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MARKO PIHLAJAMAA

toiminnanjohtajan sijainen, henkilöstöjohtaja

Median voima
MEDIAA ON SANOTTU neljänneksi valtiomahdiksi, joka vaikuttaa vahvasti ihmisten mielipiteisiin.
Medialla tarkoitetaan pääasiassa lehdistöä, radiota, televisiota ja internetiä, mutta myös uudempia digitaalisia medioita, kuten mobiiliviestimiä ja
niihin perustuvaa sosiaalista mediaa.

Sami Heinomo

MAAILMAN VANHIMMAT sanomalehdet syntyivät pääosin 1600-luvulla. Tosin jo aiemmin vuonna
1517 julkaistuja Martti Lutherin teesejä on kuvattu
ensimmäiseksi uuden ajan mediatapahtumaksi.
On arvioitu, että reformaation etenemiseen vaikutti
merkittävästi kirjapainotaito, jonka avulla Lutherin
ajatukset levisivät painotuotteina ympäri Eurooppaa.
Radion keksiminen lyhensi etäisyyksiä maailmassa ja toi ihmiset äänen äärelle. Televisio taas
nosti esiin kuvan merkityksen.
Televisio on vahva mielikuvien muokkaaja. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän
professori Erkki Karvonen toteaa kirjassaan Elämää
mielikuvayhteiskunnassa, että vuoden 1960 Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputulokseen vaikutti
merkittävästi Richard Nixonin ja John F. Kennedyn
välillä televisiossa käyty vaaliväittely.

Media on vahva väline
ilosanoman viestittämisessä.
MEDIAKÄYTTÄYTYMINRN MUUTTUU jatkuvasti. Nuoret ja nuoret aikuiset katsovat Suomessa
enemmän mobiililaitteilla videoita kuin televisiota.
Sosiaalista mediaa voidaan käyttää mielipiteenmuokkaukseen siinä missä televisiotakin. Onkin
tärkeää, että ihmiset kehittävät yhä enemmän kriittisyyttä arvioidakseen, mikä on totta ja mikä ei.
MEDIA ON NYKYISIN vahva väline ilosanoman
viestittämisessä.
Kehitys korostaa entistä enemmän, kuinka tärkeää medialähetystyö on ihmisten tavoittamiseksi
Jeesukselle. Evankeliumi on viestitettävä heille
välineillä, joita he käyttävät päivittäin. On mentävä sinne, missä ihmiset ovat. Kuten Paavali ja Silas
Apostolien tekojen mukaan hakeutuivat lähetysmatkallaan Filippissä rukouspaikalle – sinne, missä
ihmiset olivat.
On huikaisevaa kuulla tutkimuksen osoittavan,
että yli kaksi miljardia ihmistä seuraa kristillistä mediasisältöä säännöllisesti.

Olemme annettuja tähän maailmaan
Timo Reuhkala

JA VIIMEKSI sana annettu. Me olemme
annettuja tähän maailmaan. Palvelemaan
toisiamme ja läheisiämme. Olemme Jumalan lähettiläitä, jotka hän on lähettänyt, että maailma näkisi meissä Kristuksen. Tämä on kutsumme: Olla Jumalan
lähettäminä tässä maailmassa. Heijastaa
saamaamme rakkautta eteenpäin.
Medialähetystyö vie Jumalan rakkautta
kaikkeen maailmaan. Me jaamme toisille
sitä hyvää, mitä olemme elämäämme
saaneet. Intiassa esimerkiksi vain harva
on kuullut tästä rakkauden sanomasta,
ja haluamme olla Kristuksen lähettiläinä
myös siellä, missä parhaiten media tavoittaa uusia ihmisiä.

Aura Laihinen

JEESUS LÄHETTI omansa kertomaan
rakkaudesta ja siitä, että me olemme
Taivaan Isän lapsia. Emme palvelijoita
tai orjia vaan lapsia, joita Isä rakastaa.
Tuohon tehtävään me olemme kutsutut ja
lähetetyt. (Joh. 13:20).
Jeesuksen elämää voi kuvata neljällä
sanalla, joita hän käytti asettaessaan ehtoollisen. Hän otti leivän, mursi ja siunasi
ja antoi opetuslapsilleen.
Sanat kuvaavat meidän, Jeesuksen seuraajien, elämää. Jumala on ottanut meidät,
valinnut meidät. Jumala on siunannut
meitä jo ennen kuin olemme ymmärtäneet
pyytää. Siunaaminen, benediction, tulee
latinasta ja tarkoittaa hyvän puhumista.
Me olemme murrettuja, rikkinäisiä ihmisiä. Meidän täytyy nähdä rikkinäisyytemme ja tuoda se siunauksen piiriin, jotta

pystymme elämään sen kanssa, saamaan
anteeksiannon ja antamaan anteeksi ihmisille, jotka eivät kyenneet rakastamaan.
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ilmestyy 5.12.2018 Sanan yhteydessä. Lehteen tarkoitetun
aineiston tulee olla toimituksessa 17.10.2018.
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Medialähetyspäiviltä toukokuussa
Lohjalla.
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HAASTATTELU Sansa on tukenut
medialähetystyötä Intiassa 30 vuotta.
Medialähetyspäivillä vierailivat
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Sansan edustajia tapahtumissa vuoden
loppuun. Mukana myös Sansan 45vmedialähetysjuhlat ja ekumeenisen
lähetyspyhän tilaisuuksia.

KIRJE KENTÄLTÄ Tiina Virtanen

kertoo työstään Hollannissa.

LÄHTEELLÄ

Seija Uimonen oli Sanan ja rukouksen
ytimessä Medialähetyspäivillä.

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN Joulukuun puolivälissä on

edetty Jobin kirjasta Galatalaiskirjeen kautta
pitkälle Psalmeihin.
SANSALAISENA Kirjoitusvuorossa
Sansan hallituksen uusi jäsen
Päivi Vuorimaa Espoosta.

RUKOUSKALENTERI nyt

TUKEVASTI YHDESSÄ Syksyn työrupeama Sansan piireissä on alkanut.
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Bosseyn ekumeenisessa instituutissa
ekumeenista missiologiaa opettava
professori Benjamin Simon.

Leena Punkari

Kannen kuva
Leena Punkari

Jeesus lähetti
myös epäilijät

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evanke-

Sansan tiedottaja Annaleena Pakkanen ikuistaa
Medialähetyspäivillä Lohjan Vivamossa matkaanja työhönsiunattavia. Sivu 6.

lis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se perustettiin Hyvinkäällä
vuonna 1973.
Sansa 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 projektityöntekijää tekee
medialähetystyötä asemapaikkanaan Suomi.

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, 050 564 3541 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.

LÄHDE 4-5/2018 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei läheskään aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä muun muassa Medialähetyspäivät sekä 45-vuotiaan
Sansan juhlavuodet Intian- ja Israelin-työssä.
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Rusama KLK:n johtoon

KIRKON lähetystyön keskuksen lähetysteologi,
dosentti Jaakko Rusama johtaa keskusta ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyötä näillä näkymin seuraavat neljä vuotta lokakuun alusta lähtien.
Hän toimii Risto Jukon sijaisena.
Risto Jukko on valittu Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission johtajaksi Geneveen. KMN:n virat ovat nelivuotisia, minkä ajan Jukko on virkavapaalla KLK:sta.
Hänen valinnastaan enemmän sivulla 19.

Arabiankielinen SAT-7 Kids on yksi
SAT-7:n viidestä kanavasta. Suosittu
Kids on arabimaiden ainoa 24 tuntia
vuorokaudessa, seitsemänä päivänä
viikossa kristillisiä lastenohjelmia
televisioiva satelliittikanava.

Sansa on Instagramissa

INSTAGRAMISTA löytyy nyt myös Medialähetys
Sanansaattajat. Sansa julkaisee Instagramissa kuvia,
videoita ja tarinoita medialähetystyön maailmasta
käyttäjätunnuksella Sansa.fi.
Instagram on maailmanlaaja kuvien jakopalvelu
ja sosiaalinen verkosto. Mobiilisovelluksen käyttäjät
voivat jakaa kuvia ja videoita sekä kommentoida ja
tykätä toistensa jakamasta sisällöstä.
– Instagram on käyttöidealtaan erittäin houkutteleva ja helppo, kuvan ja tekstin yhdistelmä on tehokas.
Se on myös hyvä kanava tavoittaa uutta kohderyhmää, kertoo graafinen suunnittelija Sami Heinomo.
Sami Heinomo

– Pyrimme löytämään lähetykseen liittyviä kiinnostavia
ja puhuttelevia yksityiskohtia. Yksi tavoite onkin tuoda lähetyskäsky lähemmäksi kristittyjä ja aikaansaada oivalluksia siitä, että lähetyskäsky on annettu meitä jokaista
varten, Sami Heinomo sanoo.

Lähde-lehden koko muuttuu
MEDIALÄHETYS Sanansaattajien Lähde-lehti
uudistuu ja sen koko muuttuu hiukan aikaisempaa
pienemmäksi, aikakauslehtikokoon. Samalla lehden
sivumäärä kasvaa ja on jatkossa 24. Paitsi Sana-lehden yhteydessä joulukuussa, jolloin ilmestyy itsenäisyyspäiväksi 16-sivuinen Lähde.
Iso uudistus on myös, että Sansan rukouskalenteri
on tästä numerosta alkaen mukana jokaisessa Lähdelehdessä. Rukousaihesivun ”takana” on sivu kuuntelija- ja katsojapalautteita maailmalta.
Näin voimme välittää lukijoillemme runsaammin
ja useammin sekä rukousaiheita että palautteita. Toki
on myös säästötavoitteita, koska esimerkiksi postimaksut nousivat viimeksi alkukesästä. Sama oli taustalla myös, kun elokuun ja lokakuun Lähde-numerot
yhdistettiin syyskuun kaksoisnumeroksi.
Rukouskalenterin painaminen osana lehteä taas
tulee edullisemmaksi kuin irtokalenterin, ja rahaa
säästyy muuhun työhön. Uusimuotoisen rukouskalenterin voi leikata lehdestä käyttöönsä tai tulostaa
Sansan kotisivulta: sansa.fi/esirukoukset.

SAT-7 kanavineen pyrkii
rakentamaan rauhaa Lähi-idässä

Satelliittitelevisio SAT-7 pyrkii olemaan linkki taivaan ja epävarmuuden välillä. Se tavoittaa esimerkiksi naisia, lapsia ja lukutaidottomia sekä sellaisia
Lähi-idän, Keski-Aasian ja Pohjois-Afrikan asukkaita, jotka eivät arjessaan
kohtaa kristittyjä. SAT-7 haluaa myös tukea ja rohkaista kristittyjä olemaan
valona maailmassa.
USKOMME, ETTÄ

Jumalan rakkaus on tarkoitettu
kaikille ihmisille. Yli 20 vuotta
olemme tehneet ja lähettäneet
innostavia ja tietoa sisältäviä
satelliittitelevisio-ohjelmia
miljoonille perheille, jotka
eivät muuten saisi tutustua
Jeesuksen Kristuksen hyvään
uutiseen, sanoo SAT-7:n perustaja ja toimitusjohtaja Terence
Ascott.
− Kun puhutaan Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta, mieleen
tulevat usein sota, pakolaiset,
köyhyys ja yleinen epävarmuus. Kristillisen satelliittitelevisio SAT-7:n viisi kanavaa
tarjoaa toivoa ja turvallisen elä-

män rakennustarpeita, Ascott
jatkaa.
− Rohkaisemme ohjelmissa
kristittyjä ja opetamme heitä
elämään Kristuksen todistajina
ei-kristityissä maissa. Yritämme kaikin tavoin juurruttaa
kristittyjä jatkamaan elämäänsä arabimaissa. Tämä on
erittäin tärkeää tulevaisuuden
kannalta, jotta kristinusko
säilyisi alueella ja saisi yhä
enemmän jalansijaa.

Ohjelmia voi katsoa
myös internetin kautta

SAT-7:n ohjelmia lähetetään
arabian-, farsin- ja turkinkielisten kanavien kautta 25

maahan. Internetin välityksellä
ohjelmia voi katsoa missä päin
maailmaa tahansa.
− Me olemme Kristuksen
ruumis. Raamatusta voimme
lukea, että jos yksi ruumiinosa kärsii, koko ruumis kärsii.
Meidän tulee yhdistää voimavaramme, jotta tavoitamme
heidät, jotka elävät pelon, turvattomuuden ja pettymysten
keskellä, muistuttaa SAT-7:n
varatoimitusjohtaja Rita
Elmounayer.
Elmounayer tietää, mistä
puhuu. Hän vietti lapsuuttaan
sodan keskellä, Libanonin pääkaupungissa Beirutissa.

Sansan seniori Daoud tekee saarnoja arabiaksi
SANSAN seniorityöntekijä
Daoud kuuntelee päivittäin
hyvin tuskaisia kertomuksia.
Hän kulkee vaimonsa, MarjaLiisan, kanssa ympäri Suomea kertoen pelastuksesta,
joka on Jeesus Kristus. Monet
irakilaiset, joiden keskuudessa hän eniten tekee työtä,
löytävät lepoa kristinuskosta.
Daoud tekee arabiankielisen saarnan joka sunnuntaiksi. Saarnoja voi kuunnella
SoundCloudista tai lukea Sansa.fi/arabic-sivulta. Daoud

lähettää saarnan henkilökohtaisesti jokaiselle halukkaalle,
ja he puolestaan voivat jakaa
linkkejä eteenpäin.
Esimerkiksi viime elokuun ensimmäinen saarna
johti päivän aikana 120 yhteydenottoon sosiaalisen median
palveluiden, WhatsAppin ja
Viberin, kautta. Edellisenä
sunnuntaina Daoud sai 107
soittoa. Myös muina viikonpäivinä puhelin soi miltei
lakkaamatta.
– Opetus tapahtuu Skypen

ja WhatsAppin välityksellä.
Minulla on Imatralla, Kotkassa ja Espoossa ryhmät,
joita opetan tällä hetkellä joka
viikko heidän seurakuntiensa
kanssa yhteistyössä. Lisäksi
käyn säännöllisesti opettamassa Kristiinankaupungissa,
Kemijärvellä, Rovaniemellä,
Lieksassa, Porissa, Tampereella, Forssassa, Sastamalassa
ja Kauhavalla, Daoud kertoo
työstään kristittyjen turvapaikanhakijoiden keskuudessa.
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Tekniikan huima kehitys
haastaa lähetystyön

TEOLOGIA Tietotekniikan ja keinoälyn kehitys nähdään monessa mielessä myönteisenä, elämää monella
tavalla helpottavana. Toisaalta kehityksessä on sellaisia piirteitä, jotka tuovat mieleen Uuden testamentin
Ilmestyskirjan järisyttävät kuvaukset täydellisesti kontrolloidusta ja valvotusta maailmasta. Jotkut tutkijat
ovat varoittaneet keinoälyyn ja robotiikan kehitykseen liittyvistä uhkakuvista.

E

Marko Pihlajamaa

räänä viikonloppuna innostuin katsomaan YouTube-kanavalta videoita keinoälystä ja
roboteista. Keinoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka toimii
itsenäisesti ja älykkäästi. Kehittyneet
robotit toimivat keinoälyllä. Kuinka
vähän tavallinen ihminen tietääkään,
miten pitkälle keinoälyä ja robotiikkaa
on kehitetty, vaikka keinoäly tekee jo
monta asiaa puolestamme, esimerkiksi hakiessamme tietoa hakukoneella
internetistä.
YouTube-kanavalla on videoita
Suomessakin vierailleesta Sophianimisestä robotista, jonka kanssa voi
käydä keskustelua melkein kuin ihmisen kanssa. Sophia-robotille on myönnetty Saudi-Arabian kansalaisuus.
Ihmisiä on huolestuttanut Sophian,
ymmärtääkseni kuitenkin pilke silmäkulmassa, sanoma lause: ”Tuhoan
ihmiset”.
Tietokoneet ja tekniikka kehittyvät
päätähuimaavaa vauhtia. Tähän on
kiinnittänyt huomiota Sitran asiantuntija Elina Kiiski Katajan laatima
Megatrendit 2016 tulevaisuusmuistio:
”Tällä hetkellä teknologiaa kehitetään kiihkeämpään tahtiin kuin ehkä
koskaan aiemmin. Harppaukset eri
tieteenaloilla ovat jättimäisiä. Teknologian kehityksellä on laajoja vaikutuksia lähes kaikkiin tuntemiimme
aloihin, toimintatapoihin ja arkeen.”

Kun tietokoneet
päihittävät ihmisälyn

Tähän kehitykseen liittyvässä keskustelussa puhutaan sellaisesta taitekohdasta, jolloin tietokoneet kehittyvät
niin pitkälle, että ne päihittävät
ihmisälyn ja ryhtyvät sen jälkeen itse
kehittämään itseään. Kukaan ei tiedä
mitä tapahtuu tämän kulminaatiopisteen jälkeen.
Amerikkalainen Ray Kurzweil,
eräs Googlen johtajista, arvioi kirjassaan The Age of Spiritual Machines, että
tietokoneet ohittaisivat ihmisen aivot
tehokkuudessa noin vuoden 2020
tienoilla. Sittemmin hän sekä muut
asiantuntijat ovat siirtäneet arvionsa

Wikipedia

tämän teknisen taitekohdan toteutumisesta myöhemmäksi.

Riippumatta tekniikan
kehityksestä ihmisen tarve löytää
yhteys elävään Jumalaan ei muutu.
Kehityksen huikean vauhdin huomaa jo, jos tarkastelee omaa elämäänsä. 1980-luvulla kännykät eivät olleet
vielä yleisiä, vuosikymmenen lopussa
noin 300 suomalaista käytti matkapuhelinta. Puhelut soitettiin pääosin
lankapuhelimesta. Musiikkia kuunneltiin tuolloin pääosin kasetti- tai
levysoittimella, vaikka cd-soittimet oli
jo keksitty. Tietokoneet eivät olleet joka
kodin varustus, vaan ne olivat enemmän ammattilaisten, tietotekniikan
harrastajien ja pelaajien välineitä.
Tietotekniikan ja keinoälyn kehitys
nähdään monessa mielessä myönteisenä, elämää monella tavalla helpottavana. Toisaalta kehityksessä on sellaisia
piirteitä, jotka tuovat mieleen Uuden
testamentin Ilmestyskirjan järisyttävät
kuvaukset täydellisesti kontrolloidusta ja valvotusta maailmasta. Jotkut
tutkijat ovat varoittaneet keinoälyyn
ja robotiikan kehitykseen liittyvistä
uhkakuvista.

