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Kiitos – ja rukousaiheita:
- Rukoile, että Uskon perusteet ohjelma SAT-7 PARS -kanavalla
auttaa kotikirkkojen johtajia sekä
heidän omassa uskossaan että
muiden opettamisessa.

Ensi vuoden aikana Toivoa naisille -työssä (TN) on tulossa kaksi uutta aloitusta:
Pohjois-Kyproksen alueella aloitetaan TN-työ ensin sosiaalisen median
alustoilla näkyvyyden saamiseksi. Alkuun käytetään valikoiden jo olemassa
olevia turkinkielisiä Toivoa Naisille -ohjelmia. Toinen uusi avaus on Itä-Turkin
Mardinista käsin alkava kurmandzinkielisten ohjelmien lähetys. Näitä
kurdikielen puhujia on myös Pohjois-Syyriassa, Iranin länsiosassa ja PohjoisIrakissa.
Intiassa hindinkieliset Toivoa Naisille -ohjelmat menivät vuoden alusta
television puolelle. Katsojista löytyy yllättäen myös miehiä. Yksi syy on se,
että samalla ohjelmapaikalla lähetetään maanantaista perjantaihin hindin
kielistä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa ja monet katsojista ovat
samoja. Vuoden alusta myös gujaratinkieliset TN-ohjelmat siirtyvät Intiassa
televisioon. Niitä on voinut katsoa jo jonkun aikaa YouTuben kautta.
Gujaratin osavaltio sijaitsee Intian länsiosassa Pakistanin rajanaapurina.
Laajakaistainen internet-yhteys on siellä monien ulottuvilla. Gujaratia puhuu
noin 46 miljoonaa ihmistä ja se on osavaltion pääkieli.
Ohjelman tuottaja Valentina Telien TWR Intiasta kertoo, että tutkimusten
mukaan televisiokatsojien määrä on kasvussa Gujaratin alueella sekä
maaseudulla, että kaupungeissa. ”Pyrimme tavoittamaan kaupunkien ja
taajamien asukkaita. Haluamme rohkaista naisia Jumalan sanalla ja varustaa
heitä vaikuttamaan yhteisöissään kristittyinä.”

- Sansan partnerijärjestö SAT-7:llä on
työntekijöitä kuudestatoista eri
maasta kolmessatoista eri kohteessa.
Yhteensä henkilökuntaa on 229.
Rukoile heille yhteistä visiota ja
näkyä yhteisessä työssä evankeliumin
asialla television ja sosiaalisen
median välityksellä.

SAT-7 televisiokanavat tekevät
Jumalan rakkauden näkyväksi
monella eri alustalla.

SAT-7 PLUS (sat7plus.org)

Arabiankielisiä Toivoa Naisille -ohjelmia voi kuunnella Facebookissa ja
Instragramissa jaettavien linkkien kautta sekä podcasteina. Marokkolainen
Hasna kertoo löytäneensä sattumalta Toivoa Naisille-työn sivut selatessaan
nettiä. Hän kuunteli ohjelmia toivosta, otti ohjelman tekijöihin yhteyttä
kertoen olevansa yksinäinen ja masentunut, koska ei päässyt kouluun.
Hänen isänsä mielestä tytön pitää pysyä kotona ja odottaa kosintaa. Hasna
kiteyttää ajatuksensa lauseessa: Allah, miksi synnyin tytöksi. Hän on
yhteydessä ohjelmien kuuntelijapalautteita seuraavaan tiimiin silloin
tällöin, kysyy kysymyksiä, tai pyytää että hänen puolestaan rukoiltaisiin.
Lue lisää: https://toivoanaisille.fi/
Oletko lukenut jo uutta Sansa-lehteä? Tilaa maksuton lehti kotiin
Sansa-lehden tilaus - Sansa (https:sansa.fi/lehti)

Paavi vierailee ja etätyö napsahtaa taas

Tätä kirjoittaessani olemme juuri eilen iltana muuttaneet saaren itäosasta
Larnacaan. Hyödynsin pikaisesti sen tosiasian, että Roy on nyt täällä ja oli
suurena apuna muutossa ennen kuin lähtee taas. Paavin (Francis)
ensivierailu Kyprokselle (tänään) puhuttaa otsikoissa. Katolisia täällä on
noin 3%, mutta vierailu nähdään nimenomaan ekumeenisessa valossa ja
paavin odotetaan käynnistävän taas saaren turkkilaisen/kreikkalaisen osan
yhdistymiseen liittyvän vuoropuhelun. Myös Kyproksen kasvavaan (nousua
38% vuoteen 2020) pakolaisasiaan odotetaan paavilta jotain kommenttia.
Hetken näytti jo siltä, että elämä palaisi normaaleihin uomiinsa, mutta
uuden virusmuunnoksen myötä Kyprokselle napsahti taas uusia
koronasääntöjä. Etätyö on palannut ja joulun tapahtumia perutaan. Jos
jotakin tapahtumia on - ulkona tai sisällä - osallistujilla pitää olla esittää
negatiivinen koronatesti. Kolmannen rokotuksen saavat täällä kaikki
halukkaat yli 4-kymppiset, mutta edellisestä pitää olla kulunut 6
kuukautta. Seitsemän kuukauden kuluessa toisesta rokotuksesta sinut
katsotaan rokottamattomaksi. Rokotusten lisäksi maahan tullessa vaaditaan
ainakin tammikuun 10. asti maksullinen ja negatiivinen PCR-testitulos.
Pohjoisrajan avauduttua yritimme äskettäin vierailla saaren turkkilaisella
pohjoispuolella, mutta se kaatui PCR-testin puutteeseen. Koulujen
maskipakko yli kuusivuotiaille ja koulujen koronatestauksien lisääntyminen
ovat saaneet aikaan vanhempien mielenosoituksia ja joskus käsirysyäkin
opettajia kohtaan koulujen ulkopuolella. Joulu tulee siitäkin huolimatta!

Siunattua adventin aikaa ja joulun odotusta sinulle ja
läheisillesi!

Sansan Joulukeräys 2021 tuotolla
lähetetään toivontäyteistä darin
kielistä ohjelmaa Afganistaniin
SAT-7 PARS-kanavan kautta.
https://sansa.fi/lahjoituskohteet/sa
t7pars/
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