
Rakas Ystävä,

Viimeiset pari kuukautta ovat kuluneet 
vauhdikkaasti. Uuden studion raken-
nusprojekti edistyy hyvää vauhtia: si-
sätilojen runko on pystyssä ja suuri 
osa seinäpinnoista paikallaan. Teknii-
kan osalta suunnitelmat ja päätökset 
on aika lailla tehty ja sähköasennukset 
ovat työn alla.

Vanhalla studiolla olemme jatkaneet 
kahden suoran lähetyksen tuottamista 
ja uudet kulissit ovat toimineet hyvin.

Tulevaisuuteen

Seuraavan kuukauden aikana on tar-
koitus saada uusi studio valmiiksi, 
kaikki tekniikka kuntoon ja valmistau-
tua uusien ohjelmien lähettämiseen. 
Tämä on iso haaste ja mahdollisuus!

SAT-7:n katsojan kertomus

Kiitos teille! Elämä Jumalan kanssa on todella ihmeellistä! Kiitän Ju-
malaa Hänen rakkaudestaan! Jeesuksessa Kristuksessa olen saanut 
toivon elämääni! Vaimoni kanssa uudistimme suhteemme Kristuk-
sessa, ja Hän on antanut meille iloa ja rauhaa. On suuri siunaus saa-
da lukea Jumalan Sanaa joka päivä. Vaimoni aloitti lukemaan Paava-

lin kirjettä efesolaisille. Kiitos sisar Leilalle ohjauksesta ja 
rukoustuesta. Jumalan rauhaa teille. Kertoisitteko, miten 
voisin palvella Herraa? Kiitos!

Uuden studion kulissit

Vanhan studion uudet kulissit

Toimistotiloja rakennetaan

Erämaa ja hietikko iloitsee, 
aromaa riemuitsee ja kukois-
taa kuin lilja.
Se kauniisti kukoistaa ja iloit-
see ilolla ja riemulla. Sille an-
netaan Libanonin kunnia, 
Karmelin ja Saaronin iha-
nuus. He saavat nähdä Her-
ran kunnian, meidän Juma-
lamme ihanuuden.

Jes. 35:1-4

Maisema uudelta studiolta

Kuulumisia

Kahdeksan kuukauden jälkeen koen sopeu-
tuneeni hyvin. Iloitsen uusista ystävistä ja 
seurakuntayhteydestä. Kotini on edelleen 
ollut studion vierashuoneessa ja lähes päi-
vittäin olen netistä etsinyt asuntoa. Kävim-
me työkaverini kanssa kiertelemässä, mutta 
vielä ei löytynyt. Luotan, että taivaan Isä 
näyttää paikan ajallaan.

Rukousaiheita

• Uuden studion rakentaminen ja viimeis-
tely

• Asunnon löytyminen

Kiitosaiheita

• Edistys studion rekentamisessa
• Johdatus työssä

Työssä mukana 

Kiitos sinulle, joka olet lähtenyt mukaan tä-
hän tärkeään työhön! Tämä työ olisi mahdo-
tonta ilman teitä, jotka rukoilette ja mahdol-
lisuuksien mukaan tuette taloudellisesti. Jos 
et vielä ole mukana, haluaisin haastaa sinut 
mukaan Jumalan suureen seikkailuun!
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