Medialähetyspäiviä vietetään 25.−27.5.2018 Lohjan Vivamossa.
Siunattua adventinaikaa ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
Jarno Tepora			
hallituksen puheenjohtaja		

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
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Alussa oli sana

LÄHTEELLÄ Uskonpuhdistuksen suuria muotoiluja ovat yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen
tähden. Ne liittyvät läheisesti yksin Raamattu -periaatteeseen. Siksi myös otsikko ”Alussa oli sana”
nousee tästä kokonaisuudesta.
Liisa Norvanto

Jukka Norvanto

M

utta sanat ”alussa” ja
”sana” pitävät sisällään
enemmänkin kuin vain
viittauksen uskonpuhdistuksen korostuksiin. Ne viittaavat
kumpikin Jeesukseen.
Raamatun äärellä sanasta puhuttaessa keskuksena on välttämättä
Herra Jeesus. Häntä ajatellessa on
luonnollista kohdistaa huomio Uuteen testamenttiin. Rajaus onkin usein
tarpeellinen, sillä omana aikanamme
Herrasta Jeesuksesta tehdään milloin minkäkinlainen mielikuvituksen
tuote, jota koetetaan muokata kunkin
toiveiden mukaiseksi.
On siis turvallista etsiä Jeesusta
Uuden testamentin sivuilta, eikä mielikuvistamme. Mutta vaikka opetuksen Jeesuksesta tahtoisi rajata lähinnä
Uuteen testamenttiin, tarkastelun
kohteeksi on kuitenkin otettava koko
Raamattu, sillä Jeesus on koko Raamatun keskushenkilö. Hänen kauttaanhan on Raamatun mukaan koko
maailmakin luotu.
Niinpä Jeesukseen on perinteisesti
nähty viittaus aivan Raamatun ensimmäisessä jakeessakin.

Viisautta sanotaan Aluksi,
Ensimmäiseksi, Esikoiseksi

Jo juutalaiset rabbit ovat näet nähneet
lauseessa “Alussa Jumala loi taivaan
ja maan” kahdenlaisen merkityksen.
Hepreaksi “Alussa” on bereshit. Koska
Sananlaskujen kirjan 8. luvussa sama
sana käännetään myös Esikoiseksi
(reshit), on helppo ymmärtää, mistä
rabbien johtopäätös on syntynyt. Raamatun aloittava sanan prepositio betarkoittaa päätettä -ssa tai -ssä. Niinpä
sanaa on tulkittu, että Jumala alussa

Lähetysteologi, radiopastori Jukka Norvanto Gennesaretinjärvellä Israelissa, jonka hän on kolunnut vuosien saatossa läpikotaisin ja
opettanut siellä myös suomalaisille matkailijoille Raamattua. Tutuiksi ovat tulleet myös Egypti, Jordania, Kreikka, Kypros, Mongolia ja
Turkki.

eli siis Alun tai Ensimmäisen tai Esikoisensa kanssa loi taivaan ja maan.
Saman totuuden Jeesuksesta
ilmoittaa Paavali (Kol. 1:16−17):
”Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan
päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan
ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää
kaiken koossa.”

Jukka Norvanto
 Syntynyt Posiolla, asuu nykyisin Vantaalla. Juhli hiljattain
kuusikymppisiään.
 Puoliso, Espoon kristillisen koulun rehtori Liisa Norvanto. Aikuiset
lapset Miika, Hanna ja Elina. Lastenlapset Daniel (Hannan ja
Jannen) sekä Mikaela (Miikan ja Piritan).
 Opiskellut Raamattua nuoresta. Valmistunut diplomikielenkääntäjäksi ja teologian lisensiaatiksi.
 Työskennellyt ruotsinsuomalaisten keskuudessa Ruotsissa,
Vuokatinrannan (Suomen Raamattuopisto) johtajana, Radioraamattukoulun ( Medialähetys Sanansaattajat) johtajana ja
radiopastorina (Raamattu kannesta kanteen, Sansa) sekä
turistipappina Kyproksessa. Nykyisin Lähetysyhdistys Kylväjän
lähetysteologi.
 Toimii Raamatunlukijain liiton hallituksen puheenjohtajana.
 Kirjoittanut 77 kirjaa, joista Rkk-ohjelmaan perustuen 54
Raamattu elämään -sarjan kirjaa. Uusimmat kirjat ovat 365 – sana
vuoden jokaiselle päivälle ja 3000 kilometriä Lähi-idässä –
Paavalin ensimmäinen lähetysmatka.
 Haluaisi kirjoittaa hyvän romaanin. Sellaisen, jossa on ajatonta
viisautta kätkettynä kiinnostavaan kerrontaan.
 Viime aikoina pohtinut Jumalan kysymystä Moosekselle: ”Mitä
sinulla on kädessäsi?”

Kun Jeesus on yhtä
aikaa Jumala ja ihminen

Samantapaisia näkökohtia Jeesuksen
suuruudesta nostetaan esiin myös
Heprealaiskirjeessä. Sen jakeissa
1:10−12 Jumala kutsuu Poikaansa
sanalla Herra, jonka nimen Jumala ilmoitti Moosekselle palavassa
pensaassa: ”Sinä, Herra, laskit alussa
maan perustukset, sinun kättesi työtä
ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä
pysyt. Ne kaikki kuluvat kuin vaate,
sinä käärit ne kokoon kuin päällysviitan, ne vaihdetaan niin kuin vaate.
Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu.”
Jeesus oli ja on siis yhtä aikaa
ihminen ja Jumala, mikä menee yli
ymmärryksemme.
Jeesuksen jumaluus on suurimpia
loukkaantumisen aiheita koko kristinuskossa. Sillä kun lukee evankeliumikirjoista kuvauksia Jeesuksesta,
huomaa, ettei hän yleensä näyttäydy kaikkivaltiaana Jumalana, vaan
pikemminkin pikkukaupungista lähteneenä saarnamiehenä. Siksi Jeesukseen on ja on ollut helppo loukkaantua, ja kuitenkin hän on ihmiskunnan
ainoa toivo.
Tuota totuutta Paavalikin toi yhä
uudelleen esiin. Hän julisti evankeliumia myös juutalaisille, jotka olivat
koko ikänsä pyrkineet elämään Mooseksen lain mukaan, vaikka jokainen
heistä tiesi, ettei kyennyt täyttämään
lain vaatimuksia. Niinpä Paavalin julistuksen on täytynyt järkyttää heitä.
He saavatkin täydellisyyden Jumalan
edessä pelkästään turvautumalla us-

kossa Herraan Jeesukseen.
Kun lakia täyttämään kykenemätön syntinen ihminen uskoo Jeesukseen, hänestä tulee Jumalalle kelpaava, vanhurskas ihminen.

