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Sansa on olemassa sitä
varten, että
- Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa
ja Lähi-idässä voidaan kuunnella ja
katsoa kristillisiä ohjelmasisältöjä,
- vaikeissa oloissa elävät kristityt
saavat rohkaisua ja
- Sinä voit tehdä lähetystyötä
rukoilemalla, toimimalla ja lahjoittamalla.

Kuvat: Sansan
kuva-arkisto

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy syyskuussa.

H E I N Ä K U U 2020

Evankeliumi tuo paremman
huomisen Aasiassa
Kiinaan on lähetetty kristillisiä radio-ohjelmia ulkomailta jo vuosikymmenten ajan. Voice
of Salvationin johtaja Brad Yun mukaan kiinalaisten mediankäyttö on muuttunut. Nykyään
radio-ohjelmat tavoittavat erityisesti maaseudun väestöä. Nyt arvioidaan, että mobiilisovelluksesta tulee tärkein kanava, jolla vahvistetaan kiinalaiskristittyjä syvällisellä raamatunopetuksella ja varustetaan heitä kertomaan uskostaan.
Sovelluksen kehittäminen kesti lähes kolme vuotta
ja maksoi useita kymmeniä tuhansia euroja. Sansa
rahoitti 90 prosenttia kehittämiskuluista, mikä oli
mahdollista merkittävän yrityslahjoituksen vuoksi.
Päivi ja Ilkka Kastepohja
Indonesiassa Toivoa naisille -radio-ohjelmilla on
tärkeä tehtävä terveystiedon välittämisessä.
− Erityisesti vähävaraiset kuuntelijat tarvitsevat
terveystietoa, kuten miten todeta kohdunkaulan
syöpä varhaisessa vaiheessa. Myös tietoa ehkäisystä tarvitaan, kertoo Indonesian Toivoa naisille -työn
koordinaattori Susilowati Makitan.
Suomalaiset tukevat Sansan kautta jaavan ja indonesian kielillä lähetettäviä Toivoa naisille -ohjelmia.
Liisa Heinänen
Kambodžassa väkivaltainen menneisyys vaikuttaa edelleenkin siellä asuvien ihmisten elämään. Kristillinen perheradio
Krusa FM hoitaa Pol Potin ja punakhmerien hirmuhallinnon
jättämiä haavoja, mutta myös köyhyydessä ja näköalattomuudessa eläviä ihmisiä.
Radio on yksi parhaimmista tavoista kertoa Jeesuksesta
ja opettaa Raamattua Kambodžassa, sillä monet kuuntelevat
radiota mieluummin kuin lukevat. Eivätkä läheskään kaikki,
varsinkaan vanhemmat ihmiset, osaa vieläkään lukea, ainakaan hyvin.
Jos haluat lukea lisää Aasiasta, klikkaa Sansa.fi/aasia.

Arkeologian aarteita
Eero Junkkaalan uutuuskirjassa kerrotaan
Israelin kaivauksien uusimmista löydöistä ja
Raamatun historian kannalta merkittävistä
tutkimustuloksista. Tekstit syventävät Raamatun
ymmärtämistä ja vastaavat kysymyksiin.
Tilaa kirja hintaan 29 € + toimitusmaksu.
www.lahetyskauppa.fi tai soita 050 564 3541.
Putiikki on suljettu 13.–31.7.
Toimitukset elokuussa.
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Saatat yllättyä, että tukemamme
ohjelmat maailmalla yltävät noin
kahden miljardin ihmisen ulottuville. Tähän kustannustehokkaaseen
työhön kutsumme sinua mukaan!
Kuluva vuosi on Sansassa Aasia
elämään -teemavuosi. Monessa
Aasian maassa perinteinen kristillinen radiotyö on laajenemassa
digitaalisen median käyttöön. Se
tarkoittaa muun muassa kännykän kautta kuunneltavia ohjelmia.
Kännykkä onkin monelle aasialaiselle elämänlanka, jolla pidetään
yhteyttä, etsitään tietoa ja lohtua. Ja
kännykkä voi olla myös keino tutustua kristinuskoon.
Pidätkö onnellisista lopuista? Älä
lannistu tai ahdistu suurten tarpeiden edessä, sillä rukouksellasi ja
lahjoituksellasi saadaan muutosta
aikaan! Nelossivulta löydät vinkkejä
lahjoitusmahdollisuuksiin. Lämmin
kiitos osallistumisestasi medialähetystyöhön ja siunattua kesää
Sinulle!

