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TV-ohjelma Saaran
tyttäret avaa naisten
silmiä Iranissa

Raamatunopettaja, juontaja Louise
Mokhof nauhoittaa farsinkielistä Saaran tyttäret -sarjaa. Sansan
tv-tuottaja Mikael Tunérin ohjaamaa
ja tuottamaa sarjaa on tehty nyt
kaksi esityskautta. Sarja on avannut
monen naisen silmät Iranissa, jonka
yhteiskunnassa on lukuisia naisen
identiteettiin kielteisesti vaikuttavia
asioita. Esimerkiksi perinnönjaossa
nainen on oikeutettu vain puoleen
siitä, mitä mies perii. Joidenkin arvioiden mukaan lähisuhdeväkivaltaa
kokee jopa kaksi kolmesta naisesta.
Louise Mokhof ottaa aiheensa
Raamatusta ja kertoo jokaisessa
ohjelmassa Raamatun henkilöstä,
jolla oli vaikeuksia löytää itseään.
Esimerkiksi Gideon sai rohkeutta
vasta, kun Herran enkeli sanoi häntä
urheaksi soturiksi. Toimittaja saakin
säännöllisesti katsojilta kiittäviä
viestejä sosiaalisessa mediassa tai
sähköpostina. He kiittävät, koska hän
sai heidät näkemään itsensä uudessa
valossa.

Kuvat: Stanislav
Voronin, Eila Murphy,
Sansan kuva-arkisto,
TWR
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy toukokuussa.
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Kristilliset ohjelmat kulkevat
vierellä arjessa
Kuvittele itsesi aasialaiseksi. Olet ehkä
kotona tai matkaat metrossa kuulokkeet korvilla. Et ole syntynyt kristittyyn
perheeseen – ehkä et ole kuullutkaan
Jeesuksesta. Päässäsi pyörii ajatuksia,
joukossa muutama huolikin. Laitat
radion päälle tai törmäät mobiililaitteella
kristilliseen sisältöön. Kuulet ohjelmaa,
joka on kuin tehty omaan elämäntilanteeseesi. Ohjelma jakaa terveystietoa,
perhevalistusta, psykologista neuvontaa
tai ammatillista koulutusta. Sisältönä voi
olla myös kristillisiä arvoja, kuten anteeksiantoa ja lähimmäisenrakkautta.
Olit äsken yksin ajatuksinesi. Nyt sinulla on seuraa – hyvä ohjelma. Ehkä vuosien saatossa opit luottamaan tähän kanavaan. Ymmärrät jossain vaiheessa, että nämä ovat kristittyjä,
joiden ääntä olet kuullut ohjelmassa. Ehkä sinulle herää kiinnostus myös Jeesusta kohtaan?
Sosiaaliset ohjelmat – hyvän tekemistä
Yhdessä kansainvälisten kumppaniensa kanssa Sansa vie evankeliumia eteenpäin.
Kristillisten ohjelmien välityksellä tarjoamme seurakunnan niille, joilla ei ole seurakuntaa, ja
uskossaan jo varttuneemmille tarjoamme kristillisen kasvatuksen mediasisältöjä.
Raamattu puhuu paljon hyvän tekemisestä. Esimerkkinä hyvän tekemisestä oli Joppessa
opetuslasten joukossa Tabita-niminen nainen, joka teki paljon hyvää ja avusti köyhiä runsain
määrin.
Sansa tekee hyvää mm. sosiaalisten ohjelmien muodossa. 12 prosenttia kustantamastamme sisällöstä on arjen asioihin painottuvia sosiaalisia ohjelmia. Esimerkki kuuntelijapalautteesta Kambodžasta: ”Mieheni ja minä kuuntelemme khmerinkielistä ohjelmaa. Erityisesti
ohjelma Ristiriidat perheessä kosketti meitä. Ymmärsimme, että vanhempien pitää olla
esimerkkinä lapsille ja että lempeät sanat estävät riitoja. Ohjelman jälkeen pyysin anteeksi
mieheltäni. Hänkin pyysi anteeksi minulta.”
Tehdään tätä työtä yhdessä rukoillen.

Eero Huovinen
Äitiä ikävä
Voiko mikään täyttää äidin jättämää aukkoa?
Helsingin emerituspiispa Eero Huovinen palaa
lapsuuteensa ja varhain kuolleen äitinsä muistoon riipaisevan kauniissa muistelmateoksessaan. Eero Huovinen oli yhdeksänvuotias, kun
hänen äitinsä kuoli.
Tilaa uutuuskirja hintaan 26,50 € + toimitusmaksu www.lahetyskauppa.fi tai soita
050 564 3541.
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Kiitos kun rukoilet Iranin naisten
puolesta!

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Elämän leipä

TOIVOA NAISILLE -TYÖ (ent. Hannatyö) käynnistyi Suomessa vuonna
2000 osana Sansan työtä. Vuonna
2020 juhlitaan työn 20-vuotista
taivalta. Juhlavuotta vastaanotetaan
muun muassa juhlakonferensseissa
Pirkkalassa (25.4.) ja Äänekoskella
(26.4.). Konferensseissa on mukana
Toivoa naisille -työn kansainvälinen
johtaja Peggy Banks. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu toivoanaisille.fi
(konferenssimaksu 20 €).

