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Jumalan valtakunta tulee
Marja Soikkeli

 
 Kun Jeesus aloitti julistustyönsä  

hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan 
valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää 
ja uskokaa hyvä sanoma!”  Medialähe-
tystyö tarjoilee yhä uudelleen ja uusille 
ihmisille hyvän sanoman Jeesuksesta. Se 
tuo valtakunnan lähelle. ”Olin epätoivoi-
nen, enkä nähnyt valoa tulevaisuudessa. 
Kerran kuljin kylämme läpi ja jonkun 
radioista kuulin puhetta, joka antoi toi-
voa. Pysähdyin kuuntelemaan. En ollut 
kuullut Jeesuksesta aikaisemmin. En oi-
kein tiedä, mitä silloin tapahtui, mutta 
ohjelman jälkeen sanoin vain ´Herra Jee-
sus, auta minua´ ja hän auttoi”, kirjoittaa 
kuuntelija Intiasta. 

Kun aika täyttyi, Jeesus tuli ker-
tomaan Jumalan valtakunnan uudesta 
armojärjestyksestä: arvottomasta tuli 

arvokas. Jokainen ihminen on Jumalan 
silmissä kallisarvoinen, Jeesuksen ristin-
työn arvoinen. Siellä missä Jeesus on, siel-
lä Jumalan valtakunta on lähellä. 

Jeesuksen rakkaus meitä kohtaan 
saa tekemään suunnanmuutoksen ja us-
komaan. Kun oma usko ei riitä, niin sen 
ei tarvitsekaan riittää. Saamme kääntyä 
Jeesuksen puoleen ja sanoa ”Herra auta”. 
Jumala toteuttaa suunnitelmansa juuri oi-
keaan aikaan. Ensin hän lähetti Jeesuksen 
ja sitten hän lähettää meidät. Nyt on Sa-
nan saattamisen aika. Saamme ihmetellä 
niitä viestejä, joita kuulemme maailmalta 
Jeesuksen koskettaessa yhä uusia ihmisiä. 
Tämä todistajien ketju päättyy sitten, kun 
Jeesus tulee hakemaan meitä kerran ko-
tiin, iankaikkiseen valtakuntaansa. 

Aura Laihinen

  ARTO ANTTURI   |   Toiminnanjohtaja

Lähetyskulma

Ikkuna

Pääkirjoitus

Katso ihmistä
 EI SE AINA OLE HELPPOA, katsoa ihmistä. Kaikkein 

lähintä voi joskus olla kaikkein vaikeinta katsoa. Kaukana 
vieraissa maissa olevia sen sijaan katsomme mielellämme. 
Heillä on eksoottisen väriset vaatteet ja vieraat kasvonpiirteet. 
On huomautettu, että kehitysyhteistyö ja lähetystyö esittävät 
kaukana asuvan ihmisen liian usein vain avun tarvitsijana ja 
kohteena, kurjuuden ja tarpeen edustajana. Ihmistä ei katsota 
niin kuin hän itse haluaisi tulla katsotuksi, vaan niin kuin me 
hänet haluamme nähdä. 

Ehkä moitteessa on perää. Voi olla helpompi katsoa ih-
mistä, kun hän vain edustaa jotakin asiaa, on katsojan kohde. 
On tietysti välttämätöntä kertoa, missä ja minkälaista apua 
tarvitaan. Ja kuva välittää tiedon usein paremmin kuin sanat. 
Me Sansassa haluamme välittää kuvia ihmisistä, jotta voi-
simme katsoa heitä. Vuoden 2021 aikana haluamme entistä 
paremmin katsoa, kuunnella ja ymmärtää niitä, joita media-
lähetystyö tavoittaa.

Kehittyvä ja monipuolistuva sähköinen media on 
entistä vuorovaikutteisempaa. Kyse ei ole vain siitä, että lä-
hetämme ohjelmia ja saamme niistä palautetta. Sähköisessä 
mediassa antaudumme keskusteluille. Siellä näemme ihmi-
sen, emme sellaisena kuin me haluaisimme ja meille sopii, 
vaan sellaisena kuin hän itse haluaa. Jos osaamme oikealla 
tavalla kuunnella ja katsoa, viestin lähettäjästä tulee meille 
enemmän kuin kohde ja jonkin tarpeen edustaja. Hänestä 
tulee lähimmäinen. 

Vuorovaikutus tv-katselijoiden, radion kuuntelijoi-
den ja mobiilisovellusten käyttäjien kanssa edellyttää osaa-

mista ja aikaa. Se on enemmän kuin pelkkää radio- tai tele-
visiolähetysten lähettämistä suurten ihmismassojen tavoit-
tamiseksi. Yhden ihmisen johdattaminen Kristuksen luokse 
ei ehkä näy tilastoissa, mutta siitä iloitaan taivaassa. Ja siihen 
Jumala meitä kutsuu.

Haluamme katsoa ihmistä niin kuin Jumala meitä kat-
soo. Luomiskertomuksen mukaan ”Jumala katsoi kaikkea te-
kemäänsä, ja kaikki oli hyvää”. Kun ihminen lankesi syntiin, 
hän ei enää kestänyt Jumalan katsetta, vaan piiloutui. Syylli-
syys aiheuttaa tarpeen naamioitua, esittää itsensä toisenlaise-
na. ”Taistelen syyllisyyttä vastaan” on tunnustus erään nais-
tenlehden kannesta, mutta samalla ihmisen ikiaikainen osa. 
Kuitenkin kaipauksemme on tulla nähdyksi, koetelluksi ja 
hyväksytyksi. ”Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koet-
tele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä 
tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.” Jeesus katsoi ihmistä. 
Hän näki tien vierellä nekin, joita muut eivät nähneet.

Kun Pilatus toi syyttömänä pitämänsä Jeesuksen kan-
sanjoukon eteen orjantappurakruunu päässään ja purppurai-
nen viitta yllään, hän huudahti: ”Katso: ihminen!” Hyljeksitty 
hän oli, ihmisten torjuma, josta kaikki käänsivät katseensa 
pois. Syyllisyyden murtama ihminen ei ole ulkoisesti kau-
nista katseltavaa. Mutta juuri siksi Hän, Jeesus, otti päällensä 
kaiken syyllisyytemme, että me voisimme Hänen kauttaan 
ja avullaan katsoa ihmistä vapauteen ostettuna ja kauniina. 
Kun katsomme ihmistä, katsomme hänessä Kristusta. Hän 
muistuttaa: ”Minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, 
sen te olette tehneet minulle”. 

Yhden ihmisen johdattaminen 
Kristuksen luokse ei ehkä näy tilas-

toissa, mutta siitä iloitaan taivaassa. 
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Siiri Kallio

SAT-7-satelliittitele-
vision lastenohjelmat 
ovat raamattukeskeisiä 
ja keskittyvät kristinus-
kon ydinsisältöön

  
Erja Tillgren

Tarkoitus oli selvittää, millaista kristillistä kas-
vatusta ohjelmat tarjoavat sekä millaisia tavoitteita 
kristillisille lasten televisio-ohjelmille on asetettu ja 
miten näihin tavoitteisiin pyritään. Tutkimuksessa 
mukana olleet SAT-7 Kids -kanavan ohjelmat on 
suunnattu Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan arabiankie-
liselle väestölle ja SAT-7 Pars -kanavan lastenohjel-
mat alueen farsia puhuvalle väestölle. Tutkimusta 
varten haastateltiin seitsemää ohjelmantekijää, jotka 
edustivat yhteensä kuutta eri lastenohjelmaa. 

 Tutkimuksesta selvisi, että ohjelmien kristilli-
nen kasvatus on raamattukeskeistä ja kristinuskon 
ydinsisältöön keskittyvää. Ohjelmien tekijöiden 
mukaan kristillisen kasvatuksen keskeiset tavoit-
teet ovat Raamatun ja Jumalan tunteminen sekä 
lähimmäisenrakkauteen, anteeksiantoon ja rauhal-
liseen rinnakkaiseloon pyrkiminen ja itsensä näke-
minen arvokkaana ja Jumalan rakastamana. Kes-
keisiä kasvatuksellisia keinoja ohjelmissa ovat ak-
tiivinen vuorovaikutus katsojien kanssa sekä viih-
teelliset esitystavat, kuten tarinat ja musiikki sekä 
suorien ohjelmien pelit ja visat. Ohjelmien kristilli-
seen sisältöön kuuluvat raamatunkertomukset, ru-
kous ja hengellinen musiikki.

 Ohjelmien kristillisen kasvatuksen luontee-
seen kuuluu myös sensitiivisyys Lähi-idän ja Poh-
jois-Afrikan muslimienemmistöä kohtaan. Niissä 
ei esimerkiksi kritisoida islaminuskoa eikä louka-
ta muslimeja. Kristillisen sisällön ohella ohjelmis-
sa onkin yleissivistäviä ja yleistietoutta lisääviä 
osuuksia, joiden tarkoituksena on tukea lasten ko-
konaisvaltaista kehitystä. 

 Annaleena Pakkanen
 Sansan yhteisötoimin-

tojen koordinaattoriksi 
1. maaliskuuta alkaen on va-
littu Kannuksessa asuva Miia 
Kallio, 45. Hän on koulutuk-
seltaan yhteisöpedagogi AMK. 

Yhteisötoimintojen koordi-
naattori on Sansassa uusi teh-
tävä. Paikka avautui, kun seu-
rakuntapalveluissa kumppa-
nuuspäällikkö Anitta Vuore-
la siirtyi töihin seurakuntaan 
ja palvelukoordinaattori Tea 
Rasi aloitti yhteyspäällikkö-
nä. Yhteisötoimintojen koor-
dinaattorin päätehtävinä ovat 
vierailu- ja tapahtumatoimin-
nan koordinointi, seurakunta- 

ja verkostoyhteyksien hoitami-
nen sekä monimediallinen toi-
mitustyö.

Miia Kallio siirtyy Sansaan 
Kokkolan suomalaisen seura-
kunnan lähetyssihteerin teh-
tävistä. Sitä ennen hän työs-
kenteli mielenterveyskun-
toutujien parissa. Pidemmät 
työkokemukset hänellä on 
pankista sekä matkailu- ja ra-
vintola-alalta. 

− Lähetyssihteerinä sain 
laajan näköalan lähetystyö-
hön. Oulun hiippakunnan lä-
hetystyön neuvottelupäivillä 
kuulin Arja Savuojan innos-
tavan esittelyn Sansan työstä, 
ja kiinnostus medialähetys-

työhön heräsi. Toivoa naisille 
-työstä tuli uusi nimikkokoh-
de Kokkolaan, ja työmuodon 
merkeissä järjestimme monia 
tapahtumia. 

Vapaa-aikanaan Miia Kal-
lio sanoo olevansa luonnon 
”suurkuluttaja”: hän sienes-
tää, marjastaa, maastopyö-
räilee ja vaeltaa. Lisäksi hän 
nauttii lukemisesta, ruuan-
laitosta sekä uutena harras-
tuksena tomaattien ja muiden 
hyötykasvien kasvattamises-
ta. Perheeseen kuuluvat puo-
liso Marko Kallio ja lapset Sii-
ri, Saara, Seela ja Samuli sekä 
kaksi koiraa ja kissa. 

Neljän järjestön yhteinen Lähetetty-koulutus 
kutsuu nuoria aikuisia lähetystyön äärelle 

 Huhti-syyskuussa jär-
jestettävä Lähetetty-koulu-
tus kutsuu kasvamaan yhdessä 
Jumalan lapsena ja opettele-
maan elämään Jeesuksen lä-
hettämänä, Suomessa ja maa-
ilmalla. Neljän viikonlopun 
mittainen koulutus on suun-
nattu noin 16–35-vuotiaille, 
mutta mukaan voi hakea iästä 
riippumatta.
Mikäli koronatilanne sallii, 
koulutus järjestetään lähijak-
soina Kauniaisissa Suomen 
Raamattuopistolla sekä Vih-
dissä Enä-Sepässä. Tarvittaessa 

jaksoja voidaan järjestää myös 
etänä. Jokaisessa jaksossa on 
teema, jota käsitellään yhdes-
sä ja itsenäisesti, tutkitaan Raa-
mattua ja rukoillaan.  
Lähetetty-koulutus on Lä-
hetysyhdistys Kylväjän, Me-
dialähetys Sanansaattajien, 
Suomen Raamattuopiston ja 
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen yhdessä 
toteuttama. Aiempina vuosina 
samat tahot järjestivät yhteistä 
MiniMissio-koulutusta.
− Meidät kaikki on lähetetty 
elämään Jeesuksen todistajina 

Miia Kallio aloittaa yhteisötoiminto-
jen koordinaattorina 

arjessamme, elämään missi-
onaarista elämää. On hienoa, 
että voimme kulkea nuorten 
rinnalla heidän prosessissaan 
ja pohtia yhdessä, mitä Juma-
lan kutsu tarkoittaa ja mikä on 
oma paikka Jumalan suunnitel-
massa, sanoo Kylväjän verkos-
totyöntekijä Outi Paukkunen.
Koulutuksen hinta on 50 € si-
sältäen neljä viikonloppua ma-
joituksineen. Lisäksi osallistu-
ja maksaa ateriakustannukset. 
Hakuaika on 31.3.2021 asti. Lue 
lisää verkosta: www.sansa.fi. 

Yhteisötoimintojen koordinaat-
torina 1.3. aloittava Miia Kallio 
ammentaa voimaa luonnosta. 
Perheen koirat Sylvi ja Selma 
ovat uskollisia lenkkikavereita.

Sansan valtakunnallinen 
kolehtipyhä 7.3.



5Lähde 1/2021

TEOLOGIA  Lähetysteologi Jukka Kääriäinen analysoi artikkelissaan globaalin kristinuskon tuoreimpia trendejä. Kristinus-
ko kasvaa maapallon eteläpuoliskolla. Kaupunkilaisuus ja karismaattisuus ovat leimallisia kasvavalle kristillisyydelle. 

Kristinuskon painopiste siir-
tyy yhä vahvemmin glo-
baaliin etelään. Eteläisellä 
pallonpuoliskolla asuvien 

kristittyjen osuus maailmanlaajuisesta 
kirkosta kasvaa seuraavan 30 vuoden 
aikana lähes miljardilla, 1,7 miljardis-
ta kristitystä 2,6 miljardiin kristittyyn. 
Nyt kristittyjä on noin 2,55 miljardia, 
mikä on lähes kolmannes maailman 
ihmisistä. Vuoteen 2050 mennessä 
kristittyjen osuus on jo 35 prosenttia 
maailman väestöstä. Kristinusko ja 
islam ovat maailman suurimmat us-
konnot ja ne kattavat lähes kaksi kol-
masosaa (63,7 %) maailman väestöstä. 

Sosiologisesti kristinusko kaupun-
gistuu, nuortuu ja köyhtyy. Teologi-
sesti globaali kristinusko on yhä ka-
rismaattisempaa, itsenäistä ja koke-
musta painottavaa. 

Tulevaisuuden lähetystyön-
tekijät
Kun lähetystyöntekijä määritellään 
kristityksi, joka asuu toisessa maassa 
vähintään kaksi vuotta todistaakseen 
uskostaan sanoin ja teoin, lähetystyön-
tekijöitä oli maailmalla viime vuonna 
425 000. Lukuun eivät kuulu lyhy-
taikaiset lähetystyöntekijät eivätkä 
kotimaiset työntekijät, jotka ylittävät 
kulttuuri- tai kielirajoja oman maan-
sa sisällä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
eteläintialaiset kristityt, jotka lähtevät 
Pohjois-Intiaan evankelioimistyöhön.

Lyhytaikaisen lähetystyön suosio 
kasvaa varsinkin nuorten ja nuorten 
aikuisten parissa. Toiseksi, samalla 
kun globaalista pohjoisesta lähetetään 
yhä vähemmän lähetystyöntekijöitä, 
globaalista etelästä heitä lähetetään 
koko ajan enemmän. Vaikka yli puo-
let (53 %) lähetystyöntekijöistä tulee 
edelleen Euroopasta ja Yhdysvallois-
ta, lähetystyön tulevaisuuden kasvoja 
ovat esimerkiksi Filippiineiltä, Kiinas-
ta, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta tulevat 
kristityt. Lähetystyöntekijöitä lähete-
tään kaikkialta kaikkialle. Hieman yl-
lättävää on, että suurimmat lähettävät 

vat Pyhän Hengen yliluonnollisen voi-
man. Esimerkiksi roomalaiskatolinen, 
karismaattinen uudistusliike on maail-
man suurin karismaattinen liike. Sillä 
on jäseniä Brasiliassa 61 miljoonaa ja 
Filippiineillä 26 miljoonaa.

