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Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Se perus-
tettiin Hyvinkäällä vuonna 1973.
     Sansa tukee kristillistä mediatyötä 35 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-Eu-
roopan ja Aasian, MediaWorksin sekä Kroatian 
evankelisen kirkon työyhteydessä. Heistä kolme tekee 

4041 0895
Painotuote

medialähetystyötä 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.
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TUTUSTU TYÖHÖN 
toivoanaisille.fi

toivoanaisille.fi/ota-yhteytta
tai s-posti: satu.hauta-aho@sansa.fi

Uuden sovelluksen ominaisuuksia:
• Käyttäjäpalautteen nojalla rakennettu selkeä käyttöliittymä.
• Voit kelata opetusta helposti eteen- ja taaksepäin.
• Voit halutessasi jakaa kuuntelemasi kohdan kaverille.
• Kirjautumalla laitteellasi sovellukseen saat jatkossa 
kuuntelutiedot siirtymään laitteelta toiselle, 
esim. pädiltä esim. pädiltä kännykkään ja päinvastoin.
• Tutut Raamatun väliotsikot listautuvat kultakin 
kuuntelujaksolta esiin Rkk-jakson nimen lisäksi.
• Voit myös halutessasi nopeuttaa kuuntelua
vaikka 10 %.
• Voit seurata medialähetystyötä laajemminkin.
… ja paljon muuta.

LLisätietoja:
sansa.fi/lahjoituskohteet/rkksovellus

Kaivattu, odotettu ja huolella suunniteltu raamattuopetuksen kuunte-
lusovellus on tekeillä ja saadaan todennäköisesti valmiiksi vuoden 
loppuun mennessä, kenties jopa joululahjaksi Suomen kristityille.

Uusi Raamattu kannesta kanteen -sovellus on tulossa!

Tilaa rukouskalenteri tai kysy lisää
Toivoa naisille -rukousryhmän
perustamisesta seurakuntaasi
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Medialähetystyön lehti

MITÄ KUULUU
Erkki Salo?
MENOSSA ON
MONIA suuria hank-
keita, joista tärkein näin 
joulun lähestyessä on 
joulukeräys Afganis-
tanin darinkieliselle 
tv-työlle. Muita tekeillä 

olevia suuria hank-
keita ovat muun 

muassa nettisivu-uudistus ja uusi 
Rkk-sovellus sekä ensi vuoden alun 

keräyssuunnittelu.

Olen suuresti kiitollinen jokaises-
ta Sansan lahjoittajasta päi-

vittäin, usein myös muistan 
heitä rukouksin.

LÄHETYSTYÖ on kiinnostanut 
Pirkkalan seurakunnan lähetys- 
ja kansainvälisen työn ohjaaja 

Anne Vanhataloa lapsesta saakka, ja hän 
oli itsekin vuosia lähetystyöntekijänä Aa-

siassa. ”Lähetystyö 
merkitsee minulle 
tapaa elää kristit-
tynä niin kuin Jeesus 
on kutsunut mei-
dät elämään ihmi-
siä kohdaten”, Anne 
Vanhatalo sanoo.
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4    Sansa 

Joulun ihmeellinen paradoksi
EVANKELIUMI, HYVÄ SANOMA JEESUKSESTA, on 
puettu paradoksin muotoon. Paradoksilla tarkoitetaan 
ilmeisen ristiriitaista väitettä, joka kuitenkin ilmaisee 
todellisen asian. Jeesus itse opetti paradoksien avulla, 
esimerkiksi: ”Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, 
mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, hän on 
sen löytävä.” (Matt. 10:39) 
On sanottu, että kaikkein tärkeimmät asiat, jotka kos-
kevat elämää ja olevaisuutta, on ilmaistava paradoksin 
avulla. Tämä on ihmiskun-
nan yhteinen oivallus, ei 
vain kristilliseen uskoon 
liittyvä havainto. Eri uskon-
tojen pyhissä kirjoituksissa 
opetetaan, että tosi viisaus 
vaikuttaa hulluudelta, todellinen täyteys vaikuttaa tyh-
jältä, pehmeä voittaa kovan, heikko on voimakasta vah-
vempi. 
Myös apostoli Paavali oli mieltynyt paradokseihin, sillä 
hän oli kohdannut ylösnousseen Kristuksen. Tuo koh-
taaminen käänsi Paavalin elämän suunnan. Hän iloiten 
luopui siitä, mitä oli ennen pitänyt viisautena ja vahvuu-
tena. Nyt se kaikki näytti pelkältä roskalta. Hän kirjoit-
taa: ”Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, 

jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. - - Juuri heik-
kona olen voimakas.” (2. Kor. 12:9)
Jumala syntyi ihmiseksi, Sana tuli lihaksi. Kristus tuli 
meidän vuoksemme köyhäksi, että me hänen köyhyy-
destään rikastuisimme. Voima tulee täydelliseksi heik-
koudessa. Siksi ylpeä ei tavoita Jumalaa. Järjen tulee 
nöyrtyä, jotta siitä voi tulla viisautta. Totuutta ei voi 
edistää pakolla ja väkivallalla. Lähetystyötä ei voi tehdä 
miekalla.

Tämä on todella hyvä uu-
tinen! Sanansaattajan ei 
tarvitse lisätä mitään sii-
hen sanomaan, jota hän 
kuljettaa. Sanansaattaja ei 
ole tärkeä, sanoma on. Sik-

si Sansan tekemä medialähetystyö hakeutuu sinne, mis-
sä on heikkoja, köyhiä, syrjään sysättyjä ja unohdettuja. 
Sillä niin kuin vesi, myös Jumalan ikuinen sana, Jeesus, 
laskeutuu kaikkein alimpiin paikkoihin, minne kukaan 
muu ei pääse. Hänessä on kaikki elämän täyteys, kaikki 
voima ja todellinen viisaus. 
 

”SANANSAATTAJA EI OLE
TÄRKEÄ, SANOMA ON.” 

PÄÄKIRJOITUS  |   Toiminnanjohtaja  Arto AntturiF

Domini Life -rukoussovelluksesta julkaistaan 
uusi sovellusversio joulukuun alussa. Sovel-
lusta kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen 
pohjalta. Kehitystiimi koostuu moniammatilli-
sesta asiantuntijaryhmästä. 

– Uudistuksen kautta haluamme rauhoit-
taa aloitusnäkymää ja vahvistaa käyttäjien 
henkilökohtaista rukousmietiskelyä. Päänä-
kymänä pysyy joka päivä vaihtuva Raama-
tunkohta. Uutuutena ovat rukousmietiskely-
videot, jotka vievät kauniiseen suomalaiseen 
luontoon. Tässä teemme yhteistyötä Raision 
seurakunnan tuottaman Godfulness.fi-kon-
septin kanssa, kertoo kehitystiimin vetäjä, 
Sansan viestintäjohtaja Mervi Viuhko.

Uudistuksen yhteydessä Domini Life -so-
vellukseen tulee myös oma Godfulness.fi-tila. 
Godfulness.fi-verkkosivustolle on laadittu 
monipuolista ja inspiroivaa materiaalia, jonka 

tavoitteena on auttaa ihmistä elämään tasa-
painossa itsensä, kanssaihmistensä, luonnon 
ja Jumalan kanssa. Konseptin on ideoinut ja 
kehittänyt ympäristöasiantuntija MMM, FM 
Hannele Siltala. 

– Godfulness tarjoaa erilaisia keho- ja 
luontohengellisyysharjoituksia sekä raa-
mattuhiljentymisen menetelmiä tukemaan 
kokonaisvaltaista rauhoittumista Jumalan 
läsnäolossa, Hannele Siltala kertoo.

Domini Life on ekumeeninen ja yhteis-
kristillinen rukoussovellus. Se on myös kan-
sainvälisesti merkittävä sovellus, joka tukee 
yksilöllistä ja yhteisöllistä rukouselämää ja 
tuo Raamatun sanan elävästi esille joka päi-
vä. Sovellus toimii nyt neljällä kielellä: suomi, 
ruotsi, englanti ja viro. Sen voi ladata mak-
sutta sovelluskaupoista.
Teksti: Mervi Viuhko

Domini Life -mobiilisovellus
aloittaa yhteistyön Godfulness.fi:n kanssa

Aura Laihinen
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MEDIALÄHETYSPÄIVIÄ vietettiin tänä vuonna 
Seinäjoella elokuun lopussa aurinkoisissa tun-
nelmissa. Päivien päätteeksi 29. elokuuta vies-
tikapulana toiminut veivattava ekoradio siirtyi 
Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra Jukka 
Salolta Porvoon suomalaisen seurakunnan 
kirkkoherra Pontus Salmelle. Tämä väläyt-
teli jo suunnitelmia uudentyyppisestä tapah-
tumasta, jonne toivotaan yhä enemmän myös 
tavallisia porvoolaisia.

− Haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi 
ensi vuonna 23.–25. syyskuuta Porvooseen. 
Välkommen till Borgå! Haastan teitä samalla 
rukoilemaan koko vuoden ajan yhdessä tämän 
Sansan Porvoon-tapahtuman puolesta.

Lokakuussa 2021 Facebookilla oli noin 2,9 miljardia käyttäjää, YouTubella 
2,3 miljardia ja viestintäpalvelu WhatsAppilla 2 miljardia käyttäjää We Are 
Social Ltd:n mukaan. Yhtiö tilastoi eri sosiaalisen median kanavien käyttä-
jämääriä.

MEDIALÄHETYSPÄIVÄT
UUDISTUVAT
Uudenlaista tapahtumaa
vietetään syyskuussa 
2022 Porvoossa

Top 10 -listalla
7 somekanavaa miljardikerhossa

Kymmenen suosituinta 
somekanavaa
lokakuussa 2021
(miljoonaa käyttäjää)

Facebook 2895

YouTube 2291

WhatsApp 2000

Instragram 1393

FBMessenger 1300

WeChat 1251

TikTok 1000

Telegram 550

Snapchat 538

Twitter 426

Seinäjoen kirkkoherra Jukka Salo ojentaa 
viestikapulan Porvoon suomalaisen seura-
kunnan kirkkoherra Pontus Salmelle.

SAT-7 Türk palkittiin
monikansallisilla
elokuvajuhlilla
Kulttuuriperintöpalkinnon saanut tv-doku-
mentti avaa Turkin kristinuskon historiaa.

Sansan kumppani, satelliittitelevisiokanava SAT-7 Türk on saanut vuoden 
2021 kulttuuriperintöpalkinnon. Monikansallisilla elokuvajuhlilla (Universe 
Multicultural Film Festival) palkittu dokumenttiohjelma on nimeltään Ga-
gauzia: Ristin ja suden merkissä.

Ohjelma kertoo turkkilaista alkuperää olevista gagauzialaisista, jotka ovat or-
todoksikristittyjä ja asuvat lähinnä nykyisen Moldovan alueella. Dokumentti 
avaa heidän uskoaan, kieltään ja kulttuuriaan eri sukupolvien kertomana. 
Ohjelmassa gagauzialaiset kertovat myös vaiheistaan neuvostohallinnon ja 
ateismin painostuksen alaisina. Heidän esi-isänsä asuivat Balkanin alueella 
ilmeisesti jo ennen Ottomaanien valtakautta.
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Mitä tehdä, kun omien murheiden
lisäksi mieltä painaa maailman naisten 
tilanne? Peggy Banks puhuu Pirkkalan 
kirkossa teemasta Kantakaa toistenne 
taakkoja. Johanna Manner toimii tulkkina.
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Huolten repun 
saa heittää pois

Toivoa naisille (TN)-liikkeen kansainvälinen johtaja Peggy Banks 
saapuu yleisön eteen reppu selässä. Hän on varustautunut puhumaan 

aiheesta Kantakaa toistenne taakkoja.
Se oli lokakuun viimeisenä viikonloppuna Pirkkalassa ja 

Äänekoskella järjestettyjen Toivoa naisille -konferenssien teemana.

Teksti: Liisa Heinänen  |  Kuvat: Jari Vähäsarja ja Henna Palin
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”KUN OLEMME JEESUKSEN
IKEEN ALLA, AUTAMME

TOISIAMME.”

Peggy Banks (oik.) havainnollistaa, miten toimimme 
yhdessä, Jeesus ohjaimissa. Sirkku Liedes (vas.) ja 
Hanna Skyttä näyttävät mallia.

Peggy Banks puhui konferessien lisäksi Helsingin 
Tuomiokirkon viikkomessussa. Pirkkalassa hänen 
tulkkinaan toimi Johanna Manner.

eggy Banks maalaa yleisön eteen 
kuvan kuormitetusta naisesta: on 
huolta lapsista, toimeentulosta, 
omasta ja läheisten terveydestä, 
on yksinäisyyttä, epäonnistumisen 

pelkoa, masennusta. Koronapandemia on li-
sännyt lähisuhdeväkivaltaa ja työttömyyttä.

– Me kaikki kannamme jotain taakkaa, 
Banks sanoi ja tuntui, että hänen reppunsa 
oli painava.

