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Kiitos – ja rukousaiheita:
- Terveys ja Royn turvalliset matkat
lentämään Liberiaan ja takaisin.
- Nuorimmaisemme hakee opiskelemaan,
rukoile opiskelupaikan puolesta.
- Kiitosaiheena lisääntyneet katsojamäärät
SAT-7 kanavalla sekä uusi Areenan
tyyppinen alusta SAT-7 Plus, mistä ohjelmia
voi katsoa itselleen sopivaan aikaan.
- Kiitosaiheena Kyproksella asteittain
etenevä paluu ”normaaliin” ja hyvin etenevä
rokotusohjelma.
- Kiitosaiheena se, että Mongoliassa on
toistaiseksi vain kuusi kuolintapausta
koronaan liittyen ja muutenkin tartunnat on
pidetty kurissa. Tämä huolimatta pitkistä
maarajoista sekä Kiinan että Venäjän kanssa.

Pääsiäinen Kyproksella

Pääsiäinen antaa odottaa itseään Kyproksella
Koronakeväästä koronakevääseen on kuljettu, eikä se tie ole vieläkään
kuljettu loppuun. Ennen joulua voimaan tulleita rajoituksia on
Kyproksella asteittain purettu maaliskuun aikana, ja nyt väki on taas
vallannut kahvilat ja kuntosalit. Yöllinen liikkumiskielto on voimassa
kello 23 alkaen ja kouluista osa on yhä suljettuna, mutta niiden
avautumista odotetaan tapahtuvaksi ensi viikosta
Kyproksella rokotetaan nyt +60-vuotiaita ja kuulemma toukokuun
alkuun mennessä kaikki yli 45 -vuotiaat on rokotettu. Nähtäväksi jää
kuulunko itse siihen ryhmään. Tekstiviestisysteemi - ja siten liikkumisen
kontrollointi - jatkuu talosta poistuessa, eikä edes kuun vaihtuminen
taida tuoda siihen helpotusta. Valtio on kerännyt mukavasti sakkotuloja
sakottamalla maski/tekstiviestirikkureita ja kuuliaisimmat ovat niitä
maksaneetkin. Toiset haastavat ne ensin oikeudessa. Kypros ja Kreikka
taitavat EU -maista olla ainoat, joissa tämä systeemi käytössä. Kesää ja
turistikautta kohti ovat kuitenkin katseet, ja pakollinen koronatesti
ennen maahan tuloa on tarkoitus poistaa toukokuussa.
Pääsiäinen ei Kyproksella vielä näy. Julianista kalenteria seuraten itäisen
ortodoksiperinteen pääsiäistä vietetään täällä vasta suomalaisen vapun
aikaan. Perinteiset pääsiäisput ja -kanatkaan eivät ole vielä ilmestyneet
katujen varsille, kaupasta suklaamunia tosin saa. Vasemmalla oleva
pääsiäiskuvani onkin parin vuoden takaa. Kirkot saavat kokoontua taas
tiettyjä rajoituksia noudattaen, eli toiveita on, että pääsiäiskulkueet
pidetään täällä suomalaisen vapun alla. Olipa kirkkokalenterin ajoitus
mikä tahansa, pääsiäisen sanoma on silti sama: Kristus nousi kuolleista.
Kuva SAT: Arabinainen
jumalanpalveluksessa

Palautetta SAT-7 ohjelmista:

Olen usein liian ankara itselleni ja
kun minulla on vaikeaa, asenteeni
on negatiivinen. Tänään
ohjelmanne puhui suoraan
sydämeeni, kiitos siitä. Yritän
saada elämääni positiivisempaa
asennetta, ja haluan myös jakaa
evankeliumia täällä Tunisiassa.
- Makram, Tunisia

