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Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se perus-
tettiin Hyvinkäällä vuonna 1973.
     Sansa tukee kristillistä mediatyötä 36 kielellä 
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Nykyajan tekniikka 
vie viestin Jeesuksesta suoraan vastaanottajalle, 
ajattomasti ja rajattomasti.
     Huomattavimmat työalueet ovat Intia, muslimi-
maat, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Yhdistyksen lähetys- ja 
projektityöntekijöitä on FEBC:n, SAT-7:n, TWR-Euroo-
pan, MediaWorksin sekä Kroatian evankelisen kirkon 
työyhteydessä. Heistä kolme tekee medialähetystyötä 
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asemapaikkanaan Suomi.
     Asiakasrekisteri Medialähetys Sanansaattajat 
käyttää osoitetietojensa lähteenä henkilötietolain 
(22.4.1999) mukaista asiakasrekisteriä. Rekisteriselos-
te on saatavissa Sansan kotisivuilta osoitteesta: sansa.
fi/asiakasrekisteri.
     Pankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki, tilinro 
IBAN: FI37 5062 0320 0320 18. Ulkomailta makset-
taessa lisäksi SWIFT/BIC-tunnus: OKOYFIHH. Sansan 
kanssa voi tehdä myös sopimuksen joko suoramak-
susta tai e-laskusta, yhteydenotot: Pirjo Hyövälti, 050 
564 3541 tai pirjo.hyovalti@sansa.fi.

Medialähetystyön lehti

MITÄ KUULUU
Marjo Soikkeli?
”INNOSTUN TYÖSTÄNI 
yhä uudelleen, kun kuu-
len medialähetystyön 
vaikutuksista maailmal-
la: yksinäinen löytää 
yhteyden toisiin kristit-
tyihin, kylvetty sana itää 
ja Jeesus opitaan tun-
temaan tai perheenäiti 
saa ohjelmien kautta 
tietoa terveellisestä ruoasta. 

Olen kiitollinen uusista työn tukijoista, jotka 
ovat vastanneet medialähetystyön haastei-
siin omalla panoksellaan. 

Tällä hetkellä kehitän verkostoa ja seurakun-
tapalveluita yhdessä tiimin kanssa. Mietimme 
myös taloushallintoa hieman uusiksi. Iloitsen 
siitä, ettei työtä tarvitse tehdä yksin. Rukous 
yhdistää meidät maailmanlaajaan verkos-
toon – Kristuksen kirkkoon.”

”KOSKA IHMINEN ELÄÄ 
luonnostaan erossa Jumalasta, 
hän tarvitsee sanan Jumalalta, 

jotta yhteys voi 
syntyä. Sitä sa-
naa ei ole, ellei 
sitä kerrota”, sa-
noo Raamattu 
kannesta kan-
teen -ohjelma-
sarjan pastori 
Jukka Norvanto.

Kiertue rohkaisee, sytyttää & kutsuu kasvuun ja seurakunnan uudistumiseen
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– KRISTITYN KOLME KASVUSUUNTAA 2022

Musiikissa: Kristiina Brask -duo
Puhujina: Taneli Skyttä, Virpi Nyman, Mervi Viuhko, Marja Soikkeli ja 
Timo Pöyhönen sekä paikallisia yhteisönrakentajia ja seurakuntalaisia

• 10.3. TURKU: Martinkirkko, Huovinkatu 1
• 7.4. JYVÄSKYLÄ: Palokan kirkko, Rovastintie 8
• 5.5. KUOPIO: Alavan kirkko, Keihäskatu 5b

klo 16-17:30 kasvusuunnat seurakunnassa (sis. tarjoilun)
klo 18:30-20 kasvusuunnat omassa elämässä

Varmista paikkasi ja tarjoilut: www.hengenuudistus.fi/upinout
Kuopion tilaisuus 5.5. striimataan em. verkkosivuilla.

JÄRJESTÄJÄT: PAIKALLISET SEURAKUNNAT SEKÄ KANSAN RAAMATTUSEURA, LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ,
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT (SANSA) JA HENGEN UUDISTUS KIRKOSSAMME. VAPAA PÄÄSY.

Dani
Lauri

Virpi

Helmi-maaliskuussa julkaistaan myös kolme koskettavaa 
videotarinaa. Laulaja Virpi Kätkä, ex-elinkautisvanki Lauri 
Johansson ja räppäri Dani Karjalainen kertovat mikä merkitys 
Raamattu kannesta kanteen -ohjelmilla on heidän elämänsä 
käännekohdissa ollut.

Sovelluksen latausohjeet: sansa.fi/sovellus

Kaivattu, odotettu ja huolella suunniteltu raamattuopetuksen 
kuuntelusovellus on vihdoin julkaistu. Lataa ja ota käyttöösi. 
On tärkeätä, että kirjaudut sovellukseen, sillä muuten kuunte-
lutiedot eivät tallennu, etkä voi siirtää niitä laitteelta toiselle.

Hei siellä! 
Lataa uusi Raamattu kannesta 

kanteen -sovellus!

!

muuttaa maailmaa
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Raamattu
kannesta
kanteen
           vuotta

Raamattu kannesta kanteen
-radio-ohjelma täyttää 3. maaliskuuta 25 vuotta. 
Suomessa ohjelma kuuluu Radio Deissä ja Järvi-
radiossa viitenä päivänä viikossa ja tavoittaa vii-
koittain yhteensä noin 150 000 kuuntelijaa.  

Yksi aktiivisista kuuntelijoista on laulaja Virpi 
Kätkä. Hän löysi Raamattu kannesta kanteen -so-
velluksen ystävänsä kehotuksesta ja on kuunnel-
lut opetuksia parin vuoden ajan. 

− Minulle Raamattu on ollut vaikea kirja enkä 
ole sitä siksi aiemmin lukenut. Nyt saan ahaa-elä-
myksiä joka päivä, ja Raamattu kannesta kanteen 
-sovellus on mukana jokapäiväisessä elämässäni. 
Kuuntelen sitä lenkkeillessä ja autoa ajaessa, hän 
kertoo.

Virpi Kätkä on mukana uuden sovelluksen vi-
deokampanjassa. Hän haluaa omalla esimer-
killään rohkaista muitakin Raamatun äärelle. 
Sovelluksen tarjoamien raamatunopetusten mer-
kityksestä elämänsä käännekohdissa kertovat vi-
deoilla myös ex-elinkautisvanki Lauri Johansson 
sekä räppäri Daniel ”Dani” Karjalainen. 

Katso videot: sansa.fi/sovellus 

Teksti: Annaleena Pakkanen
Kuva: Ilkka Kujala

Näkymätön yhteys
EDESMENNYT URHEILULÄÄKÄRI ja tunnustava kris-
titty Aki Hintsa muistutti, että kokonainen, aito ihmisyys 
rakentuu ytimen (”core”) ympärille. Paljon voi ympärillä 
muuttua, kun tärkein pysyy. Talo kestää myrskyt, kun pe-
rustus on vahva. Elämän vastoinkäymisistä selvitään, kun 
puolisoiden välinen rakkaus kukoistaa.

Tulee kuitenkin aikoja, jolloin mannerlaatat järkky-
vät, tsunamit lyövät rantaan ja rakkaus koetellaan. ”Kun 
kaikki perustukset revitään, mitä vanhurskas voi enää 
tehdä?” (Ps. 11:3). Moni 
miettii, onko tällainen aika 
lähestymässä. Tai onko se 
jo tullut. Mihin silloin tur-
vaudutaan? On aitoa huolta 
siitä, mihin suuntaan kirkko 
on menossa, kun se etsii uu-
denlaista paikkaansa suomalaisessa todellisuudessa. Py-
syykö ydin, kun ympärillä kaikki muuttuu?

Kirkon lähetystehtävä perustuu siihen yksinkertaiseen 
uskoon, että Jeesus todella kuoli puolestamme ja kaikkien 
tulee saada tietää se. ”Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen 
ilmoittaa.” Siinä se on. Medialähetys Sanansaattajat elää 
tästä tehtävästä. Se on meidän ydin, ”core”. Se ei muutu. 
Eikä se ole muuttumassa. Tulkoon mitä tulee.

Mutta kun ydin koetellaan, turhat sanat riisutaan. Jee-
sus varoitti ulkokohtaisuudesta ja teennäisyydestä. ”Ei jo-
kainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten 
valtakuntaan.” (Matt. 7:21). Jeesukseen vedoten ei voi hal-
veksia ketään, tuomita ketään, eikä pilkata ketään. Rak-
kaus on elettävä todeksi, jotta taivasten valtakunnan ovet 
avautuvat. ”Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni 
tahdon”, Jeesus jatkaa.

Mitä enemmän maailma myrskyää, sitä enemmän 
meidän tulee pitää kiinni 
Jumalan Sanasta. Sitä lä-
hemmäksi menemme Jee-
susta. Ydin pysyy, koska Hän 
on puu, me olemme oksat. 
Perustus on luja, koska Hän 
on sen tehnyt kuolemallaan 

ja ylösnousemisellaan. 
Ydin on sisäpuolella. Se ei näy ulospäin, mutta se sä-

teilee kaikkeen. Siksi me emme ”kiinnitä katsettamme 
näkyvään” – siis maailmaan, jossa kaaos uhkaa – ”vaan 
näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta 
näkymätön ikuisesti.” (2. Kor. 4:18). Näkymätön yhteys 
Jeesukseen. Se pitää meidät ytimessä.

”RAKKAUS ON ELETTÄVÄ TODEKSI, 
JOTTA TAIVASTEN VALTAKUNNAN 

OVET AVAUTUVAT. ” 

PÄÄKIRJOITUS  |   Toiminnanjohtaja  Arto AntturiF

TÄYSIN UUDISTETTU  Raamattu kannesta kanteen 
-älypuhelinsovellus on nyt saatavana sovelluskau-
poissa. Helmikuun toisella viikolla julkaistulla sovel-
luksella on aiempaa helpompi lähestyä Raamatun sa-
nomaa pastori Jukka Norvannon opetuksien kautta. 

Sansan tuottama Raamattu kannesta kanteen -sovellus 
sisältää 1434 raamatunopetusta, ja niissä käydään koko 
Raamattu läpi. Android- ja iOS-laitteille saatavilla oleva 

maksuton sovellus sisältää myös paljon uusia, käyttäjien 
toivomia ominaisuuksia.  

Sovelluksessa voi muun muassa seurata kuuntelun edistymistä 
Raamatun läpi, tallentaa omia kuuntelutietoja ja kelata tai nopeuttaa kuuntelua. 
Lisäksi sovelluksen kautta voi lukea ajankohtaisia uutisia medialähetystyöstä.  
Raamattu kannesta kanteen -sovelluksen tuottaminen on Sansalta merkittävä pa-
nostus. Edellinen sovellus oli vuodelta 2015. 

− Raamatun opiskelu on sijoitus, ja toivomme, että sovelluksen käyttö on elä-
mää rakentava ja rikastuttava kokemus, sanoo viestintäjohtaja Mervi Viuhko. 
Teksti: Marjaana Keränen 

Koko maailman noin kahdeksan miljardin väestöstä uskonnollisia tavalla 
tai toisella arvioidaan olevan runsaat seitsemän miljardia. Tämä luku on 
jatkuvasti noussut vuodesta 1900 lähtien, kertoo tammikuun lopussa jul-
kaistu maailman uskonnollisuudesta kertova tilasto, jonka on toimittanut 
International Bulletin of Mission Research.

Koko maailman väestöstä vuonna 1900 kristittyjä oli 34,5 prosenttia. 
Vuonna 2022 kristittyjä lasketaan olevan 32,2 prosenttia. Samaan aikaan 
on tapahtunut väestöräjähdys. Kolmasosa maailman väestöstä on ollut 
kristittyjä pitkälti toista sataa vuotta.

Kristittyjä arvioidaan olevan 2,6 miljardia ja muslimeja hieman alla kaksi 
miljardia. Yhdessä kristityt ja muslimit muodostavat 57 prosenttia maail-
man väestöstä. Näin kristittyjen ja muslimien vuoropuhelu on muodostu-
nut yhä merkityksellisemmäksi.

Ennuste vuodelle 2050 osoittaa molempien uskontojen kannattajien 
määrän kasvua: kristittyjä 3,3 miljardia ja muslimeja 2,8 miljardia. Silloin 
heitä olisi 63 prosenttia koko maailman väestöstä.

Vähemmän luotettaviin tietoihin perustuneet ja julkisuudessakin esitetyt 
väitteet muslimien lukumäärästä eivät kaikilta osilta näytä pitävän paik-
kaansa. Vuonna 2050 kristittyjen määrän lasketaan olevan 34,2 prosent-
tia ja muslimien määrän 29,1 prosenttia.

Teksti: Jaakko Rusama
Kuva: Shutterstock

Uusi Raamattu kannesta kanteen
-sovellus on nyt ladattavissa

25

ENNUSTE:

Vuonna 2050 kristittyjen osuus
maailman väestöstä 34,2 %

Elena Laihinen 8-v. Muslimien osuuden maailman väestöstä arvioidaan olevan 29,1
prosenttia vuonna 2050.



Teksti: Elina Uusikylä  |  Kuvat: Shutterstock, yhteistyökumppanit
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ukous on palvelutyömme elinehto. Se on polttoaine, 
joka auttaa jatkamaan. Rukous myös johdattaa meitä 
eteenpäin, kuvaa eräs TWR-Intian työntekijä.

Karjalan rovastikunnan tiedottajana toimivan 
Sansan kansallisen työntekijän Oksana Dyban mie-

lestä rukouksen merkitystä työssä voi verrata hengityksen tärkey-
teen.

– Monet asiat tapahtuvat Jumalan voimalla, ei ihmisten ymmär-
ryksellä, hän sanoo.

Joissakin kristillisissä mediajärjestöissä rukoushetket ovat joka-
päiväisiä, toiset kokoontuvat yhteen kerran viikossa tai tarpeen mu-

kaan useamminkin. TWR-Intiassa pidetään lisäksi valtakunnallinen 
rukousviikko vuoden viimeisellä viikolla.

Rukous antaa uusia näkökulmia
Yhteisissä kokoontumisissa rukoillaan niin työhön, ajankohtai-

siin haasteisiin kuin henkilökohtaisiin asioihin liittyvien pyyntöjen 
puolesta. Rukous antaa voimia ja viisautta työhön, ruokkii luovuutta 
sekä luo työporukkaan yhteishenkeä esimerkiksi siten, että konflik-
teihin löytyy ratkaisu. 

– Meidän on tehtävä työtä, mutta toisinaan tarvitsemme pon-
nisteluistamme huolimatta ihmeen. Olemme nähneet Jumalan 

-R

Yhdessä rukoileminen on olennainen osa Sansan yhteistyökump-
paneiden työtä. Hengellisessä työssä tarvitaan Jumalan johdatusta 
ja hänen kätensä kosketusta. Parhaimmillaan rukoussuhde taivaan 
Isään antaa työntekijälle voimia ja viisautta työhön ja luo syvempää 

yhteyttä ja sopua ihmisten välille.

