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Toivonsanomaa Lähi-itään jo
40 vuotta
Siitä on kulunut jo huikeat 40 vuotta, kun Sansa alkoi tukea arabiankielistä radiotyötä. Trans
World Radion (TWR) lähettämät hengelliset ohjelmat kuuluivat Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa
ja Keski-Aasiassa. Radioaallot pääsivät sinne, minne lähetystyöntekijällä ei ollut asiaa,
ja moni muslimi sai kuulla evankeliumin
ensimmäistä kertaa. Kuuntelijapalautetta tuli
valtavat määrät. Toivonsanoma kiinnosti.
Vuosituhannen vaihteessa mukaan tulivat
SAT-7:n arabiankieliset aikuisten ja lasten
kanavat sekä farsinkielinen kanava monipuolisine ohjelmineen. 500 miljoonalla Lähi-idän
ja Pohjois-Afrikan asukkaalla on mahdollisuus
kuulla evankeliumia ja raamatunopetusta
SAT-7:n kanavien kautta.
Esimerkiksi Lähi-idän levottomuuksia seuratessa ymmärtää, miten paljon maailmassa tarvitaan evankeliumia. Niin monet etsivät elämäänsä kestävää pohjaa. Niin monet kaipaavat
rakkautta ja rauhaa sekä lohdun ja toivon sanoja. Siksi on upeaa, että voimme välittää radio-,
televisio- ja nettiohjelmien kautta uskoa, toivoa ja rakkautta. Voimme vain arvailla, kuinka
monet muslimimaissa elävät naiset ovat saaneet lohtua ja rohkaisua Toivoa naisille -ohjelmien välityksellä.
Tämän vuoden teemamme on ”Katso ihmistä”. Jumala katsoi ihmistä ristiltä sääliä ja rakkautta katseessaan, sillä Hän tietää, mitä on olla ihminen. Hän tietää, mitä on etsiä, kaivata, pelätä
ja toivoa. Ja Hän tietää, että Hänen ristinkuolemansa on vastaus kaikkiin ihmisen kysymyksiin.
Mikä etuoikeus meillä kristityillä onkaan saada viedä tuota ihmeellistä sanomaa kaikille
maailman ihmisille! Sinä voit auttaa meitä tässä tehtävässä tukemalla työtämme rukouksin ja
taloudellisesti.
Löydät lisätietoa lahjoitusmahdollisuuksista sivulta 4.

Pieniä ihmeitä
Riitta Lemmetyisen oivaltavat tuokiokuvat vievät
lukijansa elämän keskelle, joskus kipeittenkin
kysymysten ääreen, joskus taas kutkuttavan humorististen sattumusten todistajaksi, mutta aina
uskon ja toivon puhuteltavaksi.
Tilaa Riitta Lemmetyisen uutuuskirja Pieniä
ihmeitä www.lahetyskauppa.fi tai soita
050 564 3541. Hinta 25 € + toimitusmaksu.
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Medialähetys Sanansaattajat julkaisi
joulukuussa 2020 ainutlaatuisen korona-ajan hartauskirjan Sydänääniä
korona-aikana. Kirja sisältää kertomuksia, muistelmia ja ajatelmia elämän sykkeestä ja medialähetyksestä
sekä siitä, miten Jumala on johdattanut, varjellut ja kutsunut.
– Haluamme olla rohkaisemassa ja
tuomassa toivon näköaloja tässä hyvin eriskummallisessa ajassa, sanoo
kirjan toimittanut Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko.
176-sivuisessa kirjassa on
32 tekstiä yhteensä 27 kirjoittajalta. Sydänääniä kuullaan niin
Sanansaattajien työntekijöiltä ja senioreilta kuin eri tavoin medialähetystyössä olevilta, aina arkkipiispasta
vapaaehtoistoimijoihin.
Sydänääniä korona-aikana -kirja
alkoi muotoutua sen jälkeen, kun
Facebookiin perustettiin maaliskuussa 2020 Sansa-yhteisö -ryhmä.
Sivustolla oli kuudesti viikossa
työntekijöiden, vapaaehtoisten ja
medialähetystyössä muuten mukana
olevien pitämiä puheenvuoroja ja
hartauksia. Moni toivoi, että näitä
saisi myös kirjallisesti. Niinpä kirjan
toimituskunta valitsi puheenvuoroista kokoelman kirjaan.
Sydänääniä-hartauksia pidetään
Sansa-yhteisössä edelleen keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Sydänääniä korona-aikana -kirjan
voi tilata Sansan lähetyskauppa
Putiikista www.lahetyskauppa.fi.

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Toiminnanjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Kun nuo tapahtumat alkavat

Kuva: Linda Torkelsen

KORONA JA SOTA KOETTELEVAT
ETIOPIAA
Korona ja sisällissota ovat vaikeuttaneet tuntuvasti etiopialaisten elämää.
Myös Sansan yhteistyökumppani,
evankelinen Mekane Yesus -kirkko on
kärsinyt tilanteesta. Viestintäosaston
sähköisen median päällikkö
Wakshuma Terefe kertoo, että sisällissota on tuhonnut monien työntekijöiden elintason.
Viestintäosasto jatkaa radio-ohjelmien
tuottamista ja lähettämistä haasteista
huolimatta.
– Rukoilemme, että Jumala antaisi
meille ymmärrystä siihen, miten
voisimme lievittää koronan ja sodan
seurauksia, ja että voisimme jatkaa
työtämme uskollisesti.

Elämmekö lopun aikoja? Maailmanpolitiikkaa hallitsevat diktaattorit, ilmastotuhon odotus ja kytevä viha.
Kommunistisen itäblokin romahtaminen vuonna 1990 sai
meidät hetkeksi huokaisemaan helpotuksesta. Euroopan
unioni lupasi rauhaa ja vakautta. Näytti, että maailma yhdistyy ja ihmiskunta vapautuu. Pian jouduimme huomaamaan, että uhka ei hävinnyt. Se vain otti uusia muotoja.
Paha ei tule ulkoa, se istuu meissä sisällä. Siksi pahaa ei voi
voittaa aseilla, teknologialla eikä rahalla.
Jeesus valmisti opetuslapsiaan mullistuksiin, vainoihin
Arto Antturi 		
ja vaikeisiin aikoihin. Ei siksi, että osaisimme pelätä, vaan
toiminnanjohtaja
siksi, että meidän ei tarvitsisi pelätä. ”Kun nuo tapaharto.antturi@sansa.fi
tumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä
teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 21:28). Jeesus
istutti seuraajiinsa lopun aikojen odotuksen. Meillä on
lupa odottaa vapautusta. Eikä vain odottaa, vaan julistaa ja sillä tavalla vauhdittaa sen
tulemista.
Medialähetys on vapautuksen sanoman viemistä kaikkialle sinne, missä pahuus näyttää
olevan vallassa. Pahuus voitetaan yksi ihminen kerrallaan. Kun syntinen ihminen kuulee
sanoman Jumalan rakkaudesta, tapahtuu vallankumous. Synti paljastetaan ja annetaan
anteeksi. Saatana menettää otteensa. Kristus istuu sydämen valtaistuimelle ja alkaa uusi
ajanlasku. Juuri tänään se on totta jonkun kohdalla medialähetyksen välityksellä.
Hyvää alkanutta Herran vuotta!

KATSO IHMISTÄ 2021. Tämä vuonna toteutamme 12 videon
sarjan palautteista, joita olemme mediatyön kautta saaneet. Katso
sinäkin ihmistä – 12 kuukautta, 12 tarinaa: sansa.fi/vuositeema

”Herran armoa on se,
että vielä elämme,
hänen laupeutensa
ei lopu koskaan.”

KUTSU RUKOUKSEEN! -KAMPANJA
KÄYNNISTYY
Mitä lähetystyön puolesta rukoileminen tarkoittaa sinulle? Kutsumme
suomalaisia rukoilemaan medialähetystyön eri osa-alueiden puolesta.

Valit. 3:22

Tavoitteenamme on saada vähintään
2000 uutta rukoilijaa vuoden 2021
aikana. Uskomme Jumalan Sanan
valloittavan tämän kautta uusia alueita
ja toivon murtautuvan inhimillisesti
pimeiltä tuntuviin paikkoihin.
Liity ystäviesi kanssa rukouskampanjaan sansa.fi/rukoile -sivuilla ja lataamalla ilmainen Domini Life -sovellus.

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:

”Olen 11-vuotias ja katsonut SAT-7 Kids -kanavaa ihan pienestä saakka.
Kiitos kaikesta siitä, mitä saamme teiltä tällä kanavalla!” – Syyria

Kuva: SAT7 Kids
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”Löysin SAT-7 -kanavan sattumalta etsiessäni arabiankielisiä kanavia. Marokkolainen mies (David Ezzine) puhui silloin Jeesuksesta.
Olen uskonut Koraanissa mainittuun Jeesukseen. Nyt kuulin, että
Uusi testamentti sisältää evankeliumin, joka on tarkoitettu kaikille
ihmisille. David puhui synnistä, anteeksiantamuksesta, pelastuksesta ja Jumalasta, joka on rakkaus. Minulle tuli outo tunne siitä,
että jokin on pielessä minussa. Tunsin, että olen kaukana Jumalasta.
Synti on voimakas, mutta uskon, että Jumalan rakkaus on kaikkea
muuta voimakkaampi.” – Marokko

”Jouduin vastoin tahtoani vaimoksi paljon vanhemmalle alkoholistimiehelle. Kerran mieheni raiskasi minut ja tulin raskaaksi. Hän pahoinpiteli
minua raskauden viimeisen kuukauden alkuun, jolloin jouduin sairaalaan
pariksi päiväksi. Vauva syntyi kuukauden liian aikaisin. Samassa sairaalahuoneessa kanssani oli ystävällinen kristitty nainen, joka kuunteli ohjelmianne. Päästyäni kotiin aloin kuunnella Toivoa naisille -ohjelmaanne.
Tyttäreni on nyt 2-vuotias. Olen päättänyt antaa sydämeni Jeesukselle.”
– Turkki

Kuva: Matt
i Korpiaho

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Tartu
haasteeseen!
Rukoushaaste
Kiitos, että rukouksin ja taloudellisesti kylvämämme siemen
on tuonut niin monia Sinun
valtakuntaasi. Jokainen ihminen,
jokainen sielu on Sinulle korvaamaton. Auta, että evankeliumi
saisi koskettaa lukuisia sydämiä
tänäkin vuonna. Aamen.

Katso ihmistä – lahja
mediatyöhön

Lahjoita

Jokainen ihmiselämä on arvokas Jumalan silmissä. Vuoden aikana
haluamme antaa puheenvuoron heille, jotka Jumalan rakkaus on
tavoittanut medialähetystyön kautta. Kertomukset todistavat työn
vaikuttavuudesta.

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7777 10092

Voit antaa ”Katso ihmistä” -vuoden lahjan Medialähetys
Sanansaattajien työhön oheisella viitteellä. Apusi suunnataan sinne,
missä sitä kipeimmin tarvitaan. Tuki toimitetaan perille luotettavien
yhteistyökumppaneiden LML:n, FEBC:n, SAT-7:n ja TWR:n kautta.

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

Pyydämme Jumalalta myös 2000:ta uutta rukoilijaa työllemme. Pysy
kuulolla! Kiitos, että olet mukana yhteisessä työssämme rukouksin ja
taloudellisesti.

YLEISVIITE:
2222 33338 Sansan mediatyön yleiskannatus
7777 10092 Katso ihmistä 2021 – mediatyö globaalisti
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

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 RA/2020/1017, myönnetty 26.08.2020, Poliisihallitus. Voimassa 01.01.2021- Kerättävät varat
käytetään Medialähetys Sanansaattajat ry:n vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen mediatyöhön ulkomailla sekä Kroatian
evankelisen kirkon seurakuntatyön tukemiseen. Suomessa varoja käytetään Medialähetys Sanansaattajat ry:n omien kristillisten
radio-ohjelmien tuottamis- ja lähetyskuluihin, mediatyön kehittämis- ja tuotantotoimintaan sekä digitaalisen mediatyön
kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa.

Kaikki tuettavat kohteet:

