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Vielä kerran ennen kesää
Viime kirjeeni jälkeen Kypros ehti jo avautua rajoituksista ja myös
sulkeutua uudelleen kahdeksi viikoksi. Nyt rajoituksia on taas
purettu ja kesä on saapunut - turistit eivät kuitenkaan vielä.

- Kiitämme siitä, että Kyproksella
koronarajoitukset ja
rokotusohjelma ovat edenneet
hyvin ja yhteiskunta avautuu
kesää kohti.

Koronapandemian alkamisesta lähtien Turkissa on huomattu, että
SAT-7 Turkin ohjelmista palautetta tulee paitsi entistä enemmän,
myös sen sisältö on muuttunut. Nykyisellään kysymyksiä ja
reaktioita tulee enemmän ohjelmien sisältöön liittyen. Kanavan
juontaja, pastori Cem Ercin kertoo, että ihmiset kysyivät ennen
esimerkiksi onko Raamattu muuttunut aikojen kuluessa. Nyt
katsojat tutkivat ja vertailevat Raamatun eri jakeita ja sisältöä
yleensäkin, ja heidän kysymyksensä ovat haasteellisempia vastata.
Se, että ihmiset etsivät vastauksia kysymyksiin, joihin maailmalla ei
ole vastauksia, on oma tarkoituksensa. Se antaa ohjelmasisällöille
tilaisuuden ohjata katsojia etsimään vastauksia Jumalan
yhteydestä.

- Rukoilemme rauhan ja sovinnon
löytymistä Israelin ja Gazan
tilanteeseen, erityisesti
rukoilemme sijaiskärsijöinä
olevien siviilien puolesta
molemmin puolin.

Matkustusrajoitukset ja muut pandemiarajoitukset ovat Turkissakin
haastaneet ohjelmien tekoa, mutta samalla se on tuonut uusia
ideoita ja luovuutta työhön. Ohjelmien teossa on hyödynnetty Skype
-yhteyksiä ja sosiaalista mediaa entistä enemmän, mikä vastaavasti
on lisännyt interaktiivisuutta katsojien kanssa.

- Kiitämme siitä, että SAT-7
ohjelmat saavat olla toivon tuoja
monille tämän pandemian
aikanana.

Koronapandemia-aika näkyy myös SAT-7 Arabic -kanavilla. ’On
tärkeää olla kristitty’ -ohjelmaa on viime aikoina lähetetty myös
beirutilaisesta sairaalasta Libanonista. Ohjelman juontaja, pastori
Ramzi Jreij sairasti itsekin koronan, ja sen jälkeen hän sai
sydämelleen
vierailla
muiden
eristykseen
joutuneiden
koronapotilaiden luona.

Kiitos – ja rukousaiheita:

- Kiitämme terveydestä ja siitä,
että saamme olla mukana meitä
suuremmassa suunnitelmassa.

Pastori Ramzi Jreij lukee Raamattua Beirutin Heart of Jesus -sairaalan
käytävällä SAT-7 Arabic -kanavan ’On tärkeää olla Kristitty’ -ohjelmassa.

SAT-7 Egyptin studiolta
lähetetään nuorille
suunnattua ohjelmaa
’Anna uuden valon tulla
sydämeesi’. Alla olevat kuvat
studion kuvauksista.

Ohjelmassa pastori nähtiin rukoilemassa sairaalan osastojen
ulkopuolella tuoden erityksissä oleville potilaille viestin toivosta
ja Jumalan rakkaudesta. Potilaita pastori Jreij rohkaisi
muistuttamalla siitä, kuinka Jeesus kärsi puolestamme, jotta
meidän ei tarvitsisi joutua kärsimään yksin. Hän tuntee
tuskamme, koska on itsekin kokenut sen. Monet sairaalan
potilaat kommentoivat, että jo pelkästään se, että he näkivät
pastorin suojavarusteissaan sairaalan koronaosaston käytävillä
Raamatun psalmeja lukien, oli rohkaiseva ja puhutteleva
kokemus.

Viranomaisten tunnustusta Mongolian vammaisohjelmille
Mongoliassa Perheradio WIND FM on saanut jälleen tunnustusta
viranomaisilta, tällä kertaa vammaisille suunnatulla ja heidät
osallistavalla ohjelmasisällöillään. Viikottain viisi tuntia
vammaisuutta käsittelevät radio-ohjelmat osallistavat myös
vammaiset ja heidän vanhempansa. Ohjelmat välittävät Jumalan
rakkautta ja positiivista asennetta vammaisia kohtaan sekä
kodeissa että yhteiskunnassa. Niillä halutaan myös lisätä
ihmisten tietoisuutta vammaisista osana yhteiskuntaa. Voit lukea
koko jutun tästä linkistä
Kuvassa vapaaehtoisia juontajia opastetaan ohjelman
Ulaanbaatarissa. Tulkki viittoo ohjeet niille, jotka eivät kuule.

tekoon

Jos haluat kuulla enemmän
Sansa-aiheisia uutisia, liity
mukaan
Sansa-yhteisö
Facebook -ryhmään.
Sansan vuositeema Katso
ihmistä
-sivulle
pääset
tästä,
https://sansa.fi/vuositeem
a/ Sieltä löytyv vuoden
aikana 12 eri videotarinaa
kaikki eri maista.
Toivottavasti tapaan teistä
monia vielä syksyn korvalla.
Siunattua kesää teille
kaikille täältä
Kyprokselta
Sirpa
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Toukokuun lopulla tulen Suomeen kesäksi. Aikaistan tuloani, sillä
Roy on nyt Suomessa lomalla ennen paluutaan taas LänsiAfrikkaan kesäkuussa. Ehdimme viettää sitä ennen pari viikkoa
yhdessä, sillä suurin osa Royn kesästä meneekin Liberiassa.
Etäilen kesäkuun alun ajan Suomesta käsin ja jään lomalle sitten
juhannukselta.
Elokuulle olen jo sopinut muutaman seurakuntavierailun.
Sansasta
miia.kallio@sansa.fi on lähettänyt nimikkoseurakuntiini kyselyn, jos siellä halutaan kuulla tuoreita terveisiä
ennen paluutani työalueelle Kyprokselle syyskuun alussa.
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