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Intiassa moni
paikallisseurakunta
on saanut alkunsa
kuuntelijaryhmistä
Sansan varainhankinnan koordinaattori Erkki Salo vieraili hiljattain
Intiassa ja oli vaikuttunut näkemästään.
- Kun haastattelin TWR-Intian
johtajia ja kuulin maassa tapahtuvista Jumalan ihmeistä, mieleeni nousi
syvä kunnioitus intialaisia sisaria ja
veljiä kohtaan. Monet heistä sanoivat
laittaneensa koko elämänsä Jumalan
käyttöön.

Kuvat: Sansan
kuva-arkisto,
Pixabay
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy toukokuussa.
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”Menkää ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni!” Matt. 28: 19-20
- Iloitsen siitä, että olen
vaikuttamassa, jotta ihmiset eri puolilla maailmaa
saavat kuulla evankeliumia. Tiina Virtanen,
Hollanti, TWR.
- Koen työni mielekkääksi, koska internet ja
mobiililaitteet ovat tämän
päivän keino välittää
Kristuksen hyvää sanomaa
ihmisille. Jari Vähäsarja,
Itävalta, TWR.
- Innostan aasialaisia
hyödyntämään digitaalisesta mediasta saatavaa tilastotietoa. Eila Murphy, Suomi, FEBC.
- Minua motivoi nähdä, kuinka ohjelmamme vaikuttavat positiivisesti katsojien
elämään. Mikael Tunér, Suomi, Kypros, SAT-7 Pars
Media on näkymätön lähetti, mutta lähetys- ja projektityöntekijämme maailmalla ja
Suomessa antavat medialähetystyölle kasvot.
- Meidän tulee kuunnella niitä sanoja, jotka Kristus antaa seuraajilleen, kehottaa
Raili Tapio, Suomi.
- Minua motivoi WIND FM radiotyössä mahdollisuus olla mukana paikallisten
omistamassa työssä. Sirpa Rissanen, Mongolia
- Olen unelmatehtävässäni, jossa rukous on kaiken lähtökohta. Eeva Vähäsarja,
Itävalta, TWR
- On huikeaa saada jakaa elämää ja työtä niin monien erilaisten ihmisten kanssa
sekä nähdä Jumalan muuttavan elämiä. Elina Braz de Almeida, Kroatian evankelinen
kirkko
- Suomessa toimimme turvapaikanhakijoiden tukena. Marja-Liisa ja David (seniori) Ezzine, Suomi, Ranska, SAT-7
Sinä voit toteuttaa lähetyskäskyä esimerkiksi rukoillen ja osallistumalla lähettikeräykseemme. Katso lisää takasivulta. Tutustu lähetys- ja projektityöntekijöihimme
myös netissä sansa.fi/lahettikerays.

Ekoradioita on jälleen saatavilla!
FM/AM, kaksi erittäin laajaa lyhytaaltoaluetta. Veivigeneraattorilla ladattava
akusto. Ei sisällä pattereita, mutta voi laittaa kolme pientä paristoa. Kantolaukkua ei
ole saatavana mukaan.
Tilaa itsellesi tai lahjaksi hintaan 55 euroa
+ toimitusmaksu: www.lahetyskauppa.fi
tai soita 019 457 7747.
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Sen seurauksena evankeliumi menee eteenpäin voimallisesti, uusia
seurakuntia syntyy ripeään tahtiin ja
ihmisiä parantuu Jeesuksen nimessä.
Mediatyöllä on tässä tärkeä rooli,
sillä moni paikallisseurakunta on
saanut alkunsa kuuntelijaryhmästä.
Niin sanottu Radio Home (radiokoti) -toiminta on laajentunut
nopeasti. Kyse on siitä, että ihmisiä
kutsutaan koteihin kuuntelemaan
kristillistä ohjelmaa.
Radion asema on siis edelleenkin
vahva intialaisten vähemmistökansojen tavoittamisessa.
Sansa juhlii tänä vuonna 30-vuotista yhteistyötä TWR-Intian kanssa.
Sansa tukee evankelioivaa mediatyötä Intiassa erityisesti vähemmistökielillä. Lue lisää sansa.fi/Intia

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Sansa ja Suomen
Lähetyslentäjät (MAF
Suomi) solmivat yhteistyösopimuksen
16.2.2018
Järvenpäässä allekirjoitettu sopimus
koskee Sirpa ja Roy Rissasen lähettämistä Mongoliaan 1.1.2018 alkaen neljäksi vuodeksi. Roy Rissanen työskentelee lähetyslentäjänä MAF:n (Mission
Aviation Fellowshipin) palveluksessa ja
Sirpa Rissanen Wind FM -radioaseman
hankehallinnossa Sansan lähettämänä.