Kristilliset ohjelmat silta kirkon ja yhteiskunnan välillä
Osallistuin äskettäin verkon kautta järjestettyyn SAT-7 webinaariin,
missä partnerijärjestöjen edustajat saivat seurata koostetta sekä
arabiankielisen kanavan, lasten Kids -kanavan sekä farsin ja
turkinkielisten kanavien ohjelmista. Yhteistä kaikille oli se, että
ohjelmat ravitsevat sekä katsojien hengellisiä että sosiaalisia tarpeita.
Mielenkiintoinen oli myös kurkistus Algerian, Tunisian ja Iranin
kirkkojen tilanteeseen paikallisten ohjelmantekijöiden välityksellä.
Sekä Iranissa että Algeriassa kirkkojen jäsenmäärä kasvaa
voimakkaasti kaikista vaikeuksista huolimatta.
Webinaariin osallistunut tunisialainen professori Moaz on
ohjelmantekijätiimin jäsen. Hän sanoi nuorten hakeutuvan kirkkoon
Tunisiassa, koska he näkevät sen askeleena eteenpäin. SAT-7 ohjelmat
hän näkee itse siltana kirkon ja yhteiskunnan välillä. ”Uskon että
Kristus teki samoin, hän rakensi siltoja jotka johtivat takaisin hänen
luokseen.” Algerialainen ohjelmatuottaja Samia Kessai puolestaan
totesi, että ”Meitä kristittyjä on aina ollut täällä vähän, ja olemme olleet
yksin.
SAT-7
kanavaperheenä
haluamme
olla
tukemassa
ohjelmasisällöillämme kirkon kasvua.”
SAT:7:n alkuvuodesta lanseeraama SAT-7 Plus on Netflixin tai Ylen
Areenan tapaan toimiva alusta. Se tavoittaa varsinkin sitä kasvavaa
määrää katsojia, jotka seuraavat SAT-7 ohjelmia puhelimiensa kautta.
Ohjelmia voi seurata sieltä joko suorina tai oman aikataulunsa mukaan
tallennettuna. Huonoilla nettiyhteyksillä on myös mahdollisuus
pelkästään kuunnella. Ohjelmasisällöt tehdä yhä enemmän netin ja
puhelimen kautta katsovia ajatellen, vaikka satelliittitelevisiollakin on
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella vielä vankka katsojajoukkonsa.

Kasvoin algerialaiskylässä
konservatiivisessa perheessä.
Isäni oli uskonnollinen johtaja,
enkä koskaan uskaltanut kysyä
Jumalasta, kunnes näin SAT-7
Arabic -kanavalla ohjelman
'Kirkkoni Algeriassa’. Otin
yhteyttä erääseen kristilliseen
johtajaan. Hän toivotti minut
tervetulleeksi kirkkoon ja annoin
elämäni Jeesukselle. Kun
perheeni sai tietää, että olin
alkanut seurata Jeesusta, isäni
heitti minut ulos kodistaan yli
vuoden ajaksi. Olen kiitollinen,
että Jumala käytti äitiäni
vakuuttamaan isäni siitä, että
jokaisella on oikeus valita itse
uskontonsa. Samy, Algeria
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Muistathan rukouksin myös Jerusalemin Caspari -keskuksessa
tehtävää työtä. Siellä sapattikoulujen järjestäminen on jatkunut
korona-aikana zoom -yhteyden kautta verkkokursseina. Joitakin
projekteja on jouduttu siirtämään kokoontumisrajoitusten vuoksi,
mutta hyvin onnistuneen rokotuskampanjan ansiosta elämä on nyt
palaamassa siellä normaaliksi – pitäisi kai sanoa uuteen normaaliin, eli
koronana jälkeiseen aikaan. Vaalitkin on taas kerran pidetty ja nyt
odotetaan saadaanko hallitus taas kasaan Netanyahun johdolla.
https://sansa.fi/blogi/korona-apatiaan-laakitysta-iranista/

Viimeisin blogini tässä, samalta sivun kautta pääset lukemaan
muitakin sansalaisten blogeja. Ajankohtaisia pikku-uutisia Sansan
työstä saat myös liittymällä Sansa-yhteisö Facebook -ryhmään.
Sansan 2021 Katso ihmistä -vuositeeman videoita voit seurata sivulta
https://sansa.fi/vuositeema/

Siunattua pääsiäisen aikaa ja Kristuksen
ylösnousemusjuhlaa!
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