Itsenäinen karismattisuus edustaa 
helluntailiikkeen kolmatta alalajia. Se 
toimii länsimaisen kristinuskon perin-
teen ulkopuolella ja globaalissa eteläs-
sä. Tähän liikkeeseen kuuluvia on esi-
merkiksi Yhdysvalloissa 30 miljoonaa 
ja Nigeriassa 27 miljoonaa. Liikkeen 
haasteena on heikko teologinen kou-
lutus.

Lähde: Gina A. Zurlo ja Todd M. 
Johnson, ”World Christianity and Mis-
sion 2021: Questions About the Futu-
re.” International Bulletin of Missiona-
ry Research, 2021, Vol. 45 (1), s. 15-25. 

Teksti: Jukka Kääriäinen 
Kirjoittaja on Kirkon lähetystyön keskuk-
sen lähetysteologi.
Kuva: Sari Savela

Lähetystyöllä riittää työsarkaa – 
lähes kolmannes maailman väestöstä tavoittamatta 

maat, kuten Yhdysvallat, vastaanotta-
vat myös eniten lähetystyöntekijöitä. 

Tarpeen ja lähettien määrän välillä 
vallitsee monissa maissa epätasapai-
no. Maihin, joissa olisi eniten tarvetta 
lähetystyölle, lähetetään suhteellisen 
vähän lähettejä. Esimerkiksi muslimie-
nemmistöiseen Bangladeshiin lähetet-
tiin noin 1000 lähettiä, kun väestöltään 
samankokoiseen kristittyenemmistöi-
seen Brasiliaan lähetettiin 20 000 lähe-
tystyöntekijää.

Aasian haaste
Kysymys maailman evankelioimises-
ta on edelleen ajankohtainen. Vaikka 
kristillinen todistus ja evankeliumin 
ilosanoma ovat levinneet ympäri 
maapalloa, maailman 14000 kulttuu-
rista edelleen yli 4000 ei ole kohdan-
nut kristinuskoa. Näistä kulttuureista 
valtaosa sijaitsee muslimi-, hindu- tai 
buddhalaisissa maissa. Kristillisellä 
sanomalla tavoitettu on ihminen, jol-
la on ollut mahdollisuus kuulla ilosa-

noma. Ihmisryhmän evankelioiminen 
mitataan usealla tekijällä, joihin kuu-
luu muun muassa kristittyjen läsnä-
olo, kristillisen median saatavuus, 
lähetystyöntekijöiden läsnäolo ja us-
konnonvapauden taso. Evankelioi-
minen nähdään nykyään laajemmin 
kuin vain kristillisen sanoman julista-
misena. Myös esimerkiksi kulttuurien 
välinen ystävyys kuuluu evankelioi-
miseen.  

Maanosista Aasia on kristilliselle 
todistukselle suurin haaste. Vuonna 
1900 evankeliumi oli tavoittanut vain 

18 prosenttia aasialaisista. Vuonna 
2021 evankelioitujen osuus on noin 60 
prosenttia.  Sen sijaan Afrikassa kris-
tittyjen määrä on kasvanut 120 vuo-
den aikana 9,64 miljoonasta lähes 685 
miljoonaan. Koko maailman väestöstä 
28,2 prosenttia (2,22 miljardia) on vielä 
tavoittamatta.  

Karismaattinen liike kasvaa
Yksi globaalin kristillisyyden trendi 
on helluntalais-karismaattisen liikkeen 
voimakas kasvu. Kuluneen 50 vuoden 
aikana liike on kasvanut 58 miljoonas-
ta 656 miljoonaan jäseneen. Vuoteen 
2050 mennessä sen arvioidaan kasva-
van 1,03 miljardin kokoiseksi.

Karismaattinen liike ei ole yhtenäi-
nen, vaan se voidaan jakaa kolmeen 
alatyyppiin. Ensimmäiseen kuulu-
vat perinteiset helluntailaiset kirkko-
kunnat. Toisena on helluntailiikkeen 
karismaattinen uudistus, joka ylittää 
kirkkokuntarajat. Karismaattisen uu-
distusliikkeen jäsenet luonnehtivat it-
seään Hengessä uudistuneiksi ja koke-

Suurimmat lähet-
tävät maat, kuten 

Yhdysvallat, vastaanotta-
vat myös eniten lähetys-
työntekijöitä. 

Karismaattisuus on vahva trendi kristillisyydessä maailmalla. Kuvassa seurakunta-
laiset ylistävät Jumalaa Kuuban metodistiseurakunnassa Havannassa. Kuubassa on 
viime vuosina ollut vahvaa herätystä. 

Sari Savela
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David ja Marja-Liisa Ezzine perheineen. Kuva: Sansan arkisto.

Toivonsanomaa Lähi-itään ja 
Pohjois-Afrikkaan jo 40 vuotta
Seniorityöntekijät Marja-Liisa ja David Ezzine ovat olleet mukana Sansan arabiankielisessä työssä lähes alusta asti. He saa-
vat edelleen viestejä ihmisiltä, jotka ovat seuranneet Davidia radiosta satelliittitelevisioon. ”Taistelut ja kyyneleet unohtu-
vat, kun löytyy yksi Jeesuksen armotyön omakseen uskova.”

Kun Marja-Liisa ja David Ezzine 
aloittivat Medialähetys Sanan-
saattajien lähetystyöntekijöinä 
Etelä-Ranskassa, Marseillessa 

vuonna 1982, lähetti Trans World Radio 
(TWR) hengellisiä arabiankielisiä oh-
jelmia Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. 
Marokkolaissyntyinen David osallistui 
Valosta valoon -ohjelmasarjan tuottami-
seen. Palautetta tuli paljon.

– Pohjois-Afrikan maiden tiedotusvä-
lineet olivat tuohon aikaan hyvin rajoit-
tuneet vain sallittuun tietoon. Tästä syys-
tä ihmiset etsivät hanakasti vaihtoehtois-
ta tietoa eurooppalaisilta kanavilta, Mar-
ja-Liisa kertoo.

Kuuntelijoille järjestettiin arabian- ja 
ranskankielisiä raamattukursseja. Rei-
lusta 900 opiskelijasta suurin osa oli ara-
biankielisiä. Marja-Liisa tarkisti ja korjasi 
ranskankielisiä kirjekursseja. Kirjekuoria 
kirjoittaessaan hän rukoili jokaisen vas-
taanottajan puolesta.

– Kirjekuoret piti kirjoittaa käsin, kos-
ka Pohjois-Afrikan postilaitos avasi kir-
joituskoneella kirjoitettuja kirjeitä ah-
kerasti. Hengellistä materiaalia ei viety 
perille. Usein tuli pahoittelu siitä, että 
emme olleet lähettäneet postia, vaikka 
olimme luvanneet.

Kuuntelijatapaamisia ja salaisia 
raamattuleirejä
Ohjelmien kuuntelijoita käytiin tapaa-
massa Marokossa, Algeriassa ja Tunisias-
sa. Heille järjestettiin raamattukurssien 
lisäksi salaisia raamattu- ja musiikkilei-
rejä, joiden tarkoituksena oli luoda omaa 
kristillistä musiikkia Pohjois-Afrikkaan. 
Reilun kymmenen vuoden aikana syn-
tyikin laulukirja ja useita levyjä.

Vaikka Ezzinet pääsivät tekemään 
merkityksellistä työtä, aika Radioraa-
mattukoulussa The Radio School of the 
Bible oli myös rankkaa.  Marja-Liisalle 
oli vaikea sopeutua vanhoilliseen ame-
rikkalaiseen johtamistapaan. Johtajia oli 
suuri määrä ja joustavuutta asioissa vä-
hän.

– Siihenkin tottui ja oppi toimimaan 
oman näkemyksensä mukaisesti silloin, 
kun tiesi olevansa oikeassa Jumalan sil-
mien alla.

Iloa työhön toivat kristityt ystävät 
Pohjois-Afrikassa.

– On ihanaa nähdä tänä päivänä 
entisiä kontaktejamme tärkeissä teh-
tävissä Herran työssä niin Pohjois-Af-
rikassa, Euroopassa kuin Yhdysval-
loissakin.

SAT-7:n kanavien työ vaikut-
taa laajasti 
Vuosituhannen vaihtuessa televi-
siosta tuli yhä tärkeämpi kanava 

Elina Uusikylä 

Kirjekuoret piti kir-
joittaa käsin, koska 

Pohjois-Afrikan postilaitos 
avasi kirjoituskoneella kirjoi-
tettuja kirjeitä ahkerasti.

evankeliumin julistamiselle. Sansa 
alkoi tukea kristillisen satelliittitelevi-
sioyhtiö SAT-7:n työtä, jonka neljällä 
kanavalla on tutkitusti ainakin 25 
miljoonaa katsojaa. SAT-7 Arabic ja 
SAT-7 Kids -kanavien kautta jopa 
500 miljoonalla Lähi-idässä ja Poh-
jois-Afrikassa on mahdollisuus katsoa 
evankeliumia ja raamatunopetusta 
sisältäviä ohjelmia. 
 Satelliittitelevisiolähetykset ovat 
kustannustehokkaita: yhdellä eurolla 
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On ihanaa nähdä 
entisiä kontaktejam-

me tärkeissä tehtävissä Her-
ran työssä. Toivoa kaltoinkohdelluille 

naisille 

 Monissa muslimimaissa naiset ovat toisen luokan 
kansalaisia. Väkivalta, kunniamurhat, lapsiavioliitot ja 
ihmiskauppa ovat arkipäivää monelle. TWR:n arabian-
kieliset Toivoa naisille -radio-ohjelmat ovat välittäneet 
pelastuksen ja toivon sanomaa Lähi-idässä ja Pohjois-Af-
rikassa eläville naisille vuodesta 2012. Sansa on tukenut 
arabiankielistä Toivoa naisille -työntekijää vuodesta 2019.

Euroopan, Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Keski-Aasian 
aluekoordinaattorina vuoden 2020 loppuun toiminut Eeva 
Vähäsarja sanoo, että monet naiset ovat ikään kuin vanki-
na omassa kodissaan. Toivoa naisille -ohjelmien välityksel-
lä he saavat kuulla Jeesuksesta ja ihmisarvostaan. Naiset 
voivat seurata ohjelmia salaa ja esittää kysymyksiä sekä 
jättää rukouspyyntöjä anonyymisti.

Ohjelmat kuuluvat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
noin 350 miljoonalle arabille, ja niitä kuunnellaankin pal-
jon. Pelkästään Facebookissa yhdellä Toivoa naisille -oh-
jelmalla on 25 000–85 000 kuuntelijaa.

TWR tuottaa myös seksuaalisen hyväksikäytön uhreille 
tehtyä Kätketyt aarteet -ohjelmasarjaa, jota käytetään työ-
välineenä pakkoprostituution parissa tehtävässä työssä.

– Rukous- ja taloudellinen tuki on ollut avain siihen, 
että ohjelmat on voitu tuottaa usealla kielellä, Vähäsarja 
kiittää työn tukijoita. Hänen tilallaan aloitti tammikuussa 
Miia da Silva. 

saadaan vuoden ohjelmat yhdelle 
ihmiselle. Lähi-idässä satelliittitelevisio 
on käytetyin media, mutta varsinkin 
nuori sukupolvi seuraa ohjelmia yhä 
enemmän sosiaalisen median alustojen 
kautta älypuhelimilla.
 SAT-7 Arabicilla on tärkeä merkitys 
myös yhteiskunnallisten ongelmien 
äänitorvena, ja ohjelmissa käsitellään 
rohkeasti muun muassa vammaisten, 
naisten, maahanmuuttajien ja pako-
laisten asemaa. SAT-7 Kids -kanavalla 
puolestaan näkyy lastenohjelmien 
lisäksi SAT-7 Academyn koulu-tv-oh-
jelmat. Ne on suunnattu lapsille, joilla 
ei ole mahdollisuutta mennä kouluun, 
kuten pakolaisleireillä eläville lapsille. 
Koulu-tv-ohjelmia tuotetaan Libano-
nin studiossa, jonka johtajana toimii 
Sansan kansallinen työntekijä Maroun 
Bou Rached.

Palautetta tulee vuosikymme-
nien jälkeen
David Ezzine on tehnyt koko 2000-lu-
vun ajan televisio-ohjelmia Pohjois-Af-
rikkaan. Hän jatkaa kotikirkko-oh-
jelman tekemistä. Tänä vuonna olisi 
tarkoitus aloittaa uusi, evankelioivaa 
raamatunopetusta sisältävä ohjel-
masarja. Korona peruutti syksyllä 
kuvaukset. Kuvausten helpottamiseksi 
haussa ovat nyt sekä uusi studio mah-
dollisesti Suomesta että pohjoisafrikka-
lainen tiimi. 

Ezzinet ovat tehneet eläkkeellä myös 
maahanmuuttajatyötä. Monet ovat saa-
neet käytännön apua, ja joukossa on nii-
täkin, jotka ovat löytäneet uskon Jeesuk-
seen.

Vuosikymmenien työ on tuottanut lä-
hettien iloksi paljon hedelmää.

– Saamme edelleen viestejä ihmisiltä, 
jotka ovat seuranneet Davidia radiosta 
satelliittitelevisioon. Tämä antaa voimaa 
luottaa siihen, että mikään ei kuitenkaan 
ole ollut turhaa. Taistelut ja kyyneleet 
unohtuvat, kun löytyy yksi Jeesuksen 
armotyön omakseen uskova, Marja-Lii-
sa sanoo. 

Sansan kuva-arkisto

Sansan kuva-arkisto

Sansan kuva-arkisto

Pelkästään Facebookissa yhdellä 
Toivoa naisille -ohjelmalla on 25 000 

- 85 000 kuuntelijaa.
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1FARSI ”Tervehdin teitä Jeesuk-
sessa Kristuksessa ja kiitän erin-
omaisista ohjelmistanne SAT-7 
Pars -kanavalla. Niiden kautta 

olen itsekin oppinut tuntemaan Jeesuksen 
pelastajanani. Mieheni kärsi masennukses-
ta ja teki itsemurhan. Olen yksin poikani 
kanssa, ja näinä vaikeina aikoina ainoa 
toivoni on Jeesuksessa. Olen lääkäri ja 
koronapandemian aikana minulla on ai-
empaa enemmän vastuuta työssäni. Olen 
kiitollinen, että rukoilette kanavalla puo-
lestamme. Minulla ei ole seurakuntayhte-
yttä. Ohjelmanne ovat suuri apu, ne ovat 
selkeitä ja opettavia.” SAT-7 Pars (Iran)

2 TURKKI ”Löysin Jeesuksen 
elämääni kuukausi sitten. Kirkot 
ovat täällä kiinni koronapande-
mian vuoksi, mutta voin seurata 

kanavanne ohjelmia ja saada vastauksia 
kysymyksiini. Kiitos myös siitä, että autat-
te minua löytämään seurakuntayhteyden, 
kun tämä virustilanne helpottaa.” SAT-7 
Türk

3ARABIA ”Viisivuotias poikani 
katsoo SAT-7 Kids -kanavaan-
ne. Hänen suosikkiohjelmansa 
on Raamatun sankarit, koska se 

on niin lapsiystävällinen kilpailuineen ja 
peleineen. Seuraan itse SAT-7 Arabic -ka-
navan jumalanpalveluksia suoratoistona.” 
SAT-7 (Egypti)

4 AFAR ”Olen kuunnellut afarin-
kielisiä ohjelmia kahden vuo-
den ajan. Ajattelin ensin, että 
kristityt yrittävät huijata afareja 

käyttämällä meidän kieltämme. Aluksi 
jokaisen ohjelman aikana kirosin puhu-
jaa. Vähitellen ymmärsin, että puhujan 
opetukset olivat totta ja luotettavia. Olin 
epäillyt Raamatun opetuksia, mutta sitten 
tajusin, että ne ovat luotettavampia kuin 
meidän Koraanimme. Mitä enemmän 
kuuntelin, sitä enemmän ymmärsin, että 

omassa kirjassamme on valheita. Nyt olen 
antanut koko elämäni Jeesukselle, Messiaal-
le. En kuitenkaan voi kertoa ihmisille avoi-
mesti, että olen kristitty. Käyn moskeijassa 
ikään kuin olisin edelleen muslimi, mutta 
rukoilen siellä Jeesusta. Ystävätkin ovat 
alkaneet sanoa, että puhun nykyisin niin 
kuin kristitty.” Etiopian evankelinen 
Mekane Yesus -kirkko

5THAI ”Olen buddhalainen ja 
16-vuotias, opiskelen 10. luokalla 
Supanburin provinssissa. Löysin 
Sydänystävä-ohjelman nettisivuil-

tanne jo jokin aika sitten ja siitä lähtien 
olen kuunnellut sitä. Pidän ohjelmastanne. 
Pidän myös kirjasesta Aito ystävä, jonka lä-
hetitte minulle. Jatkan ohjelman kuuntelua 
aina, kun minulla on opiskelusta vapaata.” 
FEBC-Thaimaa

6 KHMER ”Olen ollut kristitty jo 
monta vuotta, mutta välillä lannis-
tun. Minun pitää oppia nöyrty-
mään ja luottamaan Kristukseen. 

