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Kiitos – ja rukousaiheita:
- Kiitämme siitä, että nuorin
tyttäreni Bettina pääsi
ykkösvaihtoehtona
hakemaansa opiskelupaikkaan
Helsingin Metropoliassa.
Rukoile hänen sosionomian
opiskelujensa puolesta.
- Rukoile Lähi-idän ja PohjoisAfrikan kristittyjen puolesta.
Monet heistä ovat uskonsa
kanssa todella yksin.

Elämäni nettikokouksissa

Olen palannut Kyprokselle syyskuun alkupuolella suomikesän jälkeen. Joitakin
teistä tapasinkin Suomessa seurakuntavierailuillani, joskin yksi suunnitelluista
vierailuista peruuntui jouduttuani koronakaranteeniin. Nyt on kuitenkin
Euroopassa matkustamiseen hyödyllinen EU:n rokotuspaperi hallussani.
Kyproksen koneeseen päästäkseen pitää selättää byrokratia Suomen päässä
sekä Kyproksen että Suomen osalta. Sen jälkeen koronarajoitukset täällä
näkyvät lähinnä ovilla passikyselyinä ja maskeina julkisissa tiloissa.
Viime viikolla tapasin ihan oikeasti yhteiskumppanimme TransWorldRadion
edustajan, mutta muuten elämä tuntuu pyörivän nykyisin Teams – ja Zoom
nettikokousten ympärillä. Pandemian aikana kasaantunut sosiaalisten
kontaktien vähyys lienee osasyynä siihen, että nettikokousten määrä on
siirtynyt toisiin sfääreihin ympäri maailman. Nähtäväksi jää onko paluuta
entiseen.
Globaalit sähkönhinnan nousut näkyvät myös täällä. Pakolaismäärien kasvu
näkyy myös katukuvassa. Suurin osa tulee kävellen yli rajan saaren
turkkilaiselta puolelta, mutta myös veneillä Syyriasta ja Libanonista.
Hylkäämisprosentti hakemuksille on Kyproksella yli 70, mutta 1,2 miljoonan
väestössä pakolaismäärät ovat väkilukuun suhteutettuna korkeat.
Naapurissamme Turkki isännöi lukumääräisesti eniten pakolaisia maailmassa.
Naapurissa Libanon kompastelee eteenpäin taloudellisessa sekä poliittisessa
sekasorrossa; hyperinflaation lisäksi siellä on pulaa lääkkeiden lisäksi myös
polttoaineesta ja sähköstä. Toistaiseksi SAT-7 on pystynyt jatkamaan
lähetyksiään Beirutin toimistosta käsin.

- Muista Afganistanin kristittyjä
ja kaikkia perheitä, erityisesti
naisia ja tyttöjä, joiden
tulevaisuus, opiskelu ja
urahaavet näyttävät tässä
tilanteessa synkiltä.
- Rukoile SAT-7 Libanonin
tiimin puolesta, että huolimatta
kaikista vaikeuksista he
saisivat olla lähettämässä
toivon sanomaa SAT-7:n
arabiankielisillä kanavilla.
- Rukoile Royn
seurakuntavierailuille
turvallisia matkoja syksyn
pimeydessä.

Egypti ja Etiopia vääntävät kättä Niilin patoamisesta ja vesivaroista. Algeriassa
tulipalot ovat riehuneet erityisesti maan pohjoisosassa, kabylenkielisellä
alueella, missä suurin osa maan kristityistä asuu. Näissäkin maissa SAT-7
jatkaa yhä lähetyksiään toivon viemiseksi epätoivon keskelle. Erityisesti

-”Yhdeksän kuukautta
sitten pyysin rukousta
puolestani ja nyt olen ollut
ilman huumeita ja
alkoholia kahdeksan
kuukautta. Rukoilkaa yhä
puolestani, sillä olen työtön
ja elämäni on vaikeaa.
Kiitän teitä
rukouksistanne.”
- Kumyab Iranista

haluamme tukea lasten ja nuorten parissa tehtäviä ohjelmia, sillä heissä on
alueen tulevaisuus. Naisten kautta opetus ja kristilliset arvot välittyvät
lapsillekin.

Ettei Afganistania unohdettaisi

SAT-7 PARS -kanavalla Elämän salaisuus ja Valon ikkuna -ohjelmat ovat
suunnattu erityisesti Afganistanin darinkieliselle yleisölle. Ne käsittelevät
sosiaalisia asioita Raamatun valossa ja avaavat kristinuskon peruskäsitteitä
sekä Jeesuksen roolia kristinuskossa. Ohjelmat sisältävät myös käytännöllisiä
ratkaisuja perheiden sisäisiin konflikteihin.
Myös farsinkieliset ohjelmat, kuten Sisäpiiriläiset (Insiders) ja Uusi identiteetti
tavoittavat katsojia Afganistanissa, sillä kielet ovat lähellä toisiaan.
Sisäpiiriläiset on suunnattu erityisesti naisille ja siinä käsitellään uskonnon
vapautta, naisten oikeuksia, naisten haasteita yhteiskunnassa. Kaikki
ohjelmat hakevat sisältönsä kristillisistä arvoista ja Raamatusta. Syksyn
aikana Sansan Mikael Tunerin suunnitelmissa on toteuttaa Keravalla IRRTV:n
tiloissa kaksi darinkielistä ohjelmaa erityisesti Afganistanin yleisölle.
Ohjelmien katsojapalautteet ovat Afganistanista nyt ymmärrettävästi
vähentyneet pelon ilmapiirissä. Monet kristityt siellä kuitenkin yhä pyytävät,
ettei heitä unohdettaisi ja että heidän puolestaan rukoiltaisin. Kristittyjen
määrää maassa on vaikea arvioida, ne ovat muutamasta tuhannesta ylöspäin.
Tästä linkistä voit katsoa Micken kertomana terveisiä Afganistanista klikkaa
tästä (4 min klippi)
Suomessa järjestetään lokakuun lopulla kaksi Toivoa naisille konferenssia.
Myös Toivoa naisille kansainvälisen työn johtajaa Peggy Banksia on
mahdollisuus lokakuussa tavata Suomen konferensseissa Pirkkalassa ja
Äänekoskella. Tapahtumaa voit seurata myös verkosta.
Lue lisää: https://toivoanaisille.fi/

Syysterveisin, Sirpa
-” Kiitän teitä SAT-7 PARS
kanavalla. Olen katsonut
ohjelmianne kuusi vuotta.
Niiden kautta olen
kasvanut hengellisesti ja
maailmankuvani on
muuttunut paljon. ”
- Tahmineh Iranista
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