Saman totuuden äärellä tuli
Lutherista uskonpuhdistaja

Saman mahtavan totuuden löysi
aikoinaan Martti Luther Roomalaiskirjeen äärellä, minkä seurauksena
hänestä tuli uskonpuhdistaja. Me, nykysuomalaiset, olemme ehkä kuulleet
tuon sanoman jo satoja kertoja niin,
että helposti alamme pitää sitä itsestäänselvyytenä, josta ei jaksa innostua. Ja kuitenkin siinä sanomassa on
meille tarjolla ikuinen elämä.
Tällaisia mitantäyttämättömiä ihmisiä varten, siis sellaisia varten kuin
minä ja sinä, Jumala tuli ihmiseksi.
Hän eli meidän puolestamme täydellisen elämän, ja hän kuoli puolestamme, jotta me saisimme elää.
Isä Jumala lukee meidän hyväksemme Jeesuksen täydellisyyden,
kun uskomme Herraan Jeesukseen.
Sellainen sanoma räjäyttää valtavuudessaan rikki kaikki inhimilliset
kuvitelmat ja laskelmat pelastuksen
saamisesta. Enää ei kysytäkään, mitä
ihminen on kyennyt tekemään ja saavuttamaan, vaan huomio kiinnitetään
vain siihen, mitä Jeesus Kristus on
puolestamme tehnyt.
Lyhennetty kirjoittajan raamatunopetuksesta Seinäjoella 28.10.2017 Uskonpuhdistuksen merkkivuoden Etelä-Pohjanmaan aluetapahtumassa.
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Radio-ohjelmissa kerrotulla evankeliumilla on suuri vaikutus ihmisten elämään, joten

Aasiassa on tarjolla
muutosvoimaa perheille

Aasia on osa niin kutsuttua 10/40-ikkunaa. Sillä tarkoitetaan alueita, jotka sijoittuvat 10. ja 40. leveyspiirin
välillä olevalle kaistaleelle. Vyöhykkeellä asuu 2/3 maapallon ihmisistä ja köyhimmistä köyhimmät ovat heidän
keskuudessaan. Aasia on yksi nykypäivän vähiten evankelioituja alueita.
Merja Kauppinen

I

ndonesialainen kuuntelija kirjoittaa: ”Jaavankielinen Toivoa
naisille -ohjelma on todellinen siunaus elämässäni. Olen sen kautta
ymmärtänyt, että Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta. Hän voi parantaa särkyneet
sydämet. Niinpä kun sydän on särkynyt,
kannattaa mennä Jumalan eteen, koska
hän parantaa ja palauttaa ennalleen. Tästä lähtien turvaan elämässäni Jumalaan.”
Kambodžalainen kuuntelija puolestaan kertoo: ”Olin 12-vuotias, kun
jouduin pikkuveljen ja -siskon kanssa kadulle. Isä oli kuollut aidsiin ja äiti kadonnut johonkin. Yritin pitää meidät kolme
hengissä. Välillä kerjäsin, välillä varastin
ruokaa. Elämä oli toivotonta ja synkkää,
kunnes kristillisen orpokodin johtaja tapasi meidät. Pääsimme orpokotiin asumaan
ja myös kouluun.
Tuo ihana nainen kertoi meille myös
Jeesuksesta. Vaikken ollut itse vielä kokenut muutosta, hän pyysi, että opettaisin
pienemmille lapsille Raamattua. Hän
kehotti kuuntelemaan Krusa FM -perheradiota joka päivä. Sen kautta minusta
alkoi tulla kunnollisempi ihminen, opin
tottelemaan ja myös kunnioittamaan muita. Opin paljon Jumalasta. Kun radiossa
opetetaan Raamatusta, teen muistiinpanoja ja opetan sitten pienemmille − joka
päivä. Olen valtavan kiitollinen uudelle
’äidilleni’ ja perheradiolle.”

Kristillisellä medialla
uudet mahdollisuudet

Aasian maissa ihmiset muuttavat

maalta kaupunkeihin. Kaupungit
ovat ”sulatusuuneja” eri taustoista
tuleville ihmisille.
Suurkaupungeissa on paljon ongelmia: Monet ovat jättäneet perheensä kotiseudulleen ja potevat yksinäisyyttä. Elämä on pelkkää työtä, eikä
millään tunnu olevan tarkoitusta. Pelkästään jokapäiväinen selviytyminen
suurkaupungissa aiheuttaa monelle
stressiä.

Maaseudulla vaikeuksia aiheuttavat esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien ja työpaikkojen puute, köyhyys ja puutteellinen infrastruktuuri,
yhteiskunnan perusrakenteet.
Ketään ei pidä jättää huolineen
yksin. Nykyajan kehittyneet ja parantuneet yhteydet radioineen, televisioineen, interneteineen ja sosiaalisine
medioineen mahdollistavat ihmisten
saavuttamisen evankeliumilla heidän

Joulun sanoma on jakaminen: Jouluun on enää vähän
aikaa. Me tiedämme, miksi joulua vietetään ja meillä
on joulun viettämisessä jo pitkät perinteet. Maailmassa on kuitenkin ihmisiä, joille kristillinen joulu on
tuntematon. Jeesus on Jumalan lahja kaikille meille.
Lue lisää ja katso videoita sansa.fi/joululahja2017!
Eila Murphy

Monet aasialaiset voivat kuulla Jeesuksesta ainoastaan median välityksellä. Sim Sunin
perhe Kambodžassa kuuntelee Krusa FM -asemaa.

”Ohjelmanne
kirjaimellisesti pelasti
elämäni”

1

FARSI ”Kiitos Herralle SAT-7
Pars -televisiokanavasta! Elämä
olisi sietämätöntä, jos emme tietäisi olevamme teidän kanssanne
yhtä Hengessä. Vaikka olemme kaukana,
tuntuu kuin sydämemme olisivat yhtä
Jumalassa. Te olette meille kuin perhe,
yhtä rakkaita.” SAT-7 Pars

2

INDONESIA ”Haluamme, että
aluejohtaja kuulee meitä, kun
puhumme tämän väliaikaisen
radioaseman kautta ja että hän
ymmärtää meidän lasten tarpeet maanjäristyksen jälkeen. Pyydämme, että

koulumme korjataan. Lähettäkää meille
kirjoja luettavaksi. Toivottavasti ei tule
enää uutta maanjäristystä.” Kriisiradio

3

MAGAHI ”Olin päättänyt tappaa
itseni. Juuri silloin kuulin naapurin kuistilta radiosta ohjelmanne.
Se pysäytti minut ja kirjaimellisesti pelasti elämäni. Sain aivan ihmeellisen, uuden elämän Jeesukselta ohjelman
kautta. Ohjelmat ohjaavat minua jatkuvasti oikeaa tietä.” TWR-Intia

5

omassa arkiympäristössään. Kristillinen media on ennenäkemättömien
mahdollisuuksien edessä.

Medialähetystyössä
on nyt Aasian aika

Evankeliumin kertomisessa ei saa
hidastella. On löydettävä keinot, joilla
mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti tavoitetaan mahdollisimman
paljon ihmisiä.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) tukee kristillistä perheradiotyötä
Aasiassa yhteistyökumppaniensa
FEBC:n (Far East Broadcasting Company), TWR:n (Trans World Radio)
ja VOS:n (Voice of Salvation) kautta
Indonesiaan, Intiaan, Kambodžaan,
Kazakstaniin, Kiinaan, Mongoliaan ja
Thaimaahan.
Monessa Aasian maassa radiotyötä tehdään perhenäkökulmasta.
Kristilliset perheohjelmat kertovat,
kuinka voi elää hyvää, toisia kunnioittavaa ja rakastavaa elämää.
Kambodžalainen kuuntelija
kirjoittaa: ”Mieheni oli väkivaltainen.
Rukoilin omaa jumalaani, mutta se ei
auttanut. Etsin radiosta jotain. Ensin tuli
islamilainen kanava, sitten buddhalainen.
En halunnut kuunnella kumpaakaan.
Sitten löysin kristillisen perheradion.
Ohjelmassa sanottiin, että perhe- ja muu
väkivalta on väärin. Se kosketti minua.
Toisena päivänä sain miehenikin kuuntelemaan samaa kanavaa. Viikon kuluttua
etsimme kirkon ja saimme ottaa Jeesuksen
sydämeemme.”

1

3

4
2

4

THAI ”Olen kuunnellut ohjelmianne parin kuukauden ajan.
Ne antavat minulle toivoa, että
pystyn suoriutumaan siitä, mitä
minun pitää tehdä. Ollessani kerran
täysin toivoton, kääntelin radion kanavanvalitsijaa ja löysin teidät. Haluaisin
raamattukirjekurssin, jossa puhutaan Jeesuksesta. Toivon, että hän johtaa elämääni ja opettaa minulle syvällisiä asioita.”

FEBC-Thaimaa

5

TURKKI ”Minut pakotettiin
16-vuotiaana naimisiin vanhemman miehen kanssa. Olen nyt
25-vuotias ja meillä on kolme
lasta. Mieheni lyö minua. Neljä veljeäni
tietää sen, mutta kukaan ei välitä. Vuoden
ajan olen kuunnellut Toivoa naisille -ohjelmaanne. Sain soitettua teille salaa ja se
auttoi kovasti.” Toivoa naisille/TWR
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Jukka Norvanto

Mongolia, pinta-alaltaan melkein 1,6 miljoonaa neliökilometriä, oli vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan maailman harvimmin asuttu itsenäinen valtio. Sen jonkin verran yli
kolmesta miljoonasta asukkaasta noin puolet on buddhalaisia. Nelisenkymmentä
prosenttia ei tunnusta mitään uskontoa.
Eila Murphy

Shutterstock

Indonesia on asukasluvultaan (260,5 miljoonaa) maailman neljänneksi suurin valtio ja
suurin muslimienemmistöinen maa. Sen noin 17 500 saaresta 6 000 on asuttuja. Niillä elää
usein toisistaan eroavia etnisiä, kielellisiä tai uskonnollisia ryhmiä.

Aasiassa on paljon sekä ruumiillista että hengellistä köyhyyttä. Mutta usein lapsetkin
yrittävät pitää toisistaan huolta, ellei kukaan muu sitä tee. Pari vuotta sitten Aasiassa asui
UNICEFin mukaan 61 miljoonaa orpoa maailman 140 miljoonasta orvosta.
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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.

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:
Salomosta Sidkiaan 17,90 €
1. ja 2. Kuninkaiden kirja
Jukka Norvanto
365 – sana vuoden jokaiselle
päivälle 28 €
UUTUUS!
Hartauskirja.
3000 km Lähiidässä – Paavalin ensimmäinen lähetysmatka 15 €
UUTUUS!
Genesis – evankeliumi Mooseksen mukaan
25 €
Rajatonta
rakkautta 5 €
TARJOUS!
Eero Junkkaala
(toim.)
Raamattu alusta loppuun
36 € UUTUUS!
Vuoden kristillinen kirja 2017.
16 kirjoittajaa,
mukana Rkkpastori Jukka
Norvanto ja Sansan yhteyspäällikkö Anitta Vuorela.
Päivän Tunnussana 2018
6,50 € ja 7,50 € UUTUUS!
Vuoden jokaiselle päivälle
kaksi raamatunlausetta. Kartonki, pienempi koko: 8 cm x
12 cm. Kukkakuvio. Kartonki, isompi koko: 16,50 cm x
11,50 cm. Valkoinen.
Nabeel Qureshi
Totuus jihadista 28 €
UUTUUS!
Kristityksi kääntyneen muslimin puheenvuoro moniin
islamilaista ”pyhää sotaa”
koskeviin kysymyksiin.

Steven Masood
Valoon 15 €
Nuoren muslimin totuuden
etsintä.
Juha Vähäsarja
Vapaa 15 € UUTUUS!
Kuukauden jokaiselle päivälle. Jumalan sanan lupauksista, jotka vapauttavat meidät
Hänen varaansa.
Timo Junkkaala
Oikein, väärin ymmärretty
Luther 29 € UUTUUS!
Se, mitä Luther löysi Jumalan
sanasta, voi yhä yllättää.
Sanna Erelä (toim.)
Juurilla – juutalaistyön näkymiä 5 € UUTUUS!
Ann Voskamp
Särkymisen
lahja 27,90 €
UUTUUS!
Lahjoista
suurin 12,90 €
TARJOUS!
Kaikki on jo
valmista. Joulun syvimmän
sanoman ytimessä.
Outi Välimaa
Parhaita paloja 20 €
90–102-vuotiaan Päivö Parviaisen puheista ja saarnoista.
Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 22 €
Perustuu tositapahtumiin.
Sekä nuorten että aikuisten
seikkailu.
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 €
TARJOUS!
Elämää Kroatian evankelisessa kirkossa. Muistoja ihmisistä ja tapahtumista kirjoittajan värikkään ja vaiheikkaan
elämän varrelta. Värikuvakuvitus. Julkaisijana Sansa.
Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €
TARJOUS!
Kirja vie lukijansa ihmiskaupan maailmaan Euroopassa
ja erityisesti Kyproksessa,
jossa kirjoittaja on työskennellyt ihmiskaupan uhrien ja
heidän lastensa parissa.
Anna-Mari
Kaskinen
Tahtoisin toivoa sinulle:
Valoisia hetkiä
19,80 €
Lahjaksi.
Tommi Hekanaho – Philippe
Gueissaz
Valon tuoksua
5,90 €
TARJOUS! Lahjaksi.
Pia Perkiö –
Anita Polkutie
Jättijuhla 12 €
TARJOUS!
Jouluenkelin
tarinat. Kuusi
jouluista tarinaa lapsille ja
lapsenmielisille. Lahjaksi.

LAPSILLE

MUSIIKKIA

MUITA TUOTTEITA

Joulun lahja 12 €
UUTUUS!
Pienten lasten
ensikirja joulusta.
Kantokahvallinen
kovakirja.

Lasse Heikkilä
Suomalainen messu cd 22 €
Suomi Finland 100. Juhlaversio.

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

Jan Godfrey − Paula Doherty
Iso tarrakirja 12 € UUTUUS!
Raamatun kertomuksia.
Kenneth N. Taylor
Ensi askel Raamattuun 7 €
TARJOUS!
Minea Metsälähde − Jonna
Markkula
Paimenet kedolla 4,70 €
UUTUUS!
Pieni tarrakirja. Paimen saa
todistaa tapahtumat kedolla.
Jerry B. Jenkins
Lento seikkailuun -kirjat:
Syöksy Ihmissyöjälaaksoon
Tuho Yukonin territoriossa
Kumpikin 7 € TARJOUS!
Sopivat n. 10 vuotiaille.

SANSA-TUOTTEITA
Heijastin 10 € UUTUUS!
Designheijastin on kansainvälisesti tunnetun jalkinesuunnittelijan, Terhi Pölkin,
hyväntekeväisyystyö. Ajatuksena on antaa ääni äänettömille. Ihmiskaupan vastaisen
työn tunnus, Kätketyt aarteet
-työn tukemiseksi.
Lakurasia 9 € UUTUUS!
Kätketyt aarteet on Sansan
tukemaa ihmiskaupan uhreja
auttavaa työtä. Kouvolan
lakritsia, paino 500 g. Varmimmin myynnissä jälleen
tammikuussa.

Pekka
Simojoki
Nordic Praise
cd 20 €
Englanninkielinen
Ylistys-levyn kansainvälinen
versio.
Pekka Simojoki − Anna-Mari
Kaskinen
Stillness
speaks to me
cd 12,50 €
14 hiljaisuuden laulua
arabiaksi.
Pekka Laukkarinen Trio
Joulun Tähti cd 18 €
Mukana Leevi Helo ja Matti
Laitinen. Koko perheen levy.

Tyttö
Kiinasta,
lähetyskortti. Kannessa: Rukoile
– Odota
– Luota. Kuva: Shutterstock.
UUTUUS!

