Radio Dein ystävälehti | nro 1/2018 | Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki | 20. vuosikerta

Nina Åström

Eero Junkkaala

Joel Hallikainen

s.2

s.4

s.18

tuntee Jerusalemin
kodikseen

arkeologisten
löytöjen äärellä

kaljapullo vaihtui
kirjoitusvihkoon

Heikki Kangas
Israelin kansa
kaipaa rauhaa
s.10

A
ISR EL

7

0V

Kuva: stock.adobe.com / Noam

UO T T

A

2|

Jerusalemista
on tullut Nina Åströmille

toinen kotikaupunki

R

adio Deistä tuttu laulajaevankelista Nina Åström
on mukana Deimatkojen
kevään Israel matkalla.
Israel on Nina Åströmille rakas maa
kristittynä, mutta hän on myös tehnyt
siellä töitä ja saanut paljon henkilökohtaisia ystäviä.
Nina Åströmin suosikkipaikka on
Jerusalemin Vanhankaupungin juutalaiskorttelin pieni aukio, jossa hän
istuu kahvilassa ja katselee, kun monenlaiset ihmiset kävelevät ohi.
– Jerusalem on hieno sekoitus niin
montaa asiaa; historiaa ja nykypäivää ja myös paikka, missä Jeesus on
kävellyt. Se on niin kummallinen se
fiilis, kun tajuaa, että tämä on totta ja
paikka on oikeasti olemassa. Minulle
Jerusalem on ihan lempipaikka maanpäällä. The city.
Vanhastakaupungista Nina katselee myös Öljymäelle päin Kidronin
laaksoon:
– Se on kauneimpia maisemia mitä
tiedän. Siihen liittyy niin monta asiaa,
mistä Raamattu puhuu meille.
Juutalaisen kalenterin mukaan
Israelin varsinainen 70-vuotisjuhlapäivä on huhtikuussa, mutta tätä
historiallista tapahtumaa juhlitaan koko vuoden. Nina Åström ja
Deimatkalaiset toukokuussa varmasti
kuulevat ja näkevät tämän juhlinnan.
– Koko Israelin historia ja se miten

Jumala alkuaan valitsi heidät omaksi
kansakseen, on ihmismielin katsottuna epätodennäköistä, siksi se on
ihme. Ei Jumala valinnut heitä siksi,
että he olivat parempia, vaan koska
Hän on Jumala. Kaikki, mitä Jumala
on tehnyt heidän historiassaan, on
armoa ja valintaa Israelia kohtaan.
Samalla tavalla me saamme ihmetellä
sitä armoa, jonka saamme osaksemme
joka päivä. Israelin Valtio täyttää kaiken sen jälkeen 70 vuotta ja kun miettii sen historiaa viimeiset 200 vuotta,
niin se on aikamoinen ihme.

Galileassa Jeesus
vietti lapsuutensa ja
varsinainen työ alkoi
Galileassa on Kapernaum, Magdala,
Nasaret ja Vuorisaarnan vuori. Kevään
Deimatkalla vietetään aikaa myös
Galileassa, jossa on hyvin erilaista
kuin Jerusalemissa, mutta hyvin kaunista ja vaihtelevaa maisemaa, vanhaa ja arkeologista nähtävää ja tietysti Genesaretinjärvi, jossa käydään
uimassa ja purjehtimassa.
Nina Åströmille Galilea on
Jerusalemin jälkeen rakkain alue
Israelissa. Hän pitää eniten Magdalassa
sijaitsevasta paikasta, jossa vuori lähtee
nousemaan. Siellä Nina kävelee ylös
ja katselee pitkään hienoa maisemaa

Genesaretinjärvelle. Se on hyvä paikka
hiljentyä rukoukseen.
– Israel on erityinen paikka rukoilla. Se on monille ihmisille silmien
avaaja, joka avaa myös Raamatun
kertomuksia.

Nina Åström kutsuu mukaan Radio Dein kevään
matkalle 2.5.-9.5.2018
– Lähde mukaan, jos haluat nähdä
Israelia siltä kantilta, että käymme
paikoissa, mitkä minun mielestäni
ovat hyviä ja tärkeitä nähdä. Emme
juokse pää kolmantena jalkana, jotta
meillä on mahdollisuus myös sulattaa
näkemäämme. Myös ryhmän yhteys
on tärkeää. Toivon, että asiat myös
koskettavat syvästi sydämen tasolle.
Kevään Radio Dein Israel matkalla Nina Åström johtaa aamu- ja
iltakokoontumisia:
– Tarkoitus on keskustella, rukoilla,
lukea Raamattua ja laulaa yhdessä.
Viimeisenä iltana pääsee osallistumaan Ninan konserttiin Tel Avivin
messiaanisessa seurakunnassa.
Teksti: Kirsi Rostamo
Kuva: Markus Vainionmäki
Lisätietoja www.deimatkat.fi
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Katoavaa kansanperinnettä

Kuva: Jarmo Teinilä

S

e on hyvin arvokasta, herkkää ja kaunista. Et voi nähdä
sitä etkä koskettaa; etkä liioin myydä tai ostaa. Se ei
siirry isältä pojalle, eikä äidiltä tyttärelle. Ilman sitä
mikään ei käytänRaamattu on alusta
nössä toimi. Enkä
loppuun todistusta
nyt tarkoita uskoa,
haavoitetusta Jumalan toivoa tai rakkautta.
pojasta, joka tuli
Viimeisten vuosien
ihmiseksi ihmisen luo aikana sen määrä
on vähentyny t
vain yhdestä syystä,
merkittävästi.
sovittaakseen meidän
syntimme omalla
Jonotin taannoin
ristinkuolemallaan.
kaupan kassalla
omaa vuoroani.
Nuori mies kassalla kysyi edessäni seisovalta tytöltä tomaateista, ovatko ne
kotimaistia vai ulkomaisia. Tyttö ei tiennyt ja kääntyi äidin puoleen, joka oli jo
pakkaamassa ostoksia kassiin. Kävi ilmi,
että kyseessä oli kotimaiset tomaatit.
Tarina jatkuu. Sen loppuosa kertoo karua todellisuutta arvojemme nykytilasta.
Äiti nimittäin jatkoi keskustelua tyttärensä kanssa ja totesi, että tyttären olisi
pitänyt sanoa tomaattien olevan ulkolaisia - ne kun ovat halvempia.
Kyse on luottamuksesta. Sen syntyminen kestää kauan ja sen voi menettää
yhdessä hetkessä.

Mihin sinä luotat?
Luotatko edelleen esim. uutisiin, joita
luet lehdistä tai internetistä. Lehti vaikuttaa vielä uskottavalta, mutta internetin
kohdalla tilanne on jo kokonaan toinen.
Mutta pelkkä totuuden kertominen ei
riitä. Totuuden olemukseen kuuluu tasapuolisuus, kokototuuden kertominen.
Todellisuus piirtyy mieliimme hyvin eri
tavoin riippuen siitä, tiedämmekö asiasta tai tapahtumasta vain osan, vaiko
kaiken oleellisen.

Luottamusta on kahdenlaista. Perinteinen
luottamus on niin sanottua ennustavaa
luottamusta. Jos olemme sopineet, että
teet jotain, voin yleensä uskoa siihen, että
näin myös tapahtuu. Toinen luottamuksen laji on haavoittuvuuteen perustuva
luottamus. Voin luottaa siihen, että sinulla
ja kaikilla muillakin ihmisillä ympärilläni
on hyvä tahto minua kohtaan. Näin siitäkin huolimatta, että olen erehtyväinen
ja toimin välillä väärin.
Näistä jälkimmäinen, haavoittuvuuteen perustuva luottamus on se vaikeampi luottamuksen laji. Ja sitä se on
ennen kaikkea tänään, jolloin liian monelle vain oma etu, menestys ja hyvinvointi on merkityksellistä ja tärkeää.
Vähän samaan malliin kuin kaupan
kassalla äidille, joka opetti tytärtään
valehtelemaan.
Haavoittuvuuteen perustuva luottamus
ei ole mikään uusi asia. Päinvastoin,
koko Raamattu rakentuu sen varaan.
Raamattu on alusta loppuun todistusta haavoitetusta Jumalan pojasta,
joka tuli ihmiseksi ihmisen luo vain
yhdestä syystä, sovittaakseen meidän
syntimme omalla ristinkuolemallaan.
Ja tämän totuuden varassa me synnymme, elämme ja kuolemme luottaen siihen, että eräänä päivänä ilman
omia ansiotamme saamme olla hänen
kanssaan taivasten valtakunnassa. Näin
Hän tuli ensin meidän luoksemme ja
luotti siihen, että myös me menemme
niiden luokse, jotka eivät vielä usko ja
tunne Jumalaa.
"Me rakastamme, koska Jumala on ensin
rakastanut meitä.” (1 Joh. 4:19)
Siunattua pääsiäisaikaa,
Sami Jalonen
Kristityt Yhdessä ry:n
puheenjohtaja
sami.jalonen@radiodei.fi
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Raamattu ja Israelin kaivaukset
innostavat Eero Junkkaalaa

O

len parina kymmenenä kesänä kuokkinut
Israelissa arkeologisilla
kaivauksilla. Ihmiset usein kysyvät,
löysimmekö liiton arkkua. Emme
löytäneet. Emme edes etsineet.
Nooan arkkiakaan ei ole löytynyt. Tämä tuottaa joillekin pettymyksen. Ovatko nämä edes totta?
Ovat. Mutta arkeologia ei ole aarteen etsintää eikä sillä pyritä todistamaan jotain oikeaksi tai vääräksi.
Se on historian tutkimusta.
Arkeologiset löydöt ovat hyvin sattumanvaraisia. Suoranaisia
Raamattuun liittyviä löytöjä tulee
hyvin harvoin, mikä on enemmän
kuin odotettua. Lähi-idän historia
on pitkä ja tuhansien vuosien aikana miljoonat ihmiset ovat syntyneet ja kuolleet, rakentaneet taloja

Kirjoittaja on arkeologi, pappi
ja raamattukouluttaja.
Hän on kirjoittanut yli 30 kirjaa,
jotka muun muassa käsittelevät
Raamatun historiaa ja -tulkintaa
sekä hengellisiä teemoja.
Eero Junkkaala Päivän blogi
-ohjelmassa parillisen vkon
pe klo 8.45 ja klo 12.50
sekä Radioraamattupiirissä
ti klo 18.30

eerojunkkaala.net/videot
raamatunopetusakatemia.fi

ja viljelleet peltoja, muovanneet
itselleen savesta astiat ja kivestä
jauhinkivet - ja sotineet. Näistä
löytyy jälkiä pilvin pimein ja Lähiidän arkeologia on sadan vuoden
ajan tuottanut suunnattomasti informaatiota muinaisesta maailmasta. Tunnemme sen nykyään
varsin hyvin.