Rukous on
hengellisen 

työn elinehto
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laan, läheisemmän yhteyden rakentamista 
häneen. Se on kuin avaisi WhatsApp-videon 
Jumalan kanssa ja antaisi hänen näyttää mi-
nulle ihmeellisiä teitään. Se on kuin rauhoit-
tavaa musiikkia sielulleni, ja laivani ankkuri.

SAT-7 Türkin varatoimitusjohtaja 

Gülsüm Ilolalle rukous merkitsee ennen 
kaikkea toivoa.

– Rukous muistuttaa minua siitä, etten 
ole yksin tässä vaikeassa maailmassa ja antaa 
toivoa tuonpuoleisesta. Se antaa toivoa myös 
elämään, joka ei ole aina helppoa.

Rukoukseen liittyy olennaisesti myös Ju-
malan äänen kuunteleminen.

– Rukouksessa on aikaa kuunnella Juma-
lan ääntä, hänen opastustaan, joka on usein 
pehmeää ja hienovaraista, Mariette Ooster-
hoff pohtii.

TWR-Euroopan kansainvälinen johtaja 
Dirk Müller pyrkii viettämään yhä enem-
män aikaa vain kuunnellen, mitä Jumala ha-
luaa sanoa. 

– Nämä ajanjaksot voivat olla todella ih-
meellisiä.

Uskovien rukoukset pysäyt-
tivät tsunamin aallot

Lukuisat rukoukset eivät ole menneet 
hukkaan, vaan mediajärjestöjen työnte-
kijät ovat saaneet iloita monenlaisista ru-
kousvastauksista niin omassa elämässään 
kuin työssään.

– Rukouksella on suuri voima. Olen näh-
nyt, kuinka epätoivoinen avunhuutoni on 
tuonut suuren muutoksen sekä omaan että 
muiden elämään, todistaa TWR-Intian 
työntekijä.

Myös Oksana Dyba on kokenut, että Ju-
mala on vastannut juuri oikealla tavalla hä-
nen rukouksiinsa.

”RUKOUS ANTAA MINULLE 
UUDEN NÄKÖKULMAN 

ASIOIHIN.”

”RUKOUS ANTAA TOIVOA 
MYÖS ELÄMÄÄN, JOKA EI 

OLE AINA HELPPOA.”

vastaavan epätodennäköisiin rukouksiin 
ja huolehtivan niin järjestöstämme kuin 
meistä työntekijöistä yksilöinä, eräs Israe-
lin Caspari-keskuksen työntekijä toteaa. 

Myös SAT-7:n työntekijät tietävät, mikä 
merkitys rukouksella on. SAT-7 Academyn 
tuotepäällikkö Juliana Sfeir sanoo rukoile-
vansa aina kun on jokin ongelma. 

– Rukous antaa minulle uuden näkökul-
man asioihin ja auttaa olemaan avoin uu-
delle ja erilaiselle. Se auttaa terävöittämään 
näkyäni ja uudistaa rakkauteni sekä tehtä-
vääni että kollegoitani kohtaan. Silloin myös 
rukoilen enemmän niiden puolesta, jotka 
tarvitsevat rukousta.

SAT-7:n sosiaalisen median koordinaat-
tori Carla Bachir kokee, että pelkästään teh-
täviin ja saavutuksiin keskittyminen johtaa 
helposti epäonnistumisiin, vaikka kaikki 
tehtäisiin oikeaoppisesti. 

– Kun rukoilemme yhdessä, meistä tu-
lee enemmän yhtä ja meillä on yksi visio, 
hän toteaa.

Pyyntörukouksen lisäksi ylistys ja kiitos 
kuuluvat kiinteästi yhteiseen rukoushetkeen. 

– Rukoilemme ja ylistämme Herraa joka 
päivä, vaikka elämässämme olisi haasteita. 
Riemuitsemme siitä, että saamme palvella 
Herraa, FEBC-Kambodžan Krusa FM -ka-
navan tuottaja Sim Sovannkiry sanoo.

”Rukous muistuttaa,
etten ole yksin”

Rukouksella on tärkeä merkitys koko elä-
män kannalta. Se on mahdollisuus kommu-
nikoida Jumalan kanssa, tuoda vaikeat asiat 
hänen tietoonsa ja saada elämään toivoa ja 
sydämeen lohtua.

TWR:n Euroopan ja CAMENA-alueen 
(Keski-Aasia, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka) 
kumppanuusjohtaja Mariette Oosterhoff 
kertoo, että hän tuo rukouksessa Juma-
lalle huolensa, kipunsa ja syntinsä, päästää 
niistä irti ja ottaa vastaan Jumalan rauhan. 
Myös Juliana Sfeir löytää rauhan rukouk-
sen kautta.

– Rukous on suhteen syventämistä Juma-

– Hän tietää, miten vastata meille, kun 
voimamme ovat lopussa.

Oksana on nähnyt selkeää Jumalan joh-
datusta työssään. Hän työskenteli vuonna 
2003 matematiikan opettajana orpokodissa 
aloitellessaan samalla kirkon mediatyötä 
Karjalassa. Häntä rohkaistiin lähtemään 
Moskovaan opiskelemaan tietotekniikkaa. 
Koulutus osoittautui tärkeäksi mediatyötä 
ajatellen.

TWR:n työntekijät ovat nähneet Jumalan 
ratkaisevan hankalia työhön liittyviä ongel-
mia ihmeellisesti. 

– Eräällä insinöörillämme oli erittäin vai-
kea ongelma Keski-Aasiassa. Rukoilimme 
ja rukoilimme ja yhtäkkiä ongelma ratkesi, 
emmekä edes oikein ymmärtäneet, kuinka 
se tapahtui, Dirk Müller kertoo.

Intiassa uskovien rukoukset pysäyttivät 
vuonna 2004 tsunamin raivoavat aallot vain 
500 metrin päässä Tamil Nadun TWR-In-
tian keskuksesta. Jumala on myös laajenta-
nut TWR-Intian työtä uusien, eri puolille 
Intiaa sijoittuvien radioasemien kautta. Ru-
kousvastaus on ollut sekin, että intialaisia ta-
voitetaan nykyään 150 kielellä.

Kristilliset järjestöt kamppailevat toi-
sinaan taloudellisten haasteiden kanssa. 
Korona-aika on tuonut mukanaan omat on-
gelmansa. Mutta monissa paikoissa, kuten 
Caspari-keskuksessa, on saatu iloita Juma-
lan huolenpidosta vaikeuksienkin keskellä.

– Koronan alkaessa meillä oli taloudel-
lisia ongelmia. Emme tienneet, mistä sai-
simme tarvittavat rahat. Rukoilimme ja 
rukoilimme tietämättä vastausta. Mutta 
Jumala oli uskollinen ja antoi lahjoittajien 
kautta juuri sen summan mitä tarvitsimme 
selviytyäksemme vuodesta 2020, keskuksen 
työntekijä kertoo.

Rukousta Taliban-johtajien 
puolesta

Sansan yhteistyökumppaneiden työnte-
kijät ovat kiitollisia kaikista tukijoiden esi-
rukouksista. He uskovat, että niiden ansiosta 
monet ongelmat ovat ratkenneet. Rukousai-

heita riittää edelleen, sillä toiminta tarvitsee 
menestyäkseen Jumalan johdatusta ja apua, 
ja monet tekevät lisäksi työtä alueilla, jotka 
eivät ole välttämättä turvallisimpia kristi-
tyille. Monissa maissa, kuten Afganistanissa, 
Libanonissa ja Turkissa, ihmiset ovat hyvin 
tiukoilla ja tarvitsevat rukousta.

– Pyydän teitä rukoilemaan eristäyty-
neiden ja vainottujen uskovien puolesta 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, että he sai-
sivat rohkaisua ja vahvistuisivat olemaan to-
distukseksi ympärillään oleville. Rukoilkaa, 

että SAT-7:n ohjelmat ja katsojavuorovaiku-
tustiimit voisivat rohkaista heitä, ja että he 
tietäisivät, etteivät he ole yksin, eräs SAT-7:n 
työntekijä pyytää.

Mariette Oosterhoff kehottaa muista-

maan nyt erityisesti Afganistanin tilannetta.
– Rukoilkaa, että monet löytäisivät ra-

diosignaalin ja voisivat kuunnella meitä 
yöllä, ja että jopa Taliban-johtajat alkaisivat 
kuunnella ohjelmiamme ja oppisivat tun-
temaan Jeesuksen henkilökohtaisena Va-
pahtajanaan.

”KUN RUKOILEMME
YHDESSÄ, MEISTÄ TULEE 

ENEMMÄN YHTÄ.”
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unpa käyttäytymisesi ja puheesi olisivat sellaiset, että 
kaikki sinut näkevät tai sinua kuulevat voisivat sa-
noa: ”Tässä on henkilö, joka lukee Kristuksen elämää.”

Nämä pyhän Josemaria Escrivan sanat ovat keho-
tus lukemaan evankeliumia. Mutta ei vain lukemaan, niin kuin 
voisi lukea vaikkapa jotain viihdyttävää romaania tai kieh-
tovaa historiallista asiakirjaa. Ne ovat kehotus rukoilemaan 
evankeliumin äärellä.

Rukous on puhumista Jumalan kanssa. Mutta mistä pu-
huisin?, kysyy pyhä Josemaria Tie-kirjassaan. Kysymys on 
tärkeä sekä aloittelijalle että pidempään rukouksen koulua 
käyneelle. Mieli voi tuntua tyhjältä, omat toiveet mitättö-
miltä, omat sanat ontoilta, hiljaisuus ahdistavalta.

On tietenkin tärkeä oppia sietämään 
hiljaisuutta. Jumala puhuu hiljaisuudessa. 
Mutta Jumalamme ei ole vain suuri mys-
teeri. Hän on tullut lihaksi. Sana on tullut 
lihaksi. Ja asunut keskellämme, ja puhu-
nut jumalallisia sanoja ihmisen kielellä.

Kaikki Jeesuksen sanat ja teot ovat Jumalan puhetta. Sa-
nat ja teot. Voimme kuunnella niitä, katsella niitä, mietis-
kellä niitä. Rukoilla niiden äärellä.

Yksi tapa syventää rukousta evankeliumin äärellä on mieli-
kuvituksen käyttäminen. Lue evankeliumin tekstiä rauhassa. 
Toista lukemasi ja pysähdy sanojen äärelle. Yritä kuvitella 
tekstin kuvaamia tapahtumia. Miltä Jeesuksen ääni voisi kuu-
lostaa? Millainen ilme hänellä voisi olla? Keitä muita mah-
taa olla paikalla? Miten he reagoivat? Miten sinä reagoisit?

Se voi vaatia harjoittelua. Muistan kokemukseni vuosien 
takaa: ensin tuntui kuin en millään saisi ajatuksiani aisoi-

YKSI MEISTÄ

– Lähetystyössä tarvitaan sekä lähtijöitä 
että lähettäjiä. Aika harva pystyy teke-
mään niin kuin Paavali, joka elätti itsensä 
teltantekijänä. Parempi on, että pystyy 
keskittymään työhön, Jukka Norvanto 
sanoo.

Jukka Norvanto: 

Lähetystyön ydin 
on evankeliumi

Teksti ja kuva:  Sari Savela

Kuin yksi
läsnäolijoista

Kaikki Jeesuksen 
sanat ja teot ovat 
Jumalan puhetta.

hin. Ajan myötä siitä tuli yhä helpompaa. Sinnikkyys palki-
taan runsaasti.

Kuvittele itsesi yhtenä läsnäolijoista. Joulun tapahtumissa 
voit olla paimen, paimenen lapsi tai vaikkapa seimen lähetty-
villä lepäilevä aasi. Loppiaisena voit samastua idän tietäjiin, 
jotka matkaavat aavikon halki luottaen siihen, että mysteeri-
nen tähti johdattaa perille – ja polvistua Jeesus-lapsen eteen, 
tarjoten hänelle lahjasi ja lahjakkuutesi.

Jeesuksen kasteen äärellä voit olla vaikkapa Johanneksen 
opetuslapsi, joka kuulee Kastajan sanat: Katso, Jumalan ka-
ritsa, joka ottaa pois maailman synnin! Voit samastua myös 
Jeesukseen, joka laskeutuu Jordan-virtaan ja kuulee Isän sa-
nat: Tämä on poikani, tämä on tyttäreni, johon olen mielty-
nyt. Ja ihmettelet, miten Pyhä Henki laskeutuu myös sinun 

päällesi ja sydämeesi, kainosti ja lempeästi 
niin kuin Jumalalla on tapana.

Älä väsy rukoilemaan evankeliumin ää-
rellä. Anna sen puhutella uudelleen ja uu-
delleen. Ja vastaa omasta sydämestäsi, kerro 
sitten itsestäsi.

Mistä puhuisin rukouksessa? Hänestä ja sinusta itsestäsi, 
jatkaa isä Josemaria: iloistasi, suruistasi, menestyksistäsi ja 
epäonnistumisistasi, yleisistä pyrkimyksistäsi, jokapäiväi-
sistä huolistasi… Lyhyesti sanoen: rukoilet oppiaksesi tunte-
maan hänet ja oman itsesi, ja ollaksesi hänen kanssaan!

KOLUMNI OSKARI JUURIKKALA

Oskari Juurikkala on katolinen pappi Opus Deissä. Hän julkai-
see viikottaisia rukousmietiskelyjä podcastina nimeltä Hetki 
Jeesukselle.

K

RALF NYM
AN

Myös Norvannolle, ohjelman tekijälle, suo-
sio on ollut yllätys.

– Usein ihmiset kertovat, miten ohjelma 
on puhutellut, se on vähän kuin kuuntelisi 
ulkopuolista. Monet asiat alkoivat kehittyä 
minusta riippumatta. Jumala oli varmaan las-
kenut, että nyt olisi aika tällaiselle ohjelmalle. 

– Alkuun olimme iloisia, jos kymmen-
kunta ihmistä sattui kuuntelemaan ohjel-
man. Sittemmin ohjelman kuuluvuusalue 
laajeni, myöhemmin aina Viroon ja Ruot-
siin saakka.

TUOTTELIAS KIRJAILIJA
Ohjelmasarjan käynnistyessä uusi ohjelma 
piti tehdä joka päivä, sillä se lähetettiin päi-
vittäin samoihin aikoihin perustetun Radio 
Dein taajuudella. Edelleen ohjelma pyörii 
Deissä joka arkipäivä. 

