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Aasia elämään

Lähetys käynnissä.
TA M M I K U U 2020

Suomalainen vai aasialainen?
Kumpaa seuraavat adjektiivit mielestäsi kuvaavat, suomalaista vai aasialaista?
- nöyrä
- vaatimaton elekieli
- korkea työmoraali
- nauttii hiljaisuudesta

Kuvat: Ilkka
Kastepohja,
Annaleena Pakkanen,
Sirpa Rissanen,
Sansan kuva-arkisto,
TWR
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy maaliskuussa.

Aasiassa yhteisö ja ihminen sen osana on tärkeä.
Yhteisön jäsenen iän tuomaa kokemusta ja viisautta
kunnioitetaan ja siksi vanhuksia arvostetaan. Myös
auktoriteetit ovat tärkeitä, eikä heitä kyseenalaisteta
samalla tavoin kuin länsimaissa, joissa ollaan kriittisiä
ja demokraattisia sekä pidetään usein asioita ihmistä
tärkeämpänä.
Aasia koostuu 48 valtiosta, joissa asuu yli 60 prosenttia maailman väestöstä. Valtaosa maailman köyhistä asuu Aasiassa ja se on maailman vähiten evankelioitu maanosa.
Aasia elämään -teemavuosi kutsuu sinua rinnalla kulkijaksi
Lähetyskäsky velvoittaa meitä menemään kaikkeen maailmaan ja opettamaan ihmisiä noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus on käskenyt meidän noudattaa. Matt. 28: 18-20.
Jeesus tarkoittaa, että uskomalla hänen sovitustyöhönsä ihmiset pelastuvat yksin uskosta
ja armosta ja että he alkaisivat kasvaa hengellisessä elämässään Jumalan sanan mukaan.
Jeesus kehottaa meitä myös rakentavaan dialogiin eli vuorovaikutukseen niiden kanssa,
jotka ajattelevat asioista eri tavalla kuin me. Lähetyskäsky on jatkuvaa toimintaa, mikä vaatii
aikaa ja rinnalla kulkemista.
Sansa tarjoaa sinulle mahdollisuuden kulkea tänä vuonna aasialaisten rinnalla. Lue lisää
teemavuodestamme ja mahdollisuudestasi olla mukana netistä Sansa.fi sekä vuoden aikana
ilmestyvistä printti- ja somejulkaisuistamme.

Koko perheen
hartauskirjan
tarkoituksena on kannustaa perheitä pitämään yhdessä hartaushetkiä. Tapa luo hyvän
pohjan lapsen myöhemmälle, itsenäisesti
tapahtuvalle Raamatun lukemiselle. Kirja sisältää hartauden vuoden jokaiselle päivälle.
Tilaa uutuuskirja hintaan 25 € + toimitusmaksu www.lahetyskauppa.fi tai soita
050 564 3541.
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Maapallon asukkaista yli 60 prosenttia on aasialaisia, ja puolet heistä on
alle 25-vuotiaita. Väestönkasvu painottuu eniten Aasiaan ja Afrikkaan.
Myös yli 80 prosenttia maailman
ei-kristityistä asuu Aasiassa.
Vuonna 2020 pidämme vahvasti
esillä Aasiaan suuntautuvaa medialähetystyötä. Vuoden teema, Aasia
elämään, kutsuu meitä kertomaan
elävästä Jumalasta ja iankaikkisesta
elämästä.
Teemavuotta voidaan kuvata
puuna. Ensin kasvatetaan juuria
herättämällä kiinnostus lähettämällä
sellaisia ohjelmia, joiden tavoitteena
on lähimmäisen auttaminen. Sansan
työssä tällaisia ovat esimerkiksi
kriisiradiotyö ja terveysvalistusohjelmat. Seuraavaksi on rungon vuoro
ja silloin keskitytään lähettämään
evankelioivia ohjelmia. Kolmanneksi
kasvatetaan oksia opettamalla
Raamattua ja tukemalla yksin olevia
ja vainottuja kristittyjä. Neljäntenä
tulevat lehvät ja hedelmät, jolloin
rohkaistaan kristittyjä viemään itse
evankeliumia eteenpäin.
Tässä Ristiaalloilla-julkaisussa
kylvetään puun siemen ja pyydetään
Jumalan siunaavaa kastelua. Meillä
suomalaisilla kristityillä on mahtava
mahdollisuus innostua medialähetystyöstä ja osallistua toimintaan,
joka nostaa toivottomuudesta iloon
ja elämään. Kiitos, jos olet jo mukana!