Paljon vai
vähän löytöjä?
Raamatun kuvaamat tapahtumat ovat kuin pisara meressä
tässä vuosituhansien saatossa.
Olisi siis mahdollista, että yhdestäkään Raamatussa mainitusta
henkilöstä ei olisi löytynyt jälkeäkään. Raamattuhan keskittyy

pelastushistorian kuvaukseen ja
valikoi siitä näkökulmasta tärkeimmät asiat. Siis voisi olla, ettei mitään
löytyisi, ja asiat olisivat silti totta.
Mutta tähän nähden paljon on
kuitenkin löydetty. Esimerkiksi
Raamatussa mainituista Israelin
ja Juudan kuninkaista viidentoista
nimet on löydetty piirtokirjoituksista. Lähes jokainen Raamatun
kuvaama sota tulee vastaan tuhokerrostumana kaivauksissa.
Jopa joitain yksityiskohtaisia,
Raamatussa mainittuja rakennelmia on löytynyt.
On siis selvää, että joka päivä
tai joka kesä ei kaiveta esiin mitään suuria sensaatioita. Toisaalta
joka päivä arkeologin hakku paljastaa osan sitä historiaa, jonka piirissä Raamattu on syntynyt. Siksi

Vanhan testamentin historian aikajana
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yksikään kaivauksilla vietetty päivä
ei ole ollut yksitoikkoinen eikä
turha. Asioita etäämpää seuraavalle saattaa syntyä kuva aarteen
etsinnästä ja suurista löydöistä sen
vuoksi, että me jotka kirjoitamme
ja luennoimme Raamatun arkeologiasta, nostamme luonnollisesti
esiin vain ”kerman päältä” eli kerromme tärkeimmät löydöt. Minä
olen kirjoittanut näistä useissa kirjoissani, eikä varsinaisia superlöytöjä todellakaan tule joka vuosi.

Superlöydöt
Viime vuosikymmenten merkittävimpiin löytöihin voidaan lukea esimerkiksi Danista vuonna
1993 löydetty Daavidin nimi,
Hasorin kaivauksissa esiin tullut,
israelilaisten maanvalloituksesta
kertova kanaanilaisen temppelin tuho, Siloan altaan uudelleen
löytyminen vuonna 2005, useat
Jerusalemista tehdyt sinettilöydöt, mm. kuningas Hiskian sinetti
sekä Jerusalemin kaivaukset, jotka
vahvistavat käsitystä Daavidin
ajan kaupungista. Monia muitakin voitaisiin mainita. Magdalan
uudelleen aloitettu projekti vie
meitä Jeesuksen aikaan, samoin
Nasaretin naapurikaupungin,
Seforiksen valtava kaivausurakka.
Jos kerron Geseristä löydetystä,
farao Merneptan aiheuttamasta

tuhosta, tulemme jo alueelle, joka
menee tavallisen raamatunlukijan
tietopiirin ulkopuolelle. Kaikkein
uusin hieno löytö on peukalon
kynnen kokoinen sinettileima,
jossa on profeetta Jesajan nimi.
Yleisesti ottaen on täysin selvää, että arkeologiset kaivaukset
vahvistavat kristikunnan perinteisen ymmärryksen: Raamattu
kuvaa todellisia eikä kuviteltuja
tapahtumia. Se että joissakin yksityiskohdissa kaivaustulokset eivät
tunnu ihan täsmäävän Raamatun
kerrontaan, vain vahvistaa tämän
säännön. Saatamme tulkita joko
Raamattua tai arkeologiaa väärin.

Israelin vaiheita
arkeologian valossa
Kun luomme pikakatsauksen
Raamatun ja arkeologian suhteesta, niin voimme todeta, että
mitä kauemmas mennään, sen
niukemmin materiaalia löytyy.
Israelissa tosin tunnetaan oikein
hyvin jo kivikauden aikainen
maailma ja sieltä on tehty löytöjä
Neandertalin ihmisestä ja varhaisista Homo Sapiens -versioista.
Raamatun maailmaan pääsemme
käsiksi keskipronssikaudella, jolta
löytyy Abrahamin aikainen portti
Danista. Myöhäispronssikausi
(1550-1200 eKr.) on aikaa, jolloin heprealaiset ovat Egyptissä.

Hinta sisältää Finnairin suorat lennot,
majoituksen puolihoidolla ja kaikki kuljetukset sekä retkipäivän Jerusalemissa.
Hotelleissa on uima-altaat. Lisäksi ICEJ:n
Lehtimajanjuhlanpaketti 435 euroa.
Matkanjohtajina Pekka Vaismaa ja
Johanna Reinikainen, mukana Kirsi Rostamo.
Asiantuntijaoppaana Heikki Kangas.
Mahdollisuus myös kolmeen lisäpäivään
Tiberiaassa 21.9.–2.10. 2018! Lisähinta 350 €
(lento Turkish Airlines).
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kinneret Tours puh: 09 2316 3373
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Alkaen
1 595 €

Kuva: dreamstime.com I Pavel Bernshtam
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Maanvalloituksen ajalta (12001100 eKr.) on hyvin paljon löytöjä, sillä arkeologia havaitsee selvän kulttuurin murroksen uusien
asukkaiden tultua maahan. Tästä
aikakaudesta olen tehnyt oman
väitöskirjani, joka löytyy kotisivultani (eerojunkkaala.net).
Daavidin aika (1000 eKr.) on
vasta nyt tulossa paremmin esiin
Jerusalemin ja Khirbet Qeiyafan
kaivausten myötä. Jälkimmäisestä
löydettiin suuri linnoitettu kaupunki, useita kulttiesineitä ja piirtokirjoitus tuolta ajalta. Salomon
portit Hasorissa, Megiddossa
ja Geserissä ovat klassinen esimerkki Raamatun (1. Kun. 9:15)
ja arkeologian yhteensopivuudesta. Tultaessa Israelin ja Juudan

kuninkaiden aikaan löytöjen määrä
moninkertaistuu. Jerobeamin
Daniin rakentama alttari on puhutteleva yksityiskohta, samoin
Ahabin palatsin norsunluulöydöt.
Uuden testamentin maailmasta
ylipappi Kaifaksen luuarkku,
Pontius Pilatuksen nimi Kesarean
kivilaatassa ja yhden ristiinnaulitun
kantapään luu vievät meidät aivan
Jeesuksen kärsimyshistorian tuntumaan. Näin Jeesuksen vastustajat
joutuvat todistamaan hänestä vielä
kahden vuosituhannen jälkeen.
Jeesuksen haudan avaaminen
Pyhän haudan kirkossa vahvisti
jo aiemmin tuntemamme paikan
aitouden.

Näe UNESCOn maailmanperintökohde Petra, kulje Mooseksen
jalanjäljissä Wadi Rumin autiomaalla ja Nebo vuorella, ui
Punaisessa meressä ja kellu
Kuolleessameressä!
Matkanjohtajina päätoimittaja
Kirsi Rostamo ja pastori Marko
Heusala.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Matkatoimisto Monsuuni
puh: 040 569 2482
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Eero Junkkaala

Alkaen
1 650 €
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adio Dein blogisti Juha
Ketola palasi äskettäin
kolme viikkoa kestäneeltä
evankeliumin julistus- ja opetusmatkalta Etelä-Afrikasta. Vaimonsa
Katin kanssa matkalla ollut evankelista vieraili eri seurakunnissa
tehden matkalla myös tv-ohjelmia.
Evankelistana Juha Ketola on
kiertänyt kaikilla maailman mantereilla ja julistanut evankeliumia
yli 50 maassa.
Viimeiset viisi vuotta hän
vietti Jerusalemissa ICEJ:n eli
Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön palveluksessa.
ICEJ:llä on osastoja tällä hetkellä
90 eri maassa. Ketolan tehtäviin
kansainvälisenä johtajana kuului
pitää yhteyksiä eri maiden osastoihin ja laajentaa työtä uusiin maihin. Jumala siunasi työtä ja viiden

vuoden aikana uusia osastoja avattiin jopa 20 maahan.
Ketolan mielestä Jerusalem on
todella mielenkiintoinen paikka
asua. Siellä tapahtuu koko ajan,
kulttuuri on monipuolinen ja värikäs jo siitäkin syystä, että juutalaisia on muuttanut sinne yli 100
maasta. Juutalainen kulttuuri on
utelias, avoin ja perhekeskeinen.
Ihmiset ja ihmissuhteet ovat tärkeitä. Ihmisten uteliaisuus ja suorasukaisuus tekevät lähestymisen
ja tutustumisen helpoksi.
Uutisointiin Israelin asioista
Ketola toivoisi enemmän taustoittamista ja totuuden kertomista.
– Kunkin omaa medialukutaitoa
Israeliin liittyviin uutisiin voi kasvattaa selvittämällä asioiden taustoja. Usein kerrotaan, mitä Israel on
tehnyt, mutta jätetään kertomatta,

mitä sitä ennen tapahtui. Ihmisille
pitäisi jättää aidosti tilaa tehdä omat
ratkaisunsa, kuinka suhtautua uutisointiin, toteaa Juha Ketola.
Ketolan mukaan Jeesuksen rakkaus näkyy konkreettisesti kristittyjen Israel-työssä siten, että
kristityt tekevät pyyteetöntä auttamistyötä maassa ja osoittavat
oikeaa asennetta.
Tällä hetkellä Ketola asuu
Suomessa ja on vapaa evankeliumin julistaja, töitä on niin
Suomessa kuin ulkomaillakin.
Työn alla on myös hänen ensimmäinen kirjansa, joka kertoo siitä
jatkuvasta muutosprosessista, joka
meissä käynnistyy, kun kohtaamme
Jeesuksen Vapahtajana. Jos Jumala
suo, teos ilmestyy ensi kesänä.

Kuva: Maria Paulasaari

S

elämää, sillä se aihe on monille
tuntemattomampi.
– Palestiinalaisalueella elää kristittyjä sukuja, joiden juuret ulottuvat jo alkukirkon ajoille, Sari sanoo.
Israelin noin 8,2 miljoonasta
asukkaasta vain noin kaksi

Juha Ketola
Päivän blogi -ohjelmassa
to klo 8.45 ja klo 12.50

Teksti: Johanna Paasi

”Huippuhetkiä, kun saan kertoa siitä
mitä olen Jeesukselta saanut”

ari Lehtelä on tuore Radio
Dein blogisti. Omien kokemuksien ja havaintojen
kautta hän haluaa kertoa Suomen
Lähetysseuran työstä Israelissa ja
laajemmin Lähi-idässä sekä tuoda
esille palestiinalaiskristittyjen

Kuva: Juha Ketolan kotialbumi

Israelilaisten suorasukaisuus sopii suomalaisille

prosenttia on kristittyjä. Juutalaiset
muodostavat noin 75 prosentin
enemmistön ja muslimeja maassa
on noin 18 prosenttia väestöstä.
Lehtelä on Suomen Lähetysseuran tiedottaja ja kummiyhdyshenkilö Lähi-idässä. Hän
asuu ja työskentelee Jerusalemissa
Suomen Lähetysseuran Felm
Shalhevetyah -keskuksessa, joka
on avoinna kaikille uskonnollisesta
tai etnisestä taustasta riippumatta.
Tiloissa kokoontuu monenlaisia
ryhmiä ja siellä järjestetään muun
muassa raamattuopetusta, jumalanpalveluksia, leirejä ja erilaisia
kerhotapahtumia.
Kummityössään Sari käy
Betlehemin ja Ramlan kummikouluissa ja seuraa kummioppilaiden elämää. Hänen mielestään
on terveellistä katsella elämää täkäläisin silmin ja kokea sitä myös

vähemmistökirkon ja arabien
näkökulmista.
Elämästä Israelissa voi Sarin mukaan oppia paljon, kuten israelilaisten aktiivisuudesta olla yhteydessä
toisiin ihmisiin. Paikallisia on Sarin
mukaan helppo lähestyä.
– Juutalaisissa on ihanaa myös
se, että he kokoontuvat yhteen ja
viettävät perheen kanssa paljon aikaa ja arvostavat perinteitä, kuten
sapattia ja sapattiaterioita. Myös
arabipuolella perheiden ja sukujen yhdessäolo koetaan tärkeäksi.
– Työssäni saan tutustua vähän
syvemmin paikallisiin ihmisiin
sekä vierailla heidän kodeissaan.
Ja aina välillä saan jakaa omasta,
olen kuitenkin lähetystyöntekijä.
Huippuhetkiä on, kun saan kertoa
siitä toivosta, ilosta ja rauhasta mitä
olen Jeesukselta saanut.
Teksti: Johanna Paasi
Sari Lehtelä
Päivän blogi -ohjelmassa
parillisilla viikoilla
ma klo 8.45 ja klo 12.50
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Ylösnousseen
kohtaaminen
K

