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Avainmedialta uusi uskoontuloon 
opastava sivusto suomalaisille

Tellus2019
Tule mukaan!  Sivu 7

”Israel-viha on nykyajan antisemitismiä”

Arabiankieli-
nen Al Hayat 
-kanava sai 
viime vuonna 
yli 69 miljoo-
naa katsoja-
palautetta, joi-
hin lasketaan 
katsojien reaktiot ja toimin-
ta puhelimitse, sähköpostit-
se, Facebookin, YouTuben ja 
kotisivujen kautta.

 – Luvut vahvistavat ohjel-
matarjonnan kiinnostavan 
katsojia, kertoo Al Hayat -ka-
navaa luotsaava Avainmedi-
an arabiosaston johtaja Aa-
ron. 

 – Al Hayat on edelleen kat-
sotuimpia kristillisiä arabi-
kanavia.           Sivu 3

Al Hayatille
palautevyöry

– Seurakuntien suurin haaste on tänään se, että 
on lakattu tavoittamasta ulkopuolisia. Toivon, että 
tarjoamamme nettisivusto www.tuleuskoon.fi tulee 
seurakunnille ja uskoville hyödylliseksi työkaluksi 
ihmisten saavuttamisessa, sanoo toiminnanjohtaja 
Niilo Närhi.

– Tarvitsemme uuden innon suomalaisten evanke-
lioinnissa ja kaikkia metodeja ja työkaluja tarvitaan 
avuksi tähän!

Uudella sivustolla saa vastauksia kysymyksiin, voi 
katsoa uskoon tulleiden suomalaisten todistusvideoi-
ta ja perehtyä uskon perusteisiin. Evankelista Marko 
Selkomaalta on videoita, joissa opastetaan uuteen 
elämään uskoontulon jälkeen.

Uuden sivuston kautta voi halutessaan keskustella 
sähköisesti jälkihoitotyöntekijän kanssa. Kysymykset 
voi lähettää lomakkeella ja vastaukset lähetetään 
sähköpostilla. Hyvä Sanoma ry vastaa keskusteluista.

Sivu 4

Tule uskoon.fi -sivustolla omasta 
uskoontulostaan kertovat muun 
muassa Jannike Englund (ylh.) ja 
Erika Harjukoski.

– On huolestuttavaa, että sa-
manaikaisesti, kun Israel-vi-
haa kieltäydytään tunnusta-
masta antisemitismin nykyi-
seksi muodoksi, tuon vihan 
seuraukset kohdistuvat pai-
kallisiin juutalaisiin, joilla 
ei ole itsepuolustusmahdol-
lisuuksia. 

– Jos valtiovalta ei pysty tai 
halua suojella heitä tarvitta-
essa ankarin keinoin, aino-
aksi ratkaisuksi jää viime 
kädessä maastamuutto. Tut-
kimusten mukaan ainakin 
neljä kymmenestä Euroo-
pan juutalaisesta on jo aja-
tellut Euroopasta lähtemistä 
nimenomaan juutalaisvihan 
takia. 

Näin sanoo tohtori Susan-
na Kokkonen, joka on pe-
rehtynyt vainojen syihin ja 
niiden historiaan.         Sivu 6

Tohtori Susanna Kokkonen on väitellyt tohtoriksi Jerusalemin Heprealaisesta Yliopistosta ja luennoi ympäri maail-
maa holokaustista ja vainoista.
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V aikka Raamattu sel-
keästi osoittaa, että 
juutalaisilla on kes-

keinen osa lopun aikoja kä-
sittelevissä ennustuksissa, 
on erikoista, että sekä ka-
toliset että protestantit ovat 
historian saatossa opetta-
neet juutalaisten joutuneen 
lopullisesti Jumalan hyl-
käämiksi. 

Kirkkohistoriasta löytyy 
paljon merkittäviä henki-
löitä, joiden lausunnot ovat 
muokanneet kristittyjen nä-
kemyksiä juutalaisista ja Is-
raelista. Justinos Marttyyri 
väitti, että Jumalan ja juu-
talaisten välinen liitto ei ol-
lut enää voimassa, ja että 
pakanakristityt olivat kor-
vanneet valitun kansan. 
Piispa Irenaeus sanoi, että 
Jumalan armo ei ollut enää 
voimassa juutalaisille. Ter-
tullianus syytti juutalai-
sia Jeesuksen kuolemasta 
ja argumentoi, että Jumala 
oli hylännyt heidät. Kirkko-
isä Augustinus oli sitä miel-
tä, että juutalaiset ansaitse-
vat kuoleman, mutta heidät 
oli määrätty kuljeksimaan 
maata voidakseen kaikkial-
la todistaa kirkon voittoa 
synagogasta. Uskonpuhdis-
taja Luther ajatteli juuta-
laisten vastustavan kristin-
uskoa katolisen kirkon vää-
ryyksien takia ja odotti hei-
dän kääntyvän nähdessään 
aidon kristinuskon. Kun 
näin ei tapahtunut, Luther 
hyökkäsi ankarasti juuta-
laisten kimppuun ja ehdot-
ti muun muassa, että heidän 
synagogansa piti polttaa, 
heidän talonsa tuli tuhota 
ja rahansa takavarikoida. 
Valitettava historiallinen 

tosiasia on se, että natsipro-
paganda käytti halukkaas-
ti suuren uskonpuhdistajan 
lausuntoja kiihottaessaan 
kansaa juutalaisvainoihin. 
Sodan jälkeisessä kuului-
sassa Nürnbergin oikeu-
denkäynnissä natsijohtaja 
Julius Streicher puolustau-
tui sanomalla: ”En ole kos-
kaan sanonut mitään sel-
laista, mitä Luther ei sano-
nut.”

Monet aikamme protes-
tanttiset ja evankeliset kris-
tityt väittävät, että Jumalan 
Aabrahamille antamat lu-
paukset kuuluvat Kristuk-
sen seurakunnalle, joka on 

se oikea Israel. Väitteen mu-
kaan sillä, että Israel saa-
vutti itsenäisyyden vuonna 
1948, ei ole mitään tekemis-
tä Raamatun ennustusten 
kanssa. 

On totta, että juutalaiset 
elävät tällä hetkellä paatu-
muksen tilassa ja että he 
ovat saaneet tottelematto-
muutensa tähden läpikäy-
dä järkyttäviä kärsimyksiä. 
Mutta se, että heidät olisi hy-
lätty, ei ole totta. Sanoohan 
Paavali kirjeessään Rooma-
laisille: ”Jumala ei ole hy-
lännyt kansaansa.”Room. 
11:2. Jumala vakuuttaa us-
kollisuuttaan kansaansa 
kohtaan profeetta Jeremi-
an kautta niin voimakkain 
sanankääntein, että epäsel-
vyydelle ei jää sijaa: ”Näin 
sanoo Herra: Jos minun 
liittoni päivän ja yön kans-
sa on olematon, jos en ole 
säätänyt taivaan ja maan 
lakeja, niin minä myös hyl-
kään Jaakobin ja palvelija-
ni Daavidin jälkeläiset.” Jer. 
33:25,26.

Kun antisemitismi ja juu-
talaisviha eri muodoissaan 
nostavat jälleen päätänsä, 
kutsuu Jumala Raamat-
tua ohjenuoranaan pitäviä 
seisomaan Israelin rinnal-
la sekä rukoilemaan ja toi-
mimaan juutalaisten pelas-
tumisen puolesta. Tähän 
Avainmedia sitoutuu.

Onko Jumala  
hylännyt juutalaiset?

AJANKOHTAISTA

Vaikka Herra 
antaa teille 

hädän leipää ja 
ahdistuksen vettä, 
niin ei sinun 
opettajasi sitten 
enää kätkeydy, 
vaan sinun silmäsi 
saavat nähdä sinun 
opettajasi.” 
Jes. 30:2.

PÄÄKIRJOITUS

Niilo Närhi
toiminnanjohtaja

niilo.narhi@avainmedia.org
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Erilaisia tapoja 
tukea työtämme

PANKKISIIRTO 
Avainmedia-lehden välistä löytyy pankkisiirtolomake. 
Halutessasi voit pyytää niitä lisää toimistoltamme ja 
lähetämme nipun sinulle.

INTERNETIN KAUTTA 
Verkkosivuiltamme (www.avainmedia.org) 
löydät ohjeet lahjoittamiseen nettipankin kautta. 
Muutamalla klikkauksella pääset valitsemaan 
kohteen, johon haluat ohjata rahalahjasi.
 
SOITTAMALLA
Kun pirautat numeroihin 0600-12510 tai 0600-12515, 
ohjautuvat lahjoitusvarasi maailmanlaajuiseen 
työhömme. Tarkemmat tiedot lehtemme takasivulta.

AVAINMEDIAN KOKOUKSISSA
Pidämme medialähetyskokouksia eri puolilla 
Suomea. Voit antaa lahjoituksesi kokouksen aikana 
kerättävään kolehtiin. Lehtemme takasivulla ja 
verkkosivuillamme on lista tilaisuuksista.

TESTAMENTTI 
Avainmedialle vuosien varrella osoitetut testamentit 
ovat koituneet monien tarpeessa olevien ihmisten 
hyväksi. Testamenttivaroilla on voitu levittää 
evankeliumin valoa eri puolille maailmaa.

Testamentin teko ei ole vaikeaa. Tärkeintä on, että 
jälkisäädös on kirjoitettu selkeästi. Jos tarvitset apua 
laadintaan, voit olla yhteydessä Avainmediaan.

KIINTEÄ OMAISUUS
Kiinteää omaisuutta, esimerkiksi tarpeettomaksi 
jääneen kesämökin, voi lahjoittaa lahjakirjalla. 
Yhdistyksellemme testamentilla tai lahjakirjalla 
annetusta omaisuudesta ei mene veroa.

ERITYISTEN TAPAHTUMIEN LAHJAT
Monet haluavat ohjata erilaisten juhlien, kuten 
syntymäpäivien, lahjat hyvään tarkoitukseen. Ota 
yhteyttä Avainmediaan ja autamme Sinua löytämään 
oikean kohteen juhlapäiväsi lahjoituksille.

Tilaa esite veloituksetta
info@avainmedia.org

Lisätietoja: Niilo Närhi / 040-5516 312
Avainmedia Lähetysjärjestö on voinut jo yli 60 vuoden ajan 
laajentaa työtä eri puolille maailmaa lahjoitusvarojen turvin.
Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Jumalan johdatusta ja 
tukijoidemme rukouksia ja taloudellista tukea. Avainmedian 
toiminta on taloudellisessa mielessä täysin riippuvainen yksit-
täisen ihmisten ja seurakuntien lahjoituksista. 
Olemme kiitollisia uskollisista tukijoistamme!
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UUTISIA

Al Hayatilla hyvä toimintavuosi

Avainmedian Al Hayat 
-kanavan tiimi on saanut 
vuoden 2018 palautelas-
kelmat valmiiksi.

Internet ja sosiaa-
linen media ovat 
muuttaneet katso-

japalautteiden luonnetta täy-
sin, kertoo Al Hayat -kanavaa 
luotsaava Avainmedian ara-
biosaston johtaja Aaron. 

Arabiankielinen Al Hayat 
-kanava sai viime vuonna yli 
69 miljoonaa katsojapalautet-
ta, joihin lasketaan katsojien 
reaktiot ja toiminta puheli-
mitse, sähköpostitse, Face-
bookin, YouTuben ja kotisi-
vujen kautta.

 – Voimme olla tyytyväisiä 
lukuihin, koska ne vahvista-
vat ohjelmatarjonnan kiin-
nostavan katsojia, Aaron to-
teaa työteliään vuoden jäl-
keen. – Al Hayat on edelleen 
katsotuimpia kristillisiä ara-
bikanavia.

Viime vuonna enää 1868 
katsojaa kaivoi kynän ja pa-
perin esiin ja lähetti palaut-
teensa kirjeitse, kun taas so-
siaalisen median kautta pa-
lautteet ja kommentoinnit 
lasketaan kymmenissä mil-
joonissa. Puheluja ja ääni-
viestejä Al Hayat sai reilut 
150 000. Sähköposteja saatiin 
lähes 50 000.

Palautteista 42 prosenttia 
tuli internet-tilastojen mu-
kaan Pohjois-Afrikasta, Lä-
hi-idästä ja Persianlahdelta. 
Näillä alueilla tiedetään ole-
van 173 miljoonaa sosiaali-
sen median käyttäjää. Peräti 
58 prosenttia reaktioista tuli 
arabian kieltä puhuvilta, jot-
ka asuvat muissa kuin arabi- 
ja muslimimaissa kuten Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissa. 
7981 arabiankielistä henki-
löä ilmoitti tulleensa uskoon. 
Seuraamuksien pelossa mo-

net eivät vieläkään uskalla 
kertoa kääntyneensä Kris-
tuksen seuraajaksi.

Henkilökohtaista yhtey-
denottoa pyytää 10 prosent-
tia palautemäärästä. Nyky-
ään saa hetkessä turvallises-
ti Raamattuja, kirjallisuutta 
sekä monipuolista jälkihoito- 
ja opetuslapseutusmateriaa-
lia internetin ja somen kaut-
ta eikä katsojan välttämättä 

tarvitse ottaa yhteyttä kana-
van puhelinpäivystäjiin tai 
jälkihoitotiimeihin.

– Materiaalipankin ylläpi-
to ja jälkihoitotekniikka ovat 
kanavallamme jatkuvan ke-
hityksen alla. Voimme kiittää 
elon Herraa, että työssä on 
mukana teknisesti erittäin 
taitavaa nuorta arabiuskovi-
en sukupolvea, joka haluaa 
käyttää osaamistaan musli-

mien evankelioimiseksi.
– Ihan maailmanlaajui-

sestikin uusi jälkihoitotapa 
on parhaillaan testauksessa, 
paljastaa Aaron. Nykytek-
niikka tarjoaa ennennäke-
mättömän mahdollisuuden 
kehittää jälkihoitotyötä.

Vuoden jokaisena päivänä 
24 tuntia toimivalla Al Hayat 
-kanavalla näkyy parhail-
laan 55 eri tv-sarjaa, joista 

noin puolet on Avainmedian 
tuotantoa, 2200 jaksoa.