Pirkkalan ja Äänekosken konferenssei-
hin osallistui yhteensä noin 150 naista eri 
puolilta Suomea. Lisäksi Äänekosken juhlaa 
pystyi seuraamaan suoratoiston välityksellä. 
Banksin puhe osui Suomessa, jossa tyttöjä 
on kasvatettu olemaan reipppaita ja pärjää-
mään. Banks kertoi naisesta, joka tuli vuo-
sia sitten hänen luokseen pyytämään apua.

– Nainen asui autossa neljän lapsensa 
kanssa. Hän tarvitsi ruokaa ja perustoi-
meentuloa. Pystyin tukemaan tiettyyn pis-
teeseen saakka, mutta se ei riittänyt. Nainen 
tarvitsi häntä, joka voi antaa elämän leipää, 
Banks kertoo.

Hän kulki naisen rinnalla monta vuotta. 
Tämä pääsi jaloilleen ja alkoi itse tehdä työtä 
toisten hyväksi.

Sitten Banks ottaa repun pois selästään. 
Hän viittaa Jeesuksen ohjeeseen: ”Tulkaa 
minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat...ottakaa minun ikeeni harteil-
lenne ja katsokaa minua.” (Matt 11:28-30).

– Taakkojen kantamisen sijaan Jeesus 
neuvoo ottamaan hänen ikeensä harteille.

Banks kutsuu yleisöstä kaksi naista, jotka 
asettuvat rinnakkain kädet toistensa harteilla. 
Hän kiertää heidän ympärilleen köyden kuin 
valjaiksi ja asettuu itse taakse, kuin ohjaimiin.

P
– Kun olemme Jeesuksen ikeen alla, au-

tamme toisiamme, toimimme yhdessä, kat-
somme häntä ja opimme hänestä. Hän ohjaa 
meitä.

Kuuntele, älä neuvo
Taakan kantaminen oli yleisölle tuttua ja 

herätti keskustelua niin Pirkkalassa kuin Ää-
nekoskella.

– Naisella on tuntosarvia joka suuntaan. 
Keräämme kuormaa. Siksi päivä on hyvä al-
kaa rukoillen, jotta osaa olla kanssakulkija. 
Ikä tuo tähänkin armollisuutta, pohti Maija 
Korpi Kangasalta. 

Merja Mäkisalo samalta paikkakun-
nalta muistutti, että Jeesuksen lupaama ies 
on kevyt.

Yleisö mietti, miten olla myötätuntoinen 
kuuntelija.

– On helpompi antaa 20 euroa keräykseen 
kuin antaa toiselle aikaa. Jeesus ohjaksissa tuo 
turvaa. Hän näyttää, minne ollaan menossa, 
ylöjärveläinen Katariina Heikkilä jatkoi.

Hämeenlinnalainen Annikki Mustajoki 
ehdotti, että neuvojen antamisen sijaan tu-
lisi kysyä, miten voisi auttaa. Kristiina Mä-
kinen Pirkkalasta toi esiin nuorten tilanteen.

– Heillä ei ole elämänkokemusta siitä, mi-
ten selvitä vaikeuksssa. He tarvitsevat kuun-
telua, hyväksyntää ja rukousta.

Paula Forsgrén Äänekoskelta sanoo, että 
hänelle jäi päällimmäiseksi armollisuus it-

selle ja muille. Ihanaa oli kuunnella puheen-
sorinaa ja kohdata muita.

Somekanavat käyttöön
Portugalissa 67 prosenttia nuorista ajat-

telee, että väkivalta on hyväksyttävää seu-
rustelusuhteessa.

TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lä-
hi-idän ja Pohjois-Afrikan koordinaattori 
Miia da Silva toi tämän hätkädyttävän tie-
don esiin kertoessaan oman työalueensa 26 
maan tai maaryhmän kuulumisia.

Portugalin, kuten monet muunkin da Sil-
van alueen TN-työryhmät hakevat uusia 
kanavia tavoittaakseen TN-ohjelmien kuu-
lijoita. Portugalissakin ohjelmia voi seurata 
radion lisäksi nettiradiossa, videopalvelu 
YouTubessa sekä TWR360.org-sivustolla. 
TN-kalenterin rukoukset julkaistaan päi-
vittäin kuvien jakopalvelu Instagramissa.

Keski-Aasiassa ohjelmia jaetaan myös 
YouTuben, Instagramin, Telegramin, pod-
castien ja puhelimeen ladattavan MUST-so-
velluksen välityksellä. Arabiankielisiä 
TN-ohjelmia voi kuunnella myös Faceboo-
kissa ja Instragramissa jaettavien linkkien 
kautta sekä podcasteina.

– Digimedia antaa uudenlaisia mahdol-
lisuuksia keskusteluun kuulijoiden kanssa. 
Arabiankielistä somevaikuttamista on voitu 
vahvistaa, kun suomaisten tuella palkattiin 
toinen sometyöntekijä, Miia da Silva kiitti. 
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Leena Suhonen (vas.) ja Meri Kalanti 
toivat musiikillaan  juhlaan ylistyksen ja 
ilon säveliä.

Miia da Silva toi terveisiä Euroo-
pan, Lähi-idän, Keski-Aasian ja 
Pohjois-Afrikan Toivoa naisille 
-työstä.

Sama ilmiö on toistunut aina, kun Toivoa 
naisille -konferensseja on Suomessa jär-
jestetty muutaman vuoden välein. Kon-
ferenssin jälkimainingeissa syntyy uusia 
rukousryhmiä. Nyt uusi ryhmä syntyi jo 
etukäteen Äänekoskelle, joka oli toisen val-
takunnallisen konferenssin pitopaikka.

– Meillä se on TN-pysäkki. 
Se tapaa Hiskin mökissä eli 
kunnan omistamassa kun-
nostetussa talossa. Näin kyn-
nys tulla on mahdollisimman 
matala, kertoo Paula Forsgrén.

Hän oli mukana järjestä-
mässä Äänekosken konferenssia ja innostui 
samalla ryhmän perustamisesta. Pysäkillä 
tavataan kerran kuussa kello 13-15, jolloin 
työssäkäyvätkin voivat ajoittaa lounastau-
konsa siihen ja osallistua ensimmäisen tun-
nin ohjelmaan. Puhujaksi kutsutaan nainen, 
joka on jollain tavalla tekemisissä maahan-
muuttajataustaisten naisten kanssa. Hän va-
litsee jonkun Raamatun naisen tarinan ja 
peilaa puhettaan siihen.

– Meillä on muutamien naisten ydin-
ryhmä, joka rukoilee ja viestittelee miltei 
päivittäin WhatsApp-viestisovelluksella. 
Ryhmä ideoi Pysäkin ohjelmaa.

JUHLAN VALMISTELU
INNOSTI OMAAN RYHMÄÄN

”Minä en ole 
keskiössä vaan 

Jumala.”

Maailman naiset ovat tulleet Paula Fors-
grénin sydäntä lähelle omien kokemusten 
myötä, sillä hänellä on viisi adoption kautta 
Afrikasta tullutta lasta ja kolme biologista 
lasta. Vaikka matkat Afrikkaan ovat olleet ly-
hyitä, 2-3 viikkoa, naisten ja varsinkin pros-
tituoitujen tilanne on tullut tutuksi.

– Voimme tehdä näkyväksi 
maailman naisten tilannetta ja 
jättää heidät Jumalan käsiin. 
Olen miettinyt sitäkin, voisiko 
jostain maasta saada sisarru-
kousryhmän, jolle voisi lähet-
tää vaikka rohkaisevan kortin 

tai kirjeen. Minä en ole keskiössä vaan Ju-
mala. Rukous vaikuttaa.

Muualta pakolaisina tai avioliiton kautta 
Suomeen tulleita naisia asuu myös hänen lä-
hellään. Forsgrén haluaa kohdata ja rakas-
taa heitä.

– Kun näen muualta tulleen naisen, ky-
syn aina ensin, mistä hän on tullut. En-
simmäisen kerran jälkeen tapaamme taas 
vaikkapa kauppareissulla. Sitten voin jo pyy-
tää teelle kahvilaan, hän sanoo.

Teksti: Liisa Heinänen
Kuva: Paula Forsgrén

Paula Forsgrén haluaa olla 
oman paikkakuntansa

pakolaisten tukena.
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yyskuisena perjantaina sain mahdollisuuden osal-
listua seminaariin, joka esitteli Sanansaattaajien tu-
kemaa SAT-7-mediatyötä alueilla, joita on vaikea 
saavuttaa. Se sai pohtimaan tuon työn varsinaista 

ydintä eli viestiä. Mikä siinä on innostavinta? 

Seurakuntanuorena luulin minäkin, että evankeliumi, hyvä 
sanoma Jeesuksesta, on tarkoitettu uskon ulkopuolisille. Ja 
sitten kun olemme sisällä, saamme vähän painavampaa asiaa 
ja opimme lisää. Nyt tajuan, etten olisi voinut erehtyä pahem-
min. Ei ole mitään painavampaa kuin evankeliumi. Se myös 
erottaa kristinuskon kaikesta muusta. Siksi joudun totea-
maan, että reilut neljäkymmentä vuotta 
myöhemmin olen yllättävän innoissani 
asiasta, jota nuorena kuvittelin uskon al-
keiksi.

Sana evankeliumi tarkoittaa hyvää uu-
tista. Kyse ei ole hyvistä neuvoista, joilla 
päästään lähemmäs Jumalaa tai omaa minuuttaan tai todel-
lisuutta. Uskonnot ovat täynnä tällaisia neuvoja: tekemällä 
näin saat jotakin, jota sinulla ei vielä ole mutta jonka saat ai-
kaan ohjeita noudattamalla. Kristillinen evankeliumi, hyvä 
uutinen, on puolestaan selonteko jostain, joka on jo tapah-
tunut ja johon et voi vaikuttaa. Voit vain uskoa ja ottaa sen 
vastaan. Hyvä uutinen tarkoittaa, että se kaikki on tehty. Jee-
sus teki sen minun puolestani. Tarvitsen tätä uutista joka iki-
nen päivä. Se kutsuu ihmisen lepoon ja hyväksyntään. Tämä 
synnyttää vastarakkautta ja halun toimia. 

Jeesus
plus
ei mitään

Vapauttava viesti
on pakko kertoa

ihmisille, uudelleen 
ja uudelleen.

Ja tarkkaan ottaen, juuri tästä syystä kristinuskoa ei voi 
pitää uskontona ollenkaan. Uskonnot ovat neuvoja Juma-
lan yhteyteen pääsemisestä, kristinusko on asiaa koskeva 
helpottava uutinen. 

Amerikkalainen kirjailijapastori Tim Keller on kirjoittanut 
ja puhunut aiheesta puhuttelevasti galatalaiskirjettä käsit-
televässä podcastissaan. Hän kuvaa Paavalin viestiä pelas-
tuksesta: se on yksinkertaisesti Jeesus plus ei mitään. Jos 
alamme tehdä muita rakennelmia uskon varmistamiseksi, 
kyse ei ole enää kristillisyydestä ollenkaan. Ajatus, että Ju-
malan suosioon tarvitaan Jeesus plus vielä jotain lisää, uh-

kaa Paavalin mielestä kirkon vapautta. Näin 
kaikki ”vaivannäkö menisi hukkaan” ja Ju-
malan armahdus tulisi mitätöidyksi (Gal. 
2:2, 21). Tästä ei voi tinkiä: evankeliumi Jee-
suksen hankkimasta pelastuksesta on ydin, 
josta ei voi neuvotella. 

Tästä seuraa, että saarnattu evankeliumi 
on korvaamatonta. Sanansaattajia ja muita ilosanoman ju-
listajia tarvitaan. Jos miellät evankeliumin vain hyväksi neu-
voksi siitä, miten tulee elää ja vaeltaa Jumalan yhteydessä, 
voi olla, että sen puolen voisi sanoa toisinkin ja julistaa sa-
noittakin, esimerkillä ja teoilla. Mutta jos todella olet ym-
märtänyt hyvän uutisen luonteen, se vapauttava viesti on 
pakko kertoa ihmisille, uudelleen ja uudelleen.

KOLUMNI EIJA-RIITTA KORHOLA

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja 
entinen europarlamentaarikko

S
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Elävä ja kasvava kirkko tarvitsee lähetystyö-
tä, muuten se näivettyy, sanoo tammikuussa 
eläkkeelle jäävä Sansan lähetystyöntekijä 
Jari Vähäsarja.

YKSI MEISTÄ

Olimme Senegalissa kuusi vuotta ja tapa-
sin sinä aikana ehkä muutamia tuhansia 
ihmisiä. Medialähetystyön kautta saatam-
me tavoittaa miljoonia ja satoja miljoonia 
ihmisiä. Se on huikeaa, vaikka loppupe-
leissä tulemme siihen henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen tavalla tai toisella, Jari 
Vähäsarja pohtii.

JARI VÄHÄSARJA ON TYÖSKENNELLYT 
viime vuodet OM Eastin palveluksessa 
mahdollistaen kentällä toimivien lähettien 
työtä. Normaalioloissa hän työskentelisi Itä-
vallassa, mutta korona-aikana työ on hoitu-
nut etupäässä etänä Helsingin kodista käsin. 

– Olen kiitollinen Jumalalle siitä, että 
olen saanut olla mukana tässä työssä, joka 
on ollut näköalapaikka maailman lähetyk-
seen. 