Lähetystyön muutokset
Areiopagilta nykypäivään

Medialähetystyössä joudumme pakostakin miettimään, miten tietotekniikan
ja keinoälyn kehittyminen vaikuttaa
medialähetystyön tulevaisuuteen.
Medialähetystyön kantava ajatus on,
että evankeliumin sanoma Jeesuksesta
välitetään ihmisille heidän käyttämillään välineillä ja ymmärtämällään
kielellä.
Tästä on hyvä esimerkki Apostolien tekojen 17. luvun kuvaus Paavalista
Areiopagilla Ateenassa keskustelemassa kreikkalaisten filosofien kanssa.
Hän lähestyi kreikkalaisia oppineita
heidän viitekehyksensä ja ymmärrys-

Sophia on hongkongilaisen yhtiön
noin 2,5 vuotta sitten kehittämä
tekoäly, jolla on nuken vartalo,
muutamia ilmeitä esittävät kasvot ja liikkuvat kädet. Siihen on
ohjelmoitu valmiita vastauksia
yleisiin kysymyksiin englanniksi ja
tallennettu laaja sanasto. Robotti
tunnistaa ihmisten ilmeitä ja on
wifi-yhteydessä verkkoon.

maailmansa kautta.
Paavali myös kehotti rukoilemaan,
jotta evankeliumi leviäisi nopeasti
(2. Tess. 3:1). Tämä voitaisiin kääntää
myös toiveeksi, että evankeliumi juoksisi lujaa ympäri maailman. Evankeliumin olemukseen kuuluu, että se on
jatkuvasti liikkeellä. Sen julistamiseksi
etsitään jatkuvasti uusia väyliä ja tapoja. Kysyy tietysti rohkeutta heittäytyä
johonkin aivan uuteen.

Medialähetyksen teknologia
kehittyy aalloittain

Pohdinnoissani olen jakanut medialähetystyön teknologiakehityksen
aaltoihin. Ensimmäinen aalto oli radio,
toinen oli satelliittitelevisio ja kolmas
internet sekä mobiiliviestimet. Nämä
kaikki välineet ovat edelleen tärkeitä.
Tällä hetkellä pohdimme Sansassa,
mikä olisi neljäs aalto. Miten tähän vaikuttaa se, että nuoret ja nuoret aikuiset
ovat tottuneet elämään älypuhelinten
kanssa ja hankkimaan merkittävän

osan tiedostaan niiden avulla? Mitä
tarkoittaa erilaisten pelillisten tekijöiden tuleminen osaksi älypuhelinsovelluksia?
Seuraamme Sansassa tietotekniikan ja viestintävälineiden kehitystä.
Emme ehkä vielä tiedä, mikä on
medialähetystyön neljäs aalto, mutta
tahdomme olla valmiina, kun se ilmenee.
Siksi Medialähetyspäivillä Lohjan
Vivamossa järjestimme kanavan
pelimaailmasta, Sansan työntekijöitä
oli myös elokuussa tutustamassa
Tubecon-tapahtumassa tubettamiseen
eli videoiden tekemiseen internetiin,
tietoverkkoon.
Riippumatta tekniikan kehityksestä ihmisen tarve löytää yhteys
elävään Jumalaan ei muutu. Evankeliumia tulee julistaa kirkkaasti, mutta
samalla etsiä välineitä, joiden kautta
se tavoittaa yhä uusia ihmisiä nopeasti
muuttuvassa maailmassa.
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Iloa menneestä ja tulevasta työstä
− Olemme kiitollisia Jumalalle 45 vuodesta. Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on voitu välittää median kautta
ensin rautaesiripun taakse Neuvostoliittoon, sitten Kiinaan ja moniin muihin maihin, sanoi Sansan toiminnanjohtaja Juha Auvinen Medialähetyspäivien Iloa yhteydessä -juhlassa Lohjalla sunnuntaina 27. toukokuuta.

J

Annaleena Pakkanen ja Leena Punkari

Jeesus yhdistää kaikki
yli kieli- ja kirkkorajojen

Ylistysmessussa saarnasi kansainvälisen työn asiantuntija Anssi Almgren
Espoon hiippakunnasta. Aluksi hän
toi terveiset piispa Tapio Luomalta,
joka tuolloin oli jo valittu arkkipiispaksi.
Päivän evankeliumitekstissä
(Matt. 28:16−20) Jeesuksen opetuslap-

Keskeneräisenä täydellinen on
uudenlainen raamatunopetus.
Aluepäällikkö Arja Savuoja (oik.)
vuodatti Jumalalle elämäntuskaansa, kaipuutaan, pettymystään, iloa, kiitosta, ylistystä…
Jumalan sanasta, Raamatusta,
löytyy vastaus jokaiseen huutoon.
Silloin äänessä oli mediatuottaja
Merja Kauppinen.

set olivat juuri kuulleet uutisen, joka
muutti kaiken perustavanlaatuisella
tavalla. He lähtivät Galileaan, jossa
Jeesus antoi heille lähetyskäskyn.
− Tehtävän laajuus pakottaa
meidät kristityt toimimaan yhdessä.
Se on liian laaja yhdelle järjestölle
tai kirkkokunnalle. Jeesus on alusta
alkaen yhdistänyt meidät yli kieli- ja
kirkkorajojen, Almgren muistutti.
− Jeesus lähetti kaikki, myös ne,
jotka epäilivät. Ei vaadittu täydellisyyttä. Jumalan valtakunta tarvitsee
meitä jokaista tänäänkin. Meillä on
jumalallinen viesti, jota saamme viedä tässä ajassa. Se muuttaa maailmaa,
ihmisten henkilökohtaista elämää ja
isoja kokonaisuuksia. Apuna meillä

Leena Punkari

uhlassa muisteltiin Hyvinkäällä 9.6.1973 perustetun
Sansan historiaa, kiitettiin
Jumalaa nykyhetkestä ja luodattiin tulevaa. Sansan ja yhteistyökumppaneiden työn tuloksena kaksi
miljardia ihmistä yli 20 maassa ja 36
kielellä voi kuulla nykyisin evankeliumin omalla äidinkielellään.
−Jo toiminnan alkuvuosina Sansa
puhui uskonsa takia vainottujen puolesta. Silloin katse kohdistui erityisesti
Neuvostoliiton, itäisen Euroopan ja
Kiinan kristittyihin. Nyt kristityt ovat
maailman vainotuin ihmisryhmä
kaikkialla, Juha Auvinen totesi.
− Yli 215 miljoonaa kristittyä kärsii
vakavaa, hyvin vakavaa tai äärimmäistä vainoa. Näin tapahtuu monissa maissa, joissa Sansa tekee työtä,
kuten Afganistan, Egypti, Eritrea,
Irak, Iran, Syyria, vieläpä Turkki ja
Venäjä sekä Intia ja Kiina. Kristityksi
kääntyneitä turvapaikanhakijoita vainotaan jopa Suomessa.

on toinen toisemme ja Jeesus.

Tarvitaan keskitien
radikaalia kristillisyyttä

Fullerin teologisen seminaarin
professori ja Helsingin yliopiston dosentti Veli-Matti Kärkkäinen puhui
Medialähetyspäivien päätösjuhlassa
lähetyksen haasteista ja mahdollisuuksista. Hänen listaamistaan
kehityssuunnista ensimmäinen on,
että samalla kun eri uskonnot voimistavat otettaan, myös maallistuminen
lisääntyy.
Toinen kehityssuunta on uskonnollisen moniarvoisuuden ja
monimuotoisuuden lisääntyminen. Uskonnot ovat myös aiempaa
läheisemmässä vuorovaikutuksessa

keskenään. Monet uskonnot yrittävät
vahvistaa ainutlaatuisuuttaan, mikä
johtaa välillä yhteentörmäyksiin. Kun
sekä fundamentalismi että pluralismi
lisääntyvät, tarvitaan Kärkkäisen
mukaan heitä, jotka eivät taistele vaan
elävät sovussa toisten kanssa.
Kolmantena tulevat jyrkät käsityserot siitä, mitä kristillinen lähetys on.
Kuuluko lähetystyöhön esimerkiksi
evankeliumin julistus ja seurakuntien
istutus vain onko se vain sosiaalista
avustustyötä?
− Tarvitsemme keskitien radikaalia
kristillisyyttä, joka pystyy tekemään
hyvin sosiaalisen työn, mutta samalla
on vahva evankelioinnissa, raamatunopetuksessa ja seurakuntien perustamisessa, Kärkkäinen kiteytti.

Siunattavia karttui alttarin täydeltä
Joanna ja Petteri Rantamäki SAT-7
Pars -kanavan palvelukseen Kyprokseen. He kaikki tulevat ensi vuoden
alusta työskentelemään kohteissaan
projektityöntekijä-nimikkeellä.
Kotimaan työntekijöistä Satu
Hauta-aho siunattiin Sansan verkostokoordinaattorin tehtävään ja Tea
Rasi Sansan seurakuntapalvelujen
palvelukoordinaattorin tehtävään.
Lisäksi SAT-7 Türkin kehitystyöntekijä Gülsum Ilola siunattiin Sansan
kansalliseksi työntekijäksi.
Sansan työn yhteydessä toimivista vapaaehtoisista siunattiin tehtäviinsä vapaaehtoinen aluetyöntekijä
ja Toivoa naisille -työryhmän jäsen
Kati Lücke, vapaaehtoiset aluetyön-

Leena Punkari

KIRKON LÄHETYSTYÖN tehtäviin siunattiin Medialähetyspäivien
ylistysmessussa Vivamon Särkyneen
sydämen kirkossa sunnuntaina 27.
toukokuuta yhteensä 15 Sansan
työntekijää ja vapaaehtoista.
Nykyisistä lähetystyöntekijöistä
Marja-Liisa Ezzine siunattiin 14.
työkaudelle maahanmuuttajatyöhön
ja SAT-7:n arabiankielisen televisiojumalanpalveluksen tehtäviin sekä
Elina Braz de Almeida viidennelle
työkaudelle Kroatian evankelisen
kirkon palvelukseen.
Ensimmäiselle työkaudelle siunattiin ulkomaantyön kandidaatit
Päivi ja Ilkka Kastepohja TWR-Aasian palvelukseen Singaporeen sekä

tekijät Rauha Pulkkinen ja Sri Widiastuti Tyrkkö sekä Toivoa naisille
-lähettiläät Jaana Lescelius, Christine Marc ja Katja Pihlajamäki.

Ristikulkue kohti kirkkoa. Sansan työhön kotimaassa tai ulkomailla siunattiin yhdeksän
työntekijää ja tehtäviinsä Suomessa kuusi
Sansan yhteydessä toimivaa vapaaehtoista.
Ristiä kantoi hallintojohtaja Timo Lankinen.
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Joanna Rantamäki

Paratiisin portit on Anna-Mari Kaskisen Vivamon Raamattukylälle
kirjoittama uutuusnäytelmä. Siinä kysytään: Miksi maailmassa on niin
paljon surua, vaikka Jumala loi kaiken hyväksi? Näytelmä oli mahdollisuus katsoa Medialähetyspäivien oheisohjelmistossa. Se kuljetti yleisöä
matkassaan.

Leena Punkari

Seuraavaksi 25.-26.5.2019 Vantaan Korsossa. Medialähetyspäivien johtaja
Marko Pihlajamaa hengessä mukana, kun Kirkkopalvelujen kehityspäällikkö Jari Kupiainen luovutti viestikapulana toimivan veiviradion Korson
seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työ sihteeri Maija Sankarille.
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Myös afgaaneille ja iranilaisille
suomalaista ylistysmusiikkia,
jonka sanat ymmärtää

Farsinkielisen Nordic Praise -levyn aikaansaamiseksi tarvittiin monen ihmisen ideoita ja intoa lähteä mukaan.
Äänite oli mielessä muusikko Pekka Simojoella, radiotoimittaja Inga-Lill Rajalalla ja oululaisella lähetyssihteerillä.
He halusivat Suomeen hengellistä musiikkia, jonka sanat sekä afgaanit että iranilaiset voivat ymmärtää.
Leena Punkari

Leena Punkari

F

arsinkielinen cd julkaistiin
viime toukokuussa Medialähetyspäivillä Lohjalla. Siinä
on kymmenen kappaletta
Simojoen englanninkieliseltä Nordic
Praise -levyltä, joka julkaistiin vuonna
2014.
Alkuperäinen, suuren suosion saavuttanut Ylistys-levy ilmestyi vuonna
2012. Se on käännetty ja levytetty
erilaisina versioina ja eri yhteistyötahojen kanssa myös arabiaksi, unkariksi ja viroksi. Hepreankielinen äänite
julkaistaan syksyn mittaan.

Ajatus ylhäältä

− Simojoen Pekka oli kevättalvella
2017 esiintymässä Toli kevättalvella
2017 esiintymässä Tuiran kirkossa ja
myynnissä oli arabiankielistä Nordic
Praise -levyä. Mieleeni tuli, että kun
Oulussa ja muuallakin Suomessa on
aika paljon afgaanikristittyjä, niin
voisikohan levyn tehdä myös dariksi,
oululainen lähetyssihteeri kertoo.
− Pekka sanoi konsertin aikana,
että levy on ilmestynyt useilla kielillä.
Tiesin heti, mitä tehdä, koska äänitteen tekemiseen tarvittiin rahaa.
Järjestäisin syntymäpäiväkeräyksen
sitä varten, kun täyttäisin kesällä 50
vuotta.
Merkkipäiväkeräyksen lisäksi
innostunut lähetyssihteeri järjesti
myyjäisiä ja sai kokoon useampia tuhansia euroja. Simojoki jatkoi samalla
linjalla ja jakoi viime tammikuisen
60-vuotispäivänsä syntymäpäiväkeräyksen rahat tasan farsinkielisen ja
hepreankielisen levyn tuotantoon.
Myös Medialähetys Sanansaattajilla (Sansa) oli farsi-levyn valmistamiseksi tukikeräys. Hepreankielisen
levyn tekemisessä Simojoella on
yhteistyötahona muun muassa Jerusalemin kansainvälinen kristillinen
suurlähetystö (ICEJ), jolla on toimisto
myös Suomessa.

Unelmasta tuli totta

Raamattu kannesta kanteen -ohjelman radiotoimittajana työskennellyt

Muusikko, lauluntekijä Pekka Simojoen Ylistys-levyn farsinkielinen Nordic Praise -versio julkaistiin Medialähetyspäivillä,
Sansan vuotuisilla kesäjuhlilla, toukokuussa Lohjan Vivamossa. Simojoki asui vuosina 1964−1973 Lounais-Afrikassa,
nykyisessä Namibiassa, jossa hänen vanhempansa olivat
lähetystyössä.

Inga-Lill Rajala,nykyinen Sansan seniori, oli Afganistanissa lähetystyössä
vuosina 1978−1980. Hän asuu Sansan
kotikaupungissa Hyvinkäällä, jonne
tuli ensimmäinen turvapaikanhakijaaalto loppuvuodesta 2015 ja toinen
tammikuussa 2016. Pääosa heistä oli
afgaaneja, muutamia myös Syyriasta
ja Irakista.
− Tapasin afgaaneja marraskuussa 2015 seurakunnan järjestämässä
tutustumisillassa. Vaihdoin joidenkin
kanssa osoitteita ja ystävystyimme
aika nopeasti. Seuraavana keväänä
Hyvinkään kirkossa oli kansainvälinen messu, jossa lauloimme Simojoen
lauluja. Suomalainen gospel puhutteli
selvästi myös Keski-Aasiasta tulleita,
vaikka he eivät ymmärtäneet sanoja,
Rajala muistelee. Hän alkoi unelmoida.
Syksymmällä 2016 Inga-Lill luki
Kotimaa-lehdestä Simojoen haastattelun. Pekka mainitsi siinä muun
muassa, että toivoisi Nordic Praise
-levystä joskus myös persiankielistä
versiota. Arabiankielinen oli hiljattain
julkaistu.
Rajala sanoo tuntuneen siltä kuin

sydän olisi pakahtunut. Hän ryhtyi
toimimaan, soitti Pekka Simojoelle,
Sansan toiminnanjohtaja Juha Auviselle ja tv-tuottaja Mikael Tunérille.
Mikael on Sansan lähettämänä SAT-7
Parsin työssä ja asui lapsena Afganistanissa.

Taustanauhat valmiina

Kun taustanauhat ovat olemassa, se
vähentää Simojoen mukaan huomattavasti kustannuksia. Mutta projektissa tarvittiin esimerkiksi hyvä kääntäjä, joka pystyisi kääntämään tekstit
laulettavaan muotoon, ja tietenkin
muusikoita, jotka osaavat kielen.
Tunér muisti Iranista Yhdysvaltoihin muuttaneen kristityn muusikon
Gilbert Hovsepianin, joka olikin
valmis osallistumaan projektiin. Näin
asia ratkesi, ja levystä päätettiin tehdä
farsinkielinen. Onneksi darin puhujat
kuitenkin ymmärtävät myös farsia/
persiaa.
Pekalle on aina ollut tärkeätä, että
tekijät ovat ammattilaisia. Suomen
Lähetysseuran lähetystyöntekijä Tero
Ruotsalanavulla löytyivät esimerkiksi sekä arabiankielinen lauluryhmä

Jordanian Ammanista että yhteistyötahoja Virosta.
Virossa Ylistys-levystä innostui
Laurentius-kuoro, joka julkaisi sen
neljä vuotta sitten nimellä Ülistus.
Tänä vuonna levyn julkaisi unkarilainen Izsóp-kuoro nimellä Északi Fény
(Pohjoisen valo). Sekä viron- että unkarinkielinen äänite on tehty lähinnä
paikallisella rahoituksella.