Jukka Norvanto on vastikään jäänyt 
eläkkeelle Lähetysyhdistys Kylväjästä. En-
nen työvuosia Kylväjässä hän oli Medialä-
hetys Sanansaattajien palveluksessa. Työ-
vuosiin mahtuu myös parin vuoden ajan-
jakso turistipappina Kyproksella. 

Keväälle on suunnitelmissa kirjan kir-
joittamista ja muutamia puhujakeikkoja, 
myös Israelin matkaa olisi tarkoitus lähteä 
luotsaamaan maaliskuussa, jos kaikki sujuu 
suunnitelmien mukaan. 

Jukka Norvanto on yksi Suomen tuot-
teliaimpia kristillisiä kirjailijoita, jolta on 

ilmestynyt lukuisia raamatunopetusteoksia 
ja hartauskirjoja. Tänä vuonnakin pitäisi 
ilmestyä ainakin kaksi teosta. 

LÄHETYSTYÖ KIINNOSTAA
MYÖS NUORIA
Lähetystyöhön Norvannolla on ollut näkö-
alapaikka jo monen vuosikymmenen ajan. 
Hän itse ei ole käynyt lähetyskurssia, mutta 
on työllään palvellut lähettejä muun muas-
sa kouluttamalla heitä. 

– 1980-luvulla puhuttiin vielä lähetys-
työntekijöiden määrän kasvattamisesta. 
Sen jälkeen lähettien määrä on vähentynyt. 

Norvannon mukaan monet lähetysjärjes-
töt keskittyvät tekemään työtä maissa, joissa 
kristinuskolla on jo jonkinlainen jalansija, 
sen sijaan että työtä suunnattaisiin kohteisiin, 
joissa ei ole kristittyjä eikä kirkkoja. 

– Sansan työ tavoittaa ihmisiä myös 
näissä maissa, Norvanto toteaa.

Mutta myönteisiäkin asioita on.  
– Lähetyskurssille tulee ihan uusia ihmi-

siä, joita lähetystyö kiinnostaa. Se on positii-
vista, kun on nuoria ihmisiä, jotka haluavat 
lähteä turvallisista oloista epävarmuuteen. 

JULISTUSTYÖ VAI DIAKONIA?
– Nykyään puhutaan paljon, pitääkö pai-
nopisteenä olla julistustyö vai diakoniatyö.

Vastauksena tähän Norvanto kehottaa 
katsomaan, miten ensimmäiset kristityt 

toimivat. Heille julistustyö oli tärkeintä, 
sillä evankeliumi meni eteenpäin, kun sitä 
kerrottiin, mutta se ei sulkenut pois lähim-
mäisen rinnalle menemistä. 

– Ensimmäisten kristittyjen elämä teki 
vaikutuksen sen ajan ihmisiin. He eivät jät-
täneet lapsia heitteille ja he kävivät katso-
massa vankeja. 

– Koska ihminen elää luonnostaan eros-
sa Jumalasta, hän tarvitsee sanan Jumalalta, 
jotta yhteys voi syntyä. Sitä sanaa ei ole, ellei 
sitä kerrota. 

Lähetystyötä perustellaan yleensä Jee-
suksen antamalla lähetyskäskyllä, mutta 
Norvanto muistuttaa, että ajatus lähetys-
työstä oli jo Vanhassa testamentissa, vaikka 
se onkin Uudessa testamentissa konkreet-
tisempi.

– On mielenkiintoista, että Vanhassa 
testamentissa Salomon vihkiessä temppeliä 
hän rukoilee, että myös muut kansat oppi-
sivat tuntemaan Jumalan. 

Pastori Jukka Norvannon radioääni on monille suomalaisille tuttuakin 
tutumpi. Kun Raamattu kannesta kanteen -ohjelma alkoi 25 vuotta
sitten, kukaan ei voinut aavistaa, millainen kestosuosikki ja raamatun- 
opetusohjelmien ykkönen siitä tulisi. 
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uomen Toivoa naisille (TN)-työ on 
mukana kahdessa uudessa hank-
keessa, kun työ laajenee Itä-Turkin 
kurdialueelle ja Pohjois-Kyprok-

selle. Kummankin alueen naiset saavat nyt 
ensimmäisen omalla äidinkielellään toimi-
tetun kristillisen ohjelman.

– Naisille suunnattu ohjelma lisää myös 
perheiden hyvinvointia. Tuhansille ihmi-
sille avautuu mahdollisuus kuunnella oh-
jelmaa, joka kertoo todellisesta Jumalasta. 
Naiset saavat kuulla olevansa arvokkaita 
ja Jumalan rakastamia. Tämä voi muuttaa 
heidän elämänsä, sanoo Soner Tufan. Hän 
johtaa Shema Media Groupia, joka vastaa 
ohjelmien lähettämisestä.

Kolehti tukee 
maailman naisia
Jokaisella naisella on oikeus kuulla 
omalla äidinkielellään uutinen Juma-
lasta, jolle hän on kallis ja ainutlaa-
tuinen. Toivoa naisille (TN)-ohjelmia 
lähetetään eri medioiden kautta yli 70 
maassa, jotta yhä useampi nainen sai-
si toivon Jeesuksessa ja ihmisarvoisen 
elämän. Ohjelmamalli on Medialähe-
tys Sanansaattajien eli Sansan yhteis-
työkumppanin, medialähetysjärjestö 
TWR:n kehittämä.

Suomen ev.lut. kirkon suomen-
kielisissä seurakunnissa kerätään 
13.3.2022  kolehti Sansan Toivoa nai-
sille -työlle Aasiassa, Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrkassa. Ruotsinkielisissä 
seurakunnissa kolehti TN-työlle 
kerätään 24.4.2022.

Intialaisella S. Machharilla ei ole kris-
tillistä taustaa. Hän kertoo turvautu-
neensa mustaan magiaan ja menet-
täneensä sen takia kaikki rahansa ja 
ajautuneensa köyhyyteen.

"Kuulin yhtenä päivänä radiosta 
TN-ohjelman ja aloin sen jälkeen 
kuunnella sitä säännöllisesti. Kuu-
lin ilosta, jonka Jeesus voi antaa. Se 
kosketti sydäntäni ja halusin kokea 
sen ilon ja tuntea hänet. Rauha täytti 
mieleni ja paranin myös sairaudesta."

Kolehtipyhät ovat hyvää aikaa tehdä 
Toivoa naisille (TN)-työtä tunnetuksi. 
Oletpa työssä jo mukana tai kiinnostu-
nut saamaan esittelyn omaan seura-
kuntaasi, ota yhteyttä Sansaan saadak-
sesi esittelyaineistoa, TN-rukouskalen-
tereita ja Sansa-lehtiä. 
Yhteydenotot: 
Sansan yhteisötoimintojen
koordinaattori Laura Ahonen 
laura.ahonen@sansa.fi 
p. 050 366 2774

TOIVOA NAISILLE

”Naisille suunnattu
ohjelma lisää myös

perheiden hyvinvointia”
Toivoa naisille -työ laajenee Itä-Turkkiin ja Pohjois-Kyprokselle. 

Teksti: Liisa Heinänen
Kuva: Tamara Leroy/Unsplash
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lut mukana niin Pohjois-Kyproksen kuin 
Itä-Turkin hankkeissa.

– On ollut silmiä avaavaa työskennellä 
Itä-Turkin työryhmän kanssa ja saada sy-
vempää ymmärrystä naisten tilanteesta 
siellä. Ilosanoma Jeesuksesta voi saada ai-
kaan todellisen muutoksen. Rukous on avain 
koko tässä hankkeessa. Rukoilkaa viisautta 
uuden työmuodon rakentamiseen yhdessä 
paikallisen tiimin kanssa. Pyytäkää suoje-
lua ja siunausta rohkeille naisille ja miehille, 

TN-ohjelmien aloittamista kurdin kielen 
toisella päämurteella kurmandžilla on val-
misteltu yhdessä pienen paikallisen kristilli-
sen yhteisön kanssa. Soner Tufan kertoo, että 
alueelle on jo syntynyt kaksi TN-rukous-
ryhmää, jotka kokoontuvat kerran kuussa.

”Silmiä avaavaa”
Eri medioiden kautta yli 70 maassa lähetet-
tävät ohjelmat ja 110 000 rukoilijaa eri puo-
lilla maailmaa yhdistävä rukouskalenteri ovat 
TN-työn kaksi peruspilaria. Työ on Media-
lähetys Sanansaattajien eli Sansan kansain-
välisen yhteistyökumppanin TWR:n työtä. 
Sansan lähettämänä TWR:n palveluksessa 
oleva suomalainen Miia da Silva on ol-

jotka laskevat perustuksia kurmandžinkie-
liselle TN-työlle, da Silva sanoo.

”Kuin avovankilassa”
Turkinkieliset TN-ohjelmat ovat osa TWR:n 
Pohjois-Kyproksella aloittamaa Toivon 
silta -kokonaisuutta. Ohjelmia lähetetään 
aluksi netissä, mutta alueelle ollaan myös 
perustamassa ensimmäistä kristillistä ra-
dioasemaa.

– Pohjois-Kyproselle saapuu opiskeli-
joita eri muslimimaista kokemaan uskon-
non rajoituksista vapaata elämää, jossa 
huumeet, alkoholi, prostituutio ja uhkapeli 
ovat osa yöelämää. Paikallinen radioasema 
voi kylvää evankeliumin siemenen. Sen vai-
kutus voi ulottua maihin, joihin opiskelijat 
palaavat, sanoo Toivon silta -kokonaisuu-
den koordinaattori. Turvallisuussyistä hän 
pysyy nimettömänä.

Toivon silta -hanketta pohjustettiin kerää-
mällä tutkimustietoa. Sen mukaan Poh-
jois-Kyproksen naisten työllisyysaste on 
matala.  Monet kaipasivat perheen ja yh-
teiskunnan arvostusta. Etenkin naimisissa 
olevat naiset ilmaisivat kyselytutkimuk-
sessa tyytymättömyyttään elämäntilantee-
seensa. Yksi nainen jopa kuvasi elävänsä 
kuin avovankilassa.

”Nähtyjä, kuultuja, lohdu-
tettuja”
– Toivon, että haastavissa olosuhteissa elävät 
naiset voivat omaa TN-ohjelmaa kuunnel-
lessaan tuntea olevansa nähtyjä, kuultuja, 
lohdutettuja ja rohkaistuja ja tietää, että he 
eivät ole yksin. Rakastava Jumala ei ole unoh-
tanut heitä vaan haluaa suhteeseen heidän 

kanssaan ja antaa heille uuden identiteetin 
ja arvostetun aseman hänen rakastettuina ja 
arvokkaina lapsinaan, koordinaattori sanoo.

Pohjois-Kyproksella käytetään aluksi jo 
olemassa olevia turkinkielisiä TN-ohjel-
mia, joita on tuotettu vuodesta 2012. Niistä 
valikoidaan erityisesti Pohjois-Kyproksen 
kuuntelijoille sopivia. Heti alusta alkaen 
ohjelmaa tehdään tunnetuksi sosiaalisessa 
mediassa ja aloitetaan vuorovaikutteinen 
yhteydenpito kuulijoihin sosiaalisen me-
dian alustoilla.

S

Pohjois-Kypros saa pian alueen ensimmäisen 
kristillisen radioaseman, josta lähetetään 
myös Toivoa naisille -ohjelmia.

FAKTA
Pohjois-Kypros
•  Pinta-ala noin kolmannes
 Kyproksen saaresta.
•  Asukkaita yli 300 000, joista
 99 prosenttia muslimeja.
•  Virallinen kieli turkki, jota puhuu
 99 prosenttia asukkaista.
•  Julistautui itsenäiseksi vuonna 1983   
 nimellä Pohjois-Kyproksen turkkilainen  
 tasavalta. Itsenäisyyden on tunnustanut  
 vain Turkki.

Kurmandži
Kurdin kielen toinen päämurre.
Puhutaan Itä-Turkissa, Pohjois-Syyriassa, 
Länsi-Iranissa ja Pohjois-Irakissa.

”Naiset saavat kuulla 
olevansa arvokkaita ja 
Jumalan rakastamia.”



avoitan Salomäen puhelimitse 
tammikuulla, kun hän on mat-
kalla Turkuun arkkipiispaa ta-
paamaan. Tarkoitus on saada 
perehdytystä edessä oleviin teh-

täviin. Salomäki on toiminut seurakunta-
pappina vuodesta 1994 alkaen, viimeiset 
yhdeksän vuotta Lapuan hiippakunnan 
tuomiorovastina. Kokemusta kirkon hal-
linnon eri tasoilta on kertynyt. 
– Se on totta, mutta piispakollegion toi-
minnasta minulla ei ole kokemusta. Odo-
tan uutta työtä suurella mielenkiinnolla ja 
innostuksella.
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Laura Ahonen 
aloitti yhteisö- 
toimintojen
koordinaattorina

Lisätietoa
hiippakunta- ja
seurakuntayhteistyöstä 

Ota yhteyttä 
Tea Rasiin

p. 050 437 2151
tea.rasi@sansa.fi

T
Lähetys käynnissä – yli rajojen

Geronomi ja tradenomi Laura Ahonen 
aloitti Sansan yhteisötoimintojen koordi-
naattorina tammikuun alussa. Hän muun 
muassa koordinoi seurakuntavierailuja, 
pienryhmiä ja valtakunnallisen kolehtipy-
hän järjestelyjä sekä varustaa vapaaehtoi-
sia toimimaan Sansa-lähettiläinä ympäri 
Suomen.

Laura Ahonen on työskennellyt aiemmin 
hallinto- ja toimistotehtävissä niin yrityk-
sissä, julkisella puolella kuin järjestöis-
säkin, myös Suomen Lähetysseurassa. 
Sansaan hän siirtyi Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun kansainvälistymispalveluis-
ta. Työn ohessa hän opiskelee palvelumuo-
toilua.

Laura iloitsee, että voi olla mukana työssä, 
joka luo toivoa monille ympäri maailmaa. 
Sansan ja sen kumppaneiden avulla yhteys 
Jumalaan voi löytyä radion ja television 
lisäksi myös netistä. Ota yhteyttä Laura 
Ahoseen 
laura.ahonen@sansa.fi 
p.050 366 2774

 
Minkälaiseen piispakuntaan Salomäki liit-
tyy?
Puolet piispoistamme on vaihtunut viides-
sä vuodessa. Teemu Laajasalo aloitti teh-
tävässään vuonna 2017. Hänen jälkeensä 
piispa on vaihtunut Oulussa (Jukka Kes-
kitalo 2018), Espoossa (Kaisamari Hintik-
ka 2019), Porvoossa (Bo-Göran Åstrand 
2019) ja Turussa (Mari Leppänen 2021). 
Piispakunnan virkaiältään vanhin on täl-
lä hetkellä Tampereen piispa Matti Repo 
(2008) ja hänestä seuraavana Mikkelin piis-
pa Seppo Häkkinen (2009). Arkkipiispa 
(vuodesta 2018) Tapio Luoma vihittiin Es-

poon piispaksi vuonna 2012. Samana vuon-
na aloitti Kuopion piispana Jari Jolkkonen. 
 