Yhteisvoimin toivoa
naisille

Toivoa naisille -ryhmien (TN) verkostoitumis- ja voimaannuttamispäivää
vietetään lauantaina 21.4.2018
Naantalin Seurakuntatalolla, Piispantie
2. Mukana Turkin TN-työn koordinaattori. Lue lisää ja ilmoittaudu: http://
toivoanaisille.fi/naantalin-tapahtuma/

Joulukeräys Aasian perheradiotyölle tuotti
57 000 euroa

Väsymätön Varjelija
Ollessani perheineni lähetystyössä Papua-UudessaGuineassa mieleeni tuli usein Psalmi 121. Aamuisin ei voinut välttyä katsomasta vuoria kohti. Psalmin ydin ei kuitenkaan ole vuorissa vaan Auttajassa, jonka puoleen saimme
päivittäin kääntyä. Taivaan ja maan Luoja on varjelija, joka
ei anna jalkamme horjua, joka on suojaava varjo auringon
poltetta ja kuun valoa vastaan. Hän varjelee lähtemiset ja
tulemiset.
Kuten elämä yleensäkin, lähetystyö on hengellinen, henkinen ja käytännön matka. Niin valmistelun vaiheissa kuin
matkankin aikana, vastoinkäymisten kohdatessa ja pettymysten hetkellä, Herra on väsymättä vierellä. Silloinkin, kun
yksi ovi sulkeutuu, hän avaa toisen. Työssä hän on turva ja
toivo, viisauden ja ymmärryksen lähde. Hän auttaa ja suojelee koko elämän. Nyt ja aina.

Kun Sansa lähettää työntekijänsä vieraisiin maihin ja
outoihin oloihin, teemme sen Jumalan siunausta pyytäen
ja varjelukseen vedoten. Sinäkin saat päivittäin muistaa niin lähtijöitä kuin työhönsä jo
tottuneita. He vievät siunauksemme mukanaan.
Valoisin kevättalven terveisin.

Päivitä tietosi lähetystyöstä! Katso
Lähetysaika ja jaa ystävillesi.
Pidetään lähetys käynnissä yhdessä!
www.tinyurl.com/lahetysaika.

Jaa parasta joululahjaa -keräyksen
tuotto käytetään perheradiotyöhön
Kambodžassa, Mongoliassa, Japanissa,
Indonesiassa ja Thaimaassa Sansan
kumppanin FEBC:n kautta. Keräyskulut
olivat 10 prosenttia.

Monessa Aasian maassa tehdään
kristillistä radiotyötä perhenäkökulmasta. Perheohjelmat kertovat, kuinka
voi elää hyvää ja toisia kunnioittavaa
elämää. Samalla kylvetään evankeliumin siemen.

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

Sinua, Luoja, ylistän
taas kevään voimasta.
Teet työsi ihmeteltävän
ja siunaat luotuja.
Virsi 568:2

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.sansa.fi/videotuotanto

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

Palautteita

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita ympäri maailmaa:

Olen muslimi ja käännyin kristityksi viisi vuotta sitten. Katson
SAT-7:n ohjelmia säännöllisesti. En voi katsoa televisiosta, koska muut perheenjäsenet ovat siitä vihaisia. Siksi katson puhelimesta sovelluksenne kautta. Kiitos paljon ohjelmista. Toivon,
että voisitte tehdä ohjelman juuri meille tunisialaisille ja sillä
arabian kielen korostuksella, jolla me puhumme. - Tunisia

