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Työkauden päättyessä

Eeva ja Jari Vähäsarja

Uskomatonta kuinka nopeasti aika kuluu. Vastahan tulimme tänne ja
nyt alkaa työkausi olla lopuillaan. Vielä kuitenkin on kaikenlaista
kiirettä ennen Suomeen paluuta toukokuun puolivälissä. Työkausien
välinen jaksomme kestää nelisen kuukautta eli syyskuun lopussa
palaamme takaisin tänne Itävaltaan.
Muun muassa NPC eli National Partners Conference huhtikuussa
Bratislavassa aiheuttaa vielä kiireitä. Osanottajamäärä on noin 120 ja
Sansastakin tule työtovereitamme verkostoitumaan sinne.
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Hanna-työn uutisia
Edellisessä kirjeessä kerroimme Eevan matkasuunnitelmista.
Maaliskuun alkuun sijoittunut Portugalin matka oli mielenkiintoinen.
Hanna-työ tunnetaan hyvin Portugalissa, sillä Naiset toivon lähteelläohjelmia lähetetään siellä 11 radioasemalla ja lisäksi Belgiassa ja
Yhdysvalloissa alueilla, joissa on runsaasti portugalilaisia siirtolaisia.
Hanna-työn portugalilaiset vastuuhenkilöt ovat verkostoituneet
hienosti; työstä kerrotaan säännöllisesti mm. kansallisen
televisiokanavan uskonnollisia aiheita käsittelevässä ohjelmassa.
Kaikkein tärkeintä matkassa oli kuitenkin tutustua henkilökohtaisesti
Saraan, Soniaan ja Leviin, jotka ovat kahdeksan vuoden ajan
uurastaneet radio-ohjelman ja Hanna-rukousliikkeen parissa ja
Jumala on siunannut heidän työtään.
Pian Portugalista tulon jälkeen lähdimme viikonlopun ajaksi
Kroatiaan. Sansan lähetystyöntekijä Elina Braz de Almeida oli
kutsunut Kroatian Hanna-koordinaattorin Lidija Edelinskin, TWR
Kroatian johtajan Damir Florjanicin, työtoverimme Rachel Chonkan
ja meidät vierailulle seurakuntaansa Kutinan kaupunkiin. Eeva piti
Kroatian Hanna-työn suunnittelukokouksen Lidijan, Damirin ja
Rachelin kanssa. Sen jälkeen mietimme yhdessä Elinan kanssa voisiko
hänen seurakunnastaan löytyä vapaaehtoista Lidijan avuksi.

Elina ja Eeva esittelevät Hanna-työtä Kroatian Kutinassa

Iltapäivällä saimme vielä esitellä Hanna-työtä seurakunnan
naistenpiiriläisille. Lidija kertoi Hanna-työstä Kroatiassa ja Eeva
Elinan tulkkaamana siitä, mitä Hanna-työ sisältää. Illalla saimme
vielä osallistua Elinan puolison Thiagon pitämään nuorteniltaan! Oli
avartavaa nähdä maantieteellisesti lähimmän Sansa-kollegamme
työtä.
Tekniikkaa

Mediakoulutusta studiossamme

Perhe taas
hetken
aikaa
yhdessä

TWR:n White Label-mobiilisovellusta ollaan päivittämässä, siihen
tulevat uutena audio- ja videostreamingominaisuudet. Moni
partneriorganisaatio odottelee omaa sovellustaan, joiden
muokkaaminen voidaan aloittaa päivityksen jälkeen. Kansallisten
yhteistyöorganisaatioiden kokouksessa huhtikuussa todennäköisesti
useammatkin partnerit haluavat omat sovelluksensa omalla
sisällöllään. Perussovelluksesta on nopeaa ja huokeaa muokata
kullekin organisaatiolle omannäköinen applikaatio.
Pakolaissovelluksesta saatiin ensimmäinen versio käyttöön jokin aika
sitten. Siinä on nyt sisältönä erityisesti pakolaisille poimittuja jaksoja
olemassa olevista arabiankielisistä Toivoa Syyriaan- ja Naiset Toivon
Lähteellä-ohjelmista. Pian saadaan farsinkielistä sisältöä mukaan ja
myöhemmin varta vasten pakolaisille tehtyjä ohjelmia heidän
elämäntilanteeseensa.
Pääsiäisenä koko perhe yhdessä

Pakolaissovellus

Saimme pitää tyttäriämme luonamme viikon verran pääsiäisenä.
Teimme muutamia päivän retkiä lähiseuduille nauttien kauniista
maisemista ja viihtyisistä vanhoista kaupungeista.
Kylässämme on ristintie, jossa on neljätoista asemaa muistaen
Kristuksen matkaa Golgatalle. Kuljimme sen ylös kukkulalle lukien
jokaisessa pisteessä Raamatusta aina kyseisen kohdan. Eräänlaista
hengellistä ulkoilua siis.
Jeesus ilmestyi oppilailleen kuolemansa jälkeen ja sanoi sanat, jotka
on tarkoitettu myös meille:
”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
(Matt 28:20)
Siunausta alkavaan kevääseenne,

Eeva ja Jari
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