Olin iloinen, kun löysin sosiaalisesta me-
diasta Krusa FM:n ohjelmat. Kiitos Krusa 
FM:lle, joka kannustaa rakastamaan Juma-
laa ja pysymään lujasti evankeliumissa. En 
ole yksinäinen, kun minulla on Jeesus ja 
Krusa FM. Jumala on hyvä.” Krusa FM, 
FEBC-Kambodža

7 MANDARIINIKIINA  ”Sisar Tien 
Tien, kuinka voitte? Olen kuunnel-
lut Avoimin silmin -ohjelmaa yli 
puoli vuotta. Joskus kun heräsin 

keskellä yötä enkä saanut unta, kuunte-
lin tätä ohjelmaa. Pidän optimistisesta 
asenteestanne. Ennen kuin opin tuntemaan 
Jeesuksen, otin avioeron perheväkivallan 
vuoksi ja tunsin olevani velassa Herralle. 
En haluaisi olla yksin. Olen todella yksi-
näinen ja kaipaan perheen tuomaa lämpöä. 
Lapseni ovat aikuisia ja töissä muualla. 
Rukoilkaa tulevaisuuteni puolesta ja että 
löytäisin kumppanin. Kiitos.” VOS

Raamatun opetukset ovat 
luotettavampia kuin Koraanin

8 MONGOLI “Kuuntelin ohjel-
maanne, jossa puhuttiin kuole-
masta ja mitä sen jälkeen tapah-
tuu. En usko, että Jumala antaa 

anteeksi ihmisille heidän pahoja tekojaan. 
Ohjelmanne sai minut kuitenkin ajatte-
lemaan Jumalaa. En tiedä, kuinka kauan 
Jumalaa pitäisi rukoilla. Keskustelin ohjel-
man juontajan kanssa. Hän selitti minulle, 
että rukous on yksinkertaisesti keskustelua 
Jumalan kanssa. Aion kuunnella jatkossa-
kin ohjelmaanne.” Wind FM, FEBC-Mon-
golia

9 KUTCHI  ”Tyttäreni toi koulusta 
kotiin esitteen, jossa puhuttiin 
Jeesuksesta. En lukenut sitä, vaan 
laitoin sen ompelukoneen laatik-

koon. Tuli päivä, jolloin olin ahdistunut ja 
onneton, ja silloin luin esitteen. Jo lukemi-
sen aikana mieleni rauhoittui. Esitteessä 
mainittiin kutchinkieliset ohjelmat. Emme 
olleet kristittyjä, ja yleensä radiossa kuului 
aamulla toisen uskonnon ohjelmaa alueen 

valtakielellä. Kun aloin kuunnella ohjel-
maanne, joka oli meidän omalla kielelläm-
me, opin, että Jeesus Kristus on totuus. 
Elämäni on muuttunut.” TWR-Intia

10 HINDI ”Toivoa naisille 
-ohjelma kosketti elämääni 
ja muutuin sisältäpäin. 
Myös perheeni oppi tun-

temaan Herran. Ohjelmassa käytetään 
yksikertaista kieltä, niin että lukutaidoton 
voi kuunnella ja ymmärtää. Rukoilem-
me herätystä alueellemme, jotta monet 
sielut tulisivat Jumalan valtakuntaan.”  
TWR-Intia

11 TAMILI ”En ole kristitystä 
perheestä, mutta ohjel-
manne ansiosta opin tun-
temaan Jeesuksen. Naisten 

elämään perustuva sanoma on auttanut 
minua ymmärtämään monia uusia asioi-
ta.”  TWR-Intia

5

1

Paluupostia

Kuuntelija- ja katsojapalautetta

Käyn moskeijassa ikään kuin olisin edelleen 
muslimi, mutta rukoilen siellä Jeesusta.

8

9 10
11

Sat-7
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Rukous   

             Rohkeus   

Evankeliumi

Sansan työn vaikutusalue

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. 

1. Rukoilemme, että Jumala siunaa ja 
johdattaa medialähetystyötä vuonna 
2021.

2. Pyydämme siunausta Sansan ko-
lehtipyhälle, joka on suomenkielisissä 
seurakunnissa 7.3. ja ruotsinkielisissä 
seurakunnissa 11.4. 

3. Etiopia on kärsinyt pahoin koro-
nan ja sisällissodan vaikutuksista. 
Rukoilemme luottamusta ja rauhaa 
etiopialaisille, joista moni pelkää 
tulevaisuutta.

4. Rukoilemme, että David Ezzinen 
arabiankielisten ohjelmien kuvaa-
miseen löytyy sopiva studio ja tiimi 
mahdollisesti Suomesta ja ettei korona 
estäisi enää kuvauksia.

5. Rukoilemme, että FEBC-Thai-
maan videotuotanto voisi käynnistyä 
YouTubessa. Siunaa kumppaniemme 
mediatyötä Kaakkois-Aasiassa.

6. Lukuisat turkkilaiset naiset kokevat 
väkivaltaa. Rukoilemme Turkin naisten 
puolesta ja että maassa alettaisiin 
arvostaa naisia nykyistä enemmän.

7. Rukoilemme koronavirustilanteen 
hellittämistä maailmanlaajuisesti. 
Esimerkiksi koulujen sulkeminen ja 
etäopiskelu eriarvoistavat lapsia. 
Kiitämme siitä, että SAT-7:n opetusoh-
jelmien kautta monet voivat seurata 
opetusta, vaikka se ei korvaakaan 
varsinaista koulua.

8. Eila Murphy kerää maalis-touko-
kuun aikana yleisövuorovaikutustilas-
toja FEBC:n paikallisilta toimijoilta noin 
20 maasta. Pyydämme, että eri maiden 
jälkihoitovastaavat toimittavat valmiit 
tilastot ajoissa. 

9. Pyydämme siunausta tänäänkin 
eri puolilla maailmaa kuultaville 
Sansan tukemille radio-ohjelmille. 
Rukoilemme, että etsivät sydämet 

voisivat kuulla sanoman armahtavasta 
Pelastajasta.

10. Rukoilemme siunausta eri puolilla 
Aasiaa, mm. Kambodžassa ja Indo-
nesiassa, järjestettäville sosiaalisen 
median koulutusprojekteille.

11. Rukoilemme kaikkien koronan sai-
rastaneiden ja sairastavien puolesta, 
että he saisivat tervehtyä. Rukoilemme 
varjelusta koronasta ja että pandemia 
loppuisi.

12. Etiopian Mekane Yesus -kirkon 
viestintäosaston työntekijät ovat ta-
loudellisesti ahtaalla maata piinaavien 
ongelmien vuoksi. Rukoilemme heille 
Jumalan huolenpitoa.

13. Rukoilemme SAT-7:n lasten- ja 
nuortenohjelmien puolesta, että ne 
koskettaisivat katsojia. Rukoilemme 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan nuorison 
puolesta. Heissä on alueen tulevai-
suus.

14. Rukoilemme Kroatian evankelisen 
kirkon mediatyön puolesta, että se 
toisi toivoa ja rohkaisua vaikeita aikoja 
eläville kroatialaisille. Maan koronati-
lanne on paha ja tärkein tulonlähde, 
turismi, on kärsinyt pandemiasta 
suuresti. Myös maanjäristykset ovat ai-
heuttaneet alueellisesti laajoja tuhoja. 

15. Rukoilemme Indonesian ja Thai-
maan luterilaisten kirkkojen radiokou-
lutusprojektien ja paikallisradio-ohjel-
mien puolesta.

16. Rukoilemme vainottujen kris-
tittyjen puolesta, että Herra siunaa, 
varjelee ja antaa todistusten tuottaa 
hedelmää. Rukoilemme, että Jeesuk-
sen nimi tulisi kirkastetuksi Afganista-
nissa, Iranissa ja Tadžikistanissa.

17. Kiitos, Herra, että olet tuonut Toi-
voa naisille -radio-ohjelmien välityksel-
lä paljon toivoa monille. Rukoilemme, 

että yhä useammat naiset voisivat 
löytää uskon, toivon ja ihmisarvon 
ohjelmien kautta.

18. Rukoilemme, että Mikael Tunér 
voisi ohjata tadžikinkielisiä ohjelmia 
huhtikuussa Keravalla ja että ohjelmat 
olisivat siunaukseksi katsojille.

19. Rukoilemme, että Pohjois-Afri-
kan ja Lähi-idän alueella asuvilla olisi 
vapaus uskoa ja ylistää vapaasti ja ettei 
usko Jeesukseen vaarantaisi heidän ja 
perheiden tulevaisuutta ja elämää.

20. Kiitämme siitä, että Raamattu 
kannesta kanteen -ohjelma on saanut 
jatkua jo 24 vuotta. Anna Suomen kan-
salle jano oppia lisää Raamatusta.

21. M18-ryhmän etsivä nuorisotyö 
kohtaa Kroatiassa monia rikkinäisiä 
nuoria ja perheitä. Rukoilemme ryh-
mässä mukana olevien lähetystyön-
tekijöiden puolesta ja että moni kroa-
tialaisnuori löytäisi M18:n työn kautta 
pelastuksen ja toivon elämäänsä.

22. Rukoilemme Kiinan etäraamattu-
koulun opiskelijoille kestävyyttä syven-
tyä Raamattuun myös korona-aikana.

23. Rukoilemme tänään erityisesti 
Algerian kristittyjen puolesta. Monet 
maan protestanttiset kirkot ovat yhä 
suljettuina. Siunaa ja varjele omiasi 
haastavissa oloissa.

24. Pyydämme siunausta Seinäjoella 
28.−29.8.2021 järjestettävien Media-
lähetyspäivien valmisteluihin. Siunaa 
myös muut Sansan tapahtumat ja 
seurakuntavierailut. 

25. Rukoilemme Sansan lähetyskaup-
pa Putiikin puolesta, että sen tuotteet 
voisivat välittää pelastussanomaa 
ja ilahduttaa monia koronan vuoksi 
kotona paljon oleskelevia.

26. Lähi-idässä monet perheet ovat 
ahtaalla koronan aiheuttaman työt-
tömyyden vuoksi. Lukuisat naiset ja 
lapset kärsivät kotiväkivallasta ja isän 
päihteiden käytöstä. Auta, että he sai-
sivat oppia tuntemaan Jumalan, joka 
rakastaa heitä sellaisina kuin he ovat.

27. Rukoilemme Sansan työntekijöi-
den puolesta Suomessa ja maailmalla, 
että Jumala johdattaa ja varjelee heitä 
ja heidän perheitään.

28. Kiitämme siitä, että Suomessa saa 
edelleen uskoa ja kokoontua vapaasti 
jumalanpalveluksiin. Rukoilemme, että 
moni suomalainen voisi tänä vuonna 
löytää uskon Jeesukseen.

29. Kiitämme tammikuussa Intiassa 
alkaneesta hindinkielisestä Toivoa 
naisille -televisio-ohjelmasta. Rukoi-
lemme ohjelmalle runsaasti katsojia. 

30. Rukoilemme kaikkien Sansan 
yhteistyöseurakuntien ja -järjestöjen 
puolesta.

31. Kiitämme Jumalaa jokaisesta 
esirukoilijasta ja medialähetystyön 
tukijasta. Pyydämme siunausta ja Ju-
malan huolenpitoa jokaiseen päivään.

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
maaliskuu – toukokuu 2021

Rukousaiheita
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Vaimoni ja lapseni 
seurasivat esimerk-

kiäni ja antoivat elämänsä 
Jeesukselle. 

Allah ei vastannut imaamille

kuin olin ajatellut. Koulullamme vie-
raili opettaja, joka lupasi ystävällises-
ti auttaa. Hän järjesti koululle peruse-
lintarvikkeita ja lupasi myös opettaa, 
vaikka emme pystyneet maksamaan 
hänelle. Viiden kuukauden ajan kävin 
keskusteluja hänen kanssaan kodissa-
ni. Tutkimme yhdessä pyhiä kirjoituk-
sia, koraania, tooraa, psalmeja ja evan-
keliumeja. Kuukausien aikana kävim-
me läpi kaikki islamin pyhät profeetat, 
myös Jeesuksen, joka on yksi Koraanin 
mainitsemista profeetoista.

Olin pettynyt islamin koraaniope-
tukseen. Kun tajusin, kuka Jeesus Kris-
tus on, ymmärsin, että minulle oli ope-
tettu väärin. Helmikuussa 2020 vastaan-
otin Jeesuksen Herranani ja syntieni so-
vittajana. Kiitos Jumalalle, perheessäni 
ei syntynyt erimielisyyttä päätöksestäni. 
Vaimoni ja lapseni seurasivat esimerk-
kiäni ja antoivat elämänsä Jeesukselle. 
Toukokuussa kävimme kasteella, merk-
kinä siitä, että haluamme seurata Jeesus-
ta. Rukoilethan, että pysymme vahvoi-
na, koska kohtaamme arjessa paljon vai-
keuksia päätöksemme vuoksi.” 

Päivi Kastepohja. 

Indonesialainen imaami Haji Mu-
hamad Afridi (nimi muutettu) per-
heineen kastettiin Jeesuksen seuraa-
jaksi viime helmikuussa. Tämä on 

hänen tarinansa.
”Synnyin perheeseen, missä nouda-

tettiin tarkasti islamin lakeja.  Olemme 
perheenä toteuttaneet kaikkien musli-
mien unelman ja käyneet pyhiinvael-
luksella Mekassa. 

Perin isovanhemmiltani ankaran kä-
sityksen islamin lakien noudattamises-
ta. Siksi perheemme ja sukumme myi 
maata monien vuosikymmenien ajan, 
jotta pystyimme rahoittamaan pyhiin-
vaellusmatkan Mekkaan. 

Tämän lisäksi myimme peltojamme, 
joiden tuotoilla rakennettiin 10 moskei-
jaa. Se on tarkoittanut sitä, että sukum-
me ei periaatteessa omista enää maata.

Kaikki tämä valmisti minua tule-
vaan. Tänään kiitän Jumalaa hänen hy-
vyydestään ja armostaan koko ihmis-
kuntaa kohtaan ja erityisesti perhettä-
ni kohtaan.

Viime vuosiin asti sisarukseni ja 
minä johdimme alueen moskeijoita. 
Ainoat tulonlähteemme ovat lahjoituk-
set, jotka rehellisesti sanottuna ovat ol-
leet melko pieniä viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. 

Kaiken tämän keskellä en tuntenut 

sisälläni rauhaa muslimina ja siinä us-
kossa, johon minut oli kasvatettu. Olin 
hyvin turhautunut. En saanut mitään 
positiivista vastineeksi vuosien uhrauk-
sista, joita olin tehnyt.

Olin vastuussa koraanikoulusta ja 
sen opiskelijoista. Opetin heille arabian 
kieltä. Minulle kertyi lisää velkaa, kos-
ka minun piti ruokkia myös heidät. Lä-
hi-idästä ei tullut enää apua koronara-
joitusten vuoksi.

Vastuullani oli 87 lasta ja moskeija. 
Joka päivä ja ilta pyysin Allahilta apua, 
mutta hän ei kuullut.

Rukouksiini vastattiin eri tavalla 

Toimittajalta
 ”Kuultuani Haji Muhamad Afridin uskoontulos-

ta, sisimmässäni läikähti ja minun oli vaikea pidätellä 
kyyneleitä. Radikaali imaami löysi perheensä kanssa 
tien Jumalan luo. Heidän sisimmässään syttyi valo, elä-
män valo.”

Jeesus sanoo: ”Te olette maailman valo. Ei kaupun-
ki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä 
lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan. Siitä sen valo lois-
taa kaikille huoneessa oleville. Näin 
loistakoon teidänkin valonne ihmi-
sille, jotta he näkisivät teidän hyvät 
tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka 
on taivaissa.” (Matt. 5: 14-16). 

Päivi Kastepohja
Singapore

Shutterstock

Sansan kuva-arkisto
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Todistukset uskosta herättävät 
kiinnostuksen kristinuskoon

Raamattua lukiessani 
sain vahvistuksen 

siitä, että Jeesus Kristus 
todellakin on Jumala.

SAT-7-kanava on suuri 
siunaus! Ohjelmanne 

ovat tervetullut tuulahdus 
ulkomaailmasta meille mo-
nille naisille, jotka emme voi 
lähteä talostamme. - Nawal 
Egyptistä

Arabikristittyjen rohkeat todistukset uskostaan rohkaisevat ja inspiroivat muita SAT-7 Arabic -kanavan katsojia. Koronapan-
demian aikana kanavalla on ollut ennätysmäärä katsojia.