– Työtä olisi, vaikka kuinka, mutta työ-
miehiä on liian vähän. Lähetys pitäisi saada 
uuteen nousuun, Jari pohtii. 

Jari ja vaimonsa Eeva lähtivät vuonna 
2013 Sansan lähettäminä lähetystyöhön 
TWR:n palvelukseen Itävaltaan. Entuu-
destaan heillä oli kuuden vuoden lähetys-
kokemus Afrikasta. Työpaikka keskisessä 
Euroopassa osoittautui toimivaksi ratkai-
suksi, kun Eeva aloitti TWR:n Toivoa nai-
sille -työssä ja Jari TWR:n teknisellä osas-
tolla. Sittemmin vuoden 2019 lopussa Jari 
siirtyi OM:n eli Operaatio Mobilisaation 
palvelukseen edelleen Itävallassa ja Sansan 
lähettämänä.

Kun OM:n aluetoimisto OM East pe-
rustettiin, sen tehtävänä oli salakuljettaa 
Raamattuja rautaesiripun toiselle puolelle. 
Sen nimi muuttui hiljattain; uusi nimi on 
MediaWorks, ja se keskittyy digitaalisen 
median tukipalveluihin.

– OM:ssa on tehty tutkimus, jonka mu-
kaan työntekijöillä on suuri tarve digitaa-
lisen median työkaluille ja osaamiselle, Jari 
kertoo.

KUN JARI VALMISTUI LVI-INSINÖÖRIKSI 
1980-luvun alussa, hän pohti, miten voi-

Näköalapaikalla
globaaliin lähetykseen

si kristittynä käyttää koulutustaan 
muiden auttamiseen.

– Olin kerran Lähetysseuran jär-
jestämässä lähetysillassa, jossa senhet-
kinen lähetyskurssi esittäytyi. Kun olin 
lähdössä pois, lähetysopiston rehtori kysyi 
tilanteestani. Sanoin, etten ollut valmis ken-
tälle, kun ei ollut vaimoakaan. Otin kuiten-
kin häneltä vastaan hakupaperit.

Myöhemmin lähettikandidaatti soitti ja 
kysyi, josko hakupaperit oli täytetty. Ajatus 
kypsyi Jarin mielessä ja hän päätti laittaa 
hakupaperit eteenpäin. Sisäinen kutsu lä-
hetystyöhön oli olemassa ja ulkoinenkin 
löytyi, kun Senegalissa työtä tehnyt kai-
voprojektin vetäjä palasi Suomeen ja hank-
keelle tarvittiin jatkaja. 

– Lähdin sinne syksyllä 1986 ja yllättäen 
tapasin siellä Eevan. Hän oli tullut vuodeksi 
opettajaksi suomalaiselle koululle. Jumala 
järjesti senkin asian. 

Vähäsarjat avioituivat Suomessa 1988 
ja palasivat takaisin Senegaliin, missä he 
työskentelivät paikallisten ihmisten parissa 
kaksi kautta aina vuoteen 1994 asti.

SUOMESSA ELETTIIN LAMAKAUTTA,
kun Vähäsarjat palasivat Afrikasta. Koska 
sopivan työn löytyminen oli vaikeaa, Jari 
päätti lähteä opiskelemaan radio- ja tie-
toliikennetekniikan diplomi-insinööriksi. 
Opintojen jälkeen hän työskenteli konsult-
titoimistossa 15 vuotta.

– Sinä aikana lapset kasvoivat ja muut-
tivat omilleen. 

Heti Afrikan vuosien jälkeen ajatus ken-
tälle paluusta ei houkutellut. 

– Olimme aika poikki, kun palasimme 

Afrikasta. Lapset olivat pieniä ja oli ollut 
korvatulehduskierrettä ja valvottuja öitä. 

Ajatus uudesta kaudesta kentällä kypsyi 
vähitellen. 

– Usean vuoden ajan kyselimme, olisiko 
taivaan Isällä meille töitä, joko kentällä tai 
lähettäjän roolissa, Jari kertoo.

Koska Jarin uusi koulutus liittyi medi-
alähetyksen tekniikkaan, oli luontevaa lä-
hestyä Sansaa. Itävallan vuodet ovat olleet 
merkityksellisiä. Eeva jäi eläkkeelle vuoden 
2021 alussa, ja nyt on Jarin vuoro.

Uuden elämänvaiheen kynnyksellä Jarin 
mielessä päällimmäisenä on kiitollisuus. 
Jumala on ollut armollinen ja uskollinen. 
Elämänsä vaiheita pohtiessaan hän toteaa, 
että kaikki on mennyt niin kuin on pitä-
nytkin. 

Teksti ja kuva:  Sari Savela
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Kristillinen toimija valitsee kohdeyhteisölleen sopivan valikoiman digitaalisia kanavia ja sisältöä.

MediaWorks
kristillisen digiulottuvuuden 

mahdollistajana
OM on lähetysjärjestö, joka toimii yli sadassa maassa. Yli 3500 henkilöä työs-
kentelee OM:llä maailmanlaajuisesti. OM:n visio on ”Haluamme nähdä Jee-
susta seuraavia yhteisöjä siellä, missä evankeliumia on julistettu vähiten.”

ediaWorks (aiemmin OM 
EAST) on organisaatio, jolla 
on vuosikymmenien histo-
ria Jumalan sanan levittämi-

sessä. Vuodesta 1968 lähtien OM EAST 
julkaisi ja salakuljetti huomattavan 
määrän Raamattuja kommunistiseen 
Eurooppaan ja Neuvostoliittoon. Sala-
kuljetettuja Raamattuja saatiin jaettua 
jopa Neuvostoliiton surullisenkuului-
silla työleireillä Gulageilla. 

MediaWorksin rooli on viime vuo-
sina muuttunut digitaalisen lähe-
tystyön mahdollistajaksi: se auttaa 
Jumalan valtakunnan työssä olevia or-
ganisaatioita käyttämään, löytämään 
tai luomaan asiaankuuluvaa sisältöä 
ja digitaalisia ratkaisuja omien kohde-
yhteisöjensä palvelemiseksi. Keskeisiä 
alueita, joilla MediaWorks pyrkii tuke-
maan työtä, ovat:

•  mediastrategian kehittäminen
•  relevantin mediasisällön
 löytäminen ja luominen
•  mediasisällön jakaminen ja
 kohdeyhteisön sitouttaminen

M
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MediaWorksin toiminta-ajatus on, 
että toimimalla yhdessä muiden kris-
tillisten organisaatioiden kanssa or-
ganisaatiot voivat auttaa toisiaan 
olemaan tehokkaampia työssä ja pal-
velussa ihmisten tavoittamisessa kaik-
kialla maailmassa.

Median jakelualusta, jota Me-
diaWorks on kehittämässä, on tärkeä 
osa sen digitaalisia mahdollisuuksia 
edistävän vision toteuttamisessa. Se 
mahdollistaa sisällön ja teknologian 
tehokkaan jakamisen ja tarjoaa kes-
täviä tapoja kaikenkokoisille organi-
saatioille luoda ja ylläpitää erilaisia   
kanavia, kuten verkkosivustoja ja mo-
biilisovelluksia.

Erittäin skaalautuvana sisällönja-
kelu- ja sitouttamistyökaluna se on 
suunniteltu pilvipohjaiseksi tai käy-
tettäväksi paikallisesti organisaation 
omalla fyysisellä laitteistolla riippuen 
kulloisesta tarpeesta. Monella kristil-
lisellä toimijalla on vaikeuksia löytää 
oikeita ihmisiä, joilla on tarpeellinen 
tietotaito digitaalisten järjestelmien 
rakentamiseen. Myös ylläpito voi olla 
haastavaa. Juuri siksi MediaWorks ra-
kentaa työkalua auttaakseen kristil-
lisiä organisaatioita menestymään 
digitaalisesti.

Osa työkalua on sisällönhallin-
tajärjestelmä (CMS). WordPress on 
yleinen esimerkki sisällönhallintajär-
jestelmästä. CMS on järjestelmä, jossa 
henkilö voi muokata ja julkaista esi-
merkiksi blogiartikkeleita, mutta mikä 
tahansa sisältötyyppi voi olla mahdol-
lista, kuten video, e-kirja, tapahtuma 
tai uutinen, resepti jne. 

Työkalu on ns. "headless CMS". 
Tämä tarkoittaa, että siinä ei ole eri-
tyistä kiinteää käyttöliittymää, kuten 

nettisivua julkisille käyttäjille. Esi-
merkkinä vaikka uutissivusto, siellä 
luultavasti on sisällönhallintajärjes-
telmä, johon uutistoimittaja kirjau-
tuu sisään, luo ja muokkaa sisältöään. 
"Headless CMS" mahdollistaa tällai-
sen sanomalehtiyrityksen hyödyntää 
Android- ja iOS-sovelluksia sekä verk-
kosivustoa, joissa kaikki sisältö tulee 
samasta lähteestä. 

MediaWorksin kehittämä työkalu si-
sältää yleiskäyttöisen käyttöliittymän. 
Progressiivinen verkkosovellus (PWA) 
näyttää sisällön luettelon muodossa, 
josta on helppo hakea tietoa. Se ke-
hitetään suhteellisen helpoksi laajen-
taa ja muuttaa eri organisaatioiden 
tarpeisiin sopivaksi. Vain erityistar-
peisiin tarkoitettuja   komponentteja 
on rakennettava alusta alkaen. Uudet 
hankkeet on helppo aloittaa valmiilla 
PWA: lla ja tehdä toiminnoista asteit-
tain monipuolisempia organisaation 
tarpeiden mukaan.

Näiden ominaisuuksien ostaminen 
kaupalliselta yritykseltä maksaisi hel-
posti kymmeniä tuhansia euroja ja nii-
den rakentaminen tyhjästä vie paljon 
aikaa ja vaivaa. Kun järjestelmä on 

valmis, MediaWorks voi tarjota tämän 
alustan nopealla räätälöinnillä alhai-
sin kustannuksin. Organisaatio voi 
helposti hallita useita kanavia eri tar-
koituksiin, kuten erilaisia   verkkosivuja 
yhdessä paikassa.

Esimerkiksi eräs yhteistyökump-
pani on tarjonnut sisältöä tietylle 
ihmisryhmälle, jonka kotimaan rajoi-
tukset estävät julkaisemasta suurim-
mille alustoille, kuten YouTubeen. 
Organisaation koordinaattori lataa 
MediaWorksin kehittämän järjes-
telmän kautta videon pilveen ja sitä 
kautta saataville sovellukseen. Käyttä-
jät voivat sitten valita, katsovatko suo-
ratoistona vai lataavatko sen, riippuen 
myös koordinaattorin antamista käyt-
töoikeuksista. Mikäli video on linki-
tetty muusta lähteestä, silloin sisällön 
omistaja päättää, miten sitä voidaan 
käyttää. 

Kuvassa ohjelmistokehittäjä Daniel Beeke 
esittelee digitaaliseen alustaan liittyviä 
kehitysajatuksia kenttäjohtaja David Frylle 
(keskellä) ja Jari Vähäsarjalle.

Teksti ja kuva: Jari Vähäsarja
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SEURAKUNNILLE

”Lähetystyössä viemme
kristittyinä toivoa maailmaan” 

irkkalan seurakunta on Sansalle 
yksi tärkeä yhteistyöseurakunta. 
Se tukee osaltaan lähetystyönte-
kijöidemme Miia da Silvan ja 
Jari Vähäsarjan työtä.

Seurakunnasta tuli lokakuussa 
Sansan seurakuntajäsen, mikä mahdollistaa 
entistä tiiviimmän yhteistyön.

– Jäsenyys on osoitus siitä, että meille 
seurakuntana on tärkeää osallistua ja vai-
kuttaa. Lähetystyö on sitoutumista tehtä-
vään, jonka olemme kristittyinä saaneet, sa-

noo seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen 
työn ohjaaja Anne Vanhatalo.

Mukana Toivoa naisille -työssä

Toivoa naisille -työ on ollut näkyvästi esil-
lä Pirkkalan seurakunnassa. Tähän ovat 
vaikuttaneet osaltaan jo eläkkeelle jääneen 
Sansan lähetystyöntekijän Eeva Vähäsar-
jan lähettipostit ja vierailut, joissa hän on 
kertonut mediatyön vaikutuksista.

– Sanoisin, että kysymys on Jumalan 

lahjasta, lähetysrakkaudesta, joka leviää, 
Vanhatalo pohtii.

Seurakunnassa toimii kaksi Toivoa nai-
sille (TN) -ryhmää, joista toista vetää Ee-
van sisko, TN-työn aktiivi Liisa Heinänen. 
Lisäksi seurakunnassa on järjestetty valta-
kunnallisia Toivoa naisille -konferensseja, 
joista viimeisin lokakuussa, sekä TN-webi-
naari vuonna 2020.

Konferensseissa on ollut aktiivisesti mu-
kana myös seurakunnan kirkkoherra Ol-
li-Pekka Silfverhuth.

Lähetystyöstä kertominen ja siihen innostaminen on tärkeä osa Pirkkalan seurakun-
nan työtä. Innostajina ovat toimineet muun muassa Sansan Toivoa naisille 

-konferenssit ja Run for Missions -juoksutapahtumiin osallistuminen.

