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SAT-7 tekee
näkymättömän
näkyväksi

SAT-7 – linkki taivaan ja
epävarmuuden välillä

− Jos elämässäsi on ongelmia ja olet
jo yrittänyt ratkaista niitä tuloksetta,
on aika antaa Jeesukselle mahdollisuus. Hän voi muuttaa elämäsi.
Kuulin nämä sanat seitsemän vuotta
sitten SAT-7 Pars -kanavan ohjelmassa, ja ne vaikuttivat minuun niin
syvästi, että aloin katsoa ohjelmia
säännöllisesti, kertoo yksi katsoja.
Terence Ascott, SAT-7:n perustaja
ja toiminnanjohtaja sanoo:
− Uskomme, että Jumalan rakkaus
on tarkoitettu kaikille ihmisille. Yli
20 vuoden ajan olemme tehneet ja
lähettäneet innostavia ja informatiivisia satelliittitelevisio-ohjelmia
miljoonille perheille, jotka eivät
muuten saisi tutustua Jeesuksen
Kristuksen hyvään uutiseen.

− Lähi-idässä elämä ei juuri koskaan ole normaalia. Elämä on kamppailua ja ennustamatonta,
elämistä jatkuvassa pelossa, huokaa Rita Elmounayer, SAT-7:n kanavapäällikkö ja apulaistoiminnanjohtaja. Hän jatkaa:
− Me olemme Kristuksen ruumis. Raamatusta voimme lukea,
että jos yksi ruumiinosa kärsii,
kärsii koko ruumis. Meidän
tulee yhdistää voimavaramme
tavoittaaksemme ne, jotka
elävät pelon, turvattomuuden
ja pettymysten keskellä.
SAT-7:n tehtävänä on tarjota
turvallisuutta, rauhaa ja hyviä
elämän eväitä, jotka tulevat
Kristuksen sovitustyön kautOhjelmaa pakolaisleirillä
ta. SAT-7:n ohjelmia lähetetään
viiden kanavan kautta 25 maahan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, mutta toki niitä voi katsoa
ympäri maailmaa internetin kautta www.sat7.org. Sansa tukee SAT-7:n työtä.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityt joutuvat pelkäämään jatkuvasti eikä heillä ole useinkaan
ketään, kenen puoleen kääntyä. He ovat erittäin haavoittuvaisia, koska kristityt näissä maissa
eivät muodosta vahvaa yhteisöä, joka voisi nousta puolustamaan itseään.

Terence Ascott, SAT-7 perustaja ja
toiminnanjohtaja

Kuvat: SAT-7 ja
Sansan kuva-arkisto

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy marraskuussa.

Nyt sinulla on hyvä tilaisuus tukea SAT-7:n näkyvyysalueella elävien ihmisten kristillistä kasvua ja auttaa uusia ihmisiä löytämään tulevaisuus ja
toivo Kristuksessa. Sansalla on meneillään keräys, jonka tuotolla tuetaan
SAT-7:n ohjelmatuotantoa. Katso takasivu ja www.sansa.fi.

Näy ja tee näkyväksi!
Hanki heijastin – näyt pimeässä ja samalla tuet ihmiskaupan vastaista työtä!
Jalkinesuunnittelija Terhi Pölkin suunnitteleman design-heijastimen tuotto
käytetään ihmiskaupan uhreja auttavaan
Kätketyt aarteet -työhön. Tilaa yksi kpl
hintaan 10 € tai kaksi kpl hintaan 15 € +
toimitusmaksu, www.lahetyskauppa.fi.
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Pakolaisuus, köyhyys, kouluttamattomuus ja epävarmuus ovat sanoja,
jotka tulevat mieleen kuvailtaessa
Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa. SAT-7:n
viisi voimakanavaa, Academy, Arabic,
Kids, Pars ja Türk, tarjoavat toivoa ja
turvallisen elämän rakennustarpeita.
Ascott jatkaa:
− Rohkaisemme televisio-ohjelmissamme kristittyjä ja opettaa
heitä elämään Kristuksen todistajina
ei-kristityssä maassa. Yritämme kaikin tavoin juurruttaa kristittyjä jatkamaan elämäänsä arabimaassa. Tämä
on erittäin tärkeää tulevaisuuden
kannalta, jotta kristinusko säilyisi ja
saisi jalansijaa.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristittyjä auttaa tieto, että heidän puolestaan rukoillaan ja että
heistä välitetään. He tarvitsevat tunteen siitä, että vaikka he eivät voi käsitellä asioita julkisesti, eivätkä olla yhteydessä toisiin kristittyihin, kuuluvat he silti samaan Kristuksen ruumiiseen.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Sansa on nyt
Instagramissa