– Laajan maailmanlaajui-
sen studio- ja yhteistyöver-
koston takia vain osa Avain-
median jaksoista tehdään 
Suomessa, jolloin saadaan 
huomattavia säästöjä mat-
ka- ja tuotantokuluissa, sum-
maa Aaron kanavan toimin-
tatavoista.

Ohjelmia kuin mittatilaustyönä katsojien tarpeisiin
Vuosien varrella Avainmedia on saa-
nut lukemattomia katsojapalautteita, 
joissa ihmetellään Al Hayatin ohjelmi-
en osuneen juuri oikeaan kohtaan kat-
sojan omassa elämäntilanteessa. Ju-
malan rakkaus ja huolenpito ihmisiä 
kohtaan on ihmeellistä, sillä ohjelmat 
kuvataan useita viikkoja tai kuukau-
sia aikaisemmin eivätkä esiintyjät ka-
meran edessä aavistakaan, kuka tar-
vitsee heidän sanomaansa esityspäi-
vän koittaessa. Jumala johdattaa Py-
hän Henkensä kautta!

Omar* Libyasta on yksi esi-
merkki tällaisesta. Hän oli juuri 

lähdössä töihin, kun kuuli naisen pu-
huvan TV:ssä. Omar pysähtyi ja istui 
katsomaan ohjelmaa. 

– Yllätyin, miten vakuuttavasti nai-
nen puhui, kertoi Omar myöhemmin 
jälkihoitotyöntekijälle. – Päätin herä-
tä seuraavana aamuna aikaisemmin 
katsoakseni ohjelman uusinnan. 

Kanava oli Avainmedian Al Hayat, 
jota Omar alkoi seurata ja löysi lisää 
tv-sarjoja. Hän huomasi, että kanaval-
la oli myös toinen tv-sarja, jota juonsi 
arabimaasta kotoisin oleva arabinai-
nen. Tämä puhui hengellisistä ja tun-
ne-elämän asioista. 

– Aloin ladata ohjelmianne netistä 
ja kuuntelin niitä vapaa-ajallani. Tun-
sin, että kaikki kuulemani oli kuin 
suoraan minulle kohdistettu. 

Kaikki johti siihen, että Omar an-

toi elämänsä Jeesukselle. Hän sanoo: 
– Kristuksessa minulla on kaikki, 

mitä elämässä tarvitsen ja Hän pa-
ransi minut menneisyyden kivuista. 

– Al Hayat -kanavasta tuli seura-
kuntani. Minulla ei ollut ketään, jonka 
kanssa olisin keskustellut uskonasi-
oista henkilökohtaisesti. Siksi päätin 
ottaa yhteyttä kertoakseni elämästä-
ni ja saadakseni opetusta hengelliseen 
kasvuun. 

Syyrialainen tyttö sai vastaukset 
Huda* on syyrialainen muslimi-
tyttö. Hän kertoi jälkihoitotiimil-

le, että on asunut alueella, jossa on se-
kä muslimeja että kristittyjä.

Huda oli lapsuudestaan saakka 
miettinyt hengellisiä asioita:

– Jo ihan pienenä tyttönä minulla 
oli epäilyksiä islamin suhteen. Minul-
la oli paljon kysymyksiä kristinuskos-
ta, mutta kukaan ei osannut vastata 
niihin.

Eräänä päivänä alkoi tapahtuma-
ketju, joka muutti Hudan elämän.

– Eräs kristitty kaverini kertoi mi-
nulle Al Hayat -kanavasta.

– Katsottuani ohjelmianne kolmen 
päivän ajan ja keskusteltuani tiiminne 
kanssa sain vihdoinkin vastaukset ky-
symyksiini, kertoi Huda innoissaan.

– Al Hayatin ohjelmien ja jälkihoi-
tajien avulla eteeni avautui mahdolli-
suus valita totuuden tie, tulla tunte-
maan Jeesus ja uskoa Häneen.

Huda haluaa vahvistua Kristuksen 
seuraajana ja iloitsee uskostaan joka 
päivä:

– Kiitän Jeesusta Hänen suuresta 
rakkaudestaan minua kohtaan, että 
valitsi minut perheenjäsenekseen!

”Kannan sinua sylissäni”
Jälkihoitotyössä kuullaan usein 
ihmeellisistä kokemuksista Ju-

malan toiminnasta muslimimaissa. 
Hashim* Marokosta kertoi jälkihoi-
totyöntekijälle:

– Olen katsonut Al Hayat -kanavaa 
neljä vuotta. Kerran ohjelmassa keho-
tettiin rukoilemaan Jumalaa ja pyytä-
mään johdatusta elämäänsä. 

Menin omaan huoneeseeni ja aloin 
rukoilla. Tunsin käden koskettavan 
olkapäätäni lohduttavalla tavalla ja 
kuulin äänen sanovan: ”Älä pelkää, 
sillä Minä olen kanssasi koko ajan, 
koska sinusta tulee yksi Minun lam-
paistani ja kannan sinua sylissäni.”

– Olin ihmeissäni ja kysyin: ”Kuka 
sinä olet?” Sain vastaukseksi: ”Minä 
olen Jeesus Kristus ja Minä olen ainoa 
Tie.” Sitten ääni hävisi.

– Siitä lähtien olen uskonut Jeesuk-
seen. Haluan oppia lisää ja saada vah-
van suhteen Hänen kanssaan.

*Nimet on muutettu henkilöiden iden-
titeetin suojelemiseksi.
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KOTIMAA
Tule uskoon! 

Suomalaisille uusi  
uskoontuloon johdattava sivusto

E vankelioinnin avuksi 
on tehty uudet verk-
kosivut www.tuleus-
koon.fi. 

Uutta intoa
– Haluamme nähdä, että suo-
malaisia tulee uskoon, tiivis-
tää kotimaan mediatyöstä 
vastaava Janne Maunumä-
ki hankkeen tarkoituksen. 

– Uskoontulo ei ole raket-
titiedettä eikä vaikeaa, hän 
lisää.

– Seurakuntien suurin 
haaste on tänään se, että on 
lakattu tavoittamasta ulko-
puolisia. Toivon, että tarjo-
amamme nettisivusto tulee 
seurakunnille ja uskoville 
hyödylliseksi työkaluksi ih-
misten saavuttamisessa, sa-
noo toiminnanjohtaja Niilo 
Närhi.

– Tarvitsemme uuden in-
non suomalaisten evankeli-
oinnissa ja kaikkia metodeja 
ja työkaluja tarvitaan avuk-
si tähän!

Monipuolinen sisältö
Uudella sivustolla saa vasta-
uksia kysymyksiin, voi kat-
soa uskoon tulleiden suoma-
laisten todistusvideoita ja 
perehtyä uskon perusteisiin. 
Evankelista Marko Selko-
maalta on videoita, joissa 
opastetaan uuteen elämään 
uskoontulon jälkeen.

Uuden sivuston kautta voi 
halutessaan keskustella säh-
köisesti jälkihoitotyönteki-
jän kanssa. Kysymykset voi 
lähettää lomakkeella ja vas-
taukset lähetetään sähköpos-
tilla. Hyvä Sanoma ry vastaa 
keskusteluista.