P

Pirkkalan seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Vanhatalo tuntee lähetystyötä myös
omakohtaisesti, sillä hän on ollut vuosia lähetystyössä Aasiassa. 
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– Iloitsen siitä tuesta, jonka kirkko-
herramme tuo lähetys- ja kansainväliseen 
työhön sekä Toivoa naisille -työhön. Seu-
rakunnassamme lähetystyön eläminen to-
deksi on pitkälle mahdollista hyvän, mo-
neen suuntaan toteutuvan toimivan yhteis-
työn kautta.

Juoksua lähetystyön hyväksi

Myös Sansan lanseeraama juoksutapah-
tuma Run for Missions (R4M) on innos-
tanut Pirkkalan 
seurakunnan vä-
keä kisaamaan lä-
hetystyön hyväk-
si jo neljä kertaa. 
Syyskuussa Tam-
pere Maratonilla 
oli mukana kaksi 
viestijoukkuetta ja kaksi puolimaratonin 
juoksijaa.

Juoksutapahtumaan osallistuminen 
vaikuttaa monin tavoin positiivisesti. Van-
hatalo kertoo, että kiinnostuneet ovat mo-
tivoituneet harjoittelemaan ja pitämään 
huolta itsestään. He ovat kokeneet tärkeänä 
myös sen, että ovat saaneet juosta merkittä-
vän asian puolesta.

– Yksi juoksujoukkueen jäsen sanoi 
miettineensä Intian naisten elinoloja ja 
saaneensa siitä voimaa juoksuun.

Ihmisiä haastettiin lahjoittamaan lähe-
tystyön hyväksi haastevideoiden kautta.

– Joskus ihmiset ajattelevat, että lah-
joitusten pitää olla suuria. Itse uskon, että 
useat pienet lahjoitukset osallistavat enem-
män, ja lopulta pienistä puroista kasvaa 
matkan varrella jotain suurempaa.

Tavoitteellista
lähetyskasvatusta
Pirkkalan seurakunnassa lähetyskasvatus 
on tavoitteellista. Vanhatalo kertoo, että 
jo vastasyntyneet saavat tervehdyksenä 
Sirpakan neulekahvilan väen kutomat 
villasukat. Lähetystuokioita pidetään vii-
meistään esikoulussa, ja alakoulussa jär-
jestetään lähetysaiheinen konsertti ja lä-
hetysnäyttely. Rippikoulussa nuoret saavat 

Lähetystyö on
yhteistyötä

pohtia niin elämistä kristittynä maailmas-
sa kuin lähetystyön tehtävää.

– Olemme hyödyntäneet rippikoulussa 
monena vuonna Sansan Missiorasteja. Ja 
vanhat lähetysjärjestöjen lehdet hyödyn-
netään leikkelemällä niitä rippikoululaisten 
lähetyksen salapoliisitehtävässä.

Vanhatalo yrittää löytää seurakuntalai-
sille monipuolisia keinoja osallistua lähe-
tystyöhön. Hän hoitaa viestinnän ja kutsuu 
ihmisiä mukaan toimintaan.

– Seurakuntalaisilta löytyy paljon taitoja 
ja osaamista. Yh-
dessä tekeminen 
on lähetystyön ja 
kutsun elämistä 
todeksi arjessa.

– Uskon, että 
Jumala on siu-
nannut meitä ja 

antanut lähetystyön ihmisten sydämelle. 
Oma osuuteni on organisoida ja mahdol-
listaa asioita. Sen työn teen Jumalalta vii-
sautta rukoillen.

”Lähetystyö on tapa
elää kristittynä”
Lähetystyö on kiinnostanut Anne Vanha-
taloa lapsesta saakka ja hän oli itsekin vuo-
sia lähetystyöntekijänä Aasiassa. Hän on 
muun muassa taistellut lasten oikeuksien 
puolesta, rohkaissut savimajakylien naisia 
tutkimaan Raamattua, innostanut nuoria 
pyhäkoulunopettajiksi ja kulkenut kristit-
tyjen veljien ja siskojen rinnalla arjessa.

– Lähetystyö merkitsee minulle tapaa 
elää kristittynä niin kuin Jeesus on kut-
sunut meidät elämään, ihmisiä kohdaten, 
Vanhatalo sanoo.

– Lähetystyö kuulostaa hienolta kutsu-
mukselta, mutta on samalla hyvin arkipäi-
väistä. Jeesuskin vain yhtäkkiä ilmestyi kul-
kemaan opetuslasten vierellä Emmauksen 
tiellä. Lähetystyössä viemme kristittyinä 
toivoa maailmaan ja välillä ihan lähellekin 
omalta kotiovelta.
   

Teksti: Elina Uusikylä 
Kuva: Jari Vähäsarja

”LÄHETYSTYÖ KUULOSTAA 
HIENOLTA KUTSUMUKSELTA, 
MUTTA ON SAMALLA HYVIN 

ARKIPÄIVÄISTÄ.”

Kiinnostuitko 
seurakuntayhteistyöstä? 

Ota yhteyttä 
Tea Rasiin

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

Lähetys käynnissä – yli rajojen

Sansan lähettikandidaatti KM Erja Tillgren 
valmistautuu lähtemään MediaWorksin 
(entinen OM East) palvelukseen Itävaltaan 
toimiakseen siellä kristillisen mediatyön 
koulutus- ja kehittämistehtävissä. Kiitäm-
me esirukous- ja taloudellisesta tuesta 
Erjan työn hyväksi.

Kirkkohallitus on vahvistanut Sansan 
ensi vuoden kolehtipyhäksi 13.3.2022, 
ruotsinkielisissä seurakunnissa 24.4. Val-
takunnallisella kolehdilla tuetaan Toivoa 
naisille -työtä Aasiassa, Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa. 
Tulemme mielellämme vierailemaan seu-
rakunnissa, niin paikan päällä kuin virtu-
aalisesti.
Kuva: Anu Immanuel
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Luvattu maa ja sen rajat 
– kuinka ne ylitetään?

SANA AVAUTUU

JUMALA EI OLE JÄTTÄNYT
YHTÄÄN LUPAUSTAAN

TÄYTTÄMÄTTÄ.

aamatun kertomukset patriar-
koista ja Mooseksesta (1.-2. Moos.) 
todistavat, että Jumala itse on lu-
vannut Kanaanin maan Israelin 
kansalle. Jumala antoi patriarkka 

Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen tämän 
maan ”luvattuna maana” (1. Moos. 12, 26 
ja 28). Egyptin orjuudessa eläneelle Israe-
lin kansalle Jumala lupasi paluun takaisin 
esi-isiensä maahan (esim. 2. Moos. 3).

Joosuan johdolla maanvalloituksen aika-
na nämä lupaukset alkavat ensimmäisen 
kerran toteutua: ”Niistä lupauksista, jot-
ka Herra oli Israelille antanut, ei yksikään 
jäänyt täyttymättä. Kaikki lupaukset kävi-
vät toteen.” (Joos. 21:45) Maata koskevat 
lupaukset liitetään aina lujasti muihin lu-
pauksiin, kuten lupaukseen jälkeläisistä, 
siunauksesta kaikille kansoille ja liitosta 
Jumalan ja kansan välillä.

Lisäksi lupauksiin liittyy yleensä ehto: 
”Jos te rikotte liiton säädökset, jotka 
Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt 
teidän pitää, ja ryhdytte palvelemaan ja 
kumartamaan muita jumalia, Herran 
viha syttyy teitä kohtaan, ja te häviätte 
pian tästä hyvästä maasta, jonka hän on 
teille antanut.” (Joos. 22:16) Näin ollen 
alusta asti Jumala on jättänyt kansalleen 
maan omistamisen uskon varaan, erityisesti 
kuuliaisuuden ja liittouskollisuuden varaan. 

Jumala itse ei ole sitoutunut yhteen maa-
han, vaan hän on koko maailmankaikkeu-
den Herra. Kuitenkin kaikista kansoista 
Jumala suvereenisti valitsi juuri Israelin 
kansan itselleen, vapautti sen, teki sen 
kanssa Siinailla liiton ja antoi sille sen isien 
maan, jotta se palvelisi siellä Jumalaa (5. 
Moos. 7:68). Jumala, kansa ja maa ovat siis 
kuuluneet yhteen.

Käsitteellisesti Vanhassa testamentissa 
erotetaan myös maa poliittisena suuree-
na ja viljelysmaana (hepr. ’ademat jisrael), 
jota yleisimmin käytetään tarkoittamaan 
Israelin maata. Nimitys ”Israelin maa” 
(hepr. eretz jisrael) tulee tuskin missään 
selvästi esiin (lähinnä pakkosiirtolaisuu-
den ajan teksteissä, esim. Hes. 47:18), pi-

kemminkin maasta puhutaan yleensä sel-
laisilla määreillä kuin ”osa” (hepr. heleq) ja 
”perintöosa” (hepr. jerusha).

Näin korostetaan maan olevan Jumalan 
lahjaa ja jäävän sellaiseksi. Tästä periaat-
teesta pidetään kiinni myös israelilaisten 
maanomistuslaissa: ”... sillä maa on minun, 
ja te olette ikään kuin siirtolaisia ja muu-
kalaisia” (3. Moos. 25:23). Se on myös pe-
rustana niin sanotulle sapattivuosikäytän-
nölle. Jumalan omistamaa maata ei siten 
annettu kansalle hyväksikäyttöä varten, 

vaan se uskottiin sille hoidettavaksi. Juma-
lan maa sai levätä, kuten Jumala itsekin 
lepäsi luotuaan maan.

Kanaanin maan rajoja ei Abrahamille mää-
ritelty yksiselitteisesti (esim. 1. Moos. 13:14-
17, 15:18, 4. Moos. 34:1-15 ja Hes. 47:13-23). 
Rajat ovat Vanhan testamentin sisälläkin 
muuttuneet useasti, eikä niitä voida enää 
täsmällisesti määritellä. Yleisin nimitys Is-
raelin kansan asuttamalle alueelle on sanonta 
“Daanista Beersebaan“ (esim. 2. Sam. 24:2). 
Tämä tarkoittaa suunnilleen samaa kuin 
suomalainen ilmaus ”Hangosta Utsjoelle”. 
Abrahamille annetut lupaukset maan rajois-
ta toteutuivat jo kuningas Salomon aikana 
(1. Kun. 5:1, vrt. 1. Moos. 15:18).

Pakkosiirtolaisuuden aikana Hesekielin 
näkemän maan rajat (Hes. 47:13-23) olivat 
hieman suppeammat kuin Salomon ku-
ningaskunnan rajat, mutta makkabilaisten 

luoman niin sanotun hasmonealaisval-
tion rajat 100-luvulla eKr. tulevat hyvin 
lähelle näitä rajoja. Rooman legioonat 
tallasivat nämäkin rajat jalkoihinsa.

Jumala ei ole jättänyt yhtään lupaus-
taan täyttämättä. Meidän kysymyksen-
asettelumme kannalta oleellinen kysy-

mys kuuluu: kuinka monesti Jumalan on 
annettava maa takaisin kansalleen, vaikka 
se on jo useasti menettänyt tuon maan us-
kottomuutensa tähden? Ja milloin on se 
viimeinen kerta?

Evankeliumit vahvistavat Jeesuksen ja 
apostolien historiallisen yhteyden tähän 
maahan. Uudessa testamentissa maata 
koskevat Vanhan testamentin lupaukset 
tulkitaan eskatologisesti: lopullinen täytty-
mys on vasta tulossa Jumalan valtakunnan 
täyttymyksen myötä, kun Jumalan kansa 

R
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Raamattu kannesta kanteen 
–ohjelmasarjan viides kausi 
käynnistyi
Vuonna 1997 alkanut Raamattu kannesta kan-
teen -ohjelmasarja (Rkk) on niin suosittu, että Sansa 
jatkaa ohjelman tuottamista viidennen tuotantokau-
den verran. Suosittua ohjelmaa kuuntelee edelleen 
100 000–150 000 eri ihmistä viikossa.
      Uusi tuotantokausi käynnistyi heinäkuun puolivä-
lissä ja se kestää noin viisi vuotta.  Sen aikana kuullaan 
joka arkipäivä puolen tunnin mittainen ohjelma. Kai-
ken kaikkiaan ohjelmia on yhteensä 1434. Ohjelmaa 
lähetetään Radio Deissä ja Järviradiossa sekä muuta-
massa paikallisradiossa Ruotsissa ja Norjassa. 

pääsee taivaalliseen isänmaahan (Hepr. 
11:16). Kristityn oikea isänmaa on siis 
edessäpäin – eikä se suinkaan ole mikään 
poliittisesti määritelty maa-alue.

Jeesus ei ollut kovin innokas piirtelemään 
Israelin maan rajoja, vaikka apostolit sitä 
häneltä utelivat. Sitä vastoin Jeesus halusi 
kiinnostuksen kohteen olevan evankeliu-
min sanomassa, jonka tarkoitus on ylittää 
kaikki rajat, niin kansalliset kuin rodul-
liset ja uskonnollisetkin  Pyhän Hengen 
voimassa (Apt. 1:6-8).

