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PÄÄKIRJOITUS

Mikä on se sanoma,
jota me julistamamme?
Medialähetysjärjestömme IRR-TV
tavoittaa miljoonia ihmisiä evankeliumin sanomalla joka päivä kymmenissä eri maissa.
Mutta mikä on lähetystyömme
ydinsanoma. Epäilemättä vastaus löytyy Johanneksen evankeliumin sen
kolmannesta luvusta.

Johannes

Se kuuluu näin: "Sillä niin on Jumala
rakastanut maailmaa, että hän antoi
ainokaisen poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo hukkuisi..." Joh 3:16
Ei ole ihmistä maan päällä, jota Jumala ei rakastaisi, ei ainoatakaan... Se,
että me olemme kaikkivaltiaan Jumalan rakkauden kohteina on jotain aivan
sanoinkuvaamattoman valtavaa. Tätä
Jumalan rakkautta me julistamme!
Johannes jatkaa: "Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että
maailma hänen kauttansa pelastuisi..."
Joh.3:17
Jumalan ensimmäinen sana langenneelle ihmiselle ei ole "Tekosi tähden Minä sinut tuomitsen".
Päinvastoin, Jumala sanoi "Lähetin
poikani pelastamaan sinut synneistäsi!" Mikä ihana ja vapauttava sanoma!

Paavali

Jumala uskoi meille sovituksen
sanan. Paavali sanoi: " Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä
kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan..." II Kor.5:19
Jumalan sydän tulvi rakkautta langennutta ihmistä kohtaan, kun hän
päätti lähettää Poikansa maailmaan
"etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on!" Luuk. 19:10. Voiko olla sen
suurempaa ja ihanampaa sanomaa!

Daavid

Kuningas Daavid koki samaa, kun
hän kirjoitti psalmin 103. "Kiitä Herraa

minun sieluni ja kaikki, mitä minussa
on hänen pyhää nimeään...hän, joka
antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, joka
lunastaa sinun henkesi tuonelasta, ja
kruunaa sinut armolla ja laupeudella..."
Tämä on se ihmissydämiä muuttava sanoma, jota me julistamme kaikkialla, minne Jumala meidät johdattaa.
Aamuisin kokoonnumme henkilökuntana rukoilemaan ja rakentumaan
Jumalan Sanasta.
Aamuhetket pitävät sisällään myös
terveisiä työmme eri osastoilta ja lähetyskohteista.

Virvoituksen hetkiä

Nämä hetket tuovat työn keskelle
virvoitusta ja rohkaisua kuullessamme siitä, mitä Jumala on tehnyt eri
työsaroilla. Mikään ei korvaa sellaista
uutista, kun saamme kuulla, että joku
on ottanut Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena Pelastajanaan esim. islamilaisessa maailmassa, Israelissa, Aasiassa
tai päämissioalueellamme Venäjällä.
Raamattu sanoo Psalmien kirjassa
seuraavasti: ”Palvelkaa häntä iloiten,
tulkaa hänen eteensä riemuiten.” (Ps.
100:2)
Tällä hetkellä suuret haasteet Jumalan elovainioilla odottavat kylväjiä
ja leikkaajia. IRR-TV:n osalta tämä tarkoittaa seuraavia asioita: meidän on
vastattava Itä-Ukrainan kutsuun, arabimaailman huutoon ”antakaa meille
evankeliumi” ja Jumalan omaisuuskansan tarpeisiin Israelin pyhällä maalla,
emmekä saa unohtaa myöskään suurta Venäjää ja sen kansaa, joka ei vielä
tunne Kristusta.
- Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Venäjän osalta se tarkoittaa
kirjallisuustyön tekemistä tällä hetkellä
niin tehokkaasti kuin mahdollista. Haluamme painaa Raamattuja, Johanneksen evankeliumeja ja missiokirjoja.
Näitä kaikkia on tälle vuodelle tilattu
yhteensä 700 000 kappaletta.
- Itä-Ukrainassa teemme työtä kuu-

meisesti sotatoimialueelle kohdennettua mediamissiota varten. Pyydän
sinua erityisesti rukoilemaan tämän
asian puolesta. Rukoile myös, että
sota päättyisi. Se on kestänyt jo kuusi
vuotta.
- Islamilaisissa maissa sanoma Jeesuksesta on sadoille miljoonille vielä
tuntematon, mutta käytämme kaiken
mahdollisen ”tulivoiman” sanoman
perille saattamiseksi. Käytössämme
on 16 satelliittia, jotka päivittäin lähettävät sanomaa arabikoteihin eri
kieliversioina.
- Juutalaistyön osasto tekee ansiokasta työtä Jumalan omaisuuskansan
parissa niin Israelissa kuin täällä pohjoisilla leveysasteillakin auttaen juutalaista kansaa löytämään Messiaansa.
Toivon, että tämänkertainen Itäportti-lehti, jonka olet vastaanottanut, olisi rohkaisuna sinulle, innostaisi
rukoilemaan yhä enemmän yhteisen
kristillisen medialähetystyömme puolesta ja meidän jokaisen puolesta, jotka
täällä palvelemme yhdessä kanssasi
Elon Herraa sukupolvemme elovainioilla.
Hannu Haukka
IRR-TV:n toiminnanjohtaja