Moni varmasti huokasi helpotuksesta, kun 
kirkon virallisen avioliittokäsityksen puol-
tajana tunnettu Salomäki valittiin Lapual-
le. Joitakin Salomäen valinta saattoi kir-
vellä. Omaa sijoittumistaan tässä joukossa 
hän ei uskalla lähteä arvelemaan. 
– Etukäteen ei voi mitenkään tietää, mitä 
kaikkea piispan rooli tulee olemaan, hän 
sanoo. 
– Edeltäjääni Simo Peuraan verrattuna 
minulla on hyvin toisenlainen tausta ja 

lähtökohta. Peura on akateeminen Lut-
her-tutkija, joka liikkuu tottuneesti kan-
sainvälisten kirkkoyhteisöjen maailmassa. 

Salomäki on hankkinut kannuksen-
sa perusseurakuntatyössä, kirkkoherra-
na Pielavedellä ja Lapualla sekä kirkon 
luottamustehtävissä. 
 
Kysymys kirkon tilasta ja haasteista saa Sa-
lomäen vakavoitumaan. 
– Kirkon nelivuotiskertomuksen pohjal-
ta tilanne ei näytä valoisalta. Keskustelu 
kirkon ympärillä keskittyy riita-asioihin. 
Toisaalta Salomäen mukaan kirkon arki on 
monin paikoin aivan toisenlainen. Kiistat 
ja uhkakuvat eivät siellä nouse esille. 
– Arkisella tasolla on kyse vaikkapa siitä, 
että lapsi pääsee päiväkerhossa tutustu-
maan toisiin lapsiin ja samalla kuulee Raa-
matun kertomuksia, Salomäki muistuttaa. 
 
Piispanvaalin alla Salomäki kirjoitti verk-
kosivullaan tavoitteistaan piispana: ”By-
rokratiaa tulee vähentää ja tarjota seura-
kuntalaisille yhteisö, johon halutaan kuu-
lua ja jossa on mahdollisuus olla mukana 
rakentamassa yhteyttä.” Voimmeko siis 
odottaa piispan tukea niille hankkeille, 
jotka edistävät uusien yhteisöjen syntyä 
kirkon sisällä? 
Pienillä paikkakunnilla seurakunnan yh-
teisöluonne toteutuu luontevasti. Myös he-
rätysliikkeet luovat yhteisöllisyyttä. 
Salomäki tunnustaa, ettei todellisuus ole 
kaikkialla sama. Lapuan hiippakunnas-
sa Jyväskylä, Seinäjoki ja Vaasa paini-
vat osin samojen haasteiden kanssa kuin 
etelän isojen kaupunkien seurakunnat. 
Uusia yhteisöllisyyttä vahvistavia aloittei-
ta tarvitaan. Byrokratiaakin tulisi karsia, 
mutta se on vaikeaa.  
– Kirkon perusta on ja pysyy Jumalan Sa-
nassa. Kysymys on aina siitä, miten par-
haiten voimme palvella aikamme ihmistä.
 
Lähetystyö on yksi kirkon työmuodoista, 
jota aikamme ihmisen on entistä vaikeam-
pi ymmärtää. Jopa seurakuntapäättäjien 
keskuudessa lähetystyön maine ja tunnet-
tuus on kyseenalainen. Millä tavoin lähe-
tystyöstä tulisi puhua 2020-luvulla? Mat-

ti Salomäki pohtii, olisiko missio-sanan 
käyttämisestä apua. Se on hänen mukaan-
sa pohjimmiltaan kristillisen kirkon oma 
sana, joka hyvin kuvaa kirkon olemusta.
– On tärkeää tuoda esille lähetystyön ko-
konaisvaltaisuutta. Evankeliumin julista-
minen kulkee käsi kädessä arkisen ja yh-
teiskunnallisen vaikutuksen kanssa.
Kokonaisvaltaisuus ei Salomäelle tarkoita 
sitä, että Raamattu korvattaisiin hyvän te-
kemisellä. Kaikki lähtee Jumalan ilmoituk-
sesta ja teosta, siksi Raamatun sanoman 
esillä pitäminen on niin tärkeää. 
– Sansan tuottama Raamattu kannes-
ta kanteen -ohjelma on hieno ja tärkeä 
palvelu suomalaisille. Medialähetystyötä 
tarvitaan sekä kotimaassa että kaikkialla 
maailmassa. 
 
Kun kysyn hänelle itselleen rakasta raama-
tunkohtaa, Salomäki nostaa esiin Efeso-
laiskirjeen kohdan: ”Armosta Jumala on 
teidät pelastanut antamalla teille uskon. 
- - Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja 
Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteutta-
maan niitä hyviä tekoja, joita tekemään 
Jumala on meidät tarkoittanut” (2:8-10). 
– Tämä kohta korostaa Jumalan suvere-
niteettia ja hänen hyviä suunnitelmiaan, 
hän perustelee. Suosikkivirrekseen hän 
mainitsee virren 310, joka alkaa sanoin 
”Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme 
on, emme kauhistu vastustajaamme”. 
– Se on jykevä ja realistinen virsi Juma-
lasta, ihmisestä, maailmasta, uskosta ja 
elämästä. 
– Se sisältää tiivistettynä koko uskon yti-
men ja uskonkilvoituksen vaiheet.
 
Piispan tehtävä ei ole helppo. Kukaan ei 
tiedä, mitä tulevat vuodet pitävä sisällään. 
Virren 310 sanomaa varmasti tarvitaan. 
Medialähetys Sanansaattajat toivottaa La-
puan piispalle Jumalan siunausta, johda-
tusta, rohkeutta ja viisautta kaikkeen, mikä 
edessä odottaa. 

Teksti: Arto Antturi
Kuva: Jani Pihlaja / Top Focus

Sansan kolehtipyhä 13.3.2022 
Kolehti kerätään Toivoa naisille 
-työlle Aasiassa, Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa.
Sansalaisia vierailee tuolloin seura-
kunnissa. Katso tarkemmat tiedot: 
sansa.fi/tapahtumat

SEURAKUNNILLE

Kuunteleva, harkitseva, raamatullinen
ja helposti lähestyttävä. Muun muassa 

näillä sanoilla on luonnehdittu
helmikuun alussa Lapuan hiippakunnan 
piispana aloittanutta Matti Salomäkeä. 

Lapuan piispa:

”Kirkon perusta
on ja pysyy

Jumalan sanassa”

Vainotut kristityt ovat piispa Matti Salomäen sydäntä lähellä.
– Juuri median avulla heitä voidaan tukea ja auttaa. Siinä työssä toivon Sansalle 
edelleen viisautta ja rohkeutta.
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Tavoittava työ länsimaissa

SANA AVAUTUU
PYHÄ HENKI SYNNYTTÄÄ 

USKON MISSÄ JA
MILLOIN TAHTOO.

Kristillinen, tavoittava puhe on evankeliu-
min tarjolla pitämistä, huulille laittamista, 
niin että janoinen saa virvottua armosta. 
Kristillisen sanoman tärkein asia, ydinsi-
sältö on: ”Katso Jumalan Karitsa, joka otti 
pois maailman synnin - sinun syntisi.” Kris-
tinuskon sanoma antaa vastauksen elämän 
tarkoituksen, kuoleman kohtaamiseen ja 
siihen, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen.

Erilaisia sanan viejiä
Kristityt ovat pelottavia, koska he ovat kuin 
yhdestä puusta veistettyä. He ajattelevat sa-
malla tavalla, käyttäytyvät samalla tavalla 
ja pukeutuvat samalla tavalla. Naisilla on 
nuttura tiukalla ja miehet pukeutuvat mus-
tiin. Kun selviää, että keskustelukumppani 
on kristitty, seuraa hiljaisuus. Eikä syy ole 
aina näissä ihmisissä. Me kristityt voimme 
– hyvääkin tarkoittaen – olla toisten per-
soonaa kunnioittamattomia ja tylyjä. Kiris-
tettyjä enemmän kuin kristittyjä.

Kuitenkaan kristityt eivät ole koskaan ol-
leet yhdestä puusta veistettyjä. Eivät sa-
masta sosiaalisesta luokasta, eivät samalla 
tavalla ajattelevia, saati persoonaltaan sa-
manlaisia. Jo Jeesuksen opetuslapsivalin-
nat osoittavat tämän. Joukossa oli epäilevä 
Tuomas, joka uskoi, kun näki, kansanpet-
turi veronkerääjä Matteus ja aikansa sissi 
Simon Kiivailija, joka mielellään laittoi 
tikarinsa sellaisen miehen kylkeen kuin 

”Olen onnellinen enkä tahtoisi laakson
likaisuuteen täältä vuoreltani ollenkaan
enää laskeutua.
Mutta kun nousen, soivat Madonna del Sasson
kellot sumun keskeltä jälleen kuin kutsu,
ja minä sanon: 
Jumala, sinne minä sittenkin sumun keskelle menen.
Menen ihmisten kaupunkiin,
menen kaukaisiin ihmisten kyliin
ja sanon niille toisille tuskassa oleville:
Tulkaa Jumalan syliin!”

(E. Leminen, Vuoren syli)

Mitä evankeliumin välittäminen vaatii?
Ehkä jotakin tällaista:

Matteus. Joukkoon kuului kalastaja Pie-
tari ja oppinut Paavali, ”Ukkosen jylinän 
pojat” Jaakob ja Johannes. Oli myös hiljai-
nen Andreas, Jeesuksen esittelijä, yhden 
kutsuja. Joukko oli tarkoituksella hetero-
geeninen. Jeesus osoitti olevansa kaiken-
laisten ihmisten Vapahtaja.     

Perusvaikeus evankeliumin välittämiselle 
on se, että puhe Jeesuksen rististä on maail-
malle hulluutta. Samoin ihmisen ulkopuo-
lelta tulevan rakkaus- ja totuuskäsityksen 
hyväksyminen, löytyyhän totuus nykyään 
katsojan omasta silmästä. 

Me voimme vain pitää esillä sanaa, mah-
dollisimman lähellä ihmistä, ollen samalla 
mahdollisimman vähän esteenä sen vas-
taanottamiselle. Pyhä Henki synnyttää us-
kon missä ja milloin tahtoo. 

Mediamaailmasta opittua
Sain kymmenen vuotta tehdä kristillistä 
radio-ohjelmasarjaa, jota valmisteltiin 
toisessa kädessä päivän lehdet ja toisessa 
Raamattu ja katekismus. Musiikki oli 
rock-kanavan formaattiin sopivaa. Haas-
tettiin haastateltavia kysymyksillä, joita 
kuulijoiden päässä liikkui. Etsittiin kuuli-
joiden kanssa yhteinen pohja, mutta tuotiin 
siihen myös evankeliumin sanoma.  

New Yorkissa radiotoimittaja aloitti aina 
aamulähetykset juttelemalla edellisen illan 

saippuaoopperasta, jota tiesi kuulijoittensa 
katselevan. Sitten hän toi taitavasti esiin 
sen, että kristillisellä sanomalla on jotakin 
järkevää sanottavaa tähän arjen elämään. 

Apostoli Paavalin puhe Ateenan Areio-
pagilla on malliesimerkki tavoittavasta 
puheesta. Apostolien teoissa (luku 17) ku-
vataan, kuinka Paavali joutui kuohuksiin 
nähtyään joka puolella kaupunkia epäju-
malankuvia. Menikö Paavali ja iski ne maa-
han ja nuhteli kaikki kaduilla ja toreilla? 
Paavali astuu keskelle Areiopagia ja alkaa 
puhua. Epäjumalien palveluksesta herneen 
nenäänsä vetänyt mies lähestyy kuulijoi-
taan kunnioituksella: "Ateenalaiset! Kai-
kesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta 
jumalien palvonnasta.”  Paavali löytää yh-
teisen pohjan ja liikkuu siitä Jumalan ole-
mukseen siteeraten kreikkalaisten hyvin 
tuntemaa runoilija Aratosta ja hänen teos-
taan Fainomena. Kiinnostus herää ja Paa-
vali kertoo Jeesuksesta ja jotkut uskovat, 
toiset eivät. 

Aidosti ihmisiä, avoimesti kristittyjä
Aikoinaan BBC:n uskonnollisten ohjel-
mien päällikkönä toiminut David Winter 
piti unohtumattomia luentoja. Hän haas-
toi ottamaan vakavasti kristillistä sanomaa 
välitettäessä:  
1) Sanoma kohtaa aina persoonallisen ih-
misen, se on viestiä yhdeltä ihmiseltä toi-
selle. Miten silloin puhutaan? 
2) Jos joku meitä kuuntelee, hän tekee sen 
vapaaehtoisesti. Hän on vieras, miten vie-
rasta kohdellaan? 
3) Mediasta ihmiset eivät hae hienoa tek-
niikkaa tai uskomattomia visuaalisia mai-
semia tai ääniavaruuksia vaan he etsivät 
lämpöä
huumoria
vilpittömyyttä
yllätysmomenttia

Jos ottaisimme nämä lähtökohdat huo-
mioon peittelemättä kristillisen uskon 
upeaa sanomaa, niin voisimmeko löytää 
tien lähellä ihmistä myös tänään? 

Sisällöltään ehkä jotakin tällaista:

Teksti: Juha Vähäsarja
Kuva: Sari Savela

Kirjoittaja on pastori, kirjailija ja
Elämä-lehden päätoimittaja.

pi
xa

ba
y
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Putiikki

lahetyskauppa.fi

Tervetuloa ostoksille

Pekka Simojoiki
Ihmejuttuja 25 €

UUTUUS!
Keikkamiehen hartauskirja 2

Pekka Simojoen keikkareissuilta 
läheltä ja kaukaa riittää tarinoita 

ja laulun aiheita.

Mervi Viuhko (Toim.)
Sydänääniä korona-aikana 

10€ TARJOUS! Sisältää kertomuk-
sia, muistelmia ja ajatelmia elämän 
sykkeestä, erityisesti medialähetyk-

sestä. Kirjoittajina ovat Medialähetys 
Sanansaattajien työntekijät, seniorit 

ja työssä eri tavoin mukana olevat, 
arkkipiispasta vapaaehtoistoimijoihin.  

Nelivärikuvitus ja kovakantinen.
Julkaisijana Sansa.

Pekka Simojoki
Farsi Nordic Praise, cd 6 € /kpl 

tai 50 € /10 kpl TARJOUS!
Sansan tuottama

Pekka Simojoen Nordic Praise 
-levy farsin kielellä. Laulajana 

mm. Gilbert Hovsepian

Juha Vähäsarja
Joka päivä - Elävää vettä 24 € 

UUTUUS!
Sisältää vähintään yhden har-

tauden jokaisesta Psalmien
kirjan 150 luvusta.

