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JUHA AUVINEN toiminnanjohtaja

Medialähetystyöhön voi vaikuttaa
MARRASKUUSSA PIDETYISSÄ vaaleissa
seurakunnat ja seurakuntayhtymät saivat uusia
päättäjiä. Luottamushenkilöillä on mahdollisuus
vaikuttaa muun muassa toiminnan suunnitteluun
ja toteutukseen, työntekijöiden valintaan, toimitiloihin ja varojen käyttöön.
YKSI SEURAKUNNAN KESKEINEN tehtävä on

Sami Heinomo

sen kansainvälinen vastuu, lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Luottamushenkilöt päättävät,
miten ja minkä järjestön kautta seurakunnan varoja käytetään evankeliumin viemiseen ja lähimmäisten auttamiseen muissa maissa.
Tätä varten Kirkon lähetystyön keskus on laatinut suosituksen kriteereineen. Yksi niistä koskee
seurakunnan mahdollisuutta osallistua järjestön
lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
sekä järjestön johdon valitsemiseen.
Medialähetys Sanansaattajissa (Sansa) tämä
on mahdollista liittymällä jäseneksi. Seurakuntien edustajat osallistuvat yksityishenkilöjäsenten
rinnalla äänivaltaisina päätöksentekoon järjestön
tulevaisuuden suunnasta Sansan yhdistyksen kokouksissa.

JOS SEURAKUNTA, YHDISTYS, säätiö tai

yksityishenkilö ei halua käyttää ääntään Sansan
kevät- ja syyskokouksessa, on mahdollista liittyä
kannattavaksi jäseneksi.
Kun seurakunnalla on Sansan kanssa yhteistyösopimus lähetystyöntekijän tai jonkin medialä-

”Muiden kirkon lähetysjärjestöjen tapaan Sansa on seurakuntien palvelujärjestö.
hetystyön ulkomaisen kohteen tukemisesta, vuosittaista jäsenmaksua ei peritä. Yhteistyösopimuksia on kaikkiaan 208 yhteensä 177 seurakunnan tai
seurakunnan kappeliseurakunnan kanssa. Lisäksi on seitsemän yhteistyösopimusta eri järjestöjen
kanssa. Sansan jäseneksi on liittynyt 85 seurakuntaa.

SANSA ON MUIDEN kirkon lähetysjärjestöjen
tapaan seurakuntien palvelujärjestö. Ulkomailla
Sansan medialähetystyö 36 kielellä ulottuu yli 20
maahan Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Työ
kattaa erilaisia mediasisältöjä mobiilisovelluksista
satelliittitelevisio- ja radio-ohjelmiin. Ne tavoittavat ihmisiä sielläkin, missä muuten ei voida kertoa
Jumalan rakkaudesta koko maailmaa ja kaikkia
luotuja kohtaan.
			

***

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN puo-

lesta ja omasta puolestani toivotan lähetystyön
ystäville ja tukijoille sekä yhteistyöseurakunnille
ja -järjestöille siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa
sekä toivorikasta uutta vuotta.

Ajallisten kysymysten äärellä
Timo Lankinen

PÄIVITTÄIN KÄYTÄMME erilaisia

YMMÄRRETTÄVÄSTI ON ASIOITA,

joita tulee murehtia. Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan pelastukseen
johtavan parannuksen.
Millainen on Jumalan, Kristuksen ja

Aura Laihinen

aikaan liittyviä ilmauksia: Paljonko kello? Ehtiikö vielä? Milloin tavataan?
”Aika aikaansa kutakin” lienee tuttu
sanonta, joka on hieman omituinen. Taidamme sen kuitenkin ymmärtää. Jotenkin se henkii savolaista ajantajua: ei pidä
hötkyillä, asiat lutviutuvat ajallaan. Jossakin mielessä siinä voi ymmärtää myös
kristillisen uskon sisältöä: voimme levätä luottamuksessa niin kuin linnut, jotka
kyllä ruokitaan. Murehtiminen ei lisää
ikää. Siksi kait Raamatussa sanotaankin,
ettei mistään tule murehtia eikä sydämen tule olla murheellinen. Maailman
murhe tuottaa kuoleman.

Hengen mielen mukainen murhe? Mieli
näkyy teoissa. Jumalan mieli tulee kirkkaasti näkyviin uhrautuvassa rakkaudessa. Meitäkin kehotetaan Kristuksen
mielen mukaisesti kantamaan huolta rakkaudella. Adventtina ja uutena
vuotena, Herran vuonna 2019, voimme
kääntää mielemme itsestämme lähimmäisiin.
Se on Kristuksen mieltä ja oikeaa murehtimista. Lähimmäiset voivat asua
myös kaukana, tavoitettavissa ainoastaan median keinoin. Heistäkin tulee
kantaa huolta.
Hyvä Kristuksen mielen mukainen
kuvaus on Kolossalaiskirjeessä: ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen,
nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen.” Siinä on kilvoittelemista uutena
vuotenakin.

3

Lähde 6/2018

44. vuosikerta

Ilmestynyt aiemmin nimellä
Menkää siis

Julkaisija

Medialähetys
Sanansaattajat ry

Päätoimittaja

Juha Auvinen
juha.auvinen@sansa.fi

Toimitussihteeri

Leena Punkari
leena.punkari@sansa.fi

Taitto

Sami Heinomo
sami.heinomo@sansa.fi

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

Käyntiosoite

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

Sähköpostiosoitteet

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

Tilaushinnat

Kotimaahan ja Pohjoismaihin:
- Vuositilaus 39 euroa/vuosi
- Kestotilaus 34 euroa/vuosi
- Opiskelijatilaus 23 euroa/
vuosi
Pohjoismaiden ulkopuolelle:
- Vuositilaus 49 euroa/vuosi
- Kestotilaus 44 euroa/vuosi,
lentokuljetus
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PÄÄKIRJOITUS
LÄHETYSKULMA
IKKUNA
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UUTISIA

Kestotilaus on voimassa vuoden kerrallaan. Ellei peruutusta
tehdä ennen tilausjakson päättymistä, tilaus jatkuu vuoden
eteenpäin ilman erillistä tilaus-uudistusta. Tilaus voidaan
sanoa irti milloin tahansa.
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LÄHTEELLÄ Jeesus on maailman valo.
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JUTTU Keski-Aasiassa Sansan tuella

Ilmoitukset

7

lehden toimitukseen

KIRJE KENTÄLTÄ Eila Murphy kirjoittaa
Indonesian luonnonkatastrofista Pulassa.
SANSALAISENA Vuorossa hallituksen
jäsen Kari Eskelinen. Hän korostaa, että jouluseimi muistuttaa kristittyjen lähetysvastuusta.

1 euro/pmm + alv 24 %
Lähde ilmestyy
vuodessa 4 numeroa, sivuja 24
jokaisessa

Painopaikka

I-print Oy, Seinäjoki

Kotisivun osoite
Tilaukset ja
osoitteenmuutokset

Seuraava numero

Helmi Mikkola
helmi.mikkola@sansa.fi
050 564 3511

Toivoa naisille -työn konferenssi ja
koulutusseminaari.

Ilmoitushinta

ISSN-L 1457-9413
ISSN 1457-9413 (painettu)
ISSN 1799-5167 (verkkojulkaisu)

www.sansa.fi

Tässä numerossa:

ilmestyy 15.2.2019. Lehteen
tarkoitetun aineiston tulee olla
toimituksessa 10.1.2019.

8-9

PÄÄJUTTUKOKONAISUUS Monet
kristityt sytyttävät Intiassa jouluna talonsa
katolle kynttilän tai öljylamppuja.
LAAJAKAISTA Intian Gujaratin-työn
arvioinnista ja ensi vuoden Yhteys kotiin
-perheradiotyöstä lähinnä Aasiassa.

10
11
12
13
14

JUTTU Afar-heimoa evankelioi Afrikan
sarvessa entinen muslimiteologi.
RUKOUSKALENTERI nyt Lähde-lehdessä!
PALUUPOSTIA Kuuntelijoiden ja

katsojien palautteita maailmalta.

PUTIIKKI
RAAMATTU KANNESTA KANTEEN

Itsenäisyyspäivän 2018 jälkeen käsitellään
loput psalmit. Helmikuussa siirrytään
Efesolaiskirjeeseen.

UUTISIA

15

LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä,
seniorityöntekijöitä, vapaaehtoisia aluetyöntekijöitä (VAT), hallituksen jäseniä sekä
Sansa-, Toivoa naisille ja Domini Life lähettiläitä voi kohdata tilaisuuksissa.
UUTISIA

16

HAASTATTELU Oulun uuden piispan
Jukka Keskitalon sydän sykkii lähetykselle.

Shutterstock

Kannen kuva
Mikael Tunér

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evanke-

Jeesus-valo on
todellisen ja pysyvän
elämän antavaa valoa
Maailman valon syntymistä osoittamaan syttyi taivaalle tähti, jota
tietäjät seurasivat. Sivu 5.

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 6/2018 MAAILMALLA Medialähetystyön merkeissä suunnataan kauaksi, vaikkei
läheskään aina omin jaloin. Tässä numerossa ovat esillä Afar-alue Etiopiassa, Intia ja Toivoa naisille -työ
Keski-Aasiassa. Asiaa myös Sansan syyskokouksesta ja Domini Life -sovelluksesta.
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SAT-7 Pars

”TWR:llä on iso ääni
Jeesukselle”
Annaleena Pakkanen

TWR ON YKSI maailman laajimmista sisällön jakajista, ellei jopa laajin.
− Olemme isompi kuin esimerkiksi CNN tai kansalliset yleisradioyhtiöt. En sano tätä ylpeilläkseni
vaan totean, että Jumala on saanut sen aikaan. Meillä
on ”iso ääni Jeesukselle” eri puolilla maailmaa. Käytämme sitä tuomaan toivoa, sanoo TWR:n pääjohtaja
Lauren Libby.
TWR:llä on kansallisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita 64 maassa, kuten Sansa Suomessa. Ensimmäinen Sansan tukema ja TWR:n radioima ohjelma oli venäjänkielinen.
Aiemmin Trans World Radio -nimellä toiminut
medialähetysjärjestö tuottaa kristillisiä ohjelmasisältöjä 230 kielellä, ja niitä voi seurata 190 maassa. Radio-ohjelmien kuuluvuusalueella asuu 4,2 miljardia
ihmistä.

Työtä SAT-7 Parsin tv-studion tarkkaamossa Kyproksen Limassolissa.

SAT-7 Pars muuttaa elämää
Sami Heinomo

– Koko ajan ympäri vuorokauden puhumme jossakin päin
maailmaa, TWR:n pääjohtaja Lauren Libby toteaa.