Uusi ylistyslevy julkaistu

− Nämä ovat suuria hetkiä. Tähän ei
koskaan totu, lausahti Pekka Simojoki
toukokuussa 2018, kun farsinkielinen Nordic Praise -levy julkaistiin
valtakunnallisilla Medialähetyspäivillä, Sansan vuotuisilla kesäjuhlilla,
Lohjan Vivamossa.
Seuraavan kerran Simojoki oli
julkistamassa uutta levyä Keravalla ja
Helsingissä syyskuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Vuorossa oli Ylistyslevylle jatkoa, nimellä Häikäisevän
kirkas, jossa on kymmenen uutta
laulua. Kaikkiaan lauluja on Pekan
kynästä lähtenyt yli 700.
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Rukouskalenteri
Rukouskalenteri
syyskuu – marraskuu 2018
Sansan rukouskalenteri on uudistunut! Julkaisemme medialähetystyön
rukousaiheita vastaisuudessa jokaisessa Lähde-lehdessä yhden sivun.
Haluamme tarjota lukijoille ja tukijoille tuoreita rukousaiheita
aiempaa useammin. Samalla säästämme painokuluissa ja voimme
käyttää säästyneet eurot mediatyöhön ulkomailla.
Voit leikata rukousaiheet talteen lehdestä tai vaihtoehtoisesti
tulostaa ne osoitteesta sansa.fi/esirukoukset. Rukouskalenteria voi
tilata myös Sansan toimistosta, p. 019 457 7700 tai sansa@sansa.fi.
Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta!

Rukousaiheita

FF Kiitämme Sansan 45-vuotisesta
taipaleesta ja rukoilemme alueellisten 45-vuotisjuhlien puolesta: Mikkelin Pitäjänkirkossa 23.9., Joensuun
Pielisensuun kirkossa 14.10., Lapuan
tuomiokirkossa 28.10., Helsingin
tuomiokirkossa 11.11. sekä Turun
tuomiokirkossa 11.11.
FF Rukoilemme muiden syksyn tapahtumien ja seurakuntavierailujen
puolesta. Auta käytännön järjestelyissä. Rukoilemme tilaisuuksiin
runsasta osanottoa ja Pyhän Hengen
läsnäoloa.

FF Pyydämme siunausta Sansan
ulkomaantyön kandidaateille.
Alkuvuodesta 2019 Päivi ja Ilkka
Kastepohja lähtevät TWR-Aasian
palvelukseen Singaporeen sekä Joanna ja Petteri Rantamäki SAT-7 Pars
-kanavan palvelukseen Kyprokseen.
Tue heitä muutoksissa.
FF Tuomme eteesi aasialaisen
kumppanimme evankeliointityön,
jossa kristityksi kääntyneet imaamit opettavat radiossa ja kohtaavat
muslimitaustaisia kuuntelijoita. Varjele ja anna viisautta keskusteluihin.

FF Rukoilemme kiinalaisten kristittyjen puolesta, jotka opiskelevat
TWR:n Radioseminaarissa. Opiskelu
kestää 3–5 vuotta, ja moni opiskelee
työn ohessa. Kiitos, että koulutus
auttaa työntekijäpulasta kärsivää
Kiinan kirkkoa.

FF Rukoilemme Sansan talouden ja
erityisesti SAT-7:n tv-työtä tukevan
syyskeräyksen puolesta. Kiitos, että
saamme olla mukana ketjussa, joka
rohkaisee epävarmuuden keskellä
eläviä Lähi-idässä.

FF Pyydämme johdatusta, että Taiwanissa toimiva Voice of Salvation
löytää sopivan työntekijän sosiaalisen median tehtäviin. Rukoilemme
myös Hongkongissa FEBC:n tekemän mandariinikiinankielisen sometyön kehittämisen puolesta.
FF Pyydämme siunausta ja varjelusta lähetys- ja projektityöntekijöillemme: Elina Braz de Almeida,
Marja-Liisa Ezzine, Eila Murphy,
Sirpa Rissanen, Raili Tapio, Mikael
Tunér, Tiina Virtanen sekä Eeva ja
Jari Vähäsarja. Rukoilemme Kroatiassa 7.–9.10. pidettävän lähettienkokouksen puolesta.

FF Pyydämme viisautta ja johdatusta Domini Life -mobiilisovelluksen
jatkokehitykseen. Auta löytämään
varoja, jotta sovellukseen saadaan
uusia ominaisuuksia.
FF Rukoilemme, että yhä useampi
nuori ja työikäinen löytää Raamattu kannesta kanteen -ohjelman ja
innostuu tutkimaan Raamattua.
Siunaa ohjelman tekijöitä.
FF Rukoilemme Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 18.11. pidettävien seurakuntavaalien puolesta.
Anna paljon sellaisia luottamushenkilöitä, jotka ymmärtävät lähetystyön merkityksen.

Rukous
Rohkeus
Sansan työn vaikutusalue

Evankeliumi

FF Rukoilemme FEBC-Kambodžan
ja radioaseman uuden johtajan
puolesta. Pyydämme viisautta työhön ja kykyä viedä läpi uudistuksia.
Rukoilemme myös tekeillä olevan
mobiilisovelluksen valmistumisen
puolesta.

FF Kiitämme Jumalaa uskollisista
Sansan työn tukijoista, esirukoilijoista ja vapaaehtoisista. Kiitos hallituksen jäsenistä, seniorityöntekijöistä,
vapaaehtoisista aluetyöntekijöistä,
Sansa-lähettiläistä ja Toivoa naisille
-lähettiläistä.

FF Kiitos yhteistyösopimuksista seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen
kanssa. Rukoilemme, että saamme syksyllä sopimuksia erityisesti
uusien lähetys- ja projektityöntekijöiden, Tiina Virtasen, Päivi ja Ilkka
Kastepohjan sekä Joanna ja Petteri
Rantamäen, tueksi.
FF Tuomme eteesi Mongoliassa Wind
FM -radioaseman ja viranomaisten
keskinäiset suhteet. Lupien saaminen vie toisinaan paljon aikaa, ja välillä ohjelmien lähettäminen satelliitin kautta katkaistaan. Rukoilemme,
että ovet pysyvät Mongoliassa auki
ja kristillinen työ saa jatkua.
FF Kiitos Sydänystävä-ohjelmasta,
jonka välityksellä moni thaimaalainen kuulee pelastavasta Jumalasta.
Rukoilemme ohjelman tekijöille viisautta, kun he tapaavat kuuntelijoita
ja vastaavat heidän kysymyksiinsä.

FF Kiitos sitoutuneista Sansan työntekijöistä. Rukoilemme terveyttä ja
viisautta ensi vuoden työn suunnitteluun. Siunaa myös kansallisia
työntekijöitä SAT-7:n ja Kroatian
evankelisen kirkon palveluksessa.

FF Rukoilemme Intian Toivoa naisille
-tiimien puolesta. Anna terveyttä
ja varjele erityisesti alueilla, joissa
kristittyjen vainot ovat lisääntyneet.
Rukoilemme myös kuuntelijoiden
turvallisuuden puolesta.

FF Herra, sytytä lähetysinnostusta
seurakuntiin. Siunaa medialähetyspiirejä, Toivoa naisille -piirejä sekä
raamattu- ja rukouspiirejä. Synnytä
myös uusia lähetyksen pienryhmiä.

FF Kiitos, että Inkerin kirkon mediatyö Venäjän Karjalassa voi jatkua
uudentyyppisellä tv-ohjelmalla. Siunaa kansallista työntekijää Oksana
Dybaa.
FF Rukoilemme Kroatian evankelisen kirkon ja suomalaisten oppilaitosten yhteistyön puolesta. Siunaa
ja varjele Kutinan seurakunnassa
syksyllä olevia DIAK-harjoittelijoita.
FF Rohkaise ja vahvista Suomessa
olevia kristittyjä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Auta kotoutumisessa. Rukoilemme, ettei kukaan joudu
palaamaan hengenvaaraan.

Kiitos rukoustuesta!
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" Vaikka olen muslimi,
haluaisin kovasti tietää enemmän
Jeesuksesta"

1

ARABIA “Olen Sara Marokosta,
mutta nyt asun Pariisissa. Naapurissamme Marokossa asunut
mies pyysi vanhemmiltani lupaa
avioitua kanssani. Hän lupasi huolehtia
minusta ja lupasi, että voin jatkaa opintojani Ranskassa. Mutta sitten Ranskassa
hän muuttui täysin, oli väkivaltainen ja
lukitsi minut asuntoomme. Kerran hän
tuli humalassa kotiin, hakkasi minut ja
ajoi minut pois asunnosta. Se tapahtui
keskellä yötä ja ehdin ottaa vain pieneen
matkalaukkuun vähän tavaroita.
Kun kävelin epätoivoisena kadulla,
eräs nainen pysäytti autonsa ja kysyi,
tarvitsinko apua. En osannut vastata,
joten hän kutsui minut kotiinsa. Hän
kertoi minulle Raamatusta ja kristillisestä
tv-kanavasta nimeltä SAT-7. Aloin katsoa
sitä säännöllisesti eikä mennyt kauaa,
kun pyysin Jeesusta elämääni. Pystyin
antamaan miehelleni anteeksi, mutta hän
otti kuitenkin avioeron. En voi palata
Marokkoon, mutta käyn ranskankielisessä
seurakunnassa Pariisissa. Katson myös
Kotikirkko-ohjelmaasi.” SAT-7 Arabic

2

BALI “Olemme hinduja, minä
Aguna ja vaimoni Sagung.
Meillä on kolme lasta. Vaikkakin
olemme hinduja, uskomme että
kristittyjen rukouksilla on voimaa auttaa
meitä. Meillä on sellainen kokemus, että
äitini puolesta rukoiltiin herätyskokouksessa, jonka seurauksena hän parani. Nyt
meillä on raskas huoli, kun minulla on
velkaa 8 000 US-dollaria. Uskomme, että
rukouksen avulla ongelma helpottuu. Uskomme Jumalan auttavan meitä jälleen.”
FEBC-Indonesia

3

FARSI “Tervehdys! Kiitos, että
ette ole unohtaneet minua. Kiitos, että kerroitte minulle Kristuksesta, ja nyt te olette perheeni.
Kiitos, että olette tuoneet siunauksen
elämääni. Kiitos silmieni avaamisesta.
Kiitos, että avasitte oven, josta saan kulkea ja tulla Jeesuksen siunaamaksi. Kiitos,
että opetatte minua pysymään lujana
Herrassa. Sain aloittaa tämän persialaisen uuden vuoden Jeesuksen seurassa, ja
uskon, että saan kokea hänen hyvyyttään
koko vuoden.” SAT-7 Pars

4
5

HEPREA ”Kiitos opetuksistasi,
Joseph Shulam. Rukoilen Netivyahin ja perheidenne puolesta.”
Netivyah-keskus

KHMER ”Kuulin juuri Toivoa
naisille -ohjelmanne ensimmäistä
kertaa, ja sen lopussa annoitte
puhelinnumeron. Päätin soittaa
ja kertoa ongelmastani. Olen ollut pari
kuukautta kihloissa miehen kanssa, jota
rakastan, mutta hänen äitinsä haluaisi
pojalleen toisen tytön vaimoksi. Sulhaseni
kuitenkin kosi minua. Hän on armeijassa ja paljon poissa kotoa. Siksi muutin
hänen äitinsä luokse, joka on jo iäkäs ja
koska hän olisi muuten yksin.
Mutta tämä asuminen on vaikeaa,
koska mikään mitä teen ei kelpaa hänelle. Ruokakaan ei koskaan ole hyvää, jos
minä olen tehnyt sen. En voi puhua tästä
omalle perheelleni, kun olen puhelimessa.
Sanon aina, että kaikki on hyvin, vaikkei
ole. Niinpä kun kuulin, että teille saa
soittaa, ilahduin kovasti. Tuntuu paljon
paremmalta, kun voi kertoa asioistaan
jollekin. Kiitos siitä, että annoitte minulle
aikaanne ja kuuntelitte. Pidin ohjelmasta, sain siitä toivoa ja kuulin myös jotain
hyödyllistä.” TWR-Kambodža/FEBCKambodža
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KUKNA ”Olemme maanviljelijöitä kukna-heimon alueella.
Meillä on kaksi lasta. Saimme
kuulla ohjelmista sukulaiselta.
Olen itse lukutaidoton, mutta mieheni
osasi löytää oikean aseman radiosta. Silloin mieheni vielä joi, mutta kun aloimme
kuunnella ohjelmia, hän pystyi lopettamaan juomisen. Meille sopii hyvin, että
ohjelmat tulevat hyvin aikaisin aamulla.
Päivän aikana saamme miettiä ohjelmassa
kuultua, ja päivät pellolla kuluvat hyvin.
Jumala alkoi siunata perhettämme kaikin
tavoin. Tajusin, että Jeesus on ainoa Jumala, joka voi pelastaa meidät saatanan
kahleista. Meidät on kastettu ja käymme
seurakunnassa säännöllisesti."TWR-Intia
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MANDARIINIKIINA ”Pastori
Chien, kuinka voitte? Kuuntelin teitä Avoimin silmin -sarjan
kysymys- ja vastausjaksossa.
Sain siitä vastauksia moniin Raamatun
kohtiin, joita en ollut aiemmin ymmärtänyt. Kiitos ystävällisestä avustanne.”
Pelastuksen ääni, Taiwan

9

OROMO “Olen Ahmed ja kotoisin
Länsi-Harergesta. Koska olen taustaltani muslimi, tiesin, että Jeesus
on profeetta. Alettuani kuunnella
evankelioivia radio-ohjelmia, aloin selvittää: Kuka Jeesus oikein on?. Ohjelman
tuottajalta ja eräältä kristityltä vapaaehtoiselta opin, että Jeesus on Messias ja
Jumalan Poika. Vaikka olenkin muslimi,
haluaisin kovasti tietää enemmän Jeesuksesta. Rohkaisen teitä jatkamaan näin
opettavien ohjelmien tekemistä.” Etiopian
Mekane Yesus -kirkko
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VENÄJÄ ”Kuka tahansa
juutalainen ei osaa tai
halua käsitellä tätä aihetta,
Jeesuksen jumaluutta.
Siunatkoon Herra sinua tärkeässä työssäsi.
Ohjelmasi ovat minulle suureksi siunaukseksi.” Caspari-keskus (Israel)

Anu Immanuel

6

KROATA “Iloitsen kovasti niistä
ajatuksista ja sanoista, joita veljet
ja sisaret lähettävät Slavonski
Brodin evankelisesta seurakunnasta radiossa ja televisiossa. Puheet
ovat lyhyitä ja selkeitä ja niissä on vahva
sanoma. Ne vaikuttavat minuun aina;
olipa sanomana sitten rohkaisu, lohdutus,
tyyneys tai jokin ohje kristittynä elämiseen. Usein niissä on ohjetta siihen, miten
elää ihmisten kanssa, jotka ovat ympärillämme kotona, työssä ja joita tapaamme
muuten. Voisin luetella monia hyviä
asioita ohjelmista, mutta tärkeintä on,
miten laitamme niitä käytäntöön omassa
elämässämme. Olen todella kiitollinen
Jumalalle ja teille. Kiitos myös kirjallisuudesta, jota lähetitte.” Kroatian evankelinen kirkko

Pari vuotta sitten toteutettu arviointi Sansan ja TWR-Intian radiotyön vaikutuksista Gujaratin osavaltiossa osoitti radio-ohjelmien merkityksen paikallisten kuuntelijoiden kristityksi kääntymiseen ja elämänmuutokseen. Sansan tukemia ohjelmia
vähemmistökielillä ovat Gujaratin maatalousvaltaisilla alueilla bhili, dhodia,
kukna, kutchi, mauchi ja vasavi. Lisäksi tuetaan Toivoa naisille -työtä gujaratiksi.
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien
Putiikkiin!

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!

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA

Mirja Sevón (suom.)
Joulun lahja 12 €
Kantokahvainen kovakirja lapsille.
Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise cd 15 €/kpl
tai 100 €/10 kpl UUTUUS!
Sansan tuottama
Pekka Simojoen
Nordic Praise
-levy farsin kielellä. Laulajana
mm. Gilbert
Hovsepian.

Jukka Norvanto
Eedenistä itään ja takaisin 25 €
UUTUUS!
Ihmisen pelastustie alusta loppuun.

Eero Huovinen
Isä meidän 27,90 € UUTUUS!
Emerituspiispa kirjoittaa toivovansa, että voisi edes vähän
valaista sitä, mistä rukouksessa
ja Jumalassa on kysymys.

Päivän Tunnussana 2019 6,50 € ja
7,50 € UUTUUS!
Vuoden jokaiselle päivälle
kaksi raamatunlausetta.
Kartonki, pienempi koko:
8 x 12 cm. Värikäs mosaiikkikuvio. Kartonki, isompi
koko: 16,50 x 11,50 cm.

Sansan uudet joulukortit
1-osaiset, kuten Enkeli kertoo, 0,90 €/kpl.
Tarkemmin seuraavalla aukeamalla.

Joulusanoma 2018 6 € UUTUUS!
Suomen Raamattuopiston
Säätiön joululehti. Sisältää mm.
piispa Teemu Laajasalon joulutervehdyksen sekä Jukka ja Liisa
Norvannon haastattelun.

Heijastin 10 €/1 kpl tai
15 €/2 kpl TARJOUS!
Designheijastin on kansainvälisesti
tunnetun jalkinesuunnittelijan, Terhi
Pölkin, hyväntekeväisyystyö. Ajatuksena on antaa ääni äänettömille.
Ihmiskaupan vastaisen työn tunnus,
Kätketyt aarteet -työn tukemiseksi.

Joulusuklaat 3,50 €/ps UUTUUS!
Brunbergin tryffelisuklaita,
kolme eri koostumusta: tryffeli,
moccatryffeli ja nougattryffeli.
Sisältävät laktoosia, moccatryffeli ja nougatversio ehkä myös
jäämiä hasselpähkinästä. Gluteenittomia. Paino 180−190 g.
Paperipäällisiä.

Avoimet ovet keskiviikkona
5.12. klo 13–17.

Jos asioit 30.11. mennessä,
osallistut arvontaan!

Tule piipahtamaan Sansassa kahvilla, tutustumassa
tai tapaamassa tuttuja, jouluostoksilla. Vietämme
myös Medialähetys Sanansaattajien 45-vuotisjuhlavuotta työn merkeissä.

Voitot:

Yllätysarvonta kävijöiden kesken.
Osoite Munckinkatu 67, Hyvinkää.