Monissa Lähi-idän ja Poh-
jois-Afrikan suljetuissa 
yhteiskunnissa käsitys 
kristinuskosta perustuu 

toisen käden tietoon. Kouluissa ei 
opeteta kristinuskon historiaa, ja siksi 
kristinuskoa pidetään lännestä tuotu-
na uutena uskontona. Alueen väestös-
tä 99 prosentilla on kuitenkin mahdol-
lisuus katsoa satelliittitelevisiota. 

Koronapandemiavuoden 2020 ai-
kana satelliittitelevisioverkosto SAT-
7 sai kanavillaan katsojapalautteita 
lähes kolmanneksen enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kun viruspande-
mia sulki katsojat koteihinsa, monet 
käänsivät SAT-7-kanaville hengellisen 
ja emotionaalisen tuen tuojina. Kana-
valta opittiin myös itse viruspande-
miaan liittyvää sisältöä, ja monet 
kouluikäiset tukeutuivat SAT-7 Aca-
demyn oppitunteihin, kun koulut siir-
tyivät etäopiskeluun.  

Libanonista lähetettävässä Hengel-
linen ilta -ohjelmassa SAT-7-kanavan 
juontaja Tony kertoo omasta huume- 
ja alkoholiriippuvuudestaan ja kuin-
ka usko Jeesuksen paransi hänet niis-
tä. Tony on perustanut kristillisen jär-
jestön, ja monet sen kautta Jeesuksen 
löytäneet seuraavat myös SAT-7-ka-
navalta hänen ohjelmaansa. Tony pu-
huu paikallista murretta, johon maa-
seudun katsojienkin on helppo sa-
mastua. Toinen ohjelman juontajista 
on libanonilainen naislaulaja Basse-
ma. Hän kertoo jättäneensä maallisen 
musiikkiuran ja tekevänsä nyt työtä 
Jumalan kunniaksi. Bassemin julkkis-
tausta houkuttelee ohjelmalle uusia 
katsojia. 

Yossef on lammaspaimen Algerian 

maaseudulla. Hän on tavannut joita-
kin kertoja kristittyjä ja kuullut heil-
tä, että Jeesus on Jumala ja Jumalan 
poika. Yossef kertoo SAT-7 Arabic -ka-
navan On kirjoitettu -ohjelmassa (Yura 
Di Tira), että jokin hänen sisällään ajoi 
häntä ostamaan omalla berberikielel-
lään Raamatun, sillä hän ei osaa lu-
kea ranskaa tai arabiaa. ”Raamattua 
lukiessani sain vahvistuksen siitä, että 
Jeesus Kristus todella on Jumala. Hän 
on Emmanuel, Jumala kanssamme, 
kuten oli ennustettu. Annoin elämäni 
Jeesukselle, sillä vain hänen kauttaan 
minulla on pelastus.” 

Algerialainen Sarah kertoo, että 
”SAT-7-kanavan ohjelmasisältö yh-
dessä algerialaisten kristittyjen ker-
tomusten ja todistuspuheenvuorojen 
kanssa koskettaa ja saa aikaan muu-
tosta myös ei-kristittyjen elämässä.” 
Monet naiset ovat löytäneet Jeesuk-

sen katsomalla Olet kallisarvoinen -oh-
jelmaa. Se on Algerian kabyylinkieli-
nen, mutta se on myös tekstitetty ama-
zighin kielelle (berberikieli). Koska 
Sarah on nyt kristitty, hänen poikan-
sa eivät halua olla tekemisissä hänen 
kanssaan. ”Minusta on kuitenkin tul-
lut äitihahmo monille naisille. Rukoi-
len, että Jumala tekee työtään minus-

Sirpa Rissanen

sa niin, että voin olla heidän äitinsä.” 
Kristillisen materiaalin saatavuus 

ja sen avulla uskossa kasvaminen ovat 
haasteena maissa, missä kristittyjä on 
vähän, eikä seurakuntayhteyttä ole. 
Siksi satelliittikanavalla lähetetyt hen-
gelliset ohjelmat ja jumalanpalveluk-
set ovat monille kotijumalanpalvelus 
ja Raamattu, joiden avulla he voivat 
oppia lisää ja kasvaa uskossaan kris-
tittyinä. 

SAT-7:n tuotantotiimi koostuu 
egyptiläisistä, syyrialaisista, turkki-
laisista, libaninolaisista, iranilaisista, 
algerialaisista ja tunisialaisista. Hei-
dän ymmärryksensä kunkin maan 
tavoista ja kielimurteista varmistaa 
sen, että Lähi-idän monesti hyvinkin 
erilaiset arabikulttuurit on huomioi-
tu SAT-7 Arabic -kanavan ohjelmatar-
jonnassa. 

SAT-7
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Mervi Viuhko (Toim.)
(10) Sydänääniä korona-aikana 
18 € UUTUUS!
Sisältää kertomuksia, muistelmia 
ja ajatelmia elämän sykkeestä, 
erityisesti medialähetyksestä. 
Näihin sydänääniin ovat panok-
sensa antaneet Medialähetys Sa-
nansaattajien työntekijät, seni-
orit ja työssä eri tavoin mukana 
olevat, arkkipiispasta vapaaeh-
toistoimijoihin. 
Kirjan on koonnut ja toimitta-
nut Facebookin Sansa-yhteisön 
koordinaattori ja verkostotoi-
minnan johtaja Mervi Viuhko. 
Kaunis taitto ja nelivärikuvitus 
tekevät kirjasta erinomaisen lah-
jan. Julkaisijana Sansa.

ÄÄNITTEITÄ
(11) Raamattu kannesta kan-
teen -ohjelman opetuksista 
cd-levyt MP3-muodossa: Uusi 
testamentti (624 luentoa) 130 
€. Vanha testamentti (810 luen-
toa) 140 €. TARJOUS! Uusi ja 
Vanha testamentti yhdessä os-
tettuina 240 €. 

KIRJOJA
Raamattu elämään -kirjasarja
Radiopastori Jukka Norvannon 
Raamattu kannesta kanteen -ra-
dio-ohjelman pohjalta kirjoitta-
mia Raamattu elämään -sarjan 
kirjoja on ilmestynyt 54. 
TARJOUS! Koko sarja 540 € (Yk-
sittäin 17,90 €/kpl).
Raamattu elämään -sarjasta:

Jesaja – profeettojen ruhtinas, 
17,90 €
Jesaja 1-27

Jukka Norvanto
Rajatonta rakkautta 4 € 
TARJOUS!
Tahtoisin olla hyödyksi 3 € 
TARJOUS! 
(12)Tahtoisin antaa anteeksi 2 € 
TARJOUS!

Vesa Ollilainen
Kesyttämätön 25 € UUTUUS!
Evankeliumi jälkikristillisessä 
ajassa.

Tervetuloa ostoksille
Medialähetys Sanansaattajien 
Putiikkiin!
Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, lähetät 
ilosanoman ja viet avun sinne, missä sitä eni-
ten tarvitaan.

Tutustu uutuuksiimme ja tee löytöjä!
Toimi nopeasti!

Salme Blomqvist
(13) Palasista koottu Jumalan 
kuvaksi. 28 € UUTUUS!
Teos todistaa siitä, miten mo-
neen kertaan särkynytkin voi 
Jeesukseen juurtuessaan alkaa 
kasvaa sellaiseksi ihmiseksi, jok-
si Jumala hänet tarkoitti. 

Miika Auvinen
(14) Kun ovet avautuvat 22 € 
UUTUUS!
Kirja kertoo tavallisista ihmisis-
tä ja ihmeellisestä Jumalasta, 
arkisesta rukouksesta ja pyhästä 
johdatuksesta. Kirja kertoo maa-
ilmassa olevasta kristittyjen vai-

UUTUUKSIA JA 
TARJOUKSIA

Monta tapaa ostaa
Putiikista!
1)  www.lahetyskauppa.fi 

2)  Sähköpostilla pirjo.hyovalti@sansa.fi

3)  Puhelimitse 050 564 3541   
 (ma–pe  klo 10–15)

4)  Tule käymään myymälässä 
  Munckinkatu 67, Hyvinkää. Huom! Myy-
mälä on toistaiseksi suljettu koronavirus-
pandemian vuoksi. Jos haluat käydä Pu-
tiikissa ostoksilla, pyydän ystävällisesti 
sinua soittamaan p. 050 564 3541 ja sopi-
maan ajan etukäteen. Ollaan yhteydessä!

nosta ja taivaallisesta toivosta.

Tomas Sjödin 
Jokainen tarvitsee (oman) paik-
kansa 25 € UUTUUS!

Tapani Sopanen
(15) Uloskutsutut 29 € UUTUUS!
Ajankohtaisia aiheita käsittelevä 
uutuusromaani. Koronavirus, ter-
rori-iskut, uskovien maallistumi-
nen ja vainot.

Juha Vähäsarja
Joka päivä
(16)Varjelet tieni 15 € TARJOUS!
Huolta vailla 15 € TARJOUS!

sansa.fi
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Lupaus kantaa 15 € TARJOUS!

Maarit Eronen – Jane Jones
Kadun kukka 15 € TARJOUS!
Prostituutiosta vapauteen. Vuo-
den kristillinen kirja 2019.

Hannu Pelkonen
(17) Voihan Venäjä! 18 € 
TARJOUS!
Rakentavan rovastin matkassa 
Suomen suvun maille.

Tracy Leininger Craven
Vaara vuorilla 7 € TARJOUS!
Tositapahtumiin perustuva sel-
viytymistarina Atlantin takaa. 
Ajalta, jolloin Amerikkaa vasta 
asutettiin. Sopii myös nuorille 
aikuisille. 

John ja Stasi Eldredge 
Valloittava salaisuus 9,50 € 
TARJOUS!
Avioparin yhteinen kirja paljas-
taa valloittavan salaisuuden, 
joka voi yllättää niin naiset kuin 
miehetkin.

Tanja Alon − Mervi Viuhko
(18) Matkalla missiossa 5 € 
TARJOUS!
Israelissa, maailmalla, kotimaas-
sa. Kuljettaa medialähetystyön 
matkassa, johdattaa Raamatun 
maisemiin, juutalaisiin juhlapy-
hiin ja raamatunkertomuksiin. 
Sopii myös raamattu- ja rukous-
piirien työskentelyyn. Julkaisija-
na Sansa.

Veikko Koskinen
Monen toimen mies 3 €  
TARJOUS!
Tämä kirja kertoo V. Koskisen vä-
rikkäästä ja vaiherikkaasta elä-
mästä.

LAHJAKIRJOJA
Riitta Lemmetyinen
(19)  Pieniä ihmeitä 25 € 
UUTUUS! Lemmetyisellä on tai-
to kirjoittaa vakavista asioista 
lämmöllä ja ilman saarnanuottia.

Sari Savela 
(20) Toivoni on 17,90 €
Sanoja sinulle toivosta, turvasta 
ja täyttymyksestä. Kauniit kuk-
kakuvat.

(21) Ekologinen Raamattu 25 €
LUOMAKUNTA – pienoisraamat-
tu, 92-käännös. Tämän Raama-
tun materiaalit on valittu ym-
päristökriteerein, luomakuntaa 
varjellen (1. Moos. 2: 15). Väri: 

musta.

(22) Uusi testamentti Biblia ja 
33/30 16 €
+ Psalmit. Tämä kirja sisältää 
kaksi eri käännöstä. Vasemmal-
la palstalla on vuoden 1776 
käännös vuoden 1878 Biblian 
painokseen perustuen. Oikeal-
la palstalla on Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon kirkollisko-
kouksen vuosina 1933/-38 käyt-
töönottama suomennos.

Purppura virsikirja lisävihkolla 
17,90 € 
Mukana katekismus ja jumalan-
palvelusliitteet.

Viisikielinen, 25 € (isompi koko) 
tai 20 € (pienempi koko)
Noin 800-sivuinen laulukirja. 
Yli 400 laulua, joissa korostuvat 
herätys, luottamus Jumalan sa-
naan sekä lohdutus ja ilo kaikille 
tarjolla olevasta pelastuksesta 
Jeesuksessa Kristuksessa. Sisäl-

KORTTEJA
Sansan hengelliset kortit
1-osaiset 1 €/kpl tai 5 €/10 kpl 
TARJOUS!
(1) Pääsiäiskortti, kannessa 
”Pääsiäisiloa”, takana ”Kristus on 
ylösnoussut, uusi elämä on voit-
tanut!” Kuva: Shutterstock. 
(2) Onnea! Sinivalkoinen, kan-
nessa ”Onnea!” Kuva: Eeva-Riit-
ta Hahtola.
(3) Onnittelukortti, kannessa 
”Lämpimät onnittelut”. Takana 
”Siunausta juhlaasi”. Kuva: Juha 
Auvinen.
(4) Pisara, kannessa ”Omaksi ku-
vakseen Hän meidät loi”. Kuva: 
Valtteri Mulkahainen.
(5) Pinkki, kannessa ”Hän pitää 
kämmenellään ja vaalii kuin sil-
mäteräänsä.” Kuva: Valtteri Mul-
kahainen.

2-osaiset (sisältää kirjekuoret): 
2,20 €/kpl tai 10 €/10 kpl 
TARJOUS!
(6) Ruusu, kannessa ”Onnea”. 
Sisällä ”Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua”. 4. Moos. 
6:24. Lisäksi: ”Lämpimät onnit-
telut juhlapäivänäsi”. Kuva: Timo 
Granström. 
(7) Rusokirsikka, Kannessa ”Sy-
dämelliset onnittelut”. Sisäl-
lä teksti ”Herra sinun Jumalasi 
on sinun keskelläsi, sankari joka 

tää tekijäluettelon. Isossa koossa 
muovitetut kannet ja foliointi. 
Sansa on yksi julkaisijoista.

LAPSILLE 
(23) Pikku Piplia 22 € 
Vanhasta ja Uudesta testamen-
tista 20 keskeistä raamatunker-
tomusta. Sopii alle kouluikäisel-
le sekä juuri lukemaan oppineel-
le pienelle koululaiselle. 

Emma Segal - CPH:n toimitus-
kunta
Kuva siirtyy sanaan 17 €
Kirjan alussa on viisi tarra-arkkia 
ja täynnä mielenkiintoista kat-
sottavaa ja luettavaa. Raaputa 
ja väritä.

Connie Palm
(24) 101 aarretta Raamatus-
ta jotka jokaisen lapsen pitäisi 
kuulla 14,90 € 

Betham James ja Paula Doherty                                                                                                       
(25) Iso puuhakirja – Raama-
tun kertomuksia 6 € TARJOUS!                                              
Puuhaa ja pohdittavaa.

Minea Metsälähde (toim.)
Armias ole suojani 10 € 
TARJOUS!
Rukouskirja sisältää rakkaimpia 
rukouksia. Kuvituksena nostalgi-
sia enkelikiiltokuvia. Kirja sopii 
yhdessä lapsen kanssa luetta-
vaksi tai itse lukemaan oppi-
neelle.

Marja Sevón
Kuka minut teki? 12 € 
Kuvakirja pienille lapsille.

Steinkühler & Holzmann
Ihanaa, että löysit minut 5 € 
TARJOUS!
Kauniisti kuvitettu Psalmin 23 
tarina Daavidista ja hänen lam-
paistaan. 

1 2

5

3

(26) Marja Sevón
Pääsiäiskertomus 4 € TARJOUS!                                                                                             
Tapahtumat sarjakuvana ja pal-
jon tehtäviä. Sopii alakoululaisil-
le ja alle kouluikäisille.

MUSIIKKIA
Pekka Simojoki
(27) Farsi Nordic Praise, cd 6 €/
kpl TARJOUS! 
Sansan tuottama Pekka Simo-
joen Nordic Praise -levy farsin 
kielellä. Laulajana mm. Gilbert 
Hovsepian

EtCetera kuoro &Pekka Simojoki
Näitä aikoja varten, cd 20 € 
UUTUUS!  

Nordic Praise, cd 15 € TARJOUS!
Englanninkielinen Ylistys-levyn 
kansainvälinen versio.

6

4

8

auttaa. Hän ilolla iloitsee sinus-
ta, hän on ääneti, sillä hän rakas-
taa sinua, hän sinusta riemulla 
riemuitsee”. Sefanja 3:17. Kuva 
Anne Rajala. 
(8) Osanotto. Kannessa ”Lämmin 
osanotto”. Sisällä teksti ”Suruun 
osaa ottaen”.

Kuva: Marjaana Kotilainen.

Sansan pakettikortit 1 €/10 kpl
(9) Onnea! Kuva: Johanna Ervast. 

Lähetyskauppa Putiikin verkkosi-
vuilla on lisää Sansan kortteja.

