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Sansan ja FEBC:n
43-vuotinen yhteistyö
vahvistettiin
kumppanuussopimuksella

SAT-7 Kids istuttaa ja kasvattaa
toivon siemeniä

Lämmin hymy näkyi Sansan
toiminnanjohtaja Juha Auvisen
ja FEBC:n pääjohtaja Edward
W. Cannonin kasvoilla, kun he
allekirjoituksellaan vahvistivat
järjestöjen välisen ensimmäisen
varsinaisen kumppanuussopimuksen
Etelä-Korean Soulissa 4.4.2017.
Sopimuksen myötä Sansa otettiin
ikään kuin perheenjäseneksi
muiden maakohtaisten FEBCorganisaatioiden kanssa.

- Olimme kuvaamassa Irakissa pakolaisleirillä ja tapasimme erään perheen. Pyysimme
saada ottaa heistä valokuvan ja he suostuivat.
Kun katsoin kuvaa myöhemmin, näin lasten
silmissä toivon, jota vanhempien silmissä ei
näy. Haluamme ruokkia tuota toivoa, kertoo
Essam Nagy, SAT-7 Kidsin tuottaja ja juontaja.
Hän jatkaa:
- Asetelma Lähi-Idässä on nyt jokseenkin
samanlainen kuin Jeesuksen syntymän aikoihin,
yli 2000 vuotta sitten. Alue oli tuolloin vieraan
vallan alla ja siellä oli sortotoimia ja verenvuodatusta. Jeesus syntyi Israelin alueella ja Hän
tuli tuomaan toivoa, ei vain valitulle kansalle,
vaan kaikille maailman ihmisille.

Katso Essamin ja Myriamin video sansa.fi

On tärkeää seisoa lasten rinnalla

Kuva: Erja Tillgren
- Sansan ja FEBC:n välisen yhteistyön
selkiyttäminen kumppanuussopimuksen muodossa oli välttämätöntä
ja tarpeellista työn jatkuvuuden
kannalta. Pitkäaikaista yhteistyötä
arvostetaan, mutta nyt se sai entistä
näkyvämmän hahmon ja rakenteen,
iloitsee Juha Auvinen.

Tule tapaamaan Essam Nagya Kirkkopäiville Turkuun pe 19.5 klo 15 – 16 Logomoon,
Köydenpunojankatu 14. Tilaisuuden otsikko on Satelliittitelevisio – uusi Betlehemin
tähti.
Lahjoita Lähi-idän lapsille toivoa pelon sijaan SAT-7 Kidsin välityksellä. Katso takasivu
ja osallistu keräykseen!

Valoon – Nuoren muslimin
totuuden etsintä
Jos harras muslimi, Steven Masood, kääntyisi kristityksi, hyväksyisikö häntä kukaan? Olisiko itsemurha
vastaus? Entäpä Jeesus? Tilaa Masoodin tosipohjainen
kirja yhden ihmisen etsinnästä. Saat sen hintaan 15 €
+ toimitusmaksu. Klikkaa www.lahetyskauppa.fi
tai soita 019 457 7747.
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Sansan ja FEBC:n yhteistyö alkoi
vuonna 1974 mandariinikiinankielisistä radio-ohjelmista. Nykyisin
yhteistyötä tehdään Indonesiassa,
Japanissa, Kambodžassa, Kiinassa,
Mongoliassa ja Thaimaassa. Lisäksi
mediatutkija Eila Murphy on ollut
Sansan lähettämänä FEBC:n työyhteydessä vuodesta 1988.