Nykyiseen Israelin valtioon ja sen tun-
nustettuihin rajoihin on sovellettava sa-
moja arviointiperusteita kuin muihinkin 
demokraattisiin valtioihin. Onko Israe-

lin valtion rajojen muuttuminen vuoden 
1948 jälkeen oikeutettua vai ei, on vähin-
tään yhtä monimutkainen kysymys kuin 
oman maamme ja muiden valtioiden rajo-
jen muutos tiettyjen historiallisten tapah-
tumien ja sotien seurauksena. Raamatus-
ta näitä nyky-Israelin valtiollisia rajoja ei 
voida piirtää.

Juutalaisia ja kristittyjä voi Israelin maan 
näkökulmasta yhdistää se, että Jumala on 
ilmoittanut itsensä tähän maahan ankku-
roituvissa pelastusteoissaan. Raamatun 
maassa on kristinuskon, juutalaisuuden 
ja myös islamin pyhiä paikkoja. Tämäkin 
velvoittaa kaikkia osapuolia etsimään oi-
keudenmukaista poliittista ratkaisua, jossa 
myös nämä kulttuuriset ja hengelliset yh-

teydet otetaan huomioon. Silloin ratkaise-
vaa ei ole, missä rajat kulkevat, vaan miten 
ne voidaan ylittää rauhan ja sovinnon täh-
den. Meidän vastauksemme on rauhan ja 
sovinnon evankeliumi Jeesuksesta.

Teksti: Jouni Turtiainen
Kirjoittaja on rovasti, Espoonlahden ev.lut.
Kuva: Kirkon kuvapankki/
Jani Laukkanen,
Sari Savela (Jerusalem)
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Putiikki

lahetyskauppa.fi

Tervetuloa ostoksille

Päivän Tunnussana 2022
6,50 €/ 7,50 € UUTUUS!

Kartonki, pienempi koko:
8 cm x 12 cm,
isompi koko:

11,50  cmx 16,50 cm.

Mervi Viuhko (Toim.)
Sydänääniä korona-aikana 
15 € TARJOUS! Sisältää kerto-

muksia ja muistelmia. Kirjoitta-
jina ovat Medialähetys Sanan-

saattajien työntekijät, seniorit ja 
työssä eri tavoin mukana olevat, 
arkkipiispasta vapaaehtoistoi-

mijoihin. Nelivärikuvitus ja kova-
kantinen. Julkaisijana Sansa.

Joulusanoma 2021 6 €
UUTUUS!

Kaunis Joulusanoma tarjoaa
52 sivua joulun sanomaa
ja tunnelmaa.  Julkaisija:

Suomen Raamattuopisto. 

Juha Vähäsarja
Joka päivä - Elävää vettä 24 € 

UUTUUS!
Sisältää vähintään yhden har-

tauden jokaisesta Psalmien
kirjan 150 luvusta.

Corien Oranje -
Marie Berge Ten (kuv.)

Lammas, missä olet? 13,50 € 
UUTUUS!

Lammas, missä olet? -luukkukir-
ja sopii erinomaisesti aikuisen ja 

lapsen yhteisiin lukuhetkiin.
Selvittäkää yhdessä, minkä

luukun takaa lammas löytyy!
Soveltuu noin 9 kk ikäisille ja sitä 

vanhemmille lapsille.

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!

Heijastin 5 € /kpl tai 15 €/ 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.

Sari Savela
Seinäkalenteri 2022 15 €

UUTUUS!
Kauniit kukkakuvat jokaiselle 

kuukaudelle. Nimipäivät ja kirk-
kovuoden tekstit. Joka kuukau-

delle raamatunlause. Kierre- 
sidonta. Kuvat ja copyright:

Sari Savela

Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. 
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.
Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka tai niin kauan 

kuin tavaraa riittää. Lähetyksiin lisätään toimituskulut. 

Veiviradio 55 €
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhyt-
aaltoaluetta. Veivigeneraattorilla 
ladattava akusto. Ei sisällä kan-
tolaukkua eikä paristoja; toimii 

myös kolmella pienellä paristolla.

TILAA
NYT!

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJIEN PUTIIKKIIN!

 Enemmän 
kuin

kauppa

KIRJOJA
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Katso ihmistä
RICA RAHIM:
Herran sanat siunaavat minua
Indonesialainen Rica Rahim löysi rauhan
kohdattuaan elävän Jumalan.

NIMENI ON RICA RAHIM ja minulla on 
fyysinen vamma, joka vaikuttaa elämääni. 
Olen kuunnellut Heartline Radiota nyt noin 
viiden vuoden ajan. Joka kerta kun kuunte-
len ohjelmia, minua siunaavat niiden laulut, 
ohjelmat, saarnat ja yksinkertaisesti Herran 
sana. Minä seuraan Herraa, enkä ketään
toista!

JUMALA KOSKETTI MINUA seurakun-
nan kautta. Minulla oli kristitty ystävä, ja hän 
vaikutti elävän todella rauhan ympäröimä-
nä. Halusin tietää, miten se oli mahdollista. 
Eräänä päivänä menin kotikaupunkini seura-
kuntaan. En tuntenut sieltä ketään ja menin 
takariviin istumaan. Kuuntelin hengellisiä 
lauluja ja kuuntelin Sanaa. Seuraavalla viikol-
la menin uudelleen. Sen jälkeen aikomukseni 
oli mennä kolmannen kerran, mutta sitten 
sairastuin ja jouduin sairaalaan.

SILLOIN KOIN JOTAIN, joka ylitti ym-
märrykseni. Olin sairaalassa ja itkin, mutta 
en sairauteni vuoksi, vaan koska koin sydä-
messäni syvän kaipauksen. Kaipasin tavata 
taas Hänet, jonka läsnäolon koin, kun astuin 
seurakuntaan. En nähnyt mitään näkyvää 
hahmoa, vaan koin seurakunnassa sellaista 

rauhaa, joka oli erilaista kuin mitä olin ikinä 
aiemmin kokenut. Kaipasin tulla Jumalan 
luo.

NYKYÄÄN KUUNTELEN HEARTLINE 
RADION lähetystä joka ilta ja vahvistun sitä 
kautta Herrassa. Olen yhä vakuuttuneem-
pi siitä, että seuraamani Jumala on todella 
elävä Jumala! Haluan aina olla Hänen läs-
näolossaan: saman rauhan ympäröimänä, 

mitä kaipasin sairaalassa. Radion kautta 
koen oloni todella siunatuksi. Tahdon kiittää 
Heartline Radiota siitä, että olette elämässä-
ni tällainen siunaus!

Indonesialainen Rica kertoo kuun-
nelleensa Heartline Radiota viiden 
vuoden ajan. Kuvakaappaus videolta.

Esittelemme vuoden 2021 aikana 
12 tarinaa, joissa mediatyön kos-

kettamat ihmiset kertovat, miten 
Jumalan rakkaus muutti heidän 

elämänsä. Tässä on Rica Rahimin 
tarina Indonesiasta.

” Sanoihan Kristus,
ettei hänellä ole

mitään tekemistä
valheen kanssa.”

F

Lähde: FEBC
Taustakuva: Pixabay
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RUKOUKSENI

Rukouksen koulussa

SYVEMMÄN RUKOUKSEN KOULUUN pääsin 
kuuliaisuuden kautta. 1980-luvun lopussa 
sain uuden työpaikan Lahdesta. Varmuu-
den vuoksi laitoin vielä rukousillassa ru-
kouspyynnön tulevaisuuteni puolesta. Sain 
ymmärryksen ja varmistuksen, että Jumalan 
tahto on, etten mene uuteen työpaikkaan, jon-
ka olin saanut. Se oli shokki! Haluaako Jumala 
vaikuttaa myös tällaisissa asioissa? Jäin Heinolaan 
ja työskentelin siellä nuorisotyössä 31 vuotta. Myös muita 
kuuliaisuustehtäviä Herra antoi. Useasti ylitin mukavuus-
rajani. 

Seuraava luokka rukouskoulussani oli armon ja särkymi-
sen oppiminen. Vakavan sairauden kautta löysin, että minä, 
tekijä, olen arvokas, vaikka en pystyisi enää ikinä liikkumaan 
ja palvelemaan muita työssäni.  Teoillani en voi ansaita Juma-
lan rakkautta, vaan se on aina armoa. Ansiotonta rakkautta 
minun osakseni.  Uskottomuus sai minut särkymään ja sain 
oppia, ettei minulla ole muuta turvapaikkaa kuin Jumala. 

Herran avulla sain kasvaa uudeksi ja pääsin Jumalan tah-
don luokalle. Raamatusta sain syvemmin oppia tuntemaan 
pyhän, suuren, kaikkeen pystyvän Jumalan ja opin, että hänen 
tahtonsa on minulle kaikkein parasta. Päätin valita aina Juma-
lan tahdon, silloinkin kun huomaan, että tahtomme eriävät. 

Herralle antautumisen läksy oli seuraavaksi vuorossa. 

Opettelin luovuttamaan kaikki asiani Herralle: 
työn, raha-asiat, pelot, epäonnistumiset ja niin 
edelleen. ”Heittäkää kaikki murheenne hänen 
kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.” 
(1. Piet. 5:7).  Sain lisää vapautta ja iloa, sillä 
tiedän, että Herra pitää minusta aina huolen. 

Kaikki oppimani on vaikuttanut rukouksee-
ni. Parasta on, kun saan olla Isän sylissä ja nauttia 

hänen läsnäolostaan. Saan olla hiljaa, ylistää ja kiittää 
häntä tai jutella hänen kanssaan.  Saan hengittää Herran 

kanssa samaa tahtia.  Hän rakastaa, eheyttää, johdattaa ja ra-
vitsee. Hän on.

Meillä on myös yhteinen päämäärä. Se, että jokainen löy-
täisi Jeesuksen omaksi Vapahtajakseen ja saisimme viettää 
iankaikkisuuden ilon yhdessä. Tätä rukousta jatkan. Oletko 
sinä mukana tässä rukouksessa?

Teksti: Elisheva Karonen
Kuva: Markku Karonen

Kirjoittaja on Sansan mediakoordinaattori. Lisäksi hän
toimittaa Radio Deissä ohjelmia Rukous Suomen puolesta
ja Rukousasema.

PI
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Saan hengittää Herran 
kanssa samaa tahtia. 
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1. Herra, tuomme eteesi kaikki 
ne, jotka kuulevat tänään evan-
keliumin ensimmäistä kertaa.

2. Rukoilemme Kiinan kristit-
tyjen ja kristillisen mediatyön 
puolesta, kun kristittyjen toimin-
tavapautta rajoitetaan ja media-
sisältöjä sensuroidaan.

3. Kiitämme TWR-Intian työstä. 
Rukoilemme ohjelmien tekijöille 
hengellistä johdatusta ja oikeita 
sanoja, niin että ohjelmat kiin-
nostavat ja johdattavat yhä uu-
sia intialaisia uskon tielle.

4. Herra, tuomme eteesi Sansan 
lähetys- ja projektityöntekijät ja 
heidän perheensä. Vahvista hei-
tä ja johdata arjen työssä. 

5. Tuomme eteesi Mikael Tuné-
rin, kun hän ohjaa darinkielisen 
opetusohjelman kuvauksia När-
piössä 18.–19.12. ja farsinkieli-
sen nuortenohjelman kuvauksia 
Keravalla 7.–11.2. Rukoilemme 
ohjelmatiimien puolesta.

6. Herra, pyydämme varjelusta-
si Afganistanin kristityille. Anna 
SAT-7:n ohjelmien rohkaista ja 
vahvistaa heitä. 

7. Rukoilemme viisautta eri 
maissa toimiville sometyönteki-
jöille, kun he keskustelevat Jee-
suksesta kiinnostuneiden kans-
sa sosiaalisessa mediassa.

8. Rukoilemme Taiwanilla toi-
mivan kumppanimme Voice of 
Salvationin (Pelastuksen ääni) 
työntekijöiden ja työn puolesta.

9. Kiitämme Jumalaa seniori-
työntekijöistä, vapaaehtoisis-
ta aluetyöntekijöistä, Sansa-, 
Toivoa naisille - ja Domini Life 
-lähettiläistä sekä muista va-
paaehtoisista, jotka vierailevat 

seurakunnissa. Rukoilemme 
lisää vierailijoita erityisesti Itä- ja 
Pohjois-Suomeen.

10. Rukoilemme, että loppu-
vuonna 2021 ilmestyvä uusi Raa-
mattu kannesta kanteen -mobii-
lisovellus innostaa suomalaisia 
sankoin joukoin opiskelemaan 
Raamattua.

11. Kiitos siitä, että kuuntelija-
tapaamiset ja erilaiset tapahtu-
mat ovat monissa maissa jälleen 
mahdollisia. Pyydämme Pyhän 
Hengen läsnäoloa tämän viikon 
kohtaamisiin.

12. Pyydämme luovuutta ja 
viisautta FEBC:n työntekijöille 
Thaimaassa, kun he tekevät nuo-
rille videoita YouTubeen ja Face-
bookiin. Kiitämme jokaisesta 
uudesta katsojasta.

13. Pyydämme apuasi ja oi-
keita sanoja Indonesiassa niille 
radioaseman työntekijöille, 
jotka keskustelevat kuuntelijoi-
den kanssa. Moni ottaa yhteyttä 
radioasemalle oman elämänsä 
ongelmien vuoksi.