”Askeleet Jumalan luok-
se” johdattaa konkreettisesti 
uskoontuloon.  Seurakunnat 
saavat Avainmedialta saman, 
valmiin toiminnon kotisivu-
jansa varten.

Avainmedia on aina kan-
tanut vastuuta siitä, että ih-
misiä ei vain johdateta us-
koon vaan että heidät opaste-
taan muiden uskovien pariin. 

Myös Tuleuskoon.fi-sivuston 
yhtenä tarkoituksena on aut-
taa ihmisiä löytämään itsel-
leen oma seurakunta.

Nettisivujen avulla uskoon
Medialähetystyö verkkosi-
vuston ja sen helpon löy-
dettävyyden avulla on osoit-
tautunut toimivaksi tavaksi 
kertoa etsiville ihmisille Ju-
malasta.

Uusi sivusto on rakennet-
tu tutun www.netmission.fi 
-sivuston pohjalle. Siinä saa-
tujen kokemusten perusteel-
la on huomattu, että uskoon 
tulemisesta kertova sivus-
to kiinnostaa suomalaisia: 
www.netmission.fi -sivustol-
la oli viime vuonna 157 000 
käyntiä, joista 53 000 oli eri 
kävijöitä. Tilastoista selviää 
myös, että sivustolla ei vain 
käväisty, vaan siellä oltiin 
pitkään. Syntisen rukouk-
sen rukoili sivustolla viime 
vuonna yli tuhat ihmistä.

Niilo Närhi muistuttaa 
kotimaan evankelioinnin ja 
sen tukemisen laiminlyön-
nin vaaroista:

– Rukousta tarvitaan, jotta 
maamme hengellisen ilmas-
ton ylle jämähtäneet paksut 
välinpitämättömyyden us-
vapilvet saadaan hälvennet-
tyä. Ilman taloudellista tu-
kea kotimaan työlle hiipuu 
myös ennen pitkää tuki lähe-
tystyölle, ja sen jälkeen seu-
rakunnista tulee vain usko-
vien ajanvietekerhoja. Ja jos 
kotimaan evankeliointi hii-
puu ja sen myötä seurakun-
nat taantuvat entisestään, lo-
pahtavat kohta myös lähetys-
työn resurssit.

Tekstit Satu Rönkkö

         OSALLISTU

Tue Avainmedian tekemää 
kotimaantyötä.
Danske Bank 
FI56 8000 1800 180755
Viitenumero
Kotimaan mediatyö 175003

Kerro etsiville ihmisille, 
että Tuleuskoon.fi-sivusto 
auttaa heitä vastaamaan 
heidän elämänsä tärkeim-
pään kysymykseen. 

Avainmediasta voi tilata 
käyntikortin kokoisia info-
kortteja, joihin on painet-
tu sivuston nimi.

Avainmedia ryhtyy tavoittamaan 
suomalaisia entistä tehokkaammin.

Suomalaiset todistavat
Lue, miten Erika ja Jannike tulivat uskoon.
Nämä ja monta muuta henkilökohtaista todistusta löy-
tyvät videoina ja näitä pidempinä teksteinä osoitteessa 
www.tuleuskoon.fi

Minulla alkoi 2016 
kesällä vakava ma-
sennus. Lääkärei-
den ja psykiatrien 

mukaan edessä oli kolmen 
vuoden psykoterapia ja vah-
va lääkitys, kertoo Jannike.

– Elämässäni ei ollut mi-
tään. Pahimpina päivinä ma-
kasin vain sohvalla ja matka 
keittiöön oli ylitsepääsemä-
tön. Aamulla ensimmäiseksi 
itkin. Halusin pois, halusin 
kuolla, oloni oli tukahdutta-
va ja ahdistava. Millään ei ol-
lut merkitystä.

– Eräänä iltana istuin soh-
valla, puhuin puhelimessa äi-
tini kanssa ja itkin kurjuut-
tani. Äiti kehotti: ”Jannike, 
ole kiltti, laita kädet ristiin 
ja rukoile. Et menetä siinä 
mitään.” 

– Tunsin puhelun aikana, 
että nyt jotain tapahtui. Pää-
tin puhelun ja tunsin ensim-
mäistä kertaa elämässäni, et-
tä haluan rukoilla ja rukoilla 
ääneen.

Jannike rukoili: ”Jeesus, 
jos olet siellä, jos olet oikeas-
ti olemassa, niin auta mua! 
Mä en enää jaksa! Nosta mut 
täältä!”

– Samalla sekunnilla, kun 
huusin ”auta mua”, minut 
valtasi ihmeellinen lämpö. 
Ymmärsin, että pelastuin. 
Jeesus auttoi, kun huusin 
Häntä hädän hetkellä.

Vuosien tuska ja ahdistus 
tuli ulos itkuna. 

– Tunsin suurta rauhaa. 
Masennus vietiin pois siinä 
hetkessä.

Sen päivän jälkeen Janni-
ke ei ole tuntenut masennus-
ta. 

– Olen saanut elää onnelli-
sena täynnä rakkautta. Jee-
sus on ihmeellisillä tavoilla 
johdattanut minua ihmeelli-
siin paikkoihin. Masennusta 
ei enää ole. Olen päässyt va-
paaksi. 

Jannike – ”Masennus vaihtui  
suureen rauhaan”

Lahtelainen perheenäiti Eri-
ka, 48, teki uskonratkaisun 
yli 40-vuotiaana.

– Reppuun oli siihen men-
nessä ehtinyt kerääntyä kai-
kenlaista, hän kertoo. 

Erika oli jäänyt kiinni New 
Ageen ja kävi vaihtoehtohoi-
doissa. 

– En tiennyt, mistä on ky-
se ja minkä kanssa olin teke-
misissä. Aloin olla jumissa. 
Tunteeni alkoivat olla kuol-
leet. Alkoholia käytin ras-
kaasti. Nukuin vain kaksi 
tuntia kerrallaan ja heräsin 
painajaisuniin. 

– Eräänä iltana olin val-
mis kuuntelemaan Jumalaa. 
Nöyrryin ja tein uskonrat-
kaisun. 

Erika vapautui heti alko-
holista ja koko iän jatkunees-
ta tupakanpoltosta.

– Pelot olivat vähän hanka-
lampi juttu, niistä eroon pää-
semiseen on mennyt useam-
pi vuosi, mutta Jumala on va-
pauttanut niistäkin. 

– Minulla oli hirveä esiin-
tymispelko, mikä oli hanka-
laa, koska jouduin esiinty-
mään ihmisten edessä. Juma-
la on ihmeellisellä tavalla va-
pauttanut myös tästä pelosta.

– On niin paljon, mitä Ju-
mala on tehnyt! Minun ei tar-
vitse kantaa sitä vihaa ja ah-
distusta täynnä olevaa rep-
puani, vaan Jeesus on kuol-
lut puolestani ristillä. Hän 
rakastaa minua ja hyväksyy 
minut sellaisena kuin olen. 
Minun ei tarvitse yrittää, 
olen riittävä Hänelle. 

