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Rkk-ohjelman kuuluvuusalueet ja
ajat löydät netistä www.rkk-sansa.net.

Ei anneta Raamatun pölyyntyä
- Yksikään ihminen ei pysty elämään niin hyvin kuin hän toivoisi voivansa elää.
Ihminen kokee syyllisyyttä ja vajaamittaisuutta. Kuka kertoisi, että hänellä on lupa
uskoa anteeksi se, ettei hänestä ole enempään? Kuka kertoisi tämän niin, että se
vakuuttaisi järjen lisäksi myös omantunnon?
Näin pohtii Sansan tuottaman Raamattu kannesta kanteen -ohjelman pastori
Jukka Norvanto, joka nykyisin työskentelee Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysteologina. Norvanto vastaa itse kysymyksiinsä:
- Tätä ongelmaa varten tarvitsemme
evankeliumia Jeesuksesta eli itsemme
ulkopuolella olevaa Vapahtajaa. Jumala
kertoo Raamatussa, mitä Hän meistä
ajattelee ja miksi Hän lähetti Jeesuksen
maailmaan. Emme koskaan elä tyhjiössä.
Jos Raamatun, Jumalan tahdon ja pelastuksen tunteminen vähenee tai häviää, jotain
muuta tulee tilalle. Alamme pikkuhiljaa
siirtyä pakana-aikaan, jolloin meitä alkaisivat hallita muut voimat. Eivätkä ”ne muut”
voi olla ainakaan mitään parempaa.

Radiopastori Jukka Norvanto.

Vaikka Suomessa saa opettaa Raamattua, on kuluneiden vuosikymmenien aikana
kouluissa vähennetty uskonnonopetusta ja hartauksia. Kaikissa seurakunnissakaan ei
ole tarjolla säännöllistä raamatunopetusta. Norvanto jatkaa:
- Yhteiskunta Suomessa on kehittynyt pitkälle ja saattaa tulla sellainen tunne,
että emme tarvitse enää mitään. Maassamme kuitenkin tehdään paljon itsemurhia.
Raamattu sanoo, että ”.. ihminen ei elä ainoastaan leivästä vaan jokaisesta sanasta, joka
lähtee Jumalan suusta.” (Matt. 4:4) Jos tämä unohtuu, ihmiset voivat pahoin, vaikka
eläisivätkin hyvinvoinnin keskellä.
Sansalaisille on tärkeää, että me suomalaiset, ja kaikki ihmiset maailmassa, tunnemme
Raamattumme. Se avaa meille kristillisen uskon ytimen ja antaa elintärkeitä rakennuspuita elämäämme. Koethan sinä samoin?

Opiskele Raamattua silloin
kun sinulle parhaiten sopii!		
Tilaa itsellesi radio-ohjelmista tutut Norvannon
opetukset cd:llä. Opetukset on tallennettu
mp3-muotoon ja levyillä on yhteensä 1434
luentoa. Rkk-cd:t saat yhteishintaan 240 € +
lähetyskulut.
Voit tilata myös erikseen Vanhan ja Uuden
testamentin opetukset. Käyt tutustumassa ja
tilaa: www.lahetyskauppa.fi.
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Ensimmäinen Medialähetys
Sanansaattajien (Sansa) Raamattu
kannesta kanteen -ohjelma (Rkk)
radioitiin 3.3.1997. Tuohon aikaan
radiolähetystyö oli uutta ja outoa,
joten suomalaisille haluttiin opettaa
Raamatun lisäksi myös sitä, että
lähetystyötä voidaan tehdä median
välityksellä. Raamatun opiskeleminen kotona tai autoa ajaessa on
mahdollista niissäkin maissa, missä
lähetystyön tekeminen muutoin on
vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Rkk-ohjelma tavoittaa jopa 200
000 viikkokuuntelijaa Radio Dein,
Radio Kajauksen ja Järviradion
kuuluvuusalueilla. Ohjelmassa on
raamatunopettajana Jukka Norvanto
ja toimittajana Elina Vaittinen. Rkkohjelma äänestettiin vuoden 2013
valtakunnallisen Radio Gaalan neljän
parhaan radio-ohjelman joukkoon.
- En usko, että Rkk:n tarve olisi
muuttunut. Vieläkin on ihmisiä, jotka
eivät tiedä, että monessa maassa
ainoa tapa kuulla evankeliumia on
kuulla se radiosta. Kyllä kynnys on
korkea monelle suomalaisellekin
mennä kirkkoon tai sitten on muita
esteitä lähtemiselle. Monelta on
myös kadoksissa Raamatun peruskertomusten tunteminen, jotka välittävät
meille tiedon siitä, että Jumala
rakastaa meitä ja tahtoo meille hyvää,
huolehtii Jukka Norvanto.
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Kuva: Leena Punkari

Kuva: Elina Vaittinen

Sana muuttaa
ihmisiä ja
yhteiskuntaa

Lähetys käynnissä.

