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Pääkirjoitus

JUHA AUVINEN

| toiminnanjohtaja

Valoksi kansoille
JUMALAN SUURET LUPAUKSET kantavat
valon viestiä ajasta aikaan. Vanhan testamentin sanomassa lähetys nousee uskon kuulumisesta koko
ihmiskunnalle sekä sanansaattajien kutsumisesta,
valitsemisesta ja lähettämisestä. Pelastussuunnitelmansa mukaisesti kolmiyhteinen Jumala rakkaudessaan valitsi Abrahamin, Mooseksen, Israelin
ja profeetat olemaan valona kansoille ja valmistamaan tietä Kristukselle.
Herra kutsui kansansa toteuttamaan sen liiton,
jonka oli tehnyt tämän kanssa kaikkien kansojen
valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat. Näin kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.
VANHAN TESTAMENTIN ENNUSTUKSET

Sami Heinomo

viittasivat maailmaan tulossa olevaan todelliseen valoon, joka valaisee jokaisen ihmisen. Uusi
testamentti kertoo ennustusten käyneen toteen:
Jeesuksessa Kristuksessa valo tuli maailmaan, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, jäisi pimeyteen. Valo
loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville,
se ohjaa rauhan tielle. Valo vie aina voiton pimeydestä.
Jeesus vakuutti, että se, joka seuraa häntä, ei
kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Isältä Jumalalta saamansa kirkkauden Jeesus antoi
opetuslapsilleen, jotta he olisivat yhtä. Hän kutsui
apostolit ja lahjoitti Pyhän Hengen voimaksi ja op-

paaksi. Paavalin hän lähetti avaamaan pakanoiden
silmät ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja
Saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä
anteeksi, kun uskovat Kristukseen.

Valo vie aina
voiton pimeydestä.
TÄTÄ SAMAA VALOA JOKAINEN kristitty
tänään on kutsuttu heijastamaan. Vaikka Kristuksen seuraajien todistusta ei voidakaan verrata
Kristuksen pelastustyöhön, kristittyjen tehtävä on
osallisuutta Jumalan olemukseen ja rakkauteen perustuvaan lähetykseen: ”Te olette maailman valo...
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta
he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät
Isäänne, joka on taivaissa.”
			

***

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN puo-

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

Lähetyskulma

Ikkuna

Maineenpalautus
Erkki Salo

Tunnetko ketään, joka mielestäsi

kaipaisi maineen palautuksen? Kristitty on saanut armon kohdata Jeesuksen.
Hän on tuonut Jumalan edessä menetetyn maineensa – eli kelvottomat tekonsa
– Jeesukselle. Maailman silmissä Jeesuksen kohtaaminen johtaa usein jonkinlaiseen maineen menettämiseen: kristitty
kantaa oman osansa Jeesusta seuraavan
höhlän huonosta maineesta.

Toisen adventtisunnuntain

Intiassa käydessäni kuulin kristi-

tystä evankelistasta, joka oli surmattu
Tamil Nadun osavaltiossa pari päivää
ennen sinne saapumistamme. Samalla, kun odotan Kristuksen ja hänessä
poisnukkuneiden maineenpalautuksen
päivää, mietin, olenko valmiina. Olenko
vyötettynä – kuten Sana asian ilmaisee
– tuohon kunniassa tulemisen päivään.
Odotanko ja onko lamppu palamassa
(Luuk. 12:35–40)? Sitä olen saanut itseltäni viime aikoina kysellä.

Medialähetys on vyötettynä yötä
päivää Kuningas Jeesuksen maineenpalautus- ja maineenrakennustyössä
maailmalla.

Aura Laihinen

evankeliumiteksti painottaa Kristuksen
tulemista kunniassaan aikojen lopulla
– sekä tämän odotusta. Pallonpuoliskollamme Jeesus on menettänyt mainettaan. Hän on vain muinainen opettaja,
kiihkoilija, kiiltokuva, pahanpäivänvara, kenties hyväntahtoinen höpsö.
Joillekin hän on kirosana tai nimi, joka

tekee olon epämukavaksi. Paljon on
myös niitä, joille hänellä ei ole mitään
mainetta – eivät ole kuulleetkaan.
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LÄHDE MUKAAN Sansan työntekijöitä, senioreita ja muita vapaaehtoisia voi
tavata seurakunnissa eri puolilla Suomea
MESSIAANINEN LIIKE on hybridi,

joka ei mahdu muotteihin

PUTIIKKI

Kannen kuva

Päivi Kastepohja

Jerusalem on kolmen uskonnon ja
kahden kansan kaupunki.

Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se perustettiin Hyvinkäällä
vuonna 1973.
Sansa tukee kristillistä mediatyötä 35 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 ja Aasian 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.

LÄHDE 4/2019 MAAILMALLA Medialähetystyö tavoittaa ihmiset ympäri maailmaa. Tässä numerossa on asiaa muun muassa Israelista,
Japanista, Lähi-idästä, Thaimaasta ja Turkista.

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.

4041 0895
Painotuote
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Uutisia

Sansan hallitukseen neljä uutta jäsentä
Annaleena Pakkanen

MEDIALÄHETYS
SANANSAATTAJAT RY:N

Ville Hoikkala Keravalta sekä
teologian maisteri, uskonnon
ja filosofian lehtori Kati Lücke
Tuusulasta.
Uudeksi varajäseneksi valittiin sosionomi-diakoni, tradenomi, lähetyssihteeri Anneli Nieminen Oulusta. Uudet jäsenet valittiin kaksivuotiskaudeksi 2020−2021.
Sansan hallituksen jäseninä jatkavat hallituksen pit-

Annaleena Pakkanen

hallituksesta uusiutuu ensi
vuonna puolet. Yhdistyksen
sääntömääräisessä syyskokouksessa Hyvinkäällä 23.
marraskuuta äänestettiin
hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi teologian
maisteri, toimitusjohtaja Sami
Jalonen Tuusulasta, oikeustieteen maisteri, asianajaja

Annaleena Pakkanen

käaikainen puheenjohtaja,
siviilioikeuden emeritusprofessori Jarno Tepora Vantaalta, myyntipäällikkö Mikko
Hurskainen Hyvinkäältä,
erityisopettaja Susanna Peltonen Tammelasta sekä varajäsenenä erikoislääkäri ja dosentti Pirjo Immonen-Räihä
Kaarinasta.
Sansan hallitus koostuu
kuudesta varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt
erovuorossa olleet kirkkoherra Kari Eskelinen Nastolasta,
toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaa Espoosta sekä varajäsen,
seurakuntapastori Heikki
Repo Kangasalta eivät asettuHannu Vierimaa ja Hannele
Karppinen toimivat ääntenlaskijoina. Sihteerinä oli Erja
Tillgren ja puheenjohtajana
Pekka Kiuttu.

Hallituksen jäsenehdokkaat esittelivät itsensä videolla ennen syyskokouksen alkua. Esittelyvuorossa Sami Jalonen, joka sai äänestyksessä
eniten ääniä.

neet ehdolle.
Syyskokouksessa käsiteltiin myös muun muassa
vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, joita
esittelivät toiminnanjohtaja
Juha Auvinen ja hallintojoh-

taja Timo Lankinen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin
vilkkaan keskustelun jälkeen
pienin muutoksin. Vuosi 2020
on Sansan Aasia elämään -teemavuosi.

Nimikko-ohjelma on oiva lahjaidea
Erkki Salo ja Merja Kauppinen

MONI HALUAA RUKOILLA

kristillisten ohjelmien tekijöiden sekä kuuntelijoiden ja
katsojien puolesta. Rukous
on tärkeää, jotta evankeliumin sanoma tavoittaisi
miljoonien ihmisten sydämet
ja että he löytäisivät pelastuksen Jeesuksessa, oppisivat tuntemaan Raamattua ja
kasvaisivat uskossaan. Usko
syntyy kuulemisesta, mutta
kuulemisen synnyttää Kristuksen sana, vakuuttaa kirje
roomalaisille (10:17).
Rukoilemisen lisäksi medialähetystyötä voi tukea ostamalla nimikko-ohjelman.
Se tarkoittaa, että yksityinen
henkilö tai pienpiiri ostaa valitsemansa ohjelman ennen
sen lähettämistä radiossa tai
televisiossa. Jos Sansalla on
ohjelman ostajan yhteystiedot, saa ostoksesta ”kuitiksi”
lahjoitustodistuksen sähköpostiin tai kirjekuoressa postilaatikkoon.

Uusitussa todistuksessa on
kaksi osaa. Toisen voi antaa
lahjaksi. Siinä on tyhjä rivi,
johon voi kirjoittaa lahjan
saajan nimen. Lahjatodistuksen antaminen vie eteenpäin
tietoa Sansan työstä. Lahjoitustodistuksen toinen osa on
kirjoitettu lahjoittajan nimellä
ja osoitteella. Kummassakin
kerrotaan ostetun ohjelman
nimen tai lahjoituskohteen lisäksi yleensä myös ohjelman
tuottaja ja kieli.
Lisäksi todistuksessa on
tietoa kohdealueesta ja katsoja- ja kuuntelijapalautetta.
Niistä lahjoituskohteista, joiden lähetysajat ovat tiedossamme, lahjoittaja saa myös
ohjelman lähetysaikatiedon.
Se mahdollistaa täsmäaikaisen rukouksen juuri silloin,
kun ohjelma lähetetään.

Lahjoitustodistuksen
ostaminen on helppoa
Jokainen meistä voi olla

Erkki Salo

lähetystyöntekijä, joka vie
evankeliumin sanomaa ja
tuo toivoa tämän maailman
hädän keskelle.

Kirjanpitäjä Pirjo Hyövälti,
miten nimikko-ohjelmia voi
ostaa?
− Meillä on käytössä kolme
tapaa. Helpoin tapa saada
lahjoitustodistus on lahjoittaa Sansan nettisivujen kautta mille tahansa
kohteelle vähintään 90 €
osoitteessa sansa.fi/lahjoituskohteet.
– Ohjelmahinnan 90, 130,
150 tai 300 euroa voi maksaa myös Sansan tilille FI 37
5062 0320 0320 18 ja valita
haluamansa ohjelman viitenumeron. Viitenumerot löytyvät osoitteesta sansa.fi/
lahjoita/viitenumerot, Lähde-lehdestä ja Ristiaalloilla-julkaisusta. Jos valitsee
Sansan mediatyön yleiskannatuksen, minä voin valita
kohteen tarpeen mukaan.

Lahjoitustodistuksessa on kaksi osaa. Ensimmäinen on sinulle itsellesi.
Toisen voit halutessasi täyttää ja antaa esimerkiksi syntymäpäivä-,
nimipäivä- tai joululahjaksi.

Kolmas tapa on soittaa minulle numeroon p. 050 564
3541, tilata ohjelma ja maksaa myöhemmin.

Loistava lahjaidea

Vuosittain ostetaan reilut
3000 nimikko-ohjelmaa.
− Ohjelman tai muun me-

dia-ajan ostaminen on hyvä
lahjavinkki vaikkapa jouluksi
tai syntymäpäiväksi. Tai jos
viettää omia juhlia, voi lahjatoiveeksi kerätä rahaa tiettyyn, itselle mieleiseen ohjelmalähetykseen, vinkkaa Pirjo
Hyövälti.
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Sanan kaukovaikutus
lähetyshistorian valossa
TEOLOGIA Kristinusko levisi paljon luultua aikaisemmin syvälle Afrikkaan ja Aasiaan.

Sari Savela

Risto A. Ahonen

E

urooppa on vuosisatojen ajan
ollut kristinuskon vahvinta
aluetta. Kristinusko vaikutti ratkaisevasti länsimaisen
yhteiskunnan ja kulttuurin muodostumiseen. Kristittyjen määrän
ennennäkemätön kasvu Afrikassa ja
Aasiassa ja samaan aikaan tapahtunut maallistumiskehitys Euroopassa
ovat johtaneet siihen, että länsimaiset
kristityt ovat jääneet vähemmistöön
ja suuri osa (65 %) kristityistä asuu
länsimaiden ulkopuolella ja on ihonväriltään värillisiä. Tämä muutos on
saanut aikaan laajan kansainvälisen
keskustelun historiantulkinnasta sekä
edellisten sukupolvien vaikutuksesta
myöhempien elämään.
Viime aikoina on saatu uutta tietoa
siitä, miten kristinusko on levinnyt
jo ensimmäisten sukupolvien aikana paljon syvemmälle Afrikkaan ja
kauemmas Aasiaan kuin on luultu.

Menestyksen kaudet sekä totaalisen
hävityksen ajat vaihtelevat,
mutta merkillisesti kirkko
näyttää nousevan raunioista
kerta toisensa jälkeen uuteen
elämään.
Afrikan ajaton vaikutus

Afrikkalainen kristillisyys on näkyvästi esillä jo Uudessa testamentissa.
Via Dolorosalla Jeesuksen uupuessa
ristin painon alla yleisön joukosta
ristin kantajaksi temmattiin vahva
afrikkalainen mies, Simon Kyreneläinen. Pietarin helluntaisaarnaa kuuntelemassa oli useita Afrikasta tulleita
pyhiinvaeltajia. Kristinuskon eteneminen heti helluntain jälkeen syvälle
Afrikkaan saa erityistä huomiota
Apostolien tekojen luvussa 8, missä
kerrotaan etiopialaisen hoviherran
kääntymisestä.
Ensimmäisten vuosisatojen aikana
Pohjois-Afrikkaan syntyi kristinuskon vahvimpia tukialueita. Tertullianuksen, Kyprianuksen ja ennen kaik-

Syyrian kristillisellä kirkolla on pitkä historia.

kea kirkkoisä Augustinuksen ajattelu
ja opetus kantaa aina meidän aikaamme asti. Monet Augustinuksen teokset aatehistorian klassikkoina näyttävät säilyttävän paikkansa kaiken uuspakanuudenkin keskellä.

Syvällä Aasian kulttuureissa

Aasiassa varsinkin Kiinan lähetyshistoria on herättänyt huomiota yllättävine käänteineen. Silti Kiinan pitkässä
lähetyshistoriassa näyttää toistuvan
tietty piirre. Menestyksen kaudet
sekä totaalisen hävityksen ajat vaihtelevat, mutta merkillisesti kirkko
näyttää nousevan raunioista kerta
toisensa jälkeen uuteen elämään.
Vuosien 1966–76 kulttuurivallankumouksessa kristinusko pyrittiin
juurineen hävittämään maasta. Aluksi se näytti onnistuvan, mutta muutaman vuoden kuluttua ihmisten hengellinen nälkä alkoi purkautua ennennäkemättömiksi herätyksiksi.
Kristinusko saapui ensimmäisen
kerran Kiinaan 630-luvulla syyrialaisten munkkien toimesta. Syyrialaiset
saivat melko vapaasti toimia Kiinassa lähes pari sataa vuotta, kunnes
hallitsijasuvun vaihtuminen aloitti kristittyjen vainot. Samoin fran-

siskaanimunkkien lähetys saavutti
huomattavaa menestystä varsinkin
mongolihallitsijan Kublai Khanin aikana (1260–1291), mutta työ päättyi
verisiin vainoihin. Kiinan kokemukset varoittavat siitä, ettei koskaan
kannata kiirehtiä julistamaan kirkon
kuolemaa: kirkon tie voi olla nisunjyvän kuolemisen tie (Joh. 12:24), mikä
johtaa kärsimyksen kautta voittoon.
Intian lähetyshistoria antaa myös
paljon ajattelemisen aihetta. Kristinusko levisi jo varhain Intiaan. Ensimmäisten sukupolvien aikana syntynyt
Tuomas-kirkko on pysytellyt sitkeästi
hengissä ja tehnyt kirkon missionaarisuudelle palvelun siinä, että kristinusko voidaan lukea vanhaan intialaiseen kulttuuriin kuuluvaksi eikä sitä
voida pitää jonakin myöhemmin tulleena tuontitavarana.
Kiina ja Intia ovat tyypillisiä tulevaisuuden lähetystyön alueita, maita,
joissa on paljon kristittyjä, mutta väestön kasvaessa lähetystyön tarve on
edelleen huutava.

