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Rakas ystävä,

Taivaan Isän siunaamaa syksyn alkua!

Viisauden Lähde

Viimeisten kuukausien aikana olen erityisesti ymmär-
tänyt, miten paljon viisautta tarvitaan kaikessa, niin 
töissä, kotona, kuin seurakunnassa. 

Kuitenkin, meidän kaikkien inhimillinen viisaus ja tie-
to, on varsin heikkoa ja vajavaista. Mitä paremmin 
olen oppinut tuntemaan itseäni ja omaa ”viisauttani” 
sitä rakkaammaksi tämä Raamatun jae on tullut:  

Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon 
sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaa-
matta, niin se hänelle annetaan.
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Jumalan antama viisaus on aivan erilaista ja sitä ke-
hotan jokaista meitä anomaan! Hänen viisautensa 
varassa voimme suunnitella ja tehdä päätöksiä.

Työmaalta

Tämä kesä on ollut tiivistä aikaa töiden merkeissä! 
Uuden studion vuokrasopimus on vihdoinkin allekir-
joitettu ja valmistelut ovat alkaneet!

Kattoon on asen-
nettu äänipaneelit 
ja sisätilojen raken-
teita aloitellaan 
pian.

Oma työaikani on kulunut ja kuluu edelleen teknii-
kan suunnittelussa. Toiminnan kehittämiseen tarvi-
taan paljon uusia 
laitteita. Olen piirtä-
nyt paljon kaavioita 
kartoittaen miten 
kaikki kytketään, 
jotta saataisiin 
mahdol l i s imman 
joustava ja toimiva 
järjestelmä.

Jos Herra suo aloitamme lähetykset uudelta studiolta 
joulukuun lopussa. 

Siihen asti toiminta jatkuu täällä vanhalla studiolla. 
Sitäkin olemme ke-
hittäneet rakenta-
malla uusia kulisse-
ja. Ne pitäisivät pian 
olla valmiit syys-
kuun lopussa lähte-
viin lähetyksiin.

Kuulumisia

Uuden studion myötä myös aika vierashuoneessa lä-
henee loppuaan. Nyt tiedän alueen josta etsiä asun-
toa ja iloitsen jo etukäteen mahdollisuudesta laittaa 
omaa kotia.

Herra on siunannut ja pitänyt terveenä. Silmäni olivat 
kutianneet melkoisesti ja nyt allergialääkkeen myötä 
se on helpottanut.

Kesällä, kuumuus ulkona on ollut todella kova. Silti 
olen nauttinut kävelymatkoista kirkolle (5 km yhteen 
suuntaan). Olen edelleen iloinnut raamattupiiristä 
jossa vietimme kesää apologian parissa.  

Tulevaisuuteen

Paljon olen jo elänyt tule-
vaisuudessa, pohtien miten 
kaikki tarvittava tekniikka 
tulee toimimaan. Mutta uu-
den studion valmistelussa 
on vielä monta vaihetta.
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Vielä on edessä ainakin:

• Sisätilojen rakennus
• Studiotilan valmistelu
• Tekniikan hankinta, asennus ja testaus
• Tilojen johdotus
• Kulissien rakentaminen
• Tuotannon harjoittelu

Näihin vaiheisiin pyytäisin teiltä esirukousta. Viisaut-
ta, kärsivällisyyttä ja kekseliäisyyttä tarvitaan paljon.

Uuden kodin löytyminen sopivan matkan päästä työ-
paikalta on haaveeni ja myös iso rukousaihe.

Työssä mukana 

Kiitos sinulle, joka olet lähtenyt mukaan tähän tär-
keään työhön! 

Lähtijänä työni on mahdotonta ilman lähettäjiä, jotka 
rukoilevat minun ja työni puolesta sekä mahdolli-
suuksien mukaan tukevat myös taloudellisesti. Jos et 
vielä ole mukana, haluaisin haastaa sinut mukaan Ju-
malan suureen seikkailuun!

Taivaan Isän siunaamaa ja aurinkoista kesää!

Sakari

Työn kannatus: 
Viite:  20310       
 
Keski-Pohjanmaa: FI29 5237 4420 0112 45 
(keräyslupa POL–2014-12543, v. 2016 loppuun)

Etelä-Pohjanmaa: FI50 5670 0820 1102 27 
(keräyslupa 5710/40/2015, v. 2020 loppuun)

Varsinais-Suomi: FI39 4309 1520 0011 71 
(keräyslupa 5650/42/2014, v. 2016 loppuun)

SAT-7:n katsojien kertomuksia: 
Isoisäni kuoltua, isäni muuttui todella paljon, ja hänestä tuli 
hyvin lyhytpinnainen ihminen. Tappelimme jatkuvasti, jos-
kus jopa fyysisesti. Tätä jatkui kaksi vuotta, ja elämästäni tuli 
niin vaikeaa, että aloin ajatella itsemurhaa. 
 Yhtenä päivänä huoneessani, suunnittelin itsemur-
haa ja nostin kädet kasvoilleni ajatellen kuolemaa. Laskiessa-
ni kädet näin loistavan miehen puettuna valkoiseen, hän 
näytti Jeesukselta. Täristen lähdin kristityn tätini luo ja ker-
roin hänelle näkemästäni. Tätini kertoi minulle jonkin verran 
Jeesuksesta ja kristinuskosta, jonka jälkeen jollain tavalla 
koin Jeesuksen läsnäolon.
 Kaksi kuukautta on kulunut ja olen muuttunut pal-
jon, en riitele ja tappele isäni kanssa. Mutta en tiedä miten 
voin tulla kristityksi?

16-vuotias nuori mies

Sielunhoitajamme, veli Kamyarin, avattua kristinuskoa ja seli-
tettyä, miten hän voi rukoilla syntisen rukouksen, nuori mies 
rukoili sielunhoitajan kanssa, otti Jeesuksen vastaan vapah-
tajanaan ja antoi elämänsä Jeesukselle.

Ylistys Herralle!

Kiitosaiheita

• Studion vuokrasopimus
• Suunnitteluideat
• Terveys 
• Lähettäjät eri puolilla 

Suomea

Rukousaiheita

• Viisautta tekniikan 
suunnitteluun

• Studiotilojen valmistelu
• Viisautta asunnon 

valitsemiseen
• Varjelusta kaikille SAT-7:n 

työntekijöille
• Ystävät ja läheiset 

Suomessa