Instagram on maailmanlaaja kuvien
jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto.
Mobiilisovelluksen käyttäjät voivat
jakaa kuvia ja videoita sekä kommentoida ja tykätä toistensa jakamasta
sisällöstä.
Sansa julkaisee Instagramissa kuvia,
videoita ja tarinoita medialähetystyön
maailmasta käyttäjätunnuksella Sansa.
fi.
– Instagram on käyttöidealtaan erittäin
houkutteleva ja helppo, kuvan ja tekstin yhdistelmä on tehokas. Tuntuu vähän kuin perinteiset valokuva-albumit
olisivat heränneet henkiin. Se on myös
hyvä kanava tavoittaa uutta kohderyhmää, kertoo graafinen suunnittelija
Sami Heinomo.
Liity seuraajaksi!

Lähetystyö sai
juoksijat liikkeelle

Jo toista kertaa järjestetty Run for
Missions -juoksuhaaste keräsi Tampere
Maratonille lähetystyön hyväksi juoksevia joukkueita ja yksilöurheilijoita.
Kaikkiaan 44 juoksijaa eri järjestöistä
kirmasi lähetystyön hyväksi. Tukea
Sansan medialähetystyön hyväksi on
tähän mennessä kertynyt 2600 euroa,
mikä on 40 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Juoksijoita voi kannustaa
edelleen. Katso sansa.fi/juoksuhaaste
Lämmin kiitos kaikille juoksijoille,
kannustajille ja tukijoille!

Jeesus on aina kanssamme
Eräänä aamuna mielessäni pyöri amerikkalainen hengellinen laulu I’ll Never Be Lonely Again, joka on suomennettu
nimellä En milloinkaan yksin mä jää. Minut täytti ilo ja rauha
siitä, että Jeesus on kanssani.
Jeesus antaa tämän lupauksen lähetyskäskyssä: ”Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti.” (Matt. 28:20b).
Tässä laulussa kehotetaan kaipaavaa ihmistä kääntymään
rakastavan ja todellisen Vapahtajan puoleen, joka odottaa
meitä luokseen eikä koskaan jätä meitä.
Tämä on huikaisevan mahtava totuus. Silloin kun valvon
yöni huolien täyttämänä, Jeesus on kanssani. Voin huutaa
pelosta kuten opetuslapset myrskyssä järvellä ja Jeesus
tuntuu vain nukkuvan, mutta sitten hän sanoo sanansa ja
Marko Pihlajamaa
kaikki tyyntyy. Voin vajota aaltoihin kuten Pietari, mutta
toiminnanjohtajan sijainen,
Vapahtaja nostaa minut jälleen ylös. Kun tunnen itseni
pastori
hylätyksi, Jeesus kulkee vierelläni.
Kaikkien ihmisten maailmassa tulee saada kuulla
sanoma Jeesuksesta, joka antaa uuden elämän, vapauttaa
synnin sekä syyllisyyden vallasta ja on aina omiensa kanssa. Teemme lähetystyötä, jotta
kukaan ei joutuisi elämään elämäänsä ilman Vapahtajaa.
Yhdessä sinun kanssasi voimme viedä tätä sanomaa. Lämmin kiitos siitä, että olet
mukana yhteisessä työssä.
Tule juhlimaan kanssamme 45-vuotiasta Sansaa!
Mikkeli: 23.9. klo 10 messu Pitäjänkirkossa ja sen jälkeen juhla seurakuntatalolla.
Joensuu: 14.10. klo 10 messu Pielisensuun kirkossa ja sen jälkeen juhla. Molemmissa
mukana sansalaisia ja vieraita SAT-7 satelliittitelevisiosta. Lisäksi juhlitaan Lapualla
28.10., Helsingissä ja Turussa 11.11. Lisätiedot www.sansa.fi/tapahtumat
Lämpimästi tervetuloa!