7

9

Kätevästi verkosta 
lahetyskauppa.fi 
Enemmän kuin kauppa!
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SANSA-TUOTTEITA 
(28) Sansan adressi 12 € 
UUTUUS!
Kannessa teksti ”Lämmin osan-
otto”. Sisällä teksti ”Muistoa 
kunnioittaen”. Muistolauseet: 
1) ”Minä lähetän enkelin kul-
kemaan sinun edelläsi, suoje-
lemaan sinua matkalla ja vie-
mään sinut siihen paikkaan, 
jonka olen sinulle varannut.”  2) 
Moos.23:20. 2. ”Herra on lähellä 
niitä, joilla on särkynyt sydän.” 
Ps.34:19. 3) ”Sinun kädessäsi 
ovat elämäni päivät.” Ps. 31:6. ja 
4) Ilman muistolausetta. Voit itse 
kirjoittaa tai pyytää haluamasi 
tekstin. Kuva Hilpi Jenu.

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

Pellavapyyhkeet 29 € TARJOUS!
Laadukas, kotimainen Jokipiin 
Pellavan tuote. Kaksi pyyhet-
tä lahjarasiassa. Koivikko- tai 
sydänkuvio harmaan sävyissä, 
koko 45 cm x 55 cm. Mukana 
Sansan tunnus.

Servietit 4,20 €
Tekstit: Kiva, kun tulit, Iloitaan 
yhdessä, Siunaus matkassasi ja 
Ole Jeesus kanssamme. Värit: 
keltainen, viininpunainen, samp-
panja, valkoinen, limetinvihreä. 
Sisältää 20 kpl.

Lautasliinat 4,50 €
Koko: 33 cm x 33 cm. Teksti ”Siu-
naa Jeesus ruokamme, ole aina 
luonamme. Toisistamme kiitäm-
me. Siunaa myöskin päivämme”. 
Tai ”Siunaa Jeesus ruokamme, 
ole aina luonamme. Auta meitä 

muistamaan, että kaiken sulta 
saan”. Värit: keltainen, viininpu-
nainen, valkoinen, limetinvihreä, 
joulunpunainen. ja -vihreä. Sisäl-
tää 20 kpl.

Kosketuskynä valolla 4 €
Mukana kuulakärkikynä ja led-va-
lo. Teksti ”Valoa kansoille. www.
sansa.fi.” Sansan oma tuote.

(29) Puuvillakassi 3 € TARJOUS!
Laadukas, ekologinen. Sopii kan-
tohihnamitoituksen ansiosta 
kädessä ja olalla kannettavaksi. 
100 % puuvillaa. Koko n. 38 cm 
x 42 cm. Väri punainen.

TOIVOA NAISILLE 
-TUOTTEITA
(30) Heijastin 6 € kpl tai 20 €/4 
kpl TARJOUS! 
Designheijastin on kansainväli-
sesti tunnetun jalkinesuunnit-
telijan, Terhi Pölkin, hyvänteke-
väisyystyö. Ajatuksena on antaa 
ääni äänettömille. Ihmiskaupan 
vastaisen työn tunnus, Kätketyt 
aarteet -työn tukemiseksi.

(31) Käsidesi Lotus 3,50 € 
UUTUUS!
Putkilomainen (8ml), suihkutet-
tava nestemäinen puhdistusai-
ne. Puhdistaa ja virkistää kädet 
ja desinfioiva vaikutus. Teks-
ti toivoanaisille.fi sydänlogolla. 
Valmistettu Kiinassa.

(32) Korvakorut 3,50 €
Ilonpisara sataa kuin kevyt kesäsa-
de. Korvakorut tehnyt Kati Roihas.
Sopii hyvin nuorille. Toivoa nai-
sille -tuote.

Kynä 3 €. Tyylikäs kuulakärkiky-
nä. Teksti: toivoanaisille.fi. Väri 
tummanpunainen

Tuubihuivi 5 €
Väri: valkoinen ja painatus pu-
nainen tai punainen ja painatus 
valkoinen. Sydäntunnus.Toivoa-
naisille.fi

(33) Orvokkikortti (2-osainen) 5 
€/kpl, 5 kpl 20 € TARJOUS!
Toivoa naisille -työn tukemiseen, 
aidoista orvokeista. Sisältää kir-
jekuoren. Tekijä Tuula Jäppinen.

(34) Muistivihko 6 € 
Kaunis kierrevihko muistiinpa-
noja varten. Sisältää yhdeksän 
kuvaa ja jokaisella sivulla sydän-
tunnus.

MUITA TUOTTEITA
(35) Sädehtivä enkelipinssi 5 €
Eri värejä.
 
(36) Jääkaappimagneetit 5 €/kpl 
UUTUUS!
Orkidea: ”Minä annan tulevai-
suuden ja toivon.” Jer. 29:11
Jaloleinikit: ”Älä pelkää, minä 
olen sinun kanssasi.” Jes. 41:10 
Auringonkukka: ”Katso, minä 
luon uutta.” Jes. 43:19
Pioni: ”Hän virvoittaa väsyneen 
ja antaa heikolle voimaa.” Jes. 
40:29
Tulppaanit: Rakastettu on oikea 
nimesi.
Yhden magneetin koko: 6,5 cm x 
6,5 cm. Kuvat: Sari Savela

Voiveitsi 3,80 €
Sydänkuviolla ja katajasta.

Lehti uudistuu! Vuonna 2021 Lähde-lehdestä 
ilmestyy kaksi 24-sivuista numeroa. Elokuun 
lopulla ja marraskuussa ilmestyy uusi 32-sivuinen 
Sansa-lehti. Lehti kertoo, mitä maailmanlaajuinen 
medialähetystyö saa aikaan. Kuten tähänkin asti, 
sen sivuilta löytyvät kuuntelija- ja katsojapalaut-
teet, haastattelut ja kenttäkirjeet. Kuvien välityk-
sellä näemme kasvoja, joita työmme koskettaa. 
Jumalan sana ja rukous säilyvät myös Sansa-leh-
den kivijalkana. 
Liittymällä Medialähetys Sanansaattajien varsi-
naiseksi tai kannattavaksi jäseneksi saat lehden 
jäsenetuna.

TILAA LÄHDE
• Iloksi itsellesi
• Lahjaksi läheisellesi
• Osallistut medialähetystyöhön

Perheradiotyötä ja
perheseminaareja
yhdistetään
Kambodžassa
s. 6

Yhä useampi
kristitty kokee
vakavaa vainoa
 s. 20

Medialähetystyön lehti 1/2019 helmikuu

Kastepohjat,  
uudet projekti-
työntekijät
ovat perillä
Singaporessa
s. 17

Rukouskalenteri
s. 9
Paluupostia
s. 10

Maailman 
uskonnot
s. 5

Saajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maksajan nimi:

Lähiosoite:

Postinumero ja toimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

Medialähetys 
Sanansaattajat

Tunnus 5005165
00003
VASTAUSLÄHETYS

Sansa  

maksaa  

postimaksun 

KYLLÄ KIITOS, tilaan Lähde-lehden!

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

Tyynyliinat 18 € 
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. Pohjavä-
ri valkoinen. Teksti ”Nuku hyvin. 
Päivän touhut taakse jää, minua 
jo väsyttää. Kiitos, että nukku-
maan, peiton alle mennä saan. 
Hyvää yötä Jumala. Siunaa meitä 
kaikkia”. Painatuksen väri: vaale-
anpunainen tai vaaleansininen. 
Käsinpainettu ja ommeltu Suo-
messa. 100 % puuvillaa. Koko: 
50 cm x 60 cm. Mallin suunnit-
telu: Salli Parikka Wahlberg. Val-
mistaja: Uniikki Kangastus. 

Villasukat 20–25 €/pari
Kauniita, hyvälaatuisia, työn ys-
tävän tekemiä sukkia. Sekä mie-
hille että naisille.

Sansalle annetut tiedot tallentu-
vat asiakasrekisteriimme. Rekiste-
riseloste löytyy osoitteesta sansa.
fi/asiakasrekisteri. 
Tarjoukset ovat voimassa 
31.03.2021 saakka tai niin kauan 
kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin 
lisätään toimituskulut. Voit tilata 
myös puhelimitse: 050 564 3541/
Putiikki, s-postitse: pirjo.hyoval-
ti@sansa.fi tai kotisivun kautta: 
joko sansa.fi tai lahetyskauppa.fi. 
Lähetyskauppa Putiikki, Munc-
kink. 67, Hyvinkää. Huom! Myy-
mälä on toistaiseksi suljettu ko-
ronavirusepidemian vuoksi. Jos 
haluat käydä Putiikissa ostoksilla, 
pyydän ystävällisesti sinua soit-
tamaan p. 050 564 3541 ja sopi-
maan käyntiaika etukäteen. Kiitos.

28

22

32

36

29

30

31

33

34

35



15Lähde 1/2021

LÄHTEELLÄ  ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Ps. 34:19)

Kun opin tuntemaan Jeesuk-
sen, sydämeni oli murtu-
nut syntieni takia ja kun 
ymmärsin, mitä Jeesus teki 

puolestani ristillä. Tajusin, että ilman 
Jeesusta en ole mitään. Kun minusta 
tuli kristitty, huomasin elämässäni 
asioita, jotka minun piti jättää. Se sat-
tui. Elämässäni oli epäjumalia, joista 
minun piti luopua. Myöhemmin olen 
kokenut odottamatonta kipua ja kärsi-
mystä. Jumalan rakkaus ja armo ovat 
auttaneet minua joka kerran vaikei-
den aikojen läpi.

Asun Yhdysvaltain Floridassa me-
ren rannalla. Istahdin äskettäin lempi-
paikkaani rannalle odottamaan, että 
saisin nähdä Jumalan voiman aurin-
gonnousussa. Taivaanrannalla oli vain 
synkkiä pilviä. En saisi nähdä Juma-
lan valoa uutta päivää varten. Sydän 
tuntui raskaalta. Halusin lähteä pois 
ja aloittaa päivän työt, mutta halusin 
myös viestin toivosta, joka Jumalal-
la saattaisi olla minulle päivää var-
ten. Odotin, katsoin taivaanrantaan 
ja odotin. Taivas muuttui yhä syn-
kemmäksi.

Lähdin turhautuneena kävelemään 
pois. Olisin halunnut löytää toivon pi-
meässä, mutta sen sijaan tunsin petty-
mystä. Juuri silloin huomasin pienen 
valonsäteen tumman pilven päällä. 
Ymmärsin, että valo oli ollut siellä kai-
ken aikaa, mutta tumma pilvi oli peit-
tänyt sen. Hetken kuluttua valo loisti 
yhä kirkkaammin. Nyyhkytin ja ylis-
tin Jumalaa hänen armostaan. Samalla 
olin surullinen oman kärsimättömyy-
teni ja epäuskoni takia.

”Rikkinäisyys antaa mahdol-
lisuuden”
Joskus täytyy odottaa murtuneena ja 
pimeässä. Jumala on luvannut, ettei 
hän hylkää eikä jätä meitä koskaan. 
Olen vuosien myötä ymmärtänyt, että 
elämän rikkinäisyys antaa mahdolli-
suuden tuntea Jeesusta paremmin.

Miten rikkinäisyys voi vaikuttaa 
niin? Vastaus löytyy Korinttilaiskir-

ville tilanteestani. Jumala tuli ihmi-
seksi. Jeesuskin koki rikkinäisyyttä. 
Hän voitti kuoleman ja voi antaa voi-
maa iloita myös vaikeuksissa.

Älä murehdi elämäsi rikkinäisyyt-
tä. Jeesuksen valo loistaa särjetyn läpi 
niin, että koko maailma näkee sen. 
Hän tuo toivon maailmaan, jossa on 
paljon ongelmia, vihaa ja vastakkain-
asettelua. Hän voi käyttää rikkinäi-
syyttämme loistaakseen valoaan rik-
kinäiseen maailmaan. 

Teksti on koottu Toivoa naisille (TN)-ru-
kousliikkeen kansainvälisen johtajan 
Peggy Banksin opetuksesta, jonka hän 
piti Suomen TN-työn 20-vuotisjuhla-we-
binaarissa 14.11.2020. Koonnut Liisa 
Heinänen.

Vain särkynyt voi loistaa
jeestä (2. Kor. 4:5-10). Paavali muis-
tuttaa, että olemme kuin saviastioita. 
Hän jatkaa, että me kannamme aina 
ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, 
”jotta myös Jeesuksen elämä tulisi 
ruumiissamme näkyviin”.

Aiemmissa jakeissa Paavali puhuu 
valosta, joka meissä on. ”Jumala, joka 
sanoi: Tulkoon pimeyteen valo, valaisi 
itse meidän sydämemme. Näin Juma-
lan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen 
kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se le-
vittää valoaan.” (2. Kor. 4:6)

Saviastia ei loista valoa, ellei se 
ole särkynyt. Valo pääsee saven läpi 
vain, jos savi on rikottu. Savenvalaja 
tietää, mitä osia meissä pitää murtaa, 
jotta hänen valonsa voi loistaa. Mit-
kä palat sinun elämässäsi ovat rikki? 
Ehkä olet menettänyt rakkaasi tai työ-
paikan. Ehkä unelmasi on särkynyt tai 
sinulla on terveyshuolia. Ehkä elämäsi 
ei mennyt kuten olit toivonut ja suun-
nitellut.

”Tunnistan senhetkiset tun-
teeni”
Usein haluamme kivun ja kärsimyk-
sen pois. Emme ymmärrä niiden tar-
koitusta. Apostoli Paavali sanoo, että 
elämän kolhuille on syynsä:

”Mutta hän on vastannut minulle: 
’Minun armoni riittää sinulle. Voima 
tulee täydelliseksi heikkoudessa.’ Sen 
tähden ylpeilen mieluimmin heikkou-
destani, jotta minuun asettuisi Kris-
tuksen voima. Siksi iloitsen heikkou-
desta, loukkauksista, vaikeuksista, 
vainoista ja ahdingoista, joihin jou-
dun Kristuksen tähden. Juuri heikko-
na olen voimakas.” (2. Kor . 12:9-10)

Paavali oli rukoillut, että Jumala 
ottaisi pistimen lihasta, kivun pois. 
Jumala vastasi hänelle, että hänen ar-
monsa riittää. Voima tulee täydellisek-
si heikkoudessa.

Paavali sanoo: ”Juuri heikkona 
olen voimakas.” Hän on voimakas, 
koska voima ei tule hänestä itsestään 
vaan Jumalasta. Kun olemme heikko-
ja, Jumalasta tulee vahva. Ollessani 
heikko haluan Jumalan kokoisen voi-
man. Haluan hänen elämänsä loista-
van minussa. Toivottomuuteni sijaan 
haluan Jeesuksen antaman toivon.

Jumalalla on tarkoitus, kun hän 
sallii meille kärsimystä. Murtuneina 
kasvamme tavalla, joka voi rohkaista 
muita. Paavali kirjoittaa roomalaisille:

”Me riemuitsemme jopa ahdingos-
ta, sillä tiedämme, että ahdinko saa 
aikaan kestävyyttä, kestävyys aut-
taa selviytymään koetuksesta ja koe-
tuksesta selviytyminen antaa toivoa.  
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on 
vuodattanut rakkautensa meidän sy-
dämiimme antamalla meille Pyhän 
Hengen. Ahdinko saa aikaan kestä-
vyyttä, kestävyys auttaa selviytymään 
koetuksesta ja koetuksesta selviytymi-
nen antaa toivoa.” (Room. 5:3-5)

Kun tunnen itseni murtuneeksi, 
hoidan itseäni. Lepään fyysisesti ja 
lepään hengellisesti Jeesuksen lähei-
syydessä. Tunnistan ja koen senhet-
kiset tunteeni. Tunne voi olla surua, 
pettymystä, yksinäisyyttä. Annan ne 
Jeesukselle. Kerron luotettaville ystä-

Sari Savela

Kun olemme heik-
koja, Jumalasta 

tulee vahva. 

Valo loistaa kauniisti saviastiasta sen pintaa rikottujen aukkojen läpi. ”Saviastias-
ta ei loista valoa, ellei se ole särkynyt.”

Ethan M
arston
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MUKANA MISSIOSSA Mari Leppäsen pappisvihkimys vuonna 2012 oli mediatapaus: vanhoillislestadiolainen nainen vihittiin pa-
piksi. Samana vuonna ilmestyi Leppäsen ja Johanna Hurtigin kirjoittama lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä käsitellyt kirja 
Maijan tarina. Kirja ylitti uutiskynnyksen ja valittiin vuoden kristilliseksi kirjaksi. Kynttilänpäivänä 7.2.2021 Mari Leppänen 
vihittiin Turun arkkihiippakunnan piispaksi. Myös valinta piispaksi oli mediatapaus. Tämä haastattelu tehdään tammikuun 

alussa, kuukautta ennen vihkimysmessua. 

Millaisella mielellä olet vaalin 
ja vihkimyksen puolivälissä? 
Puolen vuoden vaalimatkaan työn 
ohessa mahtui monenlaista, myös pai-
neita. Siihen nähden vaalin ja välitilan 
päätös oli helpotus. Samalla hämmen-
si: Näinkö tässä nyt kävi? Olo on kii-
tollinen, mutta tehtävän edessä nöyrä. 
On eri asia seurata vierestä kuin astua 
piispan tehtäviin. Mieli on levollinen, 
koska tuomiokapitulissa on hyvä työ-
porukka. Piispan työ toteutuu yhteis-
työssä muiden kanssa.

Piispoilla on perinteisesti pal-
jon vaikutusvaltaa. On kuiten-
kin sanottu, että piispuus on 
kärsinyt inflaation ja pahim-
pien arvioiden mukaan siitä 
on enää vain riekaleet jäljel-
lä. Miten suhtaudut tällaisiin 
arvioihin?

Kyllä piispan auktoriteetti on muut-
tunut. Enää ei ole itsestään selvää an-
nettua paikkaa. Luottamus ja arvostus 
pitää jatkuvasti lunastaa. Mutta piis-
palla on edelleen tärkeä rooli muu-
tosten keskellä ja seurakuntien tuke-
na. Useimpien suomalaisten kirkko-
suhde rakentuu median kautta. Jos 
piispa onnistuu ottamaan paikkansa 
mediassa, vaikutusmahdollisuuksia 
on paljon.

Piispa Mari Leppänen: 
Usko saa näkyä

Minkälaisena näet Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon 
tulevaisuuden ja oman roolisi 
piispana?

En haluaisi rakentaa tulevaisuutta uh-
kakuvista käsin. Joudumme purka-
maan rakenteita talouden kiristyessä, 
mutta kirkon merkitys ei heikkene. 
Tekee hyvää joutua miettimään perus-
tehtävää. Ennen saattoi ajatella, että 
kirkon rooli on itsestään selvä. Nyt 
meiltä edellytetään uudenlaisia taitoja 
ja kykyä asettua vuoropuheluun. Kir-
kon tehtävä on hengellinen, ja sen tulee 
näkyä kaikessa mitä tehdään. 

Näen piispan tehtävät kolmessa 

Arto Antturi

osassa: keskeisintä on seurakuntien tu-
keminen, toisena on verkostoissa toi-
miminen ja kolmantena mediassa vai-
kuttaminen. Seurakuntien suuntaan 
haluan olla helposti lähestyttävä. Kir-
kon päätöksenteko on hidasta ja siksi 
muutokset lähtevät usein alhaalta kä-
sin. Tuomiokapitulin kanssa autamme 
seurakuntia uudistuksissa ja teemme 
niitä näkyväksi.

Mikä on suhteesi lähetystyö-
hön?

Ymmärsin jo lapsena, että lähetystyö 
on kristityn elämäntapa. Vanhoillisles-

Kristillisen uskon 
ihmeellinen voima 

on siinä, että se on lääke mo-
nenlaiseen kodittomuuteen, 
yksinäisyyteen ja haavoihin. 

tadiolaisuuteen ei mielestäni kuiten-
kaan liittynyt kovin vahvaa lähetysnä-
kyä. Ajateltiin, että kun eletään, se vai-
kuttaa. Joskus olen hämmästellyt sitä, 
miksi uskosta ei juurikaan puhuttu. 
Jos olen löytänyt elämäni suurimman 
lahjan, miksi en kertoisi siitä vaikkapa 
työpaikalla? Uskon näkyminen arjessa 
ei saa olla tabu.

Lähetystyötä ei enää käsitetä 
yhdeksi kirkon työalaksi, vaan 
kirkon olemusta määrittäväk-
si piirteeksi. Sanotaan, että 
kirkolla ei ole lähetystä, vaan 
lähetyksellä on kirkko. Kirkko 

– Aikamme tarvitsee sanoja armosta ja toivosta, sanoo Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.
Kirkon kuvapankki/Timo Jakonen
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Siunausten laskemista koronaväsymyksen 
keskellä

ERJA TILLGREN   |  Suunnittelija (ulkomainen työ) / johdon assistentti

tusten sävyttämässä ajassa. Kaipaan arkea, johon kuuluvat 
työmatkat ruuhkajunassa, rupatteluhetket työpaikan kah-
vinkeittimen luona, ex tempore kaupassakäynnit, harras-
tuksiin kiiruhtamiset, ystävien tapaamiset ja kyläilyt kotona.

Uskon, että Herra ei pahastu minun mököttämisestäni. 
Uskon, että hän myös suhtautuu hyvin lempeästi kokemiim-
me vaikeisiin aikoihin. Hän ei piiskaa jaksamaan vielä vähän 
lisää. Erityisesti psalmeista voimme lukea, kuinka Daavidkin 
valitti tuskaansa ja ahdinkoaan Herralle. Luulen, että Herra 
arvostaa rehellisyyttämme hänen edessään. Jos ei tunnu hy-
vältä, niin ei tunnu. Oleellista on ehkä se, että vuodatamme 
sydämemme juuri Hänelle.

Herra myös tietää, miten vaikeista ajoista selvitään. Raa-
mattu muistuttaa meitä kääntämään katseemme Hänen hy-
vyyteensä. Muun muassa Psalmissa 103 kehotetaan: ”Kiitä 
Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on si-
nulle tehnyt.” Tänä päivänä puhutaan paljon resilienssistä. 
Sitä voisi luonnehtia esimerkiksi sietokyvyksi kestää vaikeita 
kokemuksia ja vaiheita. Raamatun kehotus muistella Her-
ran hyvyyttä vaikeina aikoina on mitä parhainta resilienssin 
harjoittamista. Laskekaamme siis Herran siunaukset myös 
koronapandemian keskellä. 

Erja Tillgren

Laajakaista

Lähetystyö on kristi-
tyn elämäntapa. 

Jos ei tunnu hyvältä, niin ei tunnu. 

on väline Jumalan missiossa. 
Missio eli lähetys on sitä, mitä 
Jumala tekee ja mihin hän kut-
suu kirkon ja yksittäisen kristi-
tyn työtoverikseen. Mitä tämä 
käytännössä tarkoittaa? 

Tunnistan tämän murroksen. Lähetys 
on kirkon olemukseen kuuluva asia 
ja meidän kaikkien yhteinen tehtävä. 
Mutta myös lähetystyöllä on paikkan-
sa. Se tapahtuu kaikkialta kaikkialle, 
olemme sekä antava että saava osa-
puoli. Tehtävään kuuluu sekä julistus 
että auttaminen. Lähetys toteutuu eri 
kirkkojen yhteisenä työnä. Lähetystyö 
on aina myös kulttuurin opiskelua ja 
ydinsanoman välittämistä ymmärret-
tävällä tavalla eri ympäristöissä.

Uskontodialogin nimissä voi-
daan ajatella, että Jeesuksesta 
kertomisen ja julistamisen si-
jaan kristittyjen tulee vain ha-
keutua vuoropuheluun toisin 
uskovien kanssa. Mikä merki-

tys on julistavalla ja evankeliu-
mia levittävällä lähetystyöllä?

Tämä aika tekee julistuksesta vaativaa. 
Ihmiset ovat herkkiä sävyille. Kysel-
lään, saako uskonto ylipäänsä näkyä 
mediassa. Raivopäinen oman näke-
myksen puolustaminen ei onnistu. 
Pitäisi osata taitavasti ja toisia kunni-
oittaen tuoda esiin uskon näkökulma, 
mutta kuitenkin olla rohkeasti sitä mitä 
on. Sama toteutuu myös lähetystyössä. 
Sen tärkeitä tunnuspiirteitä ovat kun-
nioitus, avoimuus, vuorovaikutus ja 
kokonaisvaltaisuus. Tuomiosunnun-
tain evankeliumissa (Matt. 25:31-46) ei 
kysytä, onko ihmisille kerrottu Jeesuk-
sesta oikein, vaan onko eletty Jeesuk-
sen jalanjäljissä.

Mitkä ovat yhteiskuntamme 
suurimmat tarpeet, joihin 
evankeliumi voi vastata?

Moni on täyttänyt elämänsä tekemi-
sellä, kiireellä ja kuluttamisella. Tar-
vitaan paikkoja hiljaisuudelle. Moni 
kysyy elämän mieltä. Onko minulla 
paikkaa? Tuleeko joku minua vastaan, 
kun juoksen kotiin? Myös itse olen pai-
ninut kodittomuuden tunteen kanssa. 
Kristillisen uskon ihmeellinen voima 
on siinä, että se on lääke monenlaiseen 
kodittomuuteen, yksinäisyyteen ja 
haavoihin. Kirkon lähetystyö voi koti-
maassa hyvin, kun elämme uskoamme 
arjessa todeksi.

Miten näet kristillisen median 
ja kirkon yhteistyön mahdolli-
suudet?

Kristillisellä medialla on oma paikkan-
sa. Toivon siltä ennen kaikkea syvyyttä. 
Ristiriitojakin on pystyttävä käsittele-
mään, mutta syvyysulottuvuus on se, 

mihin kristillisellä medialla on eniten 
välineitä. Samalla on tärkeää, että us-
konnot ylipäänsä näkyvät ihan taval-
lisessa mediassa.

Sansa on yksi kirkon seitse-
mästä lähetysjärjestöstä. 
Minkä viestin haluaisit lähet-
tää järjestöille ja niiden työn 
tukijoille?

Mitä voisi olla yhtenäisempi lähetystyö 
eri toimijoiden kesken? Jokaisella jär-
jestöllä on oma historiansa, rikkauten-
sa ja näkökulmansa. Medialähetyksel-
lä on tärkeä roolinsa. Se tavoittaa niitä, 
joita muut eivät tavoita. Mitä mahdol-
lisuuksia yhteistyö voisi avata? Keiden 
kanssa? Olkaa rohkeita kysymään, mis-
sä meitä erityisesti tarvitaan. Silloin työ 
toteutuu entistä paremmin.

Aikamme tarvitsee sanoja armosta 
ja toivosta, rakkauden tekoja ja ruko-
usta. Toivotan Jumalan siunausta sil-
le työlle, jota teette. Sillä on merkitys.

  MINÄ OLEN LÄPEENI KYLLÄSTYNYT tähän koro-
natouhuun, kaikkine rajoituksineen, maskeineen, uutisineen 
ja asiantuntijalausuntoineen. Tekisi mieli sanoa, että EVVK 
(”ei vois vähempää kiinnostaa”). Viimeinen niitti oli Koro-
navilkun ilmoitus mahdollisesta altistumisesta joululoman 
lopulla. Olin suunnitellut, että voisin vihdoin tavata joitain 
ystäviä, joita en ollut nähnyt pitkään aikaan. Koronavilkun 
ilmoitus muutti nuo odotukset kymmenen päivän omaeh-
toiseksi karanteeniksi. Masennuin. Varsinkin yksinelävänä 

todellisten kohtaamisten puute on ollut myrkkyä sielulle. 
Tuntui, että siinä vaiheessa lähes kymmenen kuukautta 

jatkunut koronan aiheuttamien poikkeusolojen väsy-
mys iski kaikella voimalla.
Kaiken koronaväsymyksen keskellä mieleeni jäi pyö-
rimään eräs keskustelu Jumalan siunausten muiste-
lemisesta. Englanniksi sanotaan ”count your blessin-
gs”, eli laske siunauksesi. Se ei ole viime aikoina tul-
lut mieleen. Pikemminkin olen halunnut mököttää 
ja muistuttaa Jumalaa ”kaikesta kurjasta”.

Vähän vastentahtoisesti aloin miettiä elämäni 
siunauksia. Ei niitä kauan tarvinnut hakea. Lähtien 

katosta pään päällä, leivästä pöydässä ja läheisistä 
ihmisistä edeten mielenkiintoiseen työkenttään ja 

moniin mahdollisuuksin, joita minulla suomalaisena, 
rikkaan hyvinvointivaltion naisena on mahdollisuus 

toteuttaa. Siunausten listasta muodostui todella pitkä.
Siunauksia laskiessa mieleen tuli myös tavallisen ar-

jen siunaus. Se, jos mikä, on korostunut tässä koronarajoi-
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Digimissiologiasta on ole-
massa vasta vähän tieteel-
listä tutkimusta. Kyse on 
digitalisaation ja lähetys-

työn ymmärtämisestä yhdessä ja sii-
tä, miten nämä kaksi käyvät vuoro-
puhelua keskenään. Voisi sanoa, että 
digiteologia saa käytännön ilmene-
mismuotoja, joiden kautta kristillis-
tä sanomaa voidaan viedä eteenpäin 
digitaalisissa ympäristöissä ja verkos-
toissa. Se voidaan tehdä tuoreella ja 
digitalisaation ajan ihmiselle ymmär-
rettävällä kielellä. 

Samalla kun teologit ja globaali-
kirkko ovat vasta alkaneet tutkia di-
gitalisaation vaikutusta kristillisel-
le todistukselle ja miettiä digiteolo-
gian kysymyksiä, tulevaisuustutki-
jat pitävät koko digitalisaatio-sanaa 

Digimissiologia etsii keinoja 
koskettaa sydämiä 

Shutterstock

Digitalisaation ajassa kristittyjen on etsittävä uusia keinoja, joilla ikiaikainen sanoma tavoittaa nykyihmisen.

Mervi Viuhko

 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Yhteinen todistus -asiakirjan yhtenä painopisteenä on media ja 
digitaalinen viestintä.   

 ”Digitaalinen viestintä tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä sekä kotimaassa että ulkomailla”, asiakirjas-
sa todetaan.  

 ”Tapa kertoa evankeliumista vaihtelee eri kulttuureissa ja konteksteissa. Kirkon sanoma leviää 
spontaanisti, usein ilman järjestäytyneitä rakenteita. Kirkon mission toteuttajat etsivät ja käyttävät 
aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti digitaalisen viestinnän nopeasti muuttuvia muotoja ja välineitä. 
Maailmanlaajasti yleistynyt mobiilikäyttö on mahdollistanut nopean ja nykyaikaisen lähetystyön muo-
don ja vaikeassa tilanteessa elävien kristittyjen tukemisen.”  

 Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen tulee etsiä asiakirjassa kuvattuja muotoja, joilla tuetaan 
kristittyjen elämää ja heidän todistajantehtäväänsä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon linjauksia 
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Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020, Poliisihallitus. Voimassa 01.01.2021- Kerättävät varat käytetään Medialähetys Sanansaattajat ry:n vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen mediatyöhön 
ulkomailla sekä Kroatian evankelisen kirkon seurakuntatyön tukemiseen. Suomessa varoja käytetään Medialähetys Sanansaattajat ry:n omien kristillisten radio-ohjelmien tuottamis- ja lähetyskuluihin, 
mediatyön kehittämis- ja tuotantotoimintaan sekä digitaalisen mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa.

YLEISVIITTEET:
2222 33338  Sansan mediatyön yleiskannatus
7777 10092          Katso ihmistä 2021 - mediatyö globaalisti
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046  Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11004  Intian radio-ohjelmat
2222 11101  Intian tv-ohjelmat
2222 11114  Orijankielinen TN
2222 11033  Tamilinkielinen TN
AASIAN MEDIATYÖ:
2222 12003  Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100  Indonesian jaavankielinen TN
2222 12139  Indonesiankielinen TN
2222 12155  Japanin ohjelmat
2222 12207  Kambodžan khmerinkielinen TN
2222 12210  Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002  Kiinan ohjelmat
2222 18007  Mongolian ohjelmat
2222 12142  Thaimaan ohjelmat

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA 
KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14069  David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 14302  Israelin mediatyö yleensä
2222 14205  Israelin opetusvideosarja, 
 Caspari- keskus (heprea)
2222 17105  Kazakinkielinen TN
2222 14111  Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö
2222 15039   SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja 
 nuorten tv-ohjelmat
2222 15107  SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset 
 aikuisten opetusohjelmat
2222 14072  SAT-7 Kids, arabiankieliset  
 lasten tv-ohjelmat
2222 15204  Turkin radio-ohjelmat
2222 15055  Turkin tv-ohjelmat
2222 15042  Turkinkielinen TN

Kuukausilahjoittajaksi
  KUUKAUSILAHJOITTAMINEN on sujuva, vaivaton 

ja pankkikuluiltaan edullisin tapa tukea Medialähetys 
Sanansaattajien 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 OHJELMALLE ja työmuodolle on 

oma viitenumeronsa, jota on hyvä käyttää tilisiirroissa. 
Viitenumero korvaa tiedonantoihin tehtävän merkinnän 
lahjan tarkoituksesta (yksi viite/tilisiirto).