OIKAISU
Itäportti-lehden tammikuun numeron
pääkirjoituksessa "Superjulkkis" väliotsikon
yhteydessä luki: ”Jos Jeesus eläisi tänään,
hän olisi aikamme superjulkkis.” Oikolukuvaiheessa sanat ”maanpäällä tänään”
epähuomioissa jäivät pois. Oikea sanamuoto on ”Jos Jeesus eläisi keskuudessamme
maanpäällä tänään, hän olisi superjulkkis”.
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Venäjällä painetun sanan voima on suunnaton
Kirjallisuuden painattaminen
Venäjän seurakuntien käyttöön
alkoi, kun Volgogradissa järjestettiin suurkaupunkimissio
vuonna 2003.
Missiota varten painettiin muutostarinoita sisältäviä Mahdollisuus
muutokseen -missiokirjoja. Vuosien varrella on painettu miljoonia
kappaleita missiokirjoja. Olemme
painattaneet myös Raamattuja, Uusia testamentteja ja Johanneksen
evankeliumeja. Niitä on levitetty n. 2
000 seurakunnan kautta eri puolille
Venäjää. Saamiemme tietojen mukaan seurakuntien työn tuloksena on
syntynyt n. 2 500 uutta seurakuntaa.
IRR-TV:n Venäjän-työn edustajan,
piispa Juri Ananjevin mukaan noin
40 Helluntaikirkon evankeliointiryhmää on käyttänyt kirjoja ihmisten
tavoittamisessa Euroopan puoleisella
Venäjällä sekä Siperiassa. Missiokirjaa
on käännetty myös Siperian alueen
kielille.
– Iloitsen siitä, että Suomen uskovien kustantamat kirjat ovat kulkeutuneet aivan Itä-Venäjän kaukaisimpiinkin kolkkiin, Tyynenmeren
rannikolle saakka. Siellä nämä ”evankelistat”, kirjat ryhmien ja uskovien
käsissä, ovat olleet isona tekijänä siinä, että monet ovat löytäneet tiensä
Jumalan tykö ja ottaneet Jeesuksen
vastaan, toteaa IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka.

Opiskelijaherätystä
Sahalinilla

Hengelliset kirjat ovat olleet
tärkeä evankelioimisväline Tyynenmeren rannikolla olevalla Sahalinin
saarella.
– Meille, jotka asumme kaukana
Venäjän suurista asutuskeskuksista,
on ollut suureksi siunaukseksi saada
IRR-TV:n painattamaa kirjallisuutta.
Kirjallisuus on mahdollistanut evankeliumin viemisen suurille joukoille
ihmisiä Kaukoidässä. Kirjallisuus on
meille kuin hyvä siemen, joka kyl-
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Hannu Haukka ja Juri Ananiev siperialaisessa kirjapainossa vastaanottamassa missiokirjallisuutta.

vetään maahan, ja kuin leipä, jota
jaamme ihmisille, kertoo Itä-Siperian
alueen Helluntaiunionin piispa Pjotr
Jarmoljuk.
Suomalaiset ovat kustantaneet
miljoonia hengellisiä kirjoja venäläisten evankelioimiseksi. Sahaliniin
on toimitettu mm. 20 000 Uutta testamenttia, missiokirjoja sekä suurella
tekstillä painettuja Uusia Testamentteja ja taskukokoisia opiskelijoille
suunnattuja Johanneksen evankeliumeja. Viime aikoina yliopistot ovat
avautuneet evankelioimisryhmille,

ja monet opiskelijat ovat tulleet uskoon.
– Suuri kiitos teille, että olette
halunneet tukea meitä tässä työssä
kirjallisuuden muodossa. On suuri
siunaus saada olla yhteistyössä kanssanne, Jarmoljuk sanoo.

Ihmiset kaipaavat muutosta

Kirjat on painettu siperialaisessa
kirjapainossa. Kustannusliikkeen johtaja Irina Garabanova kertoo, että he
mielellään painattavat ja kääntävät
IRR-TV:n tilaamia missiokirjoja, joita

on tähän mennessä painettu yli 7
miljoonaa.
Kirjallisuutta tarvitaan Venäjällä
jatkuvasti lisää, sillä maassa on edelleen paljon ihmisiä, jotka eivät ole
kuulleet evankeliumia. Monet kamppailevat erilaisten ongelmien, kuten
alkoholismin kanssa, ja tarvitsevat
sanomaa muutoksen mahdollisuudesta, jonka Jumala voi antaa.
– Ehkä enemmän kuin koskaan
aiemmin ihmiset Venäjällä etsivät
ja kaipaavat. Vielä on mahdollisuus
viedä ja jakaa Jumalan sanaa. Se on

meidän kutsumuksemme ja tehtävämme, toteaa IRR-TV:n ohjelmajohtaja Laura Haukka.
Hannu ja Laura Haukka toteavat,
että IRR-TV painattaa hengellistä kirjallisuutta Venäjälle niin kauan kuin
sen jakaminen on mahdollista.