Sansan koulutusmalli
kelpaa kansainvälisesti

Tuore tutkimus osoittaa SAT-7 Pars -kanavan huomattavan vaikutuksen
katsojiensa hengelliseen kasvuun. Lähes 23 prosenttia vastaajista kertoi
sitoutuneensa Jeesuksen seuraamiseen. Yli 60 prosenttia arvioi, että SAT-7
Pars on auttanut heitä kasvamaan uskossaan.
– Työmme ohittaa sensuurin ja
ylittää rajat Jumalan evankeliumilla, joka muuttaa ihmisen
elämän. Vaikka olemme vain
yksi, pieni lanka ihmisen matkalla kohti Jumalaa, olemme
kuitenkin merkittävä osa sitä
kangasta, jota Jumala kunkin ihmisen elämäntarinassa
kutoo, sanoo SAT-7 Parsin
toiminnanjohtaja Panayiotis
Keenan.
– Enemmistö kyselyyn
vastanneista oli kotoisin Ira-

nista tai Afganistanista, joissa
kristillisen opetuksen saatavuutta rajoitetaan voimakkaasti. SAT-7 Parsin työyhteisöä rohkaisi saada tietää, että
ohjelmamme todella tavoittavat ihmisiä ja vetävät heitä lähemmäs Jumalaa.
Lisäksi tutkimus osoitti,
että SAT-7 Pars tarjoaa arvokkaita hengellisen kasvun välineitä riippumatta siitä, missä
vaiheessa kristillistä vaellustaan katsoja on. Tutkimuksen

mukaan tämä olikin kanavan
työn merkittävin vaikutus: yli
60 prosenttia vastaajista kertoi
ymmärtävänsä nyt paremmin
kristinuskoa ja yli 50 prosenttia oli vahvistunut uskossaan.
– Tutkimus osoittaa, että
SAT-7 Parsilla on merkittävä
rooli myös kristinuskoa koskevien väärinymmärrysten
korjaamisessa ja eristettyjen
uskovien tukemisessa, Keenan
sanoo.

Liisa Heinänen

TOIVOA NAISILLE -TYÖN kansainvälinen johtaja
Peggy Banks esitti toivomuksen kuultuaan Sansan
vapaaehtoisten koulutusmallista:
− Haluaisin tämän koulutusmallin käyttöön eri
puolille maailmaa Toivoa naisille -työhön!
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko esitteli mallia syyskuun viimeisellä viikolla Slovakian Bratislavassa
järjestetyssä konferenssissa, johon osallistui noin 60
kansallista Toivoa naisille -työn koordinaattoria Euroopasta, Lähi-idästä, Keski-Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta.
Banks piti koulutusmallia selkeänä: vapaaehtoiset
kutsutaan ja koulutetaan ja heihin pidetään yhteyttä,
jotta he eivät jää yksin. Hänestä on hyvä, että kaikki
Sansan vapaaehtoiset osallistuvat samaan koulutukseen.
Toivoa naisille -työ on kansainvälisesti osa TWR:n
työtä. Suomessa siitä vastaa Sansa.
Mervi Viuhko esitteli Sansan koulutusmallia konferenssin kahdessa työpajassa. Hän on johtanut mallin kehittämistyötä yhdessä Sansan henkilöstöjohtaja
Marko Pihlajamaan kanssa.

Kiitos yhteistyöstä!
Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) 45. ja Lähde-lehden 44. toimintavuosi on päättymässä.
Kiitos kirkkomme hiippakunnille, seurakunnille ja yhteistyöjärjestöille työntekijöineen sekä
jokaiselle työmme ystävälle tästä medialähetystyön vuodesta.
Kiitämme Jumalaa teistä, esirukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne. Ne ovat mahdollistaneet
evankeliumin viemisen Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan 36 kielellä median kautta ja lähettiemme
työn välityksellä.
Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Työmme painopiste on Aasiassa
ja Lähi-idässä. Pyytäkäämme Jumalan johdatusta myös strategiakauden 2016−2020 edetessä.
Medialähetyspäivät järjestetään Vantaan Korsossa 25.−26.5.2019 yhdessä Korson seurakunnan ja
Vantaan seurakuntayhtymän kanssa.

Siunattua adventinaikaa ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
Jarno Tepora
hallituksen puheenjohtaja

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja

Pidetään lähetys käynnissä!
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Jeesus, maailman valo

LÄHTEELLÄ Adventin aikana sytytämme kynttilän kerrallaan lisäämään valoa, ja jouluvalot viittaavat
evankeliumissa meille välitettyyn tietoon Jeesus-valon syttymisestä. Joulun evankeliumissa näemme maailman
valon. Nikean uskontunnustuksessa tunnustamme uskoa Jeesukseen, jonka olemus on valo valosta.
Matti Korpiaho

E

vankeliumi sytyttää oikeat jouluvalot palamaan.
Evankeliumissa on voima
synnyttää ja ylläpitää uskoa
Herraan Jeesukseen.
Intian lähetystyön alkuaikoina
1860-luvulla suomalaisten lähetysrakkautta vahvistettiin kirjeellä Intiasta:
Väkijoukon takaa nousi vastustajana tunnettu herra Pim. Yhtäkkiä hänen kasvonsa kirkastuivat ja hän huusi kuuluvalla äänellä: ”Ihanaa! Ihanaa! Johan minä
olen sanonut, että täytyy olla armollinen
Jumala.” Evankeliumin valo oli koskettanut hänen sydäntään. Jeesus-valo tunkeutui hänen sydämeensä ja hänestä tuli
Jeesukseen uskova. Hänelle koitti joulu.
Valoja syttyy ikkunoihin ja talojen
pihoihin hyvissä ajoin valaisemaan
syyspimeyttä. Jouluvaloista olemme
saaneet jo nauttia tämän syksyn aikana, vaikka vasta adventtina valomeri
kirkastuu. Pimeinä vuodenaikoina tai
keskikesän valoisina aikoina voimme
aivan erityisellä tavalla ymmärtää,
mitä valo ihmiselle merkitsee. Valo on
yleensä elämän perusedellytys, sen
alku ja ylläpitäjä.

Hurskas Simeon otti
Jeesus-lapsen syliinsä
ja piti kiitospuheen

Evankeliumin Valon syttymisellä on
pitkät juuret jo Vanhassa testamentissa. Israelin kansa odotti tätä valoa
ja lupausten täyttymistä. Jumala piti
mielessään pyhän liittonsa. Ennen
jouluevankeliumia saammekin lukea
Raamatusta Sakariaan kiitosvirren,
kun Johannes tuotiin kasteelle Herran
temppeliin.
Välillä mykkäytynyt Johannes
Kastajan Sakarias-isä sai puhekykynsä takaisin, kun hän antoi pojalleen
Pyhän Hengen ilmoittaman nimen Johannes. Sakarias täyttyi Pyhällä Hengellä ja puhui profeetallisin sanoin:
”Sinä johdat hänen kansansa tuntemaan
pelastuksen, syntien anteeksisaamisen.
Näin meidän Jumalamme hyvyydessään
armahtaa meitä: Korkeudesta saapuu
luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville,
se ohjaa jalkamme rauhan tielle.” (Luuk.
1:77−79).

Tuula Korpiaho

Jouluevankeliumista luemme sanat paimenten kokemuksesta Betlehemin kedolla: ”Yhtäkkiä heidän edessään
seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät,” (Luuk. 2:9). Enkeli

Jeesus-valo on todellisen ja
pysyvän elämän antavaa valoa.
Se antaa koko elämällemme
sisällön ja tarkoituksen.
välitti heille viestin: ”Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus, Herra.” (2:11).
Hurskas Simeon tuli oikeaan aikaan temppeliin ja otti Jeesus-lapsen
syliinsä pitäen kiitospuheen sanoen:
”Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi
Israelille,” (Luuk. 2:30−32).

Johannes Kastajan
tehtävänä oli valmistaa
tietä Jeesuksen tulolle

Johannes Kastajan tehtävänä oli
valmistaa kansaa ottamaan mainittu valo vastaan. Itse hän ei ollut tuo
valo, mutta hänen tehtävänsä oli
valmistaa tietä Jeesuksen tulolle ja
julistukselle, (Joh. 1: 4−9).
Jeesuksen koko toiminta oli tämän
valon levittämistä kansansa keskuuteen. Siellä missä hän vaelsi ja toimi,
valo kosketti ihmisiä. Hän levitti hengellistä valoa avaamalla ihmisten sydämet ymmärtämään ja uskomaan.
Vain hän saattoi sanoa itsestään:
”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12).
Uskon kautta pääsemme osalliseksi tuosta valosta. Olemme valonkantajia samassa mielessä kuin
sanansaattajia. Hengellisestä valosta osallisina heijastamme Kristuksen
valkeutta.

Valo heijastuu kattoikkunasta sisälle Jeesuksen syntymäkirkkoon
Israelin Betlehemissä.

Jokainen Jeesuksen
seuraaja on valo
pimeässä maailmassa

Vuorisaarnassa Jeesus ilmaisikin sen
selkeästi häneen uskoville ja seuraajilleen: ”Te olette maan suola… te
olette maailman valo… Näin loistakoon
teidänkin valonne ihmisille…” (Matt.
5:13−16). Osallisuus Jeesus-valosta on
yhtä aikaa lahja ja tehtävä.
Jokainen Jeesuksen seuraaja on
valo pimeässä maailmassa. Uskova heijastaa Herran Jeesuksen Kristuksen valkeutta. Usko Kristukseen
saattaa ihmisen pimeydestä valoon ja
Saatanan vallasta Jumalan luo, (Ap. t.
26:18). Jeesus-valo on todellisen ja pysyvän elämän antavaa valoa. Se antaa
koko elämällemme sisällön ja tarkoi-

tuksen.
Kristus on valo, joka kestää silloin kun kaikki ihmisen omat valot
himmenevät tai sammuvat. Hän antaa meille toivon silloinkin, kun itse
emme näe mitään valoa. Hän antaa
lohdutuksen silloinkin, kun ihmisen
oma pimeys ja synkkyys uhkaa täyttää mielen.
Jumalan sana on meille valon lähde. Hänen sanansa on jokaisen häneen uskovan lamppu, joka valaisee
hänen askeleensa, ja valo hänen matkallaan, (Ps. 119:105).
Jeesus-valolla on myös lähetystyön
ulottuvuus. Itse osallisiksi päässeinä
meillä on jalo tehtävä toimia sanansaattajina.
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Toivoa naisille -radiotyön koulutusta
Keski-Aasiassa Sansan tuella

Keski-Aasian maat ovat presidenttijohtoisia valtioita, joissa on perustuslain mukaan uskonnonvapaus. Silti niistä
useissa muslimeista kristityiksi kääntyneiden tilanne on vaikea. Kristityt voivat kokea painostusta oman perheen ja
suvun taholta sekä esimerkiksi työpaikoilla. Venäläistaustaisten henkilöiden sallitaan helpommin olla kristittyjä.
Eeva Vähäsarja

K

eski-Aasian valtioiksi katsotaan TWR:n Toivoa naisille
-työssä Kazakstan, Kirgisia,
Tadžikistan, Turkmenistan
ja Uzbekistan. Ne kuuluivat ennen
Neuvostoliittoon ja itsenäistyivät
vuonna 1991. Alue ulottuu idässä Kiinaan, pohjoisessa Venäjään, etelässä
Afganistaniin ja lännessä Kaspianmereen.
Toivoa naisille -radio-ohjelmia on
tuotettu ja lähetetty Keski-Aasiassa jo
vuodesta 2004, ensimmäiseksi kirgiisin kielellä. Nykyään paikalliset tiimit
tuottavat ohjelmia kuudella kielellä:
kirgiisin lisäksi ohjelmia voi kuunnella kazakiksi, tadžikiksi, uzbekiksi
sekä alueella puhuttavalla Keski-Aasian venäjän kielellä ja aivan uusimpana karakalpakiaksi. Sitä puhutaan
Uzbekistaniin kuuluvalla Karakalpakian autonomisella alueella.
Lyhytaaltolähetysten lisäksi kirgiisin- ja Keski-Aasian venäjänkielisiä
radio-ohjelmia lähetetään Kirgisian
suurimmissa kaupungeissa kuuluvien FM-asemien kautta. Kaikkia ohjelmia voi kuunnella myös älypuhelinsovelluksen välityksellä sekä nettisivuilta. Sansa on tukenut kazakinkielisten Toivoa naisille -ohjelmien
lähettämistä vuodesta 2017.