R4M-JUOKSUHAASTE LÄHETYKSELLE
Run for Missions on kirkon lähetysjärjestöjen hyväntekeväisyysjuoksu
lähetystyön hyväksi. Sansa haastaa
seurakuntanne mukaan vuoden
2020 juoksutapahtumiin, erityisesti
Tampereelle 30.8. Tutustu tarkemmin:
sansa.fi/juoksuhaaste

Tilaa KESKENERÄISENÄ TÄYDELLINEN
-esitys
Sansan aluepäällikkö Arja Savuojan
Keskeneräisenä täydellinen -runoesityksessä runot käyvät vuoropuhelua
Raamatun kanssa. Draamallista esitystä
täydentävät räpit, joita ”Lady 3R” sijoittelee runoesityksiinsä. Tiedustele:
arja.savuoja@sansa.fi

Neljännen paastonajan sunnuntain aihe muistuttaa meitä
siitä, ettei ihmisen tule tavoitella katoavaa ruokaa, vaan
katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Jeesus sanoo:
”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan
ole janoissaan.” (Joh. 6:35)
Tämän ymmärtämisestä kirjoittaa eräs kuuntelija:
”Synnyin rikkaaseen perheeseen. Meillä ei ollut rahahuolia, luotin sekä itseeni että rahaan. Kerran ystäväni kanssa
kuulimme radiosta ohjelmanne, jossa sanoitte, ettei kannata
luottaa rahaan eikä mihinkään muuhun kuin Jumalaan.
Sanat osuivat sydämeeni kuin veitsi. Kuunneltuani ohjelmianne moni asia sydämessäni on muuttunut. En enää turvaa
rahaan. Opin luottamaan Jumalaan ja haluan jakaa omastaJuha Auvinen
ni tarvitseville.”
toiminnanjohtaja, rovasti
Elämän leipä on tarkoitettu jaettavaksi eteenpäin. Tänä
juha.auvinen@sansa.fi
vuonna mielessämme ovat erityisesti miljoonat aasialaiset,
jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta. Teemme työtä, jotta
median kautta sanoma hänestä ravitsisi, antaisi toivon ja
luottamuksen sekä herättäisi Aasian hengellisesti elämään.
Indonesialainen 40-vuotias kahden lapsen äiti kirjoittaa: ”Epätoivon hetkellä kuulin
radiosta jaavalaista musiikkia. Siinä Toivoa naisille -ohjelmassa sanottiin, että Jumala
ei koskaan hylkää lapsiaan, vaan pitää heistä huolen. Olen rukoillut paljon ja opetellut
luottamaan Jumalaan, ja nyt sydämessäni on rauha.”
Kiitos, että olet mukana Sansan medialähetystyössä. Sinun rukouksesi ja tukesi saa
Aasian elämään.
Siunaavin Paastonajan terveisin!
Kiitos kaikille, jotka osallistuitte 8.3. Sansan kolehtipyhän toteutukseen. Saamme jatkaa rukousta Aasian
digitalisoituvan medialähetystyön puolesta!

Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että
antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.
Joh. 3:16

Kuva: Erika Girgis

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:

”Asun Phnom Penhissä. Olin ennen todella huono aviomies,
riitelin vaimoni kanssa jatkuvasti ja olin myös väkivaltainen. Hän
itki usein käytökseni vuoksi. En pystynyt hallitsemaan vihaani.
Sitten vaimo kehotti minua kuuntelemaan ohjelmaanne. Sen
kautta elämäni muuttui, sillä hyvyydessään Jumala teki minusta
uuden ihmisen ja opetti minulle toisenlaisen tavan elää: kärsivällisyyttä, anteeksiantamista ja nöyryyttä. ” – Kambodža

”Olen kuullut Toivoa naisille -ohjelman vasta neljä
kertaa, ja yhden aiheena sattui olemaan abortti. Muistin
silloin viimeisen raskauteni. En halunnut saada lasta ja
yritin eri tavoin saada raskauden keskeytymään, mutta
en onnistunut. Nyt poikani elää ja on terve. Tärkeintä
oli saada kuulla ohjelmassa, että voin antaa itselleni
anteeksi, koska Jumala antaa minulle anteeksi. Ei ollut
sattumaa, että löysin nämä ohjelmat.” – Kazakstan

”Olen kuunnellut Sydänystävä-ohjelmaanne jo kauan. Se on
niin hyvä ja rohkaiseva. Tyttömme ovat jo aikuisia ja kummallakin on lapsi. Suuri suruni on, että miehelläni on ollut toinen
vaimo jo kolmen vuoden ajan. En pysty nukkumaan enkä
syömään, olen laihtunut paljon ja sitten masennuin ja syön
lääkkeitä. Kiitos rohkaisusta, jota sain, kun soitin teille ja myös
kirjeestä. Niiden avulla jaksan eteenpäin ja myös huolehtia
lapsenlapsista pitempään.” – Thaimaa

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Herra, paaston aika kutsuu meitä
elämään toisin: odotat, että
vapautan syyttömät kahleista,
murran leipää nälkäisille, avaan
kotini kodittomalle… Herra, tähän
en pysty. Sinä tunnet heikkouteni ja vajavaisuuteni. Pidä minusta
kiinni. Kiitos, että kuljet rinnallani. Auta luottamaan, että Jeesus
sinä voit ja autat.
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

Sosiaaliset ohjelmat
kulkevat rinnalla

Lahjoita

Torsak on thaimaalainen kilpapyöräilijä. Hän alkoi kuunnella FEBC:n
sosiaalisia ohjelmia yli 10 vuotta sitten. Niissä puhuttiin häntä
kiinnostavista aiheista. Pikkuhiljaa Torsak kiinnostui myös muusta
kristillisestä mediasisällöstä - mm. raamatunopetusohjelmista. Juuri
näin kristillisen radioaseman sosiaaliset ohjelmat usein johdattavat
kuuntelijoita myös aseman muun sisällön kuuntelemiseen. Osallistu
Sansan sosiaalisten ohjelmien keräykseen ja rukoile työn puolesta!

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 50142

Juha Auvinen
toiminnanjohtaja, rovasti

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

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808

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

4444 10049 Tunér
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

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

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