Jokainen kirja on
merkityksellinen

Vuoden 2019 aikana painatimme
Venäjän seurakuntien pyynnöstä 1
220 000 kappaletta Uusia testamentteja, Johanneksen evankeliumeja ja

missiokirjoja. Kirjallisuutta jaettiin eri
puolilla Venäjää oleviin seurakuntiin,
joiden toiminta-alue ulottuu Uralilta
Tyynen valtameren rannikolle. Tälle
vuodelle on tullut pyyntöjä yhteensä
700 000 kirjan painattamisesta.
– Painatamme kaiken, mitä pystymme, mutta se vaatii taloudellista
tukea. Kassassamme harvoin on tarvittavaa rahaa.
Meillä ei ole riittävästi resursseja
toteuttaa esimerkiksi kaikkia missioita, joita pyydetään. On totta, että
kirjatilausten määrä voi tuntua äkkiseltään suurelta. Mutta yhdelläkin
kirjalla on suuri merkitys, eikä sen
painattaminen maksa kuin 1–1,50
euroa sisältäen rahdin.
– Jokainen kirja voi merkitä yhden ihmisen pelastumista. Hän voi
tulla uskoon saadessaan käsiinsä
konkreettista luettavaa materiaalia,
jossa on Jumalan sanaa ja tiekartta
uuteen elämään Jeesuksessa. Puhumme ihmisestä, yhdestä yksilöstä
ja yhdestä kirjasta, jonka sinä yksilöihmisenä voit kustantaa, ja sen jälkeen
Jumala tekee mitä on ihmiselle mahdotonta, pelastuksen ihmeen, Hannu
muistuttaa.
ITÄPORTTI-lehden toimitus
ITÄPORTTI Maaliskuu 2020
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Itä-Ukrainan missiojohtajat valmistelukokouksessa

Tätä olen odottanut koko elämäni
BURJATIA
Helmikuun 18,
2020 oli suuri päivä
itäsiperialaisen burjaatiheimon keskuudessa. IRR-TV:n toimeksiantona ja rahoittamana siperialaisesta
kirjapainosta valmistui 20 000 "Mahdollisuus muutokseen"
missiokirjaa burjaatin
kielellä.

Itä-Ukrainan mediamissio lähestyy
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Yhteistyössä ukrainalaisten seurakuntien pastoreiden, piispojen
ja missiokoordinaattori Gennadiy
Mokhnenkon kanssa medialähetysjärjestö IRR-TV on valmistellut
mediamissiota sotatoimialueella
kahden vuoden ajan.
Jos Jumala suo missio käynnistyy kesäkuussa. Sota on vaatinut yli
13 000 ukrainalaisen hengen kuuden vuoden aikana. Sotaa käydään
edelleen 600 kilometrin mittaisella
sotatoimialueella rajan molemmin
puolin.
Tämän vuoksi mission järjestelyt poikkeavat monellakin tavoin
tyypillisestä kaupunkimissiojärjestelyistä.
Missio on tarkoitus toteuttaa
tällä aktiivisella sotatoimialueelITÄPORTTI Maaliskuu 2020

la. Tästä syystä missiolle tyypilliset
työkalut ovat vain osittain käytettävissä.
Televisio ja radio ovat tehotyökaluja joiden peittoa on vaikea rajoittaa.
Yksin televisio tulee tavoittamaan lähes 10 miljoonaa asukasta mukaan lukien Harkovan,
Dnepropetrovskin (nyk. Dnipro) ja
Zaporižžjan kaupungit.
Mission ulottuvilla ovat myös
miehitetyt suurkaupungit Donetsk
ja Luhansk.
Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan vaan taistelumme on pimeyden voimia vastaan myös tässä
asiassa. Missio ei asetu kummankaan sotivan osapuolen puolelle,
vaan sen päämääränä on tavoittaa

ihmiset sovituksen sanomalla.
Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle: " Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä kanssa
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan".
Venäläiset ja ukrainalaiset ovat
olleet veljeskansoja runsaan vuosituhannen ajan.
Nykyisen ortodoksisen Venäjän
kansan ”juuret” löytyvät Ukrainan
maalta.
Pyydämme muistamaan rukouksin tulevaa Mahdollisuus muutokseen-missiota sotatoimialueella.
Ari Talja
Hannu Haukka

Nyt heimo on saanut
ensimmäisen evankelioivan kirjaerän omalla äidinkielellään. Tätä ennen
Burjatian seurakunnilla
ei ole ollut käytettävissä
evankelioivaa painotuotetta omalla äidinkielellään. Kiitämme ystäviä,
jotka ovat rukoilleet ja
tukeneet taloudellisesti
tätä kirjallisuus- ja evankeliointihanketta.
Burjaattien lisäksi
jakuutit myös saivat
evankelioivan missiokirjan omalla äidinkielellään.
Jakuutit ovat Sahan
tasavallan kansaa, ja he
ovat turkkilaisperäinen
etninen ryhmä, joka asuu
pääasiassa Jakutian alueella Siperiassa. Heitä on
noin puoli miljoonaa.
Burjaattien ja jakuuttien lisäksi heidän sukulaiskansa mongolialaiset
saivat oman missiokirjansa helmikuussa. Kirjaa
toimitetaan parasta aikaa
seurakuntien käyttöön.
Näin myös Mongolian
3,06-miljoonainen väestö
saa mahdollisuuden lukea evankeliumin omalla
kielellään.
Toimitus

Kuvissa juuri painosta
valmistuneet missiokirjat
Burjatiaan.

ITÄPORTTI Maaliskuu 2020
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IRR-TV:n Israel-osaston uutisia

Israelin taivasta halkoo raketit ja TV-signaalit
IRR-TV:n Israel-osasto on kokenut alkaneena vuonna monia
miellyttäviä yllätyksiä. Mediajärjestönä kamppailimme vuosia,
että saisimme sijaa edes jollekin
TV-kanavalle Israel- ja juutalaisaiheisille ohjelmille.
Pyysimme esirukousta ja kolkuttelimme monien kanavajohtajien
oville Israelissa ja Venäjällä, mutta
palasimme tyhjin käsin.

