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Kiitos – ja rukousaiheita:
- Olemme kiitollisia siitä, että jouluksi saimme
lähes koko perheen kokoon Kyprokselle
koronapandemiasta huolimatta. Esikoisemme
tosin joutui viettämään 7 päivää hotelli-

Luvanvaraista elämää Kyproksella
Kuluva vuosi 2021 näyttää muotoutuvan hyvin pitkälle edellisen vuoden kaltaiseksi.
Ainakin kun puhutaan koronarajoituksista Kyproksella. Ravintolat ja kahvilat
sulkeutuivat jo marraskuussa, ja öinen ulkonaliikkumiskieltokin jatkuu toistaiseksi
klo 21 ja 05 välillä. Kaupat suljettiin joulua edeltävällä viikolla ja kauppiailla jäi
joulumyynti saamatta. Kun sama tapahtui ennen viime pääsiäistä, on monien
taloudellinen ahdinko väistämätön. Joulukirkot ja ortodoksien suuri juhla loppiainen
veden siunauksineen peruttiin - tosin muutamissa kaupungeissa kirkot ovat
järjestäneet salaa jumalanpalveluksia ja poliisi on heitä siitä sakottanut. Kirkon
ulkopuolella on ollut luvallista höristellä korviaan, sillä kirkon ovet pidetään yleensä
auki toimitusten ajan.
Joulun jälkeen Kyproksella palattiin tekstiviestillä haettavaan lupakäytäntöön.
Talosta poistuessa pitää tekstarilla hakea lupa mennäkseen vihannesostoksille
Lidliin, pyöräilemään tai kävelylle oman läänin alueella ... Yksi lupa on voimassa
kolme tuntia, ja päivässä lupia saa hakea enintään kaksi. Lentoja Kyprokselle on aika
vähän ja ulkomaanposti ei kulje juuri ollenkaan.

karanteenissa, koska säännöt niin sanoivat
kaikille Englannista tulijoille.

- Olemme kiitollisia siitä, että Roy on pystynyt
matkustamaan Kyproksen ja Afrikan väliä
rajoituksista huolimatta.

- Kiitämme siitä, että vaikeuksien keskellä SAT-7
ohjelmat ovat tavoittaneet entistä enemmän
ihmisiä, kun ihmiset hakevat lohtua
yksinäisyyteensä, ja vastauksia elämän ja kaiken
tämän tarkoitukseen.

- Rukoile Sirpa ranteen kroonistuneen
jännetuppitulehduksen parantumista.

Hallituksen säännöt eivät täällä ole kohdelleet kaikkia tasapuolisesti; jotkut kaupat
ovat saaneet olla auki, kun taas toiset eivät. Itselleni ei mahdu tajuntaan se, että
kukkakaupat ovat auki, mutta ruokakaupasta ei saa ostaa lämmitintä, kenkiä tai
kännyn virtalähdettä. Koska se ei ole välttämätön tarvike, niin kuin ruoka ja lääkkeet.
Ja ilmeisesti kukat. Limassolissa ja Nikosiassa on ollut välillä jonkin sortin mielenosoituksia liikkumisrajoituksiin liittyen, ja roskiksia on polteltu.

Mongolian radioasema sai taas tunnustusta

Iloksemme kuulimme Mongoliasta, että Perheradioaseman radiotoimittaja B.
Bayasgalan on saanut arvostetun, Mongolian journalistiliiton myöntämän vuoden
toimittajapalkinnon. Bayasgalan tuottaa ja juontaa esimerkiksi Sansan tukemaa
psykologista Elämän solmu -perheohjelmaa. Viime syksynä ohjelmassa käsiteltiin
mm. yksinäisyyttä ja parisuhdeongelmia. Kriteereinä palkinnon saamiseen olivat
oikeudenmukaisuuden edistäminen ja paikallisten yhteisöjen sosiaalisen aseman
parantaminen. FEBCin perheradioasema on Sansan yhteistyökumppani.

B. Bayasgalan vastaanottamassa vuoden radiotoimittajan palkintoaan
Ulaanbaatarissa, kuvat FEBC Mongolia

Palautetta SAT-7 ohjelmista:

’Heidän kengissään’ tukee etäopiskelun eri osapuolia

Kuten myös Kyproksella, koulut ovat monessa Lähi-idän maassa siirtyneet taas
etäopetukseen. SAT-7 on huomioinut tämän myös ohjelmissaan. Uusi ohjelma
’Heidän kengissään’ on tarkoitettu sekä opettajien, oppilaiden että vanhempien
yhteiseksi tueksi, että he ymmärtäisivät paremmin toisiaan ja toistensa ongelmia
etäopiskelussa. Alakoululaisten opetusta on myös etänä arabiaksi. Se on avuksi
monille, joilla ei ole mahdollisuutta seurata kotoa koulun etäopetusta. Monilta
puuttuu hyvä nettiyhteys sekä tietokone tai älykänny.
Seksualisuudesta, hyväksikäytöstä, kiusaamisesta, peloista, sekä ongelmista
vanhempien kanssa on usein vaikea puhua. Kasvojen säilyttämiseksi SAT-7 KIDS
-kanavalla on myös vatsastapuhuja (Mr. Flex), joka kahden nuken kautta
keskustelee nuorten katsojien kanssa ja vastaa heidän kysymyksiinsä. Vaikeista
asioita on helpompi puhua nuken suulla (kuva alla).
“Soitan teille säännöllisesti, joskus
soitan myös suoriin lähetyksiinne. Pidän
siitä, miten juontajanne keskustelevat
soittajien kanssa, eikä ole väliä millainen
koulutustausta soittajalla on. He haluavat
kuunnellla meitä kaikkia. Katson kaikki
suorat ohjelmanne, sekä opetukselliset
ohjelmat ja elokuvia. Joskus katson jopa
4-5 tuntia päivässä kanavaanne. Minulla
ei ole muita kristittyjä ystäviä, ei edes
Raamattua." (Kuvituskuva)
– Katsoja Iranin maaseudulta

Katsojat hakevat enemmän sisältöä elämäänsä

Kirkkojen ollessa suljettuna kristittyjen hengellinen elintila on kaventunut
entisestään. Kanavien hengellinen ohjelmasisältö täyttää tätä tyhjiötä. SAT-7
ohjelmat tavoittavat katsojia yhä enemmän sosiaalisen median alustojen (FB,
mobiilisovellukset, YouTube, Insta ... ) välityksellä. Ihmisillä on rajoitusten vuoksi
enemmän aikaa ja tarvetta surffata nettiä ja katsoa TV:tä. Vuoden 2020 aikana
SAT-7 katsojaluvut nousivatkin lähes kolmanneksen. Monille katsojille SAT-7
ohjelmat ovat sekä psykologisen että hengellisen tuen lähde. Ohjelmat opastavat
ja antavat hyödyllistä tietoa itse pandemiasta ja terveydestä yleensäkin.

Tekstareilla haettuja lupia kännyssäni
päivittäiseen ulkoiluun ja asiointiin
kaupoissa ym. Tämä systeemi on
käytössä Kyproksella ja se jatkuu
toistaiseksi.

Koronavapaata kevättä ja
siunausta teille kaikille!
Sirpa
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Katsoja (Riad) Tuniasta sanoo: - Vapaat sielut -ohjelma on vaikuttanut
elämääni suuresti. Ihmiset jakavat ohjelmassa omia kokemuksiaan siitä, miten he
ovat kokeneet Jumalan ihmeellisen läsnäolon elämässään. He puhuivat ohjelmassa
Jumalasta, jota en tuntenut. Nyt kaksi vuotta myöhemmin kun katson samaa
ohjelmaa, olen antanut oman elämäni Jeesukselle. Olen kiitollinen siitä, että Jumala
johdatti minut SAT -7 kanavan äärelle.

Rokotteita odotellessa

Koronarajoituksista huolimatta Roy onnistui lentämään töihin Ugandaan ja
joulun jälkeen Liberiaan, missä MAFfilla (Lähetyslentäjät) on ollu kova pula
lentäjistä. Koronatikkua on laitettu nenään ahkerasti tullessa ja mennessä joka
maassa. Kyproksella testaus on tehty helpoksi; ilmaisia pikatestauspaikkoja on
joka kaupungissa. Maahan tullessa testi on ilmainen, kiitos Kyproksen valtion.
Maasta lähtiessä 65 euron PCR -testin saa helposti jonottamatta, ja tuloksen
seuraavana päivänä. Rokotteita ei ole vielä tarpeeksi, mutta maaliskuun lopun
tavoite on 100,000 rokotettua. Maan väkimäärä on 1,2 miljoonaa.
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