- Sat-7 Kids on arabimaiden ainoa ympäri vuorokauden lastenohjelmia lähettävä kristillinen satelliittikanava. Essam Nagyn ohjelma Miksi on näin? vastaa lapsilta tulleisiin
kysymyksiin. Nagy korostaa, että lapset kysyvät todella syvällisiä kysymyksiä, kuten
Miksi Jeesus pyysi ristillä anteeksi? Eikö Jeesus itse ollut Jumala? Miten voin tuntea, että
Jumala rakastaa minua?
Lasten kysymykset muuttuivat arabikevään (2011) jälkeen. Ennen vallankumousta he
kysyivät paljon yksinkertaisempia asioita, kuten Miksi taivas on sininen? tai Miksi isäni on
kalju?
- Koen velvollisuudekseni auttaa lapsia ja kylvää sekä kasvattaa toivon siemeniä heidän
elämässään. Monet lapset ovat säilyttäneet myönteisen asenteensa alueiden rauhattomuudesta huolimatta. Niin kauan kuin lapsilla on toivoa sydämessään, näille seuduille on
luvassa hieno tulevaisuus, uskoo Essam Nagy.

Lähetysuutisia

Medialähetysjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Domini – reformaatio
taskussa!

Sansassa on parhaillaan työn alla
Domini-niminen mobiilisovellus. Se on
kristillistä ja missionaarista elämäntapaa tukeva älykännykän pienoisohjelma. Domini kutsuu todistajan
tehtävään ja mahdollistaa matalan
kynnyksen osallistumisen myös
nuorelle sukupolvelle. Sen kautta voi
tehdä hyvää ja olla viemässä toivon
sanomaa.
Heittäytyminen reformaation virtaan
uudisti 500 vuotta sitten kaavoihin
kangistuneiden kristittyjen uskonelämää. Domini, kristillinen applikaatio,
voi osaltaan olla kumouksellisella tavalla kutsumassa suomalaisia kristillisten juuriensa alkulähteille: löytämään,
vahvistumaan ja uudistumaan uskossa.
Samalla se tarjoaa mahdollisuuden
olla muuttamassa maailmaa dynaamisen lähetystyön kautta.

Sansa vahvasti mukana
Kirkkopäivillä Turussa
19.–21.5.2017

Ylösnoussut saa sydämen hehkumaan
Ylösnousseen kohtaaminen Emmauksen tiellä on vahva
kertomus. Pääsiäisen jälkeen Kleopas ja poikansa Simon
olivat murhemielin kotimatkalla. Heidän matkakumppanikseen liittyi mies, joka selitti heille kirjoituksia ”Mooseksesta
ja kaikista profeetoista alkaen”. Sen tarkoituksena, etteivät
miehet tunteneet Jeesusta, lienee ollut korostaa sanan
todistuksen merkitystä. Sana ruokki heitä ja sai heidän sydämensä suorastaan ”hehkumaan innosta” (Luuk. 24: 32).
Kun Jeesus sitten Emmauksessa jäi heidän luokseen ja
mursi leipää arpisilla käsillään, miesten silmät aukenivat
ja he ymmärsivät, että Jeesus olikin jo kulkenut heidän
rinnallaan. Hän itse opetti, ohjasi ja varusti heitä palavan sydämen kristillisyyteen sanan, sakramenttien ja läsnäolonsa
kautta.
Juha Auvinen
Jeesuksen kohtaaminen synnytti Emmauksen miehissä
toiminnanjohtaja
ilon, jonka he halusivat jakaa. Niinpä he palasivat ”heti paijuha.auvinen@sansa.fi
kalla” Jerusalemiin. Tuossa lähtemisessä kuuluu lähetystehtävän kiireellisyys. Vaaroja uhmaten he lähtivät pimeään
maailmaan kertomaan Ylösnousseesta.
Medialähetystyössäkään puhuja ei aina ole tunnistettavissa, mutta sanoma
synnin, kuoleman ja pahan voittaneesta Jeesuksesta saa vastaanottajan sydämen
hehkumaan ja kertomaan hänestä myös muille.
Kiitän Jumalaa siitä, että Sinä olet mukana medialähetystyössä. Siunatkoon
hän toimesi ja lahjasi siunaukseksi monille.
Siunaavin kevätterveisin!
Kirkkopäivät Turussa 19.–21.5.2017 on yksi
Reformaation merkkivuoden päätapahtumista. Sansa
on mukana päivillä, joten tule sinäkin! Katso ohjelma:
www.kirkkopaivat.fi.

– Kirkkopäivät on kristittyjä laajasti
yhdistävä ekumeeninen tapahtuma.
Sansa keskittää tänä vuonna voimansa
Kirkkopäiville eikä järjestä erikseen
Medialähetyspäiviä. Elokuussa sitten
järjestämme Vivamossa Lohjalla
Medialähetyksen elopäivät, kertoo
Medialähetyspäivien johtaja, Sansan
henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa.
Sansa järjestää Kirkkopäivillä yhdistyksen kevätkokouksen jäsenille la 20.5.

Kuvat: SAT-7 ja
Sansan kuva-arkisto
ellei toisin mainita.
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy heinäkuussa.

”Istuttaja ei siis ole mitään,
ei myöskään kastelija,
vaan kaikki on Jumalan kädessä,
hän suo kasvun.” 1.Kor. 3:7
Kuvaaja: Erja Tillgren

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

Palautteita

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Sat-7 Kids -ohjelman palautteita:

”Hei, olen Lytsia Algeriasta. Olen 15-vuotias
ja tosi iloinen siitä, että vastasitte viestiini.
Minulla ei ole täällä ystäviä. Täällä ei pidetä
kristityistä eikä täällä juuri olekaan kristittyjä.
Siksi on mahtavaa, että hyväksyitte minut
facebook-ystäväksenne.”

”Tyttäreni rakastaa ohjelmianne ja hän oppii
paljon kauniita ja hyviä asioita niistä. Myös
minä saan paljon ohjelmistanne. Suokoon
Jumala teille kaikkea hyvää. Kiitos!” - Jordan

”Kanavanne on enemmän kuin hyvä. Se
opettaa lapsille jokapäiväistä elämää ja sitä,
kuinka käsitellä eteen tulevia asioita. Kuulin
kanavastanne siskoltani, joka suositteli sitä
lapselleni. SAT-7 Kidsin ohjelmia katsotaan
meillä päivittäin ja pidän tavastanne opettaa
lapsia niin, että he myös ymmärtävät.” - Egypti

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

”Katson ohjelmianne tyttäreni kanssa, vaikka
hän on vielä kovin pieni. Hän pitää erityisesti
Essam Nagyn Miksi on näin? -ohjelmasta.
Kenenkään on turha yrittää vaihtaa kanavaa
silloin, kun tytär katsoo teidän ohjelmianne.”
- Egypti

Tartu
haasteeseen!
Herra, kiitos lapsista. Auta meitä
rakastamaan heitä ja kylvämään
uskon ja toivon siemeniä pieniin
sydämiin. Sinun sylissäsi on tilaa
jokaiselle. Siunaa ja varjele niin,
ettei kenenkään lapsen tarvitse
kantaa liian suuria taakkoja.
Aamen.

Kaikki tuettavat kohteet:
2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11114 Oriyankielinen 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

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Yhteys muodostettu
– ole linkkinä ketjussa

Lahjoita

Pakolaisleireillä ja esim. alueilla, joilla on ulkonaliikkumiskielto,
on aikaa katsoa televisiota. Monen lapsen silmistä heijastuva
pelko on vaihtunut toivon tuikkeeksi heidän katsottuaan SAT-7
Kidsin ohjelmia. Tuota toivoa SAT-7 Kids haluaa ruokkia kertomalla Jeesuksesta, rakkaudesta ja anteeksiantamisesta.
Tule mukaan vaikuttamaan lasten elämään ja epävakaiden
alueiden tulevaisuuteen. Osallistu keräykseen ja anna evankeliumin valloittaa SAT-7 Kidsin ohjelmien kautta!
Kiitos lahjastasi!

Tililtä nro
Från konto nr

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

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
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
2222 17105 Kazakinkielinen 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
2222 35103 Itä-Euroopa Kätketyt aarteet
PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luterilaiset 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
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 05016

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.