Pankkiyhteys (yksityiset tukijat): IBAN FI37 5062 0320 
0320 18

Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Seurakuntien pankkiyhteys ja viitenumerot:  
www.sansa.fi -> Seurakunnille -> Seurakuntien viitenu-
merot

 YHDEN RADIO-OHJELMAN HINTA on 130 euroa ja 
paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodžan ja Thaimaan ohjelmat).  Raamattu kannesta 
kanteen 150 euroa (15 min) ja tv-ohjelmat 300 euroa. Lisätietoa: Pirjo 
Hyövälti, p. 050 564 3541, pirjo.hyovalti@sansa.fi

AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104  Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007  Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004  Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104  Inkerin kirkon mediatyö
2222 31000  Kroatian radio-ohjelmat
2222 35103  Kätketyt aarteet -hanke
HANKKEET:
2222 12113  Kriisiradio Aasiassa
2222 11075  Viestinnän valmennusohjelma, 
 Intian luterilaiset kirkot
1111 31305  Domini Life -sovellus (kehitystyö) 
LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 20055   Braz de Almeida
4444 10010  Ezzine 
4444 20042  Kroatian-työ yleisesti
4444 10023  Murphy 
4444 10078  Rissanen 
4444 12005          da Silva
4444 10049  Tunér 
4444 10065  Vähäsarja
4444 11019           Kastepohjat

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004  Sansan kotimaantyön yleiskannatus
1111 31208  Merkkipäiväkeräykset
6666 31004  Raamattu kannesta kanteen
1111 31101  Testamenttitulot
4444 40048  Ojala

Digitalisaatio ei ole 
jotain, mistä voim-

me kristittyinä jättäytyä 
pois.

menneisyyden käsitteenä. Samaan ta-
paan tietokone tai älypuhelin kuulos-
tavat vanhanaikaisilta. Digitalisaatio 
on kytkeytynyt elämäämme tavoil-
la, joiden laajuutta emme välttämät-
tä kykene vielä tiedostamaan. Puhu-
taan tietokykykapitalistisesta järjes-
telmästä, joka kaupallistaa jatkuvasti 
uusia elämänalueita. Tietokykykapita-
lismilla tarkoitetaan uutta kapitalisti-
sen kasautumisen muotoa, jossa ihmi-
sen yleiset tietokyvyt ovat taloudelli-
sen hyödyntämisen kohteena.

Medialähetystyössä on aina hyö-
dynnetty uusinta teknologiaa. Vä-
lineinä ovat olleet radio, televisio, 
internet, pelialustat ja mobiililait-
teet. Digimissiologiassa on kyse vie-
lä enemmästä. Siinä kristillistä sa-
nomaa pyritään saamaan muotoon, 
jossa sillä on kosketuspintaa, vuoro-
vaikutusta ja elämää muuttava voi-
ma globaalissa digitalisaation maail-
massa ja eri yhteiskunnissa. Elämme 
maailmassa, jossa valta, talous ja ra-
kenteet ovat muuttuneet digitalisaa-
tion myötä radikaalisti. Digimissio-

logian tarkoitus on vaikuttaa siellä, 
missä X-, Y- ja Z-sukupolvet elävät.
 
Luotettavuus digiajassa 
Digiteologia ja digimissiologia he-
rättävät monia kysymyksiä. Kuinka 
teemme tulevaisuuden digitali-
saation ajassa luotettavaa ja uskot-
tavaa informaatiovaikuttamista? 
Miten voimme erottaa uutisvirrasta 
kristillisiin sisältöihin ja kirkkojen 
tilanteisiin liittyvät valeuutiset 

oikeista? On yleisesti selvää, että 
uskonnollinen lukutaito on heiken-
tynyt. Tämän rinnalle on tullut vielä 
astetta haastavampi tehtävä, miten 

uskonnollista medialukutaitoa voi-
taisiin kehittää.

Muuttuva todistus ja muuttu-
maton sanoma 
On tärkeä hahmottaa, mistä digita-
lisaatiossa, jonka keskellä elämme, 
on kyse. On ymmärrettävä, miten 
meidän tulee etsiä ja löytää uusia 
kristillisen uskon ilmentämismuoto-
ja. Digitalisaation tulevaisuuskuviin 
liittyy ongelmia ja suuria haasteita 
niin kristillisen sanoman eteenpäin 
viemisen, yhteiskuntarakenteiden 
kuin ihmisyyden kannalta. Digita-
lisaatio ei ole jotain, mistä voimme 
kristittyinä jättäytyä pois, ja jatkaa 
toimintaamme sen ulkopuolella. 
Niin lyhyellä kuin pitkällä aika-
jänteellä tulisi tehdä työtä, jotta 
kokonaisvaltainen lähetystyö voisi 
murtautua haasteiden läpi, tuoda 
toivoa ja muuttaa ihmisten ja yhtei-
söjen elämää myös tulevaisuudessa.
 Samalla kun maailma muuttuu ja 
yhtenäiskulttuuri murenee, sanoma 
ylösnousseesta Kristuksesta on totta, 

ja se on tarkoitettu jokaiselle. 
 Opimme, kuinka digitalisaatio 
on transformatiivista eli muuttavaa. 
Se muuttaa maailmaa, mutta niin 
muuttaa myös evankeliumi. Se muut-
taa yksittäisten ihmisten, perheiden, 
yhteisöjen ja kokonaisten kansojen 
elämää. 
 Kuinka sinun työsi ja elämäsi kris-
tittynä tulisi muuttua, kun ymmär-
rät entistä enemmän digitalisaation 
maailmaa? Mitkä ovat tulevaisuuden 
kristillisiä innovaatioita ja millaisilla 
askelmerkeillä niihin päästään?
 ”Mutta kuinka he voivat huu-
taa avukseen sitä, johon eivät usko? 
Kuinka he voivat uskoa siihen, josta 
eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat 
kuulla, ellei kukaan julista?” (Room. 
10:14)  

Artikkeli on kolmas osa kolmiosaisesta 
sarjasta, joka on koostettu KLK:n mis-
siologisessa symposiumissa huhtikuussa 
2020 pidetyn esitelmän pohjalta.
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Elina Uusikylä

Arabiankielisillä radio- ja 
tv-ohjelmilla on tärkeä 
tehtävä viedä sanoma 
Jeesuksen sovitustyöstä 

sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu. 
On alueita, joissa evankeliumia ei voi 
julistaa avoimesti ja joihin ei voi lähet-
tää lähetystyöntekijöitä. Lähi-idässä 
ja Pohjois-Afrikassa kristityt ovat 
vähemmistöä. Useimmissa maissa 
kristittyjen määrä on pieni, mutta 
poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi 
Syyriassa ja Egyptissä kristittyjä on 
noin kymmenen prosenttia, Omanissa 
seitsemän prosenttia ja Libanonissa 
peräti 36 prosenttia. Monissa Arabian 
niemimaan maissa kristityt ovat pää-
asiassa vierastyöläisiä.

Jotkut Lähi-idän maat kärsivät jatku-
vista konflikteista, ja monenlainen kär-
simys leimaa alueella elävien ihmisten 
elämää. He tarvitsevat kipeästi evanke-
liumin tuomaa rauhaa, toivoa ja pohjaa 
elämälleen.

Televisio on suosittu media
Medialähetys Sanansaattajat on ollut 
mukana välittämässä arabiankielisiä 
radio-ohjelmia jo 40 vuotta. Satelliit-
ti-tv-ohjelmat tulivat mukaan 2000-lu-
vulla. Myös internet ja mobiiliteknolo-
gia ovat yleistyneet kristillisten ohjelmi-
en kanavina. Yksistään SAT-7 Arabic ja 
SAT-7 Kids -kanavien ohjelmat näkyvät 
500 miljoonalle ihmiselle. Ohjelmilla on-
kin paljon seuraajia.

Arabimaissa katsotaan mielellään 
paljon televisiota. Koronapandemian 
myötä median käyttö on lisääntynyt en-
tisestään. ”SAT-7 on meille ainoa keino 
saada hengellistä ravintoa. Pidän erityi-
sesti kristillisistä lauluista, sillä ne tuo-
vat iloa ja toivoa kaikkien vaikeuksien 
keskelle”, irakilainen katsoja kirjoittaa.

Iloitsemme Sansassa kaikista uskon 
löytäneistä. Se tarkoittaa, etteivät ohjel-

tun. Sen seurauksena hän otti Jeesuksen 
vastaan elämäänsä. Vuodesta 2011 hän 
on tuottanut yhdessä miehensä kanssa 
ohjelmia SAT-7:lle ja toimii myös kana-
van juontajana. ”Teen tätä työtä iloiten. 
Minulle on etuoikeus palvella kanavaa, 
joka auttoi minua löytämään totuuden 
ja oikean tien, Jeesuksen Kristuksen. Kii-
tän Jumalaa SAT-7:stä ja sen ohjelmista. 
Rukoilemme, että Jumala käyttäisi ka-
navaa johdattamaan monia uskoon.”

Jo eurolla iso vaikutus
Sansa jatkaa arabiankielisten ohjelmien 
sekä kansallisten työntekijöiden tuke-
mista. Voit auttaa meitä välittämään hy-
vää sanomaa niille miljoonille ihmisille, 
jotka eivät ole vielä kuulleet Jeesukses-
ta. Yhdellä eurolla saadaan tehtyä peräti 
vuoden satelliitti-tv-ohjelmat yhdelle ih-
miselle. Yhdessä voimme tavoittaa suu-
ren määrän toivoa ja totuutta kaipaavia 
sydämiä.

Seuraa Katso ihmistä -vuositeemam-
me viestintää. Joka kuukausi tulee uusi 
tarina: 12 kuukautta, 12 tarinaa (sansa.
fi/vuositeema). 

Eurolla vuoden ohjelmat 
yhdelle ihmiselle

mat eikä työmme ole menneet hukkaan. 
Esittelemme tämän vuoden aikana 12 
tarinaa, joissa medialähetystyön kosket-
tamat ihmiset Pohjois-Afrikasta Aasiaan 
kertovat, miten Jumalan rakkaus muutti 
heidän elämänsä.

Jeesus ilmestyi unessa
Algerialainen Hussein alkoi pohtia, 
kuka Jeesus todella on, kun hän kuuli 
evankeliumin ensimmäistä kertaa ky-
lässään vuonna 1990. Elämän antami-
nen Jumalalle tuntui vaikealta, koska 
Hussein rakasti musiikkia ja laulamis-
ta juhlissa.

Eräänä yönä hän näki unen, jossa 
Jeesus ilmestyi hänelle. ”Sen jälkeen 
olin vakuuttunut, että Jeesus todella on 
olemassa, ja otin Hänet vastaan elämää-
ni. Minusta tuli uusi luomus Hänessä. 
Näkemykseni elämästä muuttui ja sain 
toivon.” 

Hussein oli yksi kylän ensimmäisis-
tä uskovista. ”Kokoonnuimme kristit-
tyjen joukolla tyhjässä kaupassa. Kun 
meitä tuli lisää, kokoonnuimme pellol-
la, autotallissa ja pienessä rakennukses-
sa, kunnes saimme rakennettua oman 

kirkon. Monet ovat antaneet elämänsä 
Jeesukselle.”

Katsojasta ohjelmien tekijäksi
Kristilliset ohjelmat eivät ainoastaan 
synnytä uusia kristittyjä, vaan monista 
uskon löytäneistä kasvaa vastuunkan-
tajia. 

Tunisialainen Samia Kessai tutustui 
SAT-7:n ohjelmiin sattumalta 1990-lu-
vulla selaillessaan kanavia. ”Muistan 
hyvin, kuinka paljon itkin nähdessäni 
Jeesuksen ristillä. Kutsuin äitini ja vel-
jeni katsomaan elokuvaa kanssani, kun 
se näytettiin uudelleen. Seurasin kana-
van ohjelmia kolmen vuoden ajan, sillä 
janosin totuutta.”

Muutettuaan opiskelujen vuoksi Tu-
nisiin Samia sai yllätyksekseen erään 
kirjakaupan myyjältä lahjaksi Raama-

Sansassa juhlitaan tänä vuonna arabiankielisen työn 40-vuotista taivalta. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on syntynyt 
radio- ja TV-ohjelmien kautta paljon uusia Jeesukseen uskovia, mutta edelleen on niitä, jotka eivät ole kuulleet vielä 
evankeliumia. 

SAT-7 on meille 
ainoa keino saada 

hengellistä ravintoa.

Eräänä yönä hän 
näki unen, jossa 

Jeesus ilmestyi hänelle. 

Sovituksen sanomalle on tilausta Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 

Kuva: Envato Elem
ents
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Jaakko Rusama   |   Sansan hallituksen jäsen

Kirkonpenkistä kotisohvalle

Sansalaisena

  Nopeasti muuntuva mediamaailma, digitaalinen 
kulttuuri ja uskonnollinen elämä ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään. Uskonnollinen digitaalinen toiminta tarkoittaa 
paljon enemmän kuin tapahtumien siirtämistä verkkoon. 
Kun avataan ovi digitaaliseen maailmaan, silloin myös men-
nään mukaan digitaalisiin toimintoihin. Tärkeää on se, että 
kirkko ja seurakunnat ovat vuorovaikutuksessa median toi-
mijoiden kanssa.

Koronapandemia on korostanut niitä mahdollisuuksia, joi-
ta digitalisaation eteneminen on tuonut kaikille elämänaloille. 
Voisiko olla, että perinteinen kristillinen toiminta keskittyisi 
entistä vähemmän vain fyysisesti kokoavaan toimintaan? Ei 
kutsuttaisi ihmisiä seurakunnan tiloihin, siis pois sieltä, missä 
he elävät. Kristillinen sanoma olisikin modernilla tavalla läs-
nä siellä, missä ihmiset elävät. Myös vaikkapa kotisohvalla. 
Onko silloin tulevaisuuden kirkko olemukseltaan ja toimin-
naltaan kaksi erilaista kirkkoa vai yksi ja sama kirkko? Jo nyt 
on syntynyt aivan uudenlaisia yhteisöjä.

Näin on kysellyt muun muassa digitaalisen teologian tut-
kija professori Heidi Campbell. Ei siis puhuttaisi vain erilai-

sista digitaalisista alustoista vaan siitä, miten teknologia vai-
kuttaa kristillisen yhteisön elämään. On digitaalisen kirkko-
tiedon, ekklesiologian, tarve.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uudessa strate-
giassa, ”Ovet auki”, keskeisiä käsitteitä ovat digitalisaa-
tioon liittyen internet, sosiaalinen media ja tiedonvälitys, 
vaikuttavuus, vuorovaikutus ja viestintä. Tekoälyn mahdol-
lisuuksiin ja uhkakuviin kiinnitetään myös huomiota. Ne 
ovat kuitenkin vain osia digitaalisen kristillisen  
todistuksen mahdollisuuksista. Esimerkiksi mobiili- 
teknologia ei tule yllättäen lainkaan esille. Eikä edes  
rukous.

Medialähetystyö elää tässä ajassa ja voi olla  
monella tavalla aallon harjalla. Sansan kannattaa  
olla suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Nyt jos  
koskaan on hyvä tarttua muutokseen, jossa  
virtuaalisesta toiminnasta siirrytään niin  
sanottuun uuteen normaaliin, joka ei ole enää  
sama normaali kuin ennen koronapandemiaa. 

Medialähetys Sanansaattajien kolehtipyhä 2021 toteutetaan totu-
tusta poiketen. Haaste on suuri, koska kirkkoväkeä on nyt vaikea 
tavoittaa. Lahjoita SAT-7 keräykseen ja haasta ystäviäsikin vaikut-
tamaan. Tarvitsemme ainakin 5000 lahjoittajaa!

Keräystuotto menee kristillisen satelliittikanava SAT-7:n työlle!

Viivi Niemenmaa juontaa iloisen haastetapahtuman. Näemme 
videoita medialähetystyön maailmasta. Timo Reuhkala ja Arto 
Antturi kertovat työstä ja vastaavat kysymyksiin. Lahjoittaminen 
on tehty helpoksi. Voit haastaa toisia. Seuraamme myös lahjoitus-
ten kertymää. Tehdään Jumalan rakkautta näkyväksi 7.3.!

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020, 
Poliisihallitus. Voimassa 01.01.2021 alkaen.

sansa.fi/tapahtumalive

• Osallistu ja seuraa mittaria haastekampanjan sivulla: 
   sansa.fi/haavitauki
• Lahjoitustili FI 37 5062 0320 0320 18, viite 7111 00529
• Puhelinlahjoitus 0600 18808 / 15,36 € + pvm 
• MobilePay 44744

Viivi Niemenmaa
Mediatoimittaja

Tapahtuman juonto

Timo Reuhkala
kv. kumppanuustoiminnan johtaja

SAT-7:n työn asiantuntija

Arto Antturi
Toiminnanjohtaja

Vastaa Sansan työn kysymyksiin

SAT-7:n työn 
kirkkopyhän haaste SU 7.3.2021

5000lahjoittajaa

5000
Nyt tarvitaan5000

Haavit auki -haastetapahtuma 
SU 7.3.2021 klo 14

Haavit auki

Timo Reuhkala
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Kevätkaudella tutkitaan pikkuprofeettoja ja 
Johanneksen ilmestyskirjaa   RAAMATTU KANNESTA 

KANTEEN kuuluu Radio Deissä 
taajuuksilla: Pääkaupunkiseutu 89,0 
MHz, Haapavesi 107,4 MHz, Hämeenlin-
na 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, Kristiinan-
kaupunki 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 lähi-
radiossa (närradio) ja Pohjois-Norjassa 
sijaitsevan lähiradion, Radio DSF:n, 
kautta.  