ännissä, ottaneet liikaa. Tämä oli yksi ensivaikutelmista, kun Jeesuksen
ylösnousemuksesta puhuttiin ensimmäistä kertaa julkisesti.
Eivät he ole humalassa, joutui itse Pietari vakuuttamaan, olihan vasta
aamu. Ei siis ihan lupaava alku.
Kaikenlaisia varotoimenpiteitä oli tehty. Kristuksen haudalle asetettiin vartio ja
hauta sinetöitiin. Tyhjä hauta olisi johtanut vielä pahempaan villitykseen, muistutettiin. Kyynisimmät nimittäin ajattelivat, että opetuslapset varastavat ruumiin ja
sanovat sitten: Hän on noussut kuolleista.
Ylösnousemus oli yllätys. Erityisesti sitä se oli opetuslapsille ja muille Kristuksen
seuraajille. Evankeliumien kuva heistä ei ole kovin imarteleva. Kukaan ei huuda: Tiesin!
Magdalan Maria aivan alkajaisiksi olettaa jonkun nimenomaan vieneen ruumiin.
Itse opetuslapset ovat aika lailla viimeisten joukossa uskomassa ylösnousemukseen.
Kristus jopa torui heitä kovasydämisyydestä.
Hyväuskoisia he eivät ainakaan olleet. Tuomas jopa ykskantaan tokaisi: En usko.
Hän peräti asetti ehdot uskoakseen: "Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja
pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko."
Ylösnousemus mullisti kaiken. Se rikkoi tutut ajatuskulut. Se ikään kuin otti valtaansa. Se pelästytti suunnattomasti eivätkä opetuslapset aluksi tienneet, mitä uskoa,
niin iloissaan ja ihmeissään he olivat.
Evankeliumeissa on vaikka kuinka paljon kerrostumia, jännitteitä, kiusallisia tietoja
opetuslapsista ja ties mitä kaikenlaista toimitustyötä, mutta mainostoimiston kautta
aineisto ei ole mennyt. Kyse ei ole silotellusta aineistosta, vaan rosoisen aidosta.
Paavali on luku itsessään. Aluksi hän vainosi kristittyjä, jopa murhanhimoisesti,
kerrotaan. Paavali tyytyväisenä katseli vierestä veristä kristityn kivittämistä. Hän
oli jopa ollut joskus mukana teloittamassa. Matkalla Damaskokseen jatkamaan
tätä vainoa kaikki muuttui.
Vainoaja muuttui juurta jaksain. Muutos oli mullistava. Kädestä pitäen joksikin aikaa
sokeutunutta Paavalia jouduttiin taluttamaan. Aikanaan hän kertoi itselleen kaikkein
arvokkainta olevan Kristuksen tuntemisen. Kaikki muu oli toissijaista, roskaa jopa.
Jeesuksen voi myös kohdata epäilyksen tiellä. Tämä oli Tuomaan tie eikä häntä
hylätty, vaikka hän totesi olevansa epäuskoinen, vaan hänet kutsuttiin mukaan seuraavalla viikolla.
Ylösnousseen kohtaamiset jatkuvat omaan aikaamme asti. Keskuudessamme
on olemassa Marioita, Pietareita, Johanneksia, Emmauksen tien vaeltajia ja myös
Tuomaita sekä Paavaleita. Tai sitten sekoitus heidän kokemuksiaan.
Kaikki kohtaavat omalla tavallaan ylösnousseen Jeesuksen.

Kuva: shutterstock.com I KMNPhoto

Lars Ahlbäck
Kirjoittaja on ortodoksipappi. Koulutukseltaan hän on
teologian maisteri ja hän pitää Sana papilta -blogia.
Hän on myös Radio Dein blogisti ja vakiovieras
radiokanavan Jälki-istunto -ohjelmassa.
Lars Ahlbäck Päivän blogi -ohjelmassa
ke klo 8.45 ja klo 12.50

DigiRaamattu Pro paketti (mm. IRT,
Novum, + Saarisalo
+ Palva)
Hinta: 59,00 e

Rukoushelmet (symbolihelmet) 25 kpl
pussi
Hinta: 97,00 e

Tuon taivaallista CD
-äänikirja
Riitta Lemmetyinen
Hinta: 21,00 e
Täydellinen minä
Caroline Leaf
Hinta: 38,00 e

Uusin
kirkkain
sävelin CD
Siionin virsiä
Hinta: 23,00 e
Kadotettujen tavoittaminen
(Hengen
miekka -kirjasarja)
Colin Dye
Hinta: 14,90 e

The Shack DVD
Hinta: 16,90 e

Vahvista lasta
Kati Kärkkäinen
Hinta: 29,00 e

Unohdettu feminiinisyys
Denise Jordan
Hinta: 21,00 e

Jumalan hoitokeinot
hylkäämiseen
Derek Prince
Hinta: 8,00 e

Opi hepreaa! - Nykyheprean oppikirja
Lea Lyytikäinen ja Kristityn vaellus
John Bunyan
Itzhak Gamzu
Hinta: 21,50 e
Hinta: 32,90 e

Juutalaisten ja kristittyjen Jumala
Jouni Turtiainen
ALE: 5,00 e(SH 13,00
e-62%)

Theo ja ystävät DVD
Hinta: 29,50 e

Palaan Jerusalemiin!
CD Single
Viktor Klimenko
ALE: 4,90 e(SH 10,00
e-51%)

Superkirja DVD
Hinta: 39,00 e

Mullan makua, taivaan tuoksua - Keikkamiehen hartauskirDokumenttielokuva:
Israel - Pyhä vai pa- ja
Pekka Simojoki
ha maa DVD
Hinta: 25,00 e
Hinta: 20,00 e

Pyhä
Raamattu
(STLK)
Hinta: 40,00 e
Risti ja häpeä
Timo Keskitalo
Hinta: 20,00 e

Oikein
väärin
ymmärretty
Raamattu
Timo Eskola
Hinta: 29,00 e

Vanhan testamentin
3000
kilometriä
selitysraamattu 1
Lähi-idässä - PaaAntti Laato
valin
ensimmäinen
Hinta: 69,00 e
lähetysmatka
Jukka Norvanto
Hinta: 15,00 e

Perinteinen
Suojelusenkeli taulu, valkoinen, 32,5×24cm
Hinta: 25,00 e

En Gedi mutanaamio
50 ml
Hinta: 23,00 e
Kääntyneet
Mari Turunen
Hinta: 14,90 e

Miten saisin nukutuksi?
Jouni Lallukka
Hinta: 23,00 e

Me vastaan maailma
CD
KLS
Hinta: 19,90 e

Siskojen kesken
Bobbie Houston
Hinta: 32,00 e
Sielunhoidon
sydämessä
Rolf Sons
Hinta: 35,00 e

Sokea lasku
Brian Dickinson
Hinta: 28,00 e

Kaulariipus,
risti,
pyöristetyt kulmat,
oliivipuu
Hinta: 5,00 e

Tie
Hänen
läsnäoloonsa
John & Lisa Bevere
Hinta: 22,00 e

Mooses - Valtakunta
etsii taistelijoita
Mailis Janatuinen
Hinta: 29,00 e

Onnea ja siunausta! - Magneetti: Tyyneyskortti
rukous
Hinta: 1,50 e
Hinta: 3,90 e

Hinnat voimassa toistaiseksi.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
toimisto@deikauppa.i | www.deikauppa.i
p. 020 133 433 (ti-pe klo 11–14; 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min)
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Israel-rakkaus
puraisi Pekkaa
D

ein Kuuntelijamatkoilta
tutun matkanjohtaja
Pekka Vaismaan passia
on leimattu Israelissa jo parikymmentä kertaa.
– Ensimmäisellä Israelin matkallani 80-luvulla karkasin bussilla Nataniasta Jerusalemiin
Lehtimajanjuhlille. Jumala kosketti vahvasti ja olin ihan otettu
siitä meiningistä. Myöhästyin
viimeisestä paluubussista, enkä
löytänyt majoitusta Jerusalemista.
Kallistin lopulta pääni erään majatalon katolle, Pekka muistelee.

Jumala kutsui
matkanjohtajaksi

JUMALAN KAUPUNKI - VIA

Rakkaus Israeliin
kulkee matkassa
mukana
Pekka iloitsee suuresti, kun Israelrakkaus tarttuu muihinkin matkalaisiin. Hänen oma rakkaus Israelia
kohtaan syttyi jo nuorena, sillä kotona oltiin Israel-myönteisiä ja tädit
kertoivat mielenkiintoisia tarinoita
Israelin matkoilta.
Radion ahkerana kuuntelijana hän pitää myös Dein Israelaiheisista ohjelmista.
– Kuuntelen niitä kaikkia, koska
jokaisessa on oma tulokulmansa.
Heikki Kankaalla on tämän päivän Israelista hyvin tietoa, ICEJ:n
ohjelmissa on mielenkiintoisia vieraita ja Israelin ystäviltä kuulee kiinnostavia tarinoita messiaanisista
juutalaisista, Pekka selittää.
Entä millaisia ajatuksia nyky-Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlat

Pekalle rakas Raamatunkohta löytyy Jesajasta: Lohduttakaa, lohduttakaa
minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja
kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt… (Jes. 40:1-2)

Pekassa herättävät?
– On ihan Jumalan ihme, miten
monen sodan läpi Israel on selvinnyt 70-vuoden aikana. Jerusalemin
yhdistymisen 50-vuotispäivät
Jerusalemissa olivat mahtava juhla

ilotulituksineen. Väkeä oli kaduilla
kymmeniätuhansia. Toivon, että
tulevat itsenäisyysjuhlat ovat ainakin yhtä iloiset.
Teksti: Johanna Reinikainen

Mieleen jäänyt matkasattumus
Eräältä Israel-matkalaiselta katkesi Jeesuksen syntymäluolan
portailla jalka. Hän oli kuitenkin niin innokas juhlavieras,
että kuljetimme häntä pyörätuolilla kaikkiin Lehtimajanjuhlien
tilaisuuksiin, jopa Jerusalem-marssille.