Charlotte Thoroe - Gill Guile
Parhaita Raamatun kertomuksia

16 € TARJOUS!
Värikkäästi kuvitettu ja

helppotajuisesti kirjoitettu.

Kun ostat Lähetyskauppa Putiikista, olet lähettämässä ilosanoman ja 
viemässä avun sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Monta tapaa ostaa Putiikista
     www.lahetyskauppa.fi  
     Sähköpostitse pirjo.hyovalti@sansa.fi 
     Puhelimitse 050 564 3541 (ma–pe klo 10–15) 
     Jos haluat käydä Putiikissa ostoksilla, soita
 ja sovi aika etukäteen p. 050 564 3541.

Uutuuksia ja tarjouksia!

Lähetyskauppa Putiikin verkkosivuilla on runsas valikoima erilaisia 
kristillisiä kirjoja, kortteja ym. lahjatavaraa. Kannattaa tutustua!

Jukka Norvanto
Raamattu kannesta kanteen 

-ohjelman opetuksista
cd-levyt MP3-muodossa:

Uusi testamentti (624 luentoa) 
130 €. Vanha testamentti

(810 luentoa) 140 €. 
TARJOUS!

Uusi ja Vanha testamentti
yhdessä ostettuina 200 €.

Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. 
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.
Tarjoukset ovat voimassa 31.03.2022 saakka tai niin kauan 

kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. 

TILAA
NYT!

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN PUTIIKKIIN!

KIRJOJA LAPSILLE

 Enemmän 
kuin

kauppa

ÄÄNITTEITÄ MUSIIKKIA
TOIVOA NAISILLE -tuotteita

Käsidesisuhke 2,50 € 
TARJOUS!

Putkilomainen (8 ml) suihku-
tettava desinfiointiaine, joka 
puhdistaa ja desinfioi kädet.

Teksti:  toivoanaisille.fi
sydänlogolla.

Valmistettu Kiinassa.

Rukouskaveri 15 €
UUTUUS!

Teksti: Olen rukouskaveri. 
Ostamalla minut vapaaksi 
tuet Toivoa naisille -työtä 
Aasiassa!  "Avaa sinä suusi 

hiljaisten puolesta. Hanki oi-
keutta syrjityille." Snl. 31:8.
Valmistaja Helena Kaipio.

1-os pääsiäiskortit
0,50 € /kpl tai 10 kpl/2 €  

TARJOUS!
Kannessa: Pääsiäisiloa! 
Takana: Kristus on ylös-
noussut, uusi elämä on 

voittanut!
Kuva: Shutterstock.

Katso ihmistä

Matka vapauteen
Kristinuskoon tutustuminen Suomessa muutti
muslimipariskunnan elämän.

itkät kiharat, kupliva nauru, tyttö-
mäinen asu, käsi miehen kädessä, 
hellitty, suojeltu, rakastettu. Nämä 
ajatukset tulivat mieleeni, kun kat-

soin edessäni seisovaa naista ensimmäisen 
kerran.
  
Vähän ymmärsin silloin, enkä osannut 
kuvitella matkaa enkä tien mutkia, jotka 
kulkisimme yhdessä. Ilona on ”tavallinen” 
irakilainen nainen, joka annettiin avioliittoon 
nuorena. Elämä soljui paikallisten perintei-
den paineessa, musliminaisen osassa. Mutta 
Suomi muutti kaiken.
 
Kirkosta löytyi lepo
ja Sansan nettisivut 
 
Ilonan asuinpaikan lähellä Suomessa oli 
kirkko. Sinne tämä piipahti usein, koska tunsi 
olonsa siellä rauhalliseksi ja turvalliseksi. Yksi 
seurakunnan papeista kiinnitti huomion nuo-
reen naiseen, joka ei osannut suomea, mutta 
jatkoi silti vierailujaan seurakunnassa.
 
Ystävällinen pappi toi Ilonalle arabiankielisiä 
monisteita, jotka hän kertoi tulostaneensa 
Medialähetys Sanansaattajien verkkosivuil-
ta. Samoilta sivuilta löytyi muutakin naiselle 
hyödyllistä kuunneltavaa ja katseltavaa ara-
bian kielellä.

Ilona ei osannut arabiaa, mutta innoissaan 
hän kiirehti näyttämään paperit arabian kie-
len taitoiselle miehelleen.

 Aviomies Juha käänsi monisteet paris-
kunnan yhteiselle kielelle ja alkoi samalla 
opettaa Ilonalle arabiaa.  

 Naisen palava into kirkossakäynteihin ei 
hiipunut.  Myös Juha alkoi kiinnostua kristin-
uskosta vaimonsa sisukkuuden tähden.  Pari 
lähti yhdessä seurakuntaan.
 
Vapahtaja löytyi 
ja armo avautui
 
Tämä aviopari löysi kristinuskon lahjoitta-
man uuden elämän Jeesuksen Kristuksen 
kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Suuria 
muutoksia alkoi toteutua heidän elämäs-
sään. Mieheni ja minä tapasimme tämän iloa 
säkenöivän perheen toimiessamme Sansan 
seniorityöntekijöinä maahanmuuttajatyössä.
 
Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä Ilona 
esitteli seurakunnan papilta saamiaan ara-
biankielisiä monisteita. Ne osoittautuivat Da-
vidin tuottamiksi saarnoiksi, jotka seuraavat 
aina kyseessä olevan sunnuntain saarnateks-
tejä ja ovat Sansan verkkosivuilla kaikkien 
käytössä.  

Tästä alkoi yhteinen matkantekomme. Lä-
heinen yhteydenpito ja Raamatun opiskelu 
Skypen kautta.
 
Pelko tiivistyy vuosien 
kuluessa
 
Ongelmana oli ajan kuluminen – viikot, kuu-
kaudet ja vuodet menivät ohi. Maahanmuut-
tovirastosta ei kuulunut mitään tai vastauk-
set olivat kielteisiä Suomeen jäämiselle.

 Silloin Ilona ei jaksanut enää. Seurasi 
kuukausien lääkitys ja välillä myös sairaala-
hoitoja. Kaikki toivo tuntui hiipuvan. Perheen 

kolme lasta jäivät isän huolenpitoon, koska 
aina niin elinvoimaisen äidin puhti ei enää 
kantanut.
 
Herra ei hylkää vaan
luo vanhasta uutta
 
Ihastuttavalla perheellä on monia ystäviä. 
Rukous ja avunhuuto nousi kohti taivaallista 
Isää lakkaamatta. Rukoukset kuultiin. Äidin 
voimat lisääntyvät ja hänen helisevä naurun-
sa kaikuu taas Skypessä jutellessamme.
 
Turvapaikat on nyt saatu maahanmuutto-
virastolta. Isä opiskeli äidin sairauden aika-
na sekä kieltä että ammatin. Hän huolehti 
lapsista, siivouksesta, ruoasta ja muista 
askareista, että äiti sai levätä. Kristinusko on 
juurtunut syvälle Juhan sisimpään. Vaimon 
kodinhoitoa itsestään selvänä pitävä musli-
mimies on sieltä riuhtaistu ulos.  
 
Nyt Ilona vuorostaan opiskelee suomen kiel-
tä ja kaipaa oman ammattinsa pariin. Hän on 
käynyt läpi entisen musliminaisen taistelun 
sisimmässään ja on nähnyt, kuinka kristin-
usko on tuonut valtavan muutoksen heidän 
perheensä elämään. 

Henkilöiden nimet muutettu
turvallisuussyistä.

Teksti: Marja-Liisa Ezzine
Kuvituskuva: Shutterstock

P
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1. Siunaa, Herra, Sansan työ ja 
anna evankeliumin levitä sinne, 
missä sitä ei ole kuultu. Anna 
voimia muutosten keskelle ja vie 
viisaudessasi eteenpäin.

2. Afganistanilaisten tilanne on 
vaikea. Auta, Herra, toivottomia 
löytämään toivo ja rauhattomia 
rauha sinussa. Varjele kristittyjä 
pahalta.

3. Kiitämme Jumalaa yhteis-
työstä seurakuntien ja kristillis-
ten yhteisöjen kanssa. Pyydäm-
me uusia yhteistyösopimuksia 
medialähetystyön sekä lähetys- 
ja projektityöntekijöiden tuke-
miseksi.

4. Rukoilemme sosiaalisen 
median koulutusten oppien siir-
tymistä käytäntöön, jotta aivan 
uudet aasialaiset voisivat kuulla 
toivon uutisen Vapahtajasta. Aa-
sialaiset ovat ahkeria älypuhelin-
ten ja somen käyttäjiä.

5. Sansa tukee nyt myös Poh-
jois-Kyproksella ja Itä-Turkissa 
kuuluvia Toivoa naisille -ohjel-
mia. Rukoilemme, että ohjelmat 
tavoittaisivat runsaasti etsijöitä.

6. Kiitämme Jumalaa seniori-
työntekijöistä, vapaaehtoisis-
ta aluetyöntekijöistä, Sansa-, 
Toivoa naisille- ja Domini Life 
-lähettiläistä. Rukoilemme lisää 
seurakuntavierailijoita erityisesti 
Itä- ja Pohjois-Suomeen.

7. Suomalaisten opiskelijoiden 
kansainväliset harjoittelut alka-
vat taas Kroatiassa. Rukoilemme 
näille nuorille siunausta ja var-
jelusta.

8. Muistamme rukouksin 
kumppanimme SAT-7-satelliitti-
kanavien merkityksellistä työtä 
Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja 
Keski-Aasiassa. Siunaa, Herra, 
anna työlle menestys.

9. Rukoilemme, että sanoma 
Jeesuksen sovitustyötä saisi 
kuulua kirkkaana Inkerin kirkon 
toiminnassa ja mediassa. Kiitos, 
Herra, että johdatat hyviä paime-
nia Karjalan niityille.

10. Rukoilemme Thaimaassa 
Sydänystävä-ohjelman toimitta-
jan Penprapha Tangsirisatianin 
puolesta, kun hän tekee thain-
kielisiä ohjelmia 13 eri radioase-
malle ja sosiaaliseen mediaan.

11. Israelin Caspari-keskus 
tekee hienoa sapattikoulutyötä, 
jonka ansiosta monet juutalaiset 
lapset kuulevat Messiaasta. Ru-
koilemme, että työ saisi kantaa 
paljon hyvää hedelmää.

12. Herra, siunaa Sansan lähe-
tys- ja projektityöntekijöitä: Eila 
Murphy, Elina Braz de Almeida, 
Erja Tillgren, Ilkka Kastepohja, 
Miia da Silva, Mikael Tunér ja Sir-
pa Rissanen.

13. Herra, tuomme eteesi San-
san seurakuntavierailut. Kiitos, 
että olet läsnä niin valtakunnal-
lisen kolehtipyhän 13.3. ja ruot-
sinkielisen kolehtipyhän 24.4. 
vierailuissa kuin muissa kevään 
tilaisuuksissa.

14. Rukoilemme, että David Ez-
zinen arabiankielisten tv-ohjel-
mien tekopaikka vahvistuisi joko 
Suomeen tai Pariisiin, missä vain 
on Herran valmistama paikka.

15. Rukoilemme Keikon kirje-
laatikko -ohjelman toimittajan 
Keiko Yoshizakin terveyden puo-
lesta. Suosittu radio-ohjelma on 
monelle kuuntelijalle Japanissa 
kuin läheinen ystävä.

16. Herra, kiitos uudesta Raa-
mattu kannesta kanteen -so-
velluksesta. Johdata niin, että 
mahdollisimman moni löytäisi 
sovelluksen ja alkaisi tutkia Raa-
mattua.

17. Rukoilemme, että Kroatias-
sa valmistettavat radio- ja televi-
sio-ohjelmat sekä sosiaalisessa 
mediassa lähetettävät ohjelmat 
voisivat johdattaa monia kuun-
telijoita ja katselijoita uskoon.

18. Rukoilemme Jumalan vii-
saita sanoja niille, jotka käyvät 
vuoropuhelua muslimien kanssa 
Kristuksesta. Ilmesty sinua etsi-
ville muslimeille, Herra.

19. Herra, sytytä suomalaisten 
nuorten keskuudessa lähetys-
kipinä niin, että lähetysjärjestöt 
voisivat lähettää uusia lähettejä 
alueille, joilla on tarvetta.

20. Aasiassa järjestetään jäl-
leen keväällä uusia radiokoulu-
tuksia. Rukoilemme koulutusten 
onnistumisen puolesta.

21. Rukoilemme Toivoa naisille 
-työn puolesta, että moni nai-
nen voisi löytää toivon ja uskon 
Jeesuksessa elämäänsä. Herra, 
anna monen löytää ohjelmien 
kautta toivo sinussa.

22. Rukoilemme Suomen 
ev.lut. kirkon seurakuntien, 
työntekijöiden ja luottamushen-
kilöiden puolesta. Anna heille 
viisautta toimia muutosten kes-
kellä.

23. Kiitos, Herra, että siunaat 
kaikkia tulevia persiankielisten 
ohjelmien kuvauksia. Siunaa 
tuottaja Mikael Tunéria ja auta, 
että ohjelmat saadaan tehtyä 
koronasta huolimatta.

24. Rukoilemme FEBC-Indone-
sian ohjelmajohtajan Jimriance 
Efraimin puolesta, että hän löy-
tää tarvittavat kummit ja koulut-
tajat 105 kristillisen radio-ase-
man tukemiseksi eri puolilla 
Indonesiaa.

PS. Jos et halua leikata rukouska-
lenteria lehdestä, voit tulostaa
sen osoitteesta sansa.fi/rukoile 
tai tilata Sansan toimistosta,
p. 019 457 7700 / sansa@sansa.fi.

25. Herra, siunaa kaikkia rukoi-
lijoita Suomessa ja maailmalla. 
Anna meille yhteys rukoilla sinun 
tahtomiasi asioita. Opeta meitä 
rukoilemaan toinen toistemme 
puolesta.

26. Siunaa, Herra, Sansan yh-
teistyökumppanin FEBC:n laajaa 
ja vaikuttavaa työtä Aasiassa. 
Anna ohjelmien tekijöille ja jälki-
hoitotiimeille viisautta lähestyä 
ihmisiä oikealla tavalla.

27. Taivaan Isä, anna omille 
lapsillesi turvapaikanhakijoiden 
joukossa lupa jäädä Suomeen. 
Anna sinuun uskoville terveyttä 
ja hengen voimaa luottaa, että 
sinä olet aina heidän elämänsä 
johdossa.

28. Rukoilemme TWR-Intian 
raamattupiiriohjelman tuo-
tannon puolesta. Ohjelmaa on 
tarkoitus levittää 150 kielellä, ja 
projektin tulisi olla valmis vuo-
den 2022 loppuun mennessä.