Saksalaiset nuoret kannustivat meitä
nostamaan Suomessakin äänemme
nousevaa antisemitismiä vastaan.
Oikealla kuvassa Elämän marssi -liikkeen
johtaja Jobst Bittner.

TV-työ avautui

Muutama vuosi sitten Jumala
alkoi kuitenkin vastata rukouksiimme ja kaipaukseemme. Kun Venäjän
lainsäädäntö muuttui vihamieliseksi
evankeliumin julistamiselle, niin yhtäkkiä saimme yhteydenoton kaupalliselta KrikTV:ltä, joka halusi näyttää
Israel-aiheisia matkailuohjelmia. Siitä
käynnistyi Israel tutuksi- ja Shabbat
Shalom -sarjojen tuotanto, joka jatkuu yhä. Ohjelmat eivät vain kerro
Israelista matkailumaana, vaan niissä
on aina hengellinen sanoma.
Samoihin aikoihin Israelissa avautui venäjänkielinen ILandTV, joka netin ja kaapelin kautta tavoitti satojatuhansia venäjänkielisiä juutalaisia.
Nykyisin meillä on kaksi internetpohjaista kanavaa Israelissa.

Ohjelmia käytännössä
päivittäin

Entisen Neuvostoliiton alueella
alkoi avautua myös muita paikalliskanavia, ja ohjelmamme näkyvät
nyt käytännössä päivittäin jossain
kanavalla. Uusin aluevaltaus tämän
vuoden alusta on Georgian tasavallassa sijaitseva kaupallinen kanava.
Yhdysvalloissa sijaitseva Slavic
Radio lähettää lisäksi audio-versioita ohjelmistamme. Kanava kuuluu
USA:n länsi- ja itärannikolla ja olemme saaneet runsaasti palautetta.
Radio-ohjelmissa mainostamme
omaa YouTube-kanavaamme, jonka
katsojaluvut ovat kasvaneet räjäh-
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Pietarin tiimin järjestämä TuBishvat
-juhla aloitti tämän vuoden
tapahtumien sarjan alueen juutalaisten
tavoittamiseksi evankeliumilla. Paikalla
oli yhteensä noin 80 henkilöä.

IRR-TV:n studiolla teimme helmikuussa jälleen uusia ohjelmia. Koko kuvaustiimi yhteiskuvassa.
dysmäisesti muutamasta tuhannesta
yli sataantuhanteen.
Oman TV-tuotannon lisäksi olemme tehneet yhteistyösopimuksia
muiden tuottajien kanssa. Ukrainassa
mm. dubataan viikoittain palkittua
Jerusalemin uutislinja- ohjelmaa venäjän kielelle. Ohjelma näkyy suomenkielisenä AlfaTV:llä.

Pietarin juutalaisia
tavoittamassa

Tammi-helmikuun vaihteessa pidimme Pietarissa vuoden ensimmäisen tapahtuman TuBishvat -juhlan

yhteydessä. Juhla on vanha juutalainen perinne satovuoden taitekohdassa. Meille se on mahdollisuus
koota juutalaisia yhteen ja kertoa
uuden elämän mahdollisuudesta,
jota Messias tarjoaa.

Yhdessä antisemitismin
nousua vastaan

Osallistuimme helmikuussa kansainväliseen Elämän marssi -konferenssiin, joka järjestettiin Saksassa.
Konferenssin mottona oli, että ei riitä
ainoastaan sanoa: ”Ei koskaan enää.”
Juutalaisvastaisuus on nousut koko

Euroopassa ja myös Suomessa. Siksi meidän tulee näyttää myös tässä
asiassa värimme ja seistä Jumalan
valitseman kansan rinnalla.
Suomen työryhmä on päättänyt
järjestää Helsingissä viime vuoden
tapaan Elämän marssi -suurtapahtuman sunnuntaina 19.4. Marssi
käynnistyy Eduskuntatalon edestä
ja huipentuu juutalaismusiikin konserttiin. Annetaan äänemme kuulua
tässä maassa!

Rukous on kaiken avain

Kaikki edellä mainitut projektit

ja työ on ollut mahdollista vain sen
ansioista, että on ollut esirukoilijoita
ja tukijoita. Siksi vetoamme jälleen:
rukoilkaa työmme puolesta. Tarvitsemme siinä resursseja ja viisautta.
Teksti ja kuvat:
Pirjo ja Vladimir Karttunen
Dubbaustiimi: Kiovassa toimipaikkaansa
pitävä tiimi dubbaa venäjäksi Jerusalemin
uutislinja -ohjemat. Ne näkyvät viikottain
eri kanavilla ja tuovat julki tasapuolista
tietoa Lähi-idän tapahtumista.
ITÄPORTTI Maaliskuu 2020
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Satelliittilähetysten "tulivoima" puree Lähi-Idässä
IRR-TV tuottaa vuosittain
800–1 000 uutta TV-ohjelmaa
arabian-, Sudanin arabian-, farsin-, somalin-, amharan- ja tadzikin kielillä. Nämä ohjelmat lähetetään 16 satelliittitelevisiokanavan kautta kaikkialle maailmaan.
Seurantatoimistoihimme Lähiidässä ja Pohjois-Afrikassa kertyy kuukausittain keskimäärin
200 000 palautetta.
Monet ovat löytäneet ohjelmien
kautta henkilökohtaisen yhteyden
Jeesukseen, etsivät seurakuntayhteyttä tai lisätietoa hengellisistä asioista. Toimistoihin tulee myös kysymyksiä, joita ohjelmien sisältö on herättänyt. Tässä muutamia todistuksia siitä,
miten Jeesus on muuttanut ihmisten
elämän Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
alueilla.

Ibrahim – Algeria

Ibrahim on hyvin konservatiivisesta taustasta tuleva algerialaismies, joka kunnioittaa perinteitä ja
kulttuuria. Eräänä päivänä hän avasi
television. Ibrahim kuuli sanomaa
rauhasta, lohdutuksesta, levosta ja
muutoksesta, joita hän oli aina kaivannut elämäänsä. Hän kuuli Jeesuksen Kristuksen nimen ja ihmetteli,
onko Jeesus todellakin Tie. Hän alkoi
katsoa TV-ohjelmia päivittäin ja tajusi, että jotain puuttui hänen elämästään. Hänen sisällään oli tyhjyys, jota
kukaan ei ollut voinut täyttää.
Hän yritti puhua ystävälleen, mutta tämä neuvoi jättämään huomiotta
kaiken kuulemansa. Ibrahim halusi
kuitenkin kuulla lisää Kristuksesta ja
päätti soittaa IRR-TV:n seurantatyön
numeroon. Eräs veli seurantatyötiimistä tapasi hänet ja rukoili hänen
kanssaan. Ibrahim antoi elämänsä
Kristukselle ja haluaa palvella Häntä
ja elää Hänelle.

Hakeem – Irak

Shiiamuslimitaustainen Hakeem
oli kuullut Jeesuksesta Monte Carlonimisen radioaseman kautta. Hän
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antoi hänelle kirjallisuutta ja rukoili
hänen kanssaan. Nyt hän aikoo liittyä
ryhmään, jossa opiskellaan Raamattua.

Malika – Algeria

kuunteli säännöllisesti sen ohjelmia
ja tunsi, että Jumala kutsui häntä.
Hakeem otti Jeesuksen vastaan
Pelastajanaan viisi vuotta sitten ja
alkoi lukemaan Raamattua. Hänen
perheensä huomasi muutoksen hänessä. He seurasivat häntä, tutkivat
hänen tavaroitaan ja löysivät hänen
Raamattunsa.
He repivät Raamatun, vainosivat
häntä sanallisesti ja riistivät häneltä ruuan ja vaatteet sekä pakottivat

hänet palaamaan takaisin islamiin.
Hakeemin oli jätettävä työpaikkansa
sen jälkeen, kun häntä oli loukattu
julkisesti, kutsuttu vääräuskoiseksi
ja hän oli saanut puhelimessa tappouhkauksia. ISIS tappoi myös hänen
veljensä.
Hakeem oli yhteydessä IRR-TV:n
seurantatyöryhmään ja pyysi esirukousta sekä apua aloittaa oma liikeyritys uudessa paikassa kaukana perheestään. Seurantatyöryhmämme

on ollut häneen yhteydessä rukoillen, rohkaisten ja antaen sielunhoitoa hänelle. He auttoivat Hakeemia
myöskin taloudellisesti paikallisen
vainottuja kristittyjä avustavan järjestön kautta.

Ameen – Egypti

Ameen otti yhteyttä seurantatoimistoomme puhelimitse. Hän oli
lukenut Josh Dowellin kirjoittaman
kirjan Todistus, joka oli herättänyt

hänen mielessään monia kysymyksiä Jeesuksesta Kristuksesta. Kirjan
lukemisesta alkaen hän oli katsellut
meidän TV-ohjelmiamme ja etsinyt
totuutta. Hän otti vastaan Jeesuksen
Pelastajanaan yhden meidän tuottamamme TV-ohjelman aikana.
Hänestä on tullut Jeesuksen opetuslapsi katsomalla kanavamme ohjelmia, koska hänen asuinalueellaan
ei ole seurakuntia. Hän tapasi erään
seurantatyöntekijämme kanssa, joka

Malika on musliminainen, joka
etsi elämäänsä totuutta. Hän kuuli
Jeesuksesta kristityn ystävänsä kautta ja soitti seurantatyöryhmällemme
kysyäkseen Jumalan kolminaisuudesta ja Raamatusta. Työntekijämme vastasivat hänen kysymyksiinsä,
lähettivät hänelle Raamatun sähköisessä muodossa ja antoivat hänelle
Skype-numeron seurantatoimistoon
Algeriassa jatkoyhteydenpitoa varten.
Teksti: Hani Henein
Artikkelissa on käytetty
kuvituskuvaa
ITÄPORTTI Maaliskuu 2020
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Valtakunnallinen mediamissio
Suomeen 2022?

Etelä-Sudanissa suuri sovinnon päivä
IRR-TV:n toteuttama suurmissio 2018-2019 Etelä-Sudanissa
yhdessä noin 400 seurakunnan
kanssa on kantanut runsaasti
hyvää hedelmää.
Kaksi kuukautta kestäneen
mission aikana puhuttelevissa
muutostarinoissa korostettiin
muutoksen voimaa anteeksiantamuksen ja sovinnon kautta.
Mission aikana sanoma levisi
koko maahan Etelä-Sudanin valtion
television ja radion välityksellä.
Viiden missiota edeltävän vuoden aikana verinen sisällisota oli
vaatinut 400 000 ihmisen hengen ja
useita miljoonia joutui pakenemaan
maasta naapurimaihin.
Etelä-Sudanissa 70% maan asukkaista on lukutaidoton UNESCOn
mukaan. Siksi jatkeena mediamissiolle vuoden 2019 aikana IRR-TV jakoi 3 000 etelä sudanilaiseen kylään
tuhansia monipuolisen missiosanoman sisältäviä digitaalisia toistolaitteita.
Ennen mission käynnistymistä
maan korkein virkamies presidentti
Mayardit antoi missiolle julkisen ja
näyttävän tuen.
12
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Mission kynnyksellä presidentti
Salva Kiir Mayardit puhui suuressa
rauhanjuhlassa ja vetosi anteeksiantamuksen ja sovinnon puolesta ja
luki otteita IRR-TV:n toimittamasta
sovintotekstistä. Kansa seurasi presidentin puhetta suorana radion ja
television välityksellä.
Presidentin sanoma oli selkeä:
“Rohkaisen kaikkia eteläsudanilaisia
viemään eteenpäin sanoman siitä,
että meidän tulee antaa anteeksi
toinen toisillemme. Kampanjan sanoma kuuluu myös niille, jotka eivät
ole siitä kuulleet. Sanomaan tulee
suhtautua vakavasti. Antakaamme
toinen toisillemme anteeksi. Kaikkien
tulisi antaa anteeksi se, mitä ikinä on
tehty veljelle ja sisarelle tai vihamiehelle”, presidentti totesi puheessaan.
Tämä presidentin kehotus on toteutumassa nyt käytännössä.
Kansainvälinen uutisjätti BBC
ja mm. Suomen YLE huomioi presidentin kehotuksen anteeksiantamukseen ja sovintoon maan
pääkaupungissa pidetyssä rauhansopimuksen allekirjoitustilaisuudessa helmikuun lopussa.

BBC uutisoi rauhansopimuksen
solmimisesta ja lainasi presidentti
Salva Kiir Mayardit sanoja: "Meidän
tulee antaa toinen toisellemme anteeksi ja käydä sovintoon. Vetoan
Dinka-heimoon ja Nuer-heimoon
antamaan toisilleen anteeksi. Vakuutan, että teemme kaikkemme, jotta
kärsimyksenne saadaan päätökseen".
YLE puolestaan kertoi, että presidentti lupasi puheessaan, ettei Etelä-Sudanin "rauhaa horjuteta enää
koskaan". Presidentti Mayardit sanoi
antaneensa anteeksi Macharille ja
pyysi omasta puolestaan anteeksi Macharilta. Mayardit toivoi, että
Dinka-heimo ja Nuer-heimo tekisivät
samoin.
Mission aikana sadat tuhannet
eteläsudanilaiset vastasivat missiosanomaan. Etelä-Sudanin poliisiviranomaiset raportoivat, että rikosaste laski 40% pääkaupungissa.
Sairaalaraporteista ilmenee, että on
tapahtunut 20% pudotus hoitoon
hakeutuneiden potilaiden määrissä.

10. helmikuuta IRR-TV:n uudelle toimitalolle kokoontui vajaa kolmekymmentä pastoria,
johtajaa ja edustajaa eri kirkkokunnista, organisaatioista ja
kristillisistä medioista.
Tapaamisen tavoitteena oli avata
keskustelua ja kartoittaa eri tahojen
kiinnostusta yhteiseen evankeliointikampanjaan. Vaikka IRR-TV toimi
tilaisuuden kutsujana ja isäntänä,
kampanja olisi toteutuessaan kaikkien kirkkokuntien ja organisaatioiden
yhteinen.
Tilaisuuden juonsi viestintäjohtaja Markku Tenhunen. Alussa IRR-TV:n
toiminnanjohtaja Hannu Haukka
käytti puheenvuoron kertoen IRRTV:n edellisistä missioista mm. sen,
että jokainen missio on omannäköisensä ja valmista sapluunaa tällaiselle
missiolle ei ole. Hannu kertoi, että tällä hetkellä on noin kolmekymmentä eri kansaa jonossa odottamassa
vastaavaa missiota omaan maahansa ja kaupunkiinsa. Hannu vakuutti
kuitenkin, että mikäli löytyy konsensus tehdä valtakunnallinen missio
Suomessa ja Jumala niin johdattaa,
pääsee kotimaa jonossa kärkipäähän.
Hannu rohkaisi myös muistuttamalla,
että vaikka negatiiviselle ajattelulle
löytyy aina tilaa, kaikki lähtisivät uskossa liikkeelle ja olisivat päättäväisiä

kuunnellen Jumalaa ja etsien Hänen
johdatustaan.
IRR-TV:n toiminnanjohtaja Haukan puheenvuoron jälkeen IRR-TV:n
kenttäpastori Ari Talja ja kotimaan
missioiden koordinaattori Onni Haapala jr. esittelivät mission konseptia
käytännössä ja kertoivat edellisistä
missioista niin kotimaassa kuin ympäri maailman. Puheissa tuli ilmi median käytön ”tulivoima” evankeliumin
levittämisessä.
Seurakuntien vapaaehtoiset
myös postittavat tai jakavat kirjat
ne tilanneille. Kotimaan missio on
aiemmin poikennut kirjatilausten
suhteen siten, että kirja postitettiin
monilla alueilla automaattisesti kaikille kotitalouksille, paitsi heille, joilla
oli mainoskielto.