Lähetysuutisia

Medialähetysjohtajalta

Vitamiinia Sanasta
Sansan työntekijät David ja MarjaLiisa Ezzine ovat tehneet radio- ja
televisiotyötä arabian kielellä yli
30 vuoden ajan. He työskentelevät
Etelä- Ranskassa sijaitsevassa
Studio Al Morsalissa, joka tarkoittaa
Sanansaattajaa.
Jumala on antanut meille valtavat
mahdollisuudet evankelioida, vakuuttaa David Ezzine. Vuonna 2013 Studio
Al Morsaliin tuli lähes 1770 yhteydenottoa. Studion kotisivuilla kävi lähes
26 000 ihmistä kuukaudessa.

Kesäkeräyksellä varoja
Studio Al Morsalin
työhön

Sansan kesäkeräys on heinäkuun
loppuun mennessä tuottanut 53 470
euroa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän
mediatyölle. Suurkiitos kaikille rukoilijoille ja lahjoittajille!

Tilaa Lähetys on
r(ajatonta)
-CD

Jukka Norvannon
kaksi cd-levyä
ja 11 opetusta
käsittelevät
Matteuksen evankeliumia lähetyksen ja kutsumuksen näkökulmasta. Opetusosiossa on
kysymyksiä pohdittavaksi. Sopii
esim. lähetysryhmiin materiaaliksi.
Lisäksi tosikertomuksia maailmalta
evankeliumin muuttavasta voimasta.
Tilaa cd:t hintaan 15 € + lähetyskulut
Putiikista www.lahetyskauppa.fi.

Kuvat:
Sansan kuva-arkisto
ellei toisin mainita.

Seuraava Ristiaalloilla-julkaisu
ilmestyy marraskuussa.

Jumalan sana valaisee sydämen
”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo
minun matkallani”, sanotaan Psalmissa 119. Viime aikojen
maailmantapahtumat ovat paljastaneet pimeyttä, joka
tarvitsee tulla valaistuksi. Ihmiset ja kokonaiset kansakunnat etsivät Jumalan sanan kirkasta valoa nähdäkseen oikean
suunnan ja löytääkseen rauhan, tulevaisuuden ja toivon.
Me suomalaiset olemme kuulleet Jumalan sanaa tuhannen
vuoden ajan. Olemme saaneet lukea Raamattua omalla
äidinkielellämme 500 vuotta. Sana on valaissut kulttuuriamme ja elämäämme juuria myöten. Kuitenkin sanan lukeminen näyttäisi käyvän yhä harvinaisemmaksi ja sen valossa
kulkeminen yhä vähäisemmäksi.
Juha Auvinen
Olemme kiitollisia siitä, että Medialähetys Sanansaattajien
medialähetysjohtaja
kustantama Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma
juha.auvinen@sansa.fi
on saanut levittää sanan valoa yli 17 vuotta. Kutsun Sinut
rukoilemaan ohjelman puolesta ja mahdollisuuksiesi
mukaan antamaan tukesi ohjelman jatkumiseksi myös
tulevaisuudessa. Jumala itse lupaa, ettei hänen sanansa tyhjänä palaa, vaan
täyttää tehtävän, jonka hän sille antaa, ja saa menestymään kaiken, mitä varten
hän sen lähettää. (Jes. 55:11)
Oletko seurannut Sansan suoria nettitv-lähetyksiä? Jos ne ovat menneet sinulta ohi,
niin ei hätää, kaikki löytyvät arkistosta. Voit katsoa niitä milloin vain omalta
koneeltasi osoitteesta: https://www.youtube.com/user/sansanarkisto

Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani
eivät katoa. Luuk. 21:33

Kuva: Miila Kastepohja

Ezzinet: Arabiankielistä
työtä yli 30 vuotta

Tapahtumia

Tule mukaan!
Lähetys käynnissä

Raamattu kannesta kanteen –ohjelman palautteita
Vaikka on kyse Raamatun opetuksesta, Rkk-ohjelmat
ovat samalla hyvin hoitavia saarnoja tai sanoisinko jopa
sielunhoitoa. Toivon, että tämän kolmannen kierroksen
jälkeenkään nämä ohjelmat eivät vielä loppuisi. Kiitokset
teille siellä Sansassa ja Herralle Jumalalle, että sanaa voi
kuulla laimentamattomana ja hänen armotyötään esillä
pitäen ja kirkastaen.