Seminaarissa opeteltiin
tekemään käsikirjoituksia

Naisille suunnatut radio-ohjelmat
ovat tärkeitä Keski-Aasiassa, jossa
naisten asema on edelleen huono
varsinkin maaseudulla. Perheväkivalta, alkoholismi ja köyhyys varjostavat
elämää. Pienissä kylissä ei ole kirkkoja eikä internetyhteyksiä.
Toivoa naisille -ohjelmat tuovat
sekä sanoman Jeesuksesta että käsittelevät naisille tärkeitä käytännön elämään liittyviä asioita. Ohjelmat koskettavat kuulijoita, sillä niiden tekijät
ovat itse keskiaasialaisia ja tietävät,
miten kertoa evankeliumi ja millaisia
arkielämään liittyviä teemoja ohjelmissa pitää nostaa esille.
Ohjelmien teossa on ollut suurena
apuna yli 600 alkuperäistä Toivoa nai-

Norea Norge

Toivoa naisille -konferenssin palautteet olivat rohkaisevia:
”Pidin konferenssista hyvin paljon. Raamattuopetukset toivat
minulle toivoa. Ymmärrän nyt, että Jeesus hyväksyy minut
sellaisena kuin olen ja auttaa minua kaikissa tilanteissa. Palasin kotiin iloisena ja virkistyneenä.”

sille -ohjelman käsikirjoitusta, joista
paikalliset tiimit ovat saaneet ideoita
omien ohjelmiensa tuottamiseen.
Medialähetys Sanansaattajien
(Sansa) tuella järjestettiin Keski-Aasiassa viime kesänä Toivoa naisille
-konferenssi sekä radiotyön seminaari, jonka aiheena oli omien käsikirjoitusten laatiminen. Kouluttajina toimivat Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks sekä TWR:n
Keski-Aasian työn johtaja Willi Epp.
Tiimiläiset pohtivat naisten ja perheiden elämään liittyviä ajankohtaisia aiheita ja ideoivat uusien ohjelmien otsikoita. Otsikoiksi valikoituivat
muun muassa Anteeksiantamus sekä
Naiset ja yhteiskunta. Seminaarissa
oli innostunut ilmapiiri, ja koulutukselle on luvassa jatkoa ensi vuonna.

Yli sata osanottajaa
konferenssissa maalla

Radiotyön seminaaria edelsi Keski-Aasiassa viime kesänä Toivoa naisille -konferenssi, joka kokosi yli sata
osanottajaa Kazakstanista, Kirgisiasta,
Tadžikistanista, Uzbekistanista sekä

Karakalpakiasta.
Viikonloppukonferenssi pidettiin
vaatimattomassa leirikeskuksessa
maaseudulla. Osallistujat majoittuivat
suuriin telttoihin ja nukkuivat kerrossängyissä. Ohjelmaosuudet pidettiin
ulkona katoksen alla.
Peggy Banksin raamatunopetusten
lisäksi ohjelmassa oli yhteistä rukousta ja ylistystä, todistuspuheenvuoroja
ja ryhmäkeskusteluja. Konferenssissa
kerrottiin Keski-Aasian Toivoa naisille
-radio-ohjelmista ja -rukousliikkeestä.
Lähes 50 naista halusi ryhtyä rukoilemaan Toivoa naisille -rukouskalenterin avulla.
Järjestelyistä vastasivat Keski-Aasian TWR:n tiimit. Sansasta mukana
olivat mediatuottaja Merja Kauppinen sekä TWR:n Toivoa naisille -työn
aluekoordinaattori, lähetystyöntekijä
Eeva Vähäsarja. Hänen koordinaatiovastuullaan on TN-työ Euroopassa,
Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.
Palautteet olivat rohkaisevia: ”Pidin konferenssista hyvin paljon. Raamattuopetukset toivat minulle toivoa.

Ymmärrän nyt, että Jeesus hyväksyy
minut sellaisena kuin olen ja auttaa
minua kaikissa tilanteissa. Palasin kotiin iloisena ja virkistyneenä.”
Keski-Aasian Toivoa naisille -työn
vastuuhenkilöitä osallistui Sansan tuella myös syyskuun lopussa Slovakian Bratislavassa pidettyyn Toivoa naisille -työn Yhteyskonferenssiin.

Joulujuhlissa kerrotaan
Vapahtajan syntymisestä

Lähestyvänä joulunaikana Keski-Aasian kristityillä on mahdollisuus
kertoa Jeesuksesta. Monet seurakunnat vuokraavat jonkin julkisen tilan
joulujuhlaa varten. Juhlaan kutsutaan
mahdollisimman paljon sukulaisia
ja ystäviä, jotka eivät ole kristittyjä.
Herkullisen ruokatarjoilun lisäksi juhlassa kerrotaan joulun merkityksestä
ja Vapahtajan syntymisestä jokaista
ihmistä varten.
Tämä kaikki tehdään siitä huolimatta, että salainen poliisi käy tarkistamassa, keitä juhlaan osallistuu ja
kyselemään kokoontumisen syytä.
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Indonesian Palu kriisin ja avun keskellä
KIRJE KENTÄLTÄ Indonesian Palua 28. syyskuuta kohdanneessa maanjäristyksessä, tsunamissa ja maaperän
pehmenemisessä sai surmansa yli 2 000 ihmistä. Nyt Palun runsaasta 300 000 asukkaasta vajaa puolet on
muuttanut ympäristön kaupunkeihin, kuten Posoon ja Makassariin.
Eila Murpy

VAJAA PUOLET asuu maakun-

taan rakennetuissa 112:ssa turvasuojassa. Vain joka viides on kotonaan
talonsa edessä. Kodin sisällä he eivät
jälkijäristysten pelossa uskalla olla.

− SE OLI hyvin raskasta. Maanjäristys, varoittamatta hyökännyt tsunami.
Ihmiset eivät voineet juosta turvaan.
Ja kauhu, kun maaperä menettää kantavuutensa ja liikkuu. Kovin surullista, totesi kriisiradiotiimiläinen Lindo
Maha, joka on nyt palannut Palun
tuhoalueelta Sulawesin saarelta kotiinsa Balille.
SANSAN tukema First Response

Radion Indonesian tiimi alkoi auttaa
palulaisia, kun matkustamisesta Paluun tuli mahdollista. Tiimi sai käyttää
Palussa toimineen Nebula-radioaseman tiloja mottonaan ”Radio Nebula
FM nostaa Palun jaloilleen yhdessä
FRR Indonesian kanssa”.
Se toimi yhdessä avustusjärjestöjen
kanssa, jotta niidenkin työntekijät op-

pivat tekemään kriisiin liittyviä tilannetiedotuksia ja terveysohjelmaa.
Indonesian Punainen Risti on sittemmin palkannut työntekijän, joka
vastaa siitä, että kriisiradiosisällöt ja
tietoiskut Radio Nebulassa ovat tarkoituksenmukaisia. Iltaisin lähetettävä
traumaohjelma on ollut varsin tarpeellinen, sillä katastrofin sattuessa ihmisen raadollisuus usein paljastuu, muun
muassa kauppoja on ryöstelty ja naisia
raiskattu.

FRR INDONESIA on pakannut
matkalaukkunsa seuraavaa katastrofia odottamaan, mutta sen paikallinen kumppani, Radio Nebula, jatkaa
kriisiviestintää yhteistyössä Indonesian
Punaisen Ristin kanssa seuraavat kolme kuukautta.
Paluu lähetetyt tuhat radiota läpäisivät marraskuussa tullimuodollisuudet,
eikä niistä tarvinnut maksaa tullia. Osa
radioista viedään naisia ja lapsia palveleville klinikoille. Kaikkiaan Palun humanitaarisen avustamisen arvioidaan
kestävän seuraavat 20 kuukautta.

Kriisiradiovälineet matkalaukuissa
ja First Response Radio Indonesian
Balilla asuva tiimiläinen
Lindo Maha.

KARI ESKELINEN hallituksen jäsen

Joulu on taas, riemuitkaa nyt!
JOULUAAMUNA RIENNÄMME paimenten kanssa
Betlehemiin katsomaan vastasyntynyttä Jeesus-lasta. Mutta
emmekö jo tiedä, mitä on tapahtunut? Voi hyvin kysyä,
minkä vuoksi me vuosi toisensa perään kiiruhdamme
seimen luo?
Minäkin olen tehnyt tällä tavoin jo yli viidenkymmen
vuoden ajan. Siitä huolimatta, että seimessä on aina sama
lapsi. Miksi menen joka kerta uteliaana, kuin ensi kertaa,
katsomaan tätä samaa ihmeellistä tapahtumaa?
KIIRUHDAN SINNE yhä uudelleen, koska joka kerta

olen ollut erilainen katselija. Olen mennyt vuosien saatossa seimen äärelle paimenten tavoin taivaallisen sanoman
innoittamana, epäilevänä Tuomaana, ylimielisenä fariseuksena, kiivaana Pietarina, Herran olkapäätä etsivänä Johanneksena, Jumalalle kiitollisena Daavidina, sielultani verille
asti rikki revittynä Jobina ja kuoleman surun murtamana

Mariana, kuin myös armoa etsivänä tuhlaajapoikana.
Aina olen saanut toivon ja lohdutuksen Jumalan lupauksista, jotka ovat täyttyneet Jeesuksessa Kristuksessa.

SEIMI MUISTUTTAA minua myös kristittyjen lähetys-

vastuusta. Jeesus syntyi kaikkia ihmisiä varten. Medialähetyksen tavoitteena on viedä sanoma Vapahtajasta kuultavaksi heillekin, joiden parissa ei ole mahdollista tehdä
kohtaamiseen perustuvaa lähetystyötä.
Joulun aika kutsuu meitä jakamaan Jumalalta saamamme lahjat toistemme kanssa. Olipa sitten kyseessä aineellista tai aineetonta hyvää. Joulu muistuttaa meille tämän
periaatteen merkitysestä ja sen vaalimisen tärkeydestä.
Ihmiskunta on saanut Jumalalta suurimman mahdollisen lahjan: Jeesuksen. Siksi sanoma Vapahtajasta on
vietävä kaikille ihmisille. Siunattua Vapahtajamme
syntymäjuhlaa toivottaen!

FRR Indonesia
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Miljoonilla intialaisilla vaikea arki, mutta
toivoa on tarjolla ja sitä riittää!
On paljon intialaisia, jotka eivät tiedä mitään elävästä Jumalasta, koska hindulaisuudessa on miljoonia
jumalia. Kylissä palvotaan kiviä, puita, aurinkoa ja kuuta, eivätkä ne voi täyttää ihmisten sydämissä
olevaa tyhjyyttä. Ihmiset etsivät, ehkä tietämättäänkin, totuutta ja oikeaa Jumalaa.

K

Merja Kauppinen
un nämä ihmiset alkavat kuunnella kristillisiä
radio-ohjelmia, he usein
sanovat, etteivät tiedä, mitä
heille tapahtui. Jokin ohjelmassa kosketti ja elämä alkoi muuttua.
Monet ovat kertoneet, että Jumala on parantanut fyysisiä sairauksia,
perheenisä on raitistunut, perheväkivalta vähentynyt ja naisen asema kohentunut. Tärkeintä on kuitenkin syntien sovitus ja elämä Kristuksessa.
Palaute Intiasta: ”Perheemme kuuluu toisen uskonnon piiriin. Olemme
keskiluokkaisia, meillä on huonekalukauppa. Teen myös puusepäntöitä,
sillä en ole käynyt kouluja. Olen aina
kuunnellut mielelläni hindinkielisiä
elokuvalauluja radiosta. Työtä tehdessänikin pidän radion lähellä.
Yhtenä iltana etsiessäni taas musiikkia, osuin magahinkielisen ohjelmanne kohdalle. Kuuntelin sen kokonaan ja tunsin rauhaa. Kuuntelin
myöhemminkin ja aloin huomata itsessäni muutoksia. Alaisetkin ihmet-

Shutterstock

telivät, miten olin muuttunut hyväntuuliseksi, enkä ollut heille vihainen.
Silloin tajusin, että se johtui ohjelmastanne. Olen uskossani vasta kuin
pieni lapsi, minun täytyy vahvistua.
Vain Jeesus voi muuttaa ihmisen, ja
hän tekee sitä ohjelmien kautta. Olen
todella kiitollinen teille!”

Joulun valo Intiaan: Jouluun on
enää vähän aikaa. Me tiedämme, miksi
sitä vietetään. Mutta Intiassa asuu paljon ihmisiä,
jotka eivät vielä ole kuulleet Jeesuksesta ja hänen
tuomastaan toivosta ja
valosta. Paras joululahja
on evankeliumi omalla
äidinkielellä. Siitä ei joululahja parane! Lisätietoja
Sansa.fi.

Monet kristityt sytyttävät talonsa
katolle kynttilöitä tai savisia
öljylamppuja merkiksi siitä, että
Jeesus on maailman valo.

Intiassa on valtavat
mediatyön mahdollisuudet

Intia on yksi maailman nopeimmin
kasvavista talousmahdeista, mutta
silti huomattava osa kansasta elää
köyhyydessä.
Intian maaseudun kylissä ei aina
ole puhelin- tai kännykkäverkkoa,
ei edes sähköä. Radiot ovat halpoja
ja helppokäyttöisiä, eivätkä ne vält-

MARJA SOIKKELI marja.soikkeli@sansa.fi

Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti
− TYÖNNE JA RUKOUKSENNE on vaikuttanut Intiassa jo 30 vuotta, totesi TWR-Intian Gujaratin-työn johtaja
Suomen-vierailullaan Joensuussa. Tänä vuonna olemme
saaneet juhlia tuplasti, koska Sansa on ehtinyt 45 vuoden
ikään.

RADIO ON TEHOKAS väline Intian maaseudulla. Lähetystyön Gujaratissa aloitti 1970-luvulla intialainen evankelikaalinen järjestö. Sitä tehtiin muun muassa jakamalla
raamattukirjallisuutta, mutta esteeksi nousi lukutaidottomuus. Avuksi löytyi radiolähetystyö. Sansa on saanut olla
työssä mukana TWR-Intian rinnalla jo 30 vuotta.
Sansan mediatutkija Eila Murphy oli syksyllä 2016 Gujaratissa tekemässä arviointia työn vaikuttavuudesta. Kohteiksi valittiin bhilin-, gamitin- ja kuknankieliset yhteisöt ja
ohjelmat, sillä suomalaiset ovat pitkään tukeneet niitä. Sansa tukee edelleenkin kuknankielistä radio-ohjelmaa.
Tutkimuksen mukaan Raamatun ja rukouksen oppimisen lisäksi radiokuuntelijat ovat kokeneet muutoksia elämässään. Joka toinen kertoi joko lopettaneensa juomisen,
tupakoinnin tai muita huonoja tapojaan tai kokeneensa

myönteisen muutoksen ihmissuhteissaan.

ENSI VUONNA SUUNTAAMME katseemme Aasiaan
ja Yhteys kotiin -teemalla perheradiotyöhön. Monissa
Aasian maissa myös sovellukset ja sosiaalinen media tavoittavat hyvin. Kun kambodžalainen perhetyön radiopastori Joseph Keo vieraili syksyllä Suomessa ja useissa
seurakunnissa, hän vetosi:
− Me tarvitsemme teitä. Seurakuntalaisemme ovat nuoria. Te voitte olla ikään kuin vanhempiamme ja rukoilla
meidän puolestamme. Voitte rukoilla uuden sukupolven
kristittyjen puolesta Kambodžassa. Ja me voimme rukoilla
kirkkoonne lisää nuoria!
SAMALLA KUN VOIMME kiittää menneistä vuosista,

voimme olla rukoilemassa nuoria työhömme. Medialähetystyön tulevaisuutta voimme vain aavistella. Sen sijaan
tiedämme, että ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja
ikuisesti.” Tämä on työmme lähtökohta
tulevaisuudessakin.

tämättä vaadi sähköä. Maaseudun
asukkaille radio on erittäin tärkeä, ja
sitä voikin kuunnella jopa 99 prosenttia intialaisista. Mikään muu tiedotusväline ei tavoita ihmisiä yhtä laajasti.
Sansan yhteistyökumppani TWR-Intia (Trans World Radio) jakaa radioita
kaikkein köyhimmille.
Radio tavoittaa kaikki, niin köyhät kuin rikkaat, suurkaupunkien ja
maalaiskylien asukkaat, lukutaidot-
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Timo Reuhkala

Joulunjälkeistä aikaa vajaa vuosi sitten
Luoteisen evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon jumalanpalveluksessa New
Delhissä. Kirkkosali sijaitsi kerrostalossa,
jossa oli myös seurakuntasali, papin asunto, vierashuone ja parkkihalli. Kirkkosalissa
oli tuoleja vain seinustoilla, muuten ihmiset
istuivat enimmäkseen lattialla.

tomat ja korkeasti koulutetut. Intiassa
on enemmän lukutaidottomia kuin
missään muussa maailman maassa.
Radiolla myös saavutetaan ihmisiä,
joiden luo muutoin, joko maantieteellisesti, poliittisesti tai uskonnollisesti,
on hankala päästä.
Evankeliumi on sama kaikille. Jokaisella köyhimmälläkin intialaisella
on oikeus kuulla rakastavasta, synnit
anteeksiantavasta ja iankaikkisen elämän tarjoavasta Jumalasta.

Kastilaitos on kielletty,
mutta syrjintä jatkuu

Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
ja suomalaisten kristittyjen tukemien ohjelmien ulottuvilla on jo puoli
miljardia kuuntelijaa Intiassa. Tällä
hetkellä Sansa tukee siellä mediatyötä
14 kielellä.
Kyseisten radio-ohjelmien kuuntelijoista suurin osa on kastittomia.
Kastilaitos on Intian perustuslaissa
kielletty, mutta käytännössä syrjintä
syntyperän perusteella jatkuu. Evankeliumi ylittää siis kastirajatkin.
Intian yli 1,3 miljardista asukkaasta suurin osa on hinduja. Kristittyjä
on 24–28 miljoonaa. Monet intialaiset
kuulevat evankeliumia ja kasvavat
uskossaan kuuntelemalla kristillisiä
radio-ohjelmia.
Sansa juhlii tänä vuonna 30-vuotista yhteistyötä TWR-Intian kanssa.
TWR-Intia puolestaan juhlii 40 vuotta
jatkunutta radio- ja medialähetystyötään.
Innostuisitko Intiasta? Katso videoita, lue artikkeleita ja kuuntelijakertomuksia sekä ihastu Intiaan: Sansa.
fi/Intia. Tai leivo itsellesi pala Intiaa
jouluksi. Sansatv-kanavalta löydät
intialaisen, jouluisen hedelmäkakun
reseptin, jossa on mukana mangoa:
YouTube.com/sansatv.
Juha Auvinen

Usein intialaiset voivat kuulla Jeesuksesta ainoastaan radion välityksellä.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa maassa evankeliumi on lisäksi kerrottava
lukuisilla kielillä. Intiassa puhutaan lähes 450 kieltä.

Shutterstock

− Elämästäni katosi ilo. Sitten kuulin ohjelman, jossa puhuttiin Jeesuksesta. En tiedä, mitä tapahtui, mutta ymmärsin, että hän voi auttaa
minua. Nyt olen antanut elämäni Jeesukselle, intialaisnainen kertoo.
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Entinen muslimi evankelioi Etiopiassa
afareita Sansan tuella
Afarinkielisen, kristillisen radio-ohjelman tuottaja oli alun perin islamilainen teologi. Ollessaan vielä islamilainen
uskonoppinut hän näki unen, jossa vakuutettiin, että Jeesus elää. Uni teki sheikiksi kutsuttuun mieheen syvän vaikutuksen. Hän ryhtyi lukemaan Uutta testamenttia ja löysi uskon Jeesukseen.

K

Marko Pihlajamaa
Suomessa televisioitiin
syksyllä 2015 Arman ja
viimeinen ristiretki -ohjelman jakso, jossa Arman
Alizad matkusti Etiopiaan tutustumaan afar-heimoon. Hän meni heidän
kanssaan hakemaan suolaa Danakilin
autiomaasta, joka on yksi maailman
kuumimmista paikoista.
Afar-heimoon kuuluvia asuu Etiopian koillisosassa, jossa sijaitseva Afar
on myös yksi Etiopian osavaltioista,
sekä eteläisessä Eritreassa ja Djiboutin pohjoisosassa. Heidän alueensa on
pääosin kuivaa erämaata. He paimentavat vuohia, kasvattavat kameleita
ja harjoittavat pienimuotoista maanviljelystä mainitun suolanlouhinnan
lisäksi.
Kuuma ja kuiva seutu tuo omat
vaikeutensa elämiseen. Englantilainen lähetystyöntekijä ja tutkija J.S.
Trimingham (1904−1987) kirjoitti aikoinaan islamista Afrikassa. Hän kuvaili, että afareiden kaikki energia kuluu pelkästään elossa pysymiseen.
Kamelit, jotka ovat sopeutuneet
hyvin kuivuuteen, ovat afareille tärkeitä. Niiden selässä kuljetetaan tavaroita ja telttoja, joissa monet afarit
asuvat. Heidän telttansa on ovaalinmuotoinen kupoliteltta, jonka päällä
on peitteenä mattoja.

Sulttaanikunnat vahvistivat
afarien islamilaisuutta

Afarit ovat olleet kautta aikojen
pelottavan soturiheimon maineessa.
Mielikuvaa vahvistaa nykyäänkin se,
että monella afar-miehellä on edelleen
vyöllään veitsi tai sapeli ja olallaan
rynnäkkökivääri.
Kosketuksiin islamin kanssa afarit
päätyivät jo yhdeksännellä vuosisadalla, elleivät jopa aiemmin. Vahva
vaikutuksensa on myöhemmin ollut
Afarin alueella keskiajalla vaikuttaneella islamilaisella Adalin sulttaanikunnalla. Samoin 16. vuosisadalta
alkaen Aussan sulttaanikunnalla, joka
säilytti itsenäisyytensä jossain määrin
aina vuoteen 1944, jolloin Etiopian armeijan joukot valloittivat alueen.
Uskonnoltaan afarit ovat pääosin

Marko Pihlajamaa

Afarin osavaltio lähinnä Etiopian koillisosassa on
pääosin kuivaa ja kuumaa aluetta. Muun muassa Asaitan
kaupungin lähellä virtaa kuitenkin Awash-joki, joka on
1 200 kilometriä pitkä ja välillä runsasvetinenkin.

sunnimuslimeja. Osalla heistä islam
ja perinteinen luonnonuskonto ovat
kuitenkin sekoittuneet keskenään.