Valtakunnallinen missio
vaatii maksimaalisen
valmisteluajan

Tilaisuudessa läsnä olleet vaikuttivat olevan yhtä mieltä siitä, että tällainen kaikkien yhteinen valtakunnallinen evankeliointikampanja on hyvä
järjestää. Radio Dein toimitusjohtaja
Kirsi Rostamo korosti omassa puheenvuorossaan kristittyjen yhteyttä:
– Kristinusko näivettyy. Me tarvitsemme mahdollisuutta muutokseen

kristinuskolle ja seurakunnille Suomessa. Haluan olla mukana jossain
suuressa ja nähdä muutoksen. Ei ole
muuta mahdollisuutta kuin tehdä
yhdessä. Suomen täytyy nähdä, että
voimme tehdä yhdessä ja olla yhtä!
Tällä hetkellä kaikki käytännön
asiat mission suhteen ovat vielä auki,
lähtien ihan kampanjan teemasta.
Yhteisessä keskustelussa nousi vahvasti esille, että alkuperäinen suunnitelma järjestää missio jo vuonna
2021 tulee liian aikaisin. Tästä päästiin päätökseen, että missio järjestettäisiin aikaisintaan syksyllä 2022. Nyt
olisi aika aloittaa esirukous kampanjan puolesta sekä saada kaikki halukkaat seurakunnat ja organisaatiot
mukaan. Vuosi 2021 olisi siis uskovien
ja seurakuntien herättelyn ja varustelun vuosi.
Yhteiseen loppurukoukseen
johdatti muusikko Pekka Simojoki:
– Lähetä herätys tähän maahan Sinun tavallasi. Haluamme uskoa, että
sen aika on nyt. Me emme pyydä,
että siunaa meidän suunnitelmamme. Ota meidät mukaan Sinun suunnitelmaasi.
Kiitos, että muistat tätä valtakunnallista mediakampanjaa ja siinä mukana olevia rukouksin!
Teksti: Teija Pesonen
Kuva: Stas Voronin

Teksti: Ari Talja, Hannu Hauka
Kuva: Hannu Haukka
ITÄPORTTI Maaliskuu 2020
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Syntymäpäiväsankareilta
kysyttiin seuraavat viisi
kysymystä:

Milloin olet tullut töihin IRR-TV:lle,
eli kuinka kauan olet ollut talon leivissä?
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Kuvassa vas. tuotantopäällikkö ja ohjaaja Marco Leite 50 v. ja kameraoperaattori ja editoija Jorma Uusi-Vähälä 60 v.

Kuva: Markku Tenhunen

Ystävänpäivänä Keravan toimitalossamme vietettiin iloisia
juhlia. Aulan täyttivät värikkäät
koristukset ja ihanat herkut,
kun IRR-TV:n kaksi pitkäaikaista
työntekijää Jorma Uusi-Vähälä
ja Marco Leite täyttivät pyöreitä
vuosia.
Juhlat sujuivat mukavasti ja lämminhenkisesti työtovereiden kesken.
Juhlan juonsi hauskasti viestintäjohtaja Markku Tenhunen. Puheen tuli
pitämään varatoiminnanjohtaja Andreas Wirth, joka tahtoi aivan ensiksi
kiittää syntymäpäiväsankareita: ”Hurjan pitkään olette kummatkin olleet
mukana, ja rehellisesti sanottuna se
on harvinaista nykymaailmassa, jossa
muutoksia tapahtuu koko ajan”, hän
pohti. Puheesta kävi ilmi, miten suuri
arvo ja merkitys näillä pitkäaikaisilla
työsuhteilla on ollut IRR-TV:n perheyhteisön ja ilmapiirin rakentamisessa. Kiitollisuutta huokunut puhe sai
kuulijakuntansa selvästi liikuttumaan.
Lopuksi Wirth lainasi osuvat sanat
1. Korinttolaiskirjeestä: ”Olkaa lujat,
järkähtämättömät, aina innokkaat
Herran työssä, tietäen, että teidän
vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.”
Sitten oli sankareidemme aika
puhua. 60 vuotta täyttänyt Jorma
lausui kiitokset rakkaille työkavereilleen, jotka ovat aina olleet avuliaita, pitkämielisiä ja ystävällisiä.
Marco, joka täytti 50 vuotta, kiitti
kaikkia juhlista sanoen, että on kunnia juhlia merkkipäivää työyhteisön
joukossa. Tämän jälkeen iloiset sankarimme kukitettiin, ja useammankin
kerran kuului ilmapallojen poksahtelua ja naurua. Kakku teki kauppansa,
ja halauksia, selkään taputteluja ja
hymyjä riitti jaettaviksi kollegoille.

Kuva: Kimmo Kestilä

Jorma ja Marco juhlivat merkkipäivää

Juhlapuhetta pitämässä varatoiminnanjohtaja Andreas Wirth.

Mikä on toimenkuvasi tällä hetkellä?
Mikä on parasta työssäsi/mistä
innostut?
Mitä haluaisit tulevaisuudessa
vielä kokeilla, mistä unelmoit?
Jokin hauska muisto työhistorian
ajalta?
Jorma:
Tulin IRR-TV:lle töihin marraskuussa 1999. Kaikkiaan olen ollut kristilli-

sessä mediatyössä 25 vuotta.
Toimin tällä hetkellä kameraoperaattorina monikameratuotannoissa.
Lisäksi kuvaan ja editoin lyhyitä luontovideoita AlfaTV:lle. Editoin myös silloin tällöin pidempiä dokumentteja.
Parasta työssäni on, kun saan olla
kuvaamassa ohjelmia, joissa on selkeä kristillinen sanoma. Muslimeille
suunnatut ohjelmat ovat minulle
tärkeitä. Erityisesti sydäntäni lähellä
ovat Iraniin suunnatut persiankieliset

Älä pelkää
ohjelmat. Koen myös kansainvälisen
työyhteisömme suurena rikkautena.
Onhan työpaikallamme työntekijöitä
lähes kymmenestä kansallisuudesta.
Haluaisin tulevaisuudessa kokeilla
kopterilla kuvausta. Sillä saa kauniilla
säällä todella hienoja videoita.
Eräs hauska muisto on se, kun
minut pyydettiin pari vuotta sitten
mukaan venäjänkieliseen TV-ohjelmaan. Se oli keskusteluohjelma,
jossa oli tunteiden paloa ja mukana
innokkaita puhujia. Sain itsekin käyttää pari puheenvuoroa rakentavassa
hengessä.