29. Kiitos, Herra, että lähetys-
kauppa Putiikki on saanut tukea 
osaltaan medialähetystyötä vä-
littämällä hyvää sanomaa eteen-
päin. Siunaa kaupan tuotteet ja 
ostajat.

30. Kiitämme, Herra, Sansan 
uskollisista esirukoilijoista ja 
työn tukijoista, sitoutuneista va-
paaehtoisista ja työntekijöistä. 
Anna työntekijöille terveyttä, 
voimia ja varjelusta.  

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
RUKOUKSENI

Intohimoinen elämä Kristuksessa
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Rukous on väkevin voima, mitä meillä kris-
tityillä on käytössämme. Se on pysyvä yhteys 
Jumalaan, elämää Hänessä. Se on kuin ra-
diokanava, joka on koko ajan auki. Jumala 
puhuu meille jatkuvasti, kunhan me vain 
kuuntelemme. 

Jumala myös vastaa rukouksiimme var-
masti. Saamme luottaa siihen lapsenomaisesti. 

Lukioikäisenä tein suuren hiilityön rukoilevista 
käsistä ja kirjoitin siihen Jumalan puhelinnumeron Ps. 

50:15: ”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelas-
tan sinut, ja sinä kunnioitat minua.”

Olen kokenut, että heikkoudessa hän on vahvistanut, 
yksinäisyydessä lohduttanut ja epävarmuudessa johdat-
tanut haasteisiin, joista on voinut selvitä yksin hänen voi-
massaan. Isä on opettanut heittäytymään kaikessa uskon 
varaan. 

Tänään haluan rukoilla: ”Herra käytä elämäämme, 
lahjojamme, aikaamme, varojamme, intohimoamme, 
älyämme…niin, että voisimme tehdä suurempia tekoja 
sinun kunniaksesi.”

Teksti: Mervi Viuhko
Kuva: Sari Savela

Usein Jumala on
näyttänyt suurimpia
aarteitaan pimeän

peitosta.

Kirjoittaja on Medialähetys 
Sanansaattajien viestintäjohtaja.

RUKOUSLISTALLANI OLIVAT perheenjäsenet, 
isovanhemmat, lähisukulaiset, lemmikki-
eläimet, kummit, opettajat, läheisimmät 
ystävät, nälänhätä, sodan uhka ja akuutit 
asiat. Rukous päättyi aina Isä meidän -ru-
koukseen. Olin 10-vuotias ja olin päättänyt 
elää oikein. 

Nyt muistelen tuota varhaisnuoren kurin- 
alaista, mutta monella tavoin haparoivaa ajatte-
lua suurella lämmöllä ja kiitollisuudella. Nuo vaiheet 
ovat tehneet minusta juuri tällaisen etsivän ja Jumalan 
huolenpitoon tarrautuvan rukoilijan. 

Polku on ollut rikas ja usein Jumala on näyttänyt suu-
rimpia aarteitaan pimeän peitosta. Lähetyskentällä viete-
tyt vuodet pakottivat jättämään kaiken hänen hoitoonsa. 
Oma kontrolli afrikkalaisessa kulttuurissa ei toiminut. 
Rukouselämä aktivoitui ja vieraassa maassa kaikkien 
asioiden vieminen Isälle toi syvää rauhaa ja turvaa. 

Aikuisiällä janosin intohimoista, täydestä sydämestä 
nousevaa elämää Jeesuksessa. Lähdin tutkimaan, mitä se 
voisi tarkoittaa rukouselämässä, armolahjojen käytössä ja 
mitä kutsumuksessa. Halu elää täyttä elämää Kristukses-
sa on vienyt minut usein neuvottomana vain toistamaan 
”Herra, Jeesus Kristus, armahda minua!” tai viipymään 
hiljaa Hänen edessään. Siinä olen saanut tulla hoidetuksi 
ja vapautua syyllisyydestä. 
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– Ihmiset kaipaavat sitä, että heitä 
kuunnellaan. Meillä ei ole vastauksia. 
Vain Jeesuksella on vastaus kaikkiin 
asioihin. Ohjaamme ihmiset etsimään 
apua häneltä.

Yoshizaki kuvaa yhteydenpitotyötä 
polkupyörän toiseksi renkaaksi, jonka 
kautta voidaan tavoittaa ihmisiä hen-
kilökohtaisemmin. Ohjelmien kautta 
tapahtuva evankeliointi laajalle ylei-
sölle on pyörän toinen rengas. Molem-
pia tarvitaan. 

Kuuntelijat pitävät
aktiivisesti yhteyttä

Kuuntelijat ottavat yhteyttä useim-
miten oma-aloitteisesti heitä puhutel-
leiden ohjelmien jälkeen. Toisinaan 
heitä rohkaistaan siihen. FEBC-Thai-
maan ohjelmatoiminnan ja kuuntelija-
palvelun päällikkö Kamolthip Prapun-
pong kertoo, että he järjestivät pari 
vuotta sitten kilpailun, jossa kuunte-
lijat saivat kertoa vaikeista kokemuk-
sistaan ja ihmiset saivat äänestää kos-
kettavinta tarinaa. 

Palautetta tulee puhelimitse, kir-
jeitse, sähköpostitse ja sosiaalisen 
median kuten Facebookin sekä ko-
realaisen Line-pikaviestintäohjelman 
kautta. Kuukausittain saatujen palaut-
teiden määrä vaihtelee maasta riip-

puen muutamista sadoista tuhansiin. 
Esimerkiksi FEBC-Kambodža (toiselta 
nimeltään Voice of Love Kambodža) 
Krusa FM -radioasemalle yhteydenot-
toja tulee puheluina, kirjeinä ja sähkö-
posteina kuukaudessa noin 300, kun 
taas FEBC-Thaimaahan tulee puhelu-
ja ja viestejä samassa ajassa yhteensä 
lähes 3500. 

FEBC-Mongolian Ulaanbaatarin 
Wind FM -radioasemalle yhteydenotot 
tulevat pääosin sosiaalisen median 
kautta. Viestejä tulee helposti parikin 
tuhatta kuukaudessa.

– Sosiaalinen media on suosittu, 
sitä käyttää 2,6 miljoonaa mongolia-
laisista, kertoo radioaseman tiedotta-
jana toiminut Dulguun Nayanbuu.

Mongoliassa, Thaimaassa ja Kam-
bodžassa järjestetään säännöllisesti 
myös kuuntelijatapaamisia koronara-
joitusten niin salliessa.

                                        jatkuu...
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Teksti Elina Uusikylä  |  Kuvat Shutterstock, yhteistyökumppanit
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RukousyhteyttäRukousyhteyttä
yli etäisyyksienyli etäisyyksien

Aasian FEBC-radioasemien työntekijöiden ja ohjelmien kuuntelijoiden
välille muodostuu toisinaan hyvin ainutlaatuinen yhteys. Kuuntelijat saatta-

vat jakaa asioita, joita eivät kerro edes ystävilleen. Työntekijät pitävät
etuoikeutenaan sitä, että saavat rukoilla ihmisten puolesta.

Toisinaan saadaan iloita rukousvastauksistakin.

”Ihmiset kaipaavat
sitä, että heitä
kuunnellaan.”

”Hoidan iäkkäitä vanhempiani. Olen 
pelännyt, ettei mielenterveyteni tule 
kestämään heidän kuolemaansa. 
Kuunneltuani kanavaanne ymmärsin, 
että minä selviän ja voin elää, koska 
Jeesus on kanssani. Mutta tarvitsen 
siihen FEBC:tä”, kirjoittaa eräs nainen 
FEBC-Japanin Keikon kirjelaatikko -oh-
jelmaa juontavalle Keiko Yoshizakille. 

Sansan yhteistyökumppanin FEBC:n 
radioasemat ovat monelle kuuntelijal-
le kuin parhaita ystäviä, jotka tukevat 
arjessa ja lievittävät yksinäisyyttä. He 
kertovat yhteydenpidosta vastaavien 
tiimien työntekijöille toisinaan hyvin 
henkilökohtaisia, kipeitäkin asioita ja 
pyytävät näitä muistamaan heitä ru-
kouksin. 

Joskus harvoin kuuntelijat haluavat 
tavata työntekijöitä henkilökohtaises-
ti. Yoshizaki kertoo syvästi masentu-
neesta naisesta, joka tuli ei-uskovan 
miehensä kanssa tapaamaan häntä lä-
hes 500 kilometrin päästä. Pariskunta 
oli menettänyt juuri ainoan poikansa. 
Keiko rukoili naisen puolesta ja loh-
dutti parhaansa mukaan.

Aina löytyy niitä, joilla 
usko syttyy sydämeen

ja elämä muuttuu.

Rukous kuuntelijoiden puolesta on tärkeä osa kristillisten mediajärjestöjen 
yhteydenpitotyötä. 



ja toivon elämäänsä kristillisten ra-
dio-ohjelmien kautta. Nykyään myös 
naisen lapset ja lastenlapset ovat kris-
tittyjä. 

Yksin Jumala tietää, kuinka moni yk-
sinäinen tai sairautensa vuoksi kärsivä 
kuuntelija on saanut elämänhalunsa 
takaisin kuuntelemalla rohkaisevia 
ohjelmia rakastavan Jumalan huolen-
pidosta ja jakamalla murheitaan radio-
asemien työntekijöiden kanssa.

– Olemme vain ääni ilmassa, mut-
ta voimme muuttaa ihmisten elämän, 
Sovannkiry iloitsee.

Sansa    25

Viitenumerot

Ilolla esittelemme lähettimme Erja Tillgrenin videoitse

Tärkeimmät viitteet

Tilino: FI 37 5062 0320 0320 18

Kevätkeräys yhteydenpitotyölle kaikkialla
Sansan mediatyön yleiskannatus
Toivoa naisille -kevään 2022 suurkeräys
Rkk-sovelluksen kehitystyö

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2020/1017

sansa.fi/lahjoituskohteet/tillgren

Lahjoita

evankeliumi

siitä kiinnos-

tuneelle.

Kunpa joku
            kuuntelisi
Medialähetystyön ohjelmatuotanto koostuu 
ohjelman tekemisestä, lähettämisestä ja yh-
teydenpidosta.

Yhteydenpitotyössä vastataan kysymyksiin,
rukoillaan ja autetaan esimerkiksi löytämään 
paikallisseurakunta kuulijan läheltä. Yhtey-
denpitoa tehdään monella välineellä.

Tukemalla Sansan medialähetystyötä talou-
dellisesti mahdollistat myös vastauksia kysy-
ville ja annat rukoustukea sitä tarvitseville.

Kiitos lahjastasi!

"Jumala osoitti rakkautensa 
maailmalle antamalla ainoan 
Poikansa, jottei kukaan häneen 
uskova tuhoudu vaan saa ikuisen 
elämän. ...."    Joh. 3:16 UT2020

Tarvitsemme apuasi. Lataa 
Rkk-sovellus sovelluskaupasta. 
Olisi kiva, jos voisit arvioida so-
velluksen sovelluskauppaan, 
jotta saamme sille hyvän näky-
vyyden.

Katettavaa on vielä
Moni onkin jo lahjoittanut 
Rkk-sovelluksen kustannuksien 
kattamiseksi. Kiitos! Vielä on

pieni matka kaikkien sovel-
luskulujen täyteen katta-
miseen erilliskeräyksillä. 
sansa.fi/lahjoituskohteet/

rkksovellus

Pientä viilattavaa jäi
Jos huomaat viilattavaa so-
velluksessa, annathan pa-
lautetta: 
     sansa.fi/sovellus

Rakkaus arvottaa ajankäyttöä. On 
pakko tehdä valintoja. Jumala antoi 
parasta, mitä Hänellä oli. Rakkaus 
usein maksaa. Rakkaus on arvova-
linta. Jotakin lisää meille, vai evan-
keliumi sille, joka ei ole sitä kuul-
lut? Kun annat, tee se ilolla.

Arvioi uusi Rkk-sovellus sovelluskaupassa!Niin Jumala rakas-
ti, että Hän antoi...

“Rohkaiskaa ja vahvistakaa
siis toinen toistanne,

ja niinhän te teettekin.”
1.Tess.5:11

Viitenumeroluettelo on saatavilla netissä
sansa.fi/viitenumerot tai tilattavissa postitse,
puh. 019 457 7700.

sansa.fi/lahjoita
MobilePay 44744
Tilinumero: FI 37 5062 0320 0320 18
Viitenumero 7111 91143
Puhelin 0600 18808, veloitus 15,23 + pvm

Katso Erja Tillgrenin video hetkiltä ennen 
Suomesta lähtöä kohti Itävaltaa tekemään 
koulutus- ja kehittämistyötä. Alla olevalta 
sivulta voit myös tulla ystäväksi tai kuu-
kausilahjoittajaksi Erjan työn tueksi:

7111 91143
2222 33338
7777 20202
7111 00642

Kuvassa FEBC-Japanin ohjelman juontaja
Keiko Yoshizaki lukemassa saamiaan kirjeitse
tulleita yhteydenottoja.

Apua terveyteen
ja toimeentuloon

Rukous kuuluu kiinteästi FEBC:n 
radioasemien toimintaan. Työntekijät 
rukoilevat sekä työnsä että kuunteli-
joiden puolesta säännöllisesti. Lähe-
tetyt rukousaiheet näyttävät olevan 
yhteisiä ihmisille maasta riippumatta. 
Apua kaivataan useimmiten ihmissuh-
teisiin, perheisiin ja terveyteen liitty-
viin ongelmiin, toisinaan työasiat ja 
toimeentulo huolettavat. 

Joskus pyynnöt ovat raskaita. Keiko 
Yoshizaki kertoo naisesta, joka pyysi 
rukoilemaan, että Jumala ottaisi hä-
net pois. Tosiasiassa nainen kaipasi 
vain helpotusta elämään, jotta jaksai-
si elää. Kuten niin monet ohjelmien 
kuuntelijat eri maissa.

Toisinaan saadaan iloita rukousvas-
tauksistakin. Kamolthip Prapunpong 
kertoo vanhasta, silmävammasta kär-

sivästä miehestä, joka elätti itsensä 
tekemällään taiteella. Hän toivoi saa-
vansa kauppatilan, jossa myydä teok-
siaan, sekä maa-alueen vihannesten 
kasvattamista varten.

– Mies lähetti meille myöhemmin 
kirjeen. Kävi ilmi, että hän oli saanut 
pienen myytinpaikan, jossa oli myyn-
nissä sekä hänen piirustuksiaan että 
vihanneksia. 

Rukouksiin oli vastattu.

Ääni ilmassa voi
muuttaa elämän

Vanhoissa aasialaisissa kulttuureis-
sa arvostetaan perinteitä korkealle. 
Siksi kristityksi kääntyminen on mo-
nille vaikeaa. Mutta aina löytyy niitä, 
joilla usko syttyy sydämeen ja elämä 
muuttuu. Krusa FM:n tuottaja Sim So-
vannkiry kertoo masentuneesta nai-
sesta, joka löysi uskon Jeesukseen 

Sansan yhteistyökumppaneiden FEBC:n,
TWR:n ja SAT-7:n ohjelmien tuotantoa,
erityisesti yhteydenpitotyötä,
kevätkeräyksen kautta.