Seinäkalenteri − Kauneimmat kirkkomme 2018
11,90 € UUTUUS!
Kuvissa Alatornion, Dragsfjärdin, Kannelmäen, Karjalohjan, Kiteen, Naantalin,
Reposaaren, Sodankylän,
Tammisaaren, Teijon ja
Vaasan kirkot sekä Oulun
tuomiokirkko. Mukana laskutasku.
Tyynyliinat 18 €
Painokuvassa punatulkkuja. Pohja luonnonvalkoinen.
Tekstit: Taivaan Isän siunausta tai Sinua siunata tahdon.
Koko: 50 cm x 60 cm.

Valokynä 3 € UUTUUS!
Tyylikäs kuulakärkikynä,
mukana led-valo. Väri tummanpunainen. Teksti: Valoa
kansoille. www.sansa.fi
Kosketuskynä 4 € UUTUUS!
Mukana myös kuulakärkikynä ja led-valo. Teksti: Valoa
kansoille. www.sansa.fi

Huiveja 20 €
Lämmittämään kylmillä
ilmoilla. Villankaltainen materiaali. Koko: n. 70 cm x 190
cm. Eri värejä ja kuviointeja.
Tuotu Turkista.

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

Kortteja

Serviettejä

Sansan 1-osaisia kortteja
1 €/kpl tai
TARJOUS:
5 €/10 kpl
Onnea! Sinivalkoinen.
Kannessa
teksti: Onnea! Kuva: EevaRiitta Hahtola.
UUTUUS!
Ystävälle,
takana:
”Ystävällinen
katse ilahduttaa
mielen”
Snl. 15:30.
Kuva: Shutterstock. UUTUUS!
Vene vesille, lähetyskortti.
Kannessa: Työnnä
vene vesille.
Takana: “Älä
sano, että
olen nuori,
vaan mene, minne ikinä sinut
lähetän” Jer. 1:7. Kuva:
Valtteri Mulkahainen.
UUTUUS!

Joulusanoma 2017 6 €
UUTUUS!
Suomen Raamattuopiston
Säätiön joululehti.

Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa ja Teille on syntynyt
Vapahtaja. Värit: tummanpunainen ja -vihreä. Sis. 20 kpl.
Muut servietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Kiva, kun tulit,
Iloitaan yhdessä, Siunaus
matkassasi ja Ole Jeesus
kanssamme. Värit: keltainen,
viininpunainen, samppanja,
valkoinen, limetinvihreä, joulunpunainen ja vihreä. Sis.
20 kpl.
Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/
pak.
Hinta koon mukaan, koot 33
cm x 33 cm ja 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. Sis. 20 kpl.

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.

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse:
019 457 7747/Putiikki tai
050 564 3541 (ma−pe klo
9−15)
Sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivujen kautta: joko
sansa.fi tai lahetyskauppa.fi
Postitse: Sansa/Putiikki, PL
13, 05801 Hyvinkää
Tarjoukset voimassa
31.12.2017 saakka tai niin
kauan kuin tavaraa riittää.
Lähetyksiin lisätään toimituskulut.
Sansalle annetut tiedot
tallentuvat asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy
osoitteesta sansa.fi/
asiakasrekisteri.
Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on avoinna
keskiviikkoisin klo
10−15. Tervetuloa!

lahetyskauppa.fi
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Pirkkalan kirkossa kävi siunattu kuhina,

kun hannat kautta maan kokoontuivat yhteen
− Jokaisella meistä on jotakin annettavaa. Jotakin, jota Jumala haluaa meidän tekevän, että joku toinen saa
kuulla Jeesuksesta, vakuutti TWR:n Toivoa naisille/Hanna-työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks Uskomaton
nainen -konferenssissa Pirkkalassa. Marraskuinen tapahtuma kokosi 270 osallistujaa eri puolilta Suomea.
Annaleena Pakkanen

Annaleena Pakkanen

E

nsimmäistä kertaa Suomessa vieraillut Peggy Banks
puhui siitä, kuinka Jumala
on antanut jokaiselle ainutlaatuisen tarinan. Hän kertoi myös
oman tarinansa. Jo lapsena hän joutui
kokemaan väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, myöhemmin huonoja miessuhteita. Hänen henkensä oli kirjaimellisesti veitsenterällä, kun hän oli jo
tullut uskoon.
Entinen menestyvä kuntosaliyrittäjä ja Yhdysvaltain aerobic-mestari
on nyt tehnyt 30 vuotta hengellistä
työtä. Ihmiskaupasta kärsivien naisten keskuudessa hän tajusi, kuinka
tärkeä on kertoa oma tarinansa.
− Joskus hengellisessä työssä
ajattelemme, että kaiken pitää olla ulkoisesti kunnossa: pitää pukeutua ja
ajatella tietyllä tavalla. Mutta meidän
on oltava tosia ja aitoja. Nuo naiset
eivät halunneet kuulla, mitä asiaa
minulla oli, ennen kuin kerroin heille
henkilökohtaisen tarinani.

20 vuotta
toivoa naisille

Uskomaton nainen -tapahtumassa
juhlittiin 20-vuotiasta Toivoa naisille/Hanna-työtä. Suomeen ja osaksi
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
työtä se rantautui 17 vuotta sitten.
Rukousliikkeessä on tällä hetkellä
mukana 125 maassa noin 2 500 rukousryhmää ja yli 50 000 esirukoilijaa.
Suomessa ryhmiä on 99. Rukouskalenteria käytetään 95 kielellä, joillakin kielillä vain suullisesti. On myös
rukousryhmiä, joissa enemmistö on
miehiä.

Peggy Banks tapasi
myös vaikuttajia
Liisa Heinänen

Peggy Banks muistutti konferenssiväelle Pirkkalan täydessä kirkossa, että meidän
tehtävämme on kertoa Jumalasta myös seuraavalle sukupolvelle. Tulkkina Tiina
Virtanen Sansasta.

Toivoa naisille -radio-ohjelmia tehdään 76 kielellä. Niitä kuunnellaan
monenlaisissa oloissa. Esimerkiksi
maissa, joissa kristinusko on kielletty,
jotkut naiset piilottavat älypuhelimensa ja korvanapit burkan alle ja
kuuntelevat salaa.
– Jumala koskettaa naisten sydämiä joka puolella maailmaa, Peggy
Banks korosti.

Välähdyksiä Suomesta
ja Keski-Aasiasta

Pirkkalan seurakunnan ja Sansan
järjestämässä tapahtumassa kuultiin välähdyksiä eri puolilla Suomea
kokoontuvien ryhmien toiminnasta.
Välillä keskusteltiin pienissä ryhmissä ja hiljennyttiin rukoilemaan.

110-vuotista toimintaansa juhliva
Pirkkalan NNKY tarjosi iltapäivään
Kairos-yhtyeen konsertin.
Toivoa naisille/Hanna-työtä Euroopassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä
ja Pohjois-Afrikassa koordinoiva
Eeva Vähäsarja toi terveisiä matkaltaan Kazakstaniin. Hän kertoi myös
suunnitelmista kouluttaa ensi kesänä
Keski-Aasian Toivoa naisille -tiimejä
suomalaisten lahjoitusvaroin.
Seurakuntapastori Päivi Repo
Tampereen Eteläisestä seurakunnasta
totesi, että naisten lahjoituksilla oli
tärkeä merkitys Jeesuksenkin aikana.
Jo tuolloin varakkaat naiset avustivat
työtä evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

PIRJO IMMONEN-RÄIHÄ hallituksen jäsen

Kaikkia meitä tarvitaan viemään
ilosanomaa!
”MENKÄÄ SIIS JA TEHKÄÄ kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä
minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Näihin sanoihin päättyy Matteuksen evankeliumi.
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT (SANSA) lähettää ilosanomaa eli evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta 36:lla
kielellä televisioiden, radioiden. älykännyköiden, tietokoneiden ja MP3-soittimien avulla ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Näin ilosanoma välitetään kahden miljardin
ihmisen ulottuville.