Bushra Radio Dongolo
on Evankeliumin ääni

Afarin kieli kuuluu kuusilaisten kielten ryhmään. Sen sukulaiskieliä ovat
oromo ja somali. Vaikka Uusi testamentti on käännetty afariksi, monelle
sen lukeminen on mahdotonta, koska
vain muutama prosentti afareista
osaa lukea.
Afareille suunnatun kristillisen radio-ohjelman nimi on Bushra Radio
Dongolo, suomeksi Evankeliumin
ääni. Etiopiassa toimi aiemmin samanniminen, vuonna 1963 perustettu Luterilaisen maailmanliiton (LML)
radioasema, jonka Etiopian tuolloin
marxilainen hallinto kansallisti vuonna 1977. Nykyisin Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon erikielisistä, hengellisistä ohjelmista vastaa sen
Yemisrach Dimts -viestintäkeskus.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on tukenut Mekane Yesus -kirkon
afarinkielistä radio-ohjelmaa vuodesta 2005. Se toimitetaan Etiopiassa, ja

TWR lähettää sen Johannesburgista
Etelä-Afrikasta neljä kertaa viikossa.
Sansa tukee edelleen myös amharanja oromonkielisiä ohjelmia.

hän kuuli radiosta evankeliumin ja
löysi uskon Jeesukseen. Hän sanoi
haluavansa välittää rakkautta vihan
sijaan.

Muslimiteologi näki
unta Jeesuksesta

Tieto välittyy keskustellen
ihmiseltä ihmiselle

Afarinkielisen, kristillisen radio-ohjelman tuottaja, jota kutsutaan sheikiksi,
on alun perin islamilainen teologi.
Olen haastatellut häntä Etiopiassa.
Ollessaan vielä islamilainen uskonoppinut hän näki unen, jossa vakuutettiin, että Jeesus elää tänä päivänä.
Uni teki sheikkiin syvän vaikutuksen ja hän ryhtyi lukemaan Uutta testamenttia. Tavatessaan kristittyjä, jotka rukoilivat hänen puolestaan, hän
löysi uskon Jeesukseen. Nyt hän tekee
radio-ohjelmia omalle heimolleen.
Sheikki kertoo sanomaa Jeesuksesta kuuntelijalähtöisesti niin, että
kristillisestä uskosta tietämättömien
kuulijoiden on helppo ymmärtää opetusta. Haastattelimme Timo Reuhkalan kanssa muutama vuosi sitten radio-ohjelman kuuntelijoita.
Eräs mies totesi olleensa väkivaltainen toisia kohtaan, mutta sitten

Afarien alueella perinteinen tiedonvälitys on ollut sitä, että tieto ja uutiset
välittyvät ihmiseltä ihmiselle. Kun
kaksi afaria tapaa, he istuvat alas ja
viettävät jonkin aikaa, ehkä puolesta
tunnista tuntiin, keskustellen ja jakaen
uutisia. Jotakin samaa ymmärsin tapahtuvan, kun radiosta kuunnellaan
sheikin opetuksia evankeliumista. Niitä kuunnellaan usein yhdessä ja sitten
niistä keskustellaan.
Haastatellut afarinkieliset kuuntelijat ovat kiitollisia radio-ohjelmasta äidinkielellään. He hämmästelevät, että
kaukaisessa maassa on ihmisiä, jotka
haluavat välittää heille evankeliumin.
He sanoivat rukoilevansa suomalaisten puolesta.
− Olisimme kovin iloiset, jos pystyisimme antamaan heille kunnioittavan
suudelman. Muuta meillä ei ole, mutta
me nostamme heille rukouksen.
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Rukouskalenteri
Rukouskalenteri
joulukuu 2018 – helmikuu 2019
Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta!
Leikkaa rukousaiheet talteen lehdestä tai vaihtoehtoisesti tulosta
ne osoitteesta sansa.fi/esirukoukset. Rukouskalenteria voi tilata
myös Sansan toimistosta, p. 019 457 7700 tai sansa@sansa.fi.

Rukousaiheita
FF Kiitos kuluneesta vuodesta, jonka
aikana medialähetystyö on mennyt
eteenpäin ja kristilliset ohjelmat
tavoittaneet uusia kuuntelijoita ja
katsojia.
FF Joulu voi olla ahdistuksen aikaa
monessa kotitaloudessa. Herra, siunaa valmisteluja ja anna joulumieltä
jokaisen sydämeen – perheisiin ja
yksin asuville.
FF Kiitämme suomalaisten taloudellisesta tuesta Kätketyt aarteet
-ohjelmasarjalle, joka on tarkoitettu
ihmiskaupan ja prostituution uhreille.
Kiitos, että satoja ohjelman sisältämiä
MP3-soittimia on jo jaettu kristillisten järjestöjen kautta. Kiitos myös
ohjelman saamasta rohkaisevasta
palautteesta.
FF Rukoilemme Toivoa naisille -työn
ja kaikkien puolesta, jotka uskollisesti
päivästä toiseen rukoilevat maailman
naisten puolesta. Siunaa jokaista
rukoilijaa.
FF TWR-Euroopan toimisto muutti
syksyllä Kyprokseen. Herra, auta
uuden toimiston käynnistämisessä
sekä työntekijöiden ja perheiden
sopeutumisessa uuteen tilanteeseen.
Pyydämme siunausta myös lähetystyöntekijöillemme Eeva ja Jari
Vähäsarjalle, jotka jatkavat työtään
Wienissä kotitoimistosta käsin.
FF Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa
on paljon nuoria, joiden elämästä
puuttuu tarkoitus ja suunta. Pyydämme viisautta satelliittitelevisio SAT-7:n
ohjelmantekijöille, jotta he osaavat
välittää toivoa ja vakuuttaa nuorille,

että Jumalalla on tarkoitus jokaisen
elämälle.
FF Pyydämme apua ja johdatusta
SAT-7:ssä nähtävän arabiankielisen
Kotikirkko-ohjelman uudistamiseen.
Rukoilemme viisautta päätöksiin,
keitä ohjelman työryhmään jatkossa
kuuluu. Rukoilemme katsojille Pyhän
Hengen kosketusta.
FF Rukoilemme SAT-7 Pars -kanavalle työskentelevän tv-tuottajamme
Mikael Tunérin puolesta, kun hän
ohjaa tadžikinkielisen, avioliittoa
käsittelevän tv-ohjelman kuvauksia
14.−17.1.2019 ja farsinkielisen opetusohjelman kuvauksia 4.−7.2.2019.
FF Kiitämme siitä, että SAT-7 Pars
-kanava houkuttelee ruudun ääreen
yhä useampia katsojia Afganistanissa. Rukoilemme afgaanikatsojien ja
heidän turvallisuutensa puolesta.
Rukoilemme viisautta ja varjelusta
yhteydenpitoon heidän kanssaan.
FF Kiitämme Jumalaa yhteistyöstä
seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen
kanssa. Rukoilemme, että saamme
yhä uusia seurakuntia myös Sansan
yhteisöjäseniksi.
FF Rukoilemme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusien ja uudelleen
valittujen luottamushenkilöiden
puolesta. Pyydämme viisautta seurakuntien päättäjille, kun he tekevät
lähetystyön tukipäätöksiä.
FF Raamattu kannesta kanteen
-ohjelman tiimissä on vuodenvaihteessa henkilövaihdoksia. Herra,
johdata lähtevien tilalle oikeat ihmiset

Rukous
Rohkeus
Sansan työn vaikutusalue

Evankeliumi
kantamaan vastuuta Sanan jakamisesta. Rukoilemme ohjelmantekijöille
viisautta ja ymmärrystä.
FF Pyydämme siunausta Päivi ja Ilkka
Kastepohjalle, kun he valmistautuvat
lähtemään alkuvuodesta TWR-Aasian
palvelukseen Singaporeen. Rukoilemme heille runsasta rukoustukea ja
riittävää taloudellista tukea.
FF Kiitämme siitä, että evankeliumi
etenee Kiinassa. Rukoilemme kiinalaiskristittyjen puolesta ja erityisesti
niiden puolesta, jotka kohtaavat vaikeuksia uskonsa vuoksi. Rukoilemme
mediatyöntekijöille viisautta suunnata työtä välineisiin, jotka tavoittavat
parhaiten.
FF Japanissa itsemurhien määrä on
maailman korkeimpia. Rukoilemme,
että FEBC:n radio-ohjelmat saisivat
johdattaa Jeesuksen luo niitä, joiden
sisin on rikki.
FF Kazakstanissa on edelleen vallalla
morsiamenryöstö. Vuosittain arviolta
15 000 nuorta naista siepataan. Rukoilemme Kazakstanin naisten puolesta
ja ohjelmantekijöiden puolesta, kun
he etsivät keinoja käsitellä tätä arkaa
aihetta radio-ohjelmissa.
FF Pyydämme viisautta kumppanillemme First Response Radiolle (ns.
kriisiradiotyö), kun se arvioi toimintansa vaikuttavuutta Intian Biharin
tulva-alueilla sekä Indonesian maan-

järistys- ja tsunamialueilla. Arvioinneilla halutaan parantaa avustustyötä
katastrofialueilla. Rukoilemme myös
riittävää rahoitusta arvioinneille.
FF Mongolian pääkaupungin Ulaanbaatarin ilmanlaatu on talvella
hälyttävän huono. Rukoilemme
terveyttä erityisesti lapsille, vanhuksille ja raskaana oleville. Rukoilemme
kaupungin päättäjille viisautta tehdä
oikeita ratkaisuja energian, liikenteen
ja asumisen suhteen. Koska vähävaraisilla ei ole varaa ostaa asuntoja, he
asuvat jurtissa. Jurttien lämmitys on
yksi suuri syy huonoon ilmanlaatuun.
FF Rukoilemme Sansan talouden ja
erityisesti Intian mediatyötä tukevan
joulukeräyksen puolesta. Kiitos, että
saamme olla mukana ketjussa, joka
rohkaisee Intian kristittyjä ja kutsuu
myös ei-kristittyjä tutustumaan Jeesukseen.
FF Kiitos, että tänäänkin miljoonissa
kodeissa ympäri maailman kuunnellaan ja katsotaan evankeliumia
eri medioiden välityksellä. Siunaa
jokaista kristillisen ohjelman äärellä
olevaa. Kosketa niiden sydämiä, jotka
vielä eivät tunne Sinua.
FF Pyydämme siunausta jokaiselle
tämän rukouskalenterin ja Lähde-lehden lukijalle.