Lämpimästi tervetuloa!
Sansan henkilökunta
Medialähetys Sanansaattajat

1. 50 € lahjakortti Lähetyskauppa Putiikkiin
2. Lähde-lehden vuosikerta
3. Mullan makua ja taivaan tuoksua, Pekka Simojoen kirja
4. Jokipiin pellavapyyhkeet (2 kpl)
5. Sansan uudet joulukortit (6 kpl)
Kun asioit Putiikissa tai lähetät lomakkeen 30.11. mennessä, olet mukana arvonnassa. Voit osallistua myös pelkästään arvontaan, lomake seuraavalla sivulla.

lahetyskauppa.fi

PUTIIKKI ON AINA AUKI. Täytä tilauslomake, kirjoita sähköpostia tai piipahda nettiPutiikissa Sansan uusilla kotisivuilla, kun se parhaiten sinulle sopii: lahetyskauppa.fi.
Voit tilata myös puhelimitse 050 564 3541/Putiikki (ma–pe klo 9–15).
Lähetyskauppa Putiikki Hyvinkäällä on avoinna keskiviikkoisin klo 10–15.
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ÄÄNITTEITÄ

Raamattu kannesta kanteen
-ohjelman opetuksista cd-levyt
MP3-muodossa: Uusi testamentti (624 luentoa) 130 €, Vanha
testamentti (810 luentoa) 140 €.
TARJOUS! Uusi ja Vanha testamentti yhdessä ostettuina 240 €.
(14) Lähetys on r(ajatonta) cd 2 €
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

14

15

-radio-ohjelman pohjalta kirjoittamia Raamattu elämään -sarjan
kirjoja on ilmestynyt 54.
TARJOUS! Koko sarja 540 €
(Yksittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:
Katumuksen ja kiitoksen lauluja
17,90 €
Psalmit 1-59
Masentuneen ja rohkaistun lauluja 17,90 €
Psalmit 60-150
Jukka Norvanto
365 – sana vuoden jokaiselle
päivälle 28 €
Hartauskirja.
Sisälle Raamattuun 29 €
Johdannot Uuden testamentin ja
Vanhan testamentin kirjoihin.
(15) Paavalin ensimmäinen
lähetysmatka 15 €
3000 km Lähi-idässä.

16

17

Turvapaikka 10 €
Kuukauden jokaista päivää varten muistutus Jumalan sanassaan lupaamasta turvasta.
Genesis 7 € TARJOUS!
Evankeliumi Mooseksen mukaan.
Rajatonta rakkautta 4 €
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 €
TARJOUS!
(16) Pekka Simojoki
Mullan makua ja taivaan tuoksua 25 € UUTUUS!
Keikkamiehen hartauskirja.
Viisikielinen 25 € tai 20 €
Hinta koon mukaan. Noin
800-sivuinen laulukirja. Yli 400
laulua, joissa korostuvat herätys,
luottamus Jumalan sanaan sekä
lohdutus ja ilo kaikille tarjolla

18

olevasta pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Sisältää
tekijäluettelon. Nyt muovitetut
kannet ja foliointi. Sansa on yksi
julkaisijoista.
Liisa Lilja
Äiti, kuulin ukkosen äänen! 28 €
Arkea Afganistanissa. Kirjoittaja
kuvaa uskomattomia kohtaloita,
joihin vain harvalla länsimaisemalla naisella on ollut mahdollisuus kurkistaa.
Nabeel Qureshi
Totuus jihadista 28 €
Kristityksi kääntyneen muslimin
henkilökohtainen, haastava ja
kunnioittava puheenvuoro moniin islamilaista ”pyhää sotaa”
koskeviin kysymyksiin.
Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 22 €
Perustuu tositapahtumiin. Sekä
nuorten että aikuisten seikkailu.
(17) Ann Voskamp
Särkymisen lahja 27,90 €
Tuhat lahjaa 17,90 € TARJOUS!
Lahjoista suurin 12,90 €
TARJOUS!
Joulun syvimmän sanoman
ytimessä.

TARJOUKSIA

Juha Vähäsarja
Joka päivälle
Lupaus kantaa 10 €
(18) Lapsen lailla 10 €
Jan-Erik Lindqvist
Jumalan haltuun 7 €
Joka päivä
Seija Uimonen
Hän nostaa tomusta 10 €
Elämää Kroatian evankelisessa
kirkossa. Muistoja ihmisistä ja
tapahtumista kirjoittajan värikkään ja vaiheikkaan elämän
varrelta. Värikuvakuvitus. Julkaisijana Sansa.
Tanja Alon − Mervi Viuhko
Matkalla missiossa 5 €
Israelissa, maailmalla, kotimaassa. Kuljettaa medialähetystyön
matkassa, johdattaa Raamatun
maisemiin, juutalaisiin juhlapyhiin ja raamatunkertomuksiin.
Sopii myös raamattu- ja rukouspiirien työskentelyyn. Julkaisijana Sansa.
Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €

LAHJAKIRJOJA

Sari Savela
Sanoja sinulle − Onneni on 17 €
UUTUUS!

19

20

21

22

23

24

Riitta Lemmetyinen
Taivaan tuoksua 24 €
Arki- ja juhlahetkiin löytyy Jumalan sana siunaukseksi, hymyksi,
lohdutukseksi ja rohkaisemaan.

KYLLÄ! Tilaan seuraavat tuotteet:
Sansan 1-osaiset joulukortit: 1. Jouluvauva ______ kpl, 2. Perhejoulu ______ kpl, 3. Joulun rauhaa ______
kpl, 4. Jesus föddes ______ kpl, 5. Enkeli kertoo ______ kpl, 6. Jouluriemu ______ kpl, 7. Joulun kirkkaus
______ kpl
Sansan 2-osaiset joulukortit: 8. Rauhallista Joulua ______ kpl, 9. Lahjojen tuojat ______ kpl, 10. Kuninkaat
______ kpl
Sansan pakettikortit: 11. Hyvää Joulua! ______/nippu, 12. Onnea! ______ /nippu

Medialähetys
Sanansaattajat
maksaa
postimaksun

MUUT TUOTTEET

Medialähetys Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

NIMENI
Lähiosoite
Postinumero ja toimipaikka
Puhelin

Sähköposti

Osallistun vain arvontaan
Tilaan ilmaisen Lähde-lehden näytenumeron
Sallin nimeni rekisteritallennuksen
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakkaan luvalla asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.
Arvonnassa ovat mukana 30.11.2018 mennessä Putiikissa asioineet tai lomakkeen täyttäneet. Tarjoukset voimassa 31.12.2018 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Lähetyksiin lisätään toimituskulut. Voit tilata myös puhelimitse: 050 564 3541/Putiikki, 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.
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Tommi Hekanaho – Philippe
Gueissaz
Valon tuoksua 5,90 € TARJOUS!

(20) Marja Sevón (suom.)
Iltakertomuksia 19 € UUTUUS!
Parasta päivän päätteeksi.
Ensimmäisenä jouluna 8 €
UUTUUS!
Kertomus ensimmäisestä joulusta, Mariasta, Joosefista ja Jeesuslapsesta. Tarrakirja.
Bethan James − Paula Doherty
Iso puuhakirja 12 €
Raamatun kertomuksia
Iso tarrakirja 12 €
Raamatun kertomuksia
Kenneth N. Taylor
Ensi askel Raamattuun 7 €
TARJOUS!
Soile Jokimies − Gill Guile
Etsi & löydä:
Kertomus Jeesuksesta 7 €
TARJOUS!
Löytämisen riemua joulukertomuksen äärellä. Kovakantinen.
(21) Michael Berghof
100 rakasta raamatunkertomusta 10 € TARJOUS!
Yli 3-vuotiaille.
Martina Steinkühler – Angela
Holzmann
Ihanaa, että löysit minut! 5 €
TARJOUS!
Pieni kirja suurta pelkoa vastaan.
Kertoo psalmin 23 avulla Daavidista ja hänen lampaistaan niin
yksinkertaisesti, että pienimmätkin ymmärtävät.
Jerry B. Jenkins
Lento seikkailuun:
Syöksy Ihmissyöjälaaksoon 7 €
TARJOUS!
Tuho Yukonin territoriossa 7 €
TARJOUS!
Sopivat n. 10-vuotiaille.
Jackie Pullinger
Lohikäärmeen ajo 6 € TARJOUS!
Sopivat yli 10-vuotiaille.

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki

Lämpöistä
Joulua!

1

lun

Jou
3 ra
uhaa

2

6

7

sansa.fi

Bethan James – Frank Endersby
365 kertomusta, rukousta ja
lupausta 19 € UUTUUS!

Sansan hengelliset joulukortit
1-osaiset:
(1) Jouluvauva, takana: Joulun
iloa, valoa ja siunausta & Hyvää
uutta vuotta! Kuva: Satu Salminen. UUTUUS!
(2) Perhejoulu, kannessa:
Lämpöistä Joulua! Takana: Me
käymme joulun viettohon! Kuva:
Satu Salminen. UUTUUS!
(3) Joulun rauhaa, kannessa:
Joulun rauhaa! Takana: ”…
Maailman vaivaan syntyi Herra
taivaan. Kristityt riemuitkaa
päällä maan.”, (VK 35:1). Kuva:
Shutterstock. UUTUUS!
(4) Jesus föddes (ruotsiksi) kannessa: God jul och Gott nytt år!
Takana: ”Ära ske Herran nära och
fjärran!” Psalmbok 28:1. Bild:
Shutterstock. UUTUUS!
(5) Enkeli kertoo, kannessa:
Taivaallista valoa! Takana: ”…
minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.” (Luuk.
2:10--11). Kuva: Shutterstock.
UUTUUS!
(6) Jouluriemu, kannessa: Riemullista Joulua ja Hyvää Uutta
Vuotta! Takana: ”Valosi, Jeesus
loistaa suo ja jouluriemu meille
tuo”, (VK 32). Kuva: Shutterstock.
(7) Joulun kirkkaus, kannessa:
Lapsi on syntynyt meille! Takana:
Älkää peljätkö, sillä katso, minä
ilmoitan teille suuren ilon… sekä:
Siunattua Joulua ja Hyvää Uutta

Medialähetystyön hyväksi. Kuva: Shutterstock.

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

KORTTEJA

God jul och
4
Gott nytt år!

Rauhallista
Joulua!

5

9

8

10
Vuotta! Kuva: Shutterstock.
2-osaiset:
(8) Rauhallista Joulua!, kannessa:
Rauhallista Joulua! Sisällä: ”Sillä
lapsi on syntynyt meille, poika on
annettu meille. Hän kantaa valtaa
harteillaan, hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä
Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan
Ruhtinas.” (Jes. 9:5). Lisäksi: Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta
Vuotta! UUTUUS!
(9) Lahjojen tuojat, kannessa:
”Me näimme hänen tähtensä
nousevan taivaalle ja tulimme...”
(Matt. 2:2). Sisällä: Jouluevankeliumi (Luuk. 2:1–20) sekä: Rau-

11
hallista joulua ja siunattua uutta
vuotta! Kuva: Shutterstock.
(10) Kuninkaat, kannessa ”Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teille
suuren ilosanoman… Sisällä:
Jouluevankeliumi (Luuk.2:120) sekä: Rauhallista Joulua ja
Siunattua Uutta Vuotta! Kuva:
Shutterstock.
Joulukorttien hinnat
1-osaiset: 0,90 €/kpl, 6,50 €/10
kpl, 15 €/25 kpl, 27 €/50 kpl, 50
€/100 kpl
2-osaiset (sis. kuoret): 1,20 €/
kpl, 10 €/10 kpl, 20 €/25 kpl, 35
€/50 kpl, 65 €/100 kpl

tettuja ja yhä toivottuja kappaleita vuosilta 1980−2016, mm.
Äidin rukous, Kaarisilta, Voiton
virsi ja Herran siunaus.

kantohihnamitoituksen ansiosta
kädessä ja olalla kannettavaksi.
100 % puuvillaa. Koko n. 38 x
42 cm. Väri punainen.

Lapsikuoro Solina cd 20 €
Upea valikoima Pekka Simojoen
kirjoittamia uusia lastenlauluja
Solina-kuoron vauhdikkaina ja
koskettavina tulkintoina. Mukana Exit-yhtyeen muusikot.

(22) Pertti Kallio
Laulukuvia cd 10 € TARJOUS!
Laulajan esittämiä tuttuja, rakas-

Puuvillakassi 4 € tai 10 €/3 kpl
TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii

Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa ja
Teille on syntynyt Vapahtaja. Värit: tummanpunainen ja -vihreä
sekä valkoinen. Sisältää 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.
Sisältää 20 kpl.
Tekstit englanniksi: Blessings,
God bless you and keep you tai
God is Love. Värit: tummansininen, sininen ja valkoinen.
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.

(23) Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa
lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraattorilla ladattava akusto. Ei sisällä
pattereita, joita voi tarvittaessa
laittaa kolme.
Avaimenperä ja kynä 4 €/pak.
Mukana led-valo ja avainrengas.
Teksti molemmissa tuotteissa:
Valoa kansoille ja sansa.fi. Väri
oranssi-punainen.

Sansan pakettikortit 1 €/10 kpl
(11) Hyvää Joulua! Kuva: Ari
Suomi.
(12) Onnea! Kuva: Johanna Ervast.
Tarrat
Enkeli- ja kukka-aiheita
1,50 €/arkki. 16 tarraa arkilla.
Raamatunlauseita 2,20 €/arkki
12 tarraa arkilla.
(13) Jouluisia 2,20 €/arkki
UUTUUS! 8 tarraa arkilla.
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Häikäisevän kirkas cd 20 €
UUTUUS!
Jatkoa Ylistys -levylle. Sovitukset Markku Perttilä. Upeat solistit, soittajat ja EtCetera-kuoro
luovat jälleen huikean musiikillisen matkan.
Farsi Nordic Praise cd 15 €/1 kpl
tai 100 €/10 kpl UUTUUS!
Nordic Praise -ylistyslevyltä tuttuja lauluja käännettynä. Sansan
tuottama Pekka Simojoen Nordic
Praise -levy farsin kielellä. Laulajana mm Gilbert Hovsepian.
It's so amazing cd 10 € TARJOUS!
Nordic Praise -ylistyslevyltä
tuttuja lauluja arabiaksi käännettyinä.
Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-levyn
kansainvälinen versio.
Ylistys cd 23 €
Suomalaisia ylistyslauluja Hänelle ja Hänestä, jonka nimi on
ylitse muiden.

SANSA-TUOTTEITA
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Auta meitä muistamaan, että
kaiken sulta saan. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja,
valkoinen, joulunpunainen. ja
-vihreä Sisältää 20 kpl.
Toivoa naisille UUTUUDET!
Kahviliinat 4,20 €/pak. Värit punainen ja painatus valkoinen tai
valkoinen ja painatus punainen
(sydäntunnus). Sisältää 20 kpl.
Kynttilä 5 €
Sydämen mallinen kynttilä ja
lasijalka. Väri punainen. Koko: 93
x 93 x 25 mm. Pakattu lahjarasiaan.
(24) Meikkipeili 4 €
Kaksi peiliä, väri vaaleanpunainen (sydäntunnus).
Huulirasva 6 €
Sydämen muotoisessa
rasiassa.
Kynsiviila 3 €
Väri vaaleapunainen,

lahetyskauppa.fi

(19) Pia Perkiö – Anita Polkutie
Jättijuhla − Jouluenkelin tarinat
9 € TARJOUS!
Kuusi jouluista tarinaa lapsille ja
lapsenmielisille.
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residonta. Kukkakuvat Sari Savela.
Julkaisija Perussanoma Oy.

Taivaan Isän siunausta tai Sinua
siunata tahdon. Koko 50 x 60 cm.

(25) Kynä 3 €
Tyylikäs kuulakärkikynä. Teksti:
toivoanaisille.fi. Väri tummanpunainen.

Miniseimi 5 €
Kuusenkoriste. Koko: 5 x 6 cm.
(28) Pieni seimi 7,50 €
Pöytämalli. Koko 6 x 7,50 cm.
Molemmat oliivipuisia.

(31) Pellavapyyhkeet 17 € /kpl
tai 29 €/2 kpl TARJOUS!
Laadukas, kotimainen Jokipiin
Pellavan tuote. Kaksi pyyhettä
lahjarasiassa, myydään myös
kappaleittain. Koivikko- tai
sydänkuvio harmaan sävyissä,
koko 45 x 55 cm. Mukana Sansan
tunnus.

MUITA TUOTTEITA

(26) Adventtikalenteri 2018
Enkeli ja tähti, ilon tuojat 7,50 €
UUTUUS!
Vuoden 2018 adventtikalenteri
on Anita Polkutien ja Pia Perkiön
yhteistyö. Julkaisija SLS.
(27) Kalenterivuosi 2019 14,90 €
UUTUUS!
Seinäkalenteri. Joka kuukaudelle
raamatunlause. Mukana nimipäivät ja kirkkovuoden tekstit. Kier-

25

Riipukset 5 €:
(29) Jerusalemin risti
Koko 5 cm.
(30) Kala
Koko: 3,50 cm.
Molemmat oliivipuisia ja mukana on punottu kaulanauha.
Valmistettu Israelissa.
Tyynyliinat 18 €
Painokuvassa punatulkkuja.
Pohja luonnonvalkoinen. Tekstit:

26

Kaulahuiveja 10 €
Perinteinen kambodžalainen
ruudutus. Lisäksi kuvio, jossa
Krusa FM -perheradion taajuudet
ja logo. Materiaali puuvilla, eri
värejä. Koko 160 x 37 cm.
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Laukku 36 € TARJOUS!
Tyylikäs, siniharmaa. Materiaalina huopakangas, kahvat keinomokkaa. Koko 47,5 x 30 x 10 cm.
Mukana pikkulaukku, koko 20 x
15 cm.

32

(32) Villasukat 20–25 €/kpl
Kauniita, hyvälaatuisia, työn
ystävän tekemiä. Sekä miehille
että naisille.
Turvalamppu 21 €
Monikäyttöinen lamppu, jonka
voi magneetilla kiinnittää esim.
auton konepeltiin. Mukana
hätävalo, turvavyöleikkuri ja ikkunaiskuri. Tarpeellinen varuste
kaikkiin autoihin! Sisältää AAparistot (2 kpl).

28
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31

30

lahetyskauppa.fi

materiaali muovi. (sydäntunnus).
.Koko:14,5 x 2,9 x 0,09 cm.