MONISSA MAISSA IHMISET elävät vaikeissa olosuhteissa.
Heille erityisesti haluamme jakaa toivoa. Kasvokkain heitä
on hyvin vaikea tavata, kuten vankiloissa, sotatantereilla,
pakolaisleireillä tai kotien seinien sisälle suljettuina.
SUOMESSA JA LÄHETYSKENTILLÄ Medialähetys Sanansaattajilla on yhteensä 34 työntekijää. Heidän lisäkseen on 14
seniorityöntekijää tarjoamassa korvaamatonta viisauttaan
tähän yhteiseen työhön. Lisäksi on satoja tekeviä vapaaehtoisia, lisäksi on tuhansia rukoilevia ja tukevia lähettäjiä.
Kaikkia meitä, sinua ja minua, tarvitaan ilosanomaa
viemään kaikille kansoille.
Ari Suomi

MILLAINEN ON hyvä johtaja?
Peggy Banks esitti kysymyksen naisjohtajille ja vaikuttajanaisille järjestetyssä kutsutilaisuudessa. Hän kertoi
itselleen tärkeistä johtajista:
– Ensimmäinen hengellinen ohjaajani oli hyvä kuuntelija. Hän piti
minusta huolta ja uskoi, että Jumala
tekee minussa työnsä loppuun, vaikka itse en aina uskonut.
Kahta muuta johtajaa Peggy Banks
luonnehti kolmella sanalla: saatavilla,
voimaannuttava, innostava.
Hän muistutti Sansan ja Helsingin
tuomiokirkkoseurakunnan järjestämässä tilaisuudessa, että jokainen voi
kokea itsensä arvokkaaksi saatuaan
välähdyksen siitä, miten Jumala
hänet näkee. Itse hän on kertonut
avoimesti vaikeuksistaan.
– Kaikki eivät pidä tästä. Heistä
johtajan pitäisi olla vahva. Minusta
aitous on tärkeää. Ajattelen, että johtaja saa unohtaa sen, millainen hänen
muiden mielestä pitäisi olla. Hän saa
olla oma itsensä.
Peggy Banks vieraili Helsingissä
myös Eduskunnan Raamatturyhmässä, tutustui Suomen Ekumeenisen
Neuvoston ja Kirkon lähetystyön
keskuksen toimintaan sekä saarnasi
Tuomasmessussa Mikael Agricolan
kirkossa.
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Kuninkaiden kirjat ja osa Roomalaiskirjettä
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Kuuluvuusalueita
RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

taajuuksilla: Espoo–Helsinki–Vantaa
89,0 MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeenlinna 105,9 MHz, Joensuu 107,4
MHz, Jyväskylä 94,1 MHz, Kajaani
100,0 MHz, Kemi 100,5 MHz, Kokkola
104,3 MHz ja 91,8 MHz, Kouvola 96,2
MHz, Kristiinankaupunki 89,5 MHz,
Kuopio 106,1 MHz, Lahti 106,4 MHz,
Lappeenranta 96,0 MHz, Lohja 107,2
MHz, Mikkeli 87,8 MHz, Oulu 106,9
MHz, Pori 95,7 MHz, Rovaniemi 93,4
MHz, Savonlinna 91,3 MHz, Seinäjoki
89,4 MHz, Tampere 98,8 MHz, Turku
107,3 MHz ja Vaasa 98,8 MHz.
Järviradiossa: Alajärvi 100,1 MHz
ja 107,9 MHz (Lehtimäki), Helsinki
103,1 MHZ, Jyväskylä 91,3 MHz, Kannus 92,7 MHz, Kauhajoki 91,3 MHz,
Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7
MHz, Kuopio 102,9 MHz, Lestijärvi
99,1 MHz, Mikkeli 97,6 MHz, Oulu
107,4 MHz, Parkano 99,6 MHz, Pietarsaari 94,6 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz,
Pori (Pomarkku) 98,3 MHz, Rauma
107,7 MHz, Riihimäki 104,9 MHz,
Saarijärvi 90,5 MHz, Salo 102,9 MHz,
Savonlinna 89,6 MHz, Seinäjoki 99,1
MHz, Tampere (Nokia) 107,4 MHz,
Turku (Lieto) 88,0 MHz, Vaasa 103,0
MHz, Viitasaari 89,6 MHz, Vimpeli 89,7
MHz ja Äänekoski 102,8 MHz.

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu lisäksi Ruotsissa

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

-radio-ohjelman neljännellä kierroksella
käsitellään seuraavaksi loppuun Toinen
Samuelin kirja, sitten käydään läpi molemmat Kuninkaiden kirjat ja edetään puoliväliin Roomalaiskirjettä.
Runsaan 5,5 vuoden aikana tutkitaan
koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Vuodenvaihteen kuukausina edetään Raamattua seuraavasti:

JOULUKUU
Viikko 49 2. Sam. 17:24−24:25
Viikko 50 1. Kun. 1:1−7:51
Viikko 51 1. Kun. 8:1−15:15
Viikko 52 1. Kun. 15:16−21:29

TAMMIKUU

Viikko 1 2. Kun. 1:1−8:15
Viikko 2 2. Kun. 8:16−17:18
Viikko 3 2. Kun. 17:19−23:24
Viikko 4 2. Kun. 23:25−25:30, Johdanto ja
Room. 1:1−1:18
Viikko 5 Room. 1:19−3:30

HELMIKUU
Viikko 6 Room. 3:31−6:14
Viikko 7 Room. 6:15−8:17
RAAMATTUA OPETTAA radiopastori Jukka
Norvanto. Toimittajana ja juontajana toimii Elina Tuohisto-Kokko, joka sijaistaa
Elina Vaittista huhtikuun 2018 alkupuolelle. Mukana lähetysaiheisia haastatteluja.

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.

Sansan hallitus uudistui
Leena Punkari

SYYSKOKOUS valitsi Medialähetys
Sanansaattajien (Sansa) hallitukseen
kaksi uutta varsinaista jäsentä ja yhden uuden varajäsenen 25. marraskuuta Hyvinkäällä.
Erovuorossa olivat hallituksen
varsinaisista jäsenistä Nastolan kirkkoherra Kari Eskelinen, Kaarinasta
yleislääketieteen dosentti, apulaisylilääkäri Pirjo Immonen-Räihä ja
Espoosta teologian tohtori, kustannustoimittaja Piia Latvala, joka ei ollut käytettävissä jatkoon. Hallituksen
2. varajäsen, Tammelan kirkkoherra
Juha Koivulahti oli myös erovuorossa.
Hallituksessa halusivat jatkaa
seuraavankin kauden 2018−2019
nykyjäsenistä Eskelinen, ImmonenRäihä ja Koivulahti. Uusia ehdokkaita
olivat diakoni, vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori Jyrki Pikkarainen

Tilaa Lähde –

saat ensi vuonna 6 numeroa!
Itsellesi iloksi,
läheisellesi lahjaksi.
Osallistut
medialähetystyöhön.
Vuonna 2018 julkaistaan kuusi
numeroa – yksi enemmän kuin tänä
vuonna. Niistä ensimmäinen ilmestyy
7. helmikuuta. Useamman mukana
lähetetään Sansan rukouskalenteri.
Vuositilaus 39 €, kestotilaus 34 €,
opiskelijatilaus 23 €. Pohjoismaiden
ulkopuolelle vuositilaus 49 €,
kestotilaus 44 €.
Soita: 050 564 3511 tai
lähetä sähköpostia:
sansa@sansa.fi.