 RAAMATTU KANNESTA 
KANTEEN -radio-ohjelma on nel-
jännellä kierroksella. Maaliskuun alusta 
toukokuun loppuun tutkitaan Vanhan 
testamentin puolelta Sakarjan ja Malakian 
kirjoja. Uudesta testamentista syvennytään 
Johanneksen ilmestyskirjaan. Runsaan 5,5 
vuoden aikana tutkitaan koko Raamattu, 
lähes jae jakeelta. Maaliskuun alusta touko-
kuun loppuun edetään seuraavasti:

HELMIKUU
Viikko 8 Hagg. 2:14–23, Sak.1:1–3:1

MAALISKUU
Viikko 9 Sak. 3:2–5:11
Viikko 10 Sak. 6 1–8 8
Viikko 11 Sak. 8 9–10 1
Viikko 12 Sak. 10 2–12 5
Viikko 13 Sak. 12 6–13 9

HUHTIKUU
Viikko 13 Sak. 14 1–21
Viikko 14 Mal. 1 1–2 6
Viikko 15 Mal. 2 7–3:8
Viikko 16 Mal. 3 9 – Ilm. 1:6
Viikko 17 Ilm. 1:7–2:7

TOUKOKUU
Viikko 18 Ilm. 2:8–3:7 
Viikko 19 Ilm. 3:8–4:11 
Viikko 20 Ilm. 5:1–7:8
Viikko 21 Ilm. 7:9–9:12
Viikko 22 Ilm. 9:13–11:14

RAAMATTUA OPETTAA radiopas-
tori Jukka Norvanto. Raamattu kan-
nesta kanteen -ohjelmaa toimittaa Elina 
Karonen. Mukana lähetysaiheisia ja Sansan 
työhön liittyviä haastatteluja.

MEDIALÄHETYS SANANSAAT-
TAJIEN (Sansa) tuottamaa raama-
tunopetusta 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 audiosi-
vuilta sansa.fi/rkk. Sieltä löytyvät lisäksi jo 
radioidut opetukset ja tulevien opetusten 
päivittäiset otsikot.
 Omaan älypuhelimeensa tai taulutie-
tokoneeseensa voi ladata Rkk-mobiili-
sovelluksen, jonka avulla opetukset ovat 
kuunneltavissa silloin kun itsellä on aikaa. 
Sovelluksista on Android-, iPhone- ja 
Windows-versiot.  

Radio

Medialähetyspäivät
28.-29.8.2021 Seinäjoki

Raamattuopetusta      lähetyskatsauksia      musiikkia      kanavia      
juhlia ja rukousta... ja paljon muuta – Tervetuloa!

Ollahan 
Herran hallusYlitse

rajojen

Lakeuden 
risti

Tervetuloa Kajaanin lähetyskauppaan!
Lähetyskaupasta löydät laadukkaita käsitöitä ja 
Sansan Putiikin tuotteita. Lisäksi siellä myydään 
mm. kristillisiä kirjoja ja kortteja.

Avoinna maanantaisin Karoliinan Kamarin yhtey-
dessä klo 11-14,  osoitteessa Brahenkatu 14, Kajaani. 

Tuotto menee lähetystyön hyväksi.

Kajaanin lähetyskauppa

AJANKOHTAISTA LISÄTIETOA TAPAHTUMASTA OS. SANSA.FI/MLP21
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Lähde mukaan

instagram.com/sansa.fi 
Sansan Instagram, mukana arjessa

SO
M

E

DIGITAL

toivoanaisille.fi
Sansan Toivoa naisille -työ

sansa.fi/rkk
Raamattu kannesta kanteen

Tapahtumia helmikuun lopulta toukokuulle

 ▶ 28.2. JOKIOINEN Jumalan-
palvelus, saarna Elina Braz de 
Almeida (virtuaalisesti).  

 ▶ 7.3. TURKU/Tuomiokirkko-
seurakunta/virtuaalikirkko.fi 
Tuomiokirkko, Tuomiokirkon-
katu 1, klo 10 jumalanpalvelus, 
saarna Arto Antturi. Virtu-
aalinen medialähetystuokio 
Arto Antturi, isäntänä Tuomas 
Vaura.     

 ▶ 7.3. VANTAA/Hakunila 
Länsimäen kirkko, Kerokuja 9, 
klo 10 jumalanpalvelus, saarna 
Timo Reuhkala. Jumalanpalve-
luksen jälkeen lähetystilaisuus, 
Reuhkala.  

 ▶ 7.3. VANTAA/Korso Kirk-
ko, Merikotkantie 4, klo 10 
jumalanpalvelus, saarna Mervi 
Viuhko. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit, Viuhko. 

 ▶ 7.3. MÄNTTÄ-VILPPULA Vilp-
pulan kirkko, Riihikankaantie 
14, klo 10 messu, saarna Marko 
Pihlajamaa.  

 ▶ 7.3. HYVINKÄÄ Kirkko, Hä-
meenkatu 16, klo 10 jumalan-
palvelus, saarna Seija Uimonen 
(seniori). Klo 11.30 kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus, mukana 
Elina Braz de Almeida (virtuaa-
lisesti). 
- Iloinen satelliittityötä tukeva 
Haavit auki -haastetapahtu-
ma klo 14 sansa.fi/tapahtuma-
live - Haasta kaverit mukaan: 
sansa.fi/haavitauki 
Keräyssivulla voit haastaa lähe-
tysryhmäsi, naapuriseurakun-
nan ja ystäväsi mukaan!  

 ▶ 7.3. SANSA Klo 14 Haavit 
auki –haastetapahtuma SAT-7-
työn hyväksi, Arto Antturi, Timo 
Reuhkala ja Viivi Niemenmaa 
(juontaja). Tietoa, videoita, 
kysymyksiä ja vastauksia siitä, 
kuinka Jumalan rakkautta teh-
dään näkyväksi Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa. Virtuaalista 
tapahtumaa pääsee seuraa-
maan tapahtumapäivänä 
osoitteessa: sansa.fi/tapahtu-
malive   

 ▶ 10.3. KEURUU/Pihlajavesi 
Seurakuntatalo, Koipikankaan-
tie 1066, klo 11 Pihlaistupa, Eila 
Murphy.  

 ▶ 13.3. VÄSTÅBOLANDS 
SVENSKA FÖRSAMLING/Pargas 
Församlingshem, Kyrkoesplana-
den 5, Borgå Missions kom-
mitténs seminarium, Forum 
för mission och internationellt 
arbete, SAT-7 presentation, Mi-
kael Tunér. 

 ▶ 14.3. TAMPERE/Harju Lielah-
den kirkko Ollinojankatu 2, klo 
12 messu, saarna Arto Antturi. 
Messun jälkeen kirkkokahvit, 
Antturi.  

 ▶ 23.3. ROVANIEMI Lähteen-
tien Pirtti, Lähteentie 1, klo 
18.30 Evankelisten opiskeli-
joiden ilta, Raamattuopetus, 
Kärsimyksen koulussa, Arja 
Savuoja.  

 ▶ 9.4. KUOPIO Teams klo 
9–14.45 Kuopion hiippakunnan 
kansainvälisen työn ajankoh-
taispäivä, Työpaja III: Megat-
rendit kirkon missiossa, Erja 
Tillgren.  
Muutoksessa mahdollisuus -pa-
neeli, mukana Sansan edustaja. 
Ilmoittautuminen: Kansain-
välisen työn ajankohtaispäivä 
teams (lyyti.fi). 

 ▶ 11.4. Sansan valtakunnal-
linen ruotsinkielinen koleh-
tipyhä  

SAT-7-arbetet via Mediamission 
Budbärarna. 

 ▶ 11.4. MIKKELI Pitäjänkirkko, 
Otavankatu 9, klo 10 messu, 
saarna Arto Antturi. Messun 
jälkeen klo 11.30 Kirkonmäen 
seurakuntatalolla, Otavankatu 
9, lähetystilaisuus ja kirkkokah-
vit, Antturi.  

 ▶ 13.4. JÄRVENPÄÄ Vanhakirk-
ko (Oliivi), Kirkkotie 2, klo 14 

Medialähetyspiiri, Internet lähe-
tystyön apuna, Jari Vähäsarja.  

 ▶ 21.4. JYVÄSKYLÄ/Keskustan 
alueseurakunta Valtiontalon 
Silmu, Kilpisenkatu 8, klo 18 
Kamerun-ilta, Eila Murphy.  

 ▶ 27.4. JÄRVENPÄÄ Vanhakirk-
ko (Oliivi), Kirkkotie 2, klo 14 
Medialähetyspiiri, Median siivin 
maailmalle, David ja Marja-Liisa 
Ezzine (seniorit).  

 ▶ 2.5. VANTAA/Vantaankoski 
Myyrmäen Virtakirkko, Rajator-
pantie 8, klo 10 messu, saarna 
Arto Antturi. Messun jälkeen 
medialähetyshetki, Antturi.  
 

 ▶ 16.5. SAVONLINNA/Kerimäki 
Kirkko, Hälväntie 1, klo 10 mes-
su, saarna Arto Antturi. Messun 
jälkeen seurakuntakodilla, 
Urheilukuja 2, klo 11.30 kirkko-
kahvit ja klo 12 lähetystilaisuus, 
Antturi. 

 ▶ 16.5. VANTAA/Rekola Kirkko, 
Kustaantie 22, klo 10 messu, 
saarna Marja Soikkeli. Messun 

jälkeen lähetystilaisuus, Soik-
keli.  

 ▶ 16.5. KUOPIO/Tuomiokirk-
koseurakunta Tuomiokirkko, 
Vuorikatu 17, klo 10 messu, 
saarna Timo Reuhkala. Mes-
sun jälkeen lähetystilaisuus, 
Reuhkala. 
 
        
                           * * * 
 
Sansassa srk-vierailuja työn-
tekijöiden lisäksi tekevät 
vapaaehtoiset aluetyöntekijät 
(VAT), Sansan työstä eläkkeel-
le siirtyneet seniorityöntekijät 
(seniori), kirkon ja lähetyksen 
alalta eläkkeelle siirtyneet 
seniorityöntekijät (seniori), 
seurakuntien nimeämät San-
sa-lähettiläät (S) sekä Sansan 
nimeämät Toivoa naisille 
-lähettiläät (TN) ja Domini Life 
-lähettiläät (DL) sekä Sansan 
hallituksen jäsenet.

 
Kolehti satelliittitelevisiotyön tukemiseen Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa. 
 
sansa.fi/tapahtumat os. lisätietoa 
jumalanpalvelusten suoratoistoista. 
 
SAT-7-teemallisia virtuaalisia 
medialähetystuokioita 
seurakunnissa.

  Sansan valtakunnallinen kolehtipyhä 7.3.
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Malla Hultin laulaa triossa 
sopraanoa. Riitta Arotie 
laulaa alttoa ja soittaa viu-
lua. He ovat entisiä työ-

tovereita. Arotien vuosien takainen 
opiskelutoveri Katriina Roikola laulaa 
kakkosalttoa, soittaa pianoa ja huoleh-
tii ryhmän sovituksista.

Alkutilanne ei ollut lupaava. Aller-
gia oli vienyt Malla Hultinilta vuosiksi 
äänen. Riitta Arotien käsi oli vammau-
tunut vaikeasti, ja Katriina Roikolan 
rannemurtuman kuntoutumisongel-
mat uhkasivat keskeyttää soittamisen. 

Kaikki alkoi toimia
– Jumalalle ei kuitenkaan ole mikään 
mahdotonta. Tunsimme voimakasta 
kutsua musisoida yhdessä. Kannus-
timme toisiamme ja etenimme rukoil-
len. Mallan ääni alkoi toimia. Riitta sai 
nostetuksi vuosia soittamatta olleen 
viulun olalleen, ja Katriinan käsi alkoi 
toimia jälleen. Saamme nöyrästi todeta, 
että Jumalalla on meille vielä käyttöä. 
Voimme kertoa laulaen ja soittaen ilo-
sanomaa Jeesuksesta, syntien sovitta-
jasta, trio iloitsee.

Sen konserteissa kuullaan gos-
pel-tyyppistä musiikkia sekä israeli-
laisia ja perinteisiä hengellisiä lauluja.

– Yleisön suosikeiksi ovat nousseet 
Anna sade Jumala, Saviruukku ja Tur-
vapaikka.

Suora kysymys
Trio Malriikkaa yhdistää näky Toivoa 
naisille -työstä. Se on kerännyt konser-

Malriikat musisoi lähetystyön hyväksi

Liisa Heinänen

sansa.fi

Voimme kertoa 
laulaen ja soittaen 

ilosanomaa Jeesuksesta, 
syntien sovittajasta.

Uusi mahdollisuus soittaa, laulaa ja esiintyä yhdessä tuli iloisena yllätyksenä musiikin opetustyössä ammattiuransa 
tehneille ystävyksille. Noin viisi vuotta sitten syntyi trio Malriikat, joka esiintyy lähetystyön hyväksi.

 Vaikka Malla Hultin (vas.), Riitta Arotie ja Katriina Roikola asuvat eri 
puolilla Suomea, se ei estä heitä harjoittelemasta ja esiintymästä 
yhdessä. Kuva: Malriikat.

toimalla yksin tai yhdessä muiden ryh-
mien kanssa varoja muun muassa Inti-
an odijankieliselle Toivoa naisille -työl-
le. Arotie kertoo innostuneensa Toivoa 
naisille -työstä noin kuusi vuotta sitten.

– Olin tutustunut siihen jo aikaisem-
min Savonlinnassa enkä päässyt aja-
tuksesta irti. Sitten Sansan työntekijä 
Marja Soikkeli tuli Puumalaan esitte-
lemään Toivoa naisille -työtä. Huoma-
sin sen vasta samana päivänä Puuma-
la-lehdestä ja lähdin heti paikalle, Aro-
tie kertoo.

Toivoa naisille on kansainvälinen 
rukousliike, jota yhdistää rukouska-
lenteri. Jokaiselle päivälle on maail-
man tyttöjen ja naisten puolesta lyhyt 
rukous, jonka rukoilee 100 000 ihmistä 
noin 120 maassa. Suomessa kalenterilla 
on noin 1 800 tilaajaa ja seurakunnissa 
toimii yli sata Toivoa naisille -rukous-
ryhmää. Suomessa liikkeen taustajär-
jestönä on Medilähetys Sanansaattajat. 
Kansainvälisesti Toivoa naisille on osa 
Trans World Radion (TWR) toimintaa.

Kolehti kerran vuodessa
Marja Soikkeli kysyi Puumalan vierai-
lullaan, haluaisiko joku ryhtyä vetä-
mään Toivoa naisille -ryhmää.

– Ajattelin, että en voi enää istua 
paikallani vaan ilmoittauduin, Arotie 
kertoo.

Hän otti selvää Toivoa naisille -työs-
tä ja otti yhteyttä kirkkoherraan.

– Hän oli ihan innoissaan. Ryhmäm-
me on yksi seurakunnan lähetyspiireis-
tä. Mukana on toistakymmentä sitou-
tunutta rukoilijaa. Seurakunta tukee 
toimintaamme myös taloudellisesti 
esimerkiksi maksamalla matkakuluja 
tapahtumiin. Saamme kerätä kerran 
vuodessa myös kolehdin Toivoa nai-
sille -työlle.

Rahalla kustannetaan odijankielisiä 
Toivoa naisille -radio-ohjelmia. Puolen 
tunnin ohjelmassa on kaksi osaa. En-
simmäinen käsittelee arjen asioita. Toi-

nen osa kertoo mahdollisuudesta löy-
tää armahtava Jumala. Suomessa ohjel-
mia ei lähetetä, mutta suomalaiset tu-
kevat niiden lähettämistä odijan kielen 
lisäksi yhdeksällä muulla kielellä.

Valmiina konserttiin
Trio Malriikat on valmis vastaaman 
esiintymiskutsuihin lähetystyön hy-

väksi mieluiten Itä- ja Keski-Suomessa. 
Se ei tarvitse itselleen palkkiota. Matka-
kulujen korvaus sekä sopivat harjoitte-
lu- ja majoitustilat riittävät.

Malriikat-trioon saa yhteyden San-
san seurakuntapalvelujen Tea Rasin 
kautta, p. 050 437 2151. 