Erika – ”Ei enää pelkoja”
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Etene uskossa

K ymmeniä vuosia sitten pedatessani aamulla sänkyä kuulin sel-
västi Jumalan puhuvan sydämelleni, että Hän kutsuu minut 
opettamaan Sanaansa kaikkialle maailmaan. Olin silloin koti-

äiti Missourin Fentonissa ja tuollainen tehtävä ei tuntunut yhtään 
todennäköiseltä.

Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma, joka on nyt toteutunut runsaan 
40 vuoden ajan, kun olen oppinut vaeltamaan uskossa, luottaen, että 
Jumala tekee niin kuin on sanonut. Minun kohdallani suunnitelma 
ei toteutunut yhdessä yössä. Se vaati aikaa, voimia ja päättäväisyyt-
tä, etten luovuttaisi vaikeuksienkaan keskellä. Nyt voin todeta, et-
tä on mahdollista toteuttaa Jumalan suunnitelma elämässään, kun 
luottaa enemmän Jumalaan kuin omiin ajatuksiinsa, tunteisiinsa 
tai olosuhteisiin. 

Jumala tekee työtään elämässämme uskon, ei epäilyksen ja epäuskon 
kautta. ”Jos joltakin teiltä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, 
joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. 
Mutta anokoon uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin 
meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen 
luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle häilyvä mies, epävakaa 
kaikilla teillään.” (Jaak. 1:5–8) On äärimmäisen tärkeää ymmärtää 
tämä, ettei syntyisi tilanteita, joissa Jumala ei voi tehdä mitään epä-
uskomme takia. Kun Jeesus oli kotikaupungissaan Nasaretissa, Mat-
teus 13:58 kertoo: ”Heidän epäuskonsa vuoksi Hän ei tehnyt siellä 
montakaan voimatekoa.” Meille on annettu mahdollisuus päättää, 
luotammeko Jumalaan ja pysymmekö lujina uskossa. 

Roomalaiskirje kertoo, kuinka Abraham uskoi tulevansa kansan pal-
jouden isäksi, vaikka inhimillisesti katsottuna se ei tuntunut mah-
dolliselta. ”Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut.” (Room. 4:18) Ei 
ollut mitään perustetta uskoa, että hän vaimonsa Saaran kanssa voi-
si saada lapsen. ”Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän, miltei 
satavuotiaana, tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kohdun kuo-
leutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vah-
vistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että 
Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut.” (4:19–21) Abraham tie-
dosti hyvin heidän tilanteensa, mutta ei horjunut uskossaan vaan 
jopa vahvistui siinä. 

Epäilyksen ja epäuskon kukistamiseksi on kohdattava olosuhteet, 
mutta ei keskityttävä niihin. Kun epäilys iskee, on kiitettävä Herraa 
ja muistettava, kuka Hän on ja mitä voittoja Hän on aiemmin anta-
nut. Tulee puhua Jumalan hyvyydestä ja Hänen tekemistään asioista 
eikä vain julkituoda ongelmia. Keskity vaeltamaan uskossa ja luota, 
että Jumalalla on jotain hyvää varattuna. Älä yritä keksiä ratkaisua 
tai tehdä jotain tilanteelle, johon et itse pysty vaikuttamaan. Tee se, 
minkä voit ja usko, että Jumala hoitaa loput.

Tällaisina aikoina on erityisen tärkeää viettää aikaa Jumalan Sanan 
parissa. On niin monta Raamatun kohtaa, joilla voi asettaa ajatuk-
sensa ja puheensa Jumalan sydämen kanssa samalle linjalle kuten:
 
”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmär-
rykseesi” (Snl. 3:5–6).
”Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton Hänen 
kauttaan” (Room. 8:37).
”Heittäkää kaikki murheenne Hänen päälleen, sillä Hän pitää teistä 
huolen” (1. Piet. 5:7).

Luota, että Jumala rakastaa sinua. Usko, että Hänen tahtonsa ta-
pahtuu. Mene eteenpäin päivä kerrallaan toteuttamalla sitä, mitä 
Jumala seuraavaksi osoittaa. Laita toivosi Herraan, että Hän tekee 
elämässäsi hyvää ja odota luottavaisesti, sillä Jumalan kanssa kaik-
ki on mahdollista.

Joyce Meyer
Copyright© Joyce Meyer Ministries/Enjoying Everyday Life
Kaikki oikeudet pidätetään.

Uutta apua seurakunnille
KOTIMAA

Turvallinen yhteisö
-seminaarit 
Lahden helluntaiseurakunnassa, 30.3.2019
Turun helluntaiseurakunnassa, 31.3.2019

Mitä on uskonnollissävytteinen väkivalta ja miten se ilme-
nee? Mitä tunnusmerkkejä siitä löytyy ja miten voimme 
sitä arvioida? Miten selvitä, jos on joutunut hengellisen 
väkivallan uhriksi? Mistä muodostuu turvallinen yhteisö? 
Näitä ja muita asiaan liittyviä kysymyksiä käsitellään 
seminaarissa. 

Luennoitsijana Heidi McKendrick, joka toimii professo-
rina kanadalaisessa yliopistossa. Hän on kasvatustieteen 
tohtori ja vaativan erityistason psykoterapeutti.

Seminaarit järjestävät Helluntaikirkko, Avainmedia 
Lähetysjärjestö ja paikalliset helluntaiseurakunnat.

Heidi McKendrickIlmoittautuminen seminaariin: www.helluntaikirkko.fi  
Tiedustelut: Niilo Närhi 040-5516 312

J umalanpalvelukset voi näyttää 
suorina lähetyksinä myös seu-
rakunnan Facebook-sivuilla ja 
YouTubessa. 

Seurakunnat ovat Helsingin Saa-
lem-seurakunta, Seinäjoen, Suolah-
den, Turun ja Alajärven Helluntaiseu-
rakunnat sekä Suhe (Suur-Helsingin 
seurakunta) ja Station Jokela. Piak-
koin myös Keravan Helluntaiseura-
kunta on aloittamassa jumalanpalve-
luksiensa striimaukset eli suorat lä-
hetykset. 

Saarna videon kautta
Avainmedian tavoitteena on, että yhä 
useampi ihminen saisi mahdollisuu-
den osallistua jumalanpalvelukseen 
netin kautta, mikäli ei pysty tulemaan 
paikan päälle. 

– Lähetyksiä voi katsoa kotona, 
mutta myös uskovien yhdessäolo on 
tärkeää, muistuttaa Avainmedian tuo-
tantopäällikkö Mika Ahonen.

Jumalanpalveluselämän kasvat-
tamiseksi ja seurakuntien istuttami-
seksi Avainmedia tarjoaa uudenlais-
ta apua.

– Maakunnissa on pieniä helluntai-
seurakuntia, joilla on yksi tai ei ollen-
kaan omaa saarnaajaa, sekä rukous-
ryhmiä. Nämä yhteisöt voivat kokoon-
tua samaan aikaan kuin maakunnan 
helluntaiseurakunnassa on jumalan-

palvelus ja osallistua videoinnin kaut-
ta yhteiseen jumalanpalvelukseen

– Niinkin voi tehdä, että ryhmä 
kuuntelee saarnan yhdessä, mutta 
toimittaa muun osan jumalanpalve-
luksesta, esimerkiksi ylistyksen, itse. 
Tästä järjestelystä on apua myös sel-
laisille seurakunnille, joilla on vain 
yksi saarnaaja.