Kiitos rukoustuesta!
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”Äiti puhui Jeesuksesta
lämpimästi”

1

ARABIA “Olen Aida Algeriasta.
En tiennyt SAT-7 -kanavasta
ennen kuin äiti pyysi minua
kanssaan katsomaan Kotikirkko-ohjelmaa. Olin todella hämmästynyt,
kun hän alkoi selittää minulle kristittyjen
ohjelmassa mainittuja raamatunkohtia.
Sitten huomasin, että hän osasi monta
raamatunjaetta ulkoa, vaikka hänellä ei
ole Raamattua. Hän oli oppinut ne aiemmista jaksoista. Ja hän puhui Jeesuksesta
lämpimästi. Kun ohjelmassa tuli rukouksen vuoro, en voinut olla yhtymättä rukoukseen äidin kanssa. Teette ihmeellisen
hienoa ohjelmaa.” SAT-7 Arabic

2

FARSI ”Afganistanilainen rakennusinsinööri: Opiskelin insinööriksi Iranissa, ja nyt minulla on
työpaikka Afganistanin valtion
palveluksessa. Jokin jihadistiryhmä tappoi
vanhempani neljä vuotta sitten. Silloin
aloin kyseenalaistaa islamia. Yritin saada
Raamatun täällä olevilta amerikkalaisilta,
mutta en saanut. Kerran tv:tä katsoessani
osuin SAT-7 Pars -kanavalle. Pidän kanavalla kuultavista lauluista. Iltaisin katson
siltä kristillisiä elokuvia. Joskus appeni
katsoo kanssani ja pitää näkemästään.
Minusta on tullut kristitty kanavanne
kautta.” SAT-7 Pars

3

JAAVA ”Jaavankielinen Toivoa
naisille -ohjelma on todellinen
siunaus elämässäni. Olen sen
kautta ymmärtänyt, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hän voi
parantaa särkyneet sydämet. Niinpä kun
sydän on särkynyt, kannattaa mennä
Jumalan eteen, koska hän parantaa ja palauttaa ennalleen. Tästä lähtien turvaan
elämässäni Jumalaan.” TWR-Indonesia

4

KHMER “Myyn äitini kanssa vihanneksia torilla lähellä kirkkoa.
Kuuntelemme tosi mielellämme
kaikkia TWR:n ohjelmia, joita
paikallisradio täällä lähettää. Kuulin hiljattain Toivoa naisille -ohjelmassa hyvänä
ystävänä olemisesta. Mutta meillä on
vaikeuksia. Meillä oli maata, mutta nyt
yksi rikas mies on ottanut maan itselleen,
ja siitä tulee oikeusjuttu. Meitä kyllä
avustaa yksi järjestö tässä oikeusasiassa,
mutta pyydän teiltä esirukousta, jotta Jumala paljastaisi totuuden viranomaisille.”
TWR-Kambodža/FEBC-Kambodža

5

MAITHILI ”Elämässäni tapahtui
jotain oikein ikävää, minkä takia
olin hyvin pettynyt ja elämästäni katosi toivo. En nähnyt valoa
tulevaisuudessa, enkä halunnut elää. Ker-

7
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ran olin kulkemassa kylämme läpi, kun
kuulin jonkun radiosta puhetta, joka antoi
toivoa, ja pysähdyin kuuntelemaan. En
ollut kuullut sellaista koskaan aiemmin.
Siinä puhuttiin Jeesuksesta. En oikein
tiedä, mitä silloin tapahtui, mutta ohjelman jälkeen vain sanoin: ’Herra Jeesus,
auta minua.’ Sinä päivänä ymmärsin,
että Jeesus voi auttaa myös minunlaistani
syntistä. Nyt olen antanut elämäni hänelle, ja toivon, että pääsisin osaksi hänen
perhettään.” TWR-Intia

6

MANDARIINIKIINA ”Olen
26-vuotias ja ollut kristitty neljä
vuotta. Kuuntelin ennen ohjelmianne joka ilta radiosta, mutta
nyt kuuntelen netistä. On hienoa, kun
voin kuunnella monta ohjelmaa peräkkäin. Avoimin silmin -ohjelma on minulle
tärkeä. Ymmärrän uskoani paremmin sen
avulla. Pidän blogiosiosta, jossa on ihmisten henkilökohtaisia kertomuksia. Kiitos
kirjeestänne, se vahvisti uskoani. Rukoilkaa puolestani, että pidän katseeni koko
ajan Jeesuksessa, joka on uskon alkaja ja
täyttäjä.” Pelastuksen ääni, Taiwan

SAT-7

7

MONGOLI ”Olin ateisti ja
kunnioitin kaikkia uskontoja.
Ajattelin, että ihmiset ovat itse
’jumalia’. Aloin kuitenkin pitää
Jeesusta Herranani ryhdyttyäni kuuntelemaan Wind FM -asemaanne ja erityisesti
Faktoja Jeesuksesta -ohjelmaa. Sen avulla
olen alkanut tietää enemmän Jeesuksesta. Koska olen töissä viikonloppuisin, en
pääse seurakunnan kokouksiin. Ennen en
ymmärtänyt, miksi kristityt uskovat eri
tavoin kuin muiden uskontojen kannattajat ja ohjaavat mielellään toisia kertomaan
uskostaan. Nyt ymmärrän, että kaikki
muut uskonnot kuin Jeesukseen Kristukseen uskominen ovat epäjumalanpalvelusta. Toivon saavani uuden työpaikan, jotta
pääsisin kirkkoon. Kiitos kanavastanne.”
FEBC-Mongolia

8

MUNDARI ”Haluan kiittää teitä,
että annatte ohjelmissa puhelinnumeron, johon kuuntelijat
voivat soittaa ja saada apua ja
rukoustukea. Monesti elämä tuntuu
toivottomalta, mutta ohjelmien kuunteleminen auttaa ja tieto siitä, että on
olemassa ryhmä ihmisiä, joilta voin aina
tarvitessani pyytää apua. Jo pelkästään se
tieto vahvistaa minua hengellisesti. Siis
kiitos paljon kaikille tässä työssä oleville
kaikista ponnisteluistanne hyväksemme.”
TWR-Intia

9
Salah, Mounir ja David Kotikirkko-ohjelman kuvauksissa Pariisissa. Aida Algeriasta on lähettänyt
palautetta äidistään, ohjelman raamatunopetuksesta ja rukouksesta.

THAI ”Kuuntelen Sydänystävä-ohjelmaa säännöllisesti. Tulin
uskoon kaksi vuotta sitten. Sydämessäni on paljon huolia. Olen
ainoa kristitty kylässäni. Ihmiset eivät
yhtään pidä siitä, että kuuntelen kristillisiä ohjelmia, ja arvostelevat minua siitä.
Mietin taloni myymistä ja muualle muuttamista, mutta en saa taloa myytyä. Olin
masentunut ja ajattelin jo parin kuukauden ajan itsemurhaa, mutta en yrittänyt
sitä. Työkseni myyn itse tekemääni ruokaa
ja se menee hyvin kaupaksi. Sunnuntaisin
käyn kirkossa. Olen joka päivä riippuvainen Jumalasta. Soitan nyt pyytääkseni ohjelmassa mainittuja kirjoja Suuri Jumala
ja Syntiä vastaan taisteleminen.”
FEBC-Thaimaa
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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 €.

KIRJOJA

Jukka Norvanto
365 – sana vuoden jokaiselle
päivälle 28 €
Hartauskirja.
Rajatonta rakkautta 4 €
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 €
TARJOUS!
Eero Huovinen
(1) Isä meidän 27,90 € UUTUUS!
Emerituspiispa kirjoittaa toivovansa, että voisi edes vähän valaista sitä, mistä rukouksessa ja
Jumalassa on kysymys.
Juha Vähäsarja
(2) Varjelet tieni 28 € UUTUUS!
Joka päivä.
Päivän Tunnussana 2019 6,50 €
UUTUUS!
Vuoden jokaiselle päivälle kaksi raamatunlausetta. Kartonki,
koko 8 x 12 cm. Värikäs mosaiikkikuvio.
Minna Ala-Heikkilä (toim.)
(3) Eikä sinua enää ole 32 €
UUTUUS!
Lapsensa menettäneet kertovat.
Eeva Peura ja Tarja Tervahauta
(toim.)
(4) Lapseni on poissa 25 €
UUTUUS!
Vuoden kristillinen kirja 2018.
Ann Voskamp
Lahjoista suurin 12,90 €
TARJOUS!
Joulun syvimmän sanoman
ytimessä.
Tass Saada
(5) Taistelin Arafatin joukoissa
28 € UUTUUS!
PLO:n tarkka-ampujan tie uuteen
elämään.

LAPSILLE

Marja Sevón − Fransesca Pesci
(6) Täällä on Jeesus! 12 €
UUTUUS!
Eräänä päivänä pikku karitsa
seuraa vierestä, kun enkeli Gabriel vierailee Marian luona. Kovakirja, jossa ”lampaan karvaa”.
Kuka minut teki? 12 € UUTUUS!

Pikku jääkarhu etsii äitiä ja isää.
Matkallaan se kohtaa monenmoisia eläimiä. Kovakirja, jossa
”karhun karvaa”.
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Max Lucado
Ontuva lammas 9 € TARJOUS!

MUSIIKKIA

Pekka Simojoki
(7) 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 € tai
100 €/10 kpl UUTUUS!
Sansan tuottama Pekka Simojoen Nordic Praise -ylistyslevy
farsin kielellä. Laulajana mm.
Gilbert Hovsepian.
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KALENTERI

(8) Seinäkalenteri – Kauneimmat kirkkomme 2019 12 €
UUTUUS!
Kuvissa Kittilän, Lohjan, Helsingin Käpylän, Merimaskun, Kajaanin Paltaniemen, Pyhärannan, Ypäjän, Nousiaisten, Kolarin, Peräseinäjoen ja Jyväskylän
Kuokkalan kirkot sekä Espoon
tuomiokirkko. Mukana yksi laskutasku.

SANSA-TUOTTEITA

(9) Magneetti + muistilehtiö
3,80 € UUTUUS!
Jääkaappimagneetin koko n. 60
x 60 mm, lehtiön koko n. 60 x n.
90 mm. Teksti: Rukoile – Odota –
Luota. Sansan logo, Medialähetys Sanansaattajat.
(10) Plasmasytytin 29 €
UUTUUS!
Sähkökäyttöinen, ladattava, mukana USB-kaapeli. Sansan logo.
Lahjapakkaus.
(11) Turvalompakko 35 €
UUTUUS!
Nahka-/alumiinilompakko,
RFID-suojattu (estää etäluvun),
tila 9 maksu- tai luottokortille. Lisäksi setelitasku. Koko 7,5
x 9,5 x 2,50 cm. Värit musta ja
pinkki.
Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraattorilla ladattava akusto. Ei sisällä
pattereita, joita voi tarvittaessa
laittaa kolme.
(12) Pellavapyyhkeet 17 €/kpl
tai 2 kpl/29 € TARJOUS!

12
Laadukas, kotimainen Jokipiin
Pellavan tuote. Kaksi pyyhettä lahjarasiassa. Koivikko- tai
sydänkuvio harmaan sävyissä,
koko 45 x 55 cm. Mukana Sansan
tunnus.
Jouluservietit 4,20 €/pak.
Tekstit: Joulurauhaa, Jouluiloa ja
Teille on syntynyt Vapahtaja. Värit: tummanpunainen ja -vihreä
sekä valkoinen. Sis. 20 kpl.
Lautasliinat 4,50 €−5,90 €/pak.
Hinta koon mukaan, koot 33 x
33 cm tai 40 x 40 cm. Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina
luonamme. Toisistamme kiitämme. Siunaa myöskin päivämme.
Tai: Siunaa Jeesus ruokamme,
ole aina luonamme. Auta meitä
muistamaan, että kaiken sulta
saan. Värit: viininpunainen, joulunpunainen ja -vihreä. Sis. 20
kpl.
(13) Joulusuklaat 3,50 €/ps
UUTUUS!
Brunbergin tryffelisuklaita, kolme eri koostumusta: tryffeli,
moccatryffeli ja nougattryffeli.
Sisältävät laktoosia, moccatryffeli ja nougatversio ehkä myös
jäämiä hasselpähkinästä. Paino
180 g−190 g. Paperipäällisiä.

Toivoa naisille -tuotteita

Heijastin 10 €/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.
Kynttilä 5 € UUTUUS!
Sydämen mallinen kynttilä ja lasijalka. Väri punainen. Koko: 93 x
93 x 25 mm. Lahjarasiassa.
Kynsiviila 3 € UUTUUS!
Väri vaaleapunainen, materiaali muovi. Koko:14,5 x 2,9 x 0,09
cm. Sydäntunnus.
(14) Magneetti + muistilehtiö
3,80 € UUTUUS!
Jääkaappimagneetin koko n. 60
x 60 mm, lehtiön koko n. 60 x
n. 90 mm. Teksti: ”Minä annan
teille uuden sydämen ja teidän
sisimpäänne uuden hengen.”
Hes. 36:26. Sydäntunnus, Toivoa
naisille.