14. Kiitämme Jumalaa yhteis-
työstä seurakuntien ja kristillis-
ten yhteisöjen kanssa sekä jo-
kaisesta yhteistyösopimuksesta. 
Rukoilemme, että saamme uusia 
sopimuksia medialähetystyön 
sekä lähetys- ja projektityönteki-
jöiden tukemiseksi.

15. Pyhä Jumala, tuomme 
eteesi Inkerin kirkon mediatyön. 
Sekä Kristinuskon ABC - että Pot-
retti-ohjelmat ovat olleet koro-
nan takia tauolla. Rukoilemme, 
että ohjelmat saavat jatkua, olla 
hengellisesti ravitsevia ja tavoit-
taa uusia ihmisiä.

16. Pyydämme siunausta 
Kroatian evankelisen kirkon me-
diatyölle. Anna viisautta kehittää 
työtä niin, että se koskettaa yhä 
uusia ihmisiä.

17. Herra, tuomme eteesi vai-
notut kristityt Lähi-idässä ja Kes-
ki-Aasiassa. Anna heidän kokea 
Jumalan läsnäolo ja varjelus. 

18. Rukoilemme niiden puo-
lesta, jotka vainoavat kristittyjä 
ja muita toisin uskovia. Herra, 
kosketa heidän sydämiään. 

19. Tuomme eteesi Libanonin 
ja sen asukkaat. Maa on syvässä 
kriisissä, ja valtaosa ihmisistä elää 
köyhyydessä. Rukoilemme SAT-
7:n Beirutin-tiimin puolesta, kun 
se jatkaa työtään vaikeissa oloissa.

20. Rukoilemme afgaaninais-
ten ja -tyttöjen puolesta, kun hei-
dän tulevaisuutensa, opiskelu ja 
urahaaveet näyttävät synkiltä. 
Herra, rohkaise ja auta.

21. Rukoilemme Israelissa 
sapattikoulujen opettajille 
suunnatun verkkokurssin jatkon 
puolesta. Rukoilemme ammatti-
taitoisia tekijöitä tekniikkaan ja 
myös uusia opiskelijoita.  

22. Herra, tuomme eteesi san-
salaisten vierailut seurakunnis-
sa. Kiitos, että olet läsnä tämän 
viikon tilaisuuksissa. 

23. Rukoilemme SAT-7:n ara-
bian-, persian- ja turkinkielisten 
kanavien henkilökunnan puoles-
ta. Johdata oikeat ihmiset oikeil-
le paikoille ja anna uusia ideoita, 
iloa ja yhteistyötaitoja.

24. Herra, tuomme eteesi ara-
biankielisen Toivoa naisille -työn 
tekijät. Rukoilemme viisautta, 
kun he keskustelevat kuunteli-

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

joiden ja sosiaalisessa mediassa 
yhteyttä ottaneiden kanssa. 

25. Rukoilemme Kroatian 
evankelisen kirkon teologi-
anopiskelijoiden ja uuden 
vastuunkantajien sukupolven 
puolesta. Kiitämme heistä ja 
pyydämme siunausta.

26. Kiitämme Intiassa lukui-
sista kodeissa kokoontuvista 
radiopiireistä. Ole läsnä, kun 
tänäänkin joku ryhmä kuuntelee 
ohjelmaa omalla kielellään, kes-
kustelee ja rukoilee.

27. Herra, tuomme eteesi itse-
tuhoiset ihmiset eri puolilla maa-
ilmaa. Rukoilemme, että yhä 
useampi rohkenee hakea apua ja 
saa apua. Anna mielenterveyttä 
käsittelevien kristillisten ohjel-
mien tavoittaa oikeita ihmisiä ja 
pelastaa ihmishenkiä. 

28. Rukoilemme Lähi-idän, 
Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian 
kristittyjen puolesta. Monet heis-
tä ovat uskonsa kanssa todella 
yksin. Vahvista heitä.

29.Kiitämme perheradio Wind 
FM:n vammaisuutta käsittele-
vistä radio-ohjelmista Mongo-
liassa. Rukoilemme, että yhä 
useammat erityislasten perheet 
löytävät ohjelmat ja saavat niistä 
tukea. 

30.Rukoilemme viisautta, kun 
kumppanimme pohtivat uusia 
keinoja kertoa Jeesuksesta. 
Rukoilemme viisautta löytää 
kussakin maassa toimivimmat 
kanavat ja sisällöt.
  

Kiitos rukoustuestasi!

Rukouskalenteri
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SAT-7 Pars
välittää rauhan evankeliumia

ahdingossa oleville afgaaneille 
– lohtua etsitään kristillisistä televisio-ohjelmista

Pelko ja toivottomuus värittävät tällä hetkellä monen afgaanin 
elämää. Varsinkin kristityt pelkäävät henkensä edestä. Kristilliset 

tv-ohjelmat lohduttavat ja rohkaisevat ahdingossa olevia. Afga-
nistan tarvitsee evankeliumia, sillä vain Jeesus, Rauhanruhtinas, 

voi tuoda rauhan pelon hallitsemaan maahan.

Saksassa asuva afgaanipastori 
Noorullah Noor pääsi 1,5 vuoden 
odotuksen jälkeen nauhoitta-
maan IRR-TV:n studiolle Kristuk-
sen seuraaminen -ohjelmasarjaa. 
Sarjan tuottaja Mikael Tunér on 
asunut Afganistanissa ja toimi 
pastori Noorin tulkkina tässä 
haastattelussa.

22    Sansa 
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Afganistanissa on eletty talibanien 
valtaannousun jälkeen vaikei-
ta vaiheita. Sadat tuhannet ovat 
lähteneet maasta päästäkseen 

turvaan. Maahan jääneistä hallitukselle 
työskennelleet ja kristityt piileskelevät vä-
kivaltaiselta ääriliikkeeltä säilyttääkseen 
henkensä. 

Sansan yhteistyökumppani SAT-7 Pars 
on saanut paljon katsojapalautteita maan 
tilanteeseen liittyen.

”Olemme muuttaneet kuukauden aikana 
useisiin maakuntiin paetaksemme Taliba-
nia. Tällä hetkellä olen itse toisessa maa-
kunnassa ja vaimoni ja poikani ovat toises-
sa maakunnassa”, hallitukselle työskennellyt 
katsoja kertoo.

Valontuojana
afgaanikristityille

Saksassa asuva afgaanipastori Noorullah 
Noor on saanut kristityiltä vastaavanlaisia 
hätäviestejä. Viikoittaisia Facebook-livelä-
hetyksiä pitkään tehnyt pastori on keskitty-
nyt viime aikoina tuomaan nimensä (noor 
= valo) mukaisesti valoa erityisesti afgaani-
kristityille. 

– Yksi suuri tehtäväni on kertoa, etteivät 
he ole yksin, ettei heitä ole unohdettu, vaan 
heidän puolestaan rukoillaan.

Noor toimii apulaispastorina Hampurin 
iranilais-afganistanilaisessa seurakunnassa 
ja kuuluu kristillisiä radio- ja TV-ohjelmia 
tuottavaan Pamir Ministries -järjestöön. 

Hän oli lokakuun alussa IRR-TV:n studiolla 
Keravalla kuvaamassa Medialähetys Sanan-
saattajien kustantamaa darinkielistä Kris-
tuksen seuraaminen -ohjelmasarjaa, joka 
käsittelee kristinuskon perusasioita synnistä 
kasteeseen ja rukouksen merkitykseen. Sar-
jan tuottaa Mikael Tunér ja se lähetetään 
tulevaisuudessa SAT-7 Pars -kanavalla.

Noor pyrkii osaltaan kasvattamaan af-
gaanikristityistä uskossaan vahvoja, jotta 
he voisivat toimia tulevaisuudessa raama-
tunopettajinakin. Lujaa uskoa tarvitaan 
varsinkin nyt vainojen keskellä.

Nuorten tulevaisuus
on synkkä

Noorullah Noor varttui Afganistanissa, 
joten hän ymmärtää tilanteen, jossa afgaa-
nit nyt elävät. Hän työskenteli Neuvostolii-
ton tukemalle kommunistihallitukselle ja 
joutui lähtemään Afganistanista muslimi-
sissien päästyä valtaan 1990-luvun alussa.

Kristinusko kiinnosti Nooria kovasti jo 
Afganistanissa, mutta hänestä tuli kristitty 
vasta Euroopassa asuessaan vuonna 1997. 
Elämä muuttui täysin ja miehestä tuli hen-
gellisen työn tekijä.

– Elämäni olisi ollut erilaista, jos olisin 
tullut kristityksi Afganistanissa, Noor va-
kavoituu. 

Hän tietää pelon ja toivottomuuden, jot-
ka värittävät nyt monien afgaanien elämää.

Teksti Elina Uusikylä  |  Kuvat Viivi Niemenmaa, Maria Tunér

”HEILLÄ EI OLE
MITÄÄN JÄLJELLÄ.”

”Sinun sanasi on lamppu, joka 
valaisee askeleeni, se on valo 
minun matkallani” (119:105).
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mahdollisimman moni ahtaalla oleva voisi 
löytää toivon paremmasta tulevaisuudesta 
ja kokea rauhaa pelkojen keskellä. Jumalan 
antama rauha kestää taisteluiden keskellä-
kin eikä häviä silloinkaan, kun ihminen 
joutuu kohtaamaan kuoleman silmästä 
silmään.

Jumalan valtakunta on rauhan valtakun-
ta. Siksi on tärkeää rukoilla sen valtakun-
nan tulemista Afganistaniin.

– Ihmisillä ei ole valtaa tuoda rauhaa 
Afganistaniin, vain Jumala voi tehdä sen, 
Noorullah Noor sanoo.

24    Sansa 

Joulurauhaa
Afganistaniin SAT-7 
Parsin kautta
Jos Afganistanin tilanne koskettaa 
sinua ja haluat olla mukana välittä-
mässä maahan sanomaa rauhasta, 
voit tehdä sen Sansan joulukerä-
yksen kautta. Keräyksellä tuetaan 
SAT-7 Parsin työtä Afganistanissa. 
Mikäli keräys tuottaa ohjelmatuotan-
totarvetta enemmän, tuki ohjataan 
kanavan katsojavuorovaikutustyö-
hön.

Osallistu kampanjaan
nettisivuillamme:
sansa.fi/lahjoituskohteet/afganistan

”RUKOILKAA MEIDÄN 
PUOLESTAMME,
ETTÄ PÄÄSEMME

MAHDOLLISIMMAN
PIAN TURVAAN.”

Televisio-ohjaaja ja -tuottaja Mikael Tunér selittää TV-studion ohjaamossa Sansan tukijoille, kuinka TV-ohjelma toteutetaan. 
Seurakunnat, jotka ovat kiinnostuneita kurkistamaan SAT-7 Pars -ohjelmatuotannon kulissien taakse IRR-TV:n studiolla Keravalla, 
voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen mikael.tuner@sansa.fi

– Ihmiset eivät ole menettäneet vain toi-
voaan, vaan myös työpaikan ja sen myötä 
koko elämänsä. Heillä ei ole mitään jäljellä. 
Esimerkiksi entinen insinööri saattaa jou-
tua kadulle kerjäämään.

– Jos talibanit saavat pitää vallan, Afga-
nistanin tulevaisuus on synkkä, sillä heidän 
tapansa ja lakinsa eivät kehitä maata. Afga-
nistanin lapsilla ei ole tulevaisuuden toivoa, 
kun heiltä viedään mahdollisuus opiskella, 
Noor suree.

Vain Jumala
voi tuoda rauhan

Monet afgaanikristityt ovat pyytäneet 
muistamaan heitä rukouksin.

”Rukoilkaa meidän puolestamme, että 
pääsemme mahdollisimman pian turvaan. 
Päivä päivältä kuolema lisääntyy kotimaas-
samme”, eräs SAT-7 Parsin katsoja vetoaa.

Afganistan tarvitsee esirukouksia, että 
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"Kirjoitan tämän, mitä sydämessäni on, silmät täyn-

nä kyyneleitä. Kirjoitan täydellisen hämmennyksen kes-
kellä, kun niin monet sydämet ovat särkyneet, niin monet 

elävät ilman toivoa ja ovat täynnä surua. 
Ennen näitä päiviä oli niin monta vuotta surua ja sotaa, 
mutta joskus myös iloa. Koin näinä vuosina paljon erilaisia 

asioita, joita pystyn tuskin ajattelemaan. En voi kuiten-
kaan sanoa, että elämämme olisi ollut vain surua. Oli myös 

hyviä aikoja, vaikkakin lyhyitä. Kun ajattelen niitä aikoja 
nyt, ne tuntuvat täysin eri maailmalta. Se oli maailma, 
jossa kaikki oli toisin, jossa tunsin rauhaa ja naurua ja koin 

eläväni. Se oli vähän kuin taivas.
15. elokuuta Taliban valtasi maamme. Se oli unelmieni 
loppu. Menetin toivoni – aivan kuin kaikki ovet olisivat 
menneet kiinni nenäni edestä. Kansa pelkäsi, kun uutisis-

sa kerrottiin, että presidentti oli paennut maasta. Ihmiset 
menettivät 
toivonsa ja olo-
suhteet muut-
tuivat erittäin 
vaikeiksi. 