Lähetys käynnissä – sansa.fi

Leena Punkari

Sansan syyskokoukseen osallistuivat muun muassa Matti ja Meeri Auramo sekä Raimo
Luukkanen Lahdesta ja Juhani Routasalo Humppilasta. Esittelyjen ajan, ennen varsinaista
kokousta oli läsnä espoolainen Päivi Vuorimaa, joka valittiin Sansan hallitukseen.

Tampereelta, seurakuntapastori Heikki Repo Kangasalta ja kauppatieteiden maisteri, toiminnanjohtaja Päivi
Vuorimaa Espoosta sekä vain varajäseneksi koulunuorisotyöntekijä Erja
Sulonen Lahdesta.
VARSINAISIKSI jäseniksi syyskokous
äänesti Eskelisen (30 ääntä), Vuorimaan (25 ääntä) ja Pikkaraisen (19
ääntä). Varajäsenäänestyksen voitti
Repo 17 äänellä. Myös varajäsenet
kutsutaan Sansassa hallituksen kokouksiin.
Hallituksen varsinaisina jäseninä
jatkavat Radio Dein myyntipäällik-

kö Mikko Hurskainen Hyvinkäältä,
siviilioikeuden emeritusprofessori
Jarno Tepora Vantaalta ja missiologian dosentti Timo Vasko Espoosta.
Hallituksen 1. varajäsenenä toimii
edelleen erityisopettaja Susanna Peltonen Tammelasta.
SYYSKOKOUKSESSA oli osanottajia
33. Heillä oli yhteensä 38 ääntä, sillä
osa edusti valtakirjalla vain tai myös
seurakuntaansa.
Uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenen ovat vuoden 2018 aikana
esillä Lähde-lehden Sansalaisenapalstalla.

Jäseneksi Mekong Mission Forumiin
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT hyväksyttiin Mekong

Mission Forumin jäseneksi marraskuun kokouksessa Phnom Penhissa
Kambodžassa. MMF on Luterilaisen maailmanliiton (LML) yhdessä
kirkkojen ja lähetysjärjestöjen kanssa
vuonna 2002 perustama foorumi, joka
pohtii ja edistää Mekong-joen alueella
tapahtuvaa lähetystyötä.
Nyt Sansa voi paremmin yhdistää
luterilaisia kirkkoja mediatyössä sekä

innostaa niitä evankeliumin välittämisessä median avulla ja paikallisten
kristittyjen vahvistamisessa. Mekongalueen MMF-jäsenet olivat hyvin
kiinnostuneita Domini Life -applikaatiosta ja mahdollisuudesta saada se
sovellettua käyttöönsä.
Kokoukseen osallistuivat muun
muassa Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko ja Sansan kansainvälisen kumppanuustoiminnan
johtaja Timo Reuhkala.
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Tapahtumia joulukuu 2017 – helmikuu 2018

▶ 7.12. HYVINKÄÄ Vanha kirkko,
Uudenmaankatu 13, klo 13 lähetyspiiri. Terveisiä Kroatiasta, Matti ja Tuula Korpiaho (seniorit).

Pyynikin kirkkopuisto, klo 13
Pyynikin lähetyspiiri, Marko Pihlajamaa.

▶ 9.12. JYVÄSKYLÄ Hipposhalli,

Martinkirkko, Huovinkatu 1, klo
10 messu, saarna Juha Auvinen.
Messun jälkeen lähetystilaisuus
(srk-talo, Temppelinkatu 1),
Auvinen.

Rautpohjankatu 6, klo 10−15 Järjestöjen joulumarkkinat. Sansa
mukana toista kertaa.

▶ 15.12. KAJAANI Karoliinan

kammari, Brahenkatu 14, klo 16
lähetyspiiri, Marja-Liisa ja Jakov
Mrcela (seniorit).

▶ 16.12 OULU/Tuira Pyhän

Tuomaan kirkko, Mielikintie 3, klo
14 Lähetysjärjestöjen yhteinen
joulujuhla, Arja Savuoja.

▶ 17.12. VARKAUS Kirkko, Savontie 1, klo 10 messu, saarna
Marko Pihlajamaa. Messun
jälkeen lähetystilaisuus, Pihlajamaa.
▶ 17.12. ESPOO/Tuomiokirkko

Suvelan kappeli, Kirstintie 24, klo
13−15 joulumyyjäiset, Sari Palmu
(VAT).

▶ 24.−26.12.2017 KAUNIAINEN

Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 110, Joulunvietto opistolla,
isäntäparina Matti ja Tuula Korpiaho (seniorit). Ilmoittautuminen:
www.sro.fi.

▶ 14.1. TURKU/Martinsrk

▶ 20.1. ALAJÄRVI/Lehtimäki

▶ 28.1. SÄKYLÄ-KÖYLIÖ Köyliön kirkko, Kirkkosaarentie 217,
klo 10 messu. Messun jälkeen
lähetystilaisuus (Järvisali), Brad
ja Betty Yu Taiwanista, Ilkka Kastepohja.
▶ 28.1. LOPPI Kirkko (srk-sali),

Pilpalantie 1, klo 18 lähetystilaisuus, Brad ja Betty Yu Taiwanista,
Ilkka Kastepohja.

osoittanut Medialähetys Sanansaattajille (Sansa) virallisen kirkkokolehdin sunnuntaiksi 18. helmikuuta. Kolehti
kerätään medialähetystyöhön
Intiassa.
Seurakunnissa voidaan kolehtipyhän yhteydessä jakaa
medialähetystyön Lähde-lehteä. Jokaiseen Sansan kanssa
yhteistyösopimuksen tehneeseen seurakuntaan lähetetään

sansa.fi

▶ 4.2. TOHMAJÄRVI Kemien
srk-talo, Maiju Lassilan tie 16,
klo 10 messu, jonka jälkeen
keittolounas ja lähetystilaisuus,
Brad ja Betty Yu Taiwanista, Ilkka
Kastepohja.

▶ 17.2. POSIO Srk-talo, Sysitie 7,
klo 10−16 Rovaniemen rovastikunnan lähetyspäivä. Medialähetyksen mahdollisuudet, Arja
Savuoja.

▶ 21.1. ILOMANTSI Kirkko, Henrikintie 2, klo 10 messu, saarna
Jakov Mrcela (seniori). Messun
jälkeen lähetystilaisuus lähetystyöstä Adrianmeren rannalla,
Marja-Liisa Mrcela (seniori).

▶ 30.1 ROVANIEMI Srk-keskus
(juhlasali), Rauhankatu 70 B, klo
18 lähetystilaisuus, Brad ja Betty
Yu Taiwanista, Ilkka Kastepohja.

▶ 5.2. LOHJA/Kantasrk Srk-

▶ 18.2. ESPOO/Tapiola Kirkko
(srk-sali), Kirkkopolku 6, klo 11.45
lähetystilaisuus, David Ezzine (seniori) ja Marja-Liisa Ezzine.

▶ 1.2. HEINOLA Kirkko, Siltakatu 18, klo 18 lähetysilta, Brad ja
Betty Yu Taiwanista, Ilkka Kastepohja.

▶ 9.2. TAIPALSAARI Srk-talo,
Savilahdentie 18, klo 17.30
lähetystilaisuus. Sansa nyt ja
lähetystyö Kroatiassa, Marja-Liisa
ja Jakov Mrcela (seniorit).

▶ 18.2. TURKU/Katariina Pyhän

▶ 2.2. LAPPEENRANTA/Joutseno Srk-keskus, Penttiläntie 5,

▶ 10.2. OULU Keskustan srk-talo,

▶ 18.2. HYVINKÄÄ Kirkko,
Hämeenkatu 16, klo 10 messu, saarna Marko Pihlajamaa.
Messun jälkeen lähetystilaisuus
(srk-keskus), Pihlajamaa.

▶ 10.2. SAVITAIPALE Srk-koti,
Nikkarintie 2, klo 10−12 lähetysbrunssi, tarjolla kroatialaista
ruokaa sekä terveisiä Kroatian lähetystyöstä, Marja-Liisa ja Jakov
Mrcela (seniorit).

▶ 18.2. HELSINKI/Roihuvuori, Laajasalon kirkko, Reposal-

▶ 11.2. SAVITAIPALE Kirkko, Peltoinlahdentie 26, klo 10 messu,
saarna Jakov Mrcela. Srk-koti,
Nikkarintie 2, klo 17 Majakkailta,
raamatunopetus Marja-Liisa ja
Jakov Mrcela (seniorit).

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

▶ 27.1.−28.1.2018 LIEKSA Alue-

tapahtuma, mukana Marja-Liisa
ja David Ezzine sekä Arja Savuoja.
LA 27.1. Lieksan srk-talo, Mönninkatu 13, klo 10−15 lähetyslauantai, Ezzinet ja Savuoja. SU 28.1.
Lieksan kirkko, Kirkkokatu 1, klo
10 messu, saarna David Ezzine
(seniori). Messun jälkeen lähetystilaisuus, Ezzinet ja Savuoja.

Hyllykallion srk-koti, Opintie 1,
klo 14 Naisten kamari. Sansan
työ Intian eri kielillä, Pirjo Antila
(VAT).

klo 14 lähetystilaisuus, Brad ja
Betty Yu Taiwanista, Ilkka Kastepohja.
Heikki Mäkinen

Kauhajoen kirkosta lähetetään 6.1. radiojumalanpalvelus, jonka keskustelusaarnan pitävät David Ezzine ja Jouko Ala-Prinkkilä. Sansan
Tunisian-matkalla vuosia sitten he valokuvaavat Karthagon raunioilla.

nippu vuoden ensimmäistä
Lähde-numeroa. Se ilmestyy
9. helmikuuta, viikko ennen
kolehtipyhää.
Kaikki seurakunnat voivat tämän lisäksi vapaasti
tilata kyseistä Lähde-lehteä
jaettavaksi. Tilaukset tulisi
tehdä viimeistään maanantaina 15.1.2018 joko sähköpostitse: sansa@sansa.fi tai
puhelimitse: 050 564 3511.

sansa@sansa.fi

MARRASMYYJÄISISSÄ

sansa.fi/mediapankki

kotie 2, klo 10 messu, saarna Arja
Savuoja. Messun jälkeen lähetystilaisuus, Medialähetys toivon
lähettinä Intiassa, Savuoja.

Ukonsalmentie 3, klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta, Brad ja Betty Yu
Taiwanista, Ilkka Kastepohja.

keskus, Sibeliuksenkatu 2, klo 18
lähetysilta. Medialähetys Sanansaattajien esittely, Juha Auvinen.

Isokatu 17, klo 12 Nuorten aikuisten tapahtuma, Arja Savuoja.
Yhteistyössä lähetysjärjestöt ja
Oulun srk.

Vallaherrankuja 4, klo 13−15
Taavetin lähetyspiiri. Kuulumisia
Kroatian lähetystyöstä, MarjaLiisa ja Jakov Mrcela (seniorit).

Marrasarvonnan voittajat
Sansan toimitalossa Hyvinkäällä suoritettiin arvonta 11.
marraskuuta.
Voitot osuivat seuraavasti:
1. Lahjakori, Ritva Marjamäki, 2. Lähde-lehden vuosikerta, Sanni Muhonen, 3.
Kuultokudos, Pekka Tyni,
4. Lahjalyhty, Sirkka-Liisa
Malkki, 5. Lasiset kynttilänjalat, Ilpo Virolainen, 6. Pieni
tuohikontti, Ruut Pitkänen,
7. Finlaysonin iso pyyhe,
Pirjo Kyllönen-Virolainen, 8.

▶ 18.2. TYRNÄVÄ Kirkko, Kirk-

▶ 4.2. RUOKOLAHTI Srk-talo,

▶ 12.2. LUUMÄKI Srk-keskus,

Tilaa Lähde-lehteä
kolehtipyhäksi 18.2.2018
KIRKKOHALLITUS ON

rinkuja 2, klo 13 lähetysjuhla.
Kuulumisia Kroatian lähetystyöstä, Marja-Liisa ja Jakov Mrcela
(seniorit).

▶ 29.1. SEINÄJOKI/Nurmo

Topeeka 9, klo 10 radiojumalanpalvelus (Yle Radio 1). Keskustelusaarna, kirkkoherra Jouko
Ala-Prinkkilä ja David Ezzine
(seniori).

▶ 9.1. TAMPERE/Tuomiokirkko Aleksanterin kirkon krypta,

▶ 13.2. LEMI Srk-talo, Lukka-

Paavalinkirkko, Sammatintie 5,
klo 12−13 Uskomaton nainen
(10.30−12 Naisten brunssi), Merja
Kauppinen.

Nuorisoseurantalo, Rannankyläntie, klo 14−16 alueellinen
naistenpäivä. Teemana ihmiskauppa, Satu Hauta-aho. Mukana
muusikko Jukka Leppilampi.

▶ 6.1.2018 KAUHAJOKI Kirkko,

▶ 6.1. HÄMEENKYRÖ Kirkko,
Härkikuja 13, klo 10 messu, saarna Marko Pihlajamaa. Messun
jälkeen ruokaisat kirkkokahvit
(Isopappila, Yrjö-Koskisentie 6)
sekä raamattutunti ja lähetysinfo, Pihlajamaa.

▶ 3.2. HELSINKI/Paavali

Luomuteerasia (sis. 60 pss.),
Ritva Varronen, 9. Esiliina,
Kirsti Nurminen, 10. Käsipyyhepari, Riitta Hyövälti,
11. Sydänkoriste paperimassasta, Marja Pyykkö, 12.
Kankainen sämpyläpussi,
Annu Jokinen, 13. Tuikkulasit (2 kpl), Marjatta Ylönen, 14. Fazer-suklaarasia,
Annaleena Pakkanen ja 15.
Kahvipaketti, Pekka Tyni.
Onnea voittajille ja kiitos
kaikille osallistujille!

Medialähetys Sanansaattajat

Katariinan kirkko, Kirkkotie 46,
klo 10 messu, saarna Marja Soikkeli. Messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus, Soikkeli.

mentie 13, klo 12 messu, saarna
Juha Auvinen. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Auvinen.

