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    ”Vihdoinkin …..tämä on 

  USKONTÄYTEINEN LAUANTAI-ILTA!”
”Pia ja Håkan radiostudiossa valmiita 
  kohtaamaan tuhansia nälkäisiä kuulijoita”. 

Jumala on hyvä!
Ihmeellisellä tavalla Jumala vie asiaansa eteenpäin. Myös vaikeissa ja myrskyisissä ajoissa Hän hallitsee! Olemme 
kiitollisia tämän vuoden alkukuukausista, jolloin olemme radio- ja tv-lähetysten kautta saaneet välittää Jumalan 
uskontäyteistä Sanaa monille tuhansille. Useat sadat ihmiset ovat pyytäneet ja saaneet esirukousta. Ohjelmat 
menevät ulos Suomessa ja Virossa, ja osallistuimme myös helmikuun lopussa suoraan tv-lähetykseen Ruotsissa, 
jolloin laskettiin että kymmeniä tuhansia katsoi.

Haluamme kiittää! Jumala on koskettanut sinun sydäntäsi!
Haluamme sydämestämme kiittää sinua yhteistyöstäsi. 1 Sam 10:26 kertoo että kun Saul oli voideltu kuninkaaksi, 
hän lähti kotiinsa Gibeaan, ”ja hänen kanssaan lähtivät ne soturit, joiden sydämiä Jumala oli koskettanut.”
Uskomme, että sinä olet sellainen. Jumala on koskettanut sinun sydäntäsi! Kiitos Herralle!

Jokainen Herran palvelija tarvitsee niitä, jotka seisovat hänen rinnallansa ja nostavat hänen käsiään. Toisien sanoen, 
ihmisiä, jotka liittyvät näkyyn ja kutsumukseen ja jotka auttavat, jotta työ tulee tehdyksi. Kiitos sinulle, me 
arvostamme sinua, olemme kiitollisia sinusta, me rakastamme sinua!!

Tuleva viikko, 13.-16.4. on todellinen ”media-viikko”!
Keskiviikkona 13.4. kuvaamme kaksi uutta Ajankohtaista Taivaasta -ohjelmaa Turun Elämän Sana -seurakunnan 
Leipähuone-illassa. Torstaina 14.4. klo 19.00-20.30 on Isä Meidän -esirukousohjelma TV7:ssä (suora) ja lauantaina 
16.4. klo 21.02-23.55 on Uskontäyteinen Lauantai-ilta Radio Dein kanavalla.
Kiitos esirukouksistasi ja kiitos taloudellisesta tuestasi.

Sitten seuraavalla viikolla, 18.-24.4. olemme Virossa!
Meidän yhteyshenkilömme Virossa, Anne-Ly Raukas järjestää kokouksia meille Viroon. Saarnaamme Tallinnassa, 
Tartossa, Vörussa. Teemme myös tv-ohjelmia TV7:n uudessa studiossa Tallinnassa. Kiitos että muistat meitä 
rukouksissasi!

Kuten varmaan muistat….
Meidän pitää maksaa kolmetuntiset radio-ohjelmamme etukäteen. Vain ohjelman lähettäminen maksaa 1490,- 
per kerta. (Ehkä kysyt miksi emme voisi lähettää esim. vain kahden tunnin ohjelmia sen sijaan. Vastaus on että se 
ei vaikuttaisi hintaan, vaan kaksi tuntia maksaa saman verran kuin kolme tuntia).

Olemme tällä viikolla maksaneet muita laskuja (tv-ohjelmien tuotanto ym), ja siksi meiltä puuttuu tällä hetkellä 
suurin osa, jotta voisimme maksaa radio-ohjelman. Onko sinulla mahdollisuus auttaa? Jos voit, niin lähetä lahjasi 
pankkitilin kautta.  Jos käytät tuki-puhelinta, niin saamme rahat vasta ensi kuukauden vaihteessa, mutta kuten jo 
mainittu, niin meidän pitää maksaa jo ensi viikolla.

Tilin numero on FI46 5710 9720 0131 51. Media- ja kampanjatyön viite: 5050 (Tärkeää kirjoittaa viitenumero!)
Kiitos rakas ystävä! Jumala siunatkoon sinua runsaasti!
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