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FEBC:n joulua Aasiassa
Viime viikolla palasin joululomalta Moskovasta. Siellä vielä joulu jatkuu
tammikuun loppuun asti. Venäläisille se meidän joulunaikamme ei ole se
paras juttu, vaan uudelta vuodelta alkaa juhlinta, joka jatkuu Novij Godomina
tammikuun 7-8 päivän tienoilta aina tammikuun loppuun asti. Lumen
suhteen olin oikeassa paikassa. Minä kun rakastan talvea, sain kokea sitä
Novij Godomina Moskovassa.
Perheemme oivallisena oppaana oli venäjän kieltä puhuva poikamme Mikko.
Ilman häntä emme olisi voineet perheenä seikkailla museoissa, oopperassa,
sirkuksessa, baletissa ja luistinradalla. Metrossa matkailu olisi kenties
onnistunut. Moskovan Metro onkin todella kaunis vaaleine tunneleineen,
joista joissakin löytyy taidetta, maalauksia ja veistoksia.
Venäjän naapurimaassa Mongoliassa perheradion väki tarjosi joulun alla
paikallisille iloisia yllätyksiä. Eräs projekti oli kivihiilen jakaminen. Sitä
käytetään monessa taloudessa vielä lämmittämiseen ja ruuan
valmistamiseen. Valitettavasti kivihiilen poltto aiheuttaa Ulaanbaatariin
paljon saastetta ja sen myötä terveysongelmia. Seuraavalla sivulla on kuva
yhdestä perheestä, jonka luona WIND-FM:n väki vieraili joulun alla.
Perheradio WIND-FM:n toinen projekti oli ’Anna isille hali’, jonka
tarkoituksena oli oppia osoittamaan hellyyttä perheen isille.
FEBC-Kirgisia sai oivan joululahjan, kun heille myönnettiin kuudennen FMaseman lupa Kirgisiaan (FM 88.4). Uusi asema on etelässä Kirgisian
toiseksi suurimmassa kaupungissa Oshissa. Alue on islamistinen, ja siellä
on myös paljon rikollisuutta ja huumeliikennettä. Oshin aseman avulla
saavutetaan myös Uzbekistanin laaksoa.

Figure 1 Kamerunin tiimini jäsen
Jack Ekwe Kingue, 43 (ylinnä
kuvassa) menehtyi 16.1. leikkauksen
jälkitilaan. Rukoillaan hänen
vaimonsa ja 3-vuotiaan poikansa
puolesta, että Jumala auttaa heitä.

FEBC-Thaimaan kuuntelija kiittää raamattukirjekurssista, jonka avulla hän
on oppinut tuntemaan Jumalaa…’Ennen kirjekurssia en oikeastaan tuntenut
Jumalaa. Nyt minulla on aikaa oppia tuntemaan Jeesusta. Olen alkanut
rakastaa häntä, uskoa ja luottaa häneen. Nyt minun perheeni, isäni, äitini ja
nuorempi veljeni ovat ottaneet Kristuksen vastaan. Vaikka vankila
kuulostaakin kärsimyksen paikalta, jossa ei mitään hyvää ole, minä olen
löytänyt rauhan ja paljon ystävyyksiä, joita Herra on antanut minulle. Pian
vapaudun täältä. Sitten voin mennä ja kertoa siitä mitä olen kokenut ja
oppinut Jumalasta. Kiitos FEBC hyvistä raamattutunneista.’

Kamolthip vierailee kanssani:
25.2. Ripari Keuruulla
26.2. hartaudet Kinkomaan ja Muuramen
Hoitokodeissa
26.2. klo 18 Toivakka
27.2. klo 13 Kangasniemi
28.2. klo 13 Piinkatu 14, Säynätsalo eli
Meillä kotona
Tervetuloa!

Figure 2. WIND-FM projektissa
kannustettiin halaamaan isiä.

Figure 3. Kamolthip saapuu Suomeen
20.2. ja viipyy 6.3. asti

Figure 1 Krusa-FM radioi Phnom Penhissä pidetyn evankeliointitapahtuman
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Kambodzan pääkaupungissa Phnom Penhissä oli joulukuussa Billy
Graham -järjestön organisoima evankeliointitapahtuma. Kaikkiaan 23 000
kambodzalaista tuli isolle stadionille kuulemaan evankeliumia. FEBC:n
paikallisradio Krusa-FM oli mukana radioimalla tapahtuman, tarjoamalla
sielunhoitoa, haastattelemalla osallistujia ja pistämällä sisältöä
facebookiin. Nyt sitten on tärkeää, että ne reilut tuhat henkeä, jotka
antoivat elämänsä Kristukselle, löytävät seurakuntayhteyden ja pääsevät
kristityn kasvun alkuun.
Saat oppia lisää Thaimaan radiotyöstä helmikuun lopulla. FEBCThaimaan radioasemalta tulee tuottaja Kamolthip Sansaan ja Suomen
seurakuntiin vieraaksi. Minä saan emännöidä häntä viikolla 9.
Toivottavasti pääset mukaan edes johonkin tilaisuuteen. Tilaisuudet,
joissa olen Kamolthipin kanssa, on listattu tämän sivun vasemmassa
yläkulmassa.
Tuhannet kiitokset tuestasi elopellolla! 1 Joh.1:3 -terveisin Eila
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