Seurakuntien istutusta
– Suorien videolähetysten avulla 
maakuntien isot helluntaiseurakun-
nat voivat paitsi tukea alueellaan ole-
via pieniä helluntaiseurakuntia myös 
istuttaa uusia seurakuntia. Suhe on 
istuttanut ns. kampusseurakunnat 
Vantaan Tikkurilaan ja Espoon Lep-
pävaaraan, joissa hyödynnetään suo-
rina lähetyksinä katsottavia saarnoja, 
kertoo Avainmedian kotimaan media-
työstä vastaava Janne Maunumäki. 

Mikäli kotiseurakunnassasi ei vie-
lä videoida jumalanpalveluksia, pyy-
dä seurakuntasi edustajaa olemaan 
yhteydessä Avainmediaan, joka neu-
voo, miten asiassa voi edetä, ja antaa 
videoimiseen ja käyttämiseen koulu-
tuksen. UskoTV:n palvelun saa veloi-
tuksetta.

Välineitä voi hankkia Avainmedi-
an kautta, joka tekee keskitettyjä han-
kintoja ja voi siten ostaa laitteet nor-
maalia edullisemmin. 

Jo seitsemän suomalaista seurakuntaa välittää jumalanpalveluksensa 
suorana lähetyksenä Avainmedian uskotv.fi -sivuston kautta nähtäväksi. 

Avainmedian Janne Maunumäki (kuvassa) ja Mika Ahonen kävivät helmikuun alussa koulutta-
massa oululaisia.  
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VAINOT

O pen Doors -järjestön 
julkaisema World 
Watch List -raportti 
tarkastelee kristit-

tyjen vainoja maailmanlaa-
juisesti. Raportti julkaistaan 
vuosittain ja sen taustalla on 
tutkimustyö ja kriteerit, joi-
den perusteella arvioidaan, 
mikä kristittyjen tilanne 
kussakin maassa on. Tammi-
kuussa 2019 julkaistu viimei-
sin raportti nosti esiin uusia 
maita ja huolenaiheita, sillä 
monissa maissa kristittyjen 
tilanne on vaikeutunut.

Kaikkein ankarinta vai-
no on Pohjois-Koreassa, mis-
sä tilanne ei ole helpottunut. 
Lähes yhtä vaikeaa kristityil-
lä on Somaliassa ja Afganis-
tanissa.

Myös muut järjestöt tark-
kailevat kristittyjen kohtelua 
eri maissa ja mm. U. S. Com-
mission for Religious Free-
dom julkaisee oman raport-
tinsa. Kokosimme tähän yh-
teyteen kartan, jossa näiden 
kahden lähteen tietoja on yh-
distelty. Kartassa eri maiden 
kohdalla ei ole numerointia. 
Sen sijaan maat on jaettu 
viiteen kategoriaan sen mu-
kaan, kuinka vaikeaa vainoa 

niissä kohdistetaan kristit-
tyihin. Joidenkin maiden si-
sällä on huomattavia alueel-
lisia eroja, mutta silti niiden 
kohdalla on arvioitu koko-
naisuutta ja vainoamisen ke-
hityssuuntaa.

”Tärkeä tutkimus”
Tohtori Susanna Kokkonen 
kommentoi Avainmedialle 
World Watch List -raporttia:

– Pidän erittäin tärkeänä 
tämänkaltaisen tutkimuksen 
julkaisemista. Raportti nos-
taa esiin syitä, jotka ovat ai-
heuttaneet jonkin maan pää-
tymisen listalle, ja se myös 
auttaa hahmottamaan maan-
tieteellisen sijainnin, Kokko-
nen sanoo.

– Tämän raportin avulla 
voidaan nähdä jo varhaises-
sa vaiheessa, mihin suuntaan 
vainot ovat kehittymässä. Tä-
mä nähdään mm. nyt Kiinan 
ja Intian kohdalla, joissa ti-
lanne pahenee.

– Vaikka paikalliset olot 
joissain maissa vaihtelevat-
kin, listalle ei kuitenkaan 
päädy kovin helposti ilman 
syytä. Siksi raportti on otet-
tava vakavasti, sanoo Susan-
na Kokkonen.

– Samanaikaisesti, kun 
kristittyjen vainot kiihtyvät 
monissa maissa, myös juu-
talaisviha on alkanut nostaa 
päätään yhä avoimemmin. 
Viha on vainojen edellytys, 
mutta kristittyjä vainotaan 
tällä hetkellä maailmassa 
selkeästi eniten. On kuiten-
kin hyvin mielenkiintois-
ta, että antisemitismin voi-

makas kasvu ajoittuu myös 
kristittyjen vainojen nousu-
suuntaan. 

– Vaikka vainot eivät ta-
pahdu suurissa maissa aina 
koko valtion laajuisesti vaan 
alueittain, raportti osoittaa, 
kuinka rankkoja ne ovat juu-
ri noilla alueilla ja miten ne 
heijastuvat koko tämän ky-
seisen valtion elinoloihin 

kristittyjen kannalta, tarken-
taa Susanna Kokkonen.

Open Doors -järjestön raport-
tiin voi tutustua tarkemmin 
osoitteessa: opendoors.fi/
worldwatchlist/

Teksti Eero Antturi

World Watch List 2019

Kiina ja Intia nousivat  
kristittyjä vainoavien maiden listalla

T ohtori Susanna 
Kokkonen, joka 
on perehtynyt vai-
nojen syihin ja nii-
den historiaan sekä 

kirjoittanut kirjan Matka ho-
lokaustiin (Aikamedia 2014), 
puhui Ruotsin parlamentissa 
juutalaisvainojen muistopäi-
vänä 27.1.2019. 

– Ruotsi on valitettavasti 
noussut toistuvasti kansain-
välisiin uutisotsikoihin an-
tisemitismin takia. Fyysinen 
väkivalta on ajanut monia 
ruotsinjuutalaisia pois kaik-
kein pahimmasta eli Malmön 
kaupungista, Kokkonen ker-
too.

– On huolestuttavaa, että 
samanaikaisesti, kun Israel-
vihaa kieltäydytään tunnus-
tamasta antisemitismin ny-
kyiseksi muodoksi, tuon vi-
han seuraukset kohdistuvat 
paikallisiin juutalaisiin, joil-
la ei ole itsepuolustusmah-
dollisuuksia. 

– Jos valtiovalta ei pysty tai 
halua suojella heitä tarvitta-
essa ankarin keinoin, aino-
aksi ratkaisuksi jää viime 
kädessä maastamuutto. Tut-
kimusten mukaan ainakin 
neljä kymmenestä Euroo-
pan juutalaisesta on jo aja-
tellut Euroopasta lähtemistä 

nimenomaan juutalaisvihan 
takia. 