Lue lisää:
sansa.fi/lahjoituskohteet/yhteydenpito

VOIT TUKEA

24    Sansa 



26    Sansa Sansa    27

Lähetys käynnissä

 Palautteita maailmalta

”Kuuntelin alkuun radiosta. 
Siirryin sovelluksen käyttä-
jäksi, kun aloitin opiskelut 
toisella paikkakunnalla, 

  SUOMI
Sain koko Raamatun kuunneltua

  INTIA
Rukoilkaa äitini
puolesta 
”Olen 20-vuotias ja uskon Jeesukseen. Äitini oli 
uskossa, mutta monien perheongelmien vuoksi 
hän on menettänyt uskonsa. Kohtaan paljon 
vastustusta ja taistelua, mutta Jumala on ollut 
kanssani eikä uskoni ole horjunut. Voisitteko 
rukoilla äitini puolesta, niin että hän kääntyisi 
jälleen Jeesuksen puoleen?”
TWR-Intia / Toivoa naisille, hindi

 

  TURKKI
Minut kastettiin hiljattain

  IRAN
Viestinne ovat kuin taivaasta
”Tänään laitan syrjään pelon 
ja huolen siitä, että viran-
omaiset saavat tietää minun 
ottaneen teihin yhteyttä 
ja kertoneen, kuinka tulin 
tuntemaan Herran. Haluan 
teidän tietävän, että vaikka 
kirkkojen ovet on Iranissa 
suljettu, meistä jokainen on 
kirkko. Teidän viikoittaiset 
WhatsApp-viestinne tuovat 
kirkon koteihimme ja saavat 
meidät pois yksinäisyydestä 
ja eristyksestä. Olen jo pit-

jonne oli ajomatkaa yhteen 
suuntaan yli 300 km. Kuunte-
lin ohjelmaa järjestyksessä, 
luku ja kirja kerrallaan, ja sain 
koko Raamatun kuunneltua. 
Nyt aloitin kuuntelun toiseen 
kertaan ja odotan [sovelluk-
sen] päivitystä, jotta voin taas 
autossa työmatkoilla kuun-
nella ja löytää ihania helmiä 
siunaamaan päivääni. Sa-
malla muistan läheisiäni ru-
kouksin.”
Raamattu kannesta kanteen

kään halunnut kertoa tämän 
teille, mutta olen pelännyt 
ottaa teihin yhteyttä. Kun 
sain tänään viestinne, en 
tiedä miksi, mutta heitin va-
rovaisuuden tuulen mukana 
pois ja päätin soittaa teille. 
Olen onnellinen, kun saan 
puhua kanssanne ja haluan 
kiittää teitä siitä, että palve-
lette meitä. Ette ehkä tiedä 
sitä, mutta lähettämänne 
viestit ovat meille erittäin 
tärkeitä. Ne ovat kuin viestejä 

”Olen Amarjargal ja asun Hu-
vsgulin maakunnassa. Olen 
kuunnellut FEBC:n ohjelmia 
siitä asti, kun radioasema 
aloitti maakunnassamme. 
Minulle annettiin silloin 
Galcom-radio. Radio on yksin-
kertainen ja helppo käyttää, ja 
se latautuu auringonvalossa. 
Minä ja tyttäreni kuuntelemme 
usein ohjelmaanne nimeltä 
Tosiasioita Jeesuksesta Kris-
tuksesta. Pidän tarinoista ih-
misten tosielämästä ja siitä, 
kun opetatte ja selitätte Jee-
suksesta. Olen käynyt seura-

  MONGOLIA
Kiitos vaikuttavista ohjelmista

kunnassa vuodesta 2009, mutta 
pandemian vuoksi kirkot ovat 
kiinni. Kiitos, että radioitte vai-
kuttavia ja hyödyllisiä ohjelmia 
arkemme keskelle.”
Wind FM, FEBC

  KAMBODŽA
Hän antaa mitä tarvitsemme

  LIBANON
Elämäni on muuttunut 

”Ennen en uskonut Jumalaan, mutta hiljattain 
minut kastettiin. Anoppini ei ole kristitty, mutta 
hän on aika uskonnollinen ja on tukenut minua 
uskoon tulossani. Katsoimme yhdessä kana-
vaanne, kun pyysitte meitä yhtymään rukouk-
seen. Hän nosti kätensä ylös ja rukoili kanssan-
ne! Olin erittäin yllättynyt ja vaikuttunut. Teette 
todella hyviä ja vaikuttavia ohjelmia. Herra 
työskentelee paikoissa, joita emme aina näe.” 
SAT-7 Türk

Intia / Mongolia / 
Turkki / I

ran

Etiopia / Thaimaa / Venäj
ä / Marokko

Afganistan 
/ Japani /

 Kiina / Irak

”Emme tule kristitystä suvusta, mutta Jumala 
valitsi meidät uskomaan ja seuraamaan Jumalan 
Sanaa. [Radioasema] Krusa FM:llä on tärkeä rooli 
siinä, että otimme vastaan Jeesuksen Kristuksen 
pelastajanamme. Olemme tulossa vanhoiksi ja 
tiedämme, ettei meillä ole paljon aikaa jäljellä 

täällä maan päällä. Kiitämme Jeesusta, joka on 
meille niin hyvä. Hän antaa meille mitä tarvitsem-
me ja myös rauhallisen sydämen. Kiitos Krusa FM 
ja ystävät, että jatkatte rukousta perheemme puo-
lesta. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.”
Krusa FM, FEBC

Vain pieni osa kristillisten ohjelmien kuuntelijoista ja katsojista 
lähettää palautetta ohjelmantekijöille. Kirjeet, viestit, puhelinsoitot 
ja sosiaalisen median kommentit ovat kuitenkin kultakimpaleita. Ne 
todistavat medialähetystyön vaikuttavuudesta ja muistuttavat myös 

meitä, miksi teemme tätä työtä. Kristillisen ohjelman yleisö voi olla 
laaja, mutta ohjelma puhuttelee aina yhtä ihmistä kerrallaan. 

Olisi hienoa liittää palautteen oheen sen lähettäjän kuva, mutta se on 
vain harvoin mahdollista. Siksi käytämme palstalla kuvituskuvia.

taivaasta, ja haluan lausua 
teille kiitokseni.”
SAT-7 Pars

”Katson kaikki suorat ohjelmanne, joskus jopa 4–5 
tuntia päivässä. Elämäni on muuttunut juuri SAT-
7:n ohjelmien ansiosta, sillä minulla ei ole kristitty-
jä ystäviä eikä Raamattua.” 
SAT-7
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Hopp för kvinnor-arbetet utvidgas till östra Turkiet och Nordcypern.

Aki Hintsa, framliden idrottsläkare och bekännande 
kristen, påminde om att en fullständig, genuin mänsk-
lighet byggs upp kring en kärna (”core”). Mycket kan 
förändras runt omkring, så länge det viktigaste består. 
Ett hus klarar av stormar om grunden är robust. Man 
klarar av motgångar i livet när kärleken mellan makar 
blomstrar.

Det kommer dock tider när kontinentalplattorna 
rubbas, tsunamier slår mot stranden och kärleken 
sätts på prov. ”När grundvalarna raseras, vad kan den 
rättfärdige göra?” (Ps. 11:3). Många undrar om en så-
dan tid närmar sig. Eller om den redan har kommit. 
Vad ska man då förlita sig på? Det finns en genuin 
oro över i vilken riktning kyrkan är på väg, när den 
försöker hitta en ny plats i den finländska verklighe-
ten. Kommer kärnan att bestå när allt runt omkring 
förändras?

Kyrkans missionsuppgift grundar sig på den enkla 
tron på att Jesus verkligen dog för oss och att alla ska 
få veta det. Jesus älskar mig, det står i bibeln. Så är det. 
Mediamission Budbärarna lever för denna uppgift. 
Den är vår kärna, ”core”. Den förändras inte. Och den 
kommer inte heller att förändras. Vad som än händer.

Men när kärnan sätts på prov, skalas överflödiga 
ord bort. Jesus varnade för ytlighet och tillgjordhet. 
”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma 
in i himmelriket, ...”. (Matt. 7:21). Man kan inte se ned 
på någon, döma någon eller håna någon genom att 
åberopa Jesus. Man måste leva i kärlek för att dörrarna 
till det himmelska riket ska öppnas. ”...utan bara de 
som gör min himmelske faders vilja”, fortsätter Jesus.

Ju mer det stormar i världen, desto mer ska vi hålla 
fast vid Guds ord. Då kommer vi allt närmare Jesus. 
Kärnan består, eftersom Han är trädet och vi är gre-
narna. Grunden är stabil, eftersom Han har skapat 
den genom sin död och uppståndelse. 

Kärnan finns inuti. Den syns inte utåt, men den 
strålar överallt. Därför ”riktar vi inte blicken mot det 
synliga” – det vill säga världen, där kaos hotar – ”utan 
mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det 
osynliga är evigt.” (2. Kor. 4:18). Det osynliga bandet 
till Jesus. Det håller oss kvar vid kärnan.

Arto Antturi
verksamhetsledare

”BÖNEN ÄR 
NYCKELN I HELA 

DET HÄR
PROJEKTET.”F

Text: Liisa Heinänen
Översättning: Marjo Salminen-Baker

Ett osynligt band

inlands Hopp för kvinnor-arbete deltar i två nya projekt 
när arbetet utvidgas till det kurdiska området i östra Tur-
kiet och till Nordcypern. Kvinnor i båda dessa områden 
får nu det första kristna programmet på sitt modersmål.

– Ett program riktat till kvinnor förbättrar också fa-
miljernas välfärd. Tusentals människor får möjlighet att 

lyssna till ett program som berättar om den verkliga Guden. Kvin-
norna får höra att de är värdefulla och älskade av Gud. Det kan för-
ändra deras liv, säger Soner Tufan. Han leder Shema Media Group, 
som ansvarar för att sända ut programmen.

Startandet av Hopp för kvinnor-programmet på den kurdiska 
språkets ena huvuddialekt kurmandži har förberetts tillsammans 
med ett litet lokalt kristet samfund. Soner Tufan berättar att det re-
dan har uppstått två Hopp för kvinnor-bönegrupper i området, som 
samlas en gång i månaden.

”En ögonöppnare”
Programmen som sänds ut via olika medier i över 70 länder samt 

bönekalendern som förenar de 100 000 personerna som ber på olika 

platser i världen utgör Hopp för kvinnor-arbetets två grundpelare. 
Arbetet utförs av Mediamission Budbärarnas, dvs. Sansas, interna-
tionella samarbetspartner TWR. Miia da Silva, som utsänts av Sansa 
för att arbeta för TWR, har deltagit i både projektet i Nordcypern 
och projektet i östra Turkiet.

– Det har varit en ögonöppnare att arbeta tillsammans med ar-
betsgruppen i östra Turkiet och få djupare förståelse för kvinnornas 
situation där. Glädjebudskapet om Jesus kan åstadkomma en verklig 
förändring. Bönen är nyckeln i hela det här projektet. Låt oss be om 
visdom att bygga upp en ny arbetsform tillsammans med det lokala 
teamet. Låt oss be om skydd och välsignelse för de modiga kvinnor 
och män som lägger grunden för Hopp för kvinnor-arbetet på kur-
mandži, säger da Silva.

”Som ett öppet fängelse”
 Hopp för kvinnor-programmen på turkiska är är en del av hel-

heten Hoppets bro som TWR har startat i Nordcypern. Program 
sänds till en början ut via nätet, men man håller också på att inrätta 
den första kristna radiostationen i området.

– Till Nordcypern kommer studerande från olika muslimska länder för att 
uppleva ett liv fritt från religionens begränsningar, där narkotika, alkohol, pros-
titution och hasardspel är en del av nattlivet. Den lokala radiostationen kan så 
evangeliets frö. Effekten kan sträcka sig till de länder dit studerandena åter-
vänder, säger koordinatorn för helheten Hoppets bro. Av säkerhetsskäl vill hen 
vara anonym.

Hoppets bro-projektet förbereddes 
genom att samla forskningsdata. Enligt dessa 
data är sysselsättningsgraden låg för kvinnor 
i Nordcypern.  Många saknade uppskattning 
från familjen och samhället. I synnerhet gifta 
kvinnor uttryckte missnöje med sin livssi-
tuation i enkätundersökningar. En kvinna 
beskrev det till och med som att leva i ett 
öppet fängelse.

 
”Sedda, hörda, tröstade”

 – Jag hoppas att kvinnorna som lever i utmanande omständigheter kan känna 
sig sedda, hörda, tröstade och uppmuntrade när de lyssnar på sitt eget Hopp för 
kvinnor-program och veta att de inte är ensamma. Gud är kärleksfull och har 
inte glömt dem, utan vill ha en relation med dem och ge dem en ny identitet och 
uppskattad ställning som Guds älskade och värdefulla barn, säger koordinatorn.

I Nordcypern används till en början befintliga Hopp för kvinnor-program 
på turkiska, som har producerats sedan 2012. Program som är särskilt lämpliga 
för lyssnare i Nordcypern väljs ut bland dessa. Programmet görs känt i sociala 
medier genast från början och en dialogbaserad kontakt med lyssnarna inleds 
på sociala medieplattformar.

”Ett program riktat
till kvinnor förbättrar också 

familjernas välfärd”

Nordcypern får snart områdets första kristna radio- 
station, som även sänder Hopp för kvinnor-program.

FAKTA

Nordcypern
• Arealen utgör cirka en tredjedel   
 av ön Cyperns areal.
• Över 300 000 invånare, av vilka
 99 procent är muslimer.
•  Det officiella språket är turkiska,   
 som talas av 99 procent av invånarna.
•  Utropade sig som självständig stat  
 1983 under namnet Turkiska republi- 
 ken Nordcypern. Självständigheten  
 har erkänts endast av Turkiet.

Kurmandži
Det kurdiska språkets ena huvud- 
dialekt. Talas i östra Turkiet, norra
Syrien, västra Iran och norra Irak.
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Tapahtumia

HUOM!
Muutokset mahdollisia. 
Löydä ajantasaiset tapah-
tuma- ja vierailutiedot net-
tisivuiltamme osoitteesta: 
sansa.fi/tapahtumat.
Monet tilaisuudet myös 
striimataan. Varmista 
striimauksen osoite Sansan 
sivuilta tai seurakunnan 
tapahtumatiedoista.