TILAA

1. USKO VUORIA LIIKKUTTAA
2. TULISOIHTU
3. JERUSALEM JERUSALEM (NYT ÖLJYPUUTKIN)
4. GETSEMANE
5. JEESUS KRISTUS SUURI ON
6. ISÄ MEIDÄN, SUN SUURUUTES TÄYTTÄÄ
7. VEISATKAA HERRALLE
8. ENEMMÄN KUIN ELÄMÄ
9. KUNINKAAN ASKELEET
10. SIKERMÄ
11. EN VOI LAKATA LAULAMASTA
12. DOLOROSA

JUMALAN KAUPUNKI -CD
SOLISTINA LEEVI AHOPELTO

22 €

NORM. HINTA

19 €

ICEJ:N JÄSENET

040 740 6166
ICEJ@ICEJ.FI
J E R U S ALE MI N
KANS AI NV ÄLI NEN
KR I S T I LLI NEN
S U U R LÄHE T YS T Ö

JUMALAN KAUPUNKI - VIA

Vuonna 2006 Radio Dein myyntipäällikkönä toimiva Pekka
osallistui Martti Kallionpään
ryhmän kanssa Jerusalemin
Lehtimajanjuhlille.
– Silloin Pyhä Henki kehotti
minua tuomaan juhlille myös
Radio Dein kuuntelijoita. Joten
rupesimme järjestämään Radio
Dein ja ICEJ:n ( Jerusalemin
Kansainvälinen Kristillinen
Suurlähetystö) Suomen osaston kanssa yhteismatkoja, Pekka
kertoo.
Pekka on johtanut matkoja
Lehtimajanjuhlille jo 11 kertaa.
Laulava ja hyväntuulinen mies on
tuttu näky kitaran ja Suomen lipun kanssa Jerusalem-marssilla,
joka järjestetään aina juhlien yhteydessä. Mikä saa palaamaan
Israeliin yhä uudelleen?
– Haluan viedä uusia ihmisiä
tutustumaan Pyhään maahan ja
siellä, erityisesti Lehtimajanjuhlilla,
tulee itsekin aina hengellisesti
hoidetuksi. On hienoa päästä

kulkemaan Raamatun ja Jeesuksen
jalanjäljissä sekä oppia joka kerta
jotain uutta.
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Israel-aiheiset ohjelmat Radio Deissä
E
lä rik
he oi
ty s s

Kuva: LilyChristina Photography/Mia Koponen

Radio Dei ja yhteistyökumppanit haluavat pitää Israeliin liittyviä asioita esillä, uutisoida
sen tapahtumista, syventää tietämystä Pyhästä maasta sekä kertoa juutalaistyöstä.

Kävelyllä
Jerusalemissa
to 19.4. klo 14.03 ja pe 20.4. klo 20

Sykettä Israelista

Israel-raportti

ti, ke ja pe klo 10.15,
la klo 00 viikon kooste

to klo 10.15 ja 17.30 ,
la klo 15.35

Uutisia Israelista ja tutustumista Pyhän
maan historiaan ja kulttuuriin.
Toimittajana Heikki Kangas.
Yhteistyössä: Kristityt Yhdessä ry ja
Lev Hatsafon/Pohjoisen Sydän ry.

Ajankohtaista tietoa
Lähi-idän teemoista,
raportoijana Heikki Kangas.
Yhteistyössä: Kristityt Yhdessä ry ja
Lev Hatsafon/Pohjoisen Sydän ry.

Sana Jerusalemista

Shalom

ti 17.25, ma 2.45

Israelin kansan historiaa tarinoin, negrospirituaalein ja heprealaisen musiikin voimin.
Koskettavana tulkitsijana Liisa Moliis.

to 17.45

ICEJ:n Suomen osaston välittämää
mielenkiintoista tietoa Israelista,
toimittajana Nina Aronen.

Israelin ystävien kustantama
ja Ilkka Vakkurin toimittama
Israel-asioihin perehtynyt ohjelma.
Kuva: Johanna Reinikainen

Konsertti Jumalan
valitun kansan
kunniaksi
Radio Dei ja ICEJ:n Suomen osasto järjestivät
upean juhlakonsertin 70-vuotiaan Israelin
kunniaksi. Estradilla esiintyivät tenori Perttu
Mathlin ja Saalem Brass puhallinorkesteri,
kapellimestarinaan Tapani Sopanen.

Alkaen
1 295 €

Alkaen
1 190 €

ATEENA, LOUTRAKI JA PATMOS

KREIKKALAISTA TANSSIA

25.8.–3.9. Johanneksen elämästä
Ilmestyskirjan saarella tarinoi Thorleif
Johansson, Radio Dein päätoimittaja
Kirsi Rostamo johdattaa hiljentymään
ja vierelläsi kävelee paikallisopas Pirjo
Fragkopoulos. Sitoumuksetta käymme
Sacred Music -festivaalin konserteissa.

3.–10.9. Kansantansseja sinulle opettaa
tanssiva pappi Jaakko Kara. Sitoumuksetta käymme Kansantanssifestivaalilla, jossa näet Kreikan eri maakuntien tanssiesityksiä. Patmoksen tarinat sinulle kertoo
Thorleif Johansson ja paikallisopas Pirjo
Fragkopoulos huolehtii hyvinvoinnistasi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä EL-VE
Tours. Lisätietoja www.deimatkat.fi /
Kirsi Rostamo 040-5471335.
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Ilo on keskeistä

itsenäisyyspäivän juhlinnassa
Haastattelimme Israelin juhlavuoden merkeissä Heikki Kangasta, joka on tehnyt ohjelmia Israelista Radio Deihin jo vuodesta 2002
lähtien. Hänen ohjelmiaan ovat Israel-raportti
ja Sykettä Israelista, jotka toteutetaan yhteistyössä Lev Hatsafon/Pohjoisen Sydän ry:n
kanssa. Heikki Kangas tunnetaan myös Dein
kuuntelijamatkojen matkaoppaana. Hän on
asunut perheineen pitkään Israelissa ja tuntee
maan kulttuurin ja historian perinpohjaisesti.

Miten Israelin 70-vuotisjuhlavuosi näkyy
israelilaisten arjessa?
Itsenäisyys on hyvin merkittävä asia
Israelissa. Juhlinnassa toistuvat kansan kärsimykset ja kansallissankareiden muistaminen. Israelilla on
kolme erityistä juhlaa peräkkäin:
holokaustin muistopäivä, sodissa
kaatuneiden sankarien päivä ja iloisempi juhla eli itsenäisyyspäivä.
Juhlintaan liittyy kaduille

juhlimaan tuleva kansa monien
äänipelien, kumivasaroiden ja ilotulitteiden kera. Virallisessa osuudessa on olennaisesti mukana myös
armeija. Ohjelmassa on ilmavoimien ylilentoja ja laskuvarjohyppyjä. Itsenäisyysjuhla on israelilaisille todella merkittävä ja vastaavasti
arabeille ns. ”katastrofin päivä”. Se oli
arabien mielestä alku heidän kärsimyksilleen ja mielellään he korostavat sitä viedäkseen terää pois
Israelin juhlallisuuksista ja mitätöidäkseen sitä.
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Vasemmalta tyttäreni Sh
irona, vaimoni
Susanna, tyttärentytär
Talel ja tyttäreni
Emilia, jota kävimme äsk
ettäin tervehtimässä
joukolla armeijan tukiko
hdassa.

sa kansaa kohtaan ei perustu
Jumalan rakkaus valitsemaan
in toiset kansat. Se perustuu
siihen, että se olisi parempi ku
tettu, että Herra ei hylkää
Jumalan sanaan, johon on kirjoi
tai huono tahansa. Uskon, että
kansaansa, oli se kuinka hyvä
meidän tulisi siunata Israelia.
i
ks
mi
hta
ko
htö
slä
ru
pe
se
on
tämä
Mihin israelilaisten
ilo perustuu?
Israelin voittaman kuuden päivän
sodan (1967), Jom Kippurin sodan (1973) ja Libanonin sodan
(1982) jälkeen Israelissa on paljon
nuoria sotaveteraaneja. He ovat näkyvästi mukana itsenäisyyspäivän
juhlinnassa ja se on vaikuttavaa
heidän nuoren ikänsä vuoksi.
Israelilaiset arvostavat voimakasta omaa armeijaa. Jo kouluissa
opetetaan, että ilman Israelin vahvaa armeijaa sota voi syttyä milloin
vain ja että ilman armeijaa Israel
voisi menettää itsenäisyytensä. Se,
että pienenä kansakuntana Israel
on onnistunut säilyttämään itsenäisyyden, tuo juhlintaan iloisen
sävyn.

Millaista musiikkia
juhlavuonna soitetaan?
Monenlaista iloista musiikkia.
Keskiössä on Israelin kansallislaulu, toivon laulu, Hatikva.
Yllättävääkin ehkä on, että juhlien

keskellä lauletaan ylistyslauluja eli
psalmilauluja Raamatusta ja niissä
on usein duurivoittoiset, iloiset
sävelet. Myös mollivoittoisempaa
musiikkia on, kuten kuuden päivän
sodan tunnelmissa syntynyt tunnettu kansallislaulu Nyt öljypuutkin unelmoivat. Se on kaipauslaulu
siitä, kuinka karkotuksessa olevat
israelilaiset ovat aina ikävöineet
Jerusalemiin.

Miksi Israel on
Jumalan valittu kansa?
Raamatusta tulee esiin monien
profetioiden kautta, että Jumala
rakastaa valitsemaansa kansaa,
omaisuuskansaansa Israelia, iankaikkisella rakkaudella. Jumalan
rakkaus valitsemaansa kansaa
kohtaan ei perustu siihen, että se
olisi parempi kuin toiset kansat. Se
perustuu Jumalan sanaan, johon
on kirjoitettu, että Herra ei hylkää
kansaansa, oli se kuinka hyvä tai
huono tahansa. Uskon, että tämä on
se peruslähtökohta miksi meidän
tulisi siunata Israelia. Se ei tarkoita,

että pitäisi siunata kaikkia niitä asioita, tekoja ja vääriä valintoja, joita
vaikkapa tämän päivän poliitikot
tekevät. Jumala on yksinkertaisesti
valinnut tuon kansan pelastussuunnitelmansa välikappaleeksi. Vanhan
testamentin puolella Jeremian kirjassa sanotaan, että Jumala ei hylkää kansaansa. Vaikka kansa on
tehnyt pahoja tekoja, niin Jumala
hylkää sen vain siinä tapauksessa,
että Jumala päättää lopettaa maailman pyörimisen.

Mitä nykypäivän
Israelin valtion
tekemisiä sinun olisi
vaikea siunata?
Israelissa on epäkohtia, joihin tarvitaan apua. Eriarvoistuminen on
yksi iso ongelma, köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Se vaikuttaa myös asunnottomuuteen,
koska kaikilla ei ole varaa asuntoihin. Korruptio on puolestaan
politiikassa ilmenevä ongelma ja
useat pääministerit ovat joutuneet
korruptiosyytteisiin ja joidenkin

presidenttienkin kohdalla on ilmennyt arveluttavaa moraalista
käytöstä.
Ajankohtainen toive on saada
pysyvä rauhantila israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen
kiistaan sekä lisää sosiaalista
oikeudenmukaisuutta.

Miten israelilaiset
suhtautuvat USA:n
suurlähetystön siirtämiseen Jerusalemiin?
Israelilaiset odottavat USA:n lähetystön siirtämistä Tel Avivista
Jerusalemiin. He ovat tästä asiasta
yllättävän yksimielisiä Se on yksi
harvoista asioista, joista kansan
keskuudessa vallitsee suhteellisen
yhtenäinen linja. Tähän vaikuttaa
historiassa olleet rauhanneuvottelut.
Vuonna 2000 neuvoteltiin vakavasti
rauhasta. Silloin neuvottelut kariutuivat, koska palestiinalaisarabit
Jasser Arafatin johdolla hylkäsivät
rauhan ehdotuksen, jossa Jerusalem
olisi ollut jaettu. Palestiinalaiset korostivat, että koko Jerusalem on palestiinalaisten pääkaupunki. Tämä
sai monet israelilaiset ajattelemaan,
ettei palestiinalaisilla ole todellisia
rauhansovitteluhaluja. Kansa odottaa ja kaipaa rauhaa.
Teksti: Lauri Nurminen
Kuvat: Heikki Kankaan
kotiarkisto
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Radio Dein ystävät

A

Rai

y ah
sa

C

lik

"Kuuntelen Radio Deistä musiikkia,
hartausohjelmia,Viikon Debatin
ja tietysti KD-Kompassin.
Kuuntele sinäkin."

a in e n

Sim

ojoki

Joel Hal

"Hyvin usein saan
Radio Deistä
hienoja kiksejä
ja oivalluksia
päiväni matkaan.
Mun parhaita
matkakavereita
keikkareissulla
autossa on
Radio Dei."

r Friman

"Minusta on hienoa,
että Suomessa on radiokanava,
jossa puhutaan Jeesuksesta.
Kannattaa olla kuulolla."

