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Radion kuuntelu
kännykällä
yleistyy
Indonesiassa

Lähetys käynnissä.
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Jouluevankeliumi ensimmäisen
kerran
”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.” Luuk. 2:10. Aasian maissa
asuu 83 prosenttia maailman ei-kristityistä. Useimmat heistä voivat kuulla Jeesuksesta
ainoastaan median välityksellä. Jumala on antanut meille radion, television ja internetin, jotta joulun sanomaa voitaisiin julistaa myös heille.

Kuva: Leena Punkari

Tänä joulunalusaikana viemme sinut
kiertomatkalle Aasiaan. Rukousmatka on
nopea ja kauaskantoinen. Se ei maksa
mitään, mutta se saa aikaan ihmeitä.
Kun seuraat Sansaa Facebookissa tai
Twitterissä, niin muista rukouksen siivet.

Aasian muuttuvan mediaympäristön
tutkiminen on tärkeää, jotta voimme
tehdä mediatyötä tehokkaasti.
Analysoin keväällä Indonesian LänsiSumatralla tekemääni mediakartoitusta. Padangin yliopiston opiskelijat
kävivät haastattelemassa minangkabau-nimistä etnistä ryhmää. Heitä on
noin seitsemän miljoonaa, joista yli
puolet asuu Länsi-Sumatralla.
Lähes jokaisessa taloudessa on
televisio. Yleensä se on satelliittitelevisio, koska satelliittisignaali yltää
vuoristoisella seudulla laaksoihinkin.
Radio on joka kolmannessa taloudessa. Kännykkä on suosittu myös
minangkabaulaisten keskuudessa, ja
siitä kuunnellaan radio-ohjelmia jopa
yleisemmin kuin tavallisesta transistoriradiosta!

Lahja moninkertaistuu jakamalla

Osallistumalla Sansan joulukeräykseen lahjasi vaikutukset leviävät laajasti Aasiassa.
Indonesian lisäksi jaamme parasta joululahjaa myös Mongoliassa, Kiinassa ja
Thaimaassa. ”Tänä jouluna saamme jälkeen jakaa Jumalan rakkautta, joka on
Jeesuksessa Kristuksessa.” kertoo mongolialaisen Wind FM -aseman johtaja
Batjargal Tuvshintsengel.

Radiohartauksia luettavaksi
ja kuunneltavaksi!
Kaipaatko lisämateriaalia hartaushetkeen tai
tuokioita vahvistavien ajatusten parissa? Haluatko
lukea Jumalan kantavasta voimasta? Tilaa Jan-Erik
Lindqvistin kirja + CD ”Jumalan haltuun”. Saat ne
yhteishintaan 9,90€ + toimitusmaksu nettikauppa
Putiikista, www.lahetyskauppa.fi.
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”Olen kiitollinen, että sain opettaa
opiskelijoita tekemään kenttähaastatteluja. Ilman heitä tämä tutkimus
ei olisi valmistunut. On tärkeää
verkostoitua paikallisten ihmisten
kanssa. Samoin radioaseman työssä
vuorovaikutus paikallisen yhteisön
kanssa on oleellista. Kun paikalliset
saavat itse ideoida ja tehdä ohjelmia,
he saavat äänensä kuuluviin. Tämä
työ rakentaa siltoja eri uskontojen
välillä ja muokkaa maaperää tulevalle
radiotyölle”, kertoo mediatutkija Eila
Murphy.

”Kuuntelijatapaamisessa ennen joulua
jaamme jokaiselle lahjan. Yhdessä
seurakunnan kanssa välitämme parasta
joululahjaa eli evankeliumia myös niille,
jotka eivät ole kristittyjä”, kertoo balilaisen Heartline FM -aseman johtaja Samuel
Adhi Suruk.
Indonesiassa elää 250 miljoonaa ihmistä.
Maan virallisen kielen, indonesian lisäksi
Ilo välittyy Heartline FM -aseman ohjelmien
maassa puhutaan lukuisia muita kieliä.
kautta.
Sansa tekee työtä indonesian, balin,
jaavan, maduran kielellä sekä kriisiradiotyötä. Sansan madurankielisessä muslimeja
tavoittavassa työssä ei tehdä jouluohjelmaa, koska joulua ei alueella vietetä. Sen sijaan
suunnitelmissa on tehdä videotarinoita, jotka kertovat elämänmuutoksesta.

Kuva: Febc

Indonesiassa jaetaan lahjoja

Lähetysuutisia

Medialähetysjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Eeva Vähäsarja
Hanna-työn
koordinaattoriksi

Sansan lähetystyöntekijä Eeva
Vähäsarja on nimitetty Hanna-työn
Euroopan alueen koordinaattoriksi.
Hän koordinoi koko TWR-Euroopan
alueen Hanna-työtä. Alueella
radioidaan Naiset toivon lähteellä
-ohjelmaa 22 kielellä, ja rukousliike
toimii 13 maassa. Eevan toimipaikka
on Wienissä, Itävallassa. Onnea ja
siunausta uusiin haasteisiin, Eeva!

Rkk-keräys

Lähetä Sanan valoa –keräys Raamattu
kannesta kanteen –ohjelmalle on
tuottanut tähän mennessä noin
42 000€. Kiitos Jumalalle kaikista
lahjoituksista ja lahjoittajista! Keräys
jatkuu vielä >>lahjoitus.sansa.fi/kohde/
raamattu-kannesta-kanteen.

Kuulkaa minua te, jotka etsitte Herraa!
Aasian kansat ovat etsineet Jumalaa kautta historian.
”Kaukaiset rannat ikävöivät minua, minun vahvaa kättäni ne
odottavat.” Jumala myös neuvoo miten toimia: ”Kohottakaa
katseenne taivasta kohden…” ja ”Kuulkaa minua, te jotka
tavoittelette vanhurskautta ja etsitte Herraa!” (Jes. 51: 1, 5, 6)
Lokakuussa tekemälläni Taiwanin- ja Kiinan-matkalla osallistuin juhlaan, jossa kiitettiin ja muisteltiin sitä, mitä Jumala
on sanansa kautta tehnyt kiinankielisessä maailmassa 40
vuoden ajan. Kiinassa ja muissa maissa asuvat kiinalaiset
”kohottavat katseensa taivasta kohti” etsiessään mm.
radiosta ja internetistä vastauksia Jumalan kaipuuseensa.
Monet kohtaamani ihmiset kertoivat kuunnelleensa Sansan
tukemia kiinankielisiä ohjelmia jopa vuosikymmenien ajan.
Myös kieliltään, kulttuuriltaan ja uskonnoltaan toisenlaisessa Indonesiassa monimuotoinen mediatyö kantaa
hedelmää. Evankeliumi rohkaisee, antaa voimaa ja herättää
uskon Jeesukseen myös muissa Aasian maissa, esimerkiksi
Intiassa, Kambodzhassa, Mongoliassa ja Thaimaassa.
Kiitos mukanaolostasi evankeliumin viemiseksi kahden
miljardin ihmisen ulottuville. Aasia kuuntelee!

Juha Auvinen
medialähetysjohtaja
juha.auvinen@sansa.fi

UUTTA! Sansan nettitelevisiolähetysten kautta saat välähdyksiä maailmalta
vaikkapa omalle kotisohvalle. Osallistu ke 26.11. klo 18 osoitteessa sansa.fi.
Mukana ovat Juha Auvinen, Jaakko Rusama ja Marja Soikkeli. Sansan aikaisempia
nettilähetyksiä voi katsoa videoarkistosta youtube.com/sansanarkisto.
Sansan tuottama Lähetysaika-ohjelma loppuu vuodenvaihteessa. Ohjelmaa
voi kuunnella vielä vuoden loppuun saakka Radio Dein, Radio Kajauksen ja
Järviradion taajuuksilta. Kts. taajuudet ja radiointiajat:
http://www.sansa.fi/lahetysaika.html.

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

Kuvat:
Sansan kuva-arkisto
ellei toisin mainita.

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy tammikuussa.

Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän
Jumalamme sana pysyy iäti. Jes. 40:8

Maailmalta

Palautetta
Lähetys käynnissä

Kuuntelijapalaute Thaimaasta:
Hei te kaikki Sydänystävä –ohjelman tekijät!
Olen ohjelmienne myötä alkanut ymmärtää
Raamattua. Silti minua vaivaavat jatkuvasti erilaiset pelot ja huolet; en osaa päästää niistä irti.
Johtuukohan tämä synneistäni tai siitä, että vuosia
sitten teini-ikäisenä vaadin tyttöystävääni tekemään
abortin? Olen jo 20 vuotta yrittänyt tehdä parannusta ja etsinyt kaikenlaisia vastauksia oman kansani
uskonnosta. Turhaan.
Kertokaa minulle, voiko kristinusko auttaa? Entä
Jeesus tai Jumala? Haluan vapautua menneisyyteni
kahleista ja elää valon lapsena.
Kuva: Georgina Stott

Kuva: Ossi Rinna-Nirva

Kertomus Mongoliasta:
Nergui on mongolialainen nuori nainen, jonka vanhemmat olivat menettäneet lapsen ennen Nerguin syntymää.
Odotusaikana vanhemmat olivat peloissaan, että menettävät tämänkin lapsen. Niinpä vauvan synnyttyä vanhemmat
menivät buddhalaisen munkin luo kysymään nimeä lapselle.
He halusivat antaa sellaisen nimen, jota pahat henget eivät
tunnistaisi.
Munkki kehotti vanhempia kutsumaan lasta nimellä Nergui eli
nimetön. Tällaisen nimen kantaminen on äärimmäisen häpeällistä lapselle; sinulla on nimi, joka ei ole nimi ollenkaan.
Nergui kasvoi buddhalaiseksi ja suoritti säännöllisesti kaikki
rituaalit. Aikanaan hän alkoi seurustella ja nuoret suunnittelivat menevänsä naimisiin. Poikaystävä oli kuitenkin loukannut
häntä syvästi ja suhde kariutui. Nergui oli epätoivoinen ja
lohduton.
Kriisin keskellä hän alkoi etsiä vastauksia kysymyksiinsä ja sattui kuulemaan radiosta yhden ohjelmistamme. Hän tuli Wind
FM -radioasemallemme juttelemaan uskosta yhden vapaaehtoisemme kanssa. Näin Nergui löysi Jeesuksen ja hänestä
tuli innokas vapaaehtoinen, joka nykyisin johdattaa muitakin
Jeesuksen luo.

Tartu
haasteeseen!
Isä, kiitos siitä, että lähetit
Jeesuksen ilosanomaksi koko ihmiskunnalle. Kiitos myös, että jälleen
tulevana jouluna saamme itse olla
jakamassa Sinun rakkauttasi lähellä
ja kaukana oleville lähimmäisille.
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 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 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma
(arabia)
2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelmat (arabia)
2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten
tv-ohjelmat

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
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adress

Lahjoita

JOULUKERÄYS: Jaa parasta joululahjaa

”Minä ilmoitan teille
suuren ilon..”

Aasiassa monet voivat kuulla jouluevankeliumin ainoastaan
median välityksellä. ”Olen nähnyt, että evankeliumi median
kautta herättää uskon. Kiinan matkalla kohtasin monia kiitollisia radio-ohjelmien kuuntelijoita. Indonesiassa mediatyö
kantaa hedelmää”, kertoo medialähetysjohtaja Juha Auvinen.
Joulukeräyksen kautta lahjasi vaikuttaa laajasti: Indonesian
lisäksi Kiinassa, Mongoliassa, Thaimaassa ja Intiassa keräystuotolla tuetaan joulunajan ohjelmia ja muuta mediatyötä.
Mediatutkimus ja kriisiradiotoiminta luovat yhteyksiä
paikalliseen väestöön. Osta ohjelma-aikaa: viisi minuuttia
saat 30 eurolla, 90 eurolla koko radio-ohjelman!

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 00723
LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 188 08
Puhelun hinta on 15,36 €
+ pvm

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.
2222 14072
2222 15204
2222 15055
2222 15042
2222 15026

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
2222 35006 Unkarin työ
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 Chughit
4444 10065 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
Kroatian kummitoiminta
Tunér

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

IBAN

BIC
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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