Minulla ei ole enää voimia puhua. Kirjoitan tämän kirjeen 

ilmaistakseni kynäni kautta sen tuskan, jota tunnen ja 
tehdäkseni teidät tietoisiksi miljoonien afgaanien kärsi-
myksistä.
Halusin poliitikoksi. Mutta luulen, että minulla ei ole tu-
levaisuutta, koska uuden järjestelmän mukaan tytöt ja 

"Me olemme loukussa 
burkan sisällä."

naiset eivät saa yhtäläisiä oikeuksia eikä naisilla ole asian-

mukaista paikkaa yhteiskunnassa. Naisten oikeuksien saa-

miseksi taisteltiin 20 vuotta. Ja vain muutamassa päivässä 

kaikki, mitä oli rakennettu, oli hävitetty maan tasalle.
En näe, että minulla tai muilla afgaanitytöillä voisi olla 
valoisa tulevaisuus. Me olemme loukussa burkan sisällä, 

jonka pienen aukon läpi pystymme kurkistamaan kuin 
vankilan ikkunan kaltereiden läpi ja jotenkin elämään elä-

määmme.
Onko tämä elämää? Onko tämä inhimillisyyttä? Elämä, 
jossa olet kuin vanki, ja vapaus koittaa vasta seuraavassa 

maailmassa.
Minulla oli monia unelmia, mutta ne ovat kaikki kuolleet.
Pyydän teitä auttamaan, että ääneni tulisi kuuluviin kaik-

kialla maailmassa. Meillä ei ole voimaa elää tässä maassa.

Tulevaisuutemme on teidän käsissänne. Pelastakaa mei-
dät tästä vankilasta – emme voi enää joutua vangeiksi.”

Koskettava kirje afgaanitytöltä:
”Pelastakaa meidät
tästä vankilasta”

Armineh (nimi muutettu) kirjoitti SAT-7 
Pars -kanavalle koskettavasti itsensä 
ja muiden afgaanityttöjen vaikeasta 
tilanteesta. Kirjeen on kääntänyt eng-
lannista suomeksi Elina Uusikylä.
Kuva: Shutterstock

SAT-7 Pars on rohkaissut ahdingossa olevia afgaaneja
Talibanin valtaannousun jälkeen tv-ohjelmien

välityksellä ja esirukouksin. Sansan joulukeräyksellä
tuetaan kanavan darinkielistä ohjelmatuotantoa.

Lisätietoa keräyksestä: sansa.fi/lahjoituskohteet/sat7pars
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 Palautteita maailmalta

  ALGERIA
Isäni on ei-kristitty 
johtaja 
"Kasvoin pienessä kylässä, eikä elämä ollut 
helppoa. Perheeni on konservatiivinen ja isäni 
ei-kristitty uskonnollinen johtaja. En koskaan 
uskaltanut kysyä Jumalasta – ennen kuin päi-
vänä, jolloin katsoin SAT-7:n ohjelmaa. Otin 
yhteyttä kristittyyn johtajaan, joka kutsui minut 
kirkkoon, ja siellä annoin elämäni Jeesukselle. 
Kun perheeni kuuli, että minusta on tullut Kris-
tuksen seuraaja, isä ajoi minut kotoa pois yli 
vuodeksi. Ju-
mala käytti äi-
tiäni vakuutta-
maan isä siitä, 
että jokainen 
voi valita itse 
uskontonsa."
SAT-7

  AFGANISTAN
Toivomme on pirstaleina

"Haluaisin kysyä teiltä neu-
voa meille, jotka olemme 
tulleet tai jotka haluamme 
tulla uskoon tv-kanavanne 
välityksellä. Afganistan ei ole 
turvallinen maa, ja kätemme 
ovat sidotut. Olen katsonut 
ohjelmianne kaksi vuotta 
ja haluan katsoa edelleen. 
Mutta enää emme pysty kes-
kustelemaan kanssanne. 
Talibanit ovat kaapanneet 
vallan, ja toivomme on pirs-

taleina. Olen työteliäs ihmi-
nen. Haluan itse valita, mitä 
Jumalaa palvon, enkä vain 
seurata vanhempiemme ju-
malaa. Halusin etsiä ja löytää 
oikean, paremman tien, mut-
ta nyt en voi tehdä mitään. 
Tapahtukoon Herran tahto, 
mikä ikinä se onkaan."
SAT-7 Pars

"Kuuntelen säännöllisesti oh-
jelmaanne. Saan siitä valtavasti 
toivoa, rauhaa ja inspiraatiota. 
Olen lapseton nainen, monien 
avioliittovuosien jälkeen yhä 
lapseton. Viime viikkoina olen 
oppinut Toivoa naisille -ohjel-

  INTIA
Olen oppinut uutta ohjelmastanne 

masta Jumalan ylistämisen 
merkityksestä. Ymmärsin, 
kuinka meidän pitäisi riemui-
ta Jumalasta, Luojastamme. 
Innostuin oppiessani Juma-
lan ihmeellisestä suunnitel-
masta, joka on tässä maail-
massa Johannes Kastajan 
syntymän ja Jeesuksen Kris-
tuksen syntymän taustalla. 
Olin niin onnellinen. Pyydän 
teitä rukoilemaan puolestani, 
että myös minun elämässäni 
Jumalan suuri suunnitelma 
tulee täyttymään. "
TWR-Intia, orija

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.
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 Palautteita maailmalta

"Olen ihanien, 3–10-vuoti-
aiden lasten äiti. Rukoilen 
usein näin: ”Hyvä Jumala, en 
ole koskaan ennen ollut äiti. 
Lapseni ovat lahja Sinulta. 
Opeta minulle, kuinka saan 
heidät johdettua Sinun luok-
sesi.” En aina ymmärrä lap-
siani. Silloin olen kärsimätön, 
vihainen ja torun heitä. Yhte-
nä päivänä kuulin ohjelman 
lasten kasvatuksesta. Nais-
juontaja sanoi, että lapset 
eivät pysy kanssamme ikui-
sesti. He ovat vanhempiensa 
luona vain siihen asti, kunnes 
lähtevät opiskelemaan. Sil-
loin he lentävät luotamme 
pois kuin linnut. Miksemme 
siis olisi heidän kanssaan ja 

  MONGOLIA
Juontaja oli oikeassa!

  JAPANI
Olen kotona
saattohoidossa

viettäisi laatuaikaa, kun he 
ovat vielä pieniä? Juontaja oli 
oikeassa! Nyt koetan viettää 
laatuaikaa lasteni kanssa ja 
kuunnella heitä, vaikka oli-
sinkin väsynyt tai harmissani. 
Kiitos, että autoitte minua 
ymmärtämään tämän."
Wind FM, FEBC

"Tänään kuuntelin viimeiset 
kaksi jaksoa Jukka Norvan-
non Vanhan testamentin 
opetuksista Malakian kir-
jasta. En tarkkaan muista, 

  SUOMI
Itkin ja kuuntelin

"Sairastan parantu-
matonta syöpää ja 
olen nyt kotona saat-
tohoidossa. Aikaa on 
jäljellä vain vähän. 
Vaikka kärsin kovasti 
joka päivä, FEBC:n 
kuunteleminen on 
minulle suuri ilo. Kak-
si kuukautta sitten 
minut kastettiin ko-

tona. Nyt olen vuoteenoma ja luen Raamattua 
joka päivä. Koska uskoni Jeesukseen on niin 
nuori, en ole oikein ehtinyt elää kristittynä enkä 
ole tuntenut Jeesusta vielä vahvasti. Nyt voin 
ainoastaan rukoilla, että parantuisin. Kaipaan 
varmuutta, että Jeesus Kristus on aina kanssa-
ni. Kiitos, että neuvotte minua." FEBC

Lähetys käynnissä
Intia / Mongolia / 

Turkki / I
ran

Etiopia / Thaimaa / Venäj
ä / Marokko

Afganistan 
/ Japani /

 Kiina / Irak

milloin aloitin kuuntelemaan 
lähetyksiä netistä, ihan VT:n 
alusta. Useampi vuosi on 
mennyt, kun järjestyksessä 
olen edennyt. Tänään sain 
kuitenkin sen päätökseen ja 
innolla siirryn UT:n puolelle! 
Nämä viimeiset kaksi jaksoa 
olivat Jumalan suoraa pu-

hetta minulle ja elämäntilan-
teelleni. Väsyneenä huolten 
alla sain kuulla juuri sitä, mitä 
Isä halusi minulle sanoa. 
Lämmin kiitos siitä! Itkin ja 
kuuntelin lohduttavia Jukan 
sanoja. Se oli balsamia sydä-
melleni! Siunausta tärkeään 
työhönne!"

Raamattu
kannesta kanteen
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rja, som kommer från Borgå och 
nu bor i huvudstadsregionen, är 
utbildad barnträdgårdslärare och 
pedagogie magister. Hon har ar-
betat på Sansa sedan 2011. Erja 
har haft uppgifter inom såväl 

förvaltningen som planeringen och upp-
följningen av arbetet utomlands. Dessutom 
har hon varit Sansas kontaktperson i Bor-
gå stift och medlem i Missionskommittén. 
Under de senaste tre åren har tyngdpunk-
ten för hennes arbete legat i synnerhet på 

utveckling av utvärderingen av Sansas ar-
bete utomlands samt media- och publik-
undersökningar. Tillsammans med medie-
forskare Eila Murphy har hon bl.a. hjälpt 
Sansas samarbetspartner FEBC-Kambodja 
och FEBC-Mongoliet samt teamen inom 
Hopp för kvinnor -arbetet i Indonesien att 
utveckla uppföljningen och växelverkan 
med allmänheten.

− I mitt arbete på Sansa har jag på ett 
brett plan fått bekanta mig med mediamis-

sionsarbetet som utförs i världen. Samtidigt 
har jag funderat mycket på mitt eget mis-
sionskall, som har blivit starkare under de 
senaste åren. Jag är ivrig över den här nya 
möjligheten, men såklart också lite nervös 
över allt det nya. Lyckligtvis bärs jag av bö-
ner när jag reser ut, säger Erja Tillgren.

MediaWorks betjänar i synnerhet or-
ganisationen Operation Mobilisation, 
som är verksam i över hundra länder. Me-
diaWorks, som befinner sig i Österrike i 

Mediamission Budbärarnas (Sansa) missionskandidat Erja Tillgren förbereder sig för att  
tjäna inomMediaWorks (f.d. OM EAST) i Österrike från och med början av år 2022.

Erja kommer att arbeta med utbildnings- och utvecklingsuppgifter inom MediaWorks
mediearbete och med samarbetsorganisationernas lokala team i Wien.

E

Kärleken till missionen 
mognade till en resa 
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närheten av Wien, är en global stödenhet 
inom digitala och tryckta medier för mis-
sionsteam i olika länder.

- Jag är tacksam till Gud för att han ledde 
mig till en plats som passar mig! Jag har bu-
rit missionsarbetet i mitt hjärta redan i tio-
tals år. Intresset började med mitt uppvak-
nande som världsförbättrare i tonåren och 
fördjupades under studietiden tack vare 
min verksamhet inom Studenternas mis-
sionsförbund och åren jag tillbringat i olika 
kulturer. Under Sansa-åren har kärleken till 
missionen mognat till ett kall att själv resa 
ut. Och trots att jag känner mig väldigt liten 
inför min missionsuppgift, är det tryggt att 
veta att vi har en stor Gud som, samtidigt 
som han kallar, även utrustar för uppgiften. 
Sansa hittade också sändande församlingar 
åt mig, så jag vet att jag är privilegierad även 
i det avseendet. 

I förhållande till sin storlek har Sansa 
färre missions- och projektanställda än 
många andra missionsorganisationer inom 
kyrkan. Enligt verksamhetsledare Arto 
Antturi genomförs mediamissionsarbetet 
huvudsakligen av lokala invånare på deras 
eget språk.

− Därför sänder vi ut finländska mis-
sionärer endast för noggrant avgränsade 
specialuppdrag. Vi gläder oss över att Erjas 
kunnande behövs i MediaWorks arbete. Av 
Sansas nuvarande missionsanställda arbe-
tar Jari Vähäsarja på samma organisation, 
berättar Antturi.

Erja Tillgren deltar på hösten i Missions-
föreningen Såningsmannens missionskurs. 
Sansas styrelse behandlar sändningsbeslu-
tet vid sitt möte i november, och avresan 
till Österrike beräknas ske i början av 2022.

Evangeliet, det goda budskapet om Jesus, har beskrivits 
i form av en paradox. Med paradox avses ett uppenbart 
motstridigt påstående som dock uttrycker något som är 
verkligt. Jesus undervisade själv med hjälp av paradoxer, 
till exempel: ”Den som finner sitt liv skall mista det, och 
den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det” 
(Matt. 10:39). 

Det har sagts att det allra viktigaste, som gäller livet 
och att existera, måste uttryckas med hjälp av paradoxer. 
Det här är en insikt som är gemensam för hela mänsk-
ligheten, inte bara en observation som gäller kristendo-
men. Olika religioners heliga skrifter lär ut att verklig 
visdom framstår som galenskap, verklig fullhet som 
tomhet, att mjukt vinner över hårt och att svaghet är 
starkare än styrka.