Sari Es

D

ne

B

a Åstr
Nin

öm

"Aina kun keikka loppuu, niin
minä roudaan, istun autoon,
pistän Radio Dein päälle ja
lähden kotia kohti mukavassa
seurassa. Suosittelen. "

Pe k k

kkaala

E

"Olen vuosia iloinnut
yhteistyöstä Radio Dein
kanssa. On hienoa, että hyvää
raamattuopetusta lähetetään
radion välityksellä."

ä

un

Timo J

"Kuuntelen Radio Deitä, koska...

S

in

G

a

F

"Kuuntelen Radio
Deitä siksi, koska
se on samanlainen
kuin minä. Se pyrkii
rehellisyyteen,
avoimuuteen, haastaa
ajattelemaan ja antaa
luvan kokea ja tuntea."

Oikeat vastaukset: A - Pekka Simojoki, B – Nina Åström, C – Sari Essayah, D – Joel Hallikainen, E – Timo Junkkaala, F – Rainer Friman

Pyydä ystäväsikin Kristityt Yhdessä ry:n tukijäseneksi
– saatte molemmat Radio Dein ystäväkassit
Toimikaa näin 30.4. mennessä:
1. Ystäväsi voi liittyä jäseneksi
• viereisen sivun lomakkeella
• netissä osoitteessa: radiodei.fi/tule-ystavaksi
• soittamalla numeroon 09 7514 4511
• sähköpostilla: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
2. Ilmoita omat yhteystietosi
		ja jäseneksi liittyvän ystäväsi nimi
• sähköpostilla kristityt.yhdessa@radiodei.fi
• soittamalla numeroon 09 7514 4511.
		 Huom: Tarjous on voimassa 30.4.2018 saakka.

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?
Liity Kristityt Yhdessä ry:n
tukijäseneksi tai radiokummiksi
eli kuukausilahjoittajaksi

Soita
lahjoituspuhelimeen

Täytä alla oleva lomake ja postita se maksutta.
Voit liittyä myös osoitteessa radiodei.fi/tule-ystavaksi
tai lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

(10,26 € + pvm)

Toivoa

joka sydämeen
– radiolla
Kristityt Yhdessä ry on
Radio Dein rinnalla
kulkeva yhdistys, joka:

0600 111 77
0600 10 700

(20,28 € + pvm)

Lahjoita tilisiirtona
Kristityt Yhdessä ry:n
lahjoitustilille
FI88 1012 3000 2061 75,
viite: 2600 (Kristillinen radiotyö)
Tai valitse haluamasi viite
alla olevasta listasta

Yhdistys ottaa vastaan
myös testamentteja
Lue lisää
radiodei.fi/testamentti
tai soita lisätietoja
(09) 7514 4511
(ma-pe klo 9-16)
Leikkaa ja lähetä

Tervetuloa jäseneksi/radiokummiksi
Kyllä, haluan olla tukemassa Raamatun asemaa
ja kristillistä ohjelmatuotantoa Suomessa.
Saan lisätietoa toiminnasta sekä Radio Dein ystävien
oman Aalloilla-lehden neljä kertaa vuodessa.

Kristityt
yhdessä ry
maksaa
postimaksun

Radiokummina saan lisäksi kummikirjeitä, joissa
kerrotaan radiotyön kuulumisia ja esirukousaiheita.
Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi
Henkilöjäsen, työssäkäyvä 40 €/vuosi
Eläkeläinen, opiskelija, kotiäiti, työtön 20 €/vuosi
Yritys, yhteisö tai seurakunta 250 €/vuosi

▪ ostaa ohjelma-aikaa ja tuottaa laadukkaita hengellisiä
ohjelmia Radio Deihin
▪ palvelee Radio Dein kuuntelijoita valtakunnallisella
rukouspuhelimella
▪ järjestää kristillisiä tapahtumia, joiden tavoitteena on
kertoa Jeesuksesta ja yhdistää kristittyjä.

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi

Kristityt Yhdessä ry:n radio-ohjelmia tuotetaan sekä yksin että
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ohjelmissa korostetaan laadukasta Raamatunopetusta, tuodaan rohkaisua ja lohdutusta
sekä rukoillaan.Tietoa ohjelmista
löydät sivulta 20.

Allekirjoitus

Summa, jolla haluan tukea toimintaa kuukausittain: _____€
Nimi
Lähiosoite

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka

Kiitos tuestasi kristilliselle radiotyölle.
Valitsemallasi viitteellä tukesi kohdistuu sinulle läheiseen työmuotoon.
Saajan
tilinumero
Saaja
Maksaja

Sinun tukesi on
tärkeää. Yhdessä
mahdollistamme
toivoa tuovat
radio-ohjelmat
Radio Deissä sekä
rukouspuhelimen
toiminnan.

| 15

FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry

2600 Kristillinen radiotyö
2309 Haapavesi
2105 Hämeenlinna
2079 Kajaani
2082 Kemi
2118 Keski-Suomi
2121 Kokkola
2370 Kristiinankaupunki
2134 Kuopio
2257 Kymenlaakso
2147 Lahti
2260 Lappeenranta
2286 Lohja
2150 Mikkeli
2163 Oulu
2176 Pohjanmaa

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

2189
2192
2202
2215
2299
2228
2231
2244
2406
3900
1135
7702
7773

Pohjois-Karjala
Pääkaupunkiseutu
Rovaniemi
Satakunta
Savonlinna
Tampere
Turku
Muu Suomi
Nettiradio
Rukouspuhelin
Kummilapsi
Israel ohjelmat
Rukous Suomen
puolesta -ohjelma
7760 Tuomasmessu
7744 Raamattu-ohjelma

Valitse viite
listalta!

Euro

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021, Poliisihallitus 16.11.2016. I Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.
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Uusia
ylistyslauluja haussa

Mullan makua,
taivaan tuoksua

Löytyykö pöytälaatikostasi julkaisematon
ylistys- tai rukouslaulu?
Yhdessä ylistämään -ohjelma nostaa ensi
syksystä alkaen esiin myös uusia, ennen julkaisemattomia lauluja. Lähetä oma laulusi kuunneltavaksi kesäkuun puoliväliin mennessä.
Tarkemmat ohjeet löydät Radio Dein kotisivuilta: radiodei.fi/uudetylistyslaulut

– Pekka Simojoki -päivä Radio Deissä

T

ammikuussa Radio Deissä vietettiin
Pekka Simojoki päivää 60 vuotta täyttäneen maestron kunniaksi, tai kuten Pekka
asian ilmaisee, hänen 20 vuoden kokemuksestaan siitä,
mitä on olla 40-vuotias. Pekka oli Arielin ja Marjaanan
vieraana kertomassa tarinoita elämästään ja laulujensa synnystä.
Kuuntelijat saivat myös soittaa suoraan lähetykseen ja toivoa lempikappaleitaan, joita Pekka toteutti kitaransa säestyksellä.
Suorassa lähetyksessä Pekalta kuultiin ensiesitys uudesta laulusta,
joka syntyi viime talvena hänen toipuessaan kotona syöpäleikkauksesta. Silloin tietyt raamatunkohdat ja laulut nousivat rakkaiksi. Siihen
lukeutui myös vanha sananlasku; koettelee, vaan ei hylkää Herra.
Ensimmäisen kitaransa hän väsäsi peltipurkista. Oikean kitaran
Pekka sai rippilahjaksi ja sen jälkeen lauluja on syntynyt yli 700 niin
lapsille, kuoroille, bändeille kuin hänelle itselleenkin.
– Jos joku pyytää laulamaan vain yhden laulun, yhden itselle tärkeän laulun, niin usein se on Särkyneiden majatalo. Lauluun kiteytyy
seurakunnan tehtävä ja olemus.
Syntymäpäivänsä kunniaksi Pekka julkaisi kirjan Mullan makua,
taivaan tuoksua, johon hän on koonnut 100 erilaista tarinaa vuosien
varrelta.
– Kirjan idea lähti siitä, kun en osaa pitää konsertteja, vaan ne ovat
semmoisia tarinatuokioita, lauluja ja tarinoita. Kirja sisältää erilaisia
kohtaamisia, hullun hauskoja kommelluksia, vaikuttavia kokemuksia
ja rukousvastauksia.
Teksti ja kuva: Johanna Paasi

Pääsiäisenä Ylösnousemuksen
Tuomasmessu
Emerituspiispa
Eero Huovinen saarnaa
Pääsiäissunnuntain
Tuomasmessussa
suorassa lähetyksessä
Helsingin Agricolan
kirkossa. Juhlitaan
yhdessä Jeesuksen
ylösnousemusta
radion äärellä.

Jäsenkyselyn voittajat saavat kirjapalkintoja
Lämmin kiitos kaikille Kristityt Yhdessä ry:n jäsenkyselyyn vastanneille. Onnetar suosi tällä kertaa Ritva Kytölää Kemiöstä, Ulla Tervosta
Valkeakoskelta ja Marja-Leena Pajusta Nokialta. He voittivat kirjapalkinnot. Tarkemmin kyselyn tuloksista voit lukea seuraavasta Aalloilla-lehdestä.

Vapaa pääsy!

Rukous Suomen
puolesta
Senaatintorilla

1.5.2018 klo 10-15
10:00 Pomppulinnat, kahvila ja
seurakuntanäyttely avataan
11:00 Hosanna-ylistysryhmä ja tervehdykset
12:00 Jeesus-marssi Esplanadilla
13:00 Kiitosjuhla, ylistys ja rukous
Jipun konsertti
15:00 Tuomiokirkko: Jippii-kuoron konsertti
Suora lähetys Radio Deissä
(89MHz) klo 11-15

Wow!

Lennä MAF-LENTOSIMULAATTORILLA
Suuri lasten JIPPII-KUORO

Ilmaiset!

