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Domini Life virkistää
rukouselämää

Lähetys käynnissä.
TA M M I K U U 201 8

Yhteys muodostettu Intiaan
Vuonna 2018 juhlimme yhteistä 30
vuoden matkaa intialaisten rinnalla.

Kaipaatko tukea kristityn elämääsi?
Domini Life -sovellus tuo iloa arkeen ja
auttaa virkistämään rukouselämää.
Domini Lifen testikäyttäjä kertoo, kuinka
sovellus on virkistänyt rukouselämää:
”Erityisesti matkalla ollessa – junassa,
lentokoneessa ja lentokentällä – kun ei
ole muutakaan tekemistä, Domini Life
on auttanut keskittymään rukoukseen.
Tuntuu, etten ole aikaisemmin rukoillut
liikkeellä ollessani näin pitkään. Ilman
sovellusta en olisi tullut rukoilleeksi näin
usein myös vaikeiden asioiden puolesta.
Tämä sopii minulle. ”
Tukenasi ovat lisäksi rukousseinä, kristillisten medioiden uutisvirta sekä hankkeet
maailmalla. Domini Life kokoaa eri toimijoiden uutisvirtaa ja vie inspiroivalle matkalle maailmalle. Tarjolla on Voimasanoja
Raamatusta vuoden jokaiselle päivälle ja
mahdollisuus tehdä oma rukousohjelma.
Rukousseinälle voi jättää rukousaiheita
ja rukoilla muiden jättämien aiheiden
puolesta. Rukoileminen kartuttaa pisteitä
ja Raamatun hahmoja. Rukous muuttaa
maailmaa!
Domini Life (Herran elämä) -sovellushankkeen vetäjinä toimivat Sansa ja
Kansan Raamattuseura. Projektitiimissä
ovat mukana myös Kirkon lähetystyön
keskus, TietoPiiri sekä Suomen lähetysneuvoston alainen nuorten aikuisten
lähetystyön edistämisen työryhmä, NALE.

Kuvat: Shutterstock ja
Sansan kuva-arkisto
ellei toisin mainita.
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy maaliskuussa.

Istuin kerran jumalanpalveluksessa ja Intian väestöstä 50 % on alle 25-vuotiaita.
kuulin äänen, joka sanoi ”mene pyhäkouluun”. Siellä kuulin TWR:n eli Trans World Radion radio-ohjelmista. Aloin kuunnella niitä, ja erityisesti Toivoa naisille -ohjelma on tullut tärkeäksi. Toimin pyhäkoulunopettajana, ja ohjelmasta olen oppinut, kuinka lapsille kerrotaan Jumalasta. Olen
itse naimaton, joten tarvitsen paljon tietoa kasvatuksesta.
On vaikea olla naimaton, jopa kirkon sisällä. Minua on loukattu sen takia. Eräs pyhäkoulunopettajista sanoi, etten voi ymmärtää lasten tarpeita, kun minulla ei ole omia
lapsia. Kerroin hänelle äiti Teresasta. Hänkään ei ollut naimisissa.
Intiassa on myös vaikeaa saada kristillistä opetusta. Radio-ohjelmat ovat opettajiani;
luotan niiden sisältöön.” Celin, Tamil Nadun alueen kuuntelija.
Kuuntelijapalautteet vievät meidät lähelle intialaisia kristittyjä. Tämän juhlavuoden
aikana näemme, mitä kaikkea Sansan työssä Intiassa on 30 vuoden aikana tapahtunut. Sansan tavoite on tukea evankelioivaa mediatyötä Intiassa erityisesti vähemmistökielillä. Toisena tehtävänä on edistää luterilaisten kirkkojen yhteistyötä niin, että
luterilaiset kirkot voivat ottaa median oman työnsä välineeksi. Sansa tukee intialaisten naisten aseman vahvistamista Toivoa naisille -työn kautta. Seuraa juhlavuoden
viestintää ja tapahtumia. Tervetuloa mukaan!

Domini Life – aarteita taivaaseen
Oletko jo ladannut sovelluksen ja
lähtenyt rukousmatkalle muuttamaan
maailmaa? Lähde sinäkin keräämään
aarteita taivaaseen mobiilisti! Mene
oman laitteesi sovelluskauppaan ja lataa
ilmainen Domini Life.
Katso myös www.domini.life
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Sovelluksen tekninen toteuttaja on
Valu Digital Oy. Hanke on saanut Kirkon
Mediasäätiön tukea. Domini Life on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille nettisivulta domini.life tai sovelluskaupoista.

”Synnyin hinduperheeseen. Olin
sisäoppilaitoksessa, kuulin siellä
Jeesuksesta. Minusta tuli kristitty
ollessani seitsemännellä luokalla.
Vanhemmilleni se oli shokki, etenkin
äidilleni. Hän ei hyväksynyt, että olin
luopunut perheemme uskosta ja kaikista rituaaleista.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Sansan kolehtipyhä
18.2.2018
Lukuisissa Intian maaseutukylissä asuville radio on yhä tärkein viestintäväline. Sansa tukee ohjelmia kielillä, joilla
ei ole muita kristillisiä radio-ohjelmia –
usein ei ylipäätään mitään radio-ohjelmia. Sansa tukee myös Intiassa Toivoa
naisille -radio-ohjelmia, jotka auttavat
naisia jokapäiväisessä elämässä ja
tuovat esille kristillisen toivon.

Pysäyttävät sanat
Intiassa tapaamani nuori mies kertoi kuulleensa radiosta
sanat, jotka osuivat juuri hänen elämäntilanteeseensa.
Psalmin 50 jae 15 puhui suoraan toivottoman ja umpikujassa olevan miehen sydämeen: ”Huuda minua avuksi hädän
päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.”
Jakeen painopiste on elämän suuntaamisessa Jumalan tahdon mukaiseksi ja siinä mitä hän tekee. Kun ihminen luopuu
luottamasta omiin voimiinsa ja ulkoisiin muotoihin ja alkaa
elää uskoaan todeksi myös arjessa, hän voi odottaa Jumalan
myös vastaavan rukouksiinsa.
Näin tapahtui tuolle nuorelle miehelle. Hänestä tuli säännöllinen kristillisten ohjelmien kuuntelija. Hänen elämänsä
sai uutta suuntaa ja toivoa Jumalan sanasta. Hän rohkaistui
toimimaan, että moni muukin kääntyisi elävän Jumalan
puoleen ja pelastuisi. Hänessä tapahtuneen muutoksen
nähtyään koko hänen perheensä kääntyi kristityksi.

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja, rovasti
juha.auvinen@sansa.fi

Mies oli kuunnellut kurukhinkielisiä ohjelmia, joiden tukemisen Sansa aloitti 30 vuotta
sitten. Nyt TWR-Intian ja Intian luterilaisten kirkkojen kanssa tehtävä yhteistyö vie evankeliumin median kautta 14 kielellä yli 500 miljoonan intialaisen ulottuville.
Intian kaupungistuessa nopeasti
kristillinen ja rohkaiseva televisio-ohjelma on merkittävä lisä radiotuotannon rinnalle tämän päivän Intiassa.
Hindinkielisen televisio-ohjelman
lähettäminen jatkuu ja se tavoittaa
erityisesti kaupungin asukkaita. Sansa
kehittää myös Intian yhdistyneiden
luterilaisten kirkkojen eli UELCI:n toteuttamaa Viestivä yhteisö -projektia. Se
on Luterilaisen maailmanliiton (LML:n)
hallinnoima.

Olemme kertoneet Jeesuksesta Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa 45 vuotta. Olethan
edelleen rukouksin ja taloudellisesti mukana medialähetystyössä.

Oheisesta QR-koodista avautuu audio,
joka kutsuu Sinut kolehtipyhänä kirkkoon.

Kolehtipyhän tuotto ohjataan Intian
mediatyölle. Lämpimästi tervetuloa!

Varaa ylläoleva viikonloppu kalenteriisi ja tule Lohjalle! Päivien teema,
ohjelma ja vierailevat esiintyjät varmistuvat ja valmistuvat myöhemmin,
joten seuraa ilmoitteluamme.

”Sinä, Herra, olet lamppuni.
Sinä tuot pimeyteeni valon.”
2. Sam. 22:29
www.facebook.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

Kuva: Pirjo Hyövälti

Medialähetyspäivät
Vivamossa
26. – 27.5.2018

Palautteita

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita Intiasta:

Kuuntelen Toivoa naisille -ohjelman poikkeuksetta. Joka kerta
siitä on iloa. Saan hyviä vinkkejä. Erityisesti jakso ”Onnellisen
perheen perusta” on auttanut meitä. Se auttoi minua parantamaan yhtä ja toista tapaani. Opin paljon siitä, miten miehen ja
vaimon tulee käsitellä asioita, ja varsinkin listoista, joissa kerrottiin, miten kannattaa ja miten ei kannata toimia. Olen varma,
että jokaisessa perheessä kannattaisi kuunnella näitä ohjelmia.

Olen kuunnellut khariankielisiä ohjelmia nyt vuoden ajan.
Ennen elimme täällä maaseudulla niin kuin heimomme esiisät ennen meitä. Kiitos siitä, että opetatte meille Jumalan
Sanaa ja autatte meidät pois vääriltä teiltä. Ponnistelunne
tuottavat hedelmää Jumalan kunniaksi!
Minulla oli pahoja vatsa- ja rintakipuja. Lääkärit eivät osanneet auttaa. Sinun toivosi -ohjelmasta rohkaistuin pyytämään esirukousta. Nyt olen paljon paremmassa kunnossa.
Kiitos rukouksista.

Minulla on vaimo ja neljä lasta. Palvoimme suurella hartaudella
perinteisiä jumaliamme, vietimme juhlat ja suoritimme rituaalit.
Olin harjoittanut myös noituutta. Kaikki oli hyvin, kunnes tyttäreni paloi pahasti tapaturmassa. Veimme häntä paikasta toiseen
hoitoon, mutta mikään ei auttanut. Naapuri kuunteli teidän ohjelmaanne radiosta. Hän kertoi meille Jeesuksesta, joka rakastaa
meitä, ja se yllätti meidät täysin. Hän kutsui meidät kirkkoon,
jossa rukoiltaisiin tyttömme puolesta. Vanhempani vastustivat, mutta lopulta kuitenkin menin. Jumala kuuli rukoukset,
tyttö parantui ja me saimme rauhan uskosta Jeesukseen.
Sen jälkeen vanhempani eivät ole vastustaneet uskoamme.
Ohjelmien johdosta meillä on nyt vahva usko.

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Pyhä Jumala, kiitämme sinua
alkaneesta vuodesta ja mahdollisuudesta viedä evankeliumia
jälleen uusien ihmisten ulottuville. Tuo Sinä uusia kuuntelijoita
ja katselijoita ohjelmille ja avaa
heidän sisimpänsä vastaanottamaan evankeliumin ilosanoma.
Kiitos, että kuulet rukouksemme.
Aamen.

Kaikki tuettavat kohteet:
2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11101 Intian tv-ohjelmat
2222 11046 Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11114 Oriyankielinen TN
2222 11033 Tamilinkielinen TN
AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen TN
2222 12139 Indonesiankielinen TN
2222 12155 Japanin ohjelmat
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen TN
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN
MEDIATYÖ:
2222 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

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Yhteys muodostettu
Intiaan

Lahjoita

Sansan 45v-juhlavuonna 2018 kohdistamme katseen
väkirikkaaseen Intiaan. Sansa on toiminut siellä tuloksekkaasti jo 30 vuotta. Sansan tukema mediatyö Intiassa
14 kielellä tuo evankeliumin yli puolen miljardin ihmisen ulottuville. Sansa tukee myös luterilaisten kirkkojen
viestintäohjelmaa. Keräystavoite Intiassa tehtävään
mediatyöhön on 200 000 euroa. Anna evankeliumille
siivet Intiaan: sansa.fi. Katso keräyksen varojen käyttösuunnitelma nettisivuilta.

Tililtä nro
Från konto nr

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

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
2222 15107 SAT-7 Pars, farsinkieliset aikuisten
opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 14085 SAT-7 Academy, arabiankielinen tv-opetuskanava
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen TN
2222 17105 Kazakinkielinen TN
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
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke
PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luterilaiset kirkot
LÄHETIT:
4444 10010 Ezzine
4444 10023 Murphy
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian työ yleisesti

5555 31008 Kroatian kummitoiminta
4444 10049 Tunér
4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen
4444 10036 Virtanen
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
Pankkiyhteys (yksityiset tukijat):
IBAN FI37 5062 0320 0320 18
Ulkomailta maksettaessa lisäksi SWIFT/BIC: OKOYFIHH
HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian,
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat).
Raamattu kannesta kanteen 150 euroa (15 min) ja tv-ohjelmat 300 euroa.
Lisätietoa: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541,
pirjo.hyovalti@sansa.fi

IBAN

BIC

OHJE

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttötarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita
osoitteesi ja seurakuntasi.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

Käyttötarkoitus
Användningsändamål
Lähiosoite
Posti nro

Postitoimipaikka

Seurakunta
Käyttötarkoitus

Allekirjoitus
Underskrift

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 20020

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015-7935, voimassa
1.1.2016–31.12.2020, Poliisihallitus 2.11.2015. Kerätyt
varat käytetään vuosien 2016–2022 aikana medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja
lähettämiseen, internetin ja muiden sähköisten välineiden
avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla sekä kristillisten
radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa.

Rukoushaaste

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