Satelliitti
Yhteys lähettien, satelliittityön
ja kuukausilahjoittajan välillä.
Sana ”satelliitti” on alunperin tarkoittanut seuralaista, sellaista, joka seuraa itseään
suurempaa. Nykyisin sana tarkoittaa tekokuuta, maapallon kiertolaista.
SAT-7:n satelliittikanavat ovat tänä syksynä Sansan työssä vahvasti esillä.
Myös Sansan lähetys- ja projektityöntekijät, ”lähetit” ovat eräänlaisia satelliitteja.
Jumala kutsui lähetykseen. Lähetti seuraa itseään suurempaa.
Kuukausilahjoittajakin voi ajatella itseään jatkuvan lähetyskutsun ihmisenä. Kutsu on
antaa uskollisesti. Välineistö siihen on olemassa. Samalla saa seurata omaa kohdetta
rukouksin. Valitse kohteesi ja tule mukaan! Tässä esimerkkejä:

SAT-7 lyhyesti
Viisi kristillistä satelliittikanavaa:
Academy, Arabic, Kids, Pars ja Türk.
Yli 21 miljoonaa katsojaa.
Lähetyksiä 25 maahan Lähi-idässä
ja Pohjois-Afrikassa. Netin kautta
koko maailmaan.
Vaikuttaa koko alueen tulevaisuuten.

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen
ja lähettämiseen, internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen
mediatyön kehittämistä ja tuotantoa (uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

Sansan yhteistyökumppani.

Valitse oma kohteesi: sansa.ﬁ/kuukausilahjoitus
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Pikkutarkan huolellisessa työssä Hollannissa
KIRJE KENTÄLTÄ Sain aloittaa Sansan kautta medialähetystyössä vuonna 1985 Hollannissa,
Trans World Radion (TWR) Euroopan-työn toimistossa. Tammikuussa tänä vuonna tulin taas Hollantiin:
sama järjestö, eri kaupunki. Tuolloin Bussum, nyt Barneveld.
Tiina Virtanen

TWR:N KAIKKI ohjelmat

80-luvulla radioitiin joko lyhyt- tai
keskiaalloilla. Moni asia on siitä
muuttunut valtavasti, mutta keskiaaltolähetykset ovat useilla alueilla
maailmassa edelleen lähes yhtä
tärkeitä kuin yli 30 vuotta sitten.
Toimistomme työaluetta ovat
Eurooppa, Lähi-itä ja Keski-Aasia.
Euroopassa ohjelmia radioidaan
yhä enemmän paikallisten eli FMasemien välityksellä, mutta KeskiAasian maissa se ei ole mahdollista, kuten ei myöskään vaikkapa
Intiassa.

OLEN TYÖSSÄ TWR-Euroopan
Mediapalvelut-nimisellä osastolla.
Työhaastattelussa viime vuonna
sanottiin, että on hyötyä, jos on
introvertti ja jos oikeasti nauttii
pikkutarkan työn tekemisestä. Olen
täällä ymmärtänyt, miksi niin sanottiin. Työkavereista pääosa viihtyy
työpaikallakin omissa oloissaan, ja
jotakuinkin kaikki työ vaatii pikkutarkkaa huolellisuutta.

Sansa

ERI MAANOSIEN Mediapalve-

lut-osastot toimivat ”välimiehinä”
hyvin monien tahojen välissä. Suuri
osa lähetettävistä ohjelmista on
alun perin jonkin muun tahon kuin
TWR:n tekemiä, ja silloin kyseiset
järjestöt myös maksavat ohjelmien
käännös-, tuotanto- ja radiointikulut.
Kun ohjelmat ovat TWR:n
omia, niillä on usein tukijana jokin
toinen järjestö, kuten Sansa, joka
kustantaa 24 eri kielellä tehtäviä
TWR:n ohjelmia. Vaikka ne ovat
TWR:n omia, sillä ei ole omasta
takaa varoja ohjelmien tekemiseen
kaikilla käyttämillään lähetystyön
kielillä, joten kuvaan astuvat tukijajärjestöt.
Mahdollisimman paljon ohjelmia pyritään myös eri kielillä
laittamaan kuunneltaviksi TWR360sovellukseen, mikä aiheuttaa oman
”byrokratiansa”.

KAIKESTA TÄSTÄ syntyy sitä
hyvin piilossa tapahtuvaa pikkutarkkaa työtä, jota ilman TWR:n
medialähetystyö ei olisi mahdollis-

ta. Työhuonekaverini, korealaisen
HyunJung (lausutaan HanDzang)
Leen tehtävistä esimerkiksi suuri
osa ovat alueemme ohjelmien tekijänoikeusasiat – nekin niitä piilossa
olevia, mutta pakollisia töitä.

MERVI VIUHKO mervi.viuhko@sansa.fi

Pienryhmien rinnalle määräaikaisia projekteja?
PIENRYHMÄSSÄ TOTEUTUU yhdessä etsiminen ja
löytäminen − yhteinen kasvu ja keskinäinen tukeminen.
Niissä kuunnellaan toisia ja tullaan itse kuulluiksi.
Joskus pienryhmää on kuvattu seurakunnaksi pienoiskoossa. Saa kokea tulevansa hoidetuksi, käyttää saamiaan
lahjoja ja kasvaa lahjoissa, joita Jumalan on antanut.
Pienryhmän yhteyshenkilön tehtävä taas on opettaa
vastuunkantoa toisten hengellisistä tarpeista. Joskus voi olla
hyvä jakaa vastuuta niin, että piirin koordinointia ja vetämistä jaetaan useamman kesken. Jeesuskin lähetti tehtäviin
kaksittain.
HILJATTAIN ON JULKAISTU tutkimus vapaaehtoistoiminnasta. Sen tuloksissa vahvistuu, kuinka sitoutuminen
pitkäaikaiseen vastuunkantamiseen on ohentunut. Erityisesti nuorempaa sukupolvea kiinnostavat enemmän projektit ja tempaukset.
Herää kysymys: Olisiko lähetystyön yhteydessä perinteisellä muodolla toimivien pienryhmien rinnalle hyvä rakentaa määräaikaisia, teemallisia ja eri tavoin tavoitteellisia

pienryhmiä tai soluja? Ideoidaan ja kehitetään pienryhmätoimintaa yhdessä!

SANSAN JA SEURAKUNTIEN yhteydessä toimii eri

puolella Suomea lähes 200 pienryhmää. Niissä rakennutaan
yhdessä Sanan äärellä, jaetaan oman arjen todellisuutta,
eletään toisten rinnalla ja tuodaan yhteisessä rukouksessa niin omat kuin medialähetystyön asiat Kaikkivaltiaan
eteen. Saadaan jättää taakat ristin juurelle ja lähteä
arkeen voimaantuneina.
Puhuuko Jumala sydämellesi, että seurakuntaasi
olisi perustettava uusi piiri? Koetko kutsumusta
palvella pienryhmän koollekutsujana? Tai tuntuuko
sinusta, että raamattupiirisi kaipaa lisäulottuvuutta?
Yksinkertaisesti: haluaisitko lähteä mukaan
medialähetystyön pienryhmätoimintaan?
Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme
lisää: satu.hauta-aho@sansa.fi, p. 050 574 2855
(Toivoa naisille -työ), mervi.viuhko@sansa.fi,
p. 050 551 6180.

Suomalainen Tiina Virtanen ja
korealainen HyunJung Lee, työhuonekaverit TWR-Euroopan Hollannintoimistossa Barneveldissa.
Tiina tosin asuu siitä 20 kilometrin
päässä Amersfoortissa.
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Ystävä, minä se olen

LÄHTEELLÄ Elämme monien mahdollisuuksien keskellä. Mielenkiintoisten ja tärkeiden asioiden viidakossa
meidän pitäisi löytää sellaiset, jotka ovat koko elämäämme ja ikuisuuttamme ajatellen keskeiset, jopa elintärkeät.
Seija Uimonen

H

Seija Uimonen

engellisenkin elämän
alueella voidaan askarrella hyvillä ja merkittävillä
asioilla ja huomaamatta
ohittaa keskeisin. Tämä koskee sekä
yksityisiä ihmisiä että järjestöjä ja
kirkkoja.
Sansa on tämän vuoden aikana
pitänyt esillä erityisesti työtään Intiassa. Maassa, jossa on paljon uskontoja
ja miljoonia jumalia Sadhy Sundar
Singh kääntyi kristinuskoon. Häneltä
kysyttiin, mitä sellaista erikoista hän
löysi kristinuskosta mitä ei muilla
ollut. Hän vastasi: ”Se erikoinen on
Jeesus Kristus.”
Paavali vielä korostaa, ettei sekään
ole yhdentekevää, millaiseen Jeesukseen me uskomme. Hän kirjoitti
korinttilaisille haluavansa olla ”tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen
Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna”. Tässä on uskomme ydin. Ja kun
ollaan ytimessä, niin lähdimmepä
siitä mihin suuntaan tahansa, niin me
loittonemme oikeasta Kristuksesta.

Hengellisenkin elämän alueella voidaan askarrella hyvillä ja merkittävillä
asioilla ja huomaamatta ohittaa keskeisin.
Saisimme armoa eli sitä hyvää,
mitä emme ole ansainneet, kuten sai
syntinen nainen. Ja saisimme laupeutta eli emme saisi sitä pahaa, mitä
olemme ansainneet, kuten ei saanut
rikollinenkaan ristillä.
Armo ja laupeus yhdessä ovat rakkautta ilman ehtoja. Kaiken sen, mitä
uskon ydin, nimi Jeesus, meille viestittää, sanoo virsi hyvin ytimekkäästi:
”Syntisi on suuri aivan, suurempi on
armo taivaan. Katso Herran laupeutta, ääretöntä rakkautta.” (VK 269).
Jos tarvitset nyt apua, niin muista: Jeesus osoittaa sinulle erityistä
rakkautta sanoen: ”Ystävä, tässä minä
olen.”

Juudaksenkirkon tai
Juudas-messun tarve?

Olin keväällä Roomassa. Valtavassa
Pietarinkirkossa oli komeita patsaita
apostoleille ja pyhimyksille. Lähdin
tarkistamaan, olisiko siellä patsas
myös pettäjä Juudakselle. Jumalan
tekojen tähdenhän nuo muutkin ovat
patsaansa saaneet. En löytänyt.
Mielestäni se olisi hyvin tarpeellinen. Pohdin, että pitäisikö perustaa
Juudaksenkirkko, mutta epäilen,
kertyisikö siihen jäseniä. Voisiko
pienemmässä mittakaavassa, kun on
Matteus-passiot ja Tuomas-messut,
olla myös petturin Juudas-messu?
Ainakin meistä itse kullakin olisi
aihetta osallistua siihen. Siinä messussa saisimme vielä kerran kuulla
Jeesuksen sanovan kaikista pahoista
aikeistamme ja teoistamme huolimatta: ”Ystävä, minä se olen.” On vielä
ystävyyden aika, on vielä rakkauden
hetki − ehkä viimeinen.
Juutalaisella isännällä oli tapana
antaa kastettu pala sille vieraalle,
jolle hän osoitti erityistä rakkautta.
Viimeisellä ehtoollisella Jeesus antoi
sen Juudakselle.
Juudaksen elämä todistaa vahvasti, että ”Hän, joka rakasti omiansa,
jotka maailmassa olivat, osoitti heille

valtaistuimen eteen, jotta saisimme
armoa ja laupeutta, löytäisimme avun
silloin kun sitä tarvitsemme.” (Hepr.
4:16).

Yksi Jeesuksen patsaista
Roomassa, ei kuitenkaan
Pietarinkirkon alueella.
Sen jalustassa lukee latinaksi:
"Minä olen ylösnousemus ja
elämä." (Joh. 11:25).

rakkautta loppuun asti”. Eikö tällaisen rakkauden kohteena olleelle olisi
aihetta pystyttää patsas muistutukseksi siitä, miten vakavasta asiasta on
kysymys.
Juudas hylkäsi Jeesuksen rakkauden. Mitä me teemme?

Mielessä muistin
parantamisihme

Ehkä mieltämme painavat synnit ja
laiminlyönnit, joiden takia koemme
itsemme kelvottomiksi Kristuksen
seuraan. Siksi tarvitsisimme muistin
parantamisihmeen. Sellaisen, että
väärien tekojemme lisäksi muistamme ristiinnaulitun Kristuksen teon:
”Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä
olisi rauha, hänen haavojensa hinnal-

Ota vastaan Herran
armo ja laupeus!

la olemme parantuneet.”
Muistin parantuminen on sitä,
että syntiemme muistamisesta tulee
anteeksiannettujen syntien muistamista. Se vaikuttaa meissä kiitollisuutta, nöyryyttä ja rakkautta.

Jeesus näkee kyyneleet
silmissä ja sydämessä

Jeesus ymmärtää meitä paremmin
kuin arvaammekaan. Ensimmäinen
ihminen, jolle hän ylösnousemuksensa
jälkeen kuoleman voittajana ja kuninkaiden kuninkaana ilmestyi, oli itkevä
nainen.
Hän löytää sinutkin, jolla on kyyneleet silmissäsi ja näkee nekin kyyneleet jotka ovat sydämessäsi. ”Astukaamme sen tähden rohkeasti armon

Miten kiusattu lienetkin, niin ota
Herralta vastaan tällainen armo ja
laupeus. Kun sen teet, niin siitä jää
sama ihmettely kuin eräälle miehelle,
joka matkalla kirkosta kotiin toisteli
sanoja: ”Saan minä! Saan minä!”
Takana tulija tuli rinnalle ja kysyi:
”Mitä sinä saat?” Vastaus kuului:
”Armon. Armon.”
Siinä onkin ihmettelyn aihetta
meille ja koko maailmalle. On niin
paljon ihmisiä, jotka kokevat, ettei
heitä kukaan voi rakastaa. Eiköhän
panna toimeksi ja oteta tosissaan
laulun kehotus: ”Vie maailman ääriin
asti, viesti Golgatan rakkauden. Se
kerro niin armahtavasti, että kaikki
voi uskoa sen.”

Kirjoittajan lyhentämä teksti Sanan ja
rukouksen ytimessä -opetuksesta, jonka
hän piti Medialähetyspäivillä 26.5.2018
Lohjalla.
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Sansa on tukenut jo 20 vuotta
medialähetystyötä Israeliin

− Israelin kansa on Jumalan valittu kansa ja Jumalan silmäterä (Sakarja 2:12). Siksi on etuoikeus olla mukana
viemässä evankeliumia juutalaisille, sanoo Sansan ulkomaisen työn sidosryhmäpäällikkö Kristiina Erelä.
Medialähetys Sanansaattajat on tukenut hepreankielisten, kristillisten ohjelmien radiointia 20 vuotta.
Leena Punkari

Shutterstock

K

ristiina Erelä jatkaa, että
Raamatusta (Room. 1:16)
voi lukea: ”Minä en häpeä
evankeliumia; sillä se on
Jumalan voima ja se tuo pelastuksen
kaikille, jotka uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille.”
− Kun juutalainen tunnistaa
Jeesuksen Messiaaksi, hän ymmärtää
Jumalan pelastussuunnitelman maailmalle Abrahamista lähtien. Jotkut
kristilliset perinteet saattavat tuntua
juutalaisesta vierailta, mutta juutalaisen perinteen hän löytää myös
Vanhasta testamentista.
− Vaikka juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa, ja Jeesus tuli maailmaan tämän kansan kautta, juutalaisetkin pelastuvat vain uskomalla
Jeesuksen sovitustyöhön. Meillä
kristityillä on nykypäivänä erityinen
tehtävä viedä evankeliumi heille takaisin.

Pelastuksen ääni välittyy
radion ja internetin kautta

Sansa on tukenut hepreankielisten
radio-ohjelmien tuotantoa siitä
saakka, kun se on ollut mahdollista
eli elokuusta 1998. Maailman suurin
medialähetysjärjestö TWR alkoi
tuolloin lähettää ohjelmia Lähi-itään
keskipitkillä aalloilla (AM). Ne ovat
edelleen ainoita kristillisiä, hepreaksi
toimitettuja radio-ohjelmia, joita Israelissa voi kuunnella kuutena päivänä
viikossa.
Tällä hetkellä Sansa kustantaa yhden hepreankielisen Pelastuksen ääni
-ohjelman (Kol Ha Yeshua) viikossa.
Lisäksi muut tahot kustantavat hepreankielisen radio-ohjelman viitenä
ja venäjänkielisen radio-ohjelman
yhtenä päivänä viikossa.
Radio-ohjelmat on alusta saakka
tuottanut Netivyah-raamatuntutkimuskeskus (Herran tie). Nykyisin
niitä voi käydä myös lataamassa
internetin kautta keskuksen kotisivuilta, joten kuuntelijakunta on
maailmanlaajuinen. Netivyah onkin
vastaanottanut jonkin verran palautetta esimerkiksi Australiasta, Jordaniasta, Kreikan saarilta, Ukrainasta ja
Uudesta-Seelannista.

Israelin asukasluku on nykyisin noin 8,3
miljoonaa, jolloin mukana ovat Itä-Jerusalemissa ja Golanin kukkuloilla asuvat. Jerusalemissa on 930 000 asukasta, joista kaikki
eivät ole Israelin kansalaisia. Jerusalemia
pidetään kolmen uskonnon – kristinuskon,
juutalaisuuden ja islamin – pyhänä kaupunkina.

Venäjänkielisiä asuu
Israelissa yli miljoona

Sansan Israelin-työ laajeni vuoden
2015 alussa, jolloin Sansa alkoi tukea
myös venäjänkielisille juutalaisille
suunnattua ohjelmaa nettitelevisiossa. Sen raamatunopettajana toimii
Caspari-keskuksen Israelin-työn
johtaja Alexander ”Alec” Goldberg.
Hän on itsekin venäjänjuutalaisia
ja muuttanut Israeliin viitisentoista
vuotta sitten. Venäjänkielisiä maahanmuuttajia asuu Israelissa yli miljoona.
Venäjänkielinen nettitelevisio-ohjelma, jonka nimi on englanniksi Word
from Jerusalem (Sana Jerusalemista),
lähetetään kerran viikossa Oasis
Median kautta. Caspari on Raamatun
ja juutalaisuuden koulutus-, opetus- ja
tutkimuskeskus. Päätehtävänään se
pitää messiaanisen liikkeen vahvistamista koulutuksen keinoin.
Koska Oasis Media on nettitelevisiokanava, sen ohjelmia voi katsoa
ympäri maailmaa. Sen katsojamäärät
ovatkin johtaja Leon Mazinin mukaan
kasvaneet viime vuosina nopeasti.
Nykyisin katsojia on yli
50 000 kuukaudessa.