POMPPULINNOJA

Aasiratsastusta
Seurakuntanäyttely
Rukousta Kahvila

Sunnuntaina
1.4.2018 klo 18

www.kokoperheenvappu.fi
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Työharjoittelussa oppia kantapään kautta

J

ohanna ”Jossu” Paasi, 21 oli tammihelmikuun työharjoittelussa Radio
Deissä. Työharjoitteluun hän hakeutui Laajasalon opiston radiotyön linjalta
ja Radio Dei kiinnosti tuttuuden takia:
– Radio Dei on soinut meillä kotona
20 vuotta, joten se oli ennestään tuttu.
Olen myös tehnyt jo pari vuotta nuorille suunnattua NuottaFM-ohjelmaa
Deihin. Lisäksi olin kuullut, että Radio
Deissä harjoittelijatkin pääsevät tekemään monipuolisesti töitä.
Johanna on ollut osa Radio Dein aamulähetys Herätyksen! -tiimiä ja työtehtäviin on kuulunut monenlaisten radiojuttujen tekoa gallupeista kirkkoherrojen

haastatteluihin. Rupeama on ollut antoisa ja opettanut paljon radion arjesta,
mutta raskaitakin puolia harjoittelussa
on ollut:
– Alussa kauhistelin aikaisia aamuherätyksiä, mutta nyt herään viikonloppuisinkin jo kahdeksalta. Eniten olen
oppinut osana aamutiimiä, kun olen
päässyt näkemään, miten aamulähetyksiä tehdään. Oli myös hauskaa tehdä
lauantain toivekonsertti ja huomata ihmisten edelleen lähettävän postikortteja.
Puolitoista kuukautta Radio Deissä
on vahvistanut Johannalle, että tätä
työtä hän haluaa tehdä jatkossakin.
Harjoittelujakso Radio Deissä on nyt

Kristillinen vappu kutsuu sinua

V

appupäivänä 1. toukokuuta
monilla paikkakunnilla kristityt
kokoavat voimansa ja näkyvät
katukuvassa Jeesus-marssein ja kristillisin vapputapahtumin. Onnistuakseen
ne tarvitsevat monien vapaaehtoisten panoksen ja paikkakuntalaisten
osallistumisen.
Myös Radio Dein ja Kristityt Yhdessä
ry:n koordinoima Koko perheen vappu
– tapahtuma ja Jeesus-marssi kokoavat
Helsingin Senaatintorille tuhansia pääkaupunkiseutulaisia nauttimaan hengellisestä ohjelmasta. Paikalla on paljon myös niitä, jotka etsivät elämäänsä
toivoa, jota vain Jeesus voi heille antaa.
Luvassa on paljon koskettavaa musiikkia: Upea Jippu konsertoi ja esiintymässä on myös energinen Hosannaylistysryhmä. Tilaisuus huipentuu
suureen Jippii-lapsikuoron konserttiin Tuomiokirkossa.
Lisätietoa: projektipäällikkö
Jorma Lahikainen
jorma.lahikainen@gmail.com
p. 0400 506 665

Erikoisuutena torilla voi kokeilla lentämistä MAF-lentosimulaattorilla.
Teeman mukaisesti tapahtumassa rukoillaan yhdessä Suomen ja suomalaisille
tärkeiden asioiden puolesta.

Mikä on sinulle sopiva
tapa osallistua?
Lähde mukaan huikeat 25-vuotta täyttävälle Jeesus-marssille ja tuo tuttavaperheesikin torille, josta löytyy lapsille
paljon tekemistä. Voit osallistua myös
Radio Dein välityksellä.
Voit toimia myös tapahtuman hyväksi:
Kiitos, jos rukoilet sen onnistumisen
puolesta ja siunaat tapahtumaan tulevia ihmisiä. Tai tulisitko vapaaehtoistehtäviin, kuten kolehdinkeräykseen,
kahvilaan tai esirukoilijaksi?
Suurtapahtuma tarvitsee onnistuakseen myös rahallista tukea. Tarjolla on
sponsoripaketteja tai voit antaa tukesi
Kristityt Yhdessä ry:n tilille FI88 1012
3000 2061 75 viitteellä 1300.
Tervetuloa mukaan - tehdään vapusta
yhdessä kristillinen juhla!
Teksti: Johanna Reinikainen

loppunut, mutta
tämän nuoren
naisen tie vie seuraavaksi toiseen
radioon harjoitteluun ja toiveena on
myös jatkaa opintoja
syksyllä ammattikorkeakoulussa. Johannan
haaveena on jonain päivänä työskennellä radiojuontajana ja kasvaa tunnistettavaksi
mediapersoonaksi.

Teksti ja kuva:
Marjaana Keränen

Syventävä
oppimäärä

luotaa ilmiöitä ja trendejä
maanantaisin klo 16

S

uomen evankelis-luterilaisen kirkon elämässä
tapahtuu paljon sellaista, mikä ei näy isoissa
otsikoissa, mutta kertoo syvällisesti kristillisen
uskon olemuksesta. Kuka tuntee pullakirkot ja leipäjonot? Ketkä tekevät maailman upeinta kirkkomusiikkia? Mitä syviä virtauksia on teologian tutkimuksessa?
Syventävä oppimäärä -ohjelma tarjoaa painavaa
asiaa ihmisläheisesti. Studiossa keskustelua johdattelee Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturi, joka
on kutsunut vieraikseen kiinnostavia asiantuntijoita.
Huhtikuussa keskustellaan sekä luterilaisen kirkon sisällä Suomessa että maailmanlaajuisesti vaikuttavista
virtauksista. Mukana ovat mm. Aalto-yliopiston vieraileva professori Pirjo Ståhle, toimitusjohtaja Sami
Jalonen sekä asiantuntijat Juha Luodeslampi ja Jussi
Sohlberg Kirkkohallituksesta.
Sarja kuullaan Radio Dein kanavalla ma klo 16
ja su klo 16 uusinta.

Viikon teos ja Viikon levy yhdistyvät
Viikon teos -ohjelma uudistuu. Sekä kirja- että levyesittelyt ovat Viikon teos -nimisiä.
Kuuntele ohjelmaa arkisin klo 6.50, 10.45 ja 14.10.
Koosteuusinta lauantaisin klo 17.25.
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Joel Hallikainen:

”Sen sijaan,
että avaisin kaljapullon,
avaan kirjoitusvihon
ja kerron, mikä on kantanut”

P

ieni poika ja harmonikan koskettimet. Siinä
on varhaisin lapsuusmuisto, jonka Joel Hallikainen
kykenee palauttamaan mieleensä.
Pikkuruisiin käsiin kelpasivat niin
viulu, haitari kuin huilukin.
Sormiin sattui kuusikielinen – ja
kaikki mullistui.
– Kun 12-vuotiaana sain kitaran syliini, koko maailma räjähti,
hän muistaa.
Ei elämä silti silkkana muusikkosatuna eteenpäin soljunut. Nälkä
ajoi nuorukaisen musiikin parista
Turun telakalle. Wärtsilän laivalevyseppäkurssilla Joel Hallikainen
tutustui Markku Leivoon, kymmenen vuotta vanhempana laivanrakentajaan. Leivo oli nuoruudessaan harrastanut aktiivisesti
taikatemppuja, esiintynytkin.
Hallikainen opetteli kisälliperiaatteella Turun telakalla muutakin
kuin hitsaushommia. Aikansa oppia imettyään hän alkoi itse kierrellä esiintymässä. TrubaduuriJokke lauloi sivutoimisesti lapsille
ja liitti lauluihinsa tarinoita.
Sukkelasti oppivana miehenä
nuori artisti ymmärsi nopeasti,
etteivät pienet lapset pelkkään

musiikkiin jaksa pitkään keskittyä. Leivon Markun opettamalle
temppuvarastolle tuli käyttöä.
Trubaduuri-Jokkesta kuoriutui
laulava Taikuri Telmus.

Taikurikeikkoja
kiiltonahkakengissä
Hallikainen rakasti esiintymistä,
mutta ennen pitkää sisällä alkoi
kalvaa ristiriita. Musiikki ja sen
kautta syvien tuntojen sanoittaminen oli kadonnut kuin kani hokkuspokkusmiehen hattuun.
– Tein taikurikeikkoja smokissa
ja kiiltonahkakengissä, mutta jokin
oli pielessä. En ollut omalla paikallani. Ymmärsin, että minun on
tehtävä valinta. Miten aion uraani
jatkaa? Jos olisin jatkanut omalla
nimelläni taikurina, minun olisi
pitänyt astua taika-ammattilaisten joukkoon. Se olisi tarkoittanut
mielettömästi treeniä, kilpailuja ja
paneutumista kaikkeen alalla olevaan. Musikaalisuuteni esti minua
ryhtymästä siihen.
Joel Hallikainen on aina osannut
kehittää ja markkinoida itseään.
– Tein ammattimaisesti keikkoja

monet vuodet ja sain siitä jo kasvavalle perheelleni leivän. Hyvä
keikka poiki aina uuden, ja tekemällä oppi. Pöytälaatikkoon kertyi lauluja, joista myös Matti ja
Teppo levyttivät muutamia. Sain
ensimmäisen kultalevyni veljesten Kaiken takana on nainen -albumista, jossa oli kolme lauluani.
Uran käännekohdaksi muodostui kiinnitys risteilyisännäksi
Viking Linen laivoille.
– Ymmärsin, että tarvitsen rinnalleni kumppanin. Ollessani häämatkallani vuonna 1986 silloisen
Neuvostoliiton Sotshissa tutustuin
Timo Koivusaloon, joka oli verraton työpari tähän vakanssiin.
Koivusalo jätti päivätyönsä ja
tarttui kutsuun lähteä Hallikaisen
työpariksi risteilyviihdyttäjäksi.
Syntyi tähtikaksikoksi kasvava
työpari, joka kävi oman teatterikorkeakoulunsa ruotsinlaivoilla.
Koko kansan tietoisuuteen kaksikko nousi 1990-luvulla Tuttu
juttu -tv-show’n siivittämänä. Idea
formaatista syntyi risteilyaluksella.
Jokaisessa ohjelmassa oli myös
musiikkia. Ohjelmaa katsoi viikoittain lähes miljoona suomalaista.
– Kerran Tapani Perttu sairastui ja joutui peruuttamaan esiintymisensä aamun varoitusajalla.
Ohjaaja Jouko Konttisen hätäratkaisuna sain paikata ja laulaa ohjelmassa laulut Sinulle ja
Kuurankukka. Siinä hetkessä tiivistyi se, mihin olin tähdännyt kaikki
vuodet. Suuri yleisö yhdisti nimen,
kasvot ja laulut.

Ulkopuolinen omassa
elämässään
– Levyt myivät kuin häkä, ja
keikoilla tehtiin yleisöennätyksiä. Kaikki oli liian helppoa. Riitti,
kun saavuin paikalle; yleisö ei
kuitenkaan enää katsonut minua
vaan menestystä, jota kannoin
mukanani.
Joel Hallikaisesta tuli ulkopuolinen omassa elämässään.
– Seurasin sivusta megatähden
elämää omissa kuorissani. Tilanne
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Huomasin, että olen isä ja että minulla ei ole ollut isää. Nyt minun
tulee olla se, mitä minulle ei ole
oltu. Siinä syntyi ristiriita.

Rakkaus oli se,
joka sai minut
raitistumaan.
Hengellisen
hädän kokemus
johti rakkauden
kokemuksen luo.

Rakkauden voitto
Parin vuoden takaista raitistumisprosessiaan Hallikainen kuvaa rakkauden voitoksi. Kuvioon kuuluivat sekä puoliso ja perhe että
korkeammat voimat.
– Rakkaus oli se, joka sai minut
raitistumaan. Hengellisen hädän
kokemus johti rakkauden kokemuksen luo.
– Aloin rukoilla ja keskustella
Jumalan kanssa. En kuullut ääniä
tai saanut kajauksia, mutta aloin
yhtäkkiä nähdä ympärilleni.
Raitistumisen ja rakkauden kokemuksen kautta alkoi syntyä uusia lauluja ja mietelmänomaisia
tekstejä.
– Sen sijaan, että avaisin kaljapullon, avaankin kirjoitusvihon
ja kerron, mikä on se ihmeellinen
rakkaus, mikä on meidät tänään

kantanut tänne ja rohkaisee puhumaan totta. Siinä on jotain äärimmäisen paradoksaalista.
Kirjoitusvihkoon kertynyttä satoa perataan nyt uudessa Radio
Dein lyhytohjelmasarjassa. Ja kyllä
– ohjelmassa on myös musiikkia.
12-vuotiaana koetun räjähdyksen
väristykset resonoivat yhä.
Lähteet: Joel Hallikainen –
Matkalla, Rainer Friman ja
ihmisen ääni, vieraana
Joel Hallikainen.
Teksti: Kai Kortelainen
Kuva: Jouni Lehtonen

Rukouspuhelin päivystää joka päivä klo 19-23 puh. 040 172 7000

Uudet kokohammasproteesit
Tiivistykset ja korjaukset odottaessa
Ilmainen hammasproteesien tarkastus

SOITA JA VARAA AIKASI

Fabianinkatu 13, 00130 Helsinki
0440 772233, 040 9677002 (Tku)
hannu.halonen@concordia.fi
www.concordia.fi
Helsinki: ark. 10.30-17.30, la 11-15
Turku: ark. 10-17, ti 10.30-18
PEREA & Luther-Divari Aninkaistenk. 12, Tkuu

www.luterilainen.net

Kauppapuist. 20 B, 65100 Vaasa, 06-312 1233
Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia, 06-477 0744

www.lutherdivari.fi

sairauskertomukseksi.
Joel Hallikaisen kohdalla paluu
tähtiradalta arkeen merkitsi merkityksettömyyden ja arvottomuuden tunnetta. Mikään ei tuntunut
miltään.
– Aloin enemmän ja enemmän
säätää elämääni alkoholilla. Sain
vähän väriä elämääni, kun oli harmaata. Työni olen aina hoitanut –
niin kuin suorittajaihminen tekee.
– Se alkoi siinä kohtaa, kun esikoinen syntyi vuonna 1987, kohta
kolmekymmentä vuotta sitten.