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Kulmakivi, kallio ja elävät kivet
Heinäkuun toinen sunnuntai oli Apostolien päivä. Se muistuttaa paitsi ensimmäisistä apostoleista, myös siitä, että
Kristus on kutsunut meidätkin työhönsä.
MIIA DA SILVA SANSAN TOIVOA NAISILLE -TYÖN KOORDINAATTORIKSI
Sansan hallitus on päättänyt ottaa Miia
da Silvan, 31, lähetystyöntekijäksi
1.8.2020 alkaen ja Sansan yhteistyökumppanin, TWR:n Euroopan sekä
Keski-Aasian, Lähi-idän ja PohjoisAfrikan Toivoa naisille -työn koordinaattoriksi 1.1.2021 alkaen. Miia
seuraa tehtävässä Sansan lähetystyöntekijä Eeva Vähäsarjaa.
Suomalainen Miia da Silva (os.
Palttala) on työskennellyt TWR:n
palveluksessa erilaisissa tehtävissä
vuodesta 2017 lähtien. Tällä hetkellä
hän toimii Kyprokselta käsin saman
alueen varainhankinnan ja kehityksen
apulaisjohtajana. Hänellä on Suomesta
tradenomin tutkinto ja Itävallasta tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK).
− Aloitin TWR:llä markkinoinnin parissa. Olen vuosien aikana
nähnyt, miten Toivoa naiselle -työ
vaikuttaa ja kantaa hedelmää.
Kuuntelijapalautteiden lukeminen on
aina koskettanut minua syvästi, ja on
ollut hienoa seurata, miten median
kautta välitettävä sanoma Jeesuksesta
on antanut toivoa tuhansille naisille
ympäri maailmaa, hän kertoo.

Evankeliumin (Matt. 16:13–19) tapahtumat sijoittuvat
Filippoksen Kesareaan. Siellä Jeesus ilmaisi opetuslapsilleen, kuka hän on. Jeesus nähtiin nyt kuninkaaksi voideltuna, Daavidin kuningassuvun valittuna. Tapahtuma avasi
Jumalan pelastushistorian näköalan kohti Jerusalemia.
Kesareassa Jeesus myös kertoi Simonille, että tämä on
Pietari, ”ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni”. Sitten
Jeesus lupasi Pietarille taivasten valtakunnan avaimet,
valtuutuksen sitoa tai päästää.
Opetuslapsista tuli Jeesuksen kutsumia apostoleja. Paavali
ymmärsi Jeesuksen oikein sanoessaan, että apostolit ja
profeetat ovat kirkon perusta, mutta yksin Kristus on sen
kulmakivi (Ef. 2:20).

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

Lähetystyön kautta kirkko jatkaa apostoleille uskottua tehtävää. Jo Paavali näki, että
apostoleille oli annettu erilaiset tehtävät ja vastuualueet (Gal. 2:7). Kaikki kristityt kutsutaan elävinä kivinä (1. Piet. 2:5) Kristuksen maailmanlaajan kirkon rakennustyöhön. Hän
on luvannut olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.
Siunaavin kesäterveisin!

Lähetysaika-uutiskatsauksia on tehty poikkeusolosuhteissa.
Katso kesän ohjelmat: YouTube.com/lahetysaika

MAAN ÄÄRIIN ASTI! -MISSIOLOGINEN SEMINAARI TOTEUTETAAN
YOUTUBESSA 9.10.2020 KLO 9–12
Ohjelma ja osoite tarkentuvat elokuussa, joten seuraa ilmoitteluamme.
KOKEILE NETTILAHJOITTAMISTA!
Sansa.fi/lahjoita
-sivulta löydät
videon, joka opastaa nettilahjoittamiseen. Kokeile
vaikka kympillä!