KORTTEJA

Saatavana edelleen Sansan uusia, hengellisiä joulukortteja.
KYSY PUTIIKISTA!
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

TILAAMINEN

Voit tilata puhelimitse:
050 564 3541 (ma−pe klo 9−15)
Sähköpostitse: pirjo.hyovalti@
sansa.fi
Kotisivujen kautta: joko sansa.fi
tai lahetyskauppa.fi
Postitse: Sansa/Putiikki, PL 13,
05801 Hyvinkää
Tarjoukset voimassa 31.12.2018
saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään
toimituskulut.
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta
sansa.fi/asiakasrekisteri.
Lähetyskauppa Putiikki
Hyvinkään toimitalossa, Munckinkatu 67, on
avoinna keskiviikkoisin
klo 10-15. Tervetuloa!

lahetyskauppa.fi

ÄÄNITTEITÄ
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Psalmit loppuun ja Efesolaiskirje puoliväliin
RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN radiohjelma on neljännellä

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.

kierroksella. Itsenäisyyspäivän 2018 jälkeen
käsitellään loput Psalmit. Helmikuun alkupuolella siirrytään Efesolaiskirjeeseen.
Runsaan 5,5 vuoden aikana tutkitaan
koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Helmikuun 2019 loppuun edetään seuraavasti:

JOULUKUU

Viikko 49 Ps. 35:1−44:27
Viikko 50 Ps. 45:1−53:7
Viikko 51 Ps. 54:1−68:36
Viikko 52 Ps: 69:1−80:20

TAMMIKUU

Viikko 1 Ps. 85:1−Ps. 96
Viikko 2 Ps. 97−110:1
Viikko 3 Ps. 110:1−119:176
Viikko 4 Ps. 120−137
Viikko 5 Ps. 138−150

HELMIKUU

Viikko 6 Millainen oli Efesos?−Ef. 1:14
Viikko 7 Ef. 1:15−Ef. 2:22
Viikko 8 Ef. 3:1−4:16

RAAMATTUA OPETTAA radiopastori
Jukka Norvanto. Toimittajana ja juontajana toimii Elina Tuohisto-Kokko vuoden
loppuun, jolloin Elina Vaittinen palaa

Elina Vaittinen
vihittiin papiksi

Hengessä mukana olivat Elina
Vaittisen tärkeänä päivänä myös
kotimaisen työn
sidosryhmäpäällikkö Marja Soikkeli,
hallintojohtaja
Timo Lankinen ja
toiminnanjohtaja
Juha Auvinen
Sansasta.

− Onneksi emme ole tehtävämme kanssa yksin, vaan Jumala itse on
mukana ja seurakunta. Ja muut papit
ovat tukena.

ELINA VAITTINEN aloitti Sansan
Raamattu kannesta kanteen -ohjel-

Domini Life -sovelluksella jo yli 8 000 käyttäjää
Annaleena Pakkanen

JOULUKUUN ALUSSA yksivuotissynttäreitään viettävällä Domini Life
-mobiilisovelluksella on jo yli 8 000
käyttäjää 83 maassa. Peräti 47 maata
on sellaisia, joissa vähintään kymmenen ihmistä on ladannut Domini Lifen
älypuhelimeensa.
Sovelluksen englanninkielinen
versio julkaistiin syyskuussa, mikä on
laajentanut käyttäjäkuntaa muihinkin
kuin suomenkielisiin.
Domini Lifen suosituimmat ominaisuudet ovat oman rukoussuunnitelman tekeminen ja rukousseinä. Tällä
hetkellä rukousseinälle jätetään yli 300
rukousaihetta vuorokaudessa. Luvussa
ovat mukana myös alkuperäiselle rukousseinälle eli Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) nettisivujen kautta
jätetyt rukousaiheet.

Tulossa kirkon
keskusteluapua

Domini Life on Sansan ja Kansan Raamattuseuran yhteinen hanke, jossa on
mukana suuri joukko yhteistyökumppaneita, kuten kristillisiä medioita,
järjestöjä ja kirkkoja. Sovellusta kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen
perusteella.
Hankkeen vetäjän, Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhkon mukaan yksi selkeä tarve on ollut
keskusteluavulle. Joulukuun alussa
mukaan onkin tulossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Palveleva chat,
joka antaa mahdollisuuden keskustella
koulutetun sielunhoitajan kanssa.
Joulukuussa Domini Lifesta pääsee avaamaan myös sähköisen adventtikalenterin luukkuja.
– Yhteistyössä Nuoren Kirkon

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN

(Sansa) tuottamaa raamatunopetusta voi
seurata: Radio Deissä ma–pe klo 21 (uusinnat arkiöisin klo 2 ja arkiaamuisin klo 6),
Järviradiossa ma‒pe klo 6.30. Opetukset
ovat kuultavissa myös internetin kautta
Sansan omilta audiosivuilta www.
rkk-sansa.net.
Lisäksi omaan älypuhelimeensa tai
taulutietokoneeseensa voi ladata mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows 8.1 -versiot.
Kosti Kallio

Leena Punkari

RKK-OHJELMAN tekijäksi palaava filosofian maisteri Elina Vaittinen
on nyt myös teologian maisteri ja pastori. Hänet vihittiin papiksi Helsingin
tuomiokirkossa marraskuun alussa.
− Pappisvihkimys oli kaikkiaan
hyvin vaikuttava. Messua toimittamassa oli paljon ihmisiä: piispa, tuomiorovasti ja muita pappeja, diakoneja, kanttoreita. Vihittäviä oli yli 20,
joista pappeja kymmenen, Vaittinen
kertoo.
− Koskettavinta oli pappislupauksen antaminen ja se, miten isoja asioita siinä lupaa tahtoa. Ordinaatiovalmennuksessa puhuttiinkin siitä, että
on käytävä monen portin läpi ennen
kuin pääsee papiksi.

hoitovapaalta. Mukana lähetysaiheisia ja
Sansan työhön liittyviä haastatteluja.

man radiotoimittajana kesäkuussa
2013. Hän palaa tehtäväänsä vuodenvaihteen jälkeen, kun palaa opinto- ja
hoitovapaalta.
Elinan kotijoukkoihin kuuluvat
puoliso ja viisi lasta.

Mervi Viuhko

Domini Life Helsingin marraskuussa.
Englanninkielisen version Mediat-osio
kokoaa uutisvirtaa kymmeneltä kansainväliseltä kristilliseltä medialta.
Sen voi valita sovelluksen Menu-kohdan Asetus-kohdasta.

kanssa haluamme tuoda perheille paikan, jossa voi tutustua uskon aarteisiin. Lastenkirkko-sivuston adventtikalenterin virtuaaliluukuista löytyy
puuhaa pienille ja vähän isommillekin,
Viuhko kertoo.
– Yksivuotissynttäreitä juhlimme

hyvän mielen joulukalenterin merkeissä. Domini Lifen Facebookissa
on joka päivä joulunaikaan liittyviä
toiminnallisia yllätystehtäviä. Niiden
kautta saa jouluvalmistelujen keskellä
kokea itse tulleensa siunatuksi samalla
kun siunaa muita, sanoo Viuhko.
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Leena Punkari

Tapahtumia helmikuun loppuun 2019
▶▶ 11.12. ORIVESI/Juupajoki Toivontupa, Koskitie 62 (Korkeakoski), klo 17.30 Toivoa naisille -työn
uutisia, Liisa Heinänen (TN).
▶▶ 12.12. HELSINKI/Pitäjänmäki
Pajamäen srk-koti, Pajamäentie
14, klo 14 lähetyspiiri. Jumalan
työtoverina Suomessa ja Intiassa,
Marjut Chugh (seniori).
▶▶ 13.12. OULU/Karjasilta Kastellin kirkko, Töllintie 38, klo 18
Toivoa naisille -ilta, Raamattutunti, Arja Savuoja.
▶▶ 16.12. YLÖJÄRVI Srk-keskus,
Kirkkotanhuantie 1, klo 15−19
perinteiset Joulumarkkinat, Kaija
Luoma (TN).
▶▶ 18.12. JÄRVENPÄÄ Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6, klo 14 medialähetyspiiri. SAT-7 Pars, Rauha
Pulkkinen (VAT).
▶▶ 22.−26.12. SOTKAMO SRO/
Vuokatinranta, Vuokatinrannatie
8, Vuokatinrannan joulu, Matti ja
Tuula Korpiaho (seniorit).
▶▶ 5.−6.1. LAHTI/Keski-Lahti
Mukkulan kirkko, Kilpiäistentie
1, Tietäjät tietää -loppiaistapahtuma. 5.1. klo 17 Tarinoita
lähetystyöstä, David (seniori) ja
Marja-Liisa Ezzine, klo 18.30 irakilainen illallinen. 6.1. klo 10 messu, saarna David Ezzine. Messun
jälkeen lähetyslounas ja klo 12.15
opetusta aiheesta Kristittynä

eläminen, David Ezzine.
▶▶ 6.1. HOLLOLA/Hämeenkoski
Kirkko, Toijalantie 11, klo 10 loppiaisen messu, saarna Salamat
Masih (seniori). Messun jälkeen
lähetystilaisuus (srk-tupa), Masih.
▶▶ 6.1. HÄMEENKYRÖ Kirkko,
Härkikuja 13, klo 10 messu, saarna Marko Pihlajamaa. Messun
jälkeen ruokailu ja raamattutunti
(Isopappila, Yrjö-Koskisentie 6).
Kahvituksen jälkeen 2. raamattutunti, Pihlajamaa.

Keskeneräisenä täydellinen, Arja
Savuoja ja Anneli Hanski.
▶▶ 20.1. KUOPIO/Puijo Puijonlaakson toimintakeskus,
Sammakkolammentie 12, klo 11
messu, saarna Timo Reuhkala.
Messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus, Reuhkala.
▶▶ 22.1. ROVANIEMI Lähteentien Pirtti, Lähteentie 1, klo 18.30
Evankelisten opiskelijoiden ilta.
Ihmiskauppa ja Toivoa naisille
-työ, Arja Savuoja.

▶▶ 6.1. KOUVOLA/Valkeala Kirkko, Kalevantie 5, klo 10 messu,
saarna Marja Soikkeli. Messun
jälkeen lähetystilaisuus. Sansan
medialähetystyö, Soikkeli.

▶▶ 23.1. OULU Pyhän Luukkaan
kappeli, Yliopistokatu 7, klo 18.30
Evankelisten opiskelijoiden ilta.
Ihmiskauppa ja Toivoa naisille
-työ, Arja Savuoja.

▶▶ 6.1. SIILINJÄRVI Vuorelan kirkko, Rissalantie 2, klo 17 Iltamessu, puhe Arja Savuoja. Messun
jälkeen yhteinen iltapuuro.

▶▶ 29.1. LAITILA Kirkkokoti, Kirkkotie 3, klo 13 Toivoa naisille -piiri.
Median mahdollisuudet Intiassa ja
lähetystyössä, Marja Soikkeli.

▶▶ 8.1. SIILINJÄRVI Vuorelan kirkko, Rissalantie 2, klo 10 Vuorelan
lähetyspiiri, Arja Savuoja.