Luther-Divari

muljahti päälaelleen. Se oli epätodellista lentoa.
Huimaavaa menestystä kesti
puolen vuosikymmenen verran.
– Sen jälkeen sinut on nähty
ja kuultu. Menestyksen kestoa
voi venyttää vähän, mutta jossain
kohdassa tulee piste, jossa artisti
tipahtaa ulos todellisuudesta,
jollei hän ymmärrä pysähtyä.
Yleisö alkaa tuntea hienovaraista
myötähäpeää, kun artisti ei osaa
irtautua eilisestään. Venytetty tarina muuttuu yksinäisen ihmisen

Tykkää Facebookissa!
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Kuva: Shutterstock.com

Kristityt Yhdessä ry:n
ohjelmat Radio Deissä
Kristityt Yhdessä ry:n
ohjelmissa luetaan
Raamattua, kasvetaan
kristittyinä ja
rukoillaan yhdessä,
saadaan rohkaisua ja
nautitaan musiikista.

Sykettä Israelista

Aalloilla

Toivekonsertti

Lähetä toiveesi

ti klo 16, ke klo 01
ja pe klo 22.05
Radio Dein ystävien oma
ohjelma. Toimittajana Anu
Lehtipuu.

ti, ke ja pe klo 10.15,
la klo 24 viikon kooste
Uutisia, historiaa ja kulttuuria.
Toimittajana Heikki Kangas.
Yhteistyössä: Lev Hatsafon/
Pohjoisen Sydän ry.

Israel-raportti

Soita toiveesi

to klo 10.15, 17.30
ja la klo 15.35
Toimittaja Heikki Kangas
raportoi Lähi-idän teemoista.
Yhteistyössä: Lev Hatsafon/
Pohjoisen Sydän ry.

Kuuntelijan toivelista
LIVE
tulevat suorat lähetykset:
to 19.4., 12.5. ja 14.6. klo 11

Minä uskon

ke klo 17.30 ja su klo 13
Kertomuksia Jumalan johdatuksesta, toimittajana Maija Hurri.

Raamattu

Rukoillaan yhdessä

ma-pe klo 5.30 ,
10.30 ja 15.25 ,
su klo 14 viikon kooste
Raamattua luettuna jae jakeelta.

Rukous Suomen
puolesta

ti klo 18, pe klo 23
ja su klo 03
Suomen suurin viikoittainen
rukouspiiri.

la klo 16 ja ma klo 23
www.radiodei.fi tai
Radio Dei/Toivekonsertti,
Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki.

Toivonlauluja

to klo 14.25, pe 23.30
ja su klo 01
Toivoa tuovaa musiikkia ja
Raamatunjakeita. Yhteistyössä:
Toivoaraamatusta.fi.

Tuomasmessu

su klo 18
Liity rukoukseen ja laula
vetoavia tuomaslauluja ja
moderneja virsisovituksia.

Uskon askeleita

ma klo 21.40, la klo 18
ja su klo 02
Mikko Matikainen avaa kristittynä olemista. Yhteistyössä:
Kansan Raamattuseura.

Virsivartti

Kuva: Juha Keränen

Uuden aamun aloittaminen
on ollut jännittävää ja kiehtovaa

R

adio Dein uudistunut
aamulähetys Herätys!
alkoi joulukuun alussa.
Uudistukset sujuvat harvoin ilman
pieniä kuoppia tiessä.
Nämä muutamat ensimmäiset
kuukaudet ovat olleet antoisia ja
mielenkiintoisia. Uudet tavat työskennellä ja parijuonnon tuominen
aamuihin ovat tuoneet mukanaan
myös haasteita vakiintuneisiin tapoihin. Olen myös iloinnut siitä,
että palautteen perusteella kuuntelijat ovat ottaneet meidät pääosin

Radio Dei palvelee
monenlaista musiikkimakua
MA

TI

KE

Jos haluat olla

= uusinta

PE

mukana vaikuttamassa kanavalla
soivaan musiikkiin, liity mukaan
musiikkitutkimusraatiimme!
Voit ilmoittautua mukaan osoitteessa
radiodei.fi/musiikkitutkimus

su klo 7.45 ja 10.45
Tarinoita virsistä kertoo
Seppo Suokunnas.
la klo 12 ja to klo 22.10
Rukoillaan, ylistetään ja
hiljennytään Jumalan edessä.

TO

Kello 5-6
Kello 6-7
Kello 7-17

Kello 17-24

Yhdessä ylistämään

hyvin vastaan ja kantaneet meitä
rukouksin.
Toki toisenlaistakin viestiä on
tullut. Parijuontaminen muuttaa
lähetyksen dynamiikkaa ja tuttuun
aamuun on tullut uudenlaista tempoa, keskustelevuutta ja huumoriakin. Muutokset ovat harmittaneet
joitain kuulijoita, mutta uskon, että
ajan myötä Herätys! ja sen juontajat
tulevat tutuiksi ja mieluisiksi.
Herätyksen tekeminen tiiminä
Arielin, Mikaelin ja Jipun kanssa
on ollut ihanaa ja olemme saaneet

LA

SU

Kello 5-10

Kello 5-8

Kello 10-24

Kello 8-9
Kello 9-12

Kello 12-24

Kello 17-19
Kello 19-24 Kello 19-24

Yöuusintoja kello 0-5

Radio Dein päiväkattaus:
Gospelmusiikkia kotimaasta ja
maailmalta,sekä muita lauluja, jotka
välittävät kristillistä toivon sanomaa
Radio Dein iltakattaus:
Suomenkielistä hengellistä musiikkia
Harrasta hengellistä musiikkia

Nuorten ilta: suomenkielistä gospelmusiikkia nuorekkaaseen makuun
Ylistystorstai: Suomenkielistä
ylistysmusiikkia
Lastenmakasiini
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tuotua aamuihin erilaisia hengellisiä näkökulmia ja keskustelunavauksia. Aamuissa on myös
vieraita ja ajankohtaisuutta aiempaa enemmän.
Jipun kohdalla roolitus on
matkan varrella muuttunut
niin, että saamme hänet nyt
ääneen joka arkiaamu. Radio
Dein muut juontajat keskittyvät
aamun vieraiden jututtamiseen
ja haastatteluihin. Jippu tarjoilee
oman kultahippunsa ja jakaa
omia hengellisyyteen liittyviä
ajatuksia ja oivalluksia. Näihin
liittyy vahvasti myös musiikki.
Mukavaa vuorovaikutteisuutta on tuonut myös meidän
Whatsapp-numeron käyttöönotto. On hauska, kun keskustelemme jostain aiheesta radiossa
ja saman tien kuuntelijoilta tulee kommentteja ja huomioita.
Tällaista kanssakäymistä toivon jatkossa entistä enemmän,
ovathan kuuntelijat kuin Radio
Dein ja meidän juontajien ystäviä. Haluamme olla helposti lähestyttäviä ja jakaa arkiaamujen
tunnelmia kuuntelijoiden kanssa
niin ilossa ja surussa kuin nauraen ja rukoillenkin.
Marjaana Keränen
Herätyksen! tuottaja

Postia kuuntelijalta
Mitä Radio Dei
on merkinnyt
sinulle?
Kerro oma tarinasi.
Kristityt Yhdessä ry.
Ilmalankuja 2 i
00240 HELSINKI
aalloilla@radiodei.fi

Hei, te teette hyvää työtä! Saitte joltakin palautetta, että pitäisi juonnossa puhua enemmän Jeesuksesta.
Itse koen juontonne olevan juuri
sopivia. Tuleehan Radio Deiltä jo
nyt ohjelmaa, jossa pääpaino on
Raamattu ja sen opetukset, uskoontulo tms. Älkää nyt hyvät juontajat
alkako juonnoissa puhua pelkästään
Jeesuksesta. Minusta on kiva kuunnella myös kannustusta normaaliin
elämään ja sitä kautta lähimmäisen
rakkauteen jne. Uskon Jeesukseen
Vapahtajana, mutta voisi jotenkin
kyllästyttää, jos kaikkien keskustelujen pääpaino olisi sama. Kiitos teidän
vaihtelevista ohjelmista ja juonnoista.

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
Helsinki

Maanantai
17.30 Avoin kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.00 Uskonpuhetta**/		
Seurakunnassa
saarnattua**
20.00 Armollista menoa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta

Sisä-Suomi

Maanantai
18.00 Alusta alkaen
18.35 Aikamerkki

18.55 Sydämellä*
19.30 Lähellä ja kaukana*
Perjantai
17.30 Aikamerkki
17.45 Uusheräys tänään
18.30 Matti-papin matkassa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta

Turku

Maanantai
17.40 Lintumetsä
18.03 Tilipäivä*
19.02 Ilpoisten piiri Turun
Martinkirkosta**

Ja koulukiusaaminen on hyvä aihe!
Älkää ottako kaikkia palautteita liian
tosissaan. Työn iloa!
***
Erityinen kiitos teille Uskon askeleita -ohjelmasta, jossa Mikko
Matikainen kertoo Luukas 10:stä.
Se on mielestäni hyvin rohkaiseva,
innostava ja hyödyllinen ohjelma.
Sen kuuntelemisen jälkeen olo on
aina innostunut kertomaan evankeliumia keitä tapaan. Siunausta
teille!
***
Kiitos Anne Pohtamolle lämpimästä todistuksesta Minä uskon
-ohjelmassa.
***
Haluan kiittää aivan ihanasta Israelviikosta, kun olemme saaneet paljon tietoa siihen "tietämättömyyteen”, jota on juuri tuo yksipuolinen
uutisointi Israelin puolustautuessa
vihollisiaan vastaan. Kiitos upeasta
musiikista ja kaiken kaikkiaan hyvistä ohjelmista, jotka kantavat
mukanaan kohti kesää keväisen
auringon myötä. Voimia ja hyvää
kevättä tekijöille!
***

Jipulle kiitokset ja tsempit! On
kiva kuunnella luontevaa ja välitöntä jutusteluasi Ihmisen ääni
-ohjelmassa. Olet niin ihanan raatorehellinen ja aito ja rakastunut
Jeesukseen. Sun jutut ovat arkisen
rouheita, kaunistelemattomia ja
niistä huokuu myös vahva luottamus Taivaan Isään. Siunausta
työhösi ja elämääsi!
***
Kiitos ihanasta musiikista Radio
Deissä! Musiikki on ollut usein
Jumalan lohdutusta elämäntilanteeseeni ja muistutusta, että
Hänellä on langat käsissään.
***
Kiitos aamuohjelmista, oikein hyvä
kombinaatio syvällisyyttä ja keskustelua elämästä, uskosta ym. En halua aamuisin töihin ajaessa mitään
hölynpölyvisailuja vaan varustautua
mieleltäni tulevaan päivään. Siihen
tarvitaan aitoa puhetta elämästä ja
armokeskeistä rohkaisua!
***
Rainerin ja Jipun ohjelmat ovat
tosi hyviä. Niitä haluaa kuunnella
monta kertaa eli samaa ohjelmaa
uudelleen ja uudelleen.

