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Maistuis varmaan
sullekin?

Lähetys käynnissä.
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Kevätkeräyksellä hyviä uutisia
Lähi-itään
Hauskana Mr. Know -ruutuhahmona tunnettu lastenkanava SAT-7 Kidsin ohjelmantekijä
vieraili pakolaisleirillä Irakissa. Hän haastatteli pakolaislapsia ja kysyi mm. 11-vuotiaalta
Miriamilta, oliko tämä vihainen Jeesukselle. Miriam vastasi: ”Tiedän, että Jeesus rakastaa
minua. Perheemme on pysynyt yhdessä eikä ketään meistä ole kidnapattu tai myyty.”
Toimittaja liikuttui kuullessaan, mitä kaikkea Miriam oli joutunut kokemaan, ja haastattelun päätyttyä purskahti itkuun. Silloin Miriam lohdutti: ”Älä itke meidän vuoksemme. Sinä
annat meille toivoa televisiossa. Nyt on meidän vuoromme antaa toivoa sinulle.” Lähde:
SAT-7 News & Prayer
Pakolaisleirillä asuu paljon ihmisiä
pienellä alueella. Yksityisyyttä ei
juuri ole ja järkevän tekemisen puute
aiheuttaa turhautumista. Talvella
on kylmä eikä kaikille tahdo riittää
avustusjärjestöjen antamat peitot.
Televisiota katsotaan paljon.
Kristillinen satelliittitelevisio SAT-7
Arabic tarjoaa erilaista katsottavaa
kuin muut kanavat. Se opettaa jokaisen ihmisen kunnioittamista, anteeksiantamista ja sovussa elämistä, mikä
on päinvastaista sanomaa epävarmuuteen ja valheeseen tottuneille.
SAT-7 Kids -lastenkanava on suosituin, ja sen haltuun voi huoletta jättää lapsensa.
Arabiankielistä SAT-7 Kidsiä katsoo säännöllisesti yli 9 milj. lasta ja he jopa nukkuvat
paremmin katsottuaan kanavan ohjelmia.
Sansa tukee SAT-7 työtä ja juuri nyt on meneillään keräys, jonka tuotolla tuemme
SAT-7:n satelliittitelevisiotyötä kolmella kielellä. Kts. takasivu.

Savusaunasta Kroatian
kirkon johtajaksi
Sansan pitkäaikaisen lähetin, Seija Uimosen, kirja Hän
nostaa tomusta julkaistiin tammikuussa. Kirja on samalla
kertaa hauska ja syvällinen. Hauskuuden siihen tuovat
erilaiset sutjautukset, joita Seija on itse sanonut tai joku
muu on kommentoinut. Ja syvyyttä kirjassa on varsinkin hengellisten pohdintojen osalta. Tilaa kirja itsellesi
hintaan 29€ + toimitusmaksu nettikaupastamme www.
lahetyskauppa.fi
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Rypistätkö kulmiasi maailman uutisista?
Kiinnostavatko sinua naisten olot eri
maissa? Etsitkö sukulaissieluja?
Jos vastasit kyllä, saattaisit
pitää Hanna-työstä. Ulkomailla
tämä naisten rukoileva pelastusrengas tunnetaan Project Hannahin
nimellä. Se hoitaa uutisahdistusta,
jakaa tietoa maailman naisten oloista,
kutsuu auttamaan rukouksin ja kietoo
yhteiseen sisaruspiiriin Suomessa ja
yli sadassa maassa. ”...Siihen teidät on
kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.” 1. Piet. 3:9.
Me Suomen yli 1 500 hannaa haluamme kuuluttaa Luojan luoman
Hanna-työn nerokkuutta yhä laajemmalle. Rukoilemme yhteisen kalenterin mukaan, osa kokoontuu Hannapiireihin ja kokoamme rahaa Naiset
toivon lähteellä -radio-ohjelmien
mahdollistamiseen Aasian naisille.
Suomen Hanna-työ nauttii tänä vuonna kakkukahveja: 15 vuotta sitten
Marli Spieker kävi Sanansaattajien
kesäpäivillä Turussa kertomassa
perustamastaan rukousrintamasta, Project Hannahista. Tuli tarttui
naisiin heti ja yhä. Tuli synnyttää
Suomessa uuden Hanna-piirin
keskimäärin kerran kuussa! Voimme
taas nauttia Marli Spiekerin opetuksista Uskomaton nainen -juhlakonferenssissa 7.11. Turussa ja 8.11.
Jyväskylässä.
Sinäkin olet lämpimästi tervetullut
Hanna-työhön. Tilaa maksuton esite
ja rukouskalenteri, kysy Hannapiireistä, -tuotteista ja -tilaisuuksista:
hannat@sansa.fi tai
p. 050 4411 859.
sansa.fi/hannatyo

Lähetysuutisia

Medialähetysjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Sansan mediatyön
laajuus 2015
Evankeliumi 2 miljardin
ihmisen ulottuville
• 39 kielellä ohjelmia säännöllisesti
• Toimitaan yli 20 maassa yhteistyökumppaneiden kanssa, internetin
kautta tavoitetaan maailman lähes joka
kolkka.
• Mediaosaamista vahvistavia hankkeita Aasian ja Afrikan luterilaisten
kirkkojen kanssa yhteistyössä LML:n
kanssa.

