
Kambodžassa 
menneisyyden 
traumoja hoidetaan 
suosituissa radio-
ohjelmissa

Kambodža on maa, joka on kärsinyt 
paljon; 70-luvulla maata hallitsi 
noin neljän vuoden ajan Pol Potin 
johtama hirmuhallinto. Eri arvioiden 
mukaan punakhmerien hallinnon 
aikana 1,5-2 miljoonaa ihmistä kuoli 
pakkotyöhön, nälkään, kidutuksiin ja 
teloituksiin. Sivistyneistö hävitettiin 
maasta lähes kokonaan. 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana maassa on tapahtunut isoin 
harppauksin kehitystä ja sinne on 
saatu perustettua mm. kohtuullinen 
koulutus- ja terveydenhuoltojärjes-
telmä. Kuitenkin edelleen noin 40 % 
väestöstä elää köyhyysrajan tuntu-
massa. Myös koulutustaso on vielä 
monin paikoin alhainen, erityisesti 
vanhempi väestö voi olla vielä luku-
taidotonta. 

Sansan tukee Krusa FM:n lähettä-
miä Naiset toivon lähteellä, Toivon 
ilta ja Perheen parhaaksi -ohjelmia. 
Ohjelmat ovat tärkeitä, sillä niissä 
opetetaan mm. naisen ja miehen 
tasa-arvosta, lasten kasvatuksesta 
ja perhesuhteista. Ohjelmat osoit-
tavat kuuntelijoille tietä Jumalan 
parantavaan syliin ja Isän rakkauden 
tuntemiseen.

Erja Tillgren, Va. sidosryhmäpäällik-
kö, ulkomainen työ

Sansan tulevalla kevätkeräyksellä 
autetaan kambodžalaisia ehey-
tymään ja oppimaan. Tarkkaile 
postiasi.

Martti Lutherin värikäs ja 
jännittävä elämä 
Tämä vuosi on reformaation merkkivuosi, jol-
loin tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun 
Martti Lutherin 95 teesiä ”lähtivät liikkeelle” 
Wittenbergistä, Saksasta. Tilaa Reijo Akkilan kirjoit-
tama kirja Kallis oppi-isä Martti Luther. Saat sen 
hintaan 19,90 € + toimitusmaksu www.lahetys-
kauppa.fi.
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Reformaation merkkivuosi
Vietämme nyt reformaation merkkivuotta. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 500 vuotta 
reformaation lähtölaukauksesta. Syksyllä 1517 vähän päälle kolmikymppinen munkki ja 
teologi Martti Luther julkaisi 95 teesiään sen aikaisen kirkon väärinkäytöksiä vastaan. 

Lutherin teesit olivat sen ajan merkittävä 
mediatapahtuma. Alkoi reformaation aika 
ja syntyi myös Lutherin nimeä kantava 
kirkko. 

Hänen hengellisen ajattelunsa eri ulottu-
vuuksia ei voi mahduttaa lyhyeen tekstiin. 
Lutherilla oli kuitenkin joitakin ydinaja-
tuksia, joista mainittakoon kaksi.

Perinteinen luterilaisuuden iskulause 
”Yksin uskosta, yksin armosta, yksin 
Kristuksen tähden” kuvaa hyvin Lutherin 
hengellistä ajattelua. Usko on väline, jolla 
Kristuksen valmistama pelastus otetaan 
vastaan. Uskon välineluonteesta seuraa, 
että kyse ei ole uskon vahvuudesta tai 
heikkoudesta. Pelastus on yksin armosta, 
ei Jumalan ja ihmisen yhteistyö, vaan ainoas-
taan ja yksin Kristuksen ristinkuoleman tähden. 
Muita pelastajia ei ole kuin Jeesus Kristus. 

Toistuvasti Luther kehottaa luottamaan Jumalan sanaan ja sen lupauksiin, riippumatta 
siitä miltä maailma meistä näyttää ja miltä meistä tuntuu. Hän kävi elämässään niin suu-
ria sisäisiä taisteluja, että ne opettivat häntä luottamaan Jumalan armoon ja sanaan. 

Loppiaisen aikaan Luther otti idän tietäjät esimerkiksi Jumalan sanaan luottamisesta: 
”Usko ei kuitenkaan välitä siitä mitä se näkee ja tuntee, vaan tarttuu ainoastaan Sanaan.” 

Haluatko kuulla lisää Lutherista? Sanansaattajat julkaisee mikroblogipalvelu Twitterissä 
välähdyksiä Lutherin elämästä ja ajattelusta osoitteessa www.twitter.com/Sanansaattajat 
aihetunnisteella #Twittenberg.

Marko Pihlajamaa, henkilöstöjohtaja

Eislebenin Andreaskirchessä Luther 
saarnasi viimeiset saarnansa 1546.
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Herra pelastaa
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) vuositeema 2017 
”Yhteys muodostettu” kuvaa sitä, että Jumala on Pojassaan 
muodostanut yhteyden ihmiseen, median luomaa yhteyttä 
sekä kansojen ja kristittyjen välistä yhteyttä. 

Jotain tämän yhteyden merkityksestä kirjoittaa profeetta 
Jesaja: ”Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra 
on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle 
pelastukseksi” (Jes. 12:2). Näin armahtava Jumala toimi 
antaessaan Poikansa syntyä maailmaan. Nimi Jeesus tarkoit-
taa ”Herra pelastaa”. Ei ole muuta nimeä, jossa ihmisille on 
luvattu iankaikkinen pelastus.

Tähän ajatukseen liittyi myös uskonpuhdistaja Martti 
Luther korostaessaan, että ihminen pelastuu synnin, 
kuoleman ja pahan vallasta yksin armosta ja yksin uskosta 
Jeesukseen Kristukseen. 

500 vuotta reformaation jälkeen myös Sansa välittää tätä 
pelastuksen sanomaa 2017 median kautta 36 kielellä 
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Sanoma pysyy, mutta välineet muuttuvat. 
Esimerkiksi Kiinassa, missä Sansa on 43 vuotta tukenut radio-ohjelmia, internet-
sisältöjä sekä teologista koulutusta, ajankohtainen väline ovat mobiilisovellukset, 
sillä ihmiset seuraavat kristillistä sisältöä yhä enemmän älypuhelimillaan.  

Kiitos rukouksistasi ja lahjoistasi medialähetystyön hyväksi. 
Siunausta uuteen vuoteen! 

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

Medialähetyspäivät 
Kirkkopäivien yhteydessä 
2017
Kirkkopäivät Turussa 19.–21.5.2017 on 
yksi Reformaation merkkivuoden pää-
tapahtumista. Myös Sansa on mukana 
Kirkkopäivillä yhdessä monien muiden 
järjestöjen kanssa. Sansan perinteinen 
kesätapahtuma, Medialähetyspäivät, 
on vuonna 2017 tauolla.
− Ensi vuonna keskitämme voimam-
me Kirkkopäiville. Mutta elokuussa 
2017 järjestämme Vivamossa, Lohjalla 
Medialähetyksen elopäivät, kertoo 
Medialähetyspäivien johtaja, henkilös-
töjohtaja Marko Pihlajamaa.

Sansan joulukeräys 
tuotti n. 50 000 euroa
Jaa parasta joululahjaa – toivon evan-
keliumia SAT-7 Türkin välityksellä -ke-
räyksen tuotto käytetään SAT-7 Türkin 
ja muun Turkin kristillisen työn sekä 
SAT-7 työn tukemiseen. Keräyksen 
menot olivat 4.256,73 euroa, ja keräys-
prosentti on 8,5 %.
Kiitos lahjoituksista ja Jumala 
siunatkoon jokaista lahjoittajaa!                                                                                                
Turkin työlle voi lahjoittaa edelleenkin 
osoitteessa www.sansa.fi/lahjoituskoh-
teet. 

Laita kalenteriin Sansan 
kolehtipyhä su 19.2
Lukuisat Sansan työntekijät, se-
niorityöntekijät ja vapaaehtoiset 
aluetyöntekijät vierailevat kolehtipy-
hänä seurakunnissa. Heitä voi tavata 
ainakin Kalajoella, Kirkkonummella ja 
Jokioisissa. Kirkkohallituksen ohjeis-
tuksen mukaisesti tuolloin kannetaan 
kolehti Kiinan ja muun Aasian kris-
tilliseen mediatyöhön Medialähetys 
Sanansaattajien kautta.

 
 

MedialähetysjohtajaltaLähetysuutisia

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy maaliskuussa.

Raamattu kannesta kanteen -nettisivut ovat uudistuneet! 
Käy tutustumassa sansa.fi. Sieltä löydät myös ohjeet, kuinka ladata 
Rkk-sovellus älykännykkään.

Joko olet Twitterissä? Seuraa kuinka Martti Luther ’lähettää’ terveisiä 
#Twittenbergistä reformaation merkkivuoden kunniaksi. Joka viikko.

Tulkoon teidän kaikkien osaksi 
Herran Jeesuksen Kristuksen armo, 
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen 

yhteys! 2.Kor. 13:14Kuvat: 
Sansan kuva-arkisto 
ellei toisin mainita.

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.youtube.com/sansatv



Sanan koskettamat

Palautteita

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Lähetys käynnissä

Palaute Intiasta

Minut opetettiin jo lapsena palvomaan epäjumalia ja minua 
vietiin palvontapaikoille. Tämä alue Biharissa on todella syrjäinen. 
Meillä ei ole koulua. Tiet ovat suuren osan vuotta liejuisia. Silti 
onnistuin käymään 10 vuotta koulua. Äitini on leski ja meitä oli 
kolme lasta, joten jouduimme tekemään mitä tahansa töitä. Elämä 
oli vaikeaa ja täynnä ongelmia. Kuulin ohjelmanne ensimmäisen 
kerran erään sukulaisen luona. Oman kielen kuuleminen radiosta 
oli mahtavaa. Ohjelman kautta ymmärsin, että olen väärällä tiellä. 
Jatkoin ohjelmien kuuntelua kotona. Vähitellen ymmärsin, että 
Jeesus on kuollut syntieni tähden ja vain hän voi pelastaa minut 
synnillisestä elämästäni. Rukoilimme paljon ja kuuntelimme 
ohjelmia, kunnes tuli päivä, että pystyimme rukoilemaan Jeesusta 
elämäämme. Nyt meidän koko perhe, äiti, sisko, veli ja minä, kuu-
lumme seurakuntaan emmekä aio palata takaisin entiseen. Kiitos 
teille ohjelmista, jotka toivat meille pelastuksen!

Palaute Kambodžasta

“Kuulin tästä perheradiosta, kun olin kotona hyvin sairaana. 
Sain radion aikuiselta lapseltani, jotta olisi jotain ajanvietettä. 
Kun osuin ensimmäisen kerran Krusa-FM:n kohdalle, kuulin sa-
nottavan, että Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä. Se ärsytti minua 
ja mietin, ”Mikä ihmeen Jeesus?” Jatkoin kuitenkin kuuntelua. 
Sairauteni vuoksi pääni oli turvonnut, samoin vatsa. Sukulaiset 
veivät minua erilaisten lääkäreiden luokse, mutta mikään ei 
auttanut. Olin toivoton. Minun täytyi vain pysytellä kotona, ja 
siksi kuuntelin paljon radiota. Parin kuukauden kuluttua luokse-
ni tuli eräs pastori ja kertoi minulle evankeliumin Jeesuksesta. 
Päätin silloin heti ottaa hänet vastaan Vapahtajakseni. Olin 
aiemmin juonut paljon ja pelannut uhkapelejä, mutta nyt sain 
tuntea Jeesuksen. Kiitän Jumalaa teistä, Krusa-FM, ja pastorista. 
Jeesus oli armollinen ja paransi minut. Asun kaukana pastorin 
seurakunnasta, mutta yritän silti päästä sinne sunnuntaisin. 
Radiokin meni rikki, mutta te perheradiolaiset toitte minulle 
uuden radion!”



Tartu 
haasteeseen!

Liity kannattavaksi jäseneksi 
ja anna medialähetystyön 
viedä evankeliumi eteenpäin!
Jeesus jätti meille lähetyskäskyn ja kukas muu sitä toteuttaisi, 
ellemme me kristityt? Kannatusjäsenmaksu vuonna 2017: 
kannatusjäsen 45€/vuosi, opiskelija/eläkeläinen 30€/vuosi.

Kiitokseksi jäsenyydestäsi saat medialähetystyön tuloksista 
ja tarinoista kertovan Lähde-lehden 5 krt / vuosi sekä Sana-
lehden 2 krt / vuosi. Kannatusjäsenyys on voimassa vuoden 
kerrallaan, joten kokeile rohkeasti: www.sansa.fi

Kiitos tuestasi ja siunaus kanssasi!

2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
7111 01007 Teemavuosi 2016 Kohti toivoa - keräys

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11114 Orijankielinen NTL
2222 11101 Intian tv-ohjelmat

AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen NTL
2222 12139 Indonesiankielinen NTL
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen NTL
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
2222 12155 Japanin ohjelmat

LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN 
MEDIATYÖ:
2222 14001 Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205 Israelin multimediaohjelmat,
Caspari-keskus (venäjä)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma
(arabia)
2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)

2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten 
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsinkieliset aikuisten
opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen NTL

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

EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö

PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luteri-
laiset kirkot

LÄHETIT:
4444 10010 Ezzinet
4444 10023 Murphy
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
5555 31008 Kroatian kummitoiminta
4444 10049 Tunér

4444 10052 Chughit
4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä

SEURAKUNTIEN LAHJOITUKSET:
Kullekin seurakunnalle on oma viitenumero,  
katso www.sansa.fi
 

HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallis-
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat). 

Inkerin kirkon radio-ohjelmat ovat 50 euroa. 

Suomenkielisen Raamattu kannesta kanteen -ohjelman 
hinta on 150 €  (15 min). Yhden tv-ohjelman hinta on 
300 euroa. 

Lisätietoa radio- ja tv-ohjelmista sekä viitenumeroiden 
käytöstä antaa Pirjo Hyövälti, puh. 050 564 3541 

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 2222 33338

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 € 
+ pvm / puhelu.

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Isä, kiitos alkaneesta vuodesta. 
Kiitos kaikista niistä mahdolli-
suuksista, joita eteemme annat. 
Auta meitä hiljentymään edessäsi, 
kuuntelemaan ääntäsi ja noudat-
tamaan neuvojasi. Herra, siunaa 
lähetystyötä ja näytä minulle oma 
paikkani siinä. Aamen.

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Saaja
Mottagare

Saajan 
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Viitenro
Ref.nr

Euro

IBAN BIC
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Seurakunta

Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttö-
tarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita 
osoitteesi ja seurakuntasi.

OHJE