Även aposteln Paulus gillade paradoxer, eftersom 
han hade mött den uppståndne Kristus. Det mötet fick 
Paulus liv att ändra riktning. Han avstod med glädje 
från det han tidigare hade betraktat som visdom och 
styrka. Nu framstod allt det endast som avskräde. Han 
skriver: ”Därför vill jag helst skryta med min svaghet, 
så att Kristi kraft kan omsluta mig. - - Ty när jag är svag, 
då är jag stark.” (2 Kor 12:9).

Gud föddes som människa, Ordet blev kött. Kristus 
blev fattig för vår skull, så att hans fattigdom skulle göra 
oss rika. Kraften blir fullständig i svaghet. Därför kan 
inte en stolt människa nå Gud. Förnuftet måste ödmjuka 
sig för att visdom ska kunna uppstå. Sanningen kan inte 
främjas med tvång och våld. Missionsarbete kan inte 
utföras med svärd.

Det här är en verkligt god nyhet! En budbärare be-
höver inte lägga till något till det budskap han eller hon 
förmedlar. Det är inte budbäraren som är viktig, utan 
budskapet. Därför söker sig Sansas mediamissionsar-
bete till platser där det finns svaga, fattiga, utstötta och 
bortglömda. För precis som vatten, når också Guds evi-
ga ord, Jesus, de allra lägsta platserna dit ingen annan 
kommer. Han är livets fullhet, all kraft och den verkliga 
visdomen.

Arto Antturi
verksamhetsledare

"MITT EGET
MISSIONSKALL 

HAR BLIVIT 
STARKARE
UNDER DE
SENASTE
ÅREN."

Julens

Nu söker vi samarbets- 
församlingar åt
Erja Tillgren. 

Mer information:
Koordinator för globalt
missionsarbete
Helmi Mikkola,
tfn 050 564 3511
e-post helmi.mikkola@sansa.fi

Text: Marja Soikkeli 
Bild: Jari Vähäsarja

fantastiska 
paradox

En arbetsplats med utsikt över media-
mission öppnade sig för Erja Tillgren vid 
MediaWorks. I oktober bekantade hon sig 
med sin blivande arbetsplats i Wien och 
hann stilla sig en stund vid finska försam-
lingens missionsljusstake. 
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Viitenumerot

Marraskuun Katso ihmistä -video puhuttelee

Tärkeimmät viitteet

Joulukeräys mediatyöhön Afganistanissa
Sansan mediatyön yleiskannatus
Katso ihmistä! -mediatyö globaalisti
Rkk-sovelluksen kehitystyö

sansa.fi/lahjoituskohteet/rkksovellus

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2020/1017

sansa.fi/lahjoituskohteet/sat7pars

Lahjoita

toivon ja

rauhan

sanomaa.

Toivo toivottomalle -     
     rauha rauhattomalle

Eri puolilla maailmaa joulua 
vietetään hyvin erilaisissa mer-
keissä: myös toivottomuuden ja 
rauhattomuuden ilmapiirissä. 
Katseemme kääntyvät tänä jouluna eri-
tyisesti lähimmäisiimme Afganistanissa. 

SSAT-7 Parsin kristilliset ohjelmat tuovat 
Keski-Aasiaan rauhan sanomaa. Kanavan 
henkilökunta viestittää katsojille jatkuvasti, 
ettei heitä ole unohdettu ja että heidän 
puolestaan rukoillaan. 

Sansalla on menossa joulukeräys SAT-7 
Parsin nyt erityisen tärkeälle työlle. 

Kiitos lahjastasi!Kiitos lahjastasi!

"Seuraavaa osuutta, muurista ul-
konevan suuren tornin kohdalta 
Ofelin muuriin asti, korjasivat te-
koalaiset. Hevosportilta eteen-
päin olivat työssä papit, kukin 
oman talonsa kohdalla. Sitten 
työskenteli Sadok, Immerin poika, 
oman talonsa kohdalla..."     
Neh. 3:27-29

Sansa on tuomassa Raamattu 
kannesta kanteen -sovelluksen 
aivan uudelle tasolle vuoden 
2021 loppuun mennessä. 

PitPitkään suunniteltu uusi Rkk-
sovellus on vihdoin tuotannos-
sa. Vanha sovellus on toteutet-
tu vapaaehtoisten panoksella. 
Viime aikoina se ei ole monella 
enää toiminut. 

Vanhaa sovellusta on mah-
dotonta enää korjata tai 
päivittää, joten päädyimme 
jo vuosi sitten suunnittele-
maan kokonaan uutta so-
vellusta käyttäjäpalautteen 
siivittämänä. Tämä mittava 
hanke tarvitsee kuitenkin 
mittavasti varoja. Lue lisää 
uuden sovelluksen ominai-
suuksista ja lahjoita:Nehemian aikoina kullakin oli teh-

tävää. Rakennetaan rukouksin suo-
jamuuria Afganistanin kristityille.

Voit auttaa Rkk-sovelluksen valmistumisessaSuojamuuri  
rakenteilla

“Oman rauhani minä
annan teille, en sellaista
jonka maailma antaa.”

Joh. 14:27

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 92003
Puhelin 0600 18808, veloitus 15,23 + pvm

Olet jo varmaan nähnyt Sansan Katso ih-
mistä -videoita. Marraskuun video ei kerro 
yksilön tarinaa, vaan siinä vaikeuksissa 
elävät Iranin kristityt lapset rukoilevat af-
gaanien puolesta. Katso koskettava video:

7111 92003
2222 33338
7777 10092
7111 00642
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16.1. MÄNTTÄ-VILPPULA 
Mäntän kirkko, Länsitorinkatu 
2, klo 10 messu, saarna Marko 
Pihlajamaa. Messun jälkeen seu-
rakuntatalolla lähetystilaisuus, 
Pihlajamaa.

HELMIKUU
15.2. JÄRVENPÄÄ Vanhakirkko 
(Oliivi), Kirkkotie 2, klo 14 Medialä-
hetyspiiri, Afganistanin tilanne ja 
SAT-7 Parsin tv-työ, Mikael Tunér. 

20.2. JÄMSÄ Kirkko, Koskentie 
30 A, klo 10 messu, saarna Marko 
Pihlajamaa. Messun jälkeen seu-
rakuntakeskuksessa, Koskentie 30 
C, kirkkokahvit ja kaksi raamattu-
tuntia, Pihlajamaa. Yhteistyössä: 
Jämsän seurakunta, Medialähetys 
Sanansaattajat ja Uusheräys.

JOULUKUU
3.12. HELSINKI/Vuosaari Kirkko, 
Satamasaarentie 7, klo 18 Kunin-
kaan ilta, Marko Pihlajamaa.

4.12. SEINÄJOKI Vapaakirkko, 
Koulukatu 47, klo 16 Kansainväli-
nen joulujuhla, Joulupuhe, David 
Ezzine (seniori).

TAMMIKUU
6.1. HÄMEENKYRÖ Kirkko, Härki-
kuja 13, klo 10 messu, saarna Mar-
ko Pihlajamaa. Messun jälkeen 
Isopappilassa, Yrjö-Koskisentie 6, 
ruokailu ja kahvit, raamatunope-
tusta, Pihlajamaa.

Tapahtumia HUOM!
Muutokset

mahdollisia.
Löydä ajantasaiset

tapahtuma- ja
vierailutiedot

nettisivuiltamme
osoitteesta:

sansa.fi/tapahtumat.

Viitenumerot

Marraskuun Katso ihmistä -video puhuttelee

Tärkeimmät viitteet

Joulukeräys mediatyöhön Afganistanissa
Sansan mediatyön yleiskannatus
Katso ihmistä! -mediatyö globaalisti
Rkk-sovelluksen kehitystyö

sansa.fi/lahjoituskohteet/rkksovellus

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2020/1017

sansa.fi/lahjoituskohteet/sat7pars

Lahjoita

toivon ja

rauhan

sanomaa.

Toivo toivottomalle -     
     rauha rauhattomalle

Eri puolilla maailmaa joulua 
vietetään hyvin erilaisissa mer-
keissä: myös toivottomuuden ja 
rauhattomuuden ilmapiirissä. 
Katseemme kääntyvät tänä jouluna eri-
tyisesti lähimmäisiimme Afganistanissa. 

SSAT-7 Parsin kristilliset ohjelmat tuovat 
Keski-Aasiaan rauhan sanomaa. Kanavan 
henkilökunta viestittää katsojille jatkuvasti, 
ettei heitä ole unohdettu ja että heidän 
puolestaan rukoillaan. 

Sansalla on menossa joulukeräys SAT-7 
Parsin nyt erityisen tärkeälle työlle. 

Kiitos lahjastasi!Kiitos lahjastasi!

"Seuraavaa osuutta, muurista ul-
konevan suuren tornin kohdalta 
Ofelin muuriin asti, korjasivat te-
koalaiset. Hevosportilta eteen-
päin olivat työssä papit, kukin 
oman talonsa kohdalla. Sitten 
työskenteli Sadok, Immerin poika, 
oman talonsa kohdalla..."     
Neh. 3:27-29

Sansa on tuomassa Raamattu 
kannesta kanteen -sovelluksen 
aivan uudelle tasolle vuoden 
2021 loppuun mennessä. 

PitPitkään suunniteltu uusi Rkk-
sovellus on vihdoin tuotannos-
sa. Vanha sovellus on toteutet-
tu vapaaehtoisten panoksella. 
Viime aikoina se ei ole monella 
enää toiminut. 

Vanhaa sovellusta on mah-
dotonta enää korjata tai 
päivittää, joten päädyimme 
jo vuosi sitten suunnittele-
maan kokonaan uutta so-
vellusta käyttäjäpalautteen 
siivittämänä. Tämä mittava 
hanke tarvitsee kuitenkin 
mittavasti varoja. Lue lisää 
uuden sovelluksen ominai-
suuksista ja lahjoita:Nehemian aikoina kullakin oli teh-

tävää. Rakennetaan rukouksin suo-
jamuuria Afganistanin kristityille.

Voit auttaa Rkk-sovelluksen valmistumisessaSuojamuuri  
rakenteilla

“Oman rauhani minä
annan teille, en sellaista
jonka maailma antaa.”

Joh. 14:27

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 92003
Puhelin 0600 18808, veloitus 15,23 + pvm

Olet jo varmaan nähnyt Sansan Katso ih-
mistä -videoita. Marraskuun video ei kerro 
yksilön tarinaa, vaan siinä vaikeuksissa 
elävät Iranin kristityt lapset rukoilevat af-
gaanien puolesta. Katso koskettava video:

7111 92003
2222 33338
7777 10092
7111 00642

25.11.2021 – 28.2.2022

6.1. JOENSUU/Pielisensuu Kirk-
ko, Huvilakatu 8 B, klo 10 messu, 
saarna Marja Soikkeli. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus, Medialähetystyön kuulu-
misia Intiasta, Soikkeli.

6.1. KUOPIO/Alava Kirkko, Kei-
häskatu 5, klo 11 messu, saarna 
Mervi Viuhko. Messun jälkeen me-
dialähetystilaisuus seurakuntasa-
lissa, Viuhko.

6.1. LAIHIA Kirkko, Laihiantie 37, 
klo 10 messu, saarna Arto Antturi. 
Messun jälkeen lähetystilaisuus, 
Antturi. 

Rauhallista joulua
ja siunattua
uutta vuotta

2022! 
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Pieni askel sinulle, suuri lahjan saajalle
KUUKAUSILAHJOITTAMINEN

Lapsuudessa säästettiin usein säästöpos-
suun. Muutama lantti kuussa ei pienistäkään
viikkorahoista tuntunut pahalta. Lopulta kertyi riittävästi 
isoon ostokseen, ja säästämisen periaate tuli tutuksi.

PPöydällä maleksiva säästöpossu muistutti jatkuvasti tar-
peesta kartuttaa. Se kuvaa hyvin myös kuukausilahjoitta-
mista. Kuukausilahjoitus e-laskulla on vaivaton tapa tukea 
lähetystyötä, mutta se toimii suoraveloituksenakin. Pienikin 
säännöllinen tuki voi merkitä suuria asioita radio-ohjelman 
kuuntelijalle tai televisio-ohjelman katsojalle.

Kuukausilahjoittajana saat kerran vuodessa raportit sekä 
lahjoituksistasi että lahjoituskohteen uutisista. Kuukausi-
lahjoittajana olet medialähetyksen kumppani.

Tule mukaan lomakkeella: sansa.fi/kuukausilahjoitus
tai soita Pirjo Hyövälti: 050 564 3541 tai sähköpostitse 
erkki.salo@sansa.fi.

Yleiskannatus
Aasia
Afrikka
Arabiankielinen työ
Indonesia
Intia
IIran
Israel
Japani
Kambodža
Keski-Aasia

MIKÄ MEDIALÄHETYSTYÖN
KUUKAUSILAHJOITUSKOHDE ON MIELEISIN?

Kohteiden esittelyt: sansa.fi/lahjoituskategoria/kohteet

Kiina
Kroatia
Kätketyt aarteet
Mongolia
Rkk-ohjelmat
SAT-7
ThaimaaThaimaa
Toivoa naisille
Turkki
Vainotut kristityt
Venäjä

Medialähetys saa aikaan

muuttunutta

elämää.
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