Syyrian aarteet avautuvat

Pohjois-Syyriaan sekä Eufrat- ja
Tigris-virtojen latva-alueille kehittyi
eräs kristinuskon voimakeskuksista.

Itä-Syyrian (kirkolla useita nimiä) kirkosta kehittyi vertaansa vailla oleva
missionaarinen yhteisö, joka vuosisatojen aikana vei kaikkialle Aasiaan
sanoman Kristuksesta. Itä-Syyrian
kirkko yhdisti lähetykseen korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen
sekä yksinkertaisen elämäntavan. Itäsyyrialaiset kristityt ovat olleet koko
historiansa aikana vähemmistönä
vieraiden uskontojen ja kulttuurien
alaisena. Vainot eivätkä muutkaan
esteet ole kuitenkaan sammuttaneet
heidän lähetysintoaan.
Samaan aikaan kun suurvaltojen
pommikoneet moukaroivat Syyriaa,
historiantutkimuksen avulla rauniokummut ovat alkaneet elää. Syyrialainen teologia, kirkkomusiikki ja kirjallisuus ovat tulleet koko maailman
tietoisuuteen. Monet ovat liittäneet
tämän kaiken Jesajan kirjan (55:11) sanaan: ”Sana, joka minun suustani lähtee, ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän… mitä varten sen lähetän.”
Kirjoittaja on missiologian dosentti.
Häneltä on 2019 ilmestynyt kirja Kirkot
historian murrosvaiheissa.
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Thaimaalainen kuuntelija:

”Sain ohjelmasta rohkaisua
ja apua”

Thainkielisellä Sydänystävä-ohjelmalla on monenlaisia kuuntelijoita Thaimaassa. Tapasin heistä muutaman viime keväänä.

P

Annaleena Pakkanen

ornpan Khanthong ja Burasinee Siripong ovat Bangkokissa asuvat äiti ja tytär. Äiti
hoitaa työkseen vanhuksia,
tytär opiskelee oikeustiedettä. Perheeseen kuuluu myös isä, joka on työmatkojen vuoksi paljon poissa kotoa.
− Pidän musiikin kuuntelusta. Kerran kun etsin sopivaa radiokanavaa,
osuin Sydänystävä-ohjelmaan. Ihmettelin, mikä se oli, sillä se kuulosti niin
erilaiselta. Siinä puhuttiin Jumalasta,
joten jäin kuuntelemaan. Olin hiljattain alkanut käydä kirkossa ja uusi uskova, Pornpan Khanthong muistelee
ensi kosketustaan Sydänystävään.
− Minulla oli paljon huolia ja olin
välillä masentunut. Sain ohjelmasta
rohkaisua ja apua.
Tuosta on yli kymmenen vuotta.
Tytär Burasinee Siripong oli silloin
8- tai 9-vuotias. Äidin myötä hänes-

täkin tuli kuuntelija. Aina kun äiti
kuunteli ohjelmaa, myös tyttö kuunteli – ja kuuntelee edelleen.
− Meillä on vain yksi radio. Äiti
laittaa äänen niin kovalle, että kaikki
kotona kuulevat.
Suomalaisten tukema Sydänystävä on yksi medialähetysjärjestö
FEBC-Thaimaan suosituimmista ohjelmista. Sitä on radioitu lähes 40 vuotta.
Pornpan Khanthong on soittanut
monta kertaa FEBC:n päivystävään
puhelimeen. Joskus hän on pyytänyt neuvoja huoliinsa. Toisinaan hän
on osallistunut kilpailuun tai tilannut
jonkun kirjasen. Myös raamattukirjekurssin hän on suorittanut.
Millaisia rukousaiheita Pornpanilla
ja Burasineella on?
− Rukoilkaa mieheni puolesta,
että hän oppisi tuntemaan Jumalan.
Rukoilkaa perheemme terveysongel-

mien ja myös sairaan äitini puolesta,
Pornpan pyytää.
Burasinee puolestaan pyytää rukoilemaan viisautta ja keskittymiskykyä oikeustieteen opintoihinsa.
− Haluan valmistua ja löytää työtä, jotta voin pitää huolta vanhemmistani.

Rukoilkaa mieheni
puolesta, että hän
oppisi tuntemaan Jumalan.
Miniä tutustutti Sydänystävään
Pariskunta Thanom ja Saun Chaunin
asuvat maalla Sam Phan -nimisen
kaupungin ulkopuolella, suur-Bang-

Seurakuntien määrä moninkertaistunut
buddhalaisessa Thaimaassa
− Thaimaassa ei ole vaikeaa

olla kristitty, sillä meillä on uskonnonvapaus. Vaikeaa on sen sijaan kääntyä
kristityksi buddhalaisuudesta, joka on
niin syvästi sidoksissa thai-kulttuuriin.
Täällä sanotaan: ”olla thaimaalainen on
yhtä kuin olla buddhalainen”, kertoo
Noppakhun Prasobkiatkit, joka johtaa
FEBC-Thaimaan vähemmistökielistä
ohjelmatoimintaa.
Myös hän on taustaltaan buddhalainen. Hän oli viisihenkisessä lapsuudenperheessään viimeinen, josta tuli
kristitty.
Thaimaan noin 70 miljoonasta asukkaasta suurin osa on buddhalaisia, ja
kristittyjä on noin prosentti. Tilastojen
mukaan kirkko on tällä vuosikymmenellä kasvanut nopeasti. Varsinkin seurakuntien määrä on moninkertaistunut:
− Vuonna 2000 seurakuntia oli noin

tuhat, nyt niitä on noin 5000. Ne ovat
enimmäkseen maan pohjois- ja keskiosissa. Ihmiset eivät enää löydä vastauksia siitä, mihin ovat aiemmin uskoneet, vaan he etsivät nyt muualta,
Noppakhun Prasobkiatkit selittää.

Thaimaassa ihmisten täytyy saada
kuulla Jeesuksesta, ja haluamme tehdä radiotyötä
vielä nykyistä enemmän.
Median ansiosta tietoa kristinuskosta on myös saatavilla. FEBC tekee
Thaimaassa radioitavia ohjelmia thain
ja thai isaanin kielellä sekä tuottaa lyhytaalloilla radioitavia ohjelmia 17

kansallisella kielellä.
FEBC-Thaimaalla on puhelinpäivystys, joten joku työntekijä vastaa
aina kuuntelijoiden soittoihin. Palautetta kertyy myös kirjeitse ja viesteinä.
Keskimäärin kuuntelijoilta tulee noin
2000 yhteydenottoa kuukaudessa.
Kristinuskosta kiinnostuneille on
tarjolla raamattukirjekurssi, jota käy
tällä hetkellä yli 23 000 opiskelijaa. Ja
kun kuuntelija haluaa löytää kotinsa läheltä seurakunnan, järjestö auttaa
myös siinä. Usein joku työntekijä lähtee mukaan kirkkoon.
− Haluan kiittää suomalaisia siitä,
että olette tukeneet työtämme vuosien ajan. Thaimaassa ihmisten täytyy
saada kuulla Jeesuksesta, ja haluamme tehdä radiotyötä vielä nykyistä
enemmän, Noppakhun Prasobkiatkit
sanoo.

kokin lähettyvillä. Heillä on kolme
aikuista lasta: kaksi tytärtä ja poika.
Saun hoitaa taloa ja vihannespuutarhaa mutta saa myös eläkettä.
Thanom pitää huolta kodista ja
lapsenlapsesta.
He ovat syntyjään buddhalaisia. Thanom kertoo toimineensa
aikoinaan meediona, jolloin tietyt
henget puhuivat hänen kauttaan.
Melko nuorena hänellä oli myös
sydänongelmia, joihin ei meinannut löytyä apua.
Kerran eräs kristitty tehtaanomistaja, joka toimi myös pastorina, kysyi, haluaisiko hän tutustua
Jumalaan. Kun Thanom hyväksyi
Jumalan elämäänsä, hänen terveytensä koheni. Välillä hän eli
kauempana Jumalasta ja sydänvaivat palasivat. Kun hän ryhtyi jälleen käymään kirkossa, myös ter-

Annaleena Pakkanen

− Media on hyvä väline Jumalan valtakunnan työssä, vakuuttaa FEBC-Thaimaan
vähemmistökielistä ohjelmatoimintaa
johtava Noppakhun Prasobkiatkit. Myös
hän kuunteli Sydänystävää jo ennen kuin
aloitti FEBC:ssä.
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Annaleena Pakkanen

veydentila parani.
Sydänystävä-ohjelmaan Thanom ja
Saun tutustuivat miniänsä kautta. He
kuuntelevat ohjelmaa joka päivä, jos
vain ovat kotona. Saun kuuntelee pihan katetulla kuistilla ja Thanom keittiössä, jossa on toinen radio.
− Saan ohjelmasta virkistystä ja
rohkaisua, kun olen väsynyt tai ahdistunut. Olen myös oppinut Raamatusta uusia asioita, Saun sanoo.
Thanom kertoo päivästä, jolloin
hän oli hyvin sairas ja kuuli joutuvansa sairaalaan. Hänelle tuli huoli perheen pärjäämisestä ilman äitiä.
Hän avasi radion, ja Sydänystävässä
luettiin juuri Raamatusta: ”Minä olen
kuullut rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi.” (Jes. 38:5).
− Ohjelma muistutti, että kaikkien
ongelmien kanssa voi kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla apua, Thanom
sanoo.
Sansan joulukeräyksen tuotolla tuetaan
Sydänystävä-ohjelmaa ja muuta
Aasian perheradiotyötä.

Miljoonakaupunki Bangkok ei koskaan nuku. Myös FEBC-Thaimaan
toimisto sijaitsee pääkaupungissa. Yksi järjestön suosituimmista
ohjelmista on Sydänystävä, jota tuotetaan ja radioidaan suomalaisvaroin. Sansa osallistuu myös jälkihoitotyön kustannuksiin.
Annaleena Pakkanen

Burasinee Siripong (oik.) haaveilee urasta valtion virkamiehenä, mutta sitä ennen
pitää läpäistä vaativa pääsykoe. Sydänystävän tuottaja Penprapha Tangsirisatian
(vas.) tapasi FEBC:n toimistolla Burasineen ja tämän äidin Pornpan Khanthongin.

Ilkka Kastepohja

− Pyydän rukousta Saunin terveyden puolesta, sillä hänelle on tehty sydänleikkaus. Rukoilkaa myös kahden vävymme puolesta. He eivät vielä tunne Jeesusta, sanoo Thanom Chaunin
(toinen vas.). Häntä haastattelee Annaleena Pakkanen.
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Megatrendit voivat jopa
edistää lähetystyötä

Kaupungistuminen, digitalisaatio, sosiaalinen media, ekologinen uhka, pakolaiskriisi, väestön kasvu Intiassa ja Afrikassa ja
väheneminen Euroopassa. Nämä ovat megatrendejä, maailmanlaajuisia ilmiöitä, jotka muuttavat yhteiskuntaa.

L

Liisa Heinänen
ähetysväki pohti megatrendien vaikutusta lähetystyöhön
Yhteinen missio -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtuman
järjestivät Suomen lähetysneuvosto
yhdessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston, Suomen Evankelisen Allianssin ja Suomen vapaakristillisen
neuvoston kanssa.
Yksi keskusteluryhmistä eli työpajoista keskittyi pohtimaan megatrendejä, mutta niitä sivuttiin muissakin
keskusteluissa, koska me elämme niiden keskellä.
− Trendit eivät saa ottaa otetta
meistä vaan me otamme otteen niistä,
Kari Tassia Youth With A Mission eli
Missionuoret-järjestöstä määritti.
Häntä itseään on työllistänyt yksi
megatrendeistä eli pakolaistulva.
Hän on ollut luomassa pakolaisia
auttavia verkostoja Euroopassa. Järjestöllä on ollut lyhyissä työjaksoissa
yli 3 000 ihmistä, jotka toimivat yhteistyössä pakolaisjärjestöjen kanssa.
Samanlaisia verkostoja on luotu muihinkin maanosiin.
Kari Tassia kehotti pitämään silmät auki muutoksessa ja rukoilemaan
viisautta, mitä kristittyjen pitäisi tehdä.
− Jumalalla ei ole ongelmia vaan
suunnitelmia.

Saarna kännykkään

Toista megatrendiä digitalisaatiota
pohdittiin omassa työpajassaan Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi
Viuhkon alustuksen pohjalta.
− Digitalisaation kasvu on huimaa. Kristityt voivat hyödyntää sitä
olemalla kehityksen kärjessä luomassa laadukkaita sisältöjä digitaaliseen
mediaan. Toisaalta kristityt voivat
mennä mukaan jo olemassa oleviin
sosiaalisen median ryhmiin keskustelemaan, Viuhko veti yhteen työpajan
antia.
Timo Keskitalo Patmos Lähetyssäätiöstä kertoi esimerkin älypuhelimen käytöstä.
− Kun turvapaikanhakijat tulivat
Suomeen, heillä oli taskussaan äly-

Jari Sippola

Suomen Lähetysneuvoston 100-vuotisjuhlaa vietettiin Kalevan kirkossa Tampereella 12. lokakuuta

kännykkä ja vähän rahaa. Nyt yksi
kristityksi kääntynyt turvapaikanhakija saarnaa kännykkäänsä evankeliumia. Hänen yleisönsä on Afganistanissa. Hänen puheellaan on 4 000
seuraajaa.

Jumalalla ei ole
ongelmia vaan
suunnitelmia.
Kaupungit kasvavat

Missä elävät he, joita evankeliumi
on tavoittanut vähiten? Tätä kysyi
Operaatio Mobilisaation toiminnanjohtaja Arno Alajoki. Vastaus liittyy

yhteen megatrendiin eli kaupungistumiseen.
Tällä hetkellä maailman väestöstä 55 prosenttia asuu kaupungeissa.
Vuonna 2050 prosenttiosuuden arvioidaan olevan 68. Kaupungit kasvavat nopeimmin Aasiassa ja muslimimaissa.
Sansan toiminnanjohtaja Juha
Auvinen kertoi Sansan siirtäneen
työnsä painopisteen jo noin kymmenen vuotta sitten Aasiaan juuri tästä
syystä.
− Aasiassa elää yli 60 prosenttia
maailman väestöstä ja yli 80 prosenttia heistä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, Auvinen totesi.
Jo nyt eteläisellä pallonpuoliskolla asuu 66 prosenttia maailman väestöstä ja osuus kasvaa etelän hyväksi.
− Jos Afrikan ja Latinalaisen Ame-

rikan kirkot voimaannutettaisiin lähetystyöhön, alkaisi tapahtuma rytinällä, Alajoki uskoi.

