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Rukous- ja kiitosaiheita:
Tuttavaperheessäni on paljon surua ja
huolta. Miehen isä sairastaa
parantumatonta aivokasvainta ja on nyt
sairastunut myös koronaan. Hänet on
siirretty toisen kaupungin sairaalaan
koronan vuoksi. Perhe ei pääse
katsomaan häntä, koska Kyproksella
osassa saarta on koronan vuoksi
lockdown ja matkustaminen näiden
kaupunkien ulkopuolella on kielletty.
Lontossa asuvan tyttäremme kämppis
sairasti koronan. Se ei tarttunut Viiviin ja
hän on myös saanut uuden, vakituisen
työpaikan Lontoossa koronapandemiasta
huolimatta. Näistä asioista olemme
erityisen kiitollisia näinä vaikeina aikoina.

Koulutuksellisen eriarvoisuuden uhrit
Lähi-idässä
Kuluva koronavuosi on koskettanut varmasti meitä kaikkia jollakin
tavalla. Itseäni kosketti jokin aika sitten erityisesti uutinen, jossa
kerrottiin 11 -vuotiaan iranilaispojan itsemurhasta Dayyerin
rannikkokaupungissa. Monissa Iranin kouluissa on koronan vuoksi
siirrytty etäopiskeluun, ja näin oli tapahtunut myös pojan koulussa.
Pojan perhe on köyhä, isä sairas ja äiti hankkii perheen elannon
siivoamalla. Pojalla ei tietenkään ollut kotiopiskeluun tarvittavaa
nettiyhteyttä, tablettia tai älykännykkää. Koulusta oli sellainen kyllä
luvattu ja koulu väitti sellaisen antaneensakin pojalle. Perhe sen sijaan
tiesi kertoa, että pojalle oli koulusta annettu vain tyhjiä lupauksia
kännykästä. Turhautuneena, ja ties minkä muun syyn takia
poika päätyi itsemurhaan. Ehkä hän ei nähnyt itsellään tulevaisuutta
ilman koulua. Jäin miettimään elämää, joka ei ollut edes yhden
älypuhelimen - ehkä sadan euron arvoinen.
Iranissa on uutisoitu useita teini-ikäisten itsemurhia tämän vuoden
aikana eli tapaus ei ole ainoa laatuaan. Itsemurhat yleensä liittyvät
köyhyyteen, masentuneisuuteen ja näköalattomuuteen
eriarvoistuneessa yhteiskunnassa. Iranin hallituksen suuret
suunnitelmat koululaisten verkko-oppimisesta ovat ristiriidassa sen
todellisuuden kanssa, että maan 14 miljoonasta kouluikäisestä 3
miljoonalla ei ole tarvittavia yhteyksiä ja välineitä osallistua
opetukseen. Sama eriarvoistuminen toistuu monissa maissa nyt
koronapandemian aikana yhä selkeämmin. Arabiankielisille lapsille
SAT-7 satelliittitelevision opetusohjelmat ovat apuna sekä

Kuva 1: Allo Marianne show Beirutin studiosta. Ohjelma opettaa lapsille ylistystä ja rukousta, kuva SAT-7

Palautetta SAT-7 ohjelmista
(kuvituskuvat):
” Veljeni kielsivät minua menemään enää
kirkkoon, he uhkasivat jopa tappaa minut
jos vielä menisin. SAT-7 avulla pääsen
kirkkoon poistumatta huoneestani. ”
– SAT7 Arabic -kanavan katsoja
Algeriasta

” Sisareni ja minä olemme löytäneet
uskon Jeesuksessa. Pelkäämme ottaa
yhteyttä muihin kristittyihin tai osallistua
kristittyjen kokouksiin. Rukoilettehan
puolestamme. ”
- SAT7 PARS -kanavan katsoja
Afganistanista

pakolaisleireillä että kotona opiskeltaessa, kun koulunkäynti ei
muuten ole mahdollista. Kiitämme siitä, että Sansa saa olla mukana
tukemassa näitäkin ohjelmia.

Koronarajoituksista huolimatta kumppanien työ
jatkuu
Vierailin Kyproksen Pafoksessa sijaitsevan Sansan
yhteistyökumppanin TWR:n (Trans World Radio) toimistossa juuri
ennen kuin Kyproksen koronarajoitukset sulkivat sekä Pafoksen
että Limassolin kaupungit. Näin ainakin marraskuun loppuun
saakka. Keskustelimme Pohjois-Afrikan alueen työstä ja erityisesti
Algerian kristittyjen tilanteesta, kun kirkot siellä ovat olleet
suljettuina jo kaksi vuotta. Niiden aukeamisesta ole edelleenkään
tietoa. Kirkkojen vaadittu rekisteröintikään ei etene, koska valtion
tehtävään nimeämä taho ei käytännössä ole edes olemassa.
Rekisteröintihakemusten käsittelyä on siis turha odottaa
eteneväksi. TWR lähettää sekä arabiankielistä että kabylien kielistä radio-ohjelmaa Algeriassa rohkaisuna maan kristityille.
Jerusalemissa sijaitseva Caspari -keskus on myös Sansan
yhteistyökumppani täällä Lähi-idän alueella. Siellä lapsityössä
toimivien vapaaehtoisten opettajien koulutus jatkuu
verkkoseminaarien muodossa maan koronarajoituksista
huolimatta.
Mongolian asioita seuraan yhä entisten kollegoideni kautta, onhan
Ulaanbaatar ollut kotikaupunkini vuosien varrella yli viiden
vuoden ajan. Ulaanbaatarissa ollaan nyt tiukassa karanteenissa.
Pääkaupungissa on todettu reilut kymmenen koronatartuntaa, eikä
viruksen haluta leviävän maaseudulle. Muistetaan erityisesti
Sansan yhteistyökumppani Perheradio WIND FM:n väkeä ja heidän
perheitään.

Paljon terveisiä ja siunausta
syksyynne
Sirpa
Kuva 1: Lähi-idän lapsia rukoilemassa, kuva SAT-7
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