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Lienet tässä vaiheessa jo kuullut Rukous2025 -liikkeestä, jonka puitteissa
Helsingin lähetyskirkossa järjestettiin IDU-tapahtuma toukokuun
puolivälissä. Tuon tapahtuman striimausta voit vieläkin seurata. Minulle
merkitsi paljon yhteistyössä Suomen Lähetysneuvoston, Kylväjän,
Kansanlähetyksen ja helluntaikirkon kanssa valmistaa tämä virtuaalinen
päivä. Harvoin Suomessa pääsen vastaaviin yhteistyöprojekteihin. Sansan
seniorineuvonantaja Timo Reuhkala luovutti minulle paikkansa
suunnittelutiimissä.
Tilaisuuden sisällöstä voi lukea Seurakuntalaisen blogissani (ks. Linkki
vasemmalla). Idu.fi -sivulta voi katsoa puolentoista tunnin kattauksen. Minun
osuuteni alkaa minuutilla 16:50. Idu.fi Alasivulta voi materiaalipankista
ladata rukouskalenterin, jossa on teemoittaisia aiheita saavuttamattomien
puolesta.
IDU-tapahtuman kuvasatoa:

- Kiitollisuus hyvin
onnistuneesta IDUtapahtumasta
- Rukoillaan Intian vaikean ja
Kaakkois-Aasiassa
vaikeutuvan koronatilanteen
puolesta
- Kiitollisuus siitä, että
molemmat lapsemme saivat
töitä

Kuva 1. Ilahduin kun löysin
Lähetyskirkon Helsingissä

vasemmalta: Jukka Keskitalo, Suomen Lähetysneuvoston pääsihteeri,
muusikko Jukka Leppilampi, ja Juha Lehto, Suomen helluntaikirkon
monikulttuurisuusasiantuntija. Striimauksen aikana yleisö saattoi esittää
kysymyksiä puhujille. Oikeanpuoleisessa kuvassa Taneli Skyttä, Kylväjän
lähetysjohtaja, Henri Hermunen, nuorten Legacy-projektin vetäjä ja YWAMin
työntekijä sekä Päivi Peittola Kansanlähetyksestä keskustelevat
yleisökysymyksistä.

FEBC syntyi 75 vuotta sitten tarjotakseen evankeliumia kiinalaisille ja muille
Aasian suurille kieliryhmille. Sitten kiinnostuttiin Kaakkois-Aasian
vuoristokansoista, joita asui hajallaan Kiinan, Laosin, silloisen Burman,
Thaimaan ja Vietnamin seutuvilla. Niinpä siirryttiin suurista kielistä pieniin.
Tällä hetkellä FEBC:in hedelmällisin vähiten saavutettujen työalue on
Thaimaasta käsin johdettu vähemmistötyö. Kirjoitan parhaillaan satasivuista
tutkimusraporttia FEBC:in vuoden 2020 yleisövuorovaikutuksesta. Etniset
vähemmistöt muodostavat ainakin miljoonayleisön Thaimaan työssä.

Sain oivan tilaisuuden tavata tukiseurakuntani Kangasniemen
lähetysaktiiveja ja työntekijöitä, kun lähetyssihteeri Outi Virtakallio kutsui
minut toripäivään kesäkuun puolivälissä.

Kuva 2. Kangasniemen lähetyssihteeri
Outi Virtakallion seurassa

Uuden nuorisopastorin kanssa pohdimme mikä innostaisi nuoria mukaan
myös rippikoulun jälkeen. Minä suosittelin kysymistä nuorilta itseltään.
Kansainvälisen mediatyön suunnittelussa ja kehittämisessä parhaat
ideat on saatu laajempaa mediayleisöä edustavissa ja niistä
muodostetuissa keskusteluryhmissä. Parhaillaan Indonesiassa on
tällainen menossa, kun Susi Makitan organisoi keskusteluryhmien
pitämistä Toivoa Naisille -radio-ohjelmaa lähettävillä Jaavan saarella
olevilla radioasemilla. Susi on jo koemielessä pitänyt kolme
keskusteluryhmää TWR:n Batu Malangin toimistossa ja saanut uusia
ideoita ohjelmasisältöihin. Esim. naiset haluavat oppia lisää lasten ja
nuorten kasvatuksesta, parisuhteen hoitamisesta ja taloudenhoidosta.
Seuraavassa vaiheessa Susi sovittaa vastaavia keskusteluryhmiä
pidettäväksi radioasemien tiloissa.
Alla Susi pitämässä Toivoa Naisille -ohjelman arviointikeskustelua
TWR:n tiloissa Batu Malangissa.

Kuva 3. Olin mukana FEBC:in
kansainvälisessä Zoom-tapaamisessa.
Äänessä FEBC:in presidentti Ed Cannon.

Eilan alustava 2021
aikataulu:
- Digitaalinen
kriisiviestintäkonferenssi
Ruotsista 21.–23.9.2021
- IISA Hybridikonferenssi 22. 22.9.2021
- Haapatupa srk-vierailu
Haapamäki, 28.10.2021 klo
11
- Pihlajavesi srk-vierailu,
13.10.2021 klo 11
- Keuruu srk-vierailu,
14.10.2021 klo 11
- Silmu, Jyväskylä
seurakuntatapaaminen
27.10.2021 klo 18–20
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FEBC:in uutisia Zoom-tapaamisesta:
- Intiassa FEBC avaa COVID-puhelinlinjan, johon voi hädässään
soittaa. He auttavat myös Länsi-Bengalin tulvista kärsiviä
- Japanin FEBC edustajan mukaan Japanissa ollaan kahta mieltä
olympialaisista – pelätään niiden seurauksena koronan
lisääntyvän.
- Kirgisiassa rukoillaan viisautta evankeliumin kertomiseen islamin
ja koronan keskellä
Palaute FEBC:ille Biharista, Intiasta: ”Olen 36-vuotias lukutaidoton
nainen. Ohjelmanne inspiroi minua oppimaan lukutaitoa.
Lukutaidottamana kohtasin monia ongelmia ja jouduin häpeään.
Kuunnellessani ohjelmaanne lasteni kanssa, he alkoivat auttaa minua ja
opettaa lukutaitoa. Nyt osaan lukea ja kirjoittaa ja pysyn selvillä siitä mitä
ympärilläni tapahtuu.”
Ihanaa aurinkoista kesää! Nautitaan Herran hyvyydestä!
Kiitos rukoustuestasi ja tuestasi!
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