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Elämä on pikkuhiljaa sosiaalistunut koronatilanteen laantumisen myötä.
Syyskuussa osallistuin kahteen virtuaalikonferenssiin, kun jo lokakuussa vierailin seitsemässä seurakuntatapaamisessa Jyväskylässä, Keuruulla ja sen
ympäristössä, Säynätsalossa sekä Toivakassa. Oli todella mukava nähdä
lähetysintoisia ihmisiä ja kertoa työstä Aasiassa.
Alla vas. keuruulaiset lähetyssihteerinsä Leena Santaniemen kanssa, oik.
työtoverini Erkki Salo esittelee kriisiradiomatkalaukkua säynätsalolaisille.
YouTubesta voit sinäkin katsoa kriisiradion esittelyn alkaen minuutilta ja sekunnilta 1:17…aina 2:28 asti.
https://www.yotube.com/watch?v=7yRqMUkw5Pg&list=PLXRcrtZ6cZoE_uYjpnfOXB0Ej4r4Vwyp&index=42

FEBC rukouskalenteri:

febc.org/latest-prayer-target/
- Kiitollisuus useasta seurakuntatapaamisesta.
- Rukoillaan Sansan vaikuttavuusstrategian haastattelujen tekemisen puolesta.
- Kiitollisuus siitä, että on paljon työtä ja voimme sitä yhdessä tehdä.

Kriisiradiotyö on ollut sydäntäni lähellä ja vieläkin on siten että pidin NEEDSkonferenssissa esitelmän Biharin tutkimuksestamme, jossa Biharin vuoden
2017 tulvien uhrit kertoivat miten ymmärrys ja tieto puhtaan veden käyttämisestä auttoi välttämään sairastumisia. Lisäksi kriisiradion tuoma tsemppaus
auttoi heitä jaksamaan, kun apua ei heti tullut.
Tiedekeskus Heurekassa alkaa 20.11.2021 näyttely, johon olen verkostoni
kautta auttanut samaan sisältöjä, mm. katastrofista selviytyneiden haastatteluja. Varsinkin tulvissa, myrskyissä ja maanjäristyksissä kriisiradio on ollut
mukana. Luonnonvoimat voi kokea kokemushuoneissa, joissa synnytetään
tunne luonnonvoimien suuruudesta, jotta jopa me suomalaiset voimme kokea palan sitä mitä indonesialaiset, intialaiset, japanilaiset, filippiiniläiset,
burmalaiset ovat kokeneet.

Kuva 1. Keuruulla Patrick perehtyi
emeritus rovasti Pekka Lavasteen
historiakirjoitukseen. Pekka
puolisoineen on tukenut työtämme
aina 1988 lähtien.
Itsenäisyyspäivän aikaan
Seurakuntalainen.fi-sivustolle tulee
tekemäni Pekan puolison Kertun
haastattelu lotta-ajoista.

Kambodžassakin koronatilanne on sallinut
Krusa-FM työntekijöiden tavata kuuntelijoita ja
järjestää perheseminaareja yhteistyössä Kambodžan evankelikaalisen yhdistyksen ja Kambodžan perhetyön kanssa Battambangin ja
Pursatin maakunnissa. Eräs perhe kertoo:
”Kiitos Jeesus, että saamme osallistua tähän
seminaariin. Opimme paljon uutena perheenä,
kuinka hoitaa perhettä ja rakentua Jumalan sanan avulla.”

Kambodžassa joskus ilmenee kristinuskon hyväksymistä nuoren sukupolven keskuudessa. Vanhempi väestö tukeutuu perinteiseen buddhalaisuuteen mutta nuorempi väestö on heitä valmiimpi omaksumaan kristinuskoa.
Kuvassa vas. 84-vuotias
rouva Kampong Speun maakunnasta otti Jumalan vastaan henkilökohtaisena pelastajana:
”Koska taustaltani olen
buddhalainen, seurasin esiisiäni sukupolvesta toiseen.
Elämässäni en löytänyt toivoa enkä todellista rakkautta. Jumala käytti lapsiani
tuomaan minulle kristillisen
radion, jota kuuntelin päivittäin. Jumalan eheytti sydämeni, vaikka en sitä huomannut. Hän on tehnyt työtään minussa, vanhassa naisessa. Rakastan Jeesusta
Kristusta. Uskon että täältä
lähdettyäni olen hänen kanssaan taivaassa.”

Kuva 2. Työkaverini yleisön vuorovaikutuksessa, Sam Chann, viestittelee kännykällä kuuntelijoille.

Kuva 3. FEBCin työntekijöitä Mongoliasta
(Bat ja Boogii), Kambodzasta (Som ja
Chopheak) ja Koreaasta (Chung-Soo).
Keskustelemme siitä mikä tuo sisältöön
mielenkiintoa.

Eilan loppuvuoden2021 aikataulua:
Vierailu tiedekeskus Heurekan näyttelyssä
Useita virtuaalisia työtapaamisia Teamsillä ja Zoomilla
Sansan historiahaastattelujen tekoa
ja analyysia

Lopuksi rukousaiheita:
-

-

Myanmar: monet ovat kodeissaan nalkissa, joko koronan tai armeijan valtauksen vuoksi.
Pohjois-Korea: että Etelä-Korean lähetykset kuultaisiin
Venäjä: Eugenen puolesta, jolla on miljoonan yleisö. Monet nuoret hän on auttanut uskoon ja estänyt monta itsemurhaa. Rukoile
Eugenelle terveyttä.
Kiina: alle 18-v. lapsille ei saa antaa uskonnollista kasvatusta.
Rukoile kristityille rohkeutta ja viisautta, ja FEBCin henkilökunnalle viisautta edetä tilanteessa oikein.

kuva alla: minä tervehdin Biharilaisia lehmiä

Sansan vaikuttavuushaastattelujen analyysia
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