23.2. – 18.5.2022

13.3. JOENSUU Kirkko, Papinka-
tu 1, klo 10 messu, saarna Marja 
Soikkeli. Messun verkkolähetys 
Toivon tähden -kanavalla You-
Tubessa. Messun jälkeen seu-
rakuntatalolla, Kirkkokatu 28, 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Medialähetystyön kuulumisia 
Intiasta ja Toivoa naisille -työstä, 
Soikkeli.

13.3. KUOPIO/Männistö Männis-
tön Pyhän Johanneksen kirkko, 
Ampujanpolku 2, klo 10 messu, 
saarna Jakov Mrcela (seniori). 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Marja-Liisa ja Ja-
kov Mrcela (seniorit).

13.3. KÄLVIÄ Kirkko, Kälviäntie 22, 
klo 10 messu, saarna Mervi Viuh-
ko. Messun jälkeen seurakuntako-
dilla kirkkokahvit ja päivätilaisuus, 
Viuhko.

13.3. LAHTI/Joutjärvi Kirkko, Il-
marisentie 1, klo 10 messu, Seija 
Niemi (TN-lähettiläs). Messun 
jälkeen lähetystilaisuus, Toivoa 
naisille -työ, Niemi. 

13.3. LAHTI/Laune Kirkko, Tappa-
rakatu 22, klo 10 messu ja lähetys-
tilaisuus, Elisheva Karonen.

13.3. LAHTI/Nastola Kirkko, Kuk-
kastie 18, klo 10 messu, jonka jäl-
keen päivätilaisuus seurakuntata-
lolla, Immiläntie 2, Matti Korpiaho 
(seniori).

13.3. LOHTAJA Kirkko, Lohtajan 
Kirkkotie 2 B, klo 14 messu, saarna 
Mervi Viuhko.

13.3. MIKKELI/Tuomiokirkko-
seurakunta Pitäjänkirkko, Ota-
vankatu 9, klo 13 messu, saarna 
Timo Lankinen. Messun jälkeen 
pystykahvit ja lähetystilaisuus, 
Lankinen. 

13.3. OULAINEN Kirkko, Oulais-
tenkatu 57, klo 10 messu, saarna 
Timo Reuhkala. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Reuhkala.

13.3. OULU/Tuira Pyhän Tuo-
maan kirkko, Mielikintie 3, klo 12 
messu, saarna Riku Korkeamäki 
(seniori). Messun jälkeen kirkko-
kahvit, Ajankohtaisia terveisiä 
Sansasta, Korkeamäki.

13.3. ORIVESI Seurakuntatalo, 
Latokartanontie 5, klo 16 Lähetyk-
sen ja Yhteisvastuun hirvikeittoil-
ta, Ajankohtaisia terveisiä Sansan 
työstä, Marko Pihlajamaa.

13.3. PIRKKALA Kirkko, Arokuja 8, 
klo 10 messu, mukana Liisa Heinä-
nen (TN-lähettiläs).

13.3. PORI/Teljä Kirkko, Koivis-
tonpuistikko 50, klo 10 messu, 
haastattelusaarnassa Ilkka Kas-
tepohja. Messun jälkeen klo 12 
lähetystilaisuus, Ajankohtaisia 
terveisiä Aasiasta, Ilkka ja Päivi 
Kastepohja.

13.3. RAUTAVAARA Kirkko, Sa-
vontie 13, klo 10 messu, saarna 
Pekka Päivärinta (seniori). Messun 
jälkeen lähetystilaisuus, Medialä-
hetystyön ajankohtaisia terveisiä, 
Päivärinta.

13.3. ROVANIEMI Kirkko, Yliopis-
tonkatu 1, klo 10 messu, saarna 
Jaakko Rusama (hallituksen jä-
sen). Messu striimataan seurakun-
nan YouTube-kanavalle. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus seurakuntakeskuksessa, 
Rauhankatu 70 B (käynti Yliopis-
tonkadun puolelta). 

13.3. TAMPERE/Eteläinen Här-
mälän kirkko, Talvitie 26, klo 10 
messu, saarna David Ezzine (seni-
ori). Messun jälkeen lähetystilai-
suus, Marja-Liisa ja David Ezzine 
(seniorit).

20.3. KERAVA Seurakuntakeskus, 
Papintie 2-6, klo 15-16.30 Olohuo-
nematka maailmalle, Median sii-
vin Intiaan, Timo Reuhkala. 

20.3. TAMPERE/Harju Tesoman 
kirkko, Tesomankuja 11, klo 
10 messu, saarna Arto Antturi. 
Messun jälkeen lähetystilaisuus, 
Antturi.

20.3. TAMPERE/Eteläinen Her-
vannan kirkko, Lindforsinkatu 7, 
klo 11 perhemessu, jonka jälkeen 
lähetyslounas ja toimintapisteitä. 
Sansan toimintapiste: Kriisiradio 
auttaa katastrofissa, Erkki Salo.

21.3. TAMPERE/Eteläinen Her-
vannan kirkko, Lindforsinkatu 
7, klo 18 Toivon säteitä Aasiaan 
-lähetysilta, Erkki Salo. Seurakun-
nan lähetystapahtumaviikon ilta 
yhdessä Pipliaseuran (Ulla Oino-
nen) ja Sleyn (Tiina Latva-Rasku) 
kanssa. 

26.-27.3. LEPPÄVIRTA Sansan ja 
Uudenheräyksen raamattuviikon-
vaihde ja kirkkopyhä: 26.3. Vanha 
pappila, Savonkatu 19, klo 14 raa-
mattuopetus, Marko Pihlajamaa. 
27.3. Kirkko, Kirkkokaari 1, klo 10 
messu, saarna Marko Pihlajamaa. 
Messun jälkeen kirkkolounas ja 
seurat. 

27.3. ILOMANTSI Seurakuntakes-
kus, Koivukuja 1, klo 10 messu, 
saarna Marja Soikkeli. Messun 
jälkeen keittolounas, kirkkokahvit 
sekä Iloa Intiaan -tilaisuus,
Soikkeli.

HUHTIKUU

3.4. TAMPERE/Tuomiokirkko-
seurakunta Tuomiokirkko, Tuo-
miokirkonkatu 3b, klo 10 messu, 
saarna Arto Antturi. Messun 
jälkeen alasalissa kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Antturi. 

7.4. JYVÄSKYLÄ Palokan kirk-
ko, Rovastintie 8, klo 16-20 UP, 
IN, OUT – Kristityn kolme kas-
vusuuntaa -kiertue 2022, Mervi 
Viuhko ja Marja Soikkeli. Yhteis-
työssä: Jyväskylän seurakunta, 
Kansan Raamattuseura, Kylväjä, 
Sansa ja Hengen uudistus kirkos-
samme.

9.4. HEINOLA RantaCasino, 
Maaherrankatu 2, klo 9.30 Toivoa 
naisille ympäri maailman, Elis-
heva Karonen. 

10.4. RIIHIMÄKI/Kirkkopuiston 
seurakuntakoti, Hämeenkatu 5, 
klo 11.30 kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus. Tarinoita maailmalta: 
Toivoa Lähi-itään, Arto Antturi.

24.4. SANSAN
RUOTSINKIELINEN
KOLEHTIPYHÄ
(Porvoon hiippakunta)

26.4. TAMPERE Mummon kam-
mari, Hämeenkatu 28, klo 18 
Maailman sylissä ja sydämessä 
-klubi, Toivoa naisille -työ pan-
demian aikana, Liisa Heinänen 
(TN-lähettiläs). Yhteistyössä: 
Tampereen tuomiokirkkoseura-
kunta/Sansa. 

26.4. TURKU/Mikaelinseurakun-
ta Mikaelin seurakuntakoti, Puis-
tokatu 13, klo 18. Lähetysilta, 
Arto Antturi. 

MAALISKUU

6.3. KOUVOLA/Kuusankoski 
Kirkko, Valtakatu 24, klo 10 messu, 
Elisheva Karonen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit, Karonen.

9.3. NURMIJÄRVI Seurakuntakes-
kus, Kirstaantie 5-7, klo 13 Kirkon-
kylän lähetyspiiri. Ajankohtaisia 
terveisiä Sansasta, Päivi Leino 
(VAT).

10.3. TURKU Martinkirkko, Huo-
vinkatu 1, klo 16–20 UP, IN, OUT 
– Kristityn kolme kasvusuuntaa 
-kiertue 2022, Mervi Viuhko ja 
Marja Soikkeli. Yhteistyössä: Mar-
tinseurakunta, Kansan Raamat-
tuseura, Kylväjä, Sansa ja Hengen 
uudistus kirkossamme.

13.3. SANSAN
SUOMENKIELINEN
KOLEHTIPYHÄ

13.3. ALAVUS Kirkko, Kirkkotie 7, 
klo 10 jumalanpalvelus, saarna 
Pirjo Antila. 

13.3. ALAVUS/Töysä Kirkko, Kap-
pelitie 4, klo 13 jumalanpalvelus, 
saarna Pirjo Antila.

13.3. ESPOO/Leppävaara Kirkko, 
Veräjäkallionkatu 2, klo 10 messu, 
jonka jälkeen kirkkokahvit, Kati 
Lücke (TN-lähettiläs).

13.3. HELSINKI/Mikael Mikaelin-
kirkko, Emännänpolku 1, klo 11 
messu, saarna Juha Auvinen. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit, Intian 
mediatyön terveisiä, Auvinen.

TOUKOKUU

3.5. HAMINA Johanneksen kirk-
ko, Raatihuoneentori 10, klo 18 
lähetysilta, Elisheva Karonen. 

5.5. KUOPIO/Alava Kirkko, Kei-
häskatu 5 b, klo 16–20 UP, IN, 
OUT – Kristityn kolme kasvu-
suuntaa -kiertue 2022, Mervi
Viuhko ja Marja Soikkeli. 
Yhteistyössä: Alavan seurakunta, 
Kansan Raamattuseura, Kylväjä, 
Sansa ja Hengen uudistus kirkos-
samme. 

13.3. TAMPERE/Eteläinen Her-
vannan kirkko, Lindforsinkatu 7, 
klo 11 messu, saarna Salamat Ma-
sih (seniori).

13.3. TOIVAKKA Kirkko, Salomo-
nintie 5, klo 10 Jumalanpalvelus, 
jonka jälkeen seurakuntakoti Ma-
jakassa, Salomonintie 8, kirkko-
kahvit, Eila Murphy.

13.3. TUUSULA Kellokosken kirk-
ko, Männistöntie 5, klo 11 messu, 
saarna Seija Uimonen (seniori). 
Messun jälkeen seurakuntatalolla 
kirkkokahvit, Uimonen.

13.3. TURKU/Maaria Maunu Ta-
vastin katu 2, klo 10 messu, saarna 
Marko Pihlajamaa. Messun jäl-
keen kirkkokahvit, Pihlajamaa.

13.3. UUSIKAUPUNKI Seurakun-
takeskus, Koulukatu 6, klo 16 mes-
su, Katja Pihlajamäki.

13.3. VIHTI Kirkko, Kirkkotie,
klo 10 jumalanpalvelus,
Eeva Vähäsarja. 

13.3. VIHTI Nummelan seura-
kuntakeskus, Kappelitie 5, klo 12 
Jumalanpalvelus, Eeva Vähäsarja. 
Jumalanpalveluksen jälkeen Toi-
voa naisille -teemainen lähetysti-
laisuus, Vähäsarja.

15.3. KIRKKONUMMI Kirsikan 
kauppakeskus, Olohuonetila El-
len, Saloviuksentie 3, klo 13 lähe-
tyspiiri, Ilkka ja Päivi Kastepohja.

15.3. JÄRVENPÄÄ Vanhakirkko 
(Oliivi), Kirkkotie 2, klo 14 Medialä-
hetyspiiri, Intian uutisia, Marjut ja 
Amarjit Chugh (seniorit). 

16.3. VANTAA/Vantaankoski
Myyrmäen virtakirkko, Rajator-
pantie 8, klo 18 Mission Possible 
– Iloisesti yhdessä -lähetysilta, 
Terveisiä Intian mediatyöstä, 
Timo Reuhkala. (klo 17.30 alkaen 
tarjoilua) 

7.5. TURKU/Tuomiokirkkoseura-
kunta Tuomiokirkko, Tuomiokir-
konkatu 1, klo 18 Iltamessu, saarna 
ja liturgia Anneli Salenius (seniori). 
Messun jälkeen kirkkokahvit Toivoa 
naisille -työn hyväksi Toimitalon 
juhlasalissa, Eerikinkatu 3, Anneli 
Salenius 75 v.

lauantaina 11.6.2022 klo 14
Hyvinkään seurakuntakeskuksessa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
eli vuoden 2021 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä
tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuu- 
vapauden myöntämisestä.

Virallinen kokouskutsu lähetetään myöhemmin.
Arto Antturi,
toiminnanjohtaja

Medialähetys Sansansaattajien

kevätkokous



Sansan kolehtipyhä

Eiköhän
jo uskalleta?

SU 13.3.2022
kirkkojen ovista uskaltaa 
jo varmaan astua sisään!

Anna lahjasi nyt, niin ei unohdu!

Tunnetko sinä jo Toivoa naisille -työn? Työn kautta välitetään 
naisille (ja perheille) kaikkialle maailmaan viestiä ihmisarvoi-
sesta elämästä lähtien arkiasioista aina evankeliumin toivoon 
radio- ja televisio-ohjelmien kautta. 110 000 rukoilijaa ympäri 
maailmaa rukoilee saman rukouksen joka päivä rukouskalente-
riin avulla. Suomessa toimii vapaaehtoisten naisten voimin 111 
TN-piiriä. Haluatko sinä tulla mukaan? 

Katso lisää: toivoanaisille.fi

Vinkkaa ystäviäsikin vaikuttamaan naisten elämään. Kerrotaan 
yhdessä kaikille naisille ympäri maailman, että he ovat arvok-
kaita ja heille myös kuuluu evankeliumin toivo!

 * * *
Medialähetys Sanansaattajien kolehtipyhä maaliskuussa toteute-
taan kirkon ovensaranoita rohkeasti narisuttaen, toki terveyssuosi-
tusten mukaan. Tästä lehdestä löydät listan kirkoista, joilla on 
sansalaisia vieraita. Alla on muut tavat lahjoittaa Toivoa naisille 
-ohjelmien kustantamiseksi.

Seurakunnille tiedot: sansa.fi/kolehti

Kolehti
Toivoa naisille -työlle SU 13.3.2022

Näin lahjoitat, jos et pääse kirkkoon:
• Nettisivuilla: sansa.fi/tn
• Viitteellä: 7777 20202
   Sansan tilille FI 37 5062 0320 0320 18
• Puhelinlahjoitus: 0600 18808 / 15,36 € + pvm 
• MobilePay: 44744
• Katso uusi • Katso uusi Toivoa naisille -video: youtube.com/sansatv

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

H
el

si
n

gi
n

 s
u

u
rk

ir
kk

o


