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Mongolian hiljainen viikko
Hiljainen viikko täällä Mongoliassa on kirjaimellisesti hiljainen. Useat
mongolikirkot ovat jo helmikuulta lähettäneet jumalanpalvelukset ja
Raamatun opetustuokiot YouTuben tai Facebookin suljettujen ryhmien
välityksellä. Palmusunnuntain saarnan piti kirkkomme pastori
Facebookin kautta Filippiineiltä, ylistysmusiikin oli lähetykseen tehnyt
mongolialainen kristitty pariskunta Ulaanbaatarista käsin.
Virusepidemian taloudelliset vaikutukset näkyvät myös Mongoliassa
lomautuksina ja työttömyytenä, sekä tuotannon ja viennin
supistumisena. Parlamenttivaalit ilmeisesti pidetään kuitenkin ajallaan
kesäkuun lopulla. Koulujen on lupailtu aukeavan huhtikuun lopussa.

Rukous- ja kiitosaiheita:
❖

❖

❖

Sansarmaa, yksi radiotalon
johtohenkilöistä on äitiyslomalla, ja
kaksosten pitäisi syntyä toukokuun
alussa. Rukoile hänen puolestaan.
Kiitämme siitä, että kaksi
Lähetyslentäjiltä työttömäksi
jäänyttä työntekijää on sanut
työpaikat. Töiden aloittaminen tosin
siirtyy kunnes koronarajoitukset
puretaan.
Radiotalon johtoon Ulaanbaatarissa
on nimetty Bogii. Rukoile hänen
puolestaan tässä uudessa
tehtävässä.

Täällä FEBCin Perheradioasemalla henkilökunta siirtyi työskentelemään
kotoa käsin jo helmikuussa. Suorissa radiolähetyksissä jaetaan myös
COVID-19 viruksen tartunnan ehkäisyyn tähtäävää tietoa kuuntelijoille.
Heitä neuvotaan seuraamaan vain WHOn sekä terveysministeriön
ohjeita, sekä välttämään väärän tiedon ja huhujen levittämistä. Monille
tilanne saattaa olla stressaava, ja ajatusten siirtämiseksi muihin asioihin,
radiokanavalla on keskusteltu paljon myös kirjallisuudesta ja jaettu
kristillisiä kirjasuosituksia. Huhtikuun alusta on alettu pikkuhiljaa
palaamaan taas toimistorutiineihin, etätyö jatkuu yhä osittain.
Mongolian valtio on tehnyt seitsemän evakuointilentoa ja hakenut kotiin
mongoleja Japanista, Koreasta, Berliinistä, Moskovasta ja Istanbulista.
Kaikki tulijat on asetettu karanteeniin ja testattu viruksen varalta.
Kuvassa tuottajamme Chaya valvomassa suoraa lähetystä studiolla.
Hän kertoo että suoriin lähetyksiin lisätään puolen tunnin välein
koronainfoa.

Yksi radioasemamme vakituisista
kuulijoista on isoäiti, joka tässä
kuvassa ompelee kankaisia
kasvomaskeja lapsilleen ja
lapsenlapsilleen. Samalla hän
kuuntelee äideille suunnattua
Raamatunopetusohjelmaa vihreällä,
aurinkokäyttöisellä Galcom radiolaitteellaan.

Mongoliassa on alettu hoitaa virustartunan saaneita japanilaisella
Avigan anti-influenxa lääkkeellä ja sen on sanottu olevan tehokas.
Toistaiseksi kaikki tartunnat ovat tänne tulleet maan ulkopuolelta
maahan palaavien tuomina.
Alla kuvassa Zolaa juontamassa perheen äideille suunnattua MOM -ohjelmaa.
Myös tässä ohjelmassa annetaan kuulijoille koronatietoutta ja opastetaan
terveelliseen syömiseen ja stressittömyyteen, jotta immuniteetti pysyisi hyvänä.

Radioaseman sosiaalisen median
sisällön tuottaja Bilgee viettää
vapaapäivää valmisten mongolialaisia
lihanyyttejä. Samalla hän kuuntelee
radiosisältöjä vihreällä Galcom radiolaittellaan.
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Ps. 46:2 Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Se
tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat meren
syvyyksiin.
Siunattua Pääsiäistä teille kaikille!
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