
Kristillisen median 
käyttö on lisääntynyt 
korona-aikana   

Koronapandemia on saanut maa-
ilmanlaajasti monet kääntymään 
Jumalan puoleen. Pakollisen tai 
vapaaehtoisen karanteenin aikana 
ihmisillä on ollut tavallista enemmän 
aikaa ja tarvetta seurata mediaa. 
Samalla myös kristillisen median 
käyttö on lisääntynyt. Pelko, huolet 
ja yleinen epävarmuus ovat saaneet 
monet etsimään apua. 
	 −	Rukoillaan,	että	ihmiset	käänty-
vät Jumalan puoleen, avaavat sydä-
mensä evankeliumille ja miljoonat 
ihmiset löytävät uskon Jeesuksessa 
Kristuksessa, kehottaa useissa Aasian 
maissa toimivan FEBC:n (Far East 
Broadcasting Company) pääjohtaja 
Edward W. Cannon.
 Viime kuukausina ohjelmien 
nettilatausten määrä on kasvanut 
valtavasti. Myös ohjelmien kuuntelu 
sosiaalisen median ja mobiilisovel-
lusten kautta on lisääntynyt.
 Koronapandemian aiheuttama 
uskonto- ja media-aktiivisuus ei sada 
kuitenkaan vain kristinuskon laariin. 
Samaan aikaan rukouksen kanssa 
lisääntyivät esimerkiksi sellaiset 
Google-haut kuin Koraani, Allah ja 
Buddha.
 Uskonnollisten termien hakumää-
rien lisääntyminen kertoo siitä, että 
uskonto ja uskonnolliset tavat tarjo-
avat keinoja sopeutua ja selviytyä, 
kun järjettömille asioille voi löytyä 
selitystä jumalallisesta perspektiivis-
tä.  - Annaleena Pakkanen

Lue lisää Aasiaan suuntautuvasta 
mediatyöstä www.sansa.fi/aasia.

Onko mitään järkeä 
uskoa Jumalaan?
  Onko kristinuskon aika ohi? Johtaako tiede vää-
jäämättömästi siihen, että nykyaikainen ihminen 
ei enää tarvitse Jumalaa? Kirja tarjoaa kättä pi-
dempää sekä ateistin että kristityn pohdinnoille.

Tilaa Eero Junkkaalan ajatuksia herättävä uu-
tuuskirja hintaan 27 € + toimitusmaksu. 
www.lahetyskauppa.fi tai soita 050 564 3541. 
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Aasiassa asuu yli 60 % maapallon väestöstä ja puolet heistä on alle 25-vuotiaita. Se on 
nopeasti muuttuva ja dynaaminen alue.
Monen aasialaisen arki on kovaa työtä elannon hankkimiseksi. Lisäksi mieleen nousee huolia 
ja pelkoja, jotka vievät elämästä ilon ja toivon. Onko järkeä elää, kun tarjolla ei ole mitään pa-
rempaa? Mitä minulle tapahtuu kuolemani jälkeen? En ole saanut käydä kouluja, mistä minä 
voisin oppia mitään?

Apua Raamatusta 
Raamattu	on	kirjoitettu	oh-
jeeksi ihmisten arkeen. Ilman 
Raamatun	tuntemista	emme	
välttämättä edes tiedä, millai-
seen iloon ja toivoon meidät 
on kutsuttu. 
Aasia on maanosa, jossa on 
vähiten julistettu evanke-
liumia. Siellä asuu yli 80 % 
maailman ei-kristityistä, joten 
nyt onkin hyvä aika opettaa 
aasialaisia	tuntemaan	Jumalan	sanaa,	sillä	Raamattu	poistaa	pelkoja.
Aasiaan suuntautuva medialähetystyö on tänä vuonna vahvasti esillä Sansassa. Nyt syksyllä 
tuemme	erityisesti	siellä	lähetettäviä	raamatunopetusohjelmia,	jotka	auttavat	Raamatun	
tuntemisessa	ja	uskon	syventämisessä.	Raamatun	opiskeleminen	on	aktiivista	työtä	itsensä	
kanssa, oikeaa kristityn ammattikoulua!
Yhteistyökumppanimme	Aasiassa	–	FEBC,	TWR	ja	VOS	–	kertovat	evankeliumin	paikallisille.	
Ohjelmasisältöjä voi kuunnella radion, internetin ja sosiaalisen median kautta.

Aasia elämään -teemavuosi kutsuu Sinua rinnalla kulkijaksi
Haluatko saada aikaan jotain suurta? Aasian kasvava väestö tarvitsee kestävän perustan 
elämälleen ja evankeliumin tuoman toivon tulevaisuudelleen. Sansa tarjoaa Sinulle mah-
dollisuuden kulkea tänä vuonna aasialaisten rinnalla. Me voimme vaikuttaa sekä yksittäisten 
ihmisten että koko Aasian tulevaisuuteen rukoilemalla ja lahjoittamalla.

Lisää lahjoitusmahdollisuudesta sivulla 4.

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy marraskuussa.

Kuvat: Anu Immanuel, 
Eila	Murphy,	TWR,	
Shutterstock

Lääke löytyy Raamatusta, 
Aasiassakin

http://www.sansa.fi/aasia
http://www.lahetyskauppa.fi
http://sansa.fi


Rakkaus voittaa

Jeesuksen Vuorisaarnan kuudes kehotus asettaa mahdot-
toman vaatimuksen. Meidän tulisi rakastaa vihamiehiämme 
ja rukoilla vainoojiemme puolesta! (Matt. 5: 43–48). Kuinka 
monella riittää halua rakastaa. Puhumattakaan, että rukoili-
simme niiden puolesta, jotka ovat meitä vastaan – tai joita 
vihaamme.

Vanhan testamentin käskyssä rakastaa lähimmäistä (3. 
Moos. 19:18) on kysymys vain oman kansan jäsenten rakas-
tamisesta. Tämän vastakohdaksi Jeesus asettaa taivasten 
valtakunnan järjestyksen, joka ruumiillistuu niissä, jotka 
voivat Jeesuksen tähden rakastaa muukalaisia, jopa viholli-
siaan.

Niitä, joita meidän tulee rakastaa ja joiden puolesta rukoil-
la, on lähipiirissämme ja kaukaisissa maissa. Kristillinen 
kirkko on kautta aikojen rukoillut maailman kansojen puo-
lesta ja julistanut sanomaa ”vihollisen rakastajasta”, joka 
rukoili ristillä: ”Isä anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä 
tekevät.” (Luuk. 23:34) 

Jeesus opettaa rukoilemaan paitsi kristittyjen sisariemme ja veljiemme, myös niiden 
puolesta, jotka heitä vainoavat. Jumala tietää heidän sydämensä ja voi muuttaa sen, ku-
ten kävi Paavalille. Hän tiesi, mitä viha ja vaino ovat. Kuitenkin – tai ehkä juuri siksi – hän 
sanoo:	”Siunatkaa	niitä,	jotka	teitä	vainoavat,	siunatkaa	älkääkä	kirotko.”	(Room.	12:14)	

Medialähetystyössä jaamme armon ja rakkauden sanomaa sinnekin, missä on vihaa ja 
vainoa. Kun Jumalan rakkaus, jonka hän on Jeesuksessa Kristuksessa ilmaissut, kosket-
taa, muuttuu muukalainen lähimmäiseksi, vihamies veljeksi, vainooja ystäväksi. 

Siunattua syyskautta medialähetystyön merkeissä!

Juha Auvinen
Senior Advisor
juha.auvinen@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

ARTO ANTTURI ALOITTI SANSAN TOI-
MINNANJOHTAJANA 1.9.2020
−	Olen	todella	innostunut	uudesta	
haasteesta, joka osuu ainutlaatuiseen 
hetkeen. Nyt on medialähetystyön 
aika. Haaste on suuri. Jumalan avulla ja 
rukoillen haluan olla siihen vastaamas-
sa yhdessä seurakuntien, tukijoiden ja 
Sansan työntekijäjoukon kanssa, Arto 
Antturi vakuuttaa.
 Helsingissä asuva Arto Antturi on 
koulutukseltaan teologian maisteri. 
Hän on työskennellyt Pitäjänmäen 
seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 
2015. Sitä ennen hän toimi pappina 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa 
ja Tuomasmessun toiminnanjohtajana 
vuosina	2000−2003.
 Kansainvälistä kokemusta Arto 
Antturilla on muun muassa ul-
kosuomalaistyön pappina Gran 
Canarialla ja Dublinissa sekä opintoja 
Yhdysvalloissa ja Irlannissa. Lukuisista 
luottamustehtävistä tuoreimpia on kir-
kolliskokousedustaja vuodesta 2016.
 Vuodesta 2002 Sansaa johtanut 
rovasti Juha Auvinen jää eläkkeelle 
vuodenvaihteessa.

MAITTEN ÄÄRIIN ASTI! -LÄHETYSSEMI-
NAARI YOUTUBESSA 9.10.2020 KLO 
9.00–12.00
Maitten ääriin asti! -lähetysseminaa-
rissa ollaan Sansan eläkkeelle jäävän, 
Juha Auvisen, toiminnanjohtajakaudel-
laan painottamien kysymysten äärellä, 
kuitenkin katse käännettynä tulevai-
suuteen.
 Aamupäivässä vierailevat Espoon 
hiippakunnan piispa Kaisamari 
Hintikka, kirkon lähetysteologi Jukka 
Kääriäinen ja Sansan uusi toiminnan-
johtaja Arto Antturi. Sansan ulkomai-
silta yhteistyökumppaneilta videoter-
vehdyksen tuovat George Philip 
(TWR-Intia),	Panayiotis Keenan (SAT-7 
Pars) ja FEBC-Japanin edustaja.
 Virtuaalista seminaaria pääset 
seuraamaan	osoitteesta	www.sansa.fi/
tapahtumalive Tervetuloa mukaan!

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

Lämmin liekki kynttilästä
syttyy illan pimeyteen.
Loistaa syksyn hämärästä,
valon tuo se pimeyteen.
Birgit Ahokas

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.instagram.com/sansa.fi

http://www.sansa.fi/tapahtumalive
http://www.sansa.fi/tapahtumalive
www.facebook.com/Sanansaattajat
www.twitter.com/Sanansaattajat
www.youtube.com/sansatv
www.instagram.com/sansa.fi


Sanan koskettamat

Yhteyden ytimessä

Lähetys käynnissä

Palautteita eri puolilta maailmaa:

”Koska asumme hyvin syrjäisessä kylässä, on radio ollut ainoa 
ilomme ja virkistyksemme arjen työn keskellä. Juuri radion 
ja teidän ohjelmanne kautta ymmärsin ensimmäisen kerran 
rukouksen merkityksen. Perheenä tajusimme, että rukous on 
todella tärkeää. Päätimme alkaa perherukoukset, jolloin vietäm-
me yhdessä aikaa Jumalan edessä. Jumalan sanalla on voima 
muuttaa ihmisluontoa ja se rohkaisee meitä.” – Intia

”Olin 12-vuotias, kun jouduin pikkuveljen ja -siskon kanssa ka-
dulle. Isä oli kuollut aidsiin ja äiti kadonnut johonkin. Yritin pitää 
meidät kolme hengissä. Välillä kerjäsin, välillä varastin ruokaa. 
Elämä oli toivotonta ja synkkää, kunnes kristillisen orpokodin 
johtaja tapasi meidät. Pääsimme sinne asumaan ja myös kou-
luun. Tuo ihana nainen kertoi meille myös Jeesuksesta. Vaikken 
ollut itse vielä muuttunut, hän pyysi, että opettaisin pienemmille 
lapsille	Raamattua.	Hän	kehotti	kuuntelemaan	Krusa	FM	-perhe-
radiota joka päivä. Sen kautta minusta alkoi tulla kunnollisempi 
ihminen, opin tottelemaan ja myös kunnioittamaan muita. Opin 
paljon	Jumalasta.	Kun	radiossa	opetetaan	Raamatusta,	teen	
muistiinpanoja ja opetan sitten pienemmille – joka päivä. Olen 
valtavan kiitollinen uudelle “äidilleni” ja perheradiolle.” 
−	Kambodža

”Indonesialainen Kadek on kahden pienen pojan isä ja 
kertoo: ”Avioiduin hyvin nuorena eikä minulla ollut kun-
non	tuloja,	mutta	tuli	kaksi	lasta.	Rahahuolet	kasaantui-
vat ja paineiden alla aloin huutaa lapsille ja joskus jopa 
lyödä. Kun kuuntelin ohjelmianne, sain niistä vähitellen 
apua,	sillä	te	puhutte	Raamatusta.	Sain	voimaa	toimia	
paremmin perheessäni.” – Indonesia

Lue	lisää	palautteita	www.sansa.fi



Tartu 
haasteeseen!

Pelko ahdistaa Aasiassa – 
lääke löytyy Raamatusta
Pelko	ja	huoli	vievät	monelta	aasialaiselta	ilon	ja	toivon.	Raamattu	
on kirjoitettu ohjeeksi ihmisten arkeen, joten nyt on aika opettaa 
aasialaisia tuntemaan Jumalan sanaa. Aasia on maanosa, jossa on 
vähiten julistettu evankeliumia. Lisäksi sen väestö on nuorta ja kasvaa 
nopeasti.
	 Raamatun	sana	poistaa	pelkoja	ja	antaa	tilalle	ilon	ja	toivon.	Ole 
siunauksena aasialaisille ja lahjoita!
 Keräyksen tuotto käytetään Aasian medialähetystyöhön, erityisesti 
Raamatun	opetusta	sisältävien	ohjelmien	tuotantoon	ja	lähetykseen	
vuosina	2020-2021	medialähetysjärjestö	FEBC:n,	TWR:n	ja	VOS:n	
kautta.
 Kiitos lahjastasi, Jumala sinua siunatkoon!

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

2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten 
tv-ohjelmat
2222	15107	SAT-7	Pars,	farsin-	ja	tadžikinkieliset	aikuis-
ten 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 luteri-
laiset 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 paikallis-
radio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian, 
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat). 
Raamattu	kannesta	kanteen	150	euroa	(15	min)	ja	tv-oh-
jelmat 300 euroa. 

Lisätietoa: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 3541, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 50333 

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 € 
+ pvm / puhelu.

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Kiitos, että näinä erikoisina 
aikoina voin tehdä lähetystyötä 
rukoilemalla ja lahjoittamalla. Isä, 
tuon eteesi kaikki ne, jotka elävät 
uskoaan todeksi monenlaisten 
paineiden alla. Anna Pyhän 
Hengen koskettaa, vahvistaa ja 
rohkaista kristillisten ohjelmi-
en kuuntelijoita ja katselijoita. 
Aamen.

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

Sansalle annetut tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme. 
Rekisteriseloste	löytyy	osoitteesta	sansa.fi/asiakasrekisteri.	
Se on tilattavissa myös postitse Sansasta. 
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MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT 
PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

FI37 5062 0320 0320 18
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Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttö-
tarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita 
osoitteesi ja seurakuntasi.

OHJE


