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Joulu intialaisille
leskille
− Naisleskien asema Intiassa on
todella huono. Heitä ei kunnioiteta
ja he jäävät yksin. Jo pelkästään hengissä pysyminen yhteisön keskellä
leskenä on hankalaa. Joulun aikaan
jaamme heille joululahjoja. Jaamme
noin 200 leskelle ruokatarvikkeita, yhden sari-kankaan kullekin ja
muistikortilla olevia Toivoa naisille
-radio-ohjelmia. Jos leskellä ei ole
soitinta, millä kuunnella, annamme
sellaisenkin. Jotkut lahjan saajista
ovat kristittyjä, toiset eivät, kertoo
TWR-Intian aluekoordinaattori.

Lähetys käynnissä.
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Jeesus loistaa
joulun valona
Intiassa
− Hinduilla on joka kuukausi jokin juhla, mutta me kristityt juhlimme vain jouluna, uutena
vuotena ja pääsiäisenä. Perheenjäsenille ostetaan uudet vaatteet ja he valmistavat hyviä
ruokia. Usein myös otetaan jouluvalokuva, jossa koko perhe on koolla. Kristittyinä koristelemme talomme: laitamme katolle loistavan tähden tai muita valoja. Ne symboloivat sitä,
että joulu on valon juhla ja Jeesus on se valo, kertoo hiljattain Suomessa vieraillut TWRIntian aluekoordinaattori. Hän jatkaa:
− Jos muun uskoiset naapurimme eivät tiedä, miksi koristelemme talomme, tulevat he kysymään. Esimerkiksi joulun tähdestä saadaan hyvät keskustelut aikaan, ja jos osaamme vastata
viisaasti heidän kysymyksiinsä, ei meille koidu mitään hankaluuksia.

TWR-Intian järjestämään Toivoa naisille
-konferenssiin osallistui viime syksynä yli
600 naista ja miestä Intian eri kielialueilta.

Kuvat: Sansan
kuva-arkisto,
Pixabay

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy tammikuussa.

TWR-Intialla on ollut jo 30 vuoden ajan yhteistyötä Sansan ja suomalaisten kanssa. Ja kun
on pitkä suhde, tarkoittaa se myös toistemme tukemista. Koen, että kun te olette tukeneet
meitä, on Jumala siunannut suomalaisia. Minun rukoukseni on, että voisitte jatkossakin tukea
meitä intialaisia.
Voit sytyttää joulun valoja intialaisiin koteihin osallistumalla keräykseen. Katso takasivulle.

Joka päivä
VARJELET TIENI
on Juha Vähäsarjan uusin hartauskirja. Se
johdattaa lukijan luottamaan hyvän Jumalan
varjelukseen vaihtelevissa elämäntilanteissa.
Tilaa itsellesi tai lahjaksi hintaan 28 € +
toimitusmaksu. www.lahetyskauppa.fi
tai soita 050 564 3541.
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− Rukoillaan rohkeutta ja voimia
kaikille heille, jotka tekevät työtä,
jotta evankeliumi Jeesuksesta saavuttaa koko Intian. Erityisesti pyydän
rukousta Intian Toivoa naisille -työn
koordinaattoreiden ja heidän perheidensä puolesta. Anna Jeesus heille
sinun voimastasi voimaa ja rohkeutta
jatkaa tätä tärkeää työtä, kehottaa
meitä Satu Hauta-aho, verkostokoordinaattori, Toivoa naisille -työ.

− Intian väkiluku on yli 1,3 miljardia ja kristittyjä on reilut 2 %. Kun intialaiset oppivat tuntemaan Jeesuksen, tapahtuu heidän elämässään isoja muutoksia, jopa ihmeitä. Perheenjäseniä
ja kotieläimiä paranee sairauksista, kun heidän puolestaan rukoillaan. Tällaiset ihmeet vahvistavat uskoa, ja silloin on helpompi seisoa lujana sen puolella, minkä tietää oikeaksi.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Krusa FM saa aikaan
myönteisiä tunteita
Kambodžan pääkaupungissa Phnom
Penhissä toimiva, FEBC-Kambodžan
alainen, perheradio Krusa FM on arvioinut työnsä vaikutuksia. Monet kuuntelijat kuvailivat kyselytutkimuksessa,
kuinka he ohjelmia kuunnellessaan
tulivat onnellisiksi, rauhallisiksi, lohdutetuiksi ja iloisiksi. Monet kuuntelijat
sanoivat tulleensa tietoisiksi Jumalan
rakkaudesta. Kolmanneksi eniten
muutoksia tapahtui perhetilanteessa,
joko jäsenten välisissä suhteissa tai
lastenkasvatuksessa. Radioaseman
täytyy paneutua jatkossa tulevaisuuden sukupolveen lisäämällä läsnäoloa
sosiaalisessa mediassa. Krusa FM on
Sansan yhteistyöradio.

Kuva: Eila Murphy

Juoksulla 7500 euroa
lähetystyölle
Run for Missions -juoksu lähetystyölle keräsi tänä vuonna yli 60
juoksijaa juoksemaan eri juoksutapahtumissa lähetystyön puolesta.
Mukana oli juoksijoita eri seurakunnista ja he tukivat Sansan työn
lisäksi Suomen Lähetysseuran,
Lähetysyhdistys Kylväjän ja
Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen lähetystyötä.
Sansan työtä tukevat seurakuntajoukkueet ja yksittäiset juoksijat kokosivat
yhteensä yli 3200 euroa mm. Toivoa
naisille -työlle, Kiinan mediatyölle,
medialähetystyölle yleisesti sekä
Kätketyt aarteen -hankkeelle. Sansa
siis voitti lähetysjärjestöjen välisen lähetyskannatuskisan! Kansanlähetyksen
kohteille koottiin n. 2300 euroa ja
Kylväjän kohteille n. 1500 euroa ja
Lähetysseuran kohteelle muutamia
satasia. Ensi vuonna Run for Missions
-näkyy mm. Kirkkopäivillä ja päätapahtuma on 24.8.2018 Tampereella.
Kiitos kaikille juoksijoille ja tukijoille!

”Kertokaa mitä kuulette ja näette”
Matteuksen evankeliumissa luemme, että Jeesus vastasi
hänen toiminnastaan kysymään tulleille vangitun Johannes
Kastajan opetuslapsille: ”Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: ”Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,
spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas se,
joka ei minua torju.” (Matt. 11: 4–6)
Jeesuksen sanat ovat totta tänäänkin. Intialainen
Laxmiben oli 45-vuotias kahden lapsen kotiäiti, kun hän
sairastui vakavasti eikä kyennyt enää kävelemään eikä
syömään. Hän kokeili tuloksetta monenlaisia lääkkeitä ja
hoitoja. Kun hänen puolestaan rukoiltiin, hän parani. Tämän
seurauksena aikaisemmin epäjumalia palvellut Laxmiben
otti Jeesuksen vastaan Herranaan ja Vapahtajanaan ja alkoi
Juha Auvinen
kuunnella kuknankielisiä kristillisiä radio-ohjelmia.
toiminnanjohtaja, rovasti
Laxmibenin perhe ja kyläläiset pilkkasivat ja vastustivat
juha.auvinen@sansa.fi
häntä, mutta hän pysyi lujana. Pian myös he alkoivat kuunnella radio-ohjelmia ja kokivat uudistumisen niiden kautta.
Ohjelmat auttavat heitä kasvamaan uskossa ja he tuntevat
rauhaa ja iloa, jonka vain Jumala voi antaa.
Olen kiitollinen siitä, että kuknankielisiä ohjelmia on radioitu Intiassa vuodesta 2000
alkaen. Kiitän myös siitä, että suomalaiset kristityt ovat 30 vuoden ajan mahdollistaneet
rukouksin ja lahjoin Sansan mediatyön Intiassa, nykyisin 14 eri kielellä. Olethan yhä
mukana työssä, jonka ulottuvilla on noin 500 miljoonaa intialaista.
Sansa.fi/esirukoukset -sivulla on ”rukousseinä”, jolla kuka tahansa voi julkaista
esirukouspyyntöjä ja käydä rukoilemassa toisten jättämien aiheiden puolesta.
Rukousseinä on kävijämäärältään Sansan suosituin sivu. Sama rukousseinä löytyy
myös Domini Life -mobiilisovelluksesta. Käy jättämässä oma aiheesi ja rukoile
muiden puolesta!

”On täynnä lahjojasi
Kätesi Jumala.
Soi syksy kiitostasi
Maan kaiken kasvusta.”
Virsi 575:4
www.facebook.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.instagram.com/sansa.fi

Yhteyden ytimessä

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita Intiasta:

Kuuntelen kutchinkielistä ohjelmaa aina tiistaiaamuisin.
Ajanpuutteen vuoksi en ehdi kirjoittaa teille usein. Tämän
ohjelman kautta tulin tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen,
ja että Hän antoi elämänsä puolestamme. Hänen uhrinsa
hämmästyttää. Ohjelmista olen oppinut, että pelastus on
ainoastaan Jeesuksessa. Kiitän teitä kaikesta hyvästä työstänne
heimomme hyväksi.

Perheemme kuuluu toisen uskonnon piiriin. Olemme keskiluokkaisia, meillä on huonekalukauppa. Teen myös puusepäntöitä, sillä en
ole käynyt kouluja. Olen aina kuunnellut mielelläni hindinkielisiä
elokuvalauluja radiosta. Työtä tehdessänikin pidän radion lähellä.
Yhtenä iltana etsiessäni taas musiikkia, osuin magahinkielisen
ohjelmanne kohdalle. Kuuntelin sen kokonaan ja tunsin rauhaa.
Kuuntelin myöhemminkin ja aloin huomata itsessäni muutoksia.
Alaisetkin ihmettelivät, miten olin muuttunut hyväntuuliseksi enkä
ollut vihainen heille. Silloin tajusin, että ohjelmanne oli vaikuttanut
sen. Olen uskossani vasta kuin pieni lapsi, minun täytyy vahvistua.
Vain Jeesus voi muuttaa ihmisen, ja hän tekee sitä ohjelmien kautta. Olen todella kiitollinen teille!

Meidän alueellamme kristityt ovat pitkään eläneet uhattuina. Aluetta
johti kristinuskoa vastustava henkilö, joka teki kristittyjen elämästä
vaikeaa ja vainosi meitä. Sellaisessa tilanteessa aloin etsiä jostain
vastauksia ja löysin kurukhinkieliset ohjelmanne. Niiden kautta uskoni
vahvistui ja pystyin elämään sellaisessa tilanteessa. Ohjelmien kautta
myös rukouselämäni vahvistui. Opin ymmärtämään, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka uskovat.

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Rukoushaaste

Sytytä joulun valo Intiaan

Herra, tuomme eteesi kaikki ne
kristityt, jotka elävät uskoaan
todeksi monenlaisten paineiden
alla. Pyydämme, että tulevana jouluna Pyhä Henki saisi
koskettaa, vahvistaa ja rohkaista median välityksellä kaikkia
uskovia sekä tuoda uusia ihmisiä
sinun toivosi ja valosi yhteyteen.
Aamen.

Monet kristityt sytyttävät talojensa katoille kynttilöitä tai savisia öljylamppuja merkiksi siitä, että Jeesus on
maailman valo. Paljon on kuitenkin heitä, jotka eivät vielä ole
kuulleet Jeesuksesta ja hänen tuomastaan valosta ja toivosta.
Paras joululahja on evankeliumi omalla äidinkielellä! Osallistu
keräykseen ja välitä sanoma Jeesuksesta intialaiseen kotiin!
Sansa vie median välityksellä evankeliumia Intiaan 14 kielellä.
Keräyksen tuotolla tuetaan kristillistä radiotuotantoa Intiassa
ja muualla Aasiassa Sansan yhteistyökumppanien kautta.
Kiitos lahjastasi!
Siunattua joulua Sinun ja intialaisten koteihin!

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

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 20211
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm / puhelu.

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
ten opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 14085 SAT-7 arabiankieliset tv-opetusohjelmat
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)
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
4444 10065 Vähäsarjat

4444 10078 Rissanen
4444 10036 Virtanen
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
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).

Kaikki tuettavat kohteet:

Lahjoita