Yksi sanoma vai kuppikuntia

Yhteinen missio -tapahtuma oli
samalla Suomen lähetysneuvoston
100-vuotisjuhla. Vuonna 1919 perustetussa Suomen lähetysneuvostossa
on 30 jäsenjärjestöä, jotka edustavat
luterilaisia, ortodokseja ja vapaiden
suuntien kristittyjä.
Suomen evankelisluterilaisen Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja
Jaakko Rusama toi esiin, että kristillinen kirkko on jakautunut 42 500 yhteisöön.
− Onko meillä yksi sanoma vai
42 500 kuppikuntaa, joista jokainen
uskoo olevansa oikeassa, hän kysyi.
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Rukouskalenteri
joulukuu 2019 – helmikuu 2020
Tervetuloa rukoilemaan medialähetystyön puolesta!
Leikkaa rukousaiheet talteen lehdestä tai tulosta osoitteesta
sansa.fi/esirukoukset. Rukouskalenteria voi tilata myös
Sansan toimistosta, p. 019 457 7700 tai sansa@sansa.fi.

Rukousaiheita
1. Kiitämme Jumalaa vuodesta 2019.

Rukoilemme viisautta ja johdatusta
Sansan työhön, kun käymme vuoteen
2020.

2. Kiitämme yhteistyöstä seurakun-

tien kanssa. Rukoilemme vastuunkantajille viisautta, kun he päättävät
muun muassa lähetystyöhön liittyvistä asioista.

3. Herra, siunaa ja vahvista Sansan

9. Rukoilemme Mikael Tunérin puo-

lesta, kun hän ohjaa SAT-7 Pars -kanavan tadžikinkielisen opetusohjelman
kuvauksia Pietarissa 10.−16.1.2020.

10. Sansan seuraava valtakunnalli-

18. Herra, varjele Etiopian afarinkie-

12. Rukoilemme lisää vapaaehtoisia

ta Sansan tulevan toiminnanjohtajan
rekrytointi- ja valintaprosessiin.

7. Rukoilemme Eila Murphyn

Sansan ruotsinkieliseen työhön. Tarvetta on muun muassa käännöstehtäviin ja seurakuntavierailuihin.

13. Kiitos Intiassa nähtävästä hindin-

kielisestä Sinun toivosi -keskusteluohjelmasta. Rukoilemme, että tv-ohjelman välityksellä yhä uudet intialaiset
löytävät elämäänsä toivon.

14. Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja

Keski-Aasiassa on paljon heitä, jotka
etsivät elämän tarkoitusta. Rukoilemme, että tänäänkin moni löytää SAT7:n tv-ohjelmat ja kuulee rakastavasta
Jumalasta.

puolesta, kun hän kouluttaa FEBC:n
mongolialaista, filippiiniläistä ja kahta
kambodžalaista työtekijää tekemään
media- ja vaikuttavuustutkimusta.
Rukoilemme, että koulutus auttaa
kehittämään myös mediasisältöjä.

15. Rukoilemme Mongolian perhe-

8. Kiitämme jo solmituista yhteis-

yhteistyöstä. Kiitos, että kaikki kirkon
suomenkieliset lähetysjärjestöt osallistuivat vuoden 2019 Run for Missions
-juoksuhaasteeseen. Rukoilemme,
että vuonna 2020 mukaan tulee jo yli
sata juoksijaa.

työsopimuksista Päivi ja Ilkka Kastepohjan työn tukemiseksi. Rukoilemme heille ja muille Sansan lähetys- ja
projektityöntekijöille lisää esirukoilijoita ja taloudellisia tukijoita.

Evankeliumi
Evankeliumi

11. Vuonna 2020 juhlitaan Suomen

4. Rukoilemme varjelusta ja terveyttä

6. Rukoilemme viisautta ja johdatus-

Sansantyön
työnvaikutusalue
vaikutusalue
Sansan

17. Rukoilemme Seinäjoella

kansallisia työntekijöitä: Oksana
Dyba Venäjällä, Nenad Hadžihajdic
Kroatiassa ja Parastoo Poortaheri
Kyproksella.

5. Kiitämme Jumalaa Sansan
hallituksen jäsenistä, jotka antavat
paljon aikaansa lähetystyön hyväksi.
Pyydämme heille viisautta ja voimia.

Rohkeus

nen kolehtipyhä on 8.3.2020. Pyydämme johdatusta ja apua kolehtipyhän valmisteluihin.
Toivoa naisille -työn 20-vuotista
taivalta. Rukoilemme juhlavuoden
puolesta sekä Pirkkalassa 25.4. että
Äänekoskella 26.4. pidettävien konferenssien valmisteluiden puolesta.

Sansan lähetys- ja projektityöntekijöille: Elina Braz de Almeida, Marja-Liisa Ezzine, Päivi ja Ilkka Kastepohja,
Eila Murphy, Sirpa Rissanen, Mikael
Tunér, Tiina Virtanen sekä Eeva ja Jari
Vähäsarja.

Rukous

radio Wind FM:n työntekijöiden puolesta. Pyydämme apua Itä-Mongolian
radioasemia jo pitkään vaivanneisiin
teknisiin ongelmiin.

16. Kiitämme lähetysjärjestöjen

16.−17.5.2020 pidettävien Medialähetyspäivien valmisteluiden puolesta.
listen ohjelmien tuottajaa sekä amharan- ja oromonkielisten ohjelmien
tuottajaa, joiden henkeä on uhattu.

19. Pyydämme viisautta kumppa-

neillemme Indonesiassa, Taiwanilla
ja Thaimaassa, kun ne kehittävät
mobiilisovelluksia.

20. Herra, siunaa Thaimaahan ja Aasian perheradiotyöhön suuntautuva
Sansan joulukeräys.

21. Rukoilemme johdatusta, kun

Sansassa mietitään, pitäisikö etsiä
nykyistä tehokkaampia ja ajanmukaisempia toimitiloja.

22. Kiitämme Jumalaa seniorityön-

tekijöistä, vapaaehtoisista aluetyöntekijöistä, Sansa-, Toivoa naisille - ja
Domini Life -lähettiläistä sekä muista
vapaaehtoisista, jotka vierailevat
seurakunnissa. Rukoilemme lisää
vierailijoita erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

23. Rukoilemme voimia, terveyttä ja
työn iloa jokaiselle Sansan työntekijälle.

24. Kiitämme lähetysjärjestöjen ja

kirkkojen yhteistyöstä Mekong-joen
alueella Aasiassa. Rukoilemme yhä
syvempää kumppanuutta Sansan,
paikallisten luterilaisten kirkkojen ja
mediajärjestöjen kesken.

25. Rukoilemme Indonesian kriisi-

radiotiimin puolesta. Anna luonnonkatastrofin sattuessa tehtävän kriisiradiotyön johdattaa uusia ihmisiä
Kristuksen tuntemiseen.

26. Herra, tuomme eteesi Sansan

talouden. Rukoilemme, että voimme
toteuttaa ulkomaisten kumppanien
kanssa sovitut hankkeet.

27. Rukoilemme, että Mongoliassa

ovet pysyvät avoinna kristinuskolle,
vaikka viranomaiset ovat kiristäneet
vaatimuksia.

28. Herra, näet ihmisten hädän Syyriassa ja pakolaisleireillä. Rukoilemme
rauhaa ja että kristilliset arabiankieliset mediasisällöt antavat toivon
pilkahduksia pahan keskelle.

29. Rukoilemme johdatusta, kun

Sansassa suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Auta näkemään, mihin
keskittyä ja mistä luopua.

30. Rukoilemme kumppanimme

TWR:n johtajille viisautta työn
suunnitteluun nopeasti muuttuvassa
mediaympäristössä.

31. Herra, anna viisautta niin ulko-

maisille kumppaneille kuin Suomessakin, kun avaintehtävissä toimivia
työntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä
jää eläkkeelle. Johdata oikeat ihmiset
oikeisiin tehtäviin.

Kiitos rukoustuestasi!
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Paluupostia

Intialainen kuuntelija:

”Ilman radiota en olisi
koskaan kuullut Jeesuksesta”

7

4
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Kuuntelija- ja katsojapalautetta

1

ARABIA Olen muslimiäiti, ja
lapseni ovat katsoneet SAT-7
Kids -kanavaa jo parin vuoden
ajan. Se on ainoa kanava, jota
annan heidän katsoa, koska voin täysin
luottaa siihen, että kanavalta ei tule moraalittomuutta, joka pilaisi heidät. Luotan
teihin täydellisesti. Ohjelmat ovat ihania
ja myös hyödyllisiä. Sekä lapset että minä
olemme hyötyneet myös kouluohjelmistanne. SAT-7 Kids

2

FARSI Haluan kertoa teille,
rakkaat SAT-7 Parsissa, että
rukoilin kokosydämisesti ja aloin
uskoa Jeesukseen. Nyt olen uskova. Ylistys Herralle, ja kiitos teille, jotka
olette niin kunnioitettavasti ohjanneet
minua eteenpäin. Asun pienessä ja syrjäisessä kylässä Iranissa, ja tänä iltana saan
elää Jeesuksen seurassa. SAT-7 Pars

4

JAPANI Kiitos ohjelmistanne. En käytä enää buddhalaisia rukouksia vaan rukoilen
Jumalaa omin sanoin, sillä nyt
uskon Jeesukseen Kristukseen. Tämän
vuoden alusta lähtien olen tullut yhä
vakuuttuneemmaksi siitä, että Jeesus
on minun Vapahtajani. Sitä on vieläkin
vaikea uskoa, koska olin aiemmin täysin
omistautunut buddhalaisuudelle, mutta

5

KHARIA Kun kuulin ohjelmanne ensimmäisen kerran, olin
aivan innoissani, että meidänkin
kielellämme on radio-ohjelma!
Myös lapset kuuntelevat mielellään.
Olemme nähneet muutoksia heissä, sillä
nykyään he käyttäytyvät paremmin, tottelevat ja kunnioittavat meitä vanhempia.
Se johtuu siitä, että kuulemme säännöllisesti Jumalan sanaa. Kerromme näistä
siunauksista muillekin, että he kuuntelisivat ja tulisivat siunatuiksi. TWR-Intia

6

THAI Kuuntelen Sydänystävä-ohjelman yleensä netistä
palattuani töistä. Myyn sianlihaa
torilla. Ohjelma on ollut valtava
siunaus perheellemme – suuri kiitos!
Vuosi sitten äitini ja sukulaistyttö olivat
vakavassa onnettomuudessa ja kuukauden sairaalassa. Oli vaara, että tytön jalka
pitäisi amputoida. Kuuntelin ohjelmanne sinä päivänäkin ja soitin pyytääkseni esirukousta. Sain teiltä puhelussa
rakkautta ja myötätuntoa. Sukulaiset ja
kyläläiset ihmettelivät tyyneyttäni, kun
kaikki muut olivat hädissään. Vanhempi
siskoni perheineen oli aina ollut kristinuskoa vastaan, mutta tuona aikana
sain kerrottua siskolle Jeesuksesta. Hän
oli jopa tuonut sairaalaan poppamiehen
auttamaan äitiä ja tyttöä. Minä rukoilin paljon. Kuukauden ja kahden päivän
päästä sekä äiti että sukulaistyttö pääsivät
sairaalasta. Se oli selvä ihme! Silloin sisko
ja hänen perheensä kääntyivät kristityiksi.
Kiitos sieluani ravitsevasta hengellisestä

opetuksesta, jota saan teiltä kotisivuilla,
Facebook Liven kautta ja muilla alustoilla.
Yritän joka päivä saada tilaisuuksia evankelioida kylämme sadan perheen ihmisiä.
FEBC–Thaimaa

7

TURKKI Minulla oli isäpuoli,
joka käytti minua hyväkseen.
Kun kasvoin vähän vanhemmaksi,
minut pakotettiin vaimoksi paljon
vanhemmalle miehelle, joka on alkoholisti.
Hän ei ollut työssä, joten minun piti ansaita jotain. Koska en ollut saanut käydä
koulua, oli vaikeaa löytää töitä, ja siksi
aloin siivota koteja. Kerran mieheni raiska-

si minut ja tulin raskaaksi. Hän pahoinpiteli minua raskauden viimeisen kuukauden alkuun saakka, ja silloin niin pahasti,
että jouduin sairaalaan pariksi päiväksi.
Vauva syntyi kuukauden liian aikaisin. En
uskaltanut kertoa sairaalan poliisille, mitä
oli tapahtunut, vaan valehtelin. Samassa
sairaalahuoneessa kanssani oli ystävällinen nainen, joka kuunteli ohjelmianne.
Kysyin, oliko hän kristitty, ja hän sanoi,
että on. Sitten pääsin kotiin. Jonkin ajan
päästä muistin Toivoa naisille -ohjelmanne
ja aloin kuunnella sitä. Tyttäreni on nyt
2-vuotias. Olen päättänyt antaa sydämeni
Jeesukselle. TWR

Asun pienessä ja syrjäisessä kylässä Iranissa,
ja tänä iltana saan elää Jeesuksen seurassa.

Pirjo Juntunen

3

GUJARATI Kuuluimme aiemmin mieheni ja tyttäreni kanssa
valtauskonnon piiriin. Olemme
köyhiä maanviljelijöitä. Minulle
tuli kovaa kipua vatsan alueelle. Kävin
monien lääkäreiden ja myös poppamiesten luona. Rahaa kului paljon. Apua ei
tullut, ainoastaan levottomuutta. Sitten
eräs tapaamani ihminen sanoi, että Toivoa
naisille -ohjelmien kautta monet ovat
saaneet siunauksen. Jäin miettimään sitä.
Emme omistaneet radiota, mutta lainasin
naapurilta. Kuuluvuus ei ollut oikein
hyvä, mutta kuulin selkeästi tämän:
“Jeesus kolkuttaa sydämesi ovella. Avaa
sydämesi hänelle, ja vapaudut tuskasta ja
murheesta.” Silloin polvistuin ja annoin
elämäni Jeesukselle. Ihme tapahtui. Viikon
kuluttua kipu oli kokonaan poissa. Tiedän,
että ilman radiota en olisi koskaan kuullut
Jeesuksesta! TWR-Intia

jouduin huomaamaan, että se oli tyhjää.
Seurakunta, FEBC:n ohjelmat ja FEBC:n
raamattukirjekurssi tukevat uskoani
aivan valtavasti. Mutta – en ole julkisesti kääntynyt kristityksi vielä, vaan olen
muiden silmissä edelleen buddhalainen.
En tietenkään enää suorita mitään siihen
kuuluvia menoja. Toivon niin, että voisin
päästä siitä kokonaan eroon, mutta en
pysty. Tämä on rasittavaa ja hämmentävää. Onko minulla silti oikeus uskoa
Jeesukseen, vaikka en osaa tehdä lopullista
päätöstä? Onko minulla lupa kuunnella
ohjelmianne, lukea Raamattua ja rukoilla
Jumalaa kuten nyt teen? Opetattehan
minua. Kiitos. FEBC-Japani
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Kainuusta kajahtaa uskollisuus ja
rakkaus medialähetystyötä kohtaan
Seniorityöntekijä Seija Uimonen ja mediatuottaja Merja Kauppinen kiersivät lokakuun lopussa Kainuussa tapaamassa
Sansan työn ystäviä. Matkaa kertyi yli 2000 kilometriä, paikkakuntia ja lähetystilaisuksia oli yhteensä kahdeksan.
Teksti ja kuvat: Merja Kauppinen ja Seija Uimonen

L

ähetystilaisuuksien rakenne oli
jokseenkin sama eri paikkakunnilla.
Seurakunnan edustaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden. Merja dramatisoi kuuntelijapalautteita,
milloin Intiasta, milloin Lähi-idästä ja kertoi
Sansan ja yhteistyökumppaneiden työstä.
Seija jakoi Sanaa:
− On se ihmeellistä, että vaikka Jumala
riittää itselleen, haluaa hän silti käyttää meitä
lähetyksessä – evankeliumin kertojina, esirukoilijoina, lähettäjinä ja lähtijöinä. Hän antaa
meille palvelemisen ilon. Jumalalla on yhä
meille tehtävää, koska olemme elossa.