Kristillinen
kirja 2017
KIRJAMESSUILLA Helsingissä julkistettiin lokakuussa
Vuoden kristillinen kirja 2017.
Se on teologian tohtori Eero
Junkkaalan toimittama Raamattu alusta loppuun, jossa
käydään läpi Ison Kirjan sisältö kuudessatoista luvussa.
Kirjoittajina ovat mm.
Kylväjän lähetysteologi, Rkkpastori Jukka Norvanto ja
Sansan yhteyspäällikkö, pastori Anitta Vuorela. Kustantaja on Karas-Sana Oy.
@Sanansaattajat
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Modernisti, mobiilisti kristittynä
MUKANA MISSIOSSA Laukussa tai taskussa mukana kulkeva, älypuhelimeen ladattava Domini Life -sovellus tarjoaa
helpon ja modernin tavan elää todeksi kristillistä elämää. Tukena ovat rukousseinä, oma rukousmuistuttaja,
eri kristillisten medioiden uutisvirta sekä hankkeet maailmalla.
Mervi Viuhko

D

omini Life on syntynyt
usean kristillisen toimijan
yhteistyönä. Sen kautta
halutaan tuoda tavallisille
suomalaisille helppo ja nykyaikainen
tapa etsiä ja elää todeksi kristillistä
elämää ulospäin suuntautuen.
Rukousseinälle voi jättää omia
rukousaiheita ja rukoilla toisten jättämien aiheiden puolesta sekä tehdä
oman rukousohjelman. Uutissivustossa voi seurata useiden kristillisten
medioiden uutisia. Matkalla-osiossa
voi kartalla olevia kohteita klikkaamalla saada tietoa ja tunnelmia eri
järjestöjen työstä maailmalla. Voimasanoja-osio tarjoaa raamatunjakeen
joka päivälle ja sitä klikkaamalla
pääsee lukemaan koko luvun.
Tavoitteena on, että tieto uskon
uudistavasta voimasta ja sen välittämisestä eteenpäin kulkisi taskuissa
ja laukuissa mobiilissa muodossa.
Domini Life kutsuu todistajan tehtävään ja mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen myös ruuhkavuosien keskellä.

Herran elämä

Sovelluksen nimi Domini Life, Herran elämä, on ikään kuin uskontunnustus, joka muistuttaa, että elämä
kuuluu Herralle. Punaisena lankana
applikaatiossa kulkee rukous ja ta-

voitteena on, että sovellus vahvistaisi rukoilevaa elämäntapaa.
Sovellusta suunniteltaessa työryhmä ajatteli ruuhkavuosia elävää
nuorta aikuista, joka on kiinnostunut
hengellisistä asioista, mutta jolla ei
ole aikaa tai voimia osallistua seurakunnan toimintaan säännöllisesti tai
hän ei löydä itselleen sopivaa tapaa
osallistua.

Leena Punkari

Ilolla ja huumorilla

Sovellukseen sisältyy pelillinen ominaisuus, jossa kerätään raamatullisia
hahmoja. Jokainen hahmo tuo esille
jonkin näkökulman kristityn elämään. Liikkeelle lähdetään Bileamin
aasista. Hahmot on kuvittanut taiteilija Pekka Rahkonen.
Domini Lifen käyttäjälle karttuu
pisteitä hänen toiminnastaan applikaation sisällä. Pisteiden kerääminen
ei ole itsetarkoitus, vaan leikkimielinen tapa seurata omaa tekemistä.
Siunaavaa elämäntapaa halutaan
tuoda tarjolle ilon ja huumorin kautta. Tarkoitus on kannustaa toimintaan ja aktivoida yhteyttä Jumalan
kanssa.
Ajatuksena on myöhemmin
kehittää käyttäjille yhteisö, jossa he
voisivat olla yhteydessä toisiinsa.
Jatkossa mukaan voi kutsua ystäviä
omista sosiaalisen median verkostoista ja jakaa Domini Lifen sisältöjä.
Myöhemmin sovellus tuo käyttäjän

Projektitiimistä koolla Tero Pesonen (TP Fons), Vesa Häkkinen (KLK), Kalle Virta (KRS),
hankkeen vetäjä ja idean äiti Mervi Viuhko (Sansa), Matti Mäkinen (KRS) ja Ilkka Kastepohja (Sansa). Muissa tehtävissä olivat Sansan Marko Pihlajamaa ja Timo Reuhkala
sekä NALE-työryhmästä Jari Sippola.

arkeen myös erilaisia toimintahaasteita.
Applikaatio on herättänyt kiinnostusta jo valmisteluvaiheessa
myös ulkomailla. Rukouksemme
on, että tulevaisuudessa se voisi olla
soveltuvin osin erikielisinä versioina
palvelemassa Jumalan maailmanlaajuista perhettä.

Ladattavissa nyt

Mobiilisovellus kokoaa yhteen useita

toimijoita. Vetäjänä toimii Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) yhteistyössä Kansan
Raamattuseuran kanssa. Tekninen
toteuttaja on Valu Digital Oy. Kirkon
Mediasäätiö on tukenut hanketta
taloudellisesti.
Domini Life on ladattavissa
Android- ja iOS-laitteille. Lisätietoa
nettisivulta www.domini.life.

Vauvavuosi ja Reformaation juhlavuosi
KIRJE KENTÄLTÄ Joy on meille vanhemmille ilo ja silmäterä, mutta myös muistutus Jumalan hyvyydestä meitä
kohtaan. On ollut koskettavaa nähdä, miten myös seurakuntalaiset ovat ottaneet tyttäremme omakseen.
Elina Braz de Almeida

TÄNÄ iltana (12.11.) jumalanpalveluksen jälkeen Kutinassa yksi uusimpia seurakuntalaisiamme, Milka
Cvek, tuli tervehtimään minua ja
Joy-tytärtämme. Petra Majstorovic,
hänen tyttärentyttärensä, oli edellisiltana lähettänyt minulle kuvan
Joysta nuortenillassa. Petra on niin
vaikuttunut siitä, että Joy on mukanamme ihan kaikkialla.
Niin, Joy on ehtinyt olla jo monessa mukana. Tänä aamuna hän
oli kanssani pitämässä jumalanpalvelusta kappeliseurakunnassamme
Brsljanicassa. Jouduin tehtävään yllättäen ja olin sopinut Filip Škarican
kanssa, että hän pitää Joyta sylissään
kun minä puhun, ja että minä pidän
kun Filip johtaa lauluja.
No, palvelukseen saapuneet rouvat omivat lapsen heti ovella, ja Joy
istui vuoroin vähän kaikkien sylissä.
ÄITIYSLOMANI, joka päättyy jouluksi,
on kulunut toisaalta hurjan nopeasti
ja toisaalta taas paljon on mahtunut
tähän aikaan. Olemme Joyn kanssa

Elina Braz de Almeida

JOY on saanut syntyä monella tavalla historiaan merkittävänä jäävänä
vuotena. Ja vähiten vuosi ei tietenkään ole ollut merkittävä meille
luterilaisille.
Viime syksynä avasimme Kroatian evankelisessa kirkossa Reformaation juhlavuoden Kutinan seurakunnan järjestämällä Sola-tapahtumalla.
Silloin raskauteni oli vasta vähän yli
puolessa välissä. Nyt kun Reformaation juhlavuosi päättyi juhlallisuuksineen, oli Joy jo mukana menossa.

Joy Braz de Almeida Zagrebissa Kroatian kansallisteatterissa, jossa järjestettiin Reformaation juhlavuoden pääjuhla, kummisetänsä Diego Siqueiran sylissä. Samalla rivillä
istuu seurakuntalaisia Kutinasta.

saaneet käydä kolme kertaa Suomen mummilassa ja nyt vielä ennen
joulua olemme menossa Brasilian
mummilaan.
Vajaa kolmikuisena Joy matkusti

jo ensimmäistä kertaa lentokoneessa,
ja muistan, kuinka tuo ensimmäinen
parituntinen lento jännitti. Nyt en ole
edes ajatellut, että kymmenen tunnin
lennolla Brasiliaan voisi olla vaikeaa.

OSIJEKIN seurakunnassa, josta entiset Kroatian-lähetit ja nykyiset Sansan seniorit Matti ja Tuula Korpiaho
palasivat äskettäin jälleen seurakuntatyöstä Suomeen, vietettiin tvjuhlajumalanpalvelusta. Zagrebissa
Kroatian kansallisteatterissa taas oli
protestanttisten kirkkojen yhdessä
järjestämä pääjuhla, joka televisioitiin myös suorana lähetyksenä.

sansa.fi

