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Rukous- ja kiitosaiheita:
❖

Kiitos: Paluu Kyprokselle sujui
hyvin ja olemme saaneet olla
terveinä kesän ja syksyn.

❖

Rukoile: Royn työkuvioiden
selkeytyminen. Koronan
aiheuttamat rajoitukset ja
epävarmuus hankaloittavat sekä
kansainvälistä lentoliikennettä
että monien järjestöjen ja
viranomaisten toimintaa myös
Afrikan maissa.

❖

Kiitos: Perheemme nuorilla on
kaikilla ollut (etä) töitä
Englanissa ja Suomessa
koronasta huolimatta.

❖

Rukoile: SAT-7 televisiokanavan
olevan edelleenkin toivon ja
rohkaisun tuojina katsojille.
Palautteiden määrä on koronaaikaan lisääntynyt, eli ohjelmilla
on merkitystä monissa
kodeissa!

❖

Rukoile: Kyproksen ja Turkin
suhteiden puolesta.
Vuosikymmeniä jatkuneet kireät
suhteet ovat taas kiristyneet
liittyen Välimeren
maakaasuporauksiin, sekä
vuonna 1974 hylättyyn
Famagustan alueeseen.
Kyproksen saaren pohjoisosa
julistautui itsenäiseksi vuonna
1983. Itsenäisyyden on
tunnustautunut vain Turkki.

Koti taas Kyproksella

Terveiset Kyprokselta. Palasin tänne syyskuun puolivälissä ja olenkin
jo ehtinyt asettumaan taas taloksi. Postilaatikkoon kertyneistä
posteista päätellen olin poissa kaksi ja puoli vuotta. Sen aikaa olin
Sansan yhteistyökumppani perheradioasema WIND FM:n sekä
Lähetyslentäjien tehtävissä Mongoliassa. Syyskuu oli joidenkin
tilastojen mukaan täällä kuumin koskaan (47C lämpötiloja), ja yhä nyt
lokakuussa lämpötilat ovat päivisin yli 30C asteen. Lämmin ja hieno
syksy Suomessa oli mieleenpainuva, sillä olen viimeisen 27 vuoden
aikana ollut syyskuussa Suomessa kaksi kertaa.
Royn lensi tänne Suomesta viime yönä (kuva alla tyhjähköltä
lentokentältä). Olettaen, että muuttuva koronatilanne ei muuta
suunnitelmia, hän syksyn edetessä jatkaa matkaansa täältä Afrikan
mantereelle lentämään.
Olen itse aloittanut työt Sansan viestinnän parissa. Teen töitä nyt kotoa
käsin, ja koronarajoitusten vuoksi yhteydet Sansan yhteistyökumppaneihin myös Kyproksella hoituvat etänä. Toistaiseksi
koronatilanne on täällä hallinnassa, ja etukäteen otettua negatiivista
testitulosta ei Suomesta tullessa tarvitse esittää Kyproksen koneeseen
päästäkseen. Erillinen saapumislupa Kyprokselle (Flight Pass) pitää
Suomestakin netin kautta kuitenkin hakea ennen lentoa.
Kaikki tulijat koronatestataan täällä heti lentokentällä. Testaus oli
nopeasti hoidettu, ja sain vuorokauden kuluessa saapumisestani
negatiivisen koronatuloksen kännykkääni. Viime keväänä rajoituksia
oli koko maassa. Pelkästään töihin, kauppaan, tai yleensäkin pihaltaan
ulos mennäkseen tarvittiin kirjallinen lupa. Kauppaluvan sai haettua
tekstiviestinä. Nyt kokoontumisrajoituksia on toistaiseksi vain
Larnakan alueella, sillä siellä tartuntaryppäitä on todettu eniten.

SAT7 PARS kanavan ohjelmat rohkaisevat
nuoria katsojiaan vuoropuheluun Jumalan
kanssa. Kirjeiden kirjoittaminen Jumalalle on
yksi tapa saada nuoret kertomaan
ongelmistaan, toiveistaan ja huolistaan.
Alla pari otetta vapaasti käännettyinä erään
iranilaisen tytön kirjeestä:

Meille länsimaissa asuville kaikki nämä koronan tuomat
liikkumisrajoitukset ja määräykset ovat uusia, ja normaalia elämää
rajoittavia. Koemme ne loukkauksena meille niin tärkeää
yksilönvapauttamme kohtaan. Olemme kaikki joutuneet olemaan
normalia enemmän eristyksissä ja yksin. Kuitenkin on hyvä
muistaa, että esimerkiksi Iranissa ja monissa muissa Lähi-idän
alueen maissa eläville eristäytyneisyys ja yksinäisyys voivat olla
arkipäivän todellisuutta vuodesta vuoteen. Näin varsinkin naisten,
lasten ja nuorten kohdalla. Todellisuutta se on myös alueen
vähemmistökristityille.
Tästä esimerkkinä yksi SAT7 TURK kanavan katsojapalute:
”Turkissa on vallalla käsitys, että jokainen turkkilainen on muslimi.
Turkissa ei ole helppoa olla kristityn perheen lapsi tai nuori. 18vuotias poikani on koulunsa ainoa kristitty ja hänen koulussaan on
2,000 oppilasta. Kristittyjen perheiden lapset tuntevat itsensä
täällä helposti ulkopuolisiksi ja yksinäisiksi.”

Kirjoittamani artikkeli Mongolian
Perheradiosta loytyy osoitteesta:
https://sansa.fi/wind-fm-saitunnustusta-mongoliassa/

Viimeisin blogini löytyy
osoitteesta:
https://sansa.fi/blogi/kurkienmatkaan/

Turkkilaisista 98% on muslimeja ja ihmisten identiteetti rakentuu
maan historian, kulttuurin ja uskonnon varaan. Kristitty
vähemmistö katsotaan vieraaksi, huolimatta siitä, että monet
kristityt perhet ovat asuneet maassa vuosisatoja. Näiden
kristittyjen hengellisessä kasvussa ja ravitsemisessa SAT-7 PARS
kanavalla on tärkeä osa. Media tavoittaa yli rajojenkin.
Kirkko Kyproksen Protaraksessa

Lokakuun 9. järjestettiin Hyvinkäällä erittäin mielenkiintoinen
lähetyswebinaari, missä pohdittiin mm. sitä, ’missä ovat maiden
ääret.’ Seurasin tilaisuutta etänä. Videotervehdyksiäkin saatiin
Sansan yhteistyökumppaneilta mm. Japanista, Intiasta ja
Kyprokselta. Tallenteen voit katsoa
https://sansa.fi/webinaari-innosti-ja-haastoi-%e2%88%92lahetystehtava-on-yha-kesken/
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