Merja Kauppinen dramatisoi
kuuntelijapalautetta.

Olemme Kuhmossa, Seijan lähetysuran alkujuurilla ja vierailemme
Annikki Seppäsen kauniissa kodissa. Ennen eläkkeelle jäämistään Annikki toimi opettajana. Hän oli ensimmäisiä, joille 1960-luvun lopussa
heräsi ajatus, että Seijalle on saatava lähettäjärengas, jotta nuori sananjulistaja voisi tehdä kokopäiväisesti evankelioimistyötä. Rengas saatiin
koottua vuonna 1973, ja siihen
liittyi ystäviä muistakin Kainuun ja Suomen seurakunnista.
Kuhmolaiset ottivat Seijan ottotytökseen.

Annikki Seppänen (oik.)
on Seija Uimosen
pitkäaikainen tukija.

Suomussalmen Ämmänsaaressa kerrostaloasunnossa asuu Hilja
Pyykkönen. Hän on ollut aktiivisesti mukana Sansan joukoissa, tullut
kuuntelemaan Seijaa ja majoittanutkin häntä monet kerrat. Nyt vuodet
ovat verottaneet osansa, ja Hilja jäi ensimmäistä kertaa pois lähetystilaisuudesta. Mutta hänen rakkautensa Seijaa, Sansaa ja lähetystyötä kohtaan jatkuu. Hän vakuutti iloisena, että hänen tehtävänsä on nyt rukoilla.
Rukous on helppo ja käytännöllinen tapa rakastaa toista ja tehdä
lähetystyötä. Seija Uimonen (vas.) ja
Hilja Pyykkönen.

Kajaanista löytyy pariskunta, joka on tehnyt valtavasti työtä Sansan hyväksi. Pirkko ja Jarmo Halonen ovat tehneet käsitöitä, keränneet tavaroita ja pitäneet lukuisia arpajaisia, jotta evankeliumia voitaisiin kertoa median välityksellä. He ovat uskollisesti matkanneet eri
puolille Suomea Sansan Medialähetyspäiville, missä he ovat tuttu ja
iloinen näky.
– Niin kauan kuin terveyttä riittää, tullaan kyllä, huikkaa Pirkko.

Pirkko ja Jarmo Halonen ovat antaneet kekseliäisyytensä ja
lahjansa medialähetystyön hyväksi.

Kajaanissa asuvat myös Laila ja Heikki Mustonen. Heikki tuli uskoon Sansan perustamisvuonna 1973, ja siitä lähtien hekin ovat olleet
niin Seijan kuin Sansankin mukana. Noihin aikoihin seurat saatiin nopeasti pystyyn, milloin kenenkin kotiin, ja herätystä oli paljon. Heikki
on myös vetänyt Kajaanissa Sansan radiopiiriä 20 vuotta, mutta viitisen vuotta sitten vetovastuu siirtyi Jarmo Haloselle.
Kainuun ystävien nimilista on pitkä. Erityiskiitokset sydämellisyydestä ja vieraanvaraisuudesta saavat Lyyli ja Eero Koistinen sekä
Raija ja Reijo Pulkkinen Kuhmosta sekä Martta Heikkinen Kajaanista. Siunaus olkoon kaikkien teidän kanssanne!
Tapasimme matkallamme myös pariskunnan, joka on Sansan perustamisesta lähtien tukenut työtä. Sairaudet ovat eristäneet heidät
kodin seinien sisäpuolelle ja rajoittaneet monella tavalla elämää. Niinpä heille oli tullut aika, jolloin he joutuivat lopettamaan tukensa Sansalle. Rouva kertoi, että hän itki päätöksen tehdessään.
Löytyykö nyt ihmisiä, jotka astuvat niiden tilalle, joiden tehtävä on
päättynyt tai päättymässä? Jumala tarvitsee yhä heitä, jotka ovat valmiit auttamaan. Ehkä hän kutsuu nyt sinua. Jos et voi lähteä lähetystyöhön, voit rohkaista lähettejä.
Jos et voi auttaa
käytännön tehtävissä, voit innostaa toisia. Jos et
voi antaa varoja,
voit rukoilla.

Laila ja Heikki Mustonen ovat uskollisia medialähetystyön ystäviä.
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Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien
Putiikkiin!
Kun teet ostoksesi täällä, olet mahdollistamassa ilosanoman ja avun viemisen sinne,
missä sitä eniten tarvitaan.
Nyt on aika hankkia hyvää lukemista
talven kylmiin iltoihin sekä itselle että lapsille.
Tutustu ja tee löytöjä – anna hyvän kiertää!

Monta tapaa tehdä
hankintoja Putiikista!
TOIMI NÄIN:
1) Tilaa sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
2) Tilaa netin kautta: lahetyskauppa.fi
3) Tilaa puhelimitse:
puh. 050 564 3541 (ma–pe klo 9–15)
4) Tule käymään Hyvinkäällä, os.
Munckinkatu 67. Myymälä on avoinna
keskiviikkoisin klo 10–15.

sansa.fi

UUTUUKSIA JA TARJOUKSIA
Maarit Eronen –
Jane Jones
Kadun kukka
18 € UUTUUS!
Prostituutiosta
vapauteen. Vuoden kristillinen
kirja 2019.
Saara Kinnunen
Äidin ikävä 27 €
UUTUUS!
Juha Vähäsarja
Keskelle elämään
15 € UUTUUS!
66 hartautta
koottu jokaisesta Raamatun kirjasta.
Päivän Tunnussana 2020 6,50 €
UUTUUS!
Vuoden jokaiselle päivälle kaksi
raamatunlausetta. Kartonki, pieni koko: 8 cm x 12 cm.
Pia Rendic
Ihmiskaupan kasvot 5 €
TARJOUS!
Vie lukijansa ihmiskaupan maailmaan Euroopassa ja erityisesti
Kyproksessa, jossa kirjoittaja on
työskennellyt ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa keskuudessa.
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.

Sari Savela
Seinäkalenteri
2020 10 €
TARJOUS!
Upea kukkakuva jokaiselle kuukaudelle. Nimipäivät ja kirkkovuoden tekstit. Joka
kuukaudelle raamatunlause.
Kierresidonta.

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 €.

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon
Raamattu kannesta kanteen
-radio-ohjelman pohjalta kirjoittamia Raamattu elämään -sarjan
kirjoja on ilmestynyt 54.
TARJOUS! Koko sarja 540 €
(Yksittäin 17,90 €/kpl).

Raamattu elämään
-sarjasta: Uskon
jalo kilpailu 17,90€
1. ja 2. Timoteuskirje
Särkyneen sydämen profeetta
17,90 €. Jeremia ja
Valitusvirret
Jukka Norvanto
Hedelmästään puu tunnetaan
25 € UUTUUS!
Kirjan mukaan parhaiten hedelmää tuottavat puun oksista ne,
joissa on sopivasti taakkaa taivuttamaan niitä sivulle.
Rajatonta rakkautta 4 €
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 €
TARJOUS!
Tahtoisin antaa anteeksi 3 €
TARJOUS!
Mailis Janatuinen
Salomo 27 €
UUTUUS!
Valtakunta etsii
taistelijoita
Juha Vähäsarja
Joka päivä.
Varjelet tieni 25 €
Lapsen lailla 9 € TARJOUS!
Mari Ahvenjärvi
Koko perheen hartauskirja 25 €
Jan-Erik Lindqvist
Jumalan haltuun 7 € TARJOUS!
Kirjoitukset perustuvat Jan-Erik
Lindqvistin radiossa esittämiin
kiitettyihin aamuhartauksiin.
Raamattu, Grafiitti 29 €
Keskikokoinen v. 33/38-kään-

nös. Väri Grafiitinharmaa.
Kaksivärinen painatus
eli purppuranpunaisella: kirjojen otsikot, lukujen numerot sekä niiden alussa
olevat tiivistelmät aiheesta, sekä
rinnakkaispaikka- ja alaviittausten merkit.
Raamatun lopussa Raamatun
ajan mitat, painot ja rahat, Raamatun sanasto sekä värilliset
Raamatun ajan kartat. Sivukoko
122 x 180 mm. Nidottu.

LAHJAKIRJOJA

TARJOUKSIA

LAPSILLE ja
VARHAISNUORILLE

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.
Michael Coren
Radikaalin islamin sota
kristinuskoa vastaan 5 €

Sari Savela
Sanoja sinulle – Onneni on 17 €
Riitta
Lemmetyinen
Kyynel ja kiitos
25 € UUTUUS!
Pieniä tarinoita
suurista asioista.
Minna Ala-Heikkilä
Eikä sinua enää ole 26 €
TARJOUS!
Lapsensa menettäneet kertovat.

Emma Segal - CPH:n
toimituskunta
Kuva siirtyy sanaan
17,00 €
UUTUUS!
Raaputa tarra ja väritä. Yli 1000 tarraa.
Connie Palm
101 aarretta Raamatusta
jotka jokaisen lapsen pitäisi
kuulla.
14,90 € UUTUUS!
B.A. Jones − Gill Guile
Löytöretkellä Raamattuun
14,90 €
Satoja etsittäviä kohtia.
Kovakantinen.
Michael Berghof
100 rakasta raamatunkertomusta 12 €
Yli 3-vuotiaille.
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Martina Steinkühler –
Angela Holzmann
Ihanaa, että löysit minut! 5 €
TARJOUS!
Pieni kertomus suurta pelkoa
vastaan. Kertoo psalmin 23 avulla Daavidista ja hänen lampaistaan niin yksinkertaisesti, että
pienimmätkin ymmärtävät.
Jerry B. Jenkins
Lento seikkailuun -sarja:
7 € /kpl TARJOUS!
Syöksy Ihmissyöjälaaksoon
Tuho Yukonin territoriossa
Sopivat n. 10-vuotiaille.
Jan Godfrey –
Paula Doherty
Iso tarrakirja –
Raamatun kertomuksia 12 €
Yli 250 tarraa.
Betham James ja Paula Doherty
Iso puuhakirja – Raamatun kertomuksia 12 €
Puuhaa ja pohdittavaa.
Rhona Davies – Mirja Sèvon
(suom.)
Uskon ja toivon kertomuksia
lapsille 17 €
Alle kouluikäisille ja alakoululaisille.
Sophie Piper – Angelo Ruta
Kymmenen käskyä 12 €
Kirjaan on koottu runoja ja Raamatun lainauksia, jotka yhdessä
pirteän piirroskuvituksen kanssa havainnollistavat kymmentä
käskyä. Alle kouluikäisille.
Nina Ramstadius –
Jari Välkkynen
Minä lapsi pienoinen… 6 €
Kauniita iltarukouksia. Vihkonen,
sisältää kirjekuoren.
Jatta Pöyhönen –
Niina Honkanen
Enkelin siivin 6 €
Runovihkonen, sisältää
kirjekuoren.

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki
Häikäisevän kirkas, cd 20 €
Jatkoa Ylistys-levylle. Sovitukset Markku Perttilä. Upeat solistit, soittajat ja EtCetera-kuoro
luovat jälleen huikean musiikillisen matkan.

KORTTEJA

1

Sansan hengelliset kortit
1-os 1 €/kpl tai 5 €/10 kpl (voi
olla lajitelma erilaisia kortteja).
TARJOUS!
2-os 2,20 €/kpl tai 10 €/10 kpl
TARJOUS!

2
3

1-osaiset:
1) Tyttö Kiinasta, lähetyskortti.
Kannessa: Rukoile – Odota – Luota. Kuva: Shutterstock.
2) Kolme ruusua, kannessa: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon
sinua. Kuva: Eeva-Liisa Luoto.
3) Tilhi, kannessa: ”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät
ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon ja silti teidän taivaallinen
Isänne ruokkii ne.” (Matt. 6:26).
Kuva: Terho Pelkonen.
4) Virtaava vesi, kannessa: ”Virta
ja kaikki sen haarat ilahduttavat
Jumalan kaupunkia.” (Ps. 46:5).
Kuva: Ari Suomi.
5) Ystävälle, takana: ”Ystävällinen katse ilahduttaa mielen.”
(Snl. 15:30). Kuva: Shutterstock.
Sansan 2-osaisia:
6) Rusokirsikka, kannessa: Sydämelliset onnittelut. Sisällä: ”Herra
sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari joka auttaa. Hän ilolla
iloitsee sinusta, hän on ääneti,
sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee.” (Sefanja 3:17). Kuva: Anne Rajala.
7) Ruusu, kannessa: Onnea. Si-

Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise, cd 15 € /kpl
tai 100 € /
10 kpl
Sansa on
tuottanut
Pekka Simojoen Nordic Praise
-levyn farsin kielellä. Laulajana
mm. Gilbert Hovsepian.
Mirja Lassila
Kun minulla on
sinut, cd 20 €
UUTUUS!
Pekka
Laukkarinen
Gloriaa, cd 10 € TARJOUS!
Pertti Kallio
Laulukuvia, cd 10 € TARJOUS!
Tuttuja, rakastettuja ja yhä toi-

5

4
7

6

Kätevästi verkosta
8

lahetyskauppa.fi
Enemmän kuin kauppa!

sällä: ”Herra siunatkoon sinua
ja varjelkoon sinua.” (4. Moos.
6:24). Lisäksi: Lämpimät onnittelut juhlapäivänäsi. Kuva: Timo

Granström.
8) Osanotto, kannessa: Lämmin
osanotto. Sisällä: Suruun osaa ottaen. Kuva: Marjaana Kotilainen.

vottuja lauluja vuosilta 1980 –
2016, mm. Äidin rukous, Kaarisilta, Voiton virsi ja Herran siunaus.

Plasmasytytin 29 €
Sähkökäyttöinen, ladattava, mukana USB-kaapeli. Sansan logo.
Lahjapakkaus.

Juha Tapio
Pieniä taikoja, cd
20 € UUTUUS!
Jukka Salminen
Liian suuret hampaat, cd 15 €
TARJOUS!
Tupla-cd, 49 laulua.

SANSA-TUOTTEITA
Ekoradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraattorilla ladattava akusto. Ei sisällä
paristoja, joita
voi tarvittaessa
laittaa kolme.

Puuvillakassi 4 € tai
10 €/3 kpl TARJOUS!
Laadukas, ekologinen.
Sopii kantohihnamitoituksen ansiosta
kädessä ja olalla
kannettavaksi.
100% puuvillaa.
Koko n. 38 cm x
42 cm. Väri punainen.
Servietit 4,20 €/pkt.
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan
yhdessä, Siunaus matkassasi ja
Ole Jeesus kanssamme. Värit: keltainen, viininpunainen, samppanja, valkoinen, limetinvihreä.
Sisältää 20 kpl.

Lautasliinat 4,50 €–5,90 €/pkt.
Hinta koon mukaan, koot 33
cm x 33 cm tai 40 cm x 40 cm.
Teksti: Siunaa Jeesus ruokamme,
ole aina luonamme. Toisistamme kiitämme. Siunaa myöskin
päivämme. Tai: Siunaa Jeesus
ruokamme, ole aina luonamme.
Auta meitä muistamaan, että kaiken sulta saan. Värit: keltainen,
viininpunainen, valkoinen, joulunpunainen. ja -vihreä. Sisältää
20 kpl.
Pellavapyyhkeet
29 €/2 kpl TARJOUS!
Laadukas, kotimainen Jokipiin Pellavan tuote. Kaksi pyyhettä lahjarasiassa.
Koivikko- tai sydänkuvio
harmaan sävyissä, koko
45 x 55 cm. Mukana Sansan tunnus.
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Villasukat 15 – 20 €/kpl
Kauniita, hyvälaatuisia, työn
ystävän tekemiä sukkia.
Sekä miehille että naisille.
Lasten villasukat tai lapaset
5 € /kpl
Kauniita, työn ystävien erikokoisia, lähinnä pienille lapsille tekemiä sukkia ja lapasia.
Termosmuki 15 €
Termoksen toiselle puolelle painettu punaisella: Toivo, vapaus,
ilo, usko, rauha, lämpö, rakkaus.
ja toiselle puolelle maailman
kartta sekä teksti Hope on Air!
sansa.fi. Mukin väri: Valkoinen.
Putkihuivi, 5 €
Yksi koko, materiaali joustavaa
kangasta. Väri: turkoosi. Painatus: Sansan logo ja teksti Mission
On Air (Lähetys käynnissä).

TOIVOA NAISILLE
-TUOTTEITA
Pipo 12 € UUTUUS!
Materiaali pehmeä
puuvillajersey, sisältää n. 5 %
elastaania.
Hengittävä
ja kevyt kangas. Värit:
Punainen tai harmaa. Sydäntunnus. TN-tuote.

Muistivihko 6 €
UUTUUS!
Kaunis kierrevihko muistiinpanoja
varten. Sisältää
yhdeksän kuvaa
ja jokaisella sivulla sydäntunnus.
Tuubihuivi 5 € UUTUUS!
Väri valkoinen. Sydäntunnus.
Toivoanaisille.fi
Kahviliinat 4,20 €/pkt. Värit punainen ja painatus valkoinen tai
valkoinen ja painatus punainen
(sydäntunnus). Sisältää 20 kpl.
Magneetti + muistilehtiö 3,50 €
Jääkaappimagneetin
koko n. 60 x 60 mm,
lehtiön koko n. 60
x n. 90mm.Teksti:
”Minä annan teille
uuden sydämen ja
teidän sisimpäänne uuden hengen.”
(Hes. 36:26). Sydäntunnus Toivoa naisille.
Meikkipeili 4 €
Kaksi peiliä, väri vaaleanpunainen (sydäntunnus).
Kynä 3 €
Tyylikäs kuulakärkikynä. Teksti:
toivoanaisille.fi. Väri tummanpunainen.
Laventelisaippua 5 €
Pieni, sievä, käsintehty Kroatiassa. Palmu-, kookos- ja oliiviöljy,
eteerinen laventeli ja vesi. Ostamalla tuotetta tuet Toivoa naisille -työtä.

Orvokkikortti
(2-osainen) 5 €
Toivoa Naisille
työn tukemiseen,
aidoista orvokeista. Sisältää kirjekuoren. Tekijä
Tuula Jäppinen.
Tuoksupussi 4 €
Marijana ja hänen miehensä asuvat Kroatiassa, pienessä kylässä
Kitisancissa. Heillä on iso pelto, jossa viljelevät laventelia ja
tuottavat tuotteita kuten tuoksupusseja ja saippuoita. Ostamalla
tuet Toivoa naisille -työtä.

MUITA TUOTTEITA
Turvalompakko 35 €
Keinonahka-/alumiinilompakko,
RFID-suojattu (estää
etäluvun),
tila 9 maksu- tai luottokortille.
Lisäksi setelitasku. Koko 7,5 x
9,5 x 2,50 cm. Väri: musta.
Turvalamppu 21 €
Monikäyttöinen lamppu, jonka
voi magneetilla kiinnittää esim.
auton konepeltiin. Mukana hätävalo, turvavyöleikkuri ja ikkunaiskuri. Tarpeellinen varuste
kaikkiin autoihin! Sisältää AA-paristot (2 kpl).
Tyynyliinat 18 € UUTUUS!
Painokuvassa niitynkukkaset.
Pohja valkoinen. Teksti: Sinua

siunata tahdon. Käsinpainettu
ja ommeltu Suomessa. 100 %
puuvilla. Koko: 50 cm x 60 cm.
Valmistaja: Uniikki Kangastus.
Painokuvassa lampaat. Pohjaväri valkoinen. Teksti: Nuku hyvin.
Päivän touhut taakse jää, minua
jo väsyttää. Kiitos, että nukkumaan, peiton alle mennä saan.
Hyvää yötä Jumala. Siunaa meitä
kaikkia. Painatuksen väri: vaalean punainen tai vaalean sininen. Käsinpainettu ja ommeltu Suomessa. 100 % puuvillaa.
Koko: 50 cm x 60 cm. Mallin
suunnittelu: Salli Parikka
Wahlberg. Valmistaja: UniikkiKangastus.

Tarrat

Enkeli-, kukka ja panda-aiheita
1,50 €/arkki
16 tarraa arkilla.
Raamatunlauseita 2,20 €/arkki
12 tarraa arkilla.
Jouluisia 2,20 €/arkki
8 tarraa arkilla.

TILAAMINEN
Voit tilata puhelimitse:
050 564 3541 (ma−pe klo 9−15)
Sähköpostitse:
pirjo.hyovalti@sansa.fi
Kotisivun kautta:
joko lahetyskauppa.fi tai sansa.fi

Pizzakaulin 8 €
Erittäin kätevä pizzan
leivontaan
ja kaulimiseen.

Postitse: Sansa/Putiikki, PL 13,
05801 Hyvinkää
Tarjoukset voimassa 31.12.2019
saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään
toimituskulut.

Voiveitsi 3,80 €
Sydänkuviolla ja
katajasta.

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

Puurolusikka
5 € /7 €
Koko: n.
19 cm/21 €
ja materiaali
koivua.
Patalappu 5 €
Hyvinkään seurakunnan
käteväpiirin
valmistamia
kauniita patalappuja.
Koko n.
20 cm x 20
cm.

Kiitos kuluneesta vuodesta
ja siunattua Joulua!
Terv. Putiikin vastaava, Pirjo :)

lahetyskauppa.fi

Kosketuskynä 4 €
Mukana kuulakärkikynä ja
led-valo. Teksti: Valoa kansoille.
www.sansa.fi.

KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden!
Medialähetystyön lehti

1/2019 helmikuu

Yhä useampi
kristitty kokee
vakavaa vainoa
s. 20
Kastepohjat,
uudet projektityöntekijät
ovat perillä
Singaporessa
s. 17
Maailman
uskonnot
s. 5

Rukouskalenteri
s. 9
Paluupostia
s. 10

Perheradiotyötä ja
perheseminaareja
yhdistetään
Kambodžassa
s. 6

Saajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Maksajan nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja toimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:

Suomeen ja muihin Pohjoismaihin:
kestotilauksena 34 €/v
vuositilauksena 39 €/v
opiskelijatilauksena 23 €/v
Pohjoismaiden ulkopuolelle, lentokuljetus:
kestotilauksena 44 €/v
vuositilauksena 49 €/v

Lisätietoja p. 050 564 3511

Sansa
maksaa
postimaksun

TILAA LÄHDE
Medialähetys
Sanansaattajat
Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Osallistut medialähetystyöhön
Lähde kertoo maailmanlaajasta medialähetystyöstä juurevasti ja koskettavasti. Sen sivuilta löytyvät
kuuntelija- ja katsojapalautteet, haastattelut, matkakuvaukset ja kenttäkirjeet. Lähdettä lukemalla
pysyy myös Lähteellä, Jumalan sanan äärellä.
Vuonna 2020 Lähde-lehdestä ilmestyy 4 numeroa, kaksi sekä keväällä että syksyllä. Niissä on
kaikissa 24 sivua. Jokaisessa lehdessä on myös
sivu rukouksia ja sivu palautteita.
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Jumala puhuu meille –
olemmeko kuulolla?

LÄHTEELLÄ Kuulemmeko ja ymmärrämmekö, mitä Jumala haluaa sanoa meille jouluna?
Anitta Vuorela

V

anhan testamentin lehdiltä voimme lukea, kuinka
Jumala puhui kansalleen
profeettojen kautta. Jumala
lupasi lähettää Vapahtajan maailmaan.
Kun aika koitti, Jumala puhui Marialle, että tämä synnyttäisi Jumalan
Pojan. Jumala rohkaisi Joosefia ottamaan Marian vaimokseen. Syntyvä
lapsi oli siinnyt Pyhästä Hengestä ja
hän pelastaa kansansa sen synneistä.
Jumala puhui paimenille, että Vapahtaja oli syntynyt maailmaan. Jumala neuvoi paimenia, mistä he löytäisivät tuon lapsen. Jumala ilmaisi
tahtonsa ja antoi käytännön neuvoja
ihan tavallisille ihmisille – Marialle,
Joosefille ja paimenille.

Joulun Herra tuli
tuomaan valon
pimeyden keskelle
Raamatun äärellä

Jumala puhui monin tavoin Jeesuksen kautta hänen ollessaan täällä
maan päällä. Jeesus opetti Jumalan
valtakunnasta, hän kohtasi yksittäisiä
ihmisiä. Jeesus puhuu myös meille
Raamatun kautta. Raamatun kansien
väliin on talletettu paljon Jeesuksen
puhetta.
Jumala puhuu meille myös Pyhän
Hengen kautta henkilökohtaisesti.
Pyhä Henki avaa meille Jumalan valtakunnan asioita. Pyhä Henki avaa
meille myös Raamattua, auttaa meitä
ymmärtämään, mitä sinne on kirjoitettu. Pyhän Hengen tehtävänä on
kirkastaa Kristusta meidän sydämessämme.

Ilosanoma etenee

Paimenet olivat ensimmäisiä todistajia. Jumala ilmoitti heille ilouutisen.
Paimenet kuulivat, mitä Jumala heille
ilmoitti. He ottivat sanoman todesta
ja lähtivät katsomaan, mitä Jumala oli
heille ilmoittanut. Paimenet kiittivät
ja ylistivät Jumalaa, kaikki oli juuri

niin kuin heille oli sanottu. Jumalan
puhe oli totta.
Paimenten jälkeen miljoonat ihmiset ovat ottaneet ilosanoman vastaan
ja henkilökohtaisesti todistaneet, että
ilosanoma on totta, Jeesus elää ja vaikuttaa.
Intialainen maithilinkielinen radio-ohjelman kuuntelija kertoo: Elämässäni tapahtui jotain hyvin ikävää,
jonka takia olin pettynyt ja elämästä katosi toivo. En nähnyt valoa tulevaisuudessa
enkä halunnut elää. Kerran olin kulkemassa kylämme läpi, kun kuulin jon-kun
radiosta sellaista 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.
Olemme ikivanhan sanoman äärellä. Tuo sanoma ei ole kuitenkaan vanhentunut vaan se on ajankohtainen
tänäkin päivänä. Vapahtaja on syntynyt maailmaan – meidän tähtemme.
Ajanlaskummekin kertoo Vapahtajan
syntymästä – se jaetaan aikaan ennen
Kristuksen syntymää ja hänen syntymänsä jälkeen.
Olemme tänä päivänä monenlaisten uutisten ja sanomien keskellä. On
tärkeää erottaa, mikä on kestävää ja
pysyvää – mille pohjalle kannattaa rakentaa elämänsä.

Rakkaudesta meitä kohtaan

Jeesus ei ole joulukoriste, joka otetaan
vain jouluisin esiin rekvisiitaksi tai
tunnelmaa luomaan. Kyse on Jumalan Pojasta, joka tuli tähän maailmaan sinua ja minua varten. Hän
tuli sovittamaan meidän syntimme.
Syntiinlankeemuksessa ihmisen ja
Jumalan välinen läheinen yhteys rikkoutui. Jeesus tuli avaamaan meille
uudelleen yhteyden Taivaallisen Isän
kanssa. Se maksoi Jeesukselle kaiken.
Rakkaudesta meitä kohtaan hän uhrasi oman henkensä, kantoi meidän
syntimme, kärsi koko maailman
syntikuorman – ja voitti kuoleman
vallan.
Jeesus tietää, mitä on suru, tuska ja
kipu. Hyljeksitty hän oli, ihmisten tor-

Sansan kuva-arkisto

juma, kipujen mies, sairauden tuttava.
-- Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. -- Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha,
hänen haavojensa hinnalla me olemme
parantuneet. (Jes. 53:3–5)

Paimenten jälkeen
miljoonat ihmiset
ovat ottaneet ilosanoman
vastaan ja henkilökohtaisesti
todistaneet, että ilosanoma
on totta.
Kaikille kansoille

Jeesus syntyi vaatimattomiin oloihin, seimi oli hänen ensimmäinen
makuusijansa. Hän eli varsin vaatimattomasti, aikuisena hänellä ei ollut
edes pysyvää kotia – vaikka hän oli
Jumalan Poika.
Jeesuksen syntymä oli Jumalan
lahja ihmiskunnalle. Jumala lahjoittaa
Jeesuksen myötä meille elämän, yltä-

kylläisen elämän – ei sellaista elämää,
jota tämä maailma tarjoaa. Hän antaa
meille tulevaisuuden ja toivon – niin
monin tavoin toivottoman maailman
keskelle.
Meillä on kuitenkin vapaa tahto,
voimme ottaa Jeesuksen vastaan tai
siirtää hänet sivuun elämästämme.
Jos ohitamme hänet, se ei tarkoita,
että hän lakkaisi olemasta olemassa.
Hän elää ja vaikuttaa – eilen, tänään
ja iankaikkisesti.
Joulun Herra, Jeesus Kristus, tuli
tuomaan valon pimeyden keskelle.
Tänäänkin Hän haluaa tuoda valon
sinun ja minun elämään. Kansat, jotka
pimeydessä vaeltavat, näkevät suuren
valon. Niille, jotka asuvat kuoleman
varjon maassa, loistaa kirkkaus. Jumala tekee runsaaksi riemun, antaa
suuren ilon. Ikeen, joka painaa hartioita, hän murskaa. Jumala antaa
meille Poikansa, joka on Ihmeellinen
Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. (ks.
Jes. 9:1–6).
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Japanilaisten uskonnollisuus
on kirjavaa

KIRJE KENTÄLTÄ Japanissa suurin osa ihmisistä on shintolaisia tai buddhalaisia. Moni uskoo jonkinlaiseen hengelliseen tai
henkiseen todellisuuteen. Kristittyjen osuus väestöstä on hyvin pieni.
Teksti ja kuvat Päivi Kastepohja

Moderni suurkaupunki täynnä

Faxai. Käytännössä laskeuduimme
keskelle kaaosta.
Tokion itäpuolella sijaitsevan Naritan lentokentällä tilanne oli vielä pahempi. Taifuuni oli rikkonut junanratoja, kaatanut lyhtypylväitä ja repinyt
kattoja. 19 000 lentomatkustajaa joutui
yöpymään lentokentällä heille nopeasti järjestetyssä hätämajoituksessa.
Japani sijaitsee tuliperäisellä ja
vuoristoisella alueella, jossa on noin
160 tulivuorta. Niistä kolmasosa on
aktiivisia. Japanissa on jatkuvasti pie-

ihmisvilinää, kukkivat kirsikkapuut ja
kadulla tepastelevat geishat päivänvarjoineen. Nämä ovat yleisiä mielikuvia Japanista. Saarivaltion viehätys
kumpuaa maan kauniista matkakohteista ja luonnosta, ihmisten kohteliaisuudesta ja japanilaisten rakkaudesta
estetiikkaan.
Syyskuun alussa laskeuduimme
Tokion Hanedan lentokentälle. Taifuuni Faxai oli juuri pyyhkäissyt Japanin halki. Harvoin taifuunit ovat vaikuttaneet Tokiossa asuvien ihmisten
elämään, mutta tällä kertaa näin kävi.
Japaniin rantautuu vuosittain useita
taifuuneja, mutta on epätavallista, että
ne tulevat niin lähelle Tokiota kuin

Japanissa väestö ikääntyy ja
syntyvyys on alhaista.