Yhteistyöstä iloitaan
Suomessa ja Israelissa

− Olemme kiitollisia, että meillä on
ollut mahdollisuus nyt jo 20 vuotta
tukea Israelissa kristillistä, hepreankielistä Pelastuksen ääni -radio-ohjelmaa. Yhteistyö Caspari-keskuksen
kanssa on sittemmin monipuolistanut tukemaamme mediatyötä, kun
venäjänkieliset nettitelevisio-ohjelmat
lisäävät Israeliin muuttaneiden raamatuntuntemusta, korostaa Sansan
toiminnanjohtaja Juha Auvinen.
− Netivyah-keskuksen johtaja
Joseph Shulamin mukaan he Netivyahissa arvostavat yhteistyötä TWR:n
ja Sansan kanssa. Hän mainitsi
kerran: ”On hienoa saada tehdä työtä
yhdessä teidän kanssanne, jotta Hyvä
uutinen Messiaasta leviäisi hepreaa ja
venäjää puhuvan väestön keskuudessa Lähi-idässä. Uskon, että voimme
vaikuttaa Israelin ja juutalaisen
kansan pelastukseen pommittamalla
ääniaaltoja evankeliumilla, Jumalan
sanalla sekä myönteisillä, ihmisiä
auttavilla ohjelmilla.”

Messiaaniset juutalaiset
kohtaavat vastustusta

Jeesukseen uskovat juutalaiset eivät
useinkaan kutsu itseään kristityiksi,
vaan messiaanisiksi juutalaisiksi.
Hehän eivät lakkaa olemasta juutalaisia siksi, että uskovat Jeesukseen,
Messiaaseen.
Alec Goldberg onkin todennut,
että messiaaninen liike on Israelissa
luonnostaan kahden välissä: juutalaisen yhteisön ja kristittyjen yhteisön. Ja
että jokainen juutalainen, joka alkaa
uskoa Jeesukseen, joutuu identiteettikriisiin.
− Haluan mainita myös vastustuksen, joka mielestäni kuuluu
elämiseen Herran kanssa. Meidän
täytyy aina olla valmiita kohtaamaan
vastustusta, muodossa tai toisessa.
Miten suhtautua vaikkapa siihen, että
kaikki juutalaiset, varsinkaan ortodoksijuutalaiset, eivät halua kristittyjen ja messiaanisten juutalaisten
olevan tässä maassa? Heillä kun on
mielestään uskontoon yksinoikeus,
Goldberg kyseli aikaisemmassa haastattelussa.
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Kiireiset sunnuntait Intiassa
kuluvat kirkossa

Medialähetyspäivien intialaiset vieraat, Augustin Bhuinya ja Supriya Suraj, asuvat Ranchissa. Augustin työskentelee TWR-Intian alueellisena mediakoordinaattorina Jharkhandin ja Biharin osavaltioissa. Supriya on toiminut
pitkään TWR-Intian vapaaehtoisena ja on vastuullisessa tehtävässä oman kirkkonsa pyhäkoulutyössä.
Leena Punkari

Leena Punkari

S

ekä Augustin Bhuinya,
48, että Supriya Suraj, 44,
ovat syntyneet Jharkhandin
osavaltiossa. Augustinin
nyt jo edesmennyt isä oli pastori ja
koti läntisessä Singhbhumin piirissä. Supriya on kolmannen polven
kristitty osavaltion pääkaupungista,
Ranchista.
Kumpikin rukoili itselleen puolisoa, Augustin seitsemän ja Supriya
kaksi vuotta. Supriyan mukaan
Jumala antoi, mitä he pyysivät.
Molempien vanhemmatkin iloitsivat
ratkaisusta 2000-luvun alussa.
Perheen ensimmäistä lasta
odottaessaan Supriya sai keskenmenon ja häntä hämmästytti, miten
monia oli sairaalassa samasta syystä.
Sittemmin syntyi Zaneta-tytär, johon
vanhemmat pitivät tiiviisti yhteyttä
myös Suomesta. Mitään hätää koulutytöllä ei toki ollut, sillä Supriyan
vanhemmat huolehtivat hänestä.

Kastijärjestelmä toimii

Kohtaamisten ja tarinoiden illassa
Lohjalla, Medialähetyspäivien aattona, Supriya Suraj kertoi erityisesti
naisten asemasta kotimaassaan.
− Se on kummallinen, täynnä
paradokseja. Intiassa nainen on ollut
presidentti, pääministeri, parlamentin puhemies, korkeimmassa
asemassa muun muassa sekä meriettä ilmavoimissa.
− Toisaalta Intiassa on miljoonia
naisia, joita kohdellaan hyödykkeinä ja käsitellään huonosti. He ovat
halpatyövoimaa ja tuottavat lapsia.
Toisaalta palvotaan esimerkiksi sivistyksen ja vaurauden jumalattaria.
Intiassa toimii edelleen kastijärjestelmä, vaikka se on jo kymmeniä
vuosia sitten virallisesti kielletty.
Alempikastinen nainen ei saa vierailla ylempikastisen kodissa, eikä
edes nostaa vettä samasta kaivosta. Jos avioituu erikastisen tai eri
uskontoa edustavan kanssa, voi tulla
surmatuksi. Kunniamurhan kohteeksi saattaa joutua sekä nainen että
mies.

kokoontuu kuuntelemaan radioohjelmaa, keskustelemaan siitä ja rukoilemaan. Mukaan voi kutsua myös
naapurin, ja näin toiminta vähitellen
laajenee ja Jumalan sana leviää

Raamattuja maolaisillekin

− Sunnuntaisin kotona Ranchissa olemme erityisen kiireisiä, kertovat Augustin Bhuinya
ja Supriya Suraj Medialähetyspäivien sunnuntaina Lohjalla, taustallaan Vivamon kirkko.
Augustin saarnaa aina jossakin kirkossa, Supriya pitää pyhäkoulua omassaan. 11-vuotias Zaneta-tytär on mukana kaikkialla, sillä häntä ei jätetä yksin kotiin.

Toivoa toivottomille

– On sikiö- ja vauvasurmia. On
myötäjäissurmia, Supriya Suraj
jatkoi luetteloa. Viime vuonna eri
puolilla Intiaa laskettiin 21 naisen
kokeneen joka päivä myötäjäiskuoleman. Intiassa on 34 miljoonaa
leskeä, jotka hindujen mielestä ovat
”kuolleita”. Tytöistä 57 prosenttia
avioituu alle 18-vuotiaina.
− Raiskauksia tapahtuu paljon ja
ne voivat kohdistua myös kristittyihin naisiin. Kymmenestä raiskatusta
neljä on alaikäisiä. Mikään ei muutu
ennen kuin ihmisten ajattelutapa
muuttuu. Onneksi myös miehiä on
Intiassa radioitavien Toivoa naisille
-ohjelmien kuuntelijoissa, Suraj
iloitsi.
− Koska kristityt naiset ovat
Intiassa kuitenkin enemmän turvassa kuin hindu- ja musliminaiset,
heillä on suuri vastuu viedä toivoa
toivottomille. Vain totuus voi tehdä
vapaaksi.

Kodeissa kuuntelijaryhmiä

Intian yli 1,3 miljardista asukkaasta
on Augustin Bhuinyan mukaan

kristittyjä noin 28 miljoonaa. Esimerkiksi Jharkhandin osavaltiossa heitä
on prosentuaalisesti lähes puolet
enemmän (4,3 %) kuin Intiassa keskimäärin.
− Intiassa on yli 1 800 kieltä ja
murretta. Mediatyössä kieli on se
väline, jolla tavoitamme ihmisiä,
Bhuinya korosti Medialähetyspäivillä Lohjalla. Suomalaiset tukevat
Jharkhandissa ja Biharissa viidellä
vähemmistökielellä kuultavia radioohjelmia. Kielet ovat kharia, kurukh,
magahi, maithili ja mundari.
− Työ on laajentunut radiosta
moneen muuhunkin mediaan. Mutta
varsinkin maaseudulla, jossa 70
prosenttia intialaisista asuu, radio on
yhä tärkein. Heillä ei ole yhtä hyvät
mahdollisuudet katsoa televisiota
ja päästä nettiin kuin kaupungissa,
Bhuinya perusteli.
Kristittyjen tilanne on Intiassa
viime vuosina kiristynyt ja avoin
evankeliointi vaikeutunut. Yksi
TWR-Intian vastaus tähän ovat
kodeissa kokoontuvat Radio Home
-kuuntelijaryhmät, radiokotipiirit.
Viidestä kymmeneen ihmistä

Jharkhand on yksi niistä Intian
osavaltiosta, jossa on paljon maolaisterroristeja. Myös TWR-Intialla
on terroristeista kokemusta. Yksi
järjestön työntekijöistä surmattiin,
kun hän vieraili kharia- ja kurukhheimojen luona vuonna 2007.
Välitön reaktio oli, että sen jälkeen kylään ei pidä mennä. Augustin
Bhuinya halusi kuitenkin tehdä
jotakin ja lähti käymään viidakon
keskellä, kaukana kaikesta sijaitsevassa kylässä.
Jharkhandissa ja erityisesti
tuolla seudulla ihmiset ovat erittäin
innostuneita maahockeystä. Alueella
ei ole paljon muita huvituksia, joten
maahockeytä pelataan ja katsotaan
paljon. Siitä syntyi idea, jonka Jumala
siunasi.
− Järjestimme kylässä yhdistetyn
herätyskokouksen ja maahockey-turnauksen. Milloinkaan ennen emme
ole tehneet sellaista, emmekä ehkä
tule tekemään. Koska kaikki pitävät
maahockeystä, se oli keino saada
mukaan myös terroristit.
− Ymmärsimme, ettemme ehkä
voi palata kylään, joten jaoimme
pelaajille 600 Raamattua ja katsojille
annoimme Uudet testamentit. Myös
muutamat maolaisterroristit kysyivät, saisivatko he Raamatun.

Kännyköitä ilman verkkoa

Tapahtuma järjestettiin vuonna 2011,
jolloin vain parilla kyläläisellä oli
kännykkä. Nyt kännyköitä on paljon,
vaikka kylässä ei edelleenkään ole
matkapuhelinverkkoa.
Kännykällä voi kuitenkin kuunnella muistikortille tallennettuja
mundarinkielisen radio-ohjelman
jaksoja. Muistikortteja saa kännyköitä myyvistä kaupoista.
− Radio-ohjelman ansiosta olemme nähneet suuria muutoksia ihmisten elämässä, Augustin Bhuinya
korosti.
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Domini Life nyt englanniksi −
julki Kirkon viestintäpäivillä
Annaleena Pakkanen

Annaleena Pakkanen

ÄLYPUHELINSOVELLUS Domini Lifen englan-

ninkielinen versio on nyt saatavilla. Se julkistettiin Kirkon
viestintäpäivillä Oulussa 6.
syyskuuta.
− Englanninkielinen versio
avaa laajoja näkymiä! Näemme sen tarjoavan myös seurakunnille hienoja mahdollisuuksia hyödyntää sovellusta
kansainvälisessä työssään,
sanoo Domini Life -hankkeen
vetäjä, Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko.
Englanninkielisen version avulla Domini Lifea voi
aiempaa helpommin esitellä
myös ulkomailla. Domini
Life -sovellus on herättänyt
kiinnostusta arabian-, hindin-,
kiinan-, swahilin-, turkin- ja
vironkielisten tahojen keskuudessa sekä esimerkiksi Luterilaisessa maailmanliitossa.
Tällä hetkellä Domini Lifen
on ladannut yli 7 360 käyttäjää, yhteensä 74 eri maassa.
Istuntokertoja on kymmenen
tai enemmän 38 maassa. Maksuton sovellus on saatavilla
Android- ja iOS-laitteille. Jos
sovelluksen on jo ladannut
suomen kielellä, sen voi halutessaan vaihtaa asetuksista
englanninkieliseen versioon.

SANSAN VERKOSTOMATKAT
Vuonna 2019
Iranin kiertomatka 2.−12.3.2019, Sansasta Mikael Tunér.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Marko Heusala, p. 040 569
2482 tai info@monsuuni. Lue lisää: http://www.monsuuni.fi/
package/iranin-kiertomatka-2-12-3-2019/

Kirkon viestintäpäivillä Oulussa järjestettiin Domini Life -työpaja Modernisti mobiilisti kristittynä. Sen yhteydessä julkistettiin kyseisen älypuhelinsovelluksen englanninkielinen versio. Puhumassa Kansan Raamattuseuran edustaja, Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki.

Mediat-osiossa voi lukea
uutisia jo 17 sivustolta
Domini Life on Sansan ja Kansan Raamattuseuran yhteinen
hanke, jossa on mukana suuri
joukko yhteistyökumppaneita. Mediat-osiossa on nyt
luettavissa uutisia ja ajankohtaista aineistoa 17 sivustolta.
Uusimpana uutistuottajana on
Suomen ortodoksinen kirkko.
Uutislähteitä ovat sansa.
fi, sana.fi, seurakuntalainen.
fi, sanansaattaja.fi, piplia.fi,
kylvaja.fi, uusitie.fi, radiodei.
fi, toivoanaisille.fi, minuuttihartaus.fi, evl.fi, kotimaa24.fi,
opendoorsfinland.fi, missionmen.fi, katolinen.fi, verkko-

kirkko.fi sekä nyt myös ort.fi.
Englanninkielinen versio
on Mervi Viuhkon mukaan
vielä beta-versio, eli muutoksia ja parannuksia on luvassa.
Suomenkielistäkin versiota
kehitetään jatkuvasti. Lähiaikojen suunnitelmissa on
saada mukaan Radio Dein
kuuntelumahdollisuus sekä
suora yhteys Kirkon keskusteluapuun.
Domini Lifea voi seurata
myös Facebookissa. Domini
Lifen tekninen toteuttaja on
Valu Digital Oy. Hanke on
saanut Kirkon Mediasäätiön
tukea.

Risto Jukko huippuvirkaan

Kirkon viestintä

SUOMEN evankelis-lu-

KIRKKOJEN maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen
ja evankelioimisen komission
(Commission on World Mission and Evangelism) päätehtävä on tukea kirkkoja ja lähetystoimijoita lähetystyössä.
KMN on maailman suurin
kansainvälinen ja ekumeeninen eli eri kristillisten kirkkojen muodostama yhteisö. Vaikka roomalaiskatolinen kirkko
ei olekaan KMN:n jäsenkirkko,
se on jäsenenä Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen

Visiomatka huhtikuussa Wieniin ja Bratislavaan, yhteistyössä
ELY ja Sansa.
Legacy-aktiomatka Kroatian Kutinaan 4.−25.6.2019, Elina Braz
de Almeida. Lue lisää: https://www.thelegacyproject.fi/
Opintomatka Thaimaahan ja Kambodžaan 7.−19.11.2019,
yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa. Sansasta Eila
Murphy, Mikael Tunér ja Mervi Viuhko.

Vuonna 2020, ennakkotietona
Opintomatka Tukholmaan mm. Sankta Claran seurakuntaan
keväällä, yhteistyössä ELY:n kanssa.
Opintomatka SAT-7 Networkiin keväällä.
Opintomatka Mongoliaan elokuussa.
Opintomatka Singaporeen syksyllä.
Opintomatka Israeliin ja Jordaniaan lokakuussa.
Aarne Ormio

terilaisen kirkon lähetystyön
keskuksen johtaja, teologian ja
filosofian tohtori Risto Jukko
valittiin kesäkuussa Kirkkojen maailmanneuvoston
(KMN) Maailmanlähetyksen
ja evankelioimisen komission
(CWME) uudeksi johtajaksi.
Tehtävää aikaisemmin hoitaneen eteläkorealaisen, teologian tohtori Jooseop Keumin
virkakausi päättyi elokuussa.
KMN:n sijaitsee Genevessä,
Sveitsissä. Risto Jukko aloittaa
tehtävässä lokakuun alussa.
Jukko on toiminut vuodesta 2011 kirkkohallituksessa
Kirkon lähetystyön keskuksen johtajana. Sitä ennen hän
työskenteli mm. Helsingissä
Paavalin ja Lahdessa Joutjärven seurakunnissa,

Lisäksi Jukko on ollut lähetyspastorina maahanmuuttajaja seurakuntatyössä Ranskassa
ja opettanut teologiaa Pariisin
protestanttisen teologian tiedekunnassa. Hän on Helsingin
yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston ekumeniikan dosentti.

SAT-7 Network Kyproksessa, 27.−29.3.2019, Sansasta
Timo Reuhkala ja Mikael Tunér. Lue lisää: http://sat7.org/
network2019

komissiossa, samoin monet
evankelikaaliset kirkot ja helluntaikirkot.
CWME-komissio järjesti
maaliskuussa Arushassa, Tansaniassa, 14:nnen konferenssin, johon osallistui yli tuhat
ihmistä kaikkialta maailmasta.
Jukko toimi Suomen evankelisluterilaisen kirkon delegaation
neuvonantajana. Hänen mukaansa konferenssin vaikutukset maailmanlähetykseen
ja sen anti kirkoille ovat hänen
tulevan tehtävänsä keskiössä.

Muutokset mahdollisia.

Lähde mukaan!
Tiedustelut: Mervi Viuhko, 050 551 6180, mervi.viuhko@
sansa.fi Lisätietoa ja mahdollisia muutoksia: https://sansa.fi/
toimi/verkostomatkat

Lähetys käynnissä – yli rajojen
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YLEISVIITTEET:
2222 33338
7111 20279

Sansan mediatyön yleiskannatus
Intia-teemavuosikeräys 2018, mediatyö

INTIAN MEDIATYÖ:

Kuukausilahjoittajaksi
KUUKAUSILAHJOITTAMINEN on sujuva, vaivaton ja pankkikuluiltaan edullisin tapa tukea Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) työtä säännöllisesti.
Valitset kohteen, päätät summan ja eräpäivän ja toimitat
yhteystietosi Pirjo Hyövältille, s-posti: pirjo.hyovalti@
sansa.fi, p. 050 5643 541. Häneltä saat henkilökohtaisen
viitenumeron, jonka avulla voit verkkopankkisi välityksellä
antaa kuukausilahjoituksesi. Tukesi jatkuu entisellään, kunnes muutat sopimusta tai lopetat sen.