Shalom, Jumalan rauhaa sansalaisille! Olen kuunnellut
useita kertoja ohjelmaa ”Raamattu kannesta kanteen”,
siitä kiitos Sansalle!
Pastori Jukka Norvanto lukee ohjelmassa Raamatun
kohtia lisäten omia erittäin arvokkaita näkemyksiään,
niistä haluan esittää sydämestä tulevat kiitokset!
Samoin toimittaja Elina Vaittiselle osoitan rakkaat kiitokset
lämpimistä ja hartaista ko. ohjelman juonto-osuuksista!

Hei! On todella upeaa, että Raamattu kannesta
kanteen-ohjelmat on kuultavissa myös ilmaiseksi
nettisivujen kautta. Niistä on todella paljon iloa ja hyötyä
Raamattua opiskellessa ja tutkiessa. Moni asia on avautunut aivan uudella tavalla näiden raamattuopetusten
kautta. Kaikkien ohjelmien koostamisessa on ollut aivan
valtava urakka, mutta se on varmasti ollut kaiken työn
arvoinen ja todella siunattu aikaansaannos.

Kuva: Torsti Eriksson

Palautteenkirjoittaja.

Vapun aikaan Raamattu kannesta kanteen -ohjelman
lopussa lauloi nuori mies (räppiä? vissiin). Sanat tulivat
niin selvästi, että oli helppo seurata. Ihmettelin, miten
rehellisiä sanat olivat, sekä osuvia:”Kirjoituksesi on pyhät.
Ajatuksesi syvät. Tarkoituksesi hyvät.” Parhaat kiitokseni
ko.nuorelle! Hyvää menestystä harrastukseesi! Oli ilo
kuulla!

Raamattu kannesta kanteen -ohjelmat ovat osa minun
elämääni ja Taivaan Isä on ollut joka ilta lähellä kun kuuntelen tätä ohjelmaa Radio Deistä tai Järviradiosta. Joskus
mietin, miten suuri rakkaus lähestyy jokaista kuuntelijaa.
Kiitos kun rukoilette.

Tartu
haasteeseen!
Lähetä Sanan valoa

Lahjoita

Raamattu kannesta kanteen on kaikille avoin raamattukoulu, joka on muodostunut rakkaaksi matkakumppaniksi
yhä uusille kuulijoille. Kun Jumalan sana saa vaikuttaa
päivittäin meissä, alamme väistämättä muuttua.
Rkk-ohjelma auttaa suomalaisia kuulijoita ymmärtämään
radion mahdollisuudet myös ulkomailla.
Olethan mukana varmistamassa, että elämää tuova Sana
saisi radion välityksellä vaikuttaa edelleen kymmenien
tuhansien ihmisten arjessa!
Keräystuotto käytetään ohjelman tuotantokuluihin sekä
radiointikustannuksiin Radio Dein, Järviradion ja Radio
Kajauksen taajuusalueilla.

LAHJOITUSTILI:
FI37 5062 0320 0320 18
viite: 7111 00613

Herra, kiitos rukouksen mahdollisuudesta ja siitä, että rukoileminenkin on lähetystyötä. Isä, tänään
pyydän, että Sinun sanasi saisi
koskettaa niin täällä Suomessa
kuin ulkomaillakin. Sinun sanasi
eheyttää, parantaa ja tuo
iankaikkisen toivon.
Aamen.

Radio – kaikille avoin raamattukoulu

Kaikki tuettavat kohteet:

Ohjaa tukesi haluamaasi kohteeseen käyttämällä viitenumeroa.