Maailma kaikkinensa on Luojan asunto.
Tee meille eläväksi myös ristinsovinto.
Virsi 573:7
Kuva: Pia Tiusanen
www.facebook.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.instagram.com/sansa.fi

Yhteyden ytimessä

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita SAT-7:

Yritän katsoa SAT-7 Türk -kanavaanne säännöllisesti.
Mieheni ei tiedä sitä. Avioliittomme on vaikeuksissa.
Mieheni ei välitä minusta. Hän puhuu aina vain omista
sukulaisistaan. Olen aika epätoivoinen. Katsoin rukousohjelmaanne, jossa puhuttiin avioliitosta. Kiitos näistä
ihanista ohjelmista. Toivon, että kaikki katsoisivat niitä
ja erityisesti ne, joilla on vaikeuksia. Turkki

Löysin SAT-7 -kanavan sattumalta, kun etsin arabiankielisiä kanavia. Jäin katsomaan, koska kuulin, kun marokkolainen mies (David
Ezzine) juuri puhui Jeesuksesta – ja minäkin olen marokkolainen
mies. Kuulin ensimmäisen kerran, että Uusi testamentti sisältää evankeliumin, joka on tarkoitettu kaikkien aikojen ihmisille.
Kaikkien muslimien tapaan minäkin olen uskonut Koraanissa mainittuun Jeesukseen. Mutta ensimmäisen kerran minulle tuli outo tunne
siitä, että jokin minussa on pielessä. Puhuit synnistä, anteeksiantamuksesta, pelastuksesta ja Jumalasta, joka on rakkaus. Ensimmäisen
kerran tunsin, että olen kaukana Jumalasta. Synti on voimakas,
mutta uskon, että Jumalan rakkaus on kaikkea muuta voimakkaampi.
Marokko

Minusta tuli kristitty hiljattain ja haluan kertoa teille kuinka se
tapahtui. Olin kihloissa ja tulin raskaaksi. Emme sulhaseni kanssa
kuitenkaan halunneet lasta juuri silloin ja päätimme, että teen
abortin. Kävimme lääkärissä ja sovimme abortin suorittamisesta
parin päivän päästä. Sitä edeltävänä iltana katsoimme televisiota ja siirryimme kanavalta toiselle. Silloin osuimme myös SAT-7
Pars -kanavalle ja jäimme katsomaan sitä. Puhuja, tri Sasan
Tavasoli, puhui juuri kristinuskon käsityksestä abortista. Hänen
puheensa teki meihin niin suuren vaikutuksen, että päätimmekin pitää lapsen. Nyt meillä on pieni lapsi ja meistä on tullut
kristittyjä. Siunatkoon Jumala teitä! Iran

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Rukous on lähetystyötä. Kanna
Isän eteen niitä, jotka elävät
uskoaan todeksi monenlaisten
paineiden alla. Pyydä, että Pyhä
Henki saisi koskettaa, vahvistaa
ja rohkaista kristillisten ohjelmien kuuntelijoita ja katselijoita.
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 Orijankielinen 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
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset aikuis-

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

SAT-7 kanavoi toivoa
epävarmuuden keskelle

Lahjoita

Monen ihmisen elämä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on välillä epätoivoista, mutta aina on toivoa! SAT-7 on jo yli 20 vuoden ajan lähettänyt kristillisiä televisio-ohjelmia ja opettanut
pysyvästä perustuksesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ohjelmissa
kerrotaan anteeksiantamuksen elämää muuttavasta voimasta
ja kasvatetaan uutta sukupolvea uskomaan Raamattuun.

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 21032

Tue SAT-7:n kanavien ohjelmatuotantoa ja osallistu keräykseen. Kiitos lahjastasi!

Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm / puhelu.

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
ten 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

4444 10065 Vähäsarjat
4444 10078 Rissanen
4444 10036 Virtanen
4444 10081 Rantamäet
4444 11019 Kastepohjat
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

HANKKEET:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian luterilaiset kirkot
1111 31305 Domini Life -sovellus (kehitystyö)
LÄHETYS- JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄT:
4444 10010 Ezzine
4444 10023 Murphy
4444 20026 Tapio
4444 20055 Braz de Almeida
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
4444 10049 Tunér

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

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Käyttötarkoitus
Användningsändamål
Lähiosoite
Posti nro

Postitoimipaikka

Seurakunta
Käyttötarkoitus
Viitenro
Ref.nr

Allekirjoitus
Underskrift

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr
Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme.
Rekisteriseloste löytyy osoitteesta sansa.fi/asiakasrekisteri.
Se on tilattavissa myös postitse Sansasta.

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

