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Kiitollisena Jumalalle! Tervetuloa uudet nimikkoseurakunnat ja
työn tukijat.
Nimikkoseurakunnat: Pori-Teljä,
Keski-Pori, Anjalankoski, Jyväskylä Joutsa ja Alavieska
Rukousaiheena Ilkan ripuloinnin
syyn selviäminen ja paraneminen
Työmatkoja tulossa maaliskuussa
Indonesian Balille ja Thaimaahan
Mediakehityshankkeet Japanissa,
Kiinassa, Taiwanissa, Filippiineillä ja Indonesiassa
Radiokoulutus Thaimaassa ja Indonesiassa luterilaisten kirkkojen mediaihmisille.
Sansan tämän vuoden painopiste
on Aasian medialähetystyö.
Lisätietoja medialähetystyöstä:
https://sansa.fi/lahjoituskohteet/kastepohjat/

Ylä-ja alamäessä Aasiassa
Hyvää ystävänpäivän jälkeistä viikkoa. Ensimmäinen vuotemme Aasiassa on takana. Pohdimme yhtenä päivänä arkeamme ja mitä kaikkea
vuoden varrella on tapahtunut. Singaporessa on hyvä asua ja myös
hengittää sekä lentomatkat ympäri Aasiaa ovat lyhyet. Ilmansaasteet
eivät pahemmin elämää täällä vaikeuta. Elämme Aasiassa tällä hetkellä monsuunikauden loppupuolta, maaliskuussa alkaa mangokausi.
Herkullinen mangohedelmä on silloin edullisimmillaan.
Päällimmäisenä monella teistä on varmasti huoli meistä ja miten korona virus meihin täällä vaikuttaa. Suomesta on välittynyt tietoa, että
rukoilette puolestamme, kyllä se on siltä tuntunutkin. Lämmin kiitos!
Singaporen terveysviranomaiset seuraavat tarkkaan ja tiedottavat koronaviruksen (2019-nCoV) muutoksista. Seuraamme myös ulkoministeriön matkustusohjeita. Noudatamme toki paikallisten viranomaisten
ohjeita hakeutumaalla lääkärin hoitoon, jos oireita ilmenee.
Ilkka sai heti alkuvuodesta jonkun pöpön paikallisesta ruoasta. Ripulointi on jatkunut kuusi viikkoa. Vakuutuslääkäri teki päätöksen, että
mies tutkitaan ja hoidetaan, koska tilanne on akuutti. Kun luet tätä
kirjettä tähystys tutkimus ja hoito sairaalassa on takanapäin. Odotamme tutkimustuloksia muutaman viikon päästä.

Siltojen rakentamista
Ilkka oli vatsataudista huolimatta työmatkalla Indonesiassa Pematan
Siantarin kaupungissa 6-7.2. Vaikka lääkäri olisi jo siirtänyt osastohoitoon sairaalaan. Tätä tapaamista luterilaisten kirkkojen edustajien ja
FEBC Indonesian edustajan kanssa on valmisteltu lähes kaksi vuotta.
Tapaaminen oli hyvin onnistunut ja rohkaiseva. Keskusteluiden pääpaino kääntyi radiotyön ja sosiaalisen median hyödyntämiseen.

Indonesian luterilaisten kirkkojen viestinnästä vastaavat neuvottelemassa yhteistyöstä FEBC Indonesian ja Sansan kanssa. Ilkan
vasemmalla puolella LML Indonesian pääsihteeri Basa Butabarat ja oikealla puolella FEBC Indonesian varajohtaja Jimrie Efraim.

Erityisesti HKBP kirkon omistamalla yliopistolla ollaan halukkaita koulutusyhteistyöhön, sekä toivotaan oman radioaseman rakentamisesta FEBC
Indonesian opastuksella.

Tavoitteena evankeliointi

Ulkoilmajuliste Indonesiassa kutsuu kirkkoon.

Thaimaan lut.kirkon piispa Amnuay
Yodwong toivoo radiokoulutusapua FEBC
Thaimaalta.

Rankkasateet saavat Singaporessa tulvakanavat hetkessä vilkkaiksi joiksi.

Luterilaisia kirkkoja on Indonesiassa kaikkiaan 13. Yhteenlaskettu jäsenmäärä on 6.1miljoonaa. Toiminnassa mukana on arviolta 8 miljoonaa ihmistä.
Pematan Siantarin kaupunki on Indonesian luterilaisuuden keskus. Kaikkien
isoimpien kirkkojen päätoimistot sijaitsevat kaupungissa. Myös kirkkojen
kolme teologista instituuttia ja yliopisto sijaitsevat kaupungissa. Alue on
ollut aiemmin 100% kristittyjen asuttama. Nykyisin 50% asukkaista on muslimeja sekä kaupungissa on yli 40.000 asukkaan kiinalaisyhteisö, mikä on
tuonut buddhalaisuuden näkyvästi katukuvaan. Kaupungin väkiluku on noin
250.000 asukasta.
Thaimaassa tuulee ja tapahtuu
Tammikuussa Ilkka oli neuvottelussa Bangkokissa, miten Thaimaan luterilainen kirkko voisi hyödyntää median mahdollisuuksia Thaimaassa. Neuvottelun tavoitteena oli esitellä FEBC Thaimaa piispalle, miten nämä kaksi
kansallista toimijaa voisivat yhdessä auttaa toisiaan ja tehdä mediayhteistyötä. Alku oli hyvin rohkaiseva. Keväälle sovittiin Lua-heimokielen vapaaehtoisille radiokurssi FEBC:n toimesta. Sen jälkeen katsotaan muu yhteistyö.

Avautuneita ovia
Jumalan huolenpidon olemme konkreettisesti huomanneet neuvottelujen
sujumisena, asiat ovat edenneet ja siltoja olemme saaneet rakentaa eri
lähetysjärjestöjen ja kirkkojen välillä. Kaikki ei kuitenkaan ole aina mennyt ”putkeen”, mutta olemme kokeneet, että meistä on monella tasolla
pidetty huolta. Luottamus pohjavireenä säilyy. Sen turvin olemme liikkeelle lähteneet ja liikkeellä olemme yhä.

Lenkkipolulla tulee vastaan mm. pitkähäntäapinoita. Vikkeliä taskuvarkaita.

Kristittynä buddhalaisessa maassa

Yhteistyöstä ja
esirukouksista kiitollisena.

Ilkka ja Päivi
Lahjoita Kastepohjien
mediatyölle Aasiassa:
FI37 5062 0320 0320 18
Viite: 4444 11019

Kuvassa oikealla on Kamolthip Prapunpongin
Thaimaasta. Hän vierailee 20.2.-6.3.2020
Suomessa. Buddhalaiseen perheeseen
syntynyt Kamolthip sairasti lapsena polion
koska se oli ”kirous” edellisestä elämästä.
Miten hän löysi Kristuksen ja nyt työskentelee FEBC-Thaimaan ohjelmatoiminnan ja
kuuntelijapalvelun päällikkönä. Tule kuulemaan lisää mediatyöstä Thaimaassa. Lisätietoja vierailupaikkakunnista Sansan sivuilta.
https://sansa.fi/?s=Kamolthip+Prapunpong

Evankeliumi Aasiaan median välityksellä!

Sansa (Medialähetys Sanansaattajat)
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää
p. 019 457 7700 sansa@sansa.fi
sansa.fi, rkk-sansa.net/kuuntele/
domini.life, toivoanaisille.fi