– Vaikka oli suuri kunnia 
saada puhua näin tärkeäl-
lä foorumilla, on myös re-
hellisyyden nimissä todetta-
va, että ainoastaan oikeisto-
puolueiden edustajat tulivat 

kuuntelemaan esitystäni. 
Hallituspuolueet jäivät pois 
– yksikään edustaja ei tullut. 
Tämä kertoo tärkeän viestin 
sille, joka osaa sen lukea. An-
tisemitismi tänään tulee yh-
teiskunnan kaikista poliit-
tisista ryhmistä. Siksi se on 

koko yhteiskunnan asia eikä 
sitä voida hoitaa kuin yhteis-
voimin. Nähtäväksi jää, mi-
ten Ruotsissa tullaan etene-
mään jatkossa.

Susanna Kokkonen on väi-
tellyt tohtoriksi Jerusalemin 
Heprealaisesta Yliopistosta. 
Hän on toiminut Jerusalemis-
sa Christian Friends of  Yad 
Vashem -keskuksen johtajana 
ja luennoi ympäri maailmaa 
holokaustista ja vainoista.

Neljä kymmenestä juutalaisesta  
harkitsee lähtöä Euroopasta

Max Safir, 93, kertoi oman tarinansa holokaustista selviytymisestä juutalaisvainojen muistojuhlassa Ruotsin parlamentissa. Kuvassa myös Susanna 
Kokkonen.
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JUUTALAISTYÖ

Messiaaninen seurakunta vierailee  
holokaustivanhusten luona

Tellus-lähetyskonferens-
sissa Seinäjoella 22.–24.3. 
tullaan näkemään ja kuu-
lemaan, miten seurakunta 
ja kristityt voivat käyttää 
erilaisia tapoja evanke-
liumin levittämiseksi. 
Tapahtuman ulkomainen 
puhujavieras Ryan Adams 
kertoo, miten luovuus 
voidaan ottaa käyttöön 
monella tapaa lähetystyös-
sä ja evankelioinnissa. 

Tahtoisin meidän 
olevan valmiit Ju-
malan suurlähetti-

läinä siihen, että kun Juma-
la alkaa vaikuttaa, emme jää 
mistään paitsi. Jumala val-
mistaa seurakuntaansa nyt 
suureen elonkorjuuseen. 
Odotan kovasti näkeväni tei-
dät Telluksessa, sanoo Ryan 
Adams.

Ari Joensuu Fidalta ja 
Marko Selkomaa Hyvä Sa-
noma ry:stä kertovat puoles-
taan oman näkökulmansa, 
miten hyvien uutisten julis-
taminen tänä päivänä onnis-
tuu erilaisissa ympäristöis-
sä ja tilanteissa. 

Ari Joensuu, joka saapuu 
Tellus-tapahtumaan Keni-
asta, tervehtii tapahtuman 
osallistujia:

– Tapahtuman slogan on 
tänä vuonna ’Julistakaa 
missä kuljettekin’. Julista-
minen ymmärretään usein 
varsin yksipuolisesti. Siksi 
haastan ja rohkaisen kaik-
kia tapahtumaan tulijoita 
pohtimaan lahjojenne ja ky-
kyjenne käyttöä lähetystyö-
hön liittyen.

Tapahtuman ohjelma ja-
kautuu lauantaina kahteen 
kanavaan, joissa mm. Avain-
media on mukana. Avainme-
dian puheenvuoroja käyttä-
vät Niilo Närhi ja arabi- ja 
muslimityön johtaja Aaron. 

Aaron tulee kertomaan, min-
kälaisia ohjelmia arabiankie-
linen Al Hayat -kanava pitää 
sisällään ja miten ne nivoutu-
vat yhteen uusien seurakun-
tien perustamisen kanssa. 
Aaron valaisee sitä toiminta-

tapaa, joka alkaa medialähe-
tystyön suunnittelusta ja pää-
tyy hengellisen yhteisön syn-
tymiseen mm. Marokossa, Li-
banonissa ja Egyptissä.

Teksti Eero Antturi

Tellus-konferenssissa keskitytään lähetystyön erilaisiin mahdollisuuksiin

LÄHETYSKONFERENSSI    22.–24.3.2019   SEINÄJOKI
telluskonferenssi.fi

”MISSÄ KULJETTEKIN, JULISTAKAA”
– Jeesus

Vaimoni toimii seu-
rakuntamme ru-
koustiimissä sekä 
lisäksi TBN:n tv-

kanavalla. Ja niinpä hiljat-
tain rukouspuhelimeen tuli 
soitto, johon vaimoni vasta-
si. Vitali-niminen mies ker-
toi saapuneensa Israeliin ja 
haluavansa kovasti tavata 
ghettojen ja keskitysleirien 
kauheudet kokeneita ihmi-
siä. Hänen isänsä sai aikoi-
naan arvonimen ”vanhurs-
kaat kansakuntien joukos-
sa”, koska hän oli pelastanut 
juutalaisia perheitä toisen 
maailmansodan aikana. 

– Vitalin haave oli tavata 
niitä, jotka selvisivät hengis-
sä tuona juutalaisille vaikea-
na aikana. Mutta kukaan ei 
ollut voinut hänelle tällaista 
tapaamista järjestää. Niinpä 
hän päätti soittaa meille. Itse 
Vitali on ollut kristitty jo lap-
sesta asti. Nyt hän on 80-vuo-
tias ja hänellä on 10 lasta, 30 
lastenlasta ja 3 lastenlasten-
lasta.

– Vaimoni lupasi, että 
voimme toteuttaa Vitalin 
haaveen. Kävin hakemassa 
hänet ja suuntasimme tapaa-
maan kolmea ghetot ja keski-
tysleirit kokenutta perhettä. 

Rukoilimme näiden vanhus-
ten puolesta Jeesuksen ni-
messä ja kerroimme heille 
evankeliumin. Sanoimme, 
että Herra on pelastanut hei-

dät ja johdattanut koko elä-
män tähän päivään asti, jot-
ta he Hänen armostaan voi-
sivat elää isiensä maassa ja 
iloita elämästä.

– Työmme holokausti-
vanhusten parissa on 
ollut suureksi iloksi mo-
nille, kertoo Avainmedian 
jälkihoitotyöntekijä Oleg 
Beit Hallel -seurakunnasta 
Israelista.

– Teen vanhusten luo kotikäyntejä. Vien heille elintarvikkeita, mikä antaa 
mahdollisuuden päästä heidän koteihinsa. Näiden käyntien aikana voin 
kertoa heille Jeesuksesta ja rukoilla. Nämä vanhukset ovat yksinäisiä. He 
kuuntelevat mielellään, kun todistan heille, ja sallivat rukoiltavan puoles-
taan. Heidän sydämensä ovat avoimia evankeliumille.

– Tämä iäkäs mies oli hiljattain leikkauksessa. Hän ei pystynyt juurikaan 
puhumaan, mutta kun ehdotin rukousta, hänen silmänsä rupesivat loista-
maan. Ja rukouksen jälkeen silmät olivat kosteat. On ihmeellistä nähdä, 
kuinka ihmisten sydämet avautuvat Herralle rukouksen aikana.

– Tämä 86-vuotias vanhus on ollut hyvin avoin. Hän on kertonut vaikeasta 
elämästään 2. maailmansodan aikana, kuinka hän perheensä kanssa ehti 
paeta fasisteja vain päivää aikaisemmin kuin saksalaiset tulivat Valko-Venä-
jälle vuonna 1941. Hän on mielellään rukoillut kanssani.

