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Jumalalle kiitos terveydestä,
emme ole sairastuneet koronavirukseen tai denque kuumeeseen.
Jumalalle kiitos uusista nimikkoseurakunnista ja työn tukijoista!
Nimikkoseurakunnat: Pori-Teljä,
Keski-Pori, Anjalankoski, Jyväskylä, Joutsa ja Alavieska
Kiitos että yhteistyökumppaniemme työntekijät Aasiassa eivät ole sairastuneet koronavirukseen.
Rukousaiheena Päivin alaselkä
Kiitollisena, olemme saaneet
etuoikeuden palvella Jumalaa
Kaakkois-Aasiassa.
Filippiineillä ja Indonesiassa älypuhelinsovellusten valmistuminen ja Kiinan sovelluksen markkinointi.
Luterilaisten kirkkojen mediahankkeet Thaimaassa ja Indonesiassa.

Karanteenissa
Olemme viettäneet pääsiäistä kotioloissa Singaporessa. Uudet viranomaismääräykset astuivat voimaan huhtikuun alussa. Ne rajoittavat liikkumista
kaupungissa, ulkoilla saa, kun muistaa turvavälit. On kehotettu kaikkia olemaan kotona. Ulos mennessä ja kaupassa käydessä on käytettävä maskia.
Ystävien luona emme saa vierailla. Kirkot, ostoskeskukset ja koulut ovat
kiinni, vain välttämättömimmät palvelut toimivat. Me voimme olosuhteisiin nähden hyvin. Etätöissä olemme nyt molemmat kotona.
Käytännössä olemme olleet karanteenissa jo useamman viikon, koska
Ilkka tuli työmatkalta Indonesiasta 14.3. Sen jälkeen kaksi viikkoa oli pysyttävä kotona ja viranomaismääräyksin lämpöä piti mitata kaksi kertaa
päivässä.
Kaikki nämä uudet rajoitukset johtuvat siitä, että kaikki Singaporessa eivät
ole totelleet terveysviranomaisten määräyksiä ja uusia tautitapauksia raportoidaan päivittäin. Satoja uusia tartuntoja on tullut viimepäivinä lisää.
Täällä suositaan nyt erilaisia digitaalisia videopuheluita. Jopa virtuaalisia
lounaita ja kahvihetkiä pidetään ystävien ja työtovereiden kanssa.
Työasiat hoidamme sähköpostitse tai videoneuvotteluin. Monet työasiat
ovat tällä hetkellä odottamassa pandemian laantumista ja rajoitusten purkamista. Asiantuntijat ovat arvioineet, että koronavirus kestää vielä pitkään, jopa vuoden. Tällä hetkellä koko Singaporea koskeva karanteeni kestää vähintään 7.5 asti.
Hyviä uutisia. Ilkka on parantunut pitkään jatkuneesta vatsataudista, kiitos rukoustuesta. Seuraava kontrolli on vuoden kuluttua. Päivillä sitä vastoin petti alaselkä kolme viikkoa sitten ja vaikeutti kävelyä. Kävimme ortopedin vastaanotolla, viipalekuvat ja röntgen on otettu. Vielä ei ole selvillä
korvaako vakuutus, koska akuutissa tilanteessa jouduimme menemään yksityissairaalaan. Alaselän kivun syy löytyi selkärangan fasettinivelestä,

Singaporen metroissa oli toissaviikolla kovin tyhjää. Nyt on kaikilla pakollisena kasvosuojien käyttö metroissa, busseissa ja ulkona liikkuessa.

jossa yksi nivelside on paksuuntunut ja se ahtauttaa juurikanavaa, vaikeuttaen myös kävelyä. Koskaan aiemmin selkää ei ole tarvinnut kuvata. Ortopedi oli hyvin huolissaan selästä. Päivillä on niin vahvat lääkkeet, että niillä
”elefanttikin” kaatuisi, muun muassa opiaatteja, jotka vaikuttavat keskushermostoon. Nyt on aloitettu selän kuntoutus OMT -fysioterapeutin kanssa Suomesta käsin live vastaanoton avulla. Täällä on kaikki hoitolaitokset kiinni, ainoastaan lääkäripalvelut ja sairaalat ovat auki.
Useimmat radioasemat Indonesiassa ovat
pienellä budjetilla tehtyjä.