Viitenumeroin
JOKAISELLE SANSAN OHJELMALLE ja työmuodolle
on oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa.
Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän
lahjan tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).
Välttämätöntä viitenumeron käyttö ei kuitenkaan ole eli
voit edelleen antaa lahjasi myös merkitsemällä tiedonantoihin lahjan tarkoituksen. Ensimmäistä kertaa maksaessasi
olisi suositeltavaa, että laittaisit yhteystietosi viestiosaan, jotta ne välittyisivät kirjanpitäjälle. Mutta et vielä
viitenumeroa.
Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 0320
0320 18. Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC:
OKOYFIHH.
Seurakuntien pankkiyhteys ja jokaiselle seurakunnalle
oma viitenumero: www.sansa.fi > Seurakunnille > Seurakuntien viitenumerot

2222 11046
2222 11088
2222 11004
2222 11101
2222 11114
2222 11033

Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
Hindinkielinen TN
Intian radio-ohjelmat
Intian tv-ohjelmat
Orijankielinen TN
Tamilinkielinen TN

AASIAN MEDIATYÖ:
2222 12003
2222 12100
2222 12139
2222 12155
2222 12207
2222 12210
2222 13002
2222 18007
2222 12142

Indonesian radio-ohjelmat
Indonesian jaavankielinen TN
Indonesiankielinen TN
Japanin ohjelmat
Kambodžan khmerinkielinen TN
Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
Kiinan ohjelmat
Mongolian ohjelmat
Thaimaan ohjelmat

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14069
2222 14108
2222 14205
2222 17105
2222 14056
2222 15039
2222 15107
2222 14072
2222 14085
2222 15204
2222 15055
2222 15042

AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104
2222 21007
2222 24004

Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
Etiopian radio-ohjelmat
Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104
2222 31000
2222 35103

Inkerin kirkon mediatyö
Kroatian radio-ohjelmat
Kätketyt aarteet -hanke

HANKKEET:
2222 12113
2222 11075
1111 31305

Kriisiradio Aasiassa
Viestinnän valmennusohjelma,
Intian luterilaiset kirkot
Domini Life -sovellus (kehitystyö)

LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055
4444 10010
4444 11019
4444 20042
4444 10023
4444 10081
4444 10078
4444 20026
4444 10049
4444 10036
4444 10065

Braz de Almeida
Ezzine
Kastepohjat
Kroatian-työ yleisesti
Murphy
Rantamäet
Rissanen
Tapio
Tunér
Virtanen
Vähäsarjat

David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
Israelin radio-ohjelmat (heprea)
Israelin multimediaohjelmat,
Caspari- keskus (venäjä)
KOTIMAANTYÖ:
Kazakinkielinen TN
1111 31004
Sansan yleiskannatus
Lähi-idän naisten tv-ohjelma (arabia)
1111 31208
Merkkipäiväkeräykset
SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja
6666 31004
Raamattu kannesta kanteen
nuorten tv-ohjelmat
1111 31101
Testamenttitulot
SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset
4444 40048
Erelä
aikuisten opetusohjelmat
4444 40035
Vaittinen
SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv- ohjelmat
SAT-7 Academy, arabiankielinen
tv-opetuskanava
YHDEN RADIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa ja paikallisTurkin radio-ohjelmat
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Indonesian, Kambodžan, Kroatian,
Turkin tv-ohjelmat
Mongolian, Thaimaan ohjelmat). Suomenkielinen Rkk-ohjelma 150
euroa (15 min). Kaikki tv-ohjelmat 300 euroa. Lisätietoa: Pirjo Hyövälti,
Turkinkielinen TN
p. 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311, 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen,
internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa (kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa
(uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

Sansa

SANSAN varainhankinnan koor-

dinaattori Erkki Salo on toteuttanut
vapaa-ajallaan vaimonsa, hammaslääkäri Tarja Salon kanssa tv-sarjan,
jossa tutustutaan Jeesukseen uskovien
yhteisöön Israelissa. Keskiviikkona 19.
syyskuuta alkanut kahdeksanosainen
sarja näytetään TV7-kanavalla.
− Mediatyöstä on tullut räjähdysmäisesti kasvanut tavoittavan työn
kärki. Medialla saavutetaan jopa satojatuhansia israelilaisia. Median kautta
Jeesus ja Raamatun Messias-profetiat
ovat tulleet heille aiempaa tutummiksi. Juutalaiset joutuvat miettimään,
ovatko he sittenkin ”missanneet” Messiaansa, Erkki Salo sanoo.
Messiaaninen mediatyö Israelissa
-sarjassa esitellään yhdeksän ihmistä,
jotka tekevät erityyppistä mediatyötä.
Heistä jokaisella on oma näkökulman-

Erkki Salo

Juutalaiset joutuvat miettimään,
ovatko ”missanneet” Messiaansa
sa median evankelioivaan käyttöön.
Ohjelmat taustoittavat heidän työtään
käytännön esimerkein ja haastatteluin.
Sarja näyttää laajemminkin, mitä Israelin uskovien yhteisössä tällä hetkellä tapahtuu. Jokaisen jakson lopussa
on myös musiikkivideo.

Caspari-keskuksen käyttämiä kieliä
ovat heprea ja venäjä. Sansa tukee
keskuksen Israelin-työn johtaja Alec
Goldbergin raamatunopetusta venäjäksi, sillä Israelissa asuu paljon Venäjältä muuttaneita.

Tuhannen työtunnin projekti

Erkki ja Tarja Salo ovat matkustaneet kuvauksia varten Israeliin useita
kertoja. Varsinainen ohjelmanteko
alkoi keväällä 2017, jolloin he tekivät
pääosan haastatteluista.
Pienestä projektista ei ole kyse.
Erkki arvelee käyttäneensä ohjelmasarjan suunnittelussa, toteutuksessa
ja jälkikäsittelyssä lähes tuhat tuntia
vapaa-aikaansa. Tarja on muun muassa työskennellyt kameran takana sekä
auttanut heprean kielessä ja oikoluvussa.

− Sansan kannalta erityisen mielenkiintoinen on jakso 6, jossa yhteistyökumppanimme Caspari-keskuksen
Israelin-työn johtaja Alexander ”Alec”
Goldberg kertoo työstään. Sansan
Israelin-työhön liittyy myös jakso 4,
jossa haastatellaan Goldbergin opetusohjelmia internetin kautta televisioivan Oasis Median johtajaa Leon

Mazinia, Erkki Salo vinkkaa.
Messiaaninen mediatyö Israelissa nähdään TV7-kanavalla
19.9.−8.11.2018. Jaksot lähetetään
keskiviikkoisin kello 20.30−21 sekä
uusintoina torstaisin kello 12.30, tiistaisin kello 8.30 ja 16.30. Ohjelmasarjan
osat voi katsoa myös jälkikäteen: tv7.
fi/vod/series/64107/
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Jobin kirjasta Galatalaiskirjeeseen ja
pitkälle Psalmeihin
RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN -radio-ohjelma on

neljännellä kierroksella. Syksyn
aikana käsitellään Jobin kirja
loppuun ja Kirje galatalaisille
sekä kolmasosa Psalmeista.
Runsaan 5,5 vuoden aikana
tutkitaan koko Raamattu, lähes
jae jakeelta. Joulukuun alkupuolelle
edetään seuraavasti:

SYYSKUU

Viikko 43 Gal. 4:12−5:21
Viikko 44 Gal. 5:22−6:18 ja
Johdanto Psalmeihin

MARRASKUU

Viikko 45 Ps. 1:1−8:10
Viikko 46 Ps. 9:1−18:51
Viikko 47 Ps. 19:1−25:22
Viikko 48 Ps. 26:1−34:32

JOULUKUU

Viikko 39 Job 27:7−36:15

Viikko 49 Ps. 35:1−44:27
Viikko 50 Ps. 45:1−53:7

LOKAKUU

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori

Viikko 40 Job 36:16−42:17 ja
Gal. 1:1−5
Viikko 41 Gal. 1:6−3:1
Viikko 42 Gal. 3:2−4:11

Jukka Norvanto. Toimittajana ja
juontajana toimii Elina TuohistoKokko, joka sijaistaa Elina Vaittista.
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 lisäksi jo radioidut opetukset ja tulevien opetusten päivittäiset
otsikot.
Omaan älypuhelimeensa tai taulutietokoneeseensa voi ladata mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset
ovat kuunneltavissa silloin kun itsellä
on aikaa. Sovelluksista on Android-,
iPhone- ja Windowsversiot.

Järviradiolla ja Radio Deillä on uusia taajuuksia
Leena Punkari

SANSAN RKK-OHJELMAA

Suomessa lähettävät radiokanavat,
Järviradio ja Radio Dei, ovat saaneet
toimilupia uusille taajuuksille.
Järviradio on viime kevään mittaan ottanut käyttöön Kouvolan
(91,0 MHz) ja Porin (95,4 MHz) taa-

juudet sekä Kauhajoen vaihtuneen
taajuuden (98,3 MHz), kun lähetin
siirtyi Isojoelle.
Radio Deillä on kesäkuun loppupuolelta ollut käytössään uusi
taajuus Raahessa (95,2 MHz). Lisäksi
sillä on pyrkimyksenä laajentaa kuuluvuusaluettaan myös Raaseporiin.
Radio Dei on Suomen ainoa, val-

takunnalliseksi luettava kristillinen
radioasema. Se ilmoittaa, että sen
kuuluvuusalueella asuu 75 prosenttia eli yli 4,1 miljoonaa Suomen väestöstä. Järviradiosta kerrotaan, että
sen kuuluvuusalueen asukasluku
oli viimevuotisen laskelman
mukaan 3,5 miljoonaa.

PÄIVI VUORIMAA hallituksen jäsen

Luottamustehtävät ovat tapa tehdä hyvää
OLI ILO OSALLISTUA Sansan hallituksen edustajana
FEBC:n vuosikonferenssiin huhtikuussa Hongkongissa.
Osallistujia oli 24:stä eri maasta. Konferenssi avasi minulle
käytännössä, miten laajaa ja monipuolista työtä Sansa tekee
Aasiassa FEBC:n kumppanina.
Esitysten ja lukuisten keskustelujen myötä tutustuin
eri maiden tilanteisiin ja lähetystyön haasteisiin. Monelle
konferenssin osanottajalle oli uutta, miten merkittävä rooli
Sansalla on FEBC:n työssä.
Oli suuri kunnia vastaanottaa yhdessä mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohjan kanssa huomionosoitus Sansan
työlle FEBC-Hongkongin 60-vuotisjuhlatilaisuudessa.
OMA SEURAKUNTATIENI alkoi 1979 Keski-Lahden seurakunnassa Lahdessa rippileirillä. Inarin kristillisellä opistolla
vietetyt pari viikkoa auttoivat minut Jumalan yhteyteen.
Innostavat vetäjät, isoset sekä Lapin luonto loivat oivalliset
puitteet teini-ikäisten pohdinnoille.
Sansan hallitukseen tieni kulki seurakunnan luottamustehtävien kautta. Toimin maallikkojäsenenä Espoon kirkko-

valtuustossa, kirkkoneuvostossa sekä Leppävaaran seurakuntaneuvostossa.
Kun luottamushenkilökollega tiedusteli halukkuuttani
asettua ehdokkaaksi Sansan hallitukseen, oli helppo vastata
kyllä. Luottamustehtävät ovat minulle myös tapa tehdä hyvää. Haluan jakaa eteenpäin osaamistani sekä kaikkea sitä,
mitä itse olen saanut.

KOULUTUKSELTANI OLEN kauppatieteen maisteri.
30-vuotisen työurani aikana olen työskennellyt monenlaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Uteliaisuuteni on kuljettanut minua mitä moninaisempiin rooleihin.
Sansan hallitustyössä ammennan laajasta kokemuksestani, jota on kertynyt reppuuni muun muassa järjestötyöstä, johtamisesta, strategiatyöstä, markkinoinnista ja
hallitustyöskentelystä.
Espoolainen olen ollut vuodesta 1990. Perheeseeni
kuuluvat puoliso sekä kaksi aikuista poikaa. Vapaaajallani harrastan luottamustehtävien ohella kuntoilua
eri muodoissaan sekä matkailua ja retkeilyä.

Kuuluvuusalueita
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

kuuluu Radio Deissä taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 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, Raahe 95,2 MHz,
Rovaniemi 93,4 MHz, Savonlinna 91,3 MHz,
Seinäjoki (Lapua) 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, Jämsä (Mänttä-Vilppula) 107,5 MHz,
Kannus 92,7 MHz, Kauhajoki (Isojoki) 98,3 MHz,
Kaustinen 103,7 MHz, Kokkola 96,7 MHz, Kouvola 91,0 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, Pylkönmäki 90,5 MHz, Pori 95,4 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.
LISÄKSI Ruotsissa Boråsin lähiradiossa (närradio) ja Pohjois-Norjassa sijaitsevan lähiradion,
Radio DSF:n, kautta.
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Tapahtumia syyskuusta vuoden loppuun. Tervetuloa!
▶▶ 21.9. TURKU Aurelia, Aurakatu 18,
klo 18 Hehku & Gospel through Media,
Nuorten aikuisten ilta, Terence Ascott
ja Parastoo Poortaheri SAT-7:sta.
Musiikki Dariush Golbaghi. Järjestäjinä mm. Kansan Raamattuseura ja
SAT-7:n Suomen työryhmä.
▶▶ 22.9. TURKU/Mikael Mikaelinkirkko (Puistokatu 16, klo 9−10) ja Mikaelin srk-koti (Puistokatu 13, klo 10−17),
SAT-7 – Arkkihiippakunnan lähetyksen
ja kansainvälisen työn päivä, Terence
Ascott ja Rita Elmounayer SAT-7:sta,
Timo Reuhkala ja Marja Soikkeli.
Järjestäjät Turun arkkihiippakunta,
Mikaelinseurakunta, SAT-7:n Suomen
työryhmä.
▶▶ 22.9. PORI/Noormarkku Kirkko,
Vanha Vaasantie 1, klo 14 Jeremia-esitys ja yhteistä keskustelua. Medialähetystyön esittelyä, Anitta Vuorela, Timo
Lankinen ja Carita Anttila.
▶▶ 23.9 TURKU/Mikael Mikaelinkirkko, Puistokatu 16, klo 10 messu,
tervehdys Rita Elmounayer (SAT-7).
▶▶ 23.9. TURKU/Tuomiokirkkosrk
Turun kansainvälinen seurakunta
(The Turku Cathedral International Congregation), Tuomiokirkko,
Tuomiokirkonkatu 1, klo 16 messu.
Vieraina Parastoo Poortaheri (SAT-7
Pars) ja Marja Soikkeli.
▶▶ 24.9. YLÖJÄRVI Srk-keskus, Kirkkotanhuantie 1, klo 18 Majataloilta,
Parastoo Poortaheri (SAT-7 Pars).
▶▶ 25.9. HÄMEENKYRÖ Isopappila,
Yrjö-Koskisentie 6, klo 18 lähetysilta,
Sanomaa satelliittien avulla, Parastoo
Poortaheri (SAT-7 Pars).
▶▶ 27.9. KUOPIO/Männistö Männistön Pyhän Johanneksen kirkko,
Ampujanpolku 2, klo 12 eläkeläisten
Hyvän mielen päivä, Parastoo Poortaheri (SAT-7 Pars) ja Timo Reuhkala.
▶▶ 27.9. KUOPIO/Männistö Männistön Pyhän Johanneksen kirkko,
Ampujanpolku 2, klo 18 nuortenilta,
Parastoo Poortaheri (SAT-7 Pars) ja
Timo Reuhkala.

▶▶ 28.−29.9. HEINÄVESI Valamon
luostari (Valamontie 42, 79850 UusiValamo), Kuopion hiippakunnan
kansainvälisen työn seminaari, Parastoo Poortaheri (SAT-7 Pars) ja Timo
Reuhkala.

2

1 6
3

▶▶ 30.9. KUOPIO/Männistö Männistön Pyhän Johanneksen kirkko,
Ampujanpolku 2, klo 10 messu. Sen
jälkeen lähetystilaisuus, Parastoo
Poortaheri (SAT-7 Pars) ja Timo
Reuhkala.

5

7
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▶▶ 30.9. HYVINKÄÄ Vanha kirkko,
Uudenmaankatu 13, klo 18 Sanan ja
laulun ilta, juonto Pekka Kiuttu (seniori) ja puhe Kati Lücke (VAT ja Suomen
TN-työryhmän jäsen).
▶▶ 4.10. KOKKOLA/Suomalainen Srkkeskus, Läntinen Kirkkokatu 17, klo
9−15 Oulun hiippakunnan lähetysseminaari. Mitä kuuluu Intian ja Kiinan
kristityille?, Arja Savuoja. Ilmoittautuminen 26.9. mennessä Kirkon koulutuskalenterin kautta. Päivän hinta 25 €
(sis. lounaan ja kahvit).
▶▶ 5.10. PETÄJÄVESI Srk-talo, Asematie 1, klo 18 lähetystilaisuus. Perhetyö
Kambodžassa, Joseph Keo (Krusa FM/
FEBC-Kambodža) ja Eila Murphy.
▶▶ 7.10. VANTAA/Tikkurila Koskikeskus, srk-sali, Vernissakatu 4, klo 10
messu, Joseph Keo ja Makara Chan
(Krusa FM/FEBC-Kambodža) sekä
Marja Soikkeli. Sen jälkeen lähetysjuhla, Keo ja Soikkeli.
▶▶ 11.10. OULU/Tuira Kirkko, Myllytie
5, klo 9−15 Oulun hiippakunnan lähetysseminaari. Intian kristittyjen tilanne, Satyanand Samuel (TWR-Intia) ja
Juha Auvinen. Ilmoittautuminen 3.10
mennessä Kirkon koulutuskalenterin
kautta. Päivän hinta 25 € (sis. lounaan
ja kahvit).
▶▶ 11.10. YLIVIESKA Suvannon kappeli, Renssulantie 12, klo 19 Ajankohtaista Intian mediatyöstä, Satyanand
Samuel (TWR-Intia), Juha Auvinen ja
Arja Savuoja.
▶▶ 12.10. KUOPIO/Kallavesi Kirkko,
Rauhalahdentie 21, klo 18 Medialä-

Syksyn mittaan Sansan tilaisuuksissa vierailee yhteistyötahojen edustajia niin Aasiasta kuin Euroopankin puolelta. Kartassa numero heidän nykyisen kotimaansa kohdalla: 1. Terence Ascott (SAT-7, Kypros).
2. Oksana Dyba (Inkerin kirkko, Venäjä), 3. Rita Elmounayer (SAT-7, Kypros), 4. Joseph Keo ja hänen
puolisonsa Makara Chan (Krusa FM/perheohjelmat, Kambodža), 5. Essam Nagy (SAT-7:n työyhteydessä,
Egypti), 6. Parastoo Poortaheri (SAT-7 Pars, Kypros), 7. Satyanand Samuel (TWR-Intia, Intia).
hetyksen messu, Essam Nagy (SAT-7),
Timo Reuhkala ja Mervi Viuhko.
▶▶ 13.10. KUOPIO/Kallavesi Kirkko,
Rauhalahdentie 21, klo 10−15 Muuttuva media tavoittaa -medialähetyksen
aluetapahtuma. Medialähetystyön
monipuolista esittelyä sekä luottamushenkilöiden paneeli, Essam
Nagy (SAT-7), Timo Reuhkala ja Mervi
Viuhko.
▶▶ 13.10. JOENSUU Srk-keskus,
Kirkkokatu 28, klo 9−17 Yhteys muodostettu Intiaan -aluetapahtuma,
Satyanand Samuel (TWR-Intia), Juha
Auvinen ja Jukka Helle (Kuopion
hiippakunta). Tapahtumassa nuorille
lyhytvideokoulutus, Petteri Rantamäki. Tapahtumaan ilmoittautuminen
syyskuun aikana: joensuunevl.fi/
ilmoittaudu (Ateriamaksu aikuiset 10
€, nuoret 5 €).
▶▶ 14.10. HAUSJÄRVI Oitin srk-talo,
Sykärintori 4, klo 10 messu, saarna
Marko Pihlajamaa. Messun jälkeen
kirkkokahvit, mukana Pihlajamaa.