Työn laajuus Suomessa
• 225 yhteistyösopimusta seurakuntien ja järjestöjen kanssa
• 167 pienryhmää seurakunnissa,
joista kansainväliseen naisten rukoustyöhön liittyviä Hanna-ryhmiä 84

Jaa parasta joululahjaa
-keräys
Sansan joulukeräys 2014 keräsi varoja
Aasian mediatyöhön niin joulunajan
ohjelmiin ja tapahtumiin kuin muuhunkin mediatyöhön Indonesiassa,
Kiinassa, Mongoliassa, Thaimaassa
Ja Intiassa. Helmikuun puoleenväliin
mennessä keräys tuotti 65 000 euroa.
Juhlavuosikeräyksen huipputuloksen
jälkeen palattiin joulukeräystuloissa
vuoden 2012 tasolle. Kiitos kaikille
lahjoittajille!

Jeesuksen voitto on meidän
voittomme

Neljäkymmentä arkipäivää kestävän paastonajan esikuvana on Jeesuksen paasto autiomaassa. Siellä hän taisteli
Saatanan houkutuksia vastaan Jumalan sanan voimalla ja
pysyi synnittömänä. Näin hän valmistautui maanpäälliseen
tehtäväänsä, Vapahtajaksi, joka ristillä voitti koko maailman
synnin.
Koettelemuksista ja kiusauksista emme ole vapaita me
kristitytkään. Kun kohtaamme niitä, suojanamme on toisaalta ”Hengen miekka, Jumalan sana” (Ef. 6:17) ja toisaalta
rukous. Isä meidän -rukouksessa pyydämme ”äläkä saata
meitä kiusaukseen”. Katekismuksemme mukaan kiusaukset ovat houkutuksia luopua uskosta Jumalan hyvyyteen.
Perkele ja oma itsekäs minämme taivuttavat meitä etsimään turvaa muualta kuin Jumalasta.
Juha Auvinen
Medialähetys Sanasaattajat vjakaa Jumalan sanaa radion,
medialähetysjohtaja
satelliittitelevision, internetin, mobiililaitteiden, jne. kautta
juha.auvinen@sansa.fi
39 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Jumalan sana
kutsuu ihmisiä eri maissa toivoon ja rohkeaan elämään
Kristuksessa.
Paavali kirjoittaa korinttilaisille: ”Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä,
niin että voitte sen kestää” (1. Kor. 10:13). Heprealaiskirje vakuuttaa, että koska
Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan
niitä, joita koetellaan (Hepr. 2:18).
Jeesuksen voitto kiusauksista autiomaassa ennakoi hänen lopullista voittoaan Golgatan ristillä. Jeesuksen voitto on meidän voittomme, kun luotamme
ja turvaamme häneen. Lähetysvirren 422 neljännen säkeistön sanoin: ”Apu
ahdistajaa vastaan ainoastaan sinä olet, Herramme. Yksin turhaan taistelemme,
Kristuksemme, auta meidät voitolle.”
Laita kalenteriisi 13.-14.6.2015 ja tule kanssamme Raumalle! Siellä vietetään Medialähetyspäiviä seilaten Toivon paatis ja mukana ovat mm. radioasema FEBC-Kambodžan johtaja Sopheary Hem ja satelliittitelevisiokanava
SAT-7 Parsin lastenohjelmien koordinaattori Parastoo Poortaheri.

www.facebook.com/Sanansaattajat
www.twitter.com/Sanansaattajat
www.sansa.fi/videotuotanto
www.youtube.com/sansatv

Kuvat:
Sansan kuva-arkisto
ellei toisin mainita.
Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy toukokuussa.

”Pakkastalvi, suoja,
rakeet, lumi, jää,
ylistäkää Luojaa
suurta, väkevää.”
Virsi 457

Palautteita

Sanan koskettamat
Lähetys käynnissä

Palautteita SAT-7:lle:

Hyvä SAT-7 väki! Kiitos ohjelmistanne. Joitakin kuukausia sitten
löysin nettisivunne ja siitä lähtien olen katsonut ohjelmianne televisiosta ja välillä netistä. Olen rakastunut Jeesukseen teidän ohjelmienne ansiosta. Asun perheeni kanssa Ranskassa, mutta tunnen itseni
usein yksinäiseksi, sillä oikea kotini ja sukulaiseni ovat Libanonissa.
Kun mieheni lähtee töihin ja lapset kouluun, voin rauhassa keskittyä
katsomaan ohjelmianne. Uskon, että Jeesus elää ja olenkin kiitollinen
kaikesta, mitä koen Häneltä saaneeni. Jumala siunatkoon teitä!

Tervehdys! Tahtoisin saada enemmän tietoa kristinuskosta, mutta minulla ei ole ainuttakaan kristillistä kirjaa
– ei edes Raamattua. Kun kuulen teidän puhuvan ohjelmissanne, koskettaa se minua syvältä. Olen aivan eksyksissä
ja asun maassa, jossa kiusaaminen, pettäminen ja viha
rehottavat. En halua olla sellainen kuin muut ja siksi minua
kohdellaan huonosti. Tarvitsen rohkaisua ja pelastusta.
Voisiko Jeesus auttaa minua? Auttaisitteko te?

Hei. Tänään on onnenpäiväni, sillä näen teidät kaikki
taas televisiossa. Voisitteko rukoilla Iranin ja sen kansan
puolesta?

Tartu
haasteeseen!
Kiitos Herra kaikista medioista,
jotka mahdollistavat uusien
ihmisten tavoittamisen ja
uskovien vahvistamisen.
Anna meille medialähetysmieli.
Aamen.

Kaikki tuettavat kohteet:
2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11114 Oriyankielinen NTL
2222 11101 Intian tv-ohjelmat
AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen NTL
2222 12139 Indonesiankielinen NTL
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen NTL
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
2222 12155 Japanin ohjelmat
LÄHI-IDÄN, POHJOIS-AFRIKAN JA KESKI-AASIAN
MEDIATYÖ:
2222 22006 Pohjois-Afrikan radio-ohjelmat
(arabia)
2222 22103 Studio Al Morsal
2222 14001 Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14205 Israelin multimediaohjelmat,
Caspari-keskus (venäjä)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma (arabia)

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Tervetuloa
pakolaisleirille!

Lahjoita

SAT-7 vie rauhan sanomaa Lähi-itään
Haluatko kuulla hyviä uutisia Lähi-idästä ja PohjoisAfrikasta? Haluatko antaa pakolaisleirien lapsille paremmat yöunet?
SAT-7 Arabic televisioi ohjelmia 24 tuntia 7 päivänä
viikossa ja sen ohjelmat näkyvät yli 70 maassa KeskiAasiassa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Euroopassa.
Katsojia kanavalla on miljoonia.
Osallistumalla Sansan keräykseen voit vaikuttaa Lähiidän ja Pohjois-Afrikan asukkaiden elämään ja tulevaisuuteen!

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 00817
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 18808
Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm / puhelu.

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
2222 14069
2222 15039
tv-ohjelmat
2222 14072
2222 15204
2222 15055
2222 15042
2222 15026

David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten
SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
Turkin radio-ohjelmat
Turkin tv-ohjelmat
Turkinkielinen NTL
Iranin radio-ohjelmat (farsi)

AFRIKAN RADIOTYÖ:
2222 21104 Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007 Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004 Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)
EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö
PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian
luterilaiset kirkot
LÄHETIT:
4444 10010
4444 10023
4444 20013
4444 20026
4444 20055
4444 20042

5555 31008
4444 10049
4444 10052
4444 10065

Kroatian kummitoiminta
Tunér
Chughit
Vähäsarjat

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä
SEURAKUNTIEN LAHJOITUKSET:
Kullekin seurakunnalle on oma viitenumero,
katso www.sansa.fi
HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian,
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat).
Inkerin kirkon radio-ohjelmat ovat 50 euroa.
Suomenkielisen Raamattu kannesta kanteen -ohjelman
hinta on 150 € (15 min). Yhden tv-ohjelman hinta on
300 euroa.

Ezzinet
Murphy
Mrcelat
Tapio
Braz de Almeida
Kroatian työ yleisesti

Lisätietoa radio- ja tv-ohjelmista sekä viitenumeroiden
käytöstä antaa Pirjo Hyövälti, puh. 050 564 3541

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

Käyttötarkoitus
Användningsändamål
Lähiosoite
Posti nro

Postitoimipaikka

Seurakunta
Käyttötarkoitus

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

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 2020/2013/4237, voimassa
19.2.2014–31.12.2015, Poliisihallitus 19.2.2014. Kerätyt
varat käytetään vuosien 2014–2016 aikana medialähetystyöhön ja seurakuntatyöhön ulkomailla sekä kristillisten
radio-ohjelmien tuottamiseen Suomessa.

Rukoushaaste