Odotamme ja rukoilemme uutta herätystä
Indonesiaan.

Työmatkalla ennen matkarajoitusten alkamista ja rajojen sulkemista Ilkka
ehti osallistua Indonesiassa pidettyyn muslimityön konsultaatioon. Kolmen
päivän aikana vahvistui ymmärrys siitä, että Aasian muslimimaissa tapahtuu
paljon hyvää. Ihmisiä tulee uskoon viikoittain.
Muslimien kohdalla uskonetsimisen prosessi vie useita vuosia. Medialla on
oma roolinsa tässä työssä. Indonesiassa toimii noin 100 kristillistä radioasemaa. Osa asemista on taloudellisesti todella huonossa kunnossa. Osa on jouduttu myymään ja liian usein ostajana on ollut paikallinen muslimiyhteisö.
Kaikeksi onneksi Indonesiaan on perustettu kristillisten radioasemien liitto,
minkä tehtävänä on auttaa ja vahvistaa yhteistyötä, että jokainen radioasema
on taloudellisesti omavarainen ja myös vahva evankeliumin osalta.
Aasiassa Sansan mediayhteistyötahot ovat käytännössä siirtyneet työskentelemään kotoa käsin. Makuuhuoneisiin on rakennettu väliaikaisia kotistudioita. Osa jopa äänittää ohjelmat peiton alla, ettei kadun meteli kuulu äänityksessä. Työ ei siis ole pysähtynyt, vaan löytänyt uusia luovia tapoja.

Filippiineillä ryhmäkuva, 2 päivän työpajan
jälkeen. Rukoile, että sovellus valmistuu.

Helmikuussa saimme vieraita Suomesta.
Tyttäremme Jenna ja lapsenlapsemme Lukas.

Thaimaan ja Indonesian luterilaisten kirkkojen mediatyön yhteistyöneuvottelut saatiin juuri hyvälle alulle ennen pandemian alkua. Kuitenkin jatkoneuvottelut ja kohtaamiset siirtyivät tuonnemmaksi. Nämä ja monet muut suunnitelmat kasvattavat kärsivällisyyttä. Muista rukouksin yhteistyökumppaneitamme, jotka tekevät ohjelmia tai sosiaaliseen mediaan sanomaa hyvinkin
niukoissa olosuhteissa, mutta kuitenkin suurella sydämellä ihmiseltä ihmiselle.
Talven aikana on valmistettu mobiilisovelluksia Indonesiaan ja Filippiineille.
Alussa oletuksena oli se, että voimme nyt iloita niistä, mutta tekniset ongelmat ovat hidastaneet niiden valmistumista, sekä se, että pandemian vuoksi
useissa työyhteisöissä olemme etätöissä ja rajat ovat kiinni. Rukoile viisautta
ratkaista ongelmat.

Sydämen hiljaisuudessa Jumala puhuu

Yhteistyöstä ja
esirukouksista kiitollisena.

Ilkka ja Päivi

Uutiset ja somepäivitykset hallitsevat elämää ja pitävät meidät hiljaisina koronavirus pandemian keskellä. Rukoillaan yhdessä koronavirukseen sairastuneiden puolesta, Suomen puolesta, rukoillaan koko maailman puolesta.
Maailma ei ole enää sama, kuin ennen. Mitä suuri Jumalamme haluaa meille
puhua? Ohessa Nina Åströmin laulun sanoin: Anna kaste Jumalan, virvoittamaan kuiva maa. Avoin taivas - lauluja evankelista, runoilija Hilja Aaltosen
sydämeltä.
https://www.youtube.com/watch?v=9tOXWU6kT6w&t=388s

Siunausta sinun arkeesi.

Evankeliumi Aasiaan median välityksellä!
Lahjoita Kastepohjien
mediatyölle Aasiassa:
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