Elämän kipupisteet kuuluvat
Keikon kirjelaatikon kuuntelijoiden kysymyksissä
KEIKON KIRJELAATIKKO ON

FEBC-Japanin (Far East Broadcasting Company) suosituin radio-ohjelma, joka on
jatkunut jo 40 vuoden ajan. Sansan tukeman
ohjelman kuuluvuusalue on koko Japani.
Ohjelma lähetetään keskiaalloilla.
Keikon kirjelaatikon pitkäaikainen keulakuva ja juontaja Keiko Yoshizaki on jo eläkkeellä, mutta tekee edelleen radio-ohjelmaa
kerran viikossa.
Neljänä iltana viikossa kuultava ohjelma perustuu kuuntelijoiden kysymyksiin ja
vastauksiin sekä heidän puolestaan rukoiluun. Sielunhoidollisessa ohjelmassa käsitellään muun muassa mielenterveysongelmia,
ihmissuhdekysymyksiä ja yksinäisyyttä. Ihmiset etsivät toivoa elämäänsä. Suurin osa
kuuntelijoista on palautteiden perusteella seniori-ikäisiä. Kirjeenvaihto heidän kanssaan
voi kestää jopa 1–3 vuotta. Kysymyksiin
vastataan sähköpostitse ja kirjeitse.

KEIKO KERTOO: ”Nainen, joka ei ollut

lähtenyt kotoaan 20 vuoteen, uskalsi lähteä
kirkkoon kuunneltuaan ohjelmia.”
”40 vuotta sitten sain kirjeen eräältä
pojalta, joka ei uskaltanut mennä kouluun.
Ihmiset antoivat erilaisia neuvoja, mutta
oivalsin, että poika tarvitsee kuuntelijaa, ei
neuvoja. Vuosia myöhemmin poika oli ostanut ensimmäisestä palkastaan juhlakeksejä
ja tuonut ne henkilökohtaisena kiitoksena
minulle.”
Vuonna 2000 FEBC-Japani laajensi radiotyötään myös internetlähetyksiin, joiden kautta
radio-ohjelmia voi kuunnella suoratoistopalveluna tietokoneen tai älypuhelimen kautta.
FEBC:llä on myös toinen keino kuulijoiden
tavoittamiseksi. Tilaajille toimitetaan kuukausittain MP3-levyt, joissa on kuukauden
kaikki radio-ohjelmat. MP3-levyn tilaajia on
noin 600. Tavoitteena on saada ensi vuonna
150 kuuntelijaa lisää. Palvelu on tarkoitettu

Keiko Yoshizaki on Keikon kirjelaatikon pitkäaikainen
juontaja.
niille, jotka asuvat alueella, jossa on huono
keskiaaltosignaali. Toinen asiakasryhmä ovat
ne, jotka eivät voi tai osaa kuunnella lähetyksiä internetistä.
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Japanilainen yhteiskunta on hyvin yhteisöllinen. Japanilaiset eivät pidä yksinolosta
ja yksinäisyyteen liittyy voimakasta häpeää.

Japanissa moni kaipaa toivoa ja sisältöä elämäänsä.

niä maanjäristyksiä sekä säännöllisesti myös suuria ja tuhoisia maanjäristyksiä.
Japanin 130 miljoonan väkiluku on
noin 25-kertainen Suomeen verrattuna. Pääkaupungissa Tokiossa asuu yli
13 miljoonaa ihmistä. Syntyvyys on
maassa laskussa ja väestö ikääntyy. Se
avaa uudet mahdollisuudet seniorityölle.

Laajakaista

Virallisten tilastojen
mukaan 84 prosenttia japanilaisista on buddhalaisia tai shintolaisia.

Japanilaiset uskovat jonkinlaiseen henkiseen tai hengelliseen
todellisuuteen
Virallisten tilastojen mukaan 84 prosenttia japanilaisista on buddhalaisia
tai shintolaisia. Loput väestöstä on
uskonnottomia tai kuuluu johonkin
muuhun uskontokuntaan. Protestanttisia kristittyjä on maan väestöstä
ainoastaan 0,7 prosenttia. Kungfut-

TEA RASI | palvelukoordinaattori | tea.rasi@sansa.fi

Jumalan lähetyksen palveluksessa
LÄHETYS ON SEURAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ,

jonka palvelukseen kaikki kristityt on kutsuttu. Jopa kirkon ja seurakunnan tulevaisuus on sidottu lähetykseen.
On suuri ilo toimia tämän tärkeän päämäärän hyväksi
Medialähetys Sanansaattajien seurakuntapalveluissa.

VERBI ”PALVELLA” KUVAA AUTTAMISTA, jonkin

apuna toimimista, jollekin hyödyksi olemista. Näin mekin
tahdomme toimia suhteessa seurakuntien lähetystehtävään. Vahvistamme seurakuntien medialähetystyön osaamista, solmimme yhteistyösopimuksia tiettyjen nimikkokohteiden tai lähetystyöntekijöiden tukemiseksi, välitämme terveisiä työkentiltä ja kerromme muun muassa vierailuin Sansan tekemästä medialähetystyöstä maailmalla.

MEDIALÄHETYSTYÖ VAIKUTTAA erityisesti alueilla, joille on muuten vaikea viedä evankeliumia. Sansan
näkynä onkin tavoittaa saavuttamattomia kansoja ja tukea
vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä median kautta. Monelle

aktiiviseurakuntalaisellekin medialähetystyön tarjoamat
mahdollisuudet ovat avanneet uusia näkymiä – luku- ja
kirjoitustaidon puute eivät ole esteenä sanoman vastaanottamiselle. Monissa kulttuureissa puhutulla kielellä ja kerrotuilla tarinoilla voi olla jopa kirjoitettua kieltä vahvempi
asema.

IHMISEN POIKA EI TULLUT MAAILMAAN
PALVELTAVAKSI, vaan palvelemaan. Minkä

esimerkin Hän meille jättikään. Kuinka oppisimme
ihmisten tarpeiden näkemisen, oikeudenmukaisuuden,
laupeuden ja kohtaamisen merkityksen yhä syvemmin.
Sanan pohjalta rakkautta osoittaessamme meidän
omaan pimeyteemme koittaa valoa ja haavamme saavat
kasvaa umpeen. Iloitsemme, että saamme olla viemässä
toivon viestiä 35 kielellä eri mediakanavia käyttäen yli
20 maahan. Saamme kukin omalla paikallamme ja omin
lahjoin olla mukana Jumalan lähetyksessä.
Sami Heinomo

selaisuudella on myös merkittävä
vaikutus japanilaiseen kulttuuriin.
On hyvin tyypillistä, että avioliitto solmitaan Japanissa shintolaisien
menoin. Käytännössä shintolaisuus
näkyy elämän rituaaleissa. Perinteisiin kuuluu esimerkiksi 3-, 5- ja
7-vuotiaiden lasten siunaus pyhäköissä. Hautajaiset järjestetään usein
buddhalaisin menoin.
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Yhdessä Kristuksessa

MUKANA MISSIOSSA Syyskuussa Porvoon piispana aloittanut Bo-Göran Åstrand sai johtaakseen maantieteellisesti
hajanaisen ja moninaisuudessaan haasteellisen hiippakunnan.
Juha Auvinen

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Å

strand kuitenkin kääntää
nämä erilaisten kulttuurien rikkaudeksi:
– Tämä ei ole mielipiteitten klubi, vaan Kristuksessa olemme yksi tässä hajanaisessa
hiippakunnassa. Seuraavana meille
tärkeä asia on kieli. Myös kirkkoon
kuuluvien osuus väestöstä on edelleen vähän korkeampi kuin muiden
hiippakuntien alueella.

Kuuntelu ja kunnioitus

Porvoon hiippakunnan moninaisuuteen kuuluvat myös erilaiset
hengelliset korostukset. Alueesta
riippuen herätysliikkeiden vaikutus
vaihtelee. Esimerkiksi Pietarsaaressa ja sen ympäristössä lestadiolaisia
on noin kymmenen prosenttia koko
seurakunnasta. Myös ruotsinkielinen
evankelisuus on paikoittain vahvaa.
– Kaikki menee hyvin siihen pisteeseen, kunnes joku nousee ja sanoo, että ainoastaan minä olen oikeassa. Tällaisessa hiippakunnassa
on minusta erityisen tärkeää, että
pysytään hyvällä tavalla nöyränä ja
ymmärretään se, että täällä on myös
muita, ja että kunnioitetaan toisiamme.
Piispan yksi tehtävä onkin huolehtia kirkon yhtenäisyydestä.
Åstrandin ensimmäinen askel on,
että ensi vuonna jokaisessa rovastikunnassa järjestetään tilaisuus, johon
hän kutsuu kaikki rovastikunnan
työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset sekä kaikki ne, jotka haluavat keskustella kirkon ja hiippakunnan tulevaisuudesta.
– Toimin mielelläni niin, että
kuuntelen ja keskustelen ennen kuin
olen mukana tekemässä hiippakunnan uuden strategian. Seurakuntalaisilla on halu ja valmius olla mukana
jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan
ja päätetään, mihin suuntaan mennään. Tämä vaatii uutta näkökulmaa
myös työntekijöiltämme. Osallisuus
ei synny ilman tätä prosessia.

Vuorovaikutus

Åstrand pitää piispan viranhoitoa
ajatellen tärkeänä myös kolmea nelivuotiskautta kirkolliskokouksessa.
Tehtävä antoi mahdollisuuden liik-

Porvoon piispa Bo-Göran Åstrand pitää työtään mielenkiintoisena. Ihmisiä tavatessaan hän haluaa keskustella siitä, mitä
tarkoittaa olla kristitty tässä ajassa.

kua paikallistason ja kokonaiskirkon
välillä. Hän toimi myös mm. kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen
viestinnän yksikön puheenjohtajana
sekä ruotsinkielisen Fontana-Median
hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

Jumalan lähetys

Bo-Göran Åstrand kasvoi Pietarsaaren maalaiskunnassa. Aina joulun
jälkeen naapurikylän rukoushuoneella järjestetyt lähetyspäivät olivat
jännittäviä aikoja, koska vieraaksi
tuli lähetystyöntekijä Afrikasta.

Suomen kirkon rahallinen rikkaus on
ohimenevä. Kirkon todellista rikkautta
on yhdessä jakaminen ja osallisuus.

– Jo nuorena pappina havaitsin,
että media-ala on kirkolle erittäin tärkeä. Silloin vallitsevan näyn mukaan
media tarkoitti kirkolle sitä, että meillä on mikrofoni ja viesti ja kaiutin, ja
kun sanoma lähtee ulos, työt on tehty.
Sitten tapahtui oivallus, että kun puhutaan mediasta niin puhutaan tavasta viestiä yhteiskunnan kanssa tai
seurakunnan jäsenten kanssa niin että
syntyy vuorovaikutus.

Lapset katsoivat silmät suurena
diakuvia, jotka olivat kuin toiselta
planeetalta. Se antoi tietyn kuvan
lähetystyöstä.

– Nyt pidän siitä, että puhutaan
Missio Deistä, Jumalan lähetyksestä. Jos ennen oli niin, että seurakunnalla oli lähetys ja lähetystyö, nyt se
voidaan ymmärtää niin, että Jumalalla on missio ja hänellä on seurakuntia ja järjestöjä toteuttamassa tätä

missiota nykyajan maailmassa. Seurakunta ei omista lähetystä, vaan saa
olla mukana tekemässä työtä. Nyt
huomataan myös vuorovaikutus, sillä eihän ole niin, että ainoastaan länsimaista tulee sanoma ja vastaanottajat löytyvät muualta.
– Meille suomalaisille on annettu
paikka lähetystyössä, mutta täytyy
olla kuulolla, minkälainen roolimme
on nykypäivänä. On erityisen tärkeää, että panostamme meille annettuun tehtävään, koska se on merkki
elävästä seurakunnasta. Jos käännymme sisäänpäin, alamme jollakin
tavalla kuolla.

Raikkaita otteita

Vuodesta 2018 lähtien Medialähetys
Sanansaattajat on ollut edustettuna
Porvoon hiippakunnan lähetystoimikunnassa. Ensi vuonna Sansalle
on myönnetty myös kolehtipyhä
hiippakunnan seurakunnissa. Piispa
Åstrand näkee medialähetystyössä
raikkaita otteita.
– Se, että työn painopiste on nyt
Aasiassa ja Lähi-idässä on varmasti
tärkeä askel. Digitalisaation ja mo-
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biilikäytön mahdollisuuksien hyödyntäminen on nykypäivää. Samoin
se, että yritetään tavoittaa saavuttamattomia kansoja. Työtä vielä riittää,
kun kristittyjä on kolmannes maailman väestöstä. Työ on varmasti
erittäin haastavaa, mutta modernien
kanavien kautta pystytään olemaan
mukana myös noilla alueilla.
– Sansan nettisivuja lukiessani sain näyn, että medialähetystyö
on kuin Paavalin toiminta Ateenan
Areiopagilla; mennään torille olemaan vuorovaikutuksessa ja keskustelemaan, kuuntelemaan ja tuomaan
esille sanoma sopivalla tavalla.

Yhteistä jakamista

Näky yhteisestä jakamisesta tuli
tärkeäksi myös 2015 pakolaistulvan
myötä. Pietarsaaren seurakunnassa järjestettiin monikulttuurinen

tapaamispaikka. Joka maanantai
vuoden ympäri 70–80 ihmistä jakaa
kertomuksia ja kokemuksia elämästään. Näille naisille merkitsee paljon,
että he saavat tulla ulos kodeistaan
lapset mukanaan, ja että lapsille on
järjestetty hoito.

Kirkon todellista
rikkautta on yhdessä
jakaminen ja osallisuus.
– Seurakunnankin naisille on
merkityksellistä kuulla maahanmuuttajanaisten elämäntarinoita, jakaa
ja keskustella. Kohtaamisen kautta
tapahtuu todellista juurtumista. Olen
iloinen, että pystyimme tarjoamaan
tällaisen kohtaamispaikan.