▶▶ 10.2. HELSINKI/Tuomiokirkkosrk Mikael Agricolan kirkko,
Tehtaankatu 23, klo 18 Tuomasmessu yhteistyössä Sansan
kanssa. Liturgia Timo Lankinen,
saarna Anitta Vuorela ja Kristiina
Erelä, juontaja Merja Kauppinen ja
esirukousjohtaja Petri Lehtipuu.

▶▶ 15.−20.1. LIEKSA Helluntaiseurakunta, Koski-Jaakokatu
71, Yhteiskristillinen seminaari
turvapaikanhakijoille. Teemana
Kristittynä eläminen. Mukana David (seniori) ja Marja-Liisa Ezzine.
▶▶ 20.1. OULU /Tuomiokirkkosrk
Keskustan srk-talo, Isokatu 17,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta.

▶▶ 16.2. OULU Tuiran kirkko, Myllytie 5, Sun kanssa me, Nuorten
aikuisten tapahtuma, mukana
Arja Savuoja.

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.

Valmistelutyöryhmässä, joka esittää jäseniä yhdistyksen hallitukseen,
jatkaa Espoon Leppävaaran seurakunnan edustaja, teologian maisteri
Antero Salminen. Uusiksi jäseniksi valittiin lähetyssihteeri Johanna
Rantalankila Hyvinkään seurakunnan edustajana ja Sansan henkilöjäsen, insinööri Matti Auramo Lahdesta. Työryhmä etsii ehdokkaita Sansan hallitukseen, mutta myös jokainen yhdistyksen jäsen voi nostaa
esiin varteenotettavia henkilöitä.

Jarno Tepora jatkaa Sansan
hallituksen puheenjohtajana
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) syyskokous oli 24. marraskuuta koolla varsin leppoisissa
tunnelmissa, runsaslukuisena ja keskustelevana.
Esille nousi kuitenkin myös huolia, kuten miten
tulevaisuuden medialähetystyö kustannetaan ja
mistä löytyy lisää uusia jäseniä ja tukijoita.
Leena Punkari

SANSAN HALLITUKSEN varsinaisiksi jäseniksi valittiin
uudelleen siviilioikeuden emeritusprofessori Jarno Tepora Vantaalta (32 ääntä) ja myyntipäällikkö Mikko Hurskainen Hyvinkäältä (17 ääntä) sekä aikaisempi varajäsen, erityisopettaja ja
lähetyssihteeri Susanna Peltonen Tammelasta (21 ääntä).
Uudeksi 1. varajäseneksi syyskokousväki äänesti yleislääketieteen dosentti Pirjo Immonen-Räihän (18 ääntä) Kaarinasta.
Hän palasi näin vuoden tauon jälkeen mukaan Sansan hallituksen työskentelyyn.
Hallituksen puheenjohtajaksi vuosina 2019–2020 valittiin
Jarno Tepora.
Hallituksen jäseninä jatkavat kirkkoherra Kari Eskelinen
Nastolasta, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jyrki Pikkarainen Tampereelta ja toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaa Espoosta.
Kangasalan seurakuntapastori Heikki Repo Tampereelta jatkaa
2. varajäsenenä.
Erovuorossa ollut varsinainen jäsen, missiologian dosentti
Timo Vasko Espoosta ei enää ollut käytettävissä.
Syyskokouksen osanottajilla oli 37 ääntä. Äänioikeutetuista
30 oli paikalla ja 7 edustettuina valtakirjalla.
PUHEENVUOROISSA nousivat esiin muun muassa vuoro-

vaikutteisuus, vapaaehtoiset työntekijät, eri-ikäisten, erityisesti
nuorten, kohtaaminen, laajan ystäväkunnan ylläpitäminen, seurakuntien palveleminen ja vierailut, digitaalinen media ja Sansan
jakama aineisto kokonaisuudessaan sekä Domini Life ja mobiilisovellukset yleensä.
Sansan toiminnanjohtaja Juha Auvinen korosti toimintasuunnitelmaa 2019 esitellessään esimerkiksi, että Sansan kustantaa erikielisiä ohjelmia yli 6 000 vuodessa.
- Jos yhden lähetin vuosikustannus on esimerkiksi 50 000
euroa, niin yksi ohjelma maksaa 130 euroa, jakoi hallintojohtaja
Timo Lankinen.
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”Eläkää rohkeasti kristittyinä”

Oulun hiippakunnan piispana aloittanut Jukka Keskitalo kannustaa elämään rohkeasti kristittyinä ja seurakuntana. Hän korostaa, että ulkoisten muutostenkin keskellä tärkeintä on kristillisen sanoman sisältö. Uskosta on
voitava puhua luontevasti arkipäivän tilanteissa.
Juha Auvinen

Yhteyksien rakentaja

Aikaisemmin Jyväskylässä ison
seurakunnan kirkkoherrana Jukka
Keskitalo koki olevansa ovien avaaja
ja toimivien yhteyksien rakentaja kaupungin ja eri yhteisöjen kanssa sekä

kirkon elämän sanoittaja mediaan
päin. Kirkkohallituksen kansliapäällikön tehtävässä taas keskiössä olivat
kirkon yhteiskuntasuhteet
− Kirkon ei kannata jäädä pelkästään omiin nurkkiinsa pelaamaan,
vaan rohkeasti mennä sekaan. Oulussa minulla oli jo ensimmäisten parin viikon aikana rohkaisevia yhteyksiä eri viranomaisten ja järjestöjen
ihmisiin. Joulun lähestyessä on tullut
pyyntöjä isommille työpaikoille puhumaan henkilökunnalle joulun sanomasta. Piispan violetti paitakin voi
avata mahdollisuuksia, joista paikallisseurakunta voi jatkaa.
− Hengellisen sanoman täytyy olla
läsnä ja ihmisen tunne-elämää koskettava. Kannustan olemaan aidosti ja
reilusti hengellinen, rohkeasti kristittyinä ja seurakuntana. Kirkon uskottavuus lähtee sanoman sisällöstä ja
esillepanosta.

Median merkitys tärkeä

Väitöskirjassaan Kristillinen usko ja
moderni kulttuuri Keskitalo selvitti
englantilaisen Lesslie Newbiginin
käsitystä kirkon missiosta modernissa
länsimaisessa kulttuurissa eli sitä, miten evankeliumi elää ja on vuorovaikutuksessa julkisen tilan kanssa.
− Meidän tulee rohkeasti pitää
evankeliumia esillä mediassa, sosiaalisessa mediassa, yhteistyökuvioissa,
kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Ei
pidä jäädä surkuttelemaan ja vetäytyä
kuoreen. Kanavia ja ohuitakin yhteyksiä pitää vaalia. Jos yhteys kokonaan
katkeaa, sen rakentaminen uudelleen
on työlästä.
− Newbiginin ajattelu on yhä ajankohtaista, kun uusateismi haastaa uskon älyllisesti. Myös ihmisten kokemusten nälkä ja yksilöllinen hengellisyys on suuri teologinen haaste: miten
pitää evankeliumia esillä uushenkisen
mindfullnesin ja erilaisten elämäntapa- ja itseterapioiden keskellä. Tilanne
muistuttaa kristinuskon alkuaikoja.
Median merkitys on Keskitalon

− Kiitän lähetyksen asiassa uskollisia Medialähetys Sanansaattajien
työn tukijoita. He rakentavat Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa,
piispa Jukka Keskitalo sanoo.

mukaan kirkon ja koko yhteiskunnan
kannalta ensiarvoinen.
− Sansan medialähetystyö on ytimessä, koska ihmiset niin Suomessa
kuin maailman eri maissa rakentavat
käsitystään kirkosta, hengellisyydestä ja Jumalasta mediasta saatujen herätteiden kautta. Siksi on merkittävää,
että tavalliset kirkon jäsenet ovat läsnä ja jakavat eri viestimissä hengellisyyttä monien ulottuville. Vuorovaikutuksen syntyminen on ensiarvoisen
tärkeää.

Saamelaisten piispa

Vuonna 1851 perustettu Oulun
hiippakunta on suomen- ja saamenkielinen. Keskitalon virkaanvihkimysmessussa 11.11. saamen kieli ja
kulttuuri olivat vahvasti esillä. Vain
kaksi päivää aikaisemmin kirkolliskokous oli hyväksynyt uuden pohjoissaamenkielisen raamatunkäännöksen,
joka valmistui yhteispohjoismaisena
hankkeena. Messun päätteeksi piispa
siunasi juhlaväen saamenkielisellä
Herran siunauksella. Hän aikoo opiskella kieltä lisää.

− Tuntui hyvältä, kun saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio messun jälkeisessä juhlassa kutsui
minua saamelaisten piispaksi. Saamen
kieli on iso tekijä hiippakunnassa. Helmikuussa on saamelaisten kansallispäivän piispanmessu Inarissa.

Sydän sykkii lähetykselle

Jukka Keskitalo iloitsee, että Oulun
hiippakunnassa lähetys on näkyvä
osa seurakuntien elämää. Lähetyskannatus on hyvällä tasolla, koska on lähetykselle syttyneitä seurakuntalaisia.
Se on maallikkovetoista aktiivisuutta,
mikä herättää aina toivoa.
Innostuksesta kertoo myös
hiippakunnan lähetysjuhlaperinne.
− Sydämeni sykkii lähetykselle ja haluan sitä
rohkaista ja edistää seurakuntavierailuillani ja piispantarkastuksissa. Täältä
on lähtenyt monia lähetystyöntekijöitä ja toivon, että
näin on jatkossakin.

sansa.fi

T

ornionjokilaakson Karungista kotoisin oleva, teologian
tohtori Jukka Keskitalo, 56,
palasi lapsuutensa ja nuoruutensa maantieteelliseen, henkiseen
ja hengelliseen maisemaan Oulun
piispaksi. Hän myöntää tässä olevan
vahvaa kotiinpaluun tunnetta, mutta
ei suhtaudu asiaan nostalgisesti.
− Pohjoinen on muuttunut. Kylämaisemat ovat autioituneet, väki
muuttanut kirkonkyliin ja kaupunkeihin. Oulu on kasvanut 200 000 asukkaan kaupungiksi, hiippakunnassa on
pieniä, jopa alle tuhannen jäsenen seurakuntia. Lapissa on turismin vaikutuksesta hyvinkin elinvoimaisia paikkakuntia.
Keski-Pohjanmaan lakeuksilta
pohjoisen Lapin tuntureille ulottuvassa hiippakunnassa on 60 seurakuntaa
ja niissä noin 525 000 jäsentä. Piispa
näkee alueelliset erilaisuudet rikkautena. Hiippakunnan suhteellinen rooli on suurempi kuin Etelä-Suomessa,
jossa on seurakuntayhtymiä. Pohjoisen piispan työtä tukee myös vahva
yhteisöllisyys ja me-henki.
Kirkolliseen ilmapiiriin vaikuttavat
kansankirkollisuus ja kaikki Suomessa toimivat herätysliikkeet, laajimpana lestadiolaisuus eri suuntineen. Kirkollinen aktiivisuus on muuta maata
korkeammalla tasolla. Lähes kymmenellä paikkakunnalla 90 prosenttia
kuuluu kirkkoon.
− Täällä näkee, että ihmisillä on
omakohtaista hengellistä kokemusta. Olen kiitollinen, että hengellisistä asioista puhuminen ei ole ihmisille
vaivaannuttavaa. Esimerkiksi hirviporukassa miesten kesken aistii, etteivät nämä kysymykset ole vieraita,
Keskitalo sanoo.

Sanna Krook, Kirkon kuvapankki