Elämme maailmassa, jossa monenlaiset pelot, sodat ja
uhkakuvat valtaavat mielemme seuratessamme uutisia eri
medioista. Aikamme ihmistä
pelotellaan monenlaisilla tulevaisuudenkuvilla maapalloa tuhoavasta ilmastonmuutoksesta,
koronaviruksen leviämisestä hallitsemattomaksi pandemiaksi,
laajenevasta terrorismin uhasta
sekä Eurooppaan ja muihin länsimaihin vyöryvästä pakolaistulvasta, vain muutamia mainitakseni.

Marco:
Tulin IRR-TV:lle vuonna 2007. Kyseessä oli kolmen kuukauden harjoittelu suomen kielen kurssia varten.
Tämän kolmen kuukauden jälkeen
minulle tarjottiin kokopäivätyötä.
Työskentelen tuotantopäällikkönä ja ohjaajana.
Parasta työssäni on nähdä se, kun
tv-ohjelmien tuotanto sujuu kevyesti
ja on laadukasta! Myös se on hienoa,
kun näen työntekijöiden kehittyvän
työssään.
Oikeastaan kaikki suurimmat haaveeni toteutuvat nyt päivätasolla:
saan olla paras mahdollinen aviomies ja isä. Saan olla siunaukseksi
ja rakastaa ympärillä olevia. Saan
tuottaa hedelmää ja nähdä seurakuntani kasvavan. Lisäksi saan olla
hyvä johtaja ja tehdä työni parhaalla
mahdollisella tavalla. Siis palvella ihmisiä kaikella, millä Jumala on minua
siunannut.
Huvittavaa on (ja tätä käy usein),
kun ohjelmamme vieraat tai juontaja
unohtavat, että heillä on mikrofoni, ja he aloittavat jonkin yksityisen
keskustelun. Kun me huomaamme
tämän, niin ääniteknikkomme sulkee
mikrofonit – tosin joskus liian myöhään… Ohjelman leikkausvaiheessa
sitten poistetaan nämä ”spontaanit
puheenvuorot”.

Vaikka monet näistä uhkakuvista ovat aivan todellisia ja niiden
lopputulosta on vielä tässä vaiheessa mahdotonta täsmällisesti ennustaa, Jumalan Sanaan turvaavina
kristittyinä meidän ei kuitenkaan
tarvitse pelätä näitä uhkakuvia.
Raamatun viimeiset luvut Ilmestyskirjan lopussa kertovat, että lopulta
Jumalan hyvä suunnitelma ihmiskuntaa kohtaan tulee voittamaan.
Pahuus, kärsimys, kuolema, sairaus
ja synnin perimmäinen aiheuttaja
eli sielunvihollinen langenneine
enkeleineen tullaan tuomitsemaan
ikuiseen kadotukseen, ja luodaan
uusi taivas ja uusi maa ilman saasteita, pahuutta ja mitään syntiinlankeemuksen mukanaan tuomaa
kärsimystä.
Jeesus puhuu evankeliumeissa paljon lopunajan merkeistä ja
varoittaa omiaan eksymästä pois
Jumalan Sanasta (esim. Matt. 24:4–
7, 12–14). ”Katsokaa, ettei kukaan
teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen
Kristus’, ja he eksyttävät monta. Ja
te saatte kuulla sotien melskettä ja
sanomia sodista; katsokaa, ettette
peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua,
mutta tämä ei ole vielä loppu… Ja
monta väärää profeettaa nousee, ja
he eksyttävät monta. Ja sentähden,

Sanna Kuipers

että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta
joka vahvana pysyy loppuun asti,
se pelastuu. Ja tämä valtakunnan
evankeliumi pitää saarnattaman
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee
loppu.”
Luuk k aan evank eliumissa
(21:28) Jeesus opastaa meitä hänen
seuraajinaan siitä, kuinka meidän
tulisi suhtautua lopunajan merkkien ja tapahtumien toteutuessa
silmiemme edessä: ”Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä.”
Evankeliumeissa Jeesus sanoo
toistuvasti omille seuraajilleen:
”Älä pelkää, usko ainoastaan.” Tämän maailman nostattama pelko
ja ahdistus on Jumalaan ja Hänen
Sanaansa turvaavan uskon vastakohta. Meille kristittyinä on annettu
verraton lääke kaikkia uhkakuvia ja
pelkotiloja vastaan, joita meihin yritetään istuttaa. Tartutaan rohkeasti
uskossa Jumalan Sanan lupauksiin
ja Jeesuksen omiin sanoihin, niin
jalkamme on myrskyn tullessa vahvalla kalliolla eikä meidän tarvitse
pelätä mitään pahaa.
Ari Talja
ITÄPORTTI Maaliskuu 2020
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