Vitali tapasi perheitä.
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RADIO- JA TV-OHJELMAT

TV7

Signaali sydämiin 
4.3. Signaali sydämiin 117 
Tuleuskoon.fi
11.3. Signaali sydämiin 118 
Pirkko Kauhanen – Kiinan lapsityö
18.3. Signaali sydämiin 119 
25.3. Signaali sydämiin 120

RADIO DEI 

Avainradio
To klo 18:00
Su klo 13:30 uusinta

UskoTV.fi  
Pe 1.3. Johdatus. 
Pekka Perhon opetussarja. – 5
Ma 4.3. Signaali sydämiin – 117
Pe 8.3.  Johdatus – 6
Ma 11.3. Signaali sydämiin – 118
Pe 15.3. Johdatus - 7

Ma 18.3. Signaali sydämiin – 119
Ma 25.3.  Signaali sydämiin – 120

Suorat lähetykset
Tellus2019 
-lähetyskonferenssi 
Seinäjoelta 22.–24.3.

Su klo 11:00 jumalan-
palveluksia eri 
seurakunnista. 
Su klo 16:00 Suhen sunnuntai 
Su klo 16:30 Station Jokela 

Joka toinen keskiviikko klo 19:00 
Sateet lähetä

Arkistossa 
Helppokäyttöisessä arkistossa on runsaasti 
monipuolista nähtävää ja kuultavaa 24/7.
Esimerkiksi ”Loppiaistapaus” Jyväskylän 
helluntaiseurakunnasta teemalla Isä, Poika, 
Pyhä Henki.

Katso ja kuuntele Avainmedian ja helluntaiseurakuntien ohjelmia sinulle sopivalta kanavalta! 

PERSIANKIELISIÄ  
OHJELMIA

www.mohabat.tv
Mohabat-satelliittikanava:
Hotbird 13B, 11200 V, SR: 27500, FEC: 5/6

HEPREANKIELISIÄ  
OHJELMIA

www.yeshuachai.tv

SOMALINKIELISIÄ OHJELMIA
www.jidkajanada.com

ARABIANKIELISIÄ  
OHJELMIA

www.alhayat.tv
Hayat TV -satelliittikanava: Nile SAT, 
Downlink frequency: 11393 MHz Polarity: 
Horizontal,
Symbol Rate: 27,500 Msyb FEC:3/4

Android, iPhone: Alhayat
Al Hayat sosiaalisessa mediassa: 
www.alhayat.tv/social

TURKINKIELISIÄ OHJELMIA 
www.kanalhayat.tv
Hotbird 13.0º Doğu 
Freq: 11,727 V
SR: 27,500
FEC: ¾
Android, iPhone, WindowsPhone: 
Kanal Hayat

URDUNKIELISIÄ OHJELMIA
www.zindagitv.com
Satellite: Paksat 1R, Reception Frequency: 
4,037 MHz, Polarization: Vertical, 
Symbol Rate: 4,800 Msyb, FEC: 3/4.
iPhone: ZindagiTV
Android: ZindagiTV

Tili- ja viitenumerot medialähetystyölle

Saaja: Avainmedia Lähetysjärjestö ry

Tilinumerot

Danske Bank
 IBAN: FI56 8000 1800 1807 55
 BIC: DABAFIHH

OP
 IBAN: FI61 5132 0520 0080 12
 BIC: OKOYFIHH
Ruotsin tili:
 PlusGirot (SEK) 214 343-6
 IBAN: SE85 9500 0099 6042 0214 3436
 BIC: NDEASESS

Suurin tarve................1 80001
Toiveemme on, että käytätte
Suurin tarve -viitettä.

Venäjänkielinen työ ............ 1 10000
Suom.-ugrilainen työ  ......... 1 14006
Arabi- ja muslimityö .......... 1 20003
Juutalaistyö IVY-maissa  .....1 30006
Kiinan työ ........................... 1 40009
Kotimaan mediatyö ............ 1 75003
Israeltyö ............................... 1 30255

Avainmedia on mukana näissä
erillishankkeissa:
Siperian lastenleirit  .......1 50109
Pohjois-Korea ...............1 43006
Isi, tule kotiin!  .................1 11106
UskoTV  ........................... 1 71104

Viitenumerot toimivat kaikissa pankkiryhmittymissä.
Suurimpaan tarpeeseen ohjatut varat käytetään ajankohtaisiin haasteisiin.
Keräysten mahdollinen ylijäämä käytetään muuhun vastaavaan medialähetystyöhön.
Kiitos lahjoituksistasi!

Keräyslupa: RA/2016/487, myöntäjä Poliisihal-
litus 15.9.2016 ajalle 1.1.2017–31.12.2021,
koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Varat käyte-
tään Avainmedian medialähetystyöhön.

Avainmedian puhujavierailut 
helluntaiseurakunnissa

HALUATKO 
KUULLA LISÄÄ?
Tule mukaan tilaisuuksiin!

Ajan tasalla olevat tapahtumatiedot 
löytyvät www.avainmedia.org

Niilo Närhi
Su 17.3. klo 16 
Södertälje Inter-
nationella Kyrka

Su 24.3. klo 11 
Kontula

Tilaa nyt kaikkien 
kanavien infokortit
maksutta

Helppo tapa jakaa tietoa ohjelmista

arabia
farsi

heprea
somali

turkki
urdu

Tilaa:
info@avainmedia.org

JIDKA
JANADA

JIDKAJANADA.COM

Jouko 
Rajala
31.3. klo 18 
Kaavi

Somalipariskunnan tie 
Jeesuksen seuraajiksi
 Taivaskokemus avasi musliminaisen  
silmät näkemään Jeesuksen suuruuden!

Kokouskiertueella näissä seurakunnissa:
Ti 23.4. klo 19 Keuruun helluntaisrk
Ke 24.4. klo 19 Jämsän helluntaisrk
To 25.4. klo 18.30 Lapuan helluntaisrk
Pe 26.4. klo 19 Vaasan helluntaisrk
La 27.4. klo 18 Pietarsaaren helluntaisrk
Su 28.4. klo 11 Oulun helluntaisrk ja 
                 klo 16 Oulun lähetysseurakunta

Mukana: Shania ja Shino Gabo sekä Niilo Närhi 
Avainmedialta.

Kiinan vainotun 
seurakunnan ääni
 

 

Veli Taivaallinen kokouskiertueella näissä  
helluntaiseurakunnissa:
La 6.4. klo 18 Kotka
Su 7.4. klo 11 Kerava ja klo 17 Espoonlahti
Ti 9.4. klo 19 Forssa
Ke 10.4. klo 18 Lahti
To 11.4. klo 19 Mikkeli
Pe 12.4. klo 18 Savonlinna
La 13.4. klo 12 Lieksa ja klo 18 Kitee
Su 14.4. klo 11 Joensuu ja klo 17 Imatra

Mukana: Veli Ren ja Niilo Närhi Avainmedialta.

Matti 
Niemelä
Su 17.3. klo 16
Keuruu

Rauno 
Jalavisto 
Su 3.3. klo 11 
Juuka

Turvallinen yhteisö -seminaarit 
30.–31.3., katso tiedot sivulta 5.