Myyn äitini kanssa vihanneksia torilla lähellä kirkkoa.
Kuuntelemme tosi mielellämme kaikkia TWR:n ohjelmia, joita
paikallisradio täällä lähettää. Kuulin hiljattain Toivoa naisille -ohjelmassa hyvänä ystävänä olemisesta. Mutta meillä on vaikeuksia,
sillä meillä oli maata, mutta nyt yksi rikas mies on ottanut maan
itselleen, ja siitä tulee oikeusjuttu. Meitä kyllä avustaa yksi järjestö
tässä oikeusasiassa, mutta pyydän teiltä esirukousta, että Jumala
paljastaisi totuuden viranomaisille. - Kambodža

Miten toivonkaan, että voisin tavata teidät ja kertoa kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat löytäneet uskon
Jeesukseen SAT-7 Pars -kanavanne kautta. Monien iranilaisten seurakuntien johtajat suosittelevat kanavaanne
ja sen opetusohjelmia omien seurakuntiensa jäsenille. Ihmisiä tulee ensin Kristuksen tuntemiseen kanavanne
kautta ja sen jälkeen sen opetusohjelmien kautta he oppivat tuntemaan Jeesusta paremmin. - Iran

Uskoin ennen moniin jumaliin. Kun sairastuin, turvauduin noituuteen ja mustaan magiaan. Uhrasin vuohen ja kukon, mutta en
parantunut, vaan tilani paheni. Sitten eräs tuttu nainen kertoi
bhilinkielisistä kristillisistä radio-ohjelmista, joiden kautta saisin
apua. Päätin kokeilla. Yllätyin suuresti. Rukoilin Jeesusta, kuten ohjelmassa kehotettiin. Paranin ja sain rauhan. Vähitellen
ymmärsin enemmän evankeliumia ja päätin seurata Jeesusta.
Ohjelmien kautta saan vahvistusta uskolleni. Olen kertonut
ohjelmista monille naisille. - Intia

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Herra, kiitos keväästä, sen
tuomasta valosta ja uudesta elämästä. Anna siunausten säteitä
elämäämme, niin että jaksamme
rukoilla ja toimia niin kuin sinä
olet kohdallemme suunnitellut.
Auta meitä elämään lähimmäisillemme iloksi ja hyödyksi ja
sinulle kunniaksi. Aamen.

Kaikki tuettavat kohteet:
2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 20279 Intia-teemavuosikeräys 2018, mediatyö
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 MEDIATYÖ:
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 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

Lähettien mediatyö
ulottuu laajalle

Lahjoita

Nykyiset yhdeksän lähettiämme työskentelevät mm. TVtuotannossa, Toivoa naisille -työssä, seurakuntatyössä, median
vaikuttavuustutkimuksessa sekä hallinnollisissa tehtävissä. He
palvelevat sekä tukijoita Suomessa että kumppaneita maailmalla, yhdessä kansallisten työntekijöiden kanssa.
Evankeliumilla on maailmalla ennennäkemätön tilaus
ja tarvitsemme tukea lähetystyöntekijöillemme. Rukoile ja
lahjoita, jotta voimme yhdessä viedä evankeliumia yli rajojen.
Keräyksen tuotto käytetään Sansan lähetys- ja projektityöntekijöiden tekemään medialähetystyöhön.
Kiitos lahjastasi!

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 02035
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm / puhelu.

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset 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 MEDIATYÖ:
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
HANKKEET:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luterilaiset kirkot
1111 31305 Domini Life -sovellus (kehitystyö)
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

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

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.

Keräyslupa Manner-Suomi POL-2017-49311 12.1.2018–31.12.2020. Poliisihallitus 12.1.2018. Kerätyt
varat käytetään medialähetystyöhön (kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen,
internetin ja muiden sähköisten välineiden avulla) ja seurakuntatyöhön ulkomailla. Kerättyjä varoja
käytetään myös kristillisten radio-ohjelmien tuottamiseen ja lähettämiseen Suomessa sekä muun
mediatyön kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa. Muu mediatyö sisältää mediakasvatusta kotimaassa
(kurssi- ja työpajatoiminta) sekä yhdistyksen digitaalisen mediatyön kehittämistä ja tuotantoa (uudet
digitaaliset mediat, kuten mobiiliapplikaatiohankkeet).

Rukoushaaste

