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- Kiitollisuus siitä, että
Intersearch-kokous meni
hyvin ja kaikki palasivat
terveinä kotiinsa

FEBC TOIMII UKRAINASSA EDELLEEN
Kuluneen kahden kuukauden aikana FEBC-Ukraina on joutunut toimimaan
ketterästi, sotatilanteen vaihtuessa nopeasti. Kontaktoivan yleisön määrä on
nelinkertaistunut ennen sotaa vallinneeseen tilanteeseen. Työntekijät saavat
kokea kaikenikäisten kääntyvän Kristuksen puoleen. ”Nyt on evankeliumin
kultainen hetki…Ukrainassa ei ole enää ateisteja”, totesi eräs FEBCUkrainan toimittaja.
Koska taistelut ovat keskittyneet suurimpien kaupunkien läheisyyteen,
FEBCiläiset ovat siirtyneet turvallisimmille seuduille Ukrainan länsiosaan.
Studiosta lähetetään sisältöä paitsi radioon, myös webbisivulle,
striimaukseen ja sosiaalisen median alustoille. Raamattu-, rukous- ja
sielunhoitoaiheiset sisällöt kuuluvat pommisuojissa, kirkoissa, jopa kaduilla.
Yleisö soittaa sielunhoitopuhelimeen yötä päivää, ja heille on varattu jopa
tunnin kestoisia ohjelmia, joiden aikana he voivat soittaa ja suoraan
konsultoida eetterissä. Näin muutkin kuuntelijat saavat oppia toistensa
tilanteesta, ja saada vertaistukea.
Tätä kirjoittaessani FEBC-Ukrainalla on kuusi FM-asemaa pystyssä,
kartassa tummansinisillä väreillä merkityillä alueilla. Päästudio on lähellä
Romaniaa ja Moldovaa Chernivtissä.

- Rukoillaan FEBC-Ukrainan
työntekijöille turvaa ja
viisautta auttaa
- Rukoile että moni osallistu
IDU-päivään, tai jopa
järjestää etäryhmän
www.idu.fi

Kuva 1. FEBC-Ukrainalla
aurinko paistoi kun
Slavianskissa ollut asema
vauroitui maaliskuun 13. päivä,
mutta korjattin ja toimii nyt.

Sielunhoitajat kohtaavat puhelimitse monenlaista hätää. He saavat myös

kokea ihmisten tulevan autetuiksi evankeliumilla. Vas. kuvassa Nina ja
oik. kuvassa sielunhoitajapoppoo.

Kuva 2. FEBC-Ukrainan Igor on
auttanut hätää kärsiviä monessa
kaupungissa.

Intersearch-kokous onnistui hienosti. Yksitoista saapui ulkomailta,
edustaen monia kristillisiä mediatahoja…CBN, FEBA, FEBC, IBRA,
Pak7, TWR, sekä loput Suomesta…Avainmedia, IRR-TV, Patmos, ja
tietysti Sansa järjestäjänä. Kokouksen parasta antia oli jäsenten pitämät
esitykset, kuten Batjargalin Mongolian kristillisyyden ja median kehitystä
käsittelevä. Batjargalin mukaan kirkkojen kasvuaste on nyt 8 %
vuodessa, kun se vuosina 1999-2009 oli 15.5%. Batjargal korosti, että
opetuslapseuttaminen on tärkeää. Heidän 30sta itse tuottamastaan
ohjelmasta suurin osa keskittyy ihmissuhteisiin, ja loput tasapuolisesti
evankeliointiin, johtajuuteen ja viisauteen.
Kuva 3. Helsinki-opas Emil Anton
(vas.) tutustutti Intersearchkokouksen osanottajat
pääkaupunkiimme tuulisessa ja
koleassa kevätsäässä.

Alla FEBC työkaverini Batjargal ja Jeff työssä ja huvissa Suomessa.
Vas. kuvassa Jeff näyttää Batille miten koronatestaus varataan
suomalaiselta mobiiliklinikalta, oikealla he ovat metrossa.

Eilan loppukevään 2022
aikataulua:
Blogikirjoittajakoulutus
SRO:lla 11.5.2022
IDU-päivään osallistumimen
rukousryhmän vetäjänä
SRO:lla 26.5.2022
Sansan historiikin
haastattelut purettu ennen
kesää
FEBC:in vuorovaikutus
koottu ennen kesää

Intersearchin toimitussihteerin Judyn kanssa poikkesimme lahden
toisella puolella Tallinnassa moikkaamassa Viron Pereraadiota, jota
Sansakin on tukenut. Pereraadio toimii samassa keskuksessa
Tallinnassa kuin Viron lähetyskeskus. Mielenkiintoista oli tavata itse
Mare Pihlak, joka on puolisonsa kanssa luotsannut perheradiota useita
vuosia. Hänen aloitteestaan Pereradio alkoi syksystä 2008 lähtien
radioida Raamattu Kannesta Kanteen -sarjaa viroksi.

Kuvassa Mare, minä ja Judy

Hyvää kevättä ja kiitoksia tuestasi! Eila

Lahjoitustili:
Eila Murphy
FI 37 5062 0320 0320 18
viite: 4444 10023

Sansa (Medialähetys Sanansaattajat)
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää
p. 019 457 7700
sansa@sansa.fi
www.sansa.fi