Seinäjoki

Oulu

Maanantai
17.45 Pois alta,
pohjalaanen tuloo!
18.15 Psalmisti
19.10 Menovinkit
19.30 Matkalla
20.03 Elämä on
Perjantai
17.40 Vaasan aika
18.25 Valoa elämään
Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus
11.30 Elämän ääniä

Lohja

Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus

Kemi

Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus

Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten radiopyhäkoulu

Kokkola

Sunnuntai
10.00 Suomalaisen seurakunnan jumalanpalvelus
11.25 Hetki kanssasi*/
Radiopyhäkoulu
12.00 Ruotsalaisen seurakunnan jumalanpalvelus

Rovaniemi

Sunnuntai
09.50 Rauhallisesti kohti
messua
10.00 Messu Rovaniemen
kirkosta
* Tulee kerran kuussa tai 		
		harvemmin
** Tulee kaksi kertaa kuussa
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Ohjelmakartta kevät
OPETUS JA HARTAUS

Maanantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Tarinoita toivosta
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! parhaita paloja
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Päivän porilainen
U 15.25 Raamattu
16.03 Syventävä oppimäärä
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.25 Tarinoita toivosta
17.30-20.35
ALUEELLISTA OHJELMAA
20.35 Leipää ja kalaa
21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Sana ja armo
21.40 Uskon askeleita
U 22.40 KD-Kompassi
U 23.00 Toivekonsertti
U 00.30 Viikon teos
U 01.00 Syventävä oppimäärä
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Leipää ja kalaa
U 03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

MUSIIKKIOHJELMA

Keskiviikko

Tiistai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! parhaita paloja
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
U 15.25 Raamattu
16.03 Aalloilla
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.25 Sana Jerusalemista
18.03 Rukous Suomen puolesta
18.30 Radioraamattupiiri
U 19.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
20.03 Lähetysvartti
20.30 Itäraportti
21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Sana ja armo
22.05 Rainer Friman/
U
Jippu ja ihmisen ääni
U 23.00 Gospel Train
U 00.00 Yöluotsi*
U 01.00 Aalloilla
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

KESKUSTELUOHJELMA

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Viikon debatti
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Herätys eilen ja tänään
U 15.25 Raamattu
16.03 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30 Minä uskon
17.45 Sana koskettaa
18.03 One Way
19.03 Uskovaiset nuoret
19.32 NuottaFM
21.03 Raamattu kannesta kanteen
22.03 DeiPark
23.00 Black gospel E
U 01.00 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

LÄHETYSTYÖ

Torstai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
U 06.40 Viikon Hallikainen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Israel-raportti
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! parhaita paloja
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
14.25 Toivonlauluja
15.15 Lähtöruutu
U 15.25 Raamattu
16.03 Raatihuone
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30 Israel-raportti
17.45 Shalom
18.03 Avainradio
18.30 Avoin raamattukoulu
19.15 Sateet
20.50 Iso Katekismus
21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Sana ja armo
21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään
U 00.00 Raamattubuffet
U 01.00 Raatihuone
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Avoin raamattukoulu
U 03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

U

U

U

U

U

U

U

Uutiset
tasatunnein
klo 6.00 – 22.00

2018
LAPSET JA NUORET
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* Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin
** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kemin, Kokkolan, Oulun,
Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.
E Ohjelma on englanninkielinen
R Ohjelma on ruotsinkielinen
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

U

Perjantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Jälki-istunto
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Parisuhteen palikat
U 15.25 Raamattu
15.45 Kinoteekki
16.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30-19.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
19.03 Saarnaajan puolituntinen*/
		
Hyvää iltaa Kuopiosta*/
		
Mille sydämesi sykkii*
19.30 Veli-Matin juttusilla
21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.30 Sana ja armo
21.35 Rukousklinikka
U 22.05 Aalloilla
U 23.00 Rukous Suomen puolesta
U 23.30 Toivonlauluja
U 00.00 One Way
U 01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 02.00 Sana elää
U 02.30 Matti-papin matkassa
U 03.00 Jälki-istunto
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U
U

Kuva: shutterstock.com I Kati Finell

JULKAISIJA:
Kristityt Yhdessä ry

UUSINTA

Lauantai
08.02 Pakina
08.15 Lintumetsä
08.20 Sana ja armo
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
11.03 Raatihuone
12.03 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi
13.03 Itäraportti
14.35 Ikkuna maailmaan*/
		
Lähetysavain*
15.03 Aikamme Marttyyrit*/
Marttyyrien ääni*
U 15.35 Israel-raportti
U 15.45 Pakina
16.03 Toivekonsertti
U 17.25 Viikon teos
U 18.03 Uskon askeleita
20.03 Ajankohtainen Patmos
U 22.00 Black Gospel E
U 23.00 DeiPark
23.30 Yöluotsi*
U 00.00 Sykettä Israelista
U 01.00 Toivonlauluja
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous Suomen puolesta
Radio Dei
pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

Sunnuntai
07.45 Virsivartti
08.03 LASTEN MAKASIINI
08.03 Lasten piplia
08.30 Junioriavain
08.45 Radiopyhäkoulu
09.05 Pyhäpäivän esittely
09.20 Sana ja armo
09.55-12.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
U 10.45 Virsivartti**
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
		
Raamattuopistolta**
12.03 Raamattubuffet
U 12.50 Sana koskettaa
U 13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu
U 15.03 Itäraportti
15.45 Lohdutussanoja elämän
		
taistelussa
U 16.03 Syventävä oppimäärä
17.03 Sana elää
17.50 Viikon Hallikainen
18.00 Tuomasmessu
U 20.03 Viikon debatti
21.03 Ajankohtainen Patmos
21.30 Taivaan ja maan väliltä
U 00.30 Raamattuavain Extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Marttyyrien ääni*
U 02.45 Sana Jerusalemista

Radio Dein taajuudet:
Haapavesi 107,4 MHz
Helsinki 89 MHz (101,9)
Hämeenlinna 105,9 MHz (103,6)
Joensuu 107,4 MHz (89,5)
Jyväskylä 94,1 MHz (93,4)
Kajaani 100,0 MHz
Kemi 100,5 MHz
Kokkola 91,8 MHz
Kouvola 96,2 MHz
Kristiinankaupunki 89,5 MHz
Kruunupyy 104,3 MHz (88,9)
Kuopio 106,1 MHz (103,3)

Lahti 106,4 MHz (99,1)
Lappeenranta 96 MHz
Lohja 107,2 MHz
Mikkeli 87,8 MHz (105)
Oulu 106,9 MHz (94,1)
Pori 95,7 MHz (94,4)
Rovaniemi 93,4 MHz (96)
Savonlinna 91,3 MHz
Seinäjoki 89,4 MHz (102,7)
Tampere 98,8 MHz (87,5)
Turku 107,3 MHz (99,4)
Vaasa 98,8 MHz (102,7)

POSTI- JA KÄYNTIOSOITE:
Ilmalankuja 2 i
00240 Helsinki
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
Internet-sivut: www.kry.fi
ISSN: 1456-8357
Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n
puhelinvaihteen numero on
(09) 7514 4511 (ma-pe 9-16)
OSOITTEENMUUTOKSET:
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
TOIMITUSSIHTEERI
Hannele Laaksonen
(09) 7514 4560
hannele.laaksonen@radiodei.fi
LEHTIMAINOKSET
Lehden mainostiedustelut ja hinnat:
Pekka Vaismaa 0500 662 340
pekka.vaismaa@radiodei.fi
ULKOASU JA TAITTO:
Mika Huusko, Mitoka, www.mitoka.fi
KRISTITYT YHDESSÄ RY
Hallituksen puheenjohtaja
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
Yhteyspäällikkö
Johanna Reinikainen (09) 751 4511
johanna.reinikainen@radiodei.fi
JÄSENASIAT, YLEISASIAT:
Hannele Laaksonen (09) 7514 4560
SÄHKÖPOSTI SUORAAN:
etunimi.sukunimi@radiodei.fi
RUKOUSPUHELIMEN
numerossa 040 172 7000
päivystetään joka päivä klo 19-23
LAHJOITUKSET RADIOTYÖLLE
Nordea (VIITE 2600)
IBAN FI 88 1012 3000 206175
Keräyslupa:
Manner-Suomi RA/2016/779,
voimassa 1.1.2017–31.12.2021,
Poliisihallitus 16.11.2016.
Rahankeräysluvan saaja:
Kristityt Yhdessä ry
PAINOPAIKKA
Botnia Print Oy, Kokkola

Kuvat: shutterstock.com I Silvia Pascual, Aleksandar Todorovic, Dreamstime.com I Serhii Liakhevych

Mitä Israelin siunaaminen tarkoittaa
ja miksi niin tulisi tehdä?

K

un luemme Israelin historiaa Raamatusta, niin tuo kansakunta ei ole
aina toiminut Jumalan tahdon mukaisesti. Päinvastoin se on usein
kääntänyt selkänsä Jumalalle. Jumala rakastaa Israelin kansaa oman
valintansa tähden, ei kansan ominaisuuksien tai tekojen tähden. Israelin merkitys on kytketty koko maailman historiaan tavalla, jonka vain Jumala ymmärtää.
Jeesus syntyi juutalaiseksi, eli kansansa keskellä ja sovitti meidän kaikkien synnit.
Vaikka Israelin kansaa on yritetty hävittää maan päältä, niin siinä ei ole koskaan onnistuttu. Jumala on pitänyt kiinni valinnastaan ja siksi Israelin kansa
tulee säilymään hengissä maailman loppuhuipennukseen asti niin, että se voi
kansana olla lausumassa Herralle Jeesukselle: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee
Herran nimessä”.
On lohdullista tietää, että vaikka me olemme uskottomat, on Jumala uskollinen.
Siunaamisen tarkoitus on pyytää Jumalan tahdon tapahtumista siunauksen
kohteelle. Israelia tulee siunata, koska Raamatussa Jumala kehottaa meitä siihen.
Lauri Nurminen
lauri.nurminen@radiodei.fi

70-vuotta Jumalan ihmettä

A
ISR EL

Radio Deissä uutisoidaan Israelin tapahtumista, syvennetään
tietämystä Pyhästä maasta sekä kerrotaan juutalaistyöstä.
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Tue luotettavaa
Israel-uutisointia Radio Deissä

Kiitos lahjastasi!

1

Soita nyt lahjoituspuhelimeen

0600 10 700
0600 111 77 (10,26 € + pvm)
(20,28 € + pvm)

2
3

Anna lahja helposti tilisiirtona:
FI88 1012 3000 2061 75 (viite 3861)
Lahjoita
MobilePaylla
numeroon: 77176

4

Lahjoita Pivolla
numeroon:
050 357 7745

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021, Poliisihallitus 16.11.2016. I Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.