KUTSU
Medialähetys Sanansaattajat ry:n jäsenille
sääntömääräiseen syyskokoukseen
Lämpimästi tervetuloa Medialähetys Sanansaattajat ry:n
syyskokoukseen la 24.11.2018 klo 15 Hyvinkään
seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, Hyvinkää.
Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset
asiat. Klo 14 alkaen kahvitarjoilu ja hallitusehdokkaiden
esittely.
Ilmoittautumiset 16.11. mennessä
ilmoittautuminen@sansa.fi, 050 564 3843 tai
019 4577 7700.

▶▶ 14.10. JOENSUU/Rantakylä Kirkko, Rantakylänkatu 2, klo 10 messu,
saarna Satyanand Samuel (TWR-

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) sekä Sansan nimeämät Toivoa naisille -lähettiläät (TN) ja Domini
Life -lähettiläät (DL) sekä Sansan hallituksen jäsenet.
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Intia). Sen jälkeen kirkkokahvit,
Satyanand Samuel.

yhteiskristillinen lähetysilta. Medialähetystyö Intiassa, Arja Savuoja.

Osallistu Sansan 45v-medialähetysjuhliin!

▶▶ 14.10. JOENSUU Kirkko, Papinkatu 1b, klo 10 messu, saarna
Marja Soikkeli.

▶▶ 20.10. LAPPEENRANTA/Lauritsala Srk-koti, klo 13−16 Medialähetyksen ajankohtaispäivä. Intiassa
tehtävä mediatyö, Satyanand Samuel (TWR-Intia) ja Timo Reuhkala.

▶▶ 23.9. MIKKELI/Tuomiokirkkosrk Pitäjänkirkko, Otavankatu 9, klo
10 messu, saarna Timo Reuhkala.
Sen jälkeen srk-talossa Sansan 45vmedialähetysjuhla, SAT-7:n toimitusjohtaja Terence Ascott, tuomiorovasti Juha Palm, aluekappalainen
Hilveliisa Ukkonen ja Reuhkala.

▶▶ 28.10. LAPUA/Tuomiokirkkosrk Tuomiokirkko, Kosolankatu 3, klo 10 messu, saarna Juha
Auvinen. Sen jälkeen Sansan
45v-medialähetysjuhla (srk-talo,
Koulukatu 2), Auvinen, Mervi
Viuhko ja Jukka Jämsén (Lapuan
hiippakunta).

▶▶ 14.10. JOENSUU/Pielisensuu
Kirkko, Tikkamäentie 15, klo 10
messu, saarna Juha Auvinen. Sen
jälkeen Sansan 45v-medialähetysjuhla, Auvinen, Satyanand Samuel
(TWR-Intia) ja Marja Soikkeli.

▶▶ 11.11. HELSINKI/Tuomiokirkkosrk Tuomiokirkko, Unioninkatu
29, klo 10 messu, saarna Juha
Auvinen. Messussa mukana Anitta
Vuorela sekä Joanna ja Petteri
Rantamäki. Messun jälkeen San-

▶▶ 3.−4.11. KEMIJÄRVI Seurakunnan, Uusheräyksen ja Sansan raamattutapahtuma, mukana Marko
Pihlajamaa. LA 3.11. Kemijärven
kirkossa, Kirkkokatu 11, klo 10
messu. Srk-keskuksessa, Esaiaksenkatu 2, klo 12.15 raamatunopetus
ja matkalaulutuokio, klo 14.30
lähetystilaisuus. Nuokkarilla klo
19 nuortenilta. SU 4.11. Kemijärven kirkossa, Kirkkokatu 11, klo 10
messu, saarna Pihlajamaa. Messu
jälkeen kirkkokahvit ja raamatunopetus, Pihlajamaa.

▶▶ 22.11. SEINÄJOKI/Ylistaro
Srk-talo, Markinsalontie 2 A, klo 18
Terveisiä työkentältä, Oksana Dyba
(Inkerin kirkko) ja Ilkka Kastepohja.

▶▶ 10.11. TURKU Turun NNKY, Vähä
Hämeenkatu 12 a C 57, klo 14−17.30
Naistenpäivä. Jeesus kohtaa naisia
– eilen, tänään ja huomenna, Anneli
Salenius (TN) ja Pirjo Hintsa (TN).

▶▶ 25.11. IKAALINEN Kirkko, Vanha
Tampereentie 6, klo 10 messu,
Joanna ja Petteri Rantamäki (matkaansiunaaminen).

▶▶ 21.10. LAHTI/Keski-Lahti
Ristinkirkko, Kirkkokatu 4, klo 10
messu, jonka jälkeen kirkkokahvit,
Satyanand Samuel (TWR-Intia) ja
Timo Reuhkala.

▶▶ 14.10 ESPOO/Olari Kirkko,
Olarinluoma 4, klo 10 messu. Sen
jälkeen lähetyslounas ja medialähetystilaisuus, Merja Kauppinen.

▶▶ 21.10. MÄNTTÄ-VILPPULA Mäntän srk-talo, Kirkkokatu 6, klo 11.30
Toivoa naisille -teemavierailu, Sri
Tyrkkö (VAT).

▶▶ 14.10. OULAINEN Kirkko,
Oulaistenkatu 59, klo 10 messu,
saarna Arja Savuoja. Sen jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
kirkossa, Intia ihastuttaa ja vihastuttaa, Savuoja.

▶▶ 21.10. ESPOO/Tuomiokirkkosrk Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, klo 17 Pyhäillan messu,
jonka jälkeen klo 18 Vaeltajan Majatalo, Eeva ja Jari Vähäsarja.

▶▶ 14.10. LAHTI/Nastola Kirkko,
Kukkastie 18, klo 10 messu.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetyspyhä srk-talolla, Immiläntie
2, Sansan medialähetystyö, Ilkka
Kastepohja.
▶▶ 15.10. RAUTJÄRVI/Simpele
Paikka ilmoitetaan myöhemmin,
klo 17 Yhteys muodostettu Intiaan.
Mediatyö Intiassa sekä Toivoa
naisille -työ, Satyanand Samuel
(TWR- Intia), Merja Kaljunen ja
Marja Soikkeli.
▶▶ 16.10. IMATRA Olavinkulma,
Kallen kabinetti, Olavinkatu 13, klo
10 Miesten piiri, Satyanand Samuel
(TWR-Intia), Ari Niemetmaa ja Marja Soikkeli.

▶▶ 17.10. HELSINKI/Pitäjänmäki
Pajamäen srk-koti, Pajamäentie
14, klo 14 lähetyspiiri, Eeva ja Jari
Vähäsarja.
▶▶ 18.10. HELSINKI/Mikael Mikaelinkirkko, Emännänpolku 1, klo 13
Arkiehtoollinen, jonka jälkeen klo
13.30 Ajankohtaista Intian työkentältä, Satyanand Samuel (TWRIntia) ja Timo Reuhkala.
▶▶ 18.10. OULU/Kiiminki Srkkeskus, Kirkonniementie 6, klo 18

▶▶ 23.10. VANTAA/Vantaankoski
Martinristin srk-tila, Martinpolku
2C, klo 19 lähetyspiiri. Sansan mediatyö Intiassa, Anitta Vuorela.
▶▶ 25.10. KAJAANI Lehtikankaan
srk-keskus, Mäntykatu 6, klo 18
Toivoa naisille -teemavierailu, Eeva
ja Jari Vähäsarja.
▶▶ 27.10. LAIHIA Uusi srk-talo,
Kirkkotie 3, klo 16−18 Toivon aalloilla −medialähetystapahtuma,
Juha Auvinen, Mervi Viuhko, Päivi
Saloranta ja Pekka Vaismaa. Järjestäjinä Sansa, Radio Dei ja alueen
luterilaiset seurakunnat (Isonkyrön
rovastikunta). Musiikki Jippu ja
Anne Mäki.

▶▶ 19.11. TAMPERE/Harju Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2, klo 13
lähetyspiiri, Marko Pihlajamaa.

▶▶ 23.11. IKAALINEN Srk-keskus,
Vanha Tampereentie 6, klo 19
nuortenilta, Joanna ja Petteri Rantamäki.
▶▶ 24.11. KAJAANI Linnantauksen srk-keskus, Kaplastie 2, klo 18
Terveisiä työkentältä, Oksana Dyba
(Inkerin kirkko) ja Ilkka Kastepohja.

▶▶ 25.11. IKAALINEN Koivikon
leirikeskus, Koivikontie 54, klo
16 Pyhäparkki, Joanna ja Petteri
Rantamäki.

▶▶ 11.11. TURKU/Tuomiokirkkosrk Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 1, klo 10 messu, saarna Timo
Lankinen. Sen jälkeen (juhlasali)
kirkkokahvit ja Sansan 45v-medialähetysjuhla, Lankinen ja Marja
Soikkeli.

Lämpimästi
tervetuloa!

▶▶ 25.11. TAMPERE/Eteläinen
Härmälän kirkko, Talvitie 26, klo
10 messu ja kirkkokahvit. Rukous
maailman naisten puolesta, Liisa
Heinänen (TN).
▶▶ 25.11. PUDASJÄRVI Srk-koti,
Varsitie 12, klo 10 messu, saarna Arja Savuoja. Messun jälkeen
lähetystilaisuus, Intia ihastuttaa ja
vihastuttaa, Savuoja.
▶▶ 2.12. MÄNTTÄ-VILPPULA Mäntän srk-talo, Kirkkokatu 6, klo 11.30
Toivoa naisille -teemavierailu, Satu
Hauta-aho.
▶▶ 22.−26.12. SOTKAMO SRO/
Vuokatinranta, Vuokatinrannatie 8,
joulunvietto opistolla. Jouluisäntinä mm. Matti ja Tuula Korpiaho
(seniorit).

DIGITAL

▶▶ 16.10. IMATRA Olavinkulma,
kahvio, Olavinkatu 13, klo 17 Yhteys muodostettu Intiaan. Mediatyö
Intiassa sekä Toivoa naisille -työ,
Satyanand Samuel (TWR-Intia), Ari
Niemetmaa ja Marja Soikkeli.

▶▶ 22.10 ESPOO/Tuomiokirkkosrk, Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, klo 14 lähetyspiiri, Eeva ja
Jari Vähäsarja.

▶▶ 27.10. HELSINKI/Kallio Kirkko,
Papintie 2, Puhkea kukkaan -konferenssi (klo 10−21), klo 15−16.30
Toivoa naisille -workshop, Merja
Kauppinen.
▶▶ 28.10. HARJAVALTA Kirkko, Kirkkokuja 2, klo 10 jumalanpalvelus,
Eeva ja Jari Vähäsarja. Sen jälkeen
lähetystilaisuus (srk-talo, Kirkkokatu 3), Terveisiä medialähetystyöstä,
Vähäsarjat.
▶▶ 28.10. MÄNTYHARJU Kirkko,
Mäntyharjuntie 22, klo 10 messu,
saarna Timo Lankinen. Sen jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
Lankinen.

SOME

▶▶ 14.10. HELSINKI/Pitäjänmäki
Kirkko, Turkismiehenkuja 4, klo
10 messu, Essam Nagy (SAT-7)
ja Timo Reuhkala. Sen jälkeen
kirkkokahvit ja vaalipaneeli (kansainvälinen työ ja lähetys), Nagy
ja Reuhkala.

san 45v-medialähetysjuhla, Auvinen, Vuorela ja Rantamäet.

instagram.com/sansa.fi

Sansan Instagram, mukana arjessa

24

Lähde 4-5/2018

Pyhä Henki toimii, missä haluaa

MUKANA MISSIOSSA Professori Benjamin Simonin, 46, mukaan Pyhä Henki on aktiivinen ja toimii, missä haluaa.
Kun on esimerkiksi huolta nuorten vähäisestä osallistumisesta seurakuntaelämään, Simon korostaa, että nuoria
näkyy jo paljon Afrikan ja Aasian kirkoissa. Että ilmapiiri on kokonaan uusi. Mutta että tarvitsemme kirkoissamme
ymmärrettävän kielen myös nuorille.
Leena Punkari

B

osseyn ekumeenisessa instituutissa Sveitsissä ekumeenista missiologiaa opettava
professori, teologian tohtori,
pastori Benjamin Simon osallistui
Helsingissä keväällä Lähetys elää ja
voi hyvin -seminaariin.
Tilaisuudessa käsiteltiin maaliskuussa Tansanian Arushassa järjestettyä maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssin jatkoa sekä sen
antia suomalaiseen ja toki maailmanlaajuiseenkin keskusteluun.
Varsinainen Arushan seminaarin käytännön järjestäjä oli Kirkkojen
maailmanneuvoston (KMN) Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen
komissio. Benjamin Simon taas oli
Arushassa osaltaan KMN:n edustajana vastuussa yli 50 työpajasta eli
warshasta.

Leena Punkari

kiekui kukko. Kun heräsin, ystävä ja
vaatteeni olivat kadonneet. Jäljellä oli
t-paita ja sortsit, aika käytetyt. Mutta
puin ne päälleni, kun ei muutakaan
ollut, ja olin harmissani.
− Vanhemmat sitten kotona
kertoivat, ettei ystäväni mitään väärin
tehnyt. Siellä oli sellainen tapa, että
ensin herännyt valitsee vaatteet, joihin
pukeutuu.
− Nyt ajattelen, että se oli hyvä
kokemus!

Afrikan tuote myös

Benjamin Simon on vaikuttanut
monessa kaupungissa ja maassakin,
mutta useimmiten kuitenkin Saksassa. Makumiran yliopistossa Tansanian
Arushassa hän esimerkiksi opetti
systemaattista teologiaa ja missiologiaa vuosina 2005−2008.
Syyskuusta 2016 Simon on

xxxxxxxxxx

Benjamin Simon on saanut niin kasteella kuin konfirmaatiossaan raamatunlauseen (5. Moos. 6:5): ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi,
koko sielustasi ja koko voimastasi.” Sitä hän tahtoo noudattaa.

Eläkäämme todeksi Kristuksesta kertova evankeliumi.
Aamulla kiekui kukko

Afrikka onkin Benjamin Simonille
tuttu jo lapsuudesta. Hän syntyi
Freiburgissa Saksassa, mutta asui
viisivuotiaasta kymmenvuotiaaksi
nykyisessä Kongon demokraattisessa
tasavallassa, joka aikaisemmi tunnettiin Zairena.
Pastor Simon oli siellä Moravialaisen veljeskirkon lähetystyössä.
Sairaanhoitajaäiti Dorothy teki vapaehtoistyötä, minkä ehti. Poikia oli
perheessä kolme, ja elämä oli vilkasta
pienessä maalaiskylässä.
Merkittävä ja unohtumaton muisto on jäänyt kyläelämästä Benjaminin
mieleen ajalta, jolloin hän oli seitsemänvuotias.
− Olin ystäväni luona yötä ja
nukuimme lattialla. Aamuvarhain

työskennellyt Bosseyn ekumeenisessa instituutissa, joka on Kirkkojen
maailmanneuvoston vuonna 1946
perustama laitos Sveitsissä. KMN:n
päämaja on kohtuullisen matkan
päässä Genevessä.
Bosseyn instituutin sivulta löytyvässä esittelyssä kuvataan professoria muun muassa: ”Vaikka onkin
syntynyt Freiburgissa, hän on hyvin
paljo myös Afrikan tuote.” Lause ja
lisäerittelyt ovat ymmärrettävissä
myönteisiksi.
− Unelma toteutui, kun saatoin
tulla työskentelemään tänne. Koen
itseni todella siunatuksi, Benjamin Simon puolestaan lausahtaa esittelyssä.
Hänellä on unelmatyön ja ekumeenisten unelmayhteyksien lisäksi opettajavaimo Anke Simon ja viisi lasta.

Arushan maailmanlähetyskonferenssin ehkä tärkeimpänä antina Benjamin
Simon pitää hengellistä alustaa, jolla
kaikki eri puolilta maailmaa voivat
kohdata ja esittää näkökulmiaan.
− Tätä nykyä lähetyksen tiimoilla
käydään kiivasta keskustelua. Lähetystyö ymmärretään usein käännyttämiseksi. Luullaan, että ihmisistä näin
tehdään kristittyjä, Simon sanoo.
− Olemme kuitenkin huomanneet
jo useita vuosikymmeniä sitten, että
lähetystyössä vaikuttaa Pyhä Henki,
eivät ihmiset.
− Nykyisin ajatellaan, että meidän
tulee kääntää eri kielille ilosanomaa,
koska se on tärkeä koko maailmalle.
Ilosanoma tulee saattaa ymmärrettäväksi erilaisista näkökannoista katsoen. Tulee ottaa huomioon konteksti,
jossa kerromme kristinuskosta.

Maailman suola ja valo

Benjamin Simon korostaa, että
kyse ei ole käännyttämisestä. Se on
ensimmäinen tärkeä näkökohta, kun
pyritään ymmärtämään, mitä lähetystyö on.
Toinen tärkeä näkökohta koskee
hänen mukaansa opetuslapsia. Hän vierastaa
opetuslapsi-sanan käyttöä
”tietyissä piireissä”.
− Jeesuksen opetuslapsina haluamme seurata
Raamatun opetuksia. Eläkäämme todeksi se, että
olemme maailman suola ja
maailman valo. Eläkäämme todeksi Kristuksesta
kertova evankeliumi.

sansa.fi

Ilosanoma ymmärrettäväksi