– Toiseen ryhmään osallistui noin
kymmenen miestä. Vuoden päästä
heidät kastettiin. He halusivat saada
olla mukana jumalanpalveluksissa,
lukea tekstejä omalla kielellään ja
rukoilla. Joillekin seurakuntalaisille
tämä oli alussa outoa, mutta vähän
ajan kuluttua luonteva osa jumalanpalvelustamme.
– Maahanmuuttajat ovat avanneet silmämme ja olemme ymmärtäneet, että maailma on paljon laajempi kuin Pietarsaari tai Pohjanmaa.
Piispa Åstrand unelmoi, että
seurakunnat olisivat yhteisö ja koti,
johon kaikki ovat tervetulleita, kun
pirstaloituneesta yhteiskunnasta tällaisia paikkoja ei enää paljon löydy.
– Suomen kirkon rahallinen rikkaus on ohimenevä. Kirkon todellista rikkautta on yhdessä jakaminen ja
osallisuus. Tämä onnistuu vain, kun

YLEISVIITTEET:
2222 33338
7111 30007

Sansan mediatyön yleiskannatus
Aasian teemavuosikeräys 2019, mediatyö

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

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. 050 564 3541. 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

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 14302
2222 14205
2222 17105
2222 14111
2222 15039
2222 15107
2222 14072
2222 15204
2222 15055
2222 15042

on avoimuutta kokea yhteisöllisyyttä
yli rajojen toisenlaisissa olosuhteissa
elävien kristittyjen kanssa.

Joulurauhaa

Pian hiljennymme joulunaikaan.
Piispa Bo-Göran Åstrandille rauhallinen joulu tarkoittaa sitä, että olosuhteista riippumatta kaikki on loppujen
lopuksi hyvin, koska saamme elää
Jumalan hyvissä käsissä.
Toiseksi lähimmäisistä välittäminen, puhelu yksinäiselle tai kahvihetki toisen kanssa, antaa todellisen
rikkauden tunteen. Silloin sisimmässä on joulu.

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

HANKKEET:
2222 12113
2222 11075
1111 31305

Inkerin kirkon mediatyö
Kroatian radio-ohjelmat
Kätketyt aarteet -hanke
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 10078
4444 10049
4444 10036
4444 10065

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

David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
Israelin mediatyö yleensä
KOTIMAANTYÖ:
Israelin opetusvideosarja,
1111 31004
Sansan yleiskannatus
Caspari- keskus (heprea)
1111 31208
Merkkipäiväkeräykset
Kazakinkielinen TN
6666 31004
Raamattu kannesta kanteen
Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
1111 31101
Testamenttitulot
SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja
4444 40048
Erelä
nuorten tv-ohjelmat
SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset
aikuisten opetusohjelmat
SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv- ohjelmat
Turkin radio-ohjelmat
Turkin tv-ohjelmat
YHDEN RADIO-OHJELMAN hinta on 130 euroa ja paikallisTurkinkielinen TN
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Indonesian, Kambodžan, Kroatian,

Mongolian, Thaimaan ohjelmat). Suomenkielinen Rkk-ohjelma 150
euroa (15 min). Kaikki tv-ohjelmat 300 euroa. Lisätietoa: Pirjo Hyövälti,
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).
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Lisa Hall kerää monista lähteistä
pohjaa rukouksille
Kerran kuussa yli sadalla kielellä julkaistava rukouskalenteri on kansainvälisen Toivoa naisille -liikkeen ydin. Noin 63 000
rukoilijaa eri puolilla maailmaa rukoilee sen äärellä. Lisa Hall kirjoittaa rukoukset, mutta se on vasta viimeinen vaihe
pitkässä työprosessissa.
Liisa Heinänen

-K

oko prosessin ajan
rukoilen ja pyydän
Jumalaa olemaan
kanssani aiheiden
äärellä, Lisa Hall sanoo.
Toivoa naisille -työ on osa kansainvälisen medialähetysjärjestön TWR:n
työtä. Suomessa työn taustajärjestönä
on Sansa. Hall aloitti rukouskoordinaattorina viime huhtikuussa, mutta
on työskennellyt jo kolmen vuoden
ajan muissa TWR:n tehtävissä.

Kuka?
Lisa Hall
Asuu Yhdysvaltain Pohjois-Carolinassa.
Kansainvälisen Toivoa naisille -liikkeen
rukouskoordinaattori.
Puoliso Bob Hall toimii myös TWR:n
palveluksessa, kaksi aikuista poikaa.
Harrastaa retkeilyä, melontaa ja lukemista.
Motto: Jos käännytte ja pysytte levollisina,
te pelastutte (Jes. 30:15a).

Rukous ja Raamattu
ovat minulle kaikki
kaikessa.

joittaessaan kalenteria ja siihen liittyvää tieto-osuutta.
− Joinakin kuukausina rukouksen
lisäksi paastoan kirjoittamisvaiheessa. Haluan kuulla Jumalan äänen ja
kirjoittaa, mitä hän haluaa enkä omia
ajatuksiani.

Huolellinen taustatyö

Lisa Hall kertoo aloittavansa uuden
kalenterin kokoamisen hankkimalla
ajanmukaista tilasto- ja taustatietoa.
− Jos aiheena on vaikkapa pakolaiset, tutkin ensin aihetta ymmärtääkseni pakolaisten tilanteita. Internetistä
löytyy monia luotettavia lähteitä. Käytettävissäni ovat myös Toivoa naisille
-työn raportit eri puolilta maailmaa ja
TWR:n arkistot, joista löytyy aiheeseen liittyviä tarinoita.
Hän on ottanut tavakseen myös
pyytää suoraan kuukauden aiheeseen
liittyviä ajankohtaisia rukouksia noin
120 maasta, joissa kalenteria käytetään.
− Näin saan ensikäden tietoa siitä,
mitä eri maissa tapahtuu.
Esimerkiksi syyskuun aiheena oli
lähisuhde- ja perheväkivalta. Lisa Hall
yllättyi, kun esirukousaiheita alkoi tulvia hänen sähköpostiinsa eri puolilta
maailmaa. Aihe on kipeä ja todellinen
kaikkialla maailmassa kulttuurista tai
yleisestä hyvinvoinnista riippumatta.

Esirukoilijat tukena

Lisa Hall kertoo olevansa unelmatyössään.
– Rukous ja Raamattu ovat minulle kaikki kaikessa. Minulla on Herran

”Kokonaan hänen”

Lisa Hall sanoo, että parasta hänen työssään on tutustua upeisiin naisiin
eri puolilla maailmaa ja olla yhteydessä moniin heistä lähes päivittäin.

Sanan nälkä ja halu keskustella hänen
kanssaan rukouksessa. Olen saanut
johtaa rukousryhmiä ja -tapahtumia.
Rohkaistun nähdessäni rukoilijoita
ylistämässä ja tuomassa tarpeensa Taivaalliselle Isälle.
Hän etsii myös Raamatusta rukouskalenterin aiheeseen liittyviä kohtia. Raamatun jakeet saattavat päätyä
sellaisenaan kalenteriin. Esimerkiksi
marraskuun Kiitos ja ylistys -teeman
kolmannen päivän rukous on suoraan psalmista 105: ”Herra, kiitämme
Sinua ja huudamme avuksi nimeäsi,
kerromme kansoille suurista teoistasi!
Laulamme sinulle, ylistämme sinua,
kerromme ihmetöistäsi.”

En voi kuulla
Jumalan ääntä, jos
johdan itse elämääni.
Raskaidenkin aiheiden käsittelyyn
löytyy apua Raamatusta.
− Löydän kohtia, jotka tuovat esiin
Jumalan välittämisen, myötätunnon ja
rakkauden vaikeissa tilanteissa olevia
naisia kohtaan.
Lisa Hall kertoo, että hänen tukenaan on kaksi esirukousryhmää, joita
hän tapaa viikoittain. Hän sanoo tarvitsevansa esirukousta erityisesti kir-

Lisa Hall kertoo tulleensa tuntemaan
Kristuksen kuusivuotiaana.
− Hyvä raamatunopetus loi elämääni vahvan perustan ja juurrutti uskoani lapsesta saakka.
Nuorena hän tunsi Jumalan kutsun
hakeutua raamattukouluun.
− Siellä koin uuden sitoutumisen
Jeesukseen. Halusin olla kokonaan hänen, tehdä mitä hän pyytäisi ja mennä
minne hän ohjaisi.
Lisa Hallin tie vei kahdeksi vuodeksi lähetystyöhön Japaniin. Sitten
hän avioitui vuonna 1987 ja hänestä
tuli kahden pojan äiti. Yksi hänen elämänsä vaikeimmista hetkistä liittyy
lapsiin, kun hänen esikoisensa oli vähällä kuolla.
− Haastavinta on olla tekemättä
työtä omassa voimassani. Jumala haluaa, että etsin hänen tahtoaan ja saan
voimani ja viisauteni häneltä. En voi
kuulla Jumalan ääntä, jos johdan itse
elämääni. Pyydän esirukousta, jotta
voisin olla oksa viinipuussa kuten Jeesus kuvaa Johanneksen evankeliumin
15. luvussa.
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Radio

Valitusvirret, Timoteuksen kirjeet ja
Hesekielin kirja
Sari Savela

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN radio-ohjelma on neljän-

RAAMATTU KANNESTA
KANTEEN kuuluu Radio Deissä

nellä kierroksella. Joulukuussa käydään
Jeremian kirja loppuun ja Valitusvirret
kokonaisuudessaan. Timoteuksen kirjeet
on vuorossa vuoden vaihteen molemmin
puolin. Alkuvuodesta uppoudutaan Hesekielin kirjaan. Runsaan 5,5 vuoden aikana
tutkitaan koko Raamattu, lähes jae jakeelta. Joulukuun 2019 alusta maaliskuun 2020
alkuun edetään seuraavasti:

jOULUKUU

Viikko 49 Jer. 34:1-45:5
Viikko 50 Jer. 46:1-52:34, Valit. 1:1-3:58
Viikko 51 Valit. 4:1-5:22, 1. Tim. 1:1-20
Viikko 52 1. Tim. 2:1-4:5

TAMMIKUU

Viikko 1 1. Tim. 4:6-6:11
Viikko 2 1. Tim. 6:12-21, 2. Tim. 1:1-2:26
Viikko 3 2. Tim. 3:1-4:22, Hes. 1:1-4
Viikko 4 Hes. 1:5-7:27
Viikko 5 Hes. 8:1-15:8

HELMIKUU

Viikko 6 Hes. 16:1-23:49
Viikko 7 Hes. 24:1-32:32
Viikko 8 Hes. 33:1-38:23
Viikko 9 Hes. 39:1-44:16

MAALISKUU

Viikko 10 Hes. 44:17-48:35, Tit. 1:1-16

Sansalaisena

Raamattu kannesta kanteen -ohjelmassa on aiheena 3. tammikuuta
Rahanhimo on pahan juuri (1 Tim. 6:9-11).

RAAMATTUA OPETTAA radiopas-

tori Jukka Norvanto. Toimittajana ja juontajana toimii Marjaana Keränen. Mukana
lähetysaiheisia ja Sansan työhön liittyviä
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.

Kaikki 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 Rkk-mobiilisovelluksen, jonka avulla opetukset ovat
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa.
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja
Windows-versiot.

taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeenlinna 105,9 MHz (taajuus muuttuu 2020,
uusi 106,5 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, Kruunupyy 105,9
MHz (vuoden 2020 aikana), 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 89,4
MHz, Tampere 98,8 MHz, Turku 107,3
MHz, 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.

Susanna Peltonen | hallituksen varajäsen

Hänen kanssaan askeleemme kantavat
OMASSA ARKIELÄMÄSSÄNI ON ollut monia muutoksia ja huomaan niiden kuluttaneen voimia. Olen usein
miettinyt, kuinka me niin mielellämme pyydämme Jumalaa muuttamaan asioita elämässämme ja kun muutos tulee, toivomme saavamme tutun turvallisen takaisin. Emme
pidä mukavuusalueen ulkopuolelle astumisesta, vaikka
se olisi meidän parhaaksemme. Raamatussa Jumala lupaa
olla joka päivä kanssamme, olivatpa olosuhteemme millaiset tahansa. Matt. 28:20 ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne
joka päivä maailman loppuun asti”. Hän ei väisty viereltämme. On turvallista astua uusiin haasteisiin ja luottaa siihen,
että Hänen kanssaan askeleemme kantavat.
SYKSYN KIIREIDEN KESKELLÄ teimme mieheni

kanssa pienen retken. Ajatuksena oli irtautua arjesta ja levähtää hetki. Jo ennen kohteeseen saapumista minulla oli
vahva tunne siitä, että kohtaan jonkun apua tarvitsevan.
Niinhän siinä kävikin. Huomasin aulassa epätoivoisen
itkevän naisen. Koin kehotuksen mennä lohduttamaan
häntä. Kysyessäni, mikä hänellä oli hätänä, hän sanoi:
”Minusta tuntuu, ettei äitini rakasta minua.” Sain vakuuttaa
hänelle Raamatun lupauksen sanoin Ps. 27:10 ”Vaikka mi-

nun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa.”

SIINÄ KESKUSTELLESSAMME HÄN jakoi kanssani
murheensa ja minä puolestani kerroin hänelle evankeliumin. Lopuksi rukoilimme yhdessä. Ojensin hänelle
Gideon Bible App -kortin, jonka avulla hän sai ladata puhelimeen Raamatun omalla kielellään. Näin media osoittautui jälleen tärkeäksi välineeksi evankeliumityössä.
Saisimmepa aina olla kristittyinä kohtaamassa ihmisiä
ja kertomassa Jeesuksen rakkaudesta. Olemme viides
evankeliumi, jota ihmiset seuraavat tarkasti.
SANSAN MEDIATYÖ KULKEE IHMISTEN RINNALLA maailmalla tavoittaen kaikenlaiset ihmiset.

Media tavoittaa myös ne, joilla on elämän haasteita,
turvattomuutta, ahdistusta ja merkityksettömyyttä
sekä ennen kaikkea kaipuuta Jumalan yhteyteen.
Sanoma pelastuksesta kulkeutuu vääjäämättä vastustuksesta huolimatta näiden ihmisten elämään televisiovastaanottimen, kännykän, tietokoneen tai radion
välityksellä.
Leena Punkari
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Lähde mukaan

Tapahtumia joulukuusta helmikuun 2020 loppuun
▶▶ 7.12. OULU/Karjasilta
Kirkko, Nokelantie 39, klo 16
lähetysjärjestöjen yhteinen
joulujuhla. Mukana Arja Savuoja.
▶▶ 10.12. NOKIA Kulmakivi,
Härkitie 12 B, klo 17.30 lähetysilta, David ja Marja-Liisa
Ezzine.
▶▶ 12.12. OULU/Karjasilta
Kastellin kirkko, Töllintie 38,
klo 18 Toivoa naisille -piiri.
Raamattuopetus, Arja Savuoja.
▶▶ 15.12. YLÖJÄRVI Seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1, klo 16-18.30 Perinteiset

Joulumarkkinat, TN-lähettiläs
Liisa Heinänen.
▶▶ 17.12. JÄRVENPÄÄ Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6, klo
14 Medialähetyspiiri, Sansa
tänään ja ensi vuonna. Medialähetyspiirin 10-vuotisjuhlat,
Seija Uimonen (seniori).
▶▶ 6.1. HÄMEENKYRÖ Kirkko,
Härkikuja 13, klo 10 messu,
saarna Marko Pihlajamaa.
Messun jälkeen Isopappilassa
(Yrjö-Koskisentie 6) kirkkokahvit ja raamatunopetusta,
Pihlajamaa.
▶▶ 6.1. JOENSUU/Rantakylä
Kirkko, Rantakylänkatu 2, klo

10 messu, saarna Jakov
Mrcela. Messun jälkeen lähetystilaisuus, Marja-Liisa ja
Jakov Mrcela (seniorit).
▶▶ 6.1. LAITILA Pyhän Mikaelin
kirkko, Keskuskatu 7, klo 10
messu, saarna Juha Auvinen.
Messun jälkeen kirkkokahvit,
Auvinen.
▶▶ 6.1. MIKKELI/Ristiinan
alueseurakunta Kirkko, Kissalammentie 2, klo 10 messu,
Timo Lankinen. Messun jälkeen lähetystilaisuus (seurakuntatalo, Kissalammentie
3), Median siivin maailmalle,
Lankinen.

▶▶ 6.1. MIKKELI/Haukivuoren
alueseurakunta Seurakuntatalo, Keskustie 53, klo 15
lähetyskahvit ja messu, Timo
Lankinen.
▶▶ 6.1. PARIKKALA Kappeli,
Parikkalantie 52, klo 10 messu, saarna Marja Soikkeli.

su 19.1. klo 21), 48 luentoa, 35
luennoitsijaa, 24 tuntia.
▶▶ 18.1. klo 15.30 Daniel-luento, Anitta Vuorela. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Raamatunopetusakatemia
taustajärjestöineen (KRS, SRO,
SEKL), Mikaelinseurakunta ja
Raamatunlukijain liitto.

▶▶ 6.1. PARIKKALA Saaren
seurakuntakeskus, Kaivotie
2, klo 13 messu, saarna Marja
Soikkeli. Messun jälkeen kahvit ja lähetystilaisuus, Soikkeli.

▶▶ 22.1. PIEKSÄMÄKI/Jäppilä Seurakuntatalo, Jäppilän
Kirkkotie 11 B, klo 9.30 Hyvän
tuulen tori, Median siivin maailmalle, Eila Murphy.

▶▶ 17.-19.1. TURKU/Mikaelinseurakunta, Puistokatu
13, Raamattu alusta loppuun
-tapahtuma (pe 17.1. klo 18 -

▶▶ 26.1. ESPOO/Tapiola Kirkko, Kirkkopolku 6, klo 11.30
lähetyslounas ja medialähetystilaisuus, Timo Reuhkala.

Tue Kiinan medialähetystyötä.
Auta tuomaan toivo ja yhteys monissa
haasteissa eläville Kiinan kristityille.

”En voinut vähään aikaan kuunnella ohjelmia… Nyt kokeilin nettiyhteyttä. Se toimi, ja saatoin ladata taas
uusia jaksoja. Olen todella onnellinen!
Vaikkemme ole koskaan tavanneet, on
ja kuunnellut
hienoaOlen
olla77-vuotias
yhteydessä.
Herra siunatSydänystävä-ohjelmia
jo kymmenen
koon teitä!” -kiinalainen
kuuntelija

Joulun

a

Sydänystävä tuo			
Thaimaahan

Kännykkäsovellukset auttavat kristittyjä löytämään toinen toisensa!
Esimerkiksi Sansan tukemalla BaoBao-sovelluksella voi kuunnella kristillisiä ohjelmia, tutkia yhteistyökumppanimme FEBC:n digilehteä, lukea
ja jakaa raamatunopetustekstejä sekä etsiä muita kristittyjä. Näin on
mahdollisuus
tutustua,
tavata ja opiskella
yhdessä sekä tukea toisiaan.
Oikea joulu tuntuu
sydämessä.
Jokainen meistä tarvitsee ystävän, jonka

vuoden ajan. Saan jokaisesta ohjelmasta aina rohkaisua ja uskon vahvistusta. Uskon Jeesukseen ja rukoilen
teidän, ohjelmantekijöiden puolesta.

kanssa
sykkivät
samaan tahtiin.
Thaimaassa
on jo
lähes 40 vuoden
Mitä
jossydämet
joutuisit
ylläpitämään
uskoasi
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uskonystäväsi
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Sydänystävä-nimistä
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Se
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FEBC-Thaimaan
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suosituimmista ohjelmista. Tänä jouluna haluamme tarjota oikean joulun

Puhelun
Puhelunhinta
hinta15,36
15,36€€++pvm
pvm

Kiitos
tuestasi!
Lahjoita
netissä sansa.fi
MEDIALÄHETYS
MEDIALÄHETYS
SANANSAATTAJAT
SANANSAATTAJAT
PL
PL13,
13,05801
05801Hyvinkää
Hyvinkää
019
019457
4577700
7700
www.sansa.fi
www.sansa.fi

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

IBAN

BIC

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

LAHJOITUSESIMERKKEJÄ

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

l yksi lyhytaalto-ohjelma (15 min)
15 €Kiinaan
Sydänystävä-ohjelman
lähetys
130 €
l
raamatunopiskeluun
90 €taulutietokone
yhden ohjelman
tuotanto ja lähetys 50 €
l sielunhoitokeskustelu (15 min)
180somessa
€ kahden15
ohjelman
tuotanto ja lähetys
€

Uusi lahjoittaja: jos haluat lisätietoa Sansan työstä
ilmoita yhteystietosi sähköpostilla sansa@sansa.fi tai
puhelimitse p. 019 457 7700.
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

7111
80028
7111 94001
Euro

sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla sekä
kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa.

Soita
Soitanyt
nytlahjasi
lahjasi
0600
18808
0600 18808

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

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
lähettämiseen, internetin
ja muiden sähköisten
välineiden
avulla) ja
KeräyslupajaManner-Suomi
POL-2015-7935,
voimassa
1.1.2016–
seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien
31.12.2020,
Poliisihallitus
2.11.2015.
Kerätyt
varatkehittämiseen
käytetään vuosien
tuottamiseen
ja lähettämiseen
Suomessa
sekä muun
mediatyön
ja
2016–2022
aikanaMuu
medialähetystyöhön
(kristillisten
radio- (kurssija
tuotantoon
Suomessa.
mediatyö sisältää mediakasvatusta
kotimaassa
ja
työpajatoiminta)
yhdistyksen digitaalisen
mediatyön internetin
kehittämistä ja
tv-ohjelmien sekä
tuottamiseen
ja lähettämiseen,
jatuotantoa
muiden
(uudet digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

Avaa kännykälläsi
yhteys Kiinan
kristityille!

sekä Aasian mediatyöhön vuosina 2019–2021 yhteistyökumppaneiden kautta.

TILISIIRTO GIRERING

”Mä suuren ilon ilmoitan
maan
kansoille
nyt
Aasiassa
yhteisöllisyys
tulevan.”
Virsi
21:1
on tärkeää.
Muuttovirta
kaupunkeihin lisää
yhteydenpidon tarvetta. Digimedia tarjoaa
uuden mahdollisuuden
kristittyjen yhteydelle.

Kiinan
ulkopuolella
valmistetut
kristilliset
mahdollisimman
monelle.
Kun Jeesus
syntyyradio-ohjelmat
sydämeen, on seovat
kuinKiinassa
ystävä
kuunneltavissa
myös
netissä
ja
sosiaalisen
median
kautta.
Parin
tulisi kylään. Osallistu keräykseen ja anna lahjaksi evankeliumi ja ilo!viime
vuoden aikana pääsy joillekin kristillisille sivustoille on estetty ja voidaan
estää
avullanetissä:
laajennetaan
mahdollisuuksia
Lahjoita
sansa.fi/lahjoita
Kiitosuudelleenkin.
lahjastasi! Tukesi
levittää evankeliumia ja raamatunopetusta satojen miljoonien ihmisten
Keräyksen tuotto
käytetään
FEBC-Thaimaan
Sydänystävä-ohjelman
tukemiseen
käyttämillä
kanavilla.
Työn
aika on nyt.
Kiitos tuestasi!
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Sari Savela

▶▶ 26.1. TURKU/Martinseurakunta Martinkirkko, Huovinkatu, klo 10 messu, saarna
Marko Pihlajamaa. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus (seurakuntatalo,
Temppelinkatu 1), Pihlajamaa.
▶▶ 27.1. YLITORNIO Seurakuntakoti, Alkkulanraitti 5,
klo 18.30 lähetyspiiri, Arja
Savuoja.
▶▶ 28.1. JÄRVENPÄÄ Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6, klo 14
Medialähetyspiiri, Toivoa naisille -juhlavuoden teema, Kati
Lücke (VAT, Suomen TN-työryhmän jäsen).
▶▶ 30.1. OULAINEN Hyvän sanoman kahvitupa, Oulaistenkatu 37, klo 10 Arja Savuoja.

▶▶ 16.2. TURKU/Tuomiokirkkoseurakunta Tuomiokirkko,
Tuomiokirkonkatu 1, klo 10
messu, saarna Juha Auvinen.
Messun jälkeen kirkkokahvit
ja medialähetystilaisuus, Eerikinkatu 3, Auvinen.
▶▶ 16.2. JOKIOINEN Seurakuntatalo, Temppelitie 2, klo 10
jumalanpalvelus, saarna Seija

Uimonen (seniori). Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Uimonen.
▶▶ 23.2. TURKU/Martinseurakunta Kirkko, Huovinkatu,
klo 18 Tuomasmessu. Messu toteutetaan yhteistyössä
Sansan kanssa, mukana Marja
Soikkeli. Järjestäjinä toimivat
Martinseurakunta ja Suomen
Liikemiesten Lähetysliitto.

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.

instagram.com/sansa.fi

DIGITAL

▶▶ 11.2. JÄRVENPÄÄ Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6, klo
14 Medialähetyspiiri, Perhetyö
Kambodžassa, Eila Murphy.

Rauhallista joulua ja siunattua uutta vuotta!

Sansan Instagram, mukana arjessa

SOME

▶▶ 9.2. MÄNTTÄ-VILPPULA
Vilppulan seurakuntakoti, Keskuskatu 8, klo 10 messu, saarna Marko Pihlajamaa. Messun
jälkeen Raamattuopetus ja
lähetystilaisuus, Pihlajamaa.

toivoanaisille.fi

Sansan Toivoa naisille -työ

rkk-sansa.net

Raamattu kannesta kanteen
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Messiaaninen liike on hybridi,
joka ei mahdu muotteihin
Jerusalemissa sijaitseva Caspari-keskus kouluttaa ja tukee Jeesukseen uskovia juutalaisia.

T

Sanna Erelä
uristi kulkee pyhiinvaelluksellaan ympäri Israelia ja
näkee lukuisia vanhempia ja
uudempia kirkkorakennuksia. Osa on raunioita, mutta toisissa on
elämää: suitsuke ja laulu nousevat kohti taivasta. Maassa on paljon esimerkiksi arabikristittyjä ja venäläistaustaisia
kristittyjä. Matkaaja saattaa kuulla
oppaalta myös pienestä ryhmästä Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka eivät
yleensä mene kirkkoihin, mutta joita
suomalaisetkin lähetysjärjestöt haluavat tukea. Miksi näin?

Juutalaisvastaisen
raamatuntulkinnan
maaperästä kasvoi satojen
vuosien ajan eri puolilla Eurooppaa vainoa, joka lopulta
huipentui holokaustiin.
Lapsityötä seminaareissa
ja verkossa

Caspari-keskus Jerusalemissa on yksi
näistä toimijoista, jotka näkevät messiaanisissa eli Jeesukseen uskovissa
juutalaisissa jotakin erityistä. Caspari-keskus on opintokeskus, joka tarjoaa
koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien
työntekijöistä on. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta ovat sapattikoulun
eli pyhäkoulun opettajien seminaarit,
joita on järjestetty vuodesta 1997. Edelleen seminaarit ovat yhtä suosittuja ja
tarpeellisia.
Messiaaniset lapset ja nuoret kohtaavat israelilaisessa yhteiskunnassa
suuria paineita jo varhain. Perhe voi
olla uskova, mutta jos lasten hengelliselle kasvulle ei luoda vankkaa pohjaa,
viimeistään pakollisen pitkän armeijapalveluksen aikana nuoret luopuvat

uskostaan. Lapsi- ja nuorisotyön merkitystä ei siten voi liiaksi korostaa. Uusinta uutta tänä syksynä on kasvattajille suunnattu lapsityön verkkokurssi,
joka on juuri käynnistynyt. Neljäkymmentä innokasta on ilmoittautunut
suorittamaan kaksi vuotta kestävän
opintokokonaisuuden. Verkko-opiskelu tarjoaa nyt mahdollisuuden myös
niille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tulemaan seminaareihin. Tätä työtä
Sansa tukee merkittävällä taloudellisella panoksella.
Caspari-keskus tuottaa materiaalia paitsi hepreaksi juutalaisseurakuntien tarpeisiin, myös akateemisempaa
englanninkielistä aineistoa koskien esimerkiksi messiaanisten historiaa ja nykypäivää. Toisena Casparin tehtävänä
onkin pitää esillä kristinuskon juutalaisia juuria, ja tätä varten tarjotaan kansainvälisiä kursseja muualta tuleville
kristityille.

Jerusalemissa toimiva Caspari-keskus tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakunnan työntekijöistä on.

Historian kipu

Kristittyjen suhde juutalaisiin on
vuosisatojen ajan ollut vaikea. Vaikka Jeesus-liike alkoi juutalaisena ja
alkuseurakunta oli juutalainen, tämä
unohtui nopeasti pakanakristittyjen
saadessa enemmistöaseman kirkossa.
Juutalaistaustaiset uskovat joutuivat
pahimmillaan kiroamaan juutalaisuutensa ennen kasteelle menoa.
Juutalaisvastaisen raamatuntulkinnan
maaperästä kasvoi satojen vuosien ajan
eri puolilla Eurooppaa vainoa, joka
lopulta huipentui holokaustiin. Näistä
kollektiivista traumoista juutalaiset
toipuvat edelleen. Kristityksi kääntyminen on useimmille pahin häpeä,
mitä perheelleen ja kansalleen voi tuottaa. Siksi messiaaniset juutalaisetkaan
eivät yleensä nimitä itseään kristityiksi
vaan haluavat samastua mieluummin
juutalaiseen yhteisöön. Muut juutalaiset eivät kuitenkaan automaattisesti
hyväksy heitä, ja messiaaniset joutuvat
israelilaisessa yhteiskunnassa toisinaan
kestämään syrjintää.

Messiaaniset lapset
ja nuoret kohtaavat
israelilaisessa yhteiskunnassa suuria paineita jo varhain.
Väliinputoajia vai
sillanrakentajia?

Kristikunnassakin juutalaisuskovat
ovat usein marginaalissa: messiaanista
liikettä on vaikea kategorisoida mihinkään, ja se aiheuttaa kiusaantumista
uskontojen välisissä keskusteluissa.
Messiaaniset näyttävät siis väliinputoajilta monellakin tapaa. Messiaaninen
teologi Richard Harvey tapaa sanoa,
että messiaaninen liike on juutalainen
versio kristinuskosta ja toisaalta kristillinen versio juutalaisuudesta. Se on
hybridi, joka ei istu muotteihin, mutta
jossa on potentiaalia rakentaa siltoja

kristinuskon ja juutalaisuuden välille.
Tällä hetkellä Israelissa arvioidaan
olevan noin
15 000 messiaanista juutalaista – tarkempaa tietoa saamme, kun Caspari-keskuksen tutkimus valmistuu.
Messiaanisia on siis edelleen vähän,
mutta he pitävät itseään jäännöksenä,
josta Paavali puhuu Roomalaiskirjeen
luvussa 11. Samassa luvussa Paavali
profetoi, että tulee päivä, jolloin Israel
kääntyy Jeesuksen puoleen. Se tulee
olemaan valtava siunaus kaikille
kansoille. Palvelemalla messiaanista
liikettä saamme olla valmistelemassa
tuon lupauksen toteutumista.
Jos heidän lankeemuksensa on koitunut
rikkaudeksi maailmalle ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon
enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa! (Room. 11:12)

sansa.fi