Sansan toimisto on suljettuna
13.–31.7.
Hyvää ja siunattua kesää!

”Aurinko armas valollansa
sai uuden päivän heräämään,
ja kaiken maan se loistollansa
taas nosti uuteen elämään.”
Virsi 540:1
www.facebook.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.instagram.com/sansa.fi

Yhteyden ytimessä

Sanan koskettamat

Lähetys käynnissä
Palautteita eri puolilta maailmaa:

”Kun kuulin ohjelmanne ensimmäisen kerran, olin aivan innoissani, että meidänkin kielellämme on radio-ohjelma! Myös lapset
kuuntelevat mielellään. Olemme nähneet muutoksia heissä, sillä
nykyään he käyttäytyvät paremmin, tottelevat ja kunnioittavat
meitä vanhempia. Se johtuu siitä, että kuulemme säännöllisesti
Jumalan sanaa. Kerromme näistä siunauksista muillekin, että he
kuuntelisivat ja tulisivat siunatuiksi.” – Intia

”Elämämme oli rauhallista ja onnellista siihen asti,
kun perheemme joutui tulvien johdosta evakuoitumaan Etiopian somalialueelta Oromian alueelle. Täällä
asumme valtavan ihmismassan keskellä muoviteltoissa,
joita valtio ja paikalliset asukkaat ovat antaneet. En
ollut kuullut radioasemastanne aiemmin. Eräs kristitty
mies, jonka tapasin täällä leirillä, kutsui minut kuuntelemaan ohjelmaa. Se oli afaan-oramon kielellä, joka on
äidinkieleni. Olin todella iloinen kuullessani sitä outoa
uskonnollista ohjelmaa. Olen kyllä muslimi, mutta en
huomannut ohjelmassa mitään väärää. Minusta teillä on
ainutlaatuinen asema, joka lähettää uskonnollisia, naisten- ja terveysohjelmia. Kaikki ohjelmat olivat mielenkiintoisia, rohkaisevia, lohduttavia ja opettavia. Minusta
tuli ohjelmienne säännöllinen kuuntelija.” – Etiopia

”Lapsuudestani asti noudatin kaikkia islamin
vaatimuksia. Jokin aika sitten alkoi tuntua, että
säännöissä ja rukouksissa ei ollut mitään mieltä, joten hylkäsin
ne. Aivan sattumalta löysin SAT-7 Pars -tv-kanavanne. Ystävien
kautta sain käsiini Raamatun. Kun kristitty ystävä rukoili puolestani, minut täytti uskomaton voima, ja aloin itkeä. Uskon nyt, että
tämä on ainoa tie ja totuus. Haluaisin jättää elämäni Jeesukselle.
Auttaisitteko minua, koska en tiedä, miten se tehdään.” – Iran

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Herra, kiitos kesästä! Siunaa ja
anna iloa jokaiselle, olipa elämäntilanne mikä tahansa. Auta
näkemään iloa ja kiitosaiheita
siellä, mitkä tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Sinä olet ehtymätön
hyvän lähde. Auta, että osaisin
itsekin olla siunaukseksi muille.
Aamen.

Evankelioivat ohjelmat
kertovat Jeesuksesta

Lahjoita

Aasia on maailman vähiten evankelioitu alue, joten siellä tarvitaan
evankelioivia ohjelmia, jotka kertovat Jeesuksesta yksinkertaisella
tavalla ja vastaavat ihmisten kristinuskoa koskeviin kysymyksiin. Juuri
nyt on medialähetystyön aika!
Osallistu keräykseen ja kylvä evankeliumin siemen aasialaisten
sydämiin median välityksellä!
Keräyksen tuotto käytetään Aasian medialähetystyöhön, erityisesti
evankelioivien ohjelmasisältöjen tuotantoon ja lähetykseen vuosina
2020-2021 medialähetysjärjestö FEBC:n, TWR:n ja VOS:n kautta.

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

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 50236
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm / puhelu.

Kiitos lahjastasi!

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 12005 da Silva
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
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

