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Kiitos- ja rukousaiheita:
- Intian arviointiprojektin
data saapui joulukuun
lopussa – viisautta
analysointiin
- Äitini siirtyi ajasta
iäisyyteen joulun
jälkeen 27.12.
Hautajaiset olivat 7.1.
- Työtä on paljon:
viisautta jakaa sitä
sopivasti ja etsiä
lisäresursseja
- Amarsanan uuden
ohjelman puolesta
että se puhuttelee
mongolialaisia miehiä,
ja Bayasgalanin
nuorten ohjelman
puolesta
- Varjelusta kevään
useisiin reissuihin

Figure 1 Äitini Sirkka Romo suosikki
Amerikan unelmavävynsä kanssa
marraskuussa 2016 Kangasniemen
terveyskeskuksen hoivaosastolla

Surua ja iloa
Kuten edellisessä kirjeessäni kerroin, äidin ihokuolio eteni ja hän
menehtyi varvaskuolion aiheuttamaan sepsikseen heti joulun
jälkeisenä arkipäivänä. Hän aivan kuin jaksoi tsempata jouluun, sen
odotukseen. Joulukorttien kirjoitus, joululaulujen laulaminen,
adventtikalenterin avaamiset, ne kaikki siivittivät joulun odotusta, ja
vierailua omassa kotona jouluaattona. Rukouksin hänet siunasin ja
pyysin Jeesusta ottamaan hänet syliinsä. Tässä luottamuksessa nyt
elän, äitiä kuitenkin täällä maan kaivaten.
Hautajaiset olivat monen osallistujan mielestä lämminhenkinen
tilaisuus. Niistä jäi hyvä mieli. Oli ilo tavata sukulaisia kaukaakin.
Pikkuserkkuni Jorma Lahikainen muistutti siitä, että äitini kuului siihen
sukupolveen jotka fyysisesti ja hengellisesti ovat olleet Suomea
rakentamassa. Meidän tehtävänä on nyt ottaa tuon edellisen
sukupolven viestikapula. Siinä esirukous on tärkeää.
Jorma haastatteli minua muuten Alpha-tv:n Rukousruutu –ohjelmaan
marraskuussa. Haastattelu löytyy YouTubesta
https://www.youtube.com/watch?v=2ZTx3pK-P00&t=436s
Kuvassa alhaalla olen IRR-TVn studiossa Jorman kanssa.
Ennen joulua tein koulutusten arviointeja Kambodzaan ja Mongoliaan.
Viime keväänä Bangkokissa järjestetyn digitaalisen median
koulutuksen satoa evaluoin haastattelemalla siihen osallistuneita
työntekijöitä, joitakin skypellä, ja toisia taas kirjallisesti.
Kambodzalaiset ja kirgizialaiset empivät englannin kielisen puheen
tuottamisessa, joten he mielellään lähettivät arviointinsa sähköpostitse.

Figure 2 WIND_FMn Amarsanaa,
Sansarmaa ja Bayasgalan keskustelevat
kanssani Skypen välityksellä.

Figure 3 Immanuel perheineen Barodassa

Figure 4 Mikko ja Miia Piinkadulla

2017 AIKATALUA:
Sansa on mukana Kirkkopäivillä
19-21.5 Turussa. Se on yksi
Reformaation merkkivuoden
päätapahumista.
Nuoret: Summer Mission school
Kroatiassa heinäkuