
Domini Life on vuoden 
2020 Ekumeeninen 
teko

Suomen Ekumeeninen Neuvosto 
(SEN) on myöntänyt Domini Life 
-mobiilisovellukselle vuoden 2020 
Ekumeeninen teko -palkinnon. 
SEN perustelee palkitsemista 
muun muassa sillä, että sovellus 
tukee kristillistä elämäntapaa ja 
on koronaviruspandemian aikana 
osoittanut olevansa ajan hermolla.
 Vuonna 2017 lanseerattu 
Domini Life on Sansan ja Kansan 
Raamattuseuran yhteinen hanke, 
jossa on mukana suuri joukko 
yhteistyökumppaneita. Sovellus 
sisältää päivittäin vaihtuvan 
raamatunjakeen, rukousseinän, 
johon voi jättää ja jossa voi rukoilla 
rukousaiheiden puolesta, sekä 
kristillisten medioiden, järjestöjen ja 
kirkkojen tuottamia uutisia. 
 Sovelluksen kehittämistyössä 
alusta asti mukana ollut dosentti, 
Sansan varapuheenjohtaja Jaakko 
Rusama iloitsee tunnustuksesta.
 – Domini Life on aika uniikki juttu. 
Sansa saa olla hyvin ylpeä siitä.
Domini Life -sovellus on saatavissa 
suomen-, englannin- ja nyt myös 
ruotsinkielisenä. Käyttäjiä on tällä 
hetkellä reilut 15  000 tuhatta yli 160 
maassa.
 Ilmainen sovellus on ladattavissa 
Android- ja iOS-laitteille 
verkkosivuilta domini.life tai 
sovelluskaupoista.
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Lähetys  käynnissä.Medialähetys Sanansaattajat
PL 13, 05801 Hyvinkää 
019 457 7700   |   sansa.fi   |   sansa@sansa.fi

Sansan kesäkeräys kohdistuu tänä vuonna maailman toiseksi suurimpaan maahan, Intiaan. 
Tuemme siellä 14 kielellä lähetettäviä radio-ohjelmia sekä uutuutena hindinkielistä 
televisio-ohjelmaa. Osa ohjelmista on Toivoa naisille (TN) -työtä. Lisäksi Sansa tukee ja 
auttaa kehittämään Intian luterilaisten kirkkojen projektia, joka kouluttaa jäsenkirkkoja 
nettisivujen ja radio-ohjelmien teossa. 

Hindulaisessa Intiassa on paljon erilaista kärsimystä, kuten köyhyyttä, naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa ja kristittyjen vainoja. Kristittyjä on 2,3 % eli noin 30  miljoonaa vajaasta 
1,4 miljardista intialaisesta. Hengelliset radio-ohjelmat ovat vaikeuksien keskellä kuin 
luotettava ystävä, joka lohduttaa ja valaa toivoa.

Intiassa puhutaan satoja kieliä. Evankeliumi uppoaa helpommin sydämeen asti, kun 
sen saa kuulla omalla 
äidinkielellään. ”Kun kuuntelen 
ohjelmia, on kuin Jumala 
puhuisi minulle omalla 
kielelläni”, kertoo eräs Trans 
World Radion (TWR) ohjelmien 
kuuntelija.

Toivoa naisille -radio-ohjelmien 
kautta alistetut naiset saavat 
kuulla Jumalan rakkaudesta ja 
tasa-arvosta. Monen elämä on 
mullistunut tämän ihmeellisen 
sanoman myötä, kuten 
Kaminin, joka kertoo tarinansa 
toukokuun Katso ihmistä 
-videolla. Jumala voi pelastaa 

ja jopa parantaa ohjelmien kautta, kuten kävi vakavasti sairaana olevalle vasavinkieliselle 
naiselle (s. 3).

Näin upeassa ja tärkeässä työssä me saamme olla mukana – kertomassa lujasta toivosta, 
luovuttamattomasta ihmisarvosta ja muutoksen mahdollisuudesta intialaisille.

Lue lisää lahjoitusmahdollisuuksista sivulta 4.

Kuvat: Sami Heinomo, 
Arja Savuoja, Sansan 
arkisto, Shutterstock, 
Unsplash

Omankielinen ohjelma on 
intialaiselle kuin ystävä

Saat nyt todella huokealla hinnalla 
Sansan tuottaman, Pekka Simojoen 
ylistyslauluista kootun farsinkielisen 
Nordic Praise -levyn. Farsia puhutaan mm. 
Iranissa ja Afganistanissa. Levy tuo ihanan 
ylistyksen ilmapiirin kotiisi, vaikket 
ymmärtäisi kieltä.
Tilaa nyt Nordic Praise Fars -levy 
ainutlaatuisiin ylistyshetkiin www.
lahetyskauppa.fi tai soita 050 564 3541 
hintaan 6 € + toimitusmaksu!

Simojoen musiikkia farsiksi
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RAAMATTU JÄLLEEN KANNESTA 
KANTEEN
Heinäkuussa suljetaan jälleen 
kerran Raamatun takakansi, kun 

Jukka Norvannon suositut Raamattu 
kannesta kanteen -opetukset tulevat 
päätökseensä. Mutta hätä ei ole tämän 
näköinen: kesällä starttaa nimittäin 
viides kierros rakastettuja opetuksia.
 Rkk-ohjelmia toimittaa Elina 
Karonen. Syksyllä ohjaimiin tarttuu 
taas perhevapaalla ollut Marjaana 
Keränen.
 Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelmia voi kuunnella viikoittain 
Radio Deissä ja Järviradiossa sekä Rkk-
mobiilisovelluksen kautta. Ohjelmien 
lähetysajat löytyvät uudistetuilta Rkk:n 
nettisivuilta: rkk-sansa.net

Sana yllättää iloisesti

Yllätin itseni lukemalla Jeesuksen sanat: ”Mitä maljassa 
sisällä on, se antakaa köyhille. Silloin kaikki on teille 
puhdasta” (Luuk. 11:41). Miten nämä sanat olivatkin 
jääneet minulta aiemmin huomaamatta? Ja mitä ne 
oikeastaan tarkoittavat? 

Jeesus moitti fariseuksia takertumisesta ulkonaisiin 
puhtaussääntöihin. ”Te kyllä puhdistatte maljanne ja 
vatinne ulkopuolen, mutta teidän oma sisimpänne on 
täynnä riistoa ja pahuutta.” Uskonto, joka tekee ihmisen 
kylmäksi toisen tarpeille, on tekopyhyyttä. Halu auttaa 
köyhää sen sijaan kumpuaa sisältä. Se on todellista 
jumalanpalvelusta. 

Meidät on opetettu välttämään ajatusta, että almuja 
antamalla ostaisimme tien taivaaseen. Hyvät tekomme 
ovat Jumalan edessä kuin saastainen vaate eivätkä ne pelasta meitä. Jeesus kuitenkin 
selvästi opettaa, että puhtaus saavutetaan laupeuden teoilla. Hän opettaa meille oikeaa 
jumalanpalvelusta, sillä armosta pelastetulla on aivan sama vaara sortua tekopyhyyteen 
kuin fariseuksilla. 

Antaminen tuntuu. Siksi antaminen koettelee sydämen. ”Iloista antajaa Jumala rakastaa.” 
Iloinen sydän jakaa ilostaan. Surullinen sydän vuodattakoon surunsa Jeesuksen ristin 
juurelle, jotta saisi sieltä iloa. ”Rauhan tyven, puhdas ilma Jeesuksesta virtailee” (virsi 
105). Antajasta tulee saaja, kun hän, joka oli rikas, tuli meidän tähtemme köyhäksi, että 
me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Jeesuksessa häviää rikkaan ja köyhän ero. Mikä 
ilouutinen koko maailmalle!

Arto Antturi                                                                                                                  
toiminnanjohtaja                                                                                                                                 
arto.antturi@sansa.fi

Vitamiinia Sanasta

ToiminnanjohtajaltaLähetysuutisia

www.facebook.com/Sanansaattajat

www.twitter.com/Sanansaattajat

www.youtube.com/sansatv

www.instagram.com/sansa.fi

Kuva: Unsplash

MEDIALÄHETYSPÄIVILLE NETIN 
VÄLITYKSELLÄ

Elokuun 28.–29. päivänä vietetään 
Seinäjoen Lakeuden Ristissä 
Sansan ja Seinäjoen seurakunnan 
Medialähetyspäiviä. Koronatilanteesta 
riippumatta tilaisuudet lähetetään 
suoratoistona netin kautta.
 – Toivomme, että voimme ottaa 
ihmisiä ainakin rajoitetun määrän 
paikan päälle, sanoo Sansan 
henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa.
 Medialähetyspäivien ohjelmassa 
on lähetysaiheisia tilaisuuksia 
ja raamatunopetusta sekä 
kanavat mm. arabiankielisestä 
maahanmuuttajatyöstä, Toivoa 
naisille -työstä, Aasiasta ja 
satelliittitelevisiotyöstä. Nuorille on 
omaa ohjelmaa. Ulkomaalaiset vieraat 
ovat mukana netin välityksellä.
 Medialähetyspäivien teema on 
Ollahan Herran hallus. 
Lisätietoa: sansa.fi/tapahtuma/
medialahetyspaivat-2021/

”Joka aamu 
Herran armo on uusi, 

suuri on hänen 
uskollisuutensa.”

(Valit. 3:23)

Seuraa Katso ihmistä -vuositeemamme viestintää. Joka 
kuukausi tulee uusi tarina: 12 kuukautta – 12 tarinaa: 
sansa.fi/vuositeema 



Sanan koskettamat

Yhteyden ytimessä

Lähetys käynnissä

Palautteita eri puolilta maailmaa:

”Kasvoin hinduperheessä. Lapsuudestani asti osallistuin hindujumalien 
palvontaan. Vuonna 2015 sairastuin. Käteni ja sääreni turposivat enkä 
pystynyt kävelemään tai käymään työssä. Etsin apua poppamiehiltä ja 
lääkäriltä, mutta tilanne vain paheni. Kerran ystäväni sanoi, että uskomalla 
Jeesukseen paranee. Hän kehotti kuuntelemaan radio-ohjelmaa vasavin 
kielellämme. Kuulin radiosta sanat ”usko Jumalaan ja hän täyttää 
sydämesi toiveet”. Ajattelin kokeilla sitä. Rukoilin Jumalaa ja hän paransi 
minut kokonaan. Sen jälkeen koko perheeni on kääntynyt seuraamaan 
Jeesusta.” – Intia

”Elimme vaimoni kanssa todella masentavia aikoja, sillä liikeyrityksemme 
oli kaatunut, eikä meille jäänyt mitään. Mietimme, onko järkeä elää. Sitten 
eräs ystävämme kehotti meitä kuuntelemaan TWR:n radio-ohjelmia ja 
luottamaan Jumalaan. Kuuntelimme ohjelmaa, jossa kerrottiin rauhasta 
ja toivosta. Jumalan sana alkoi vaikuttaa ja epätoivomme suli pois. 
Annoimme elämämme Jeesukselle ja meidät täytti ilo ja toivo. Armossaan 
Jumala on siunannut meitä uudella liiketoiminnalla. Hän antoi meille 
takaisin sen, mitä menetimme.” – Intia

”Synnyin ei-kristittyyn, hyvin köyhään perheeseen. Elämässä oli paljon 
vaikeuksia, sairautta ja rahanpuutetta. Olin hyvin ahdistunut. Elämä 
oli todella kovaa. Sain kuulla gujaratinkielisistä naistenohjelmistanne 
ja niiden kautta Jeesuksesta. Kuulin toivosta ja turvasta Jeesuksessa. 
Elämääni tuli iloa. Kiitän Jumalaa ohjelmistanne. Rukoilen kaltaisteni 
naisten puolesta, jotka eivät tunne Jeesusta.” – Intia

Lue lisää palautteita www.sansa.fi

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

Kuva: Arja Savuoja



Tartu 
haasteeseen!

Intiassa on paljon kurjuutta ja kaipausta parempaan. Siksi siellä 
tarvitaan toivon evankeliumia. Sansan tukemat radio-ohjelmat ovat 
muuttaneet monien elämäänsä pettyneiden intialaisten elämän 
kertomalla heille, että he ovat arvokkaita ja Jumalalle rakkaita.

Tukemalla kesäkeräystämme mahdollistat sen, että sadat 
miljoonat intialaiset saavat kuulla evankeliumin ihmeellisestä 
elämän muuttavasta voimasta. Lämmin kiitos lahjastasi!

Keräyksen tuotto käytetään Intiassa kuuluvien radio-ohjelmien 
tuotannon tukemiseen ja keräystavoitteen ylittyessä muuhun 
Medialähetys Sanansaattajien medialähetystyöhön työn 
vuosisuunnitelmien mukaisesti.

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

INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11046   Gujaratinkiel. Toivoa  naisille (TN)  radio-
 ohjelma 
2222 11088  Hindinkielinen TN  tv-ohjelma 
2222 11004  Intian radio-ohjelmat 
2222 11101  Intian tv-ohjelmat 
2222 11114   Orijankielinen  TN  radio-ohjelma 
2222 11033  Tamilinkielinen TN  radio-ohjelma
 
AASIAN MEDIATYÖ:
2222 12003  Indonesian radio-ohjelmat 
2222 12100  Indonesian  jaavankielinen  TN  radio-ohj. 
2222 12139  Indonesiankielinen TN  radio-ohjelma 
2222 12155  Japanin  radio-ohjelmat 
2222 12207   Kambodžan  khmerinkiel.  TN  radio-ohj. 
2222 12210   Kambodžan  khmerinkiel. radio-ohjelmat 
2222 13002  Kiinan  radio-ohjelmat 
2222 18007  Mongolian  radio-ohjelmat 
2222 12142  Thaimaan  radio-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  radio-ohjelma 

2222 14111  Arabiankielinen TN-yhteydenpitotyö 
2222 15039  SAT-7  Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten   
 tv-ohjelmat 
2222 15107  SAT-7  Pars, farsin- ja  tadžikinkieliset  
  aikuisten tv-opetusohjelmat 
2222 14072  SAT-7  Kids, arabiankieliset lasten 
 tv-ohjelmat 
2222 15204  Turkin radio-ohjelmat 
2222 15055  Turkin tv-ohjelmat 
2222 15042  Turkinkielinen TN  radio-ohjelma 

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  Vähäsarja 
4444 11019  Kastepohjat 
 
KOTIMAANTYÖ:
1111 31004  Sansan yleiskannatus 
1111 31208  Merkkipäiväkeräykset 
6666 31004  Raamattu kannesta kanteen 
1111 31101  Testamenttitulot 
4444 40048   Ojala 
 
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  ja 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 

Lahjoita
LAHJOITUSTILI: 
FI37 5062 0320 0320 18  
viite: 7111 20211 

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

Kaikki tuettavat kohteet:    Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa. 

Rukoushaaste  
Herra, me kiitämme sinua 
siitä, että niin monet ihmiset 
Intiassa ovat saaneet löytää 
radio-ohjelmien kautta uskon 
Jeesukseen. Vahvista jokaisen 
uskoa ja varjele heidät pahalta. 
Kiitos, että saamme olla 
mukana näin tärkeässä 
työssä. 
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

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr 

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan 
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Saaja
Mottagare

Saajan 
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Viitenro
Ref.nr

Euro

IBAN BIC

OKOYFIHH
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Seurakunta

Käyttötarkoitus

Posti nro

Lähiosoite

Käyttötarkoitus  
Användningsändamål

Postitoimipaikka

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

OHJE

Jaa toivoa intialaisille