Oikea vastaus jokaiseen on: molempia.
Suomalaisuudessa on yllättävän paljon samankaltaisuutta kuin aasialaisissa. Toki, kun katsotaan Aasiaa
maittain, näkyy eroavaisuuksia niin maiden kesken kuin
verrattuna suomalaisiinkin.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Keski-Kamerunissa on luterilainen
radioasema Sawtu Linjiila.

Kuva: Jack Ekwe Kingue
Sillä on yhteistyötä 19 Kamerunin
alueella toimivan FM-aseman kanssa.
Kristillistä opetusta ja kasvatuksellisia
sisältöjä radioidaan myös PohjoisKameruniin. Sawtun sisällöt ovat nyt
enemmän kuin tarpeen, sillä naapurimaan Nigerian puolelta terroristijärjestö Boko Haram tekee yllätyshyökkäyksiä kamerunilaisiin kyliin. Kristityt
tarvitsevat rohkaisua, kun heidän
kyliänsä tuhotaan ja läheisiänsä surmataan. Islamin puhdistusliikkeeenä
aloittaneen Boko Haramin toiminta on
väkivaltaistunut.
Maailman väkirikkaimmassa muslimimaassa Indonesiassa toimii noin 100
kristillistä paikallisradiota.

Koko maailman Pelastaja
Loppiaisena muistelimme itämaan tietäjiä. Joskus heidän on
sanottu kuvaavan muinoin tunnettuja kolmea manteretta,
Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Kertomus tähden Betlehemiin
johdattamista tietäjistä liittää Kristuksen syntymän maailmanlaajaan viitekehykseen. Betlehemin tähteä pidetään
Jumalan sanan ja Kristuksen vertauskuvana. Vapahtaja ei
syntynyt ainoastaan Israelin juutalaisille, vaan hänen tuomansa pelastuksen lahja on tarkoitettu koko maailmalle.
Kun Jumalan oma kansa Israel hylkäsi Messiaan, sanoma
hänestä levisi pakanakansojen keskuuteen. Idän tietäjät
olivat tästä esimerkkinä. Heidän kauttaan sana Jeesuksesta
lähti liikkeelle. Niin kuin idän viisaat silloin, ihmiset tänään
Aasiasta ja Afrikasta tulevat pakolaisina ja siirtolaisina kotimaihimme, -ovillemme ja kirkkoihimme. Osa heistä palaa
Juha Auvinen
viemisinään sanoma Sovittajasta, joka tuli valoksi kaikille
toiminnanjohtaja, rovasti
kansoille.
juha.auvinen@sansa.fi
Medialähetystyössä näemme, miten ihmiset löytävät
Jeesuksen ja uskovat hänet Herrakseen ja Vapahtajakseen.
Näemme ja kuulemme, kuinka Kristuksen kirkko kasvaa
esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa. Sielläkin, missä lähetystyötä ei perinteisin keinoin voida
tehdä, media välittää evankeliumia ja juurruttaa ihmisiä Jumalan sanaan. Aasia puhkeaa
elämään.
Jeesus Kristus, Vapahtajamme, on kuningas ja hallitsija, joka loistaa aina ja ikuisesti.
Hän on se, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, joka armossaan herättää uskon.
Sen saavat kokea kaikki, jotka ottavat hänet vastaan. Niin kuin kaikkien hyljeksimät
samarialaiset, jotka, kuultuaan ensin samarialaisen naisen ja sitten Jeesuksen itsensä
puhuvan, sanoivat: ”Hän todella on maailman pelastaja”.
Vielä on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet Jumalan sanaa eivätkä löytäneet
Jeesusta elämänsä johtotähdeksi. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa apostoli Paavali
kuvaa lähetystehtäväämme tähden avulla. Tekstin mukaan kristityt loistavat kuin tähdet
taivaalla pitäessään esillä Jumalan sanaa (Fil. 2:15–16). Tähden tavoin meitä kutsutaan
olemaan merkkeinä ja oppaina, heijastamaan Kristus-valoa. Loistakoon hän kauttamme
kirkkaana myös tänä vuonna!

Mutta minun onneni
on olla lähellä Jumalaa,
minä turvaan
Herraan, Jumalaani,
ja kerron kaikista
hänen teoistaan.
Ps 73:28

Kaikki radiot toimivat kaupallisella
toimiluvalla, mutta talousvaikeuksien takia osa on jouduttu myymään.
Useimmiten ostaja on paikallinen islamilainen toimija. Heilläkin on missio
toteutettavanaan. Hyvää oli kuitenkin
se, miten moni johtaja kertoi ihmisten
kiinnostuksesta kuulla Jeesuksesta ja
Raamatusta. Armokeskeinen viesti on
täysin vastakohta tekoihin ja ansaitsemiseen perustuvissa valtauskonnoissa.

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.instagram.com/sansa.fi

Yhteyden ytimessä

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita Aasiasta:

”Kuuntelemme mieheni kanssa khmerinkielistä Toivoa naisille
-ohjelmaa joka sunnuntai ryhmässä toisten kanssa. Ohjelmat
ovat muistitikulla, joka liitetään kaiuttimeen. Erityisesti ohjelma
Ristiriidat perheessä kosketti meitä. Ymmärsimme, että vanhempien pitää yrittää olla esimerkkinä lapsille ja että lempeät sanat
estävät riitoja. Ohjelman jälkeen kerroin ryhmälle omasta vaikeudestani ja pyysin siinä ryhmän edessä anteeksi mieheltäni.
Hänkin pyysi anteeksi minulta. Olemme todella kiitollisia Toivoa
naisille -ohjelmien hyvistä sisällöistä.” – Kambodža

”Kiitos rohkaisevasta kirjeestänne ja kirjasta, jonka
lähetitte. Oli aivan kuin se olisi kertonut minun elämästäni. Sitten kirjan päähenkilö alkoi uskoa Jeesukseen, ja
Jeesus auttoi häntä. Minä sen sijaan olen vasta tutustumassa Jeesukseen. Pidän todella paljon Sydänystäväohjelmasta.” – Thaimaa

”Tykkään kuunnella kanavaanne, koska kaikki ohjelmat
ovat hyviä ja niistä saa tärkeää tietoa. Musiikkikin on hyvää.
Kuuntelen yleensä tätä kanavaa. Joskus satuin kuulemaan
kanavanne kristillistä ohjelmaa ja luulin silloin ensin, että
kyseessä oli ohjelma Ihminen ja luonto. Mutta jonkin ajan
päästä, kun puhuttiin Jeesuksesta, tajusin, että tämän täytyy
olla kristittyjen ohjelmaa. En tosin usko Jeesukseen, mutta en
voi olla kuuntelematta. Ohjelmissa on hyvä tasapaino tieteen
ja uskonnon välillä. Toivon teille kaikkea hyvää.” – Mongolia

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Kiitos rakas Jumala, että saamme
aloittaa uuden vuoden sinun
kasvojesi edessä. Valmista meitä
kaikkeen siihen, mitä vastaamme
tulee, ja siunaa kaikkia omiasi
ympäri maailman. Anna viisautta
ja voimia tehdä lähetystyötä ja
auta meitä löytämään oma paikkamme evankeliumin eteenpäin
viejien ketjussa.
Aamen.

Kaikki tuettavat kohteet:
YLEISVIITE:
2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
7111 30007 Aasia teemavuosikeräys 2020, mediatyö
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046 Gujaratinkielinen Toivoa naisille (TN)
2222 11088 Hindinkielinen TN
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11101 Intian tv-ohjelmat
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 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 14302 Israelin mediatyö yleensä (heprea)
2222 14205 Israelin opetusvideosarja, Caspari-keskus
(heprea)
2222 17105 Kazakinkielinen TN
2222 14111 Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

Vuoden 2020 teemana on
Aasia elämään
”Aasian miljoonakaupungit eivät nuku. Alueella asuu yli 60 % maailman väestöstä, mutta kristittyjä on vähän. Kirkot kuitenkin kasvavat.
Vuositeemamme sisältää kaksi merkitystä: Evankeliumi tekee Aasian
hengellisesti eläväksi ja uutisten sekä ihmisten tarinoiden kautta
Aasian mediatyö tulee tunnetuksi Suomessa. Pysy kuulolla!”

Lahjoita
LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 30007
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja, rovasti

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

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten
tv-ohjelmat
2222 15107 SAT-7 Pars, farsin- ja tadžikinkieliset aikuisten opetusohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen TN
AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 21104 Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007 Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004 Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)
EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
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 20055 Braz de Almeida
4444 10010 Ezzine
4444 20042 Kroatian työ yleisesti
4444 10023 Murphy
4444 10078 Rissanen

4444 10049 Tunér
4444 10036 Virtanen
4444 10065 Vähäsarjat
4444 11019 Kastepohjat
KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
1111 31101 Testamenttitulot
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).

Rukoushaaste