2222 33338 Mediatyön yleiskannatus
INTIAN MEDIATYÖ:
2222 11004 Intian radio-ohjelmat
2222 11033 Tamilinkielinen Naiset toivon lähteellä (NTL)
2222 11046 Gujaratinkielinen NTL
2222 11088 Hindinkielinen NTL
2222 11101 Intian tv-ohjelmat
AASIAN RADIOTYÖ:
2222 12003 Indonesian radio-ohjelmat
2222 12100 Indonesian jaavankielinen NTL
2222 12139 Indonesiankielinen NTL
2222 12207 Kambodžan khmerinkielinen NTL
2222 12210 Kambodžan khmerinkieliset ohjelmat
2222 13002 Kiinan ohjelmat
2222 18007 Mongolian ohjelmat
2222 12142 Thaimaan ohjelmat
2222 12155 Japanin ohjelmat
POHJOIS-AFRIKAN MEDIATYÖ:
2222 22006 Pohjois-Afrikan radio-ohjelmat
2222 22103 Studio Al Morsal
2222 22187 David Ezzinen tv-ohjelma (Pohjois-Afrikka)
LÄHI-IDÄN JA KESKI-AASIAN MEDIATYÖ:
2222 14001 Lähi-idän radio-ohjelmat (arabia)
2222 14108 Israelin radio-ohjelmat (heprea)
2222 14056 Lähi-idän naisten tv-ohjelma
2222 14069 David Ezzinen tv-ohjelma (Lähi-itä)

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

2222 15039 SAT-7 Pars, farsinkieliset lasten ja nuorten
tv-ohjelmat
2222 14072 SAT-7 Kids, arabiankieliset lasten tv-ohjelmat
2222 15204 Turkin radio-ohjelmat
2222 15055 Turkin tv-ohjelmat
2222 15042 Turkinkielinen NTL
2222 15026 Iranin radio-ohjelmat (farsi)
AFRIKAN RADIOTYÖ:
2222 21104 Eritrean radio-ohjelmat (tigrinja)
2222 21007 Etiopian radio-ohjelmat
2222 24004 Kamerunin radio-ohjelmat (fulfulde)
EUROOPAN MEDIATYÖ:
2222 31000 Kroatian radio-ohjelmat
2222 34104 Inkerin kirkon mediatyö
2222 35006 Unkarin työ
PROJEKTIT:
2222 12113 Kriisiradio Aasiassa
2222 11075 Viestinnän valmennusohjelma, Intian
luterilaiset kirkot
LÄHETIT:
4444 10010
4444 10023
4444 20013
4444 20026
4444 20055
4444 20042

5555 31008
4444 10049
4444 10052
4444 10065

LAHJOITUSPUHELIN:
p. 0600 199 09
Puhelun hinta on 10,26 €
+ pvm

Kroatian kummitoiminta
Tunér
Chughit
Vähäsarjat

KOTIMAANTYÖ:
1111 31004 Sansan yleiskannatus
1111 31208 Merkkipäiväkeräykset
1111 31101 Testamenttitulot
6666 31004 Raamattu kannesta kanteen
4444 40035 Vaittinen
4444 40048 Erelä
SEURAKUNTIEN LAHJOITUKSET:
Kullekin seurakunnalle on oma viitenumero,
katso www.sansa.fi
HINTAESIMERKKEJÄ:
Yhden radio-ohjelman hinta on 130 euroa ja paikallisradio-ohjelman hinta 90 euroa (Kroatian, Indonesian,
Mongolian, Kambodzhan, Thaimaan ohjelmat).
Inkerin kirkon radio-ohjelmat ovat 50 euroa.
Suomenkielisen Raamattu kannesta kanteen -ohjelman
hinta on 150 € (15 min). Yhden tv-ohjelman hinta on
300 euroa.

Ezzinet
Murphy
Mrcelat
Tapio
Braz de Almeida
Kroatian työ yleisesti

Lisätietoa radio- ja tv-ohjelmista sekä viitenumeroiden
käytöstä antaa Pirjo Hyövälti, puh. 050 564 3541

IBAN

BIC

OHJE

FI37 5062 0320 0320 18

OKOYFIHH

Käytä viitenumeroa tai kirjoita käyttötarkoitus. Jos olet uusi lahjoittaja ilmoita
osoitteesi ja seurakuntasi.

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT

PL 13, 05801 Hyvinkää, p. 019 457 7700

Käyttötarkoitus
Användningsändamål
Lähiosoite
Posti nro

Postitoimipaikka

Seurakunta
Käyttötarkoitus

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

Keräyslupa Manner-Suomi 2020/2013/4237, voimassa
19.2.2014–31.12.2015, Poliisihallitus 19.2.2014. Kerätyt
varat käytetään vuosien 2014–2016 aikana medialähetystyöhön ja seurakuntatyöhön ulkomailla sekä kristillisten
radio-ohjelmien tuottamiseen Suomessa.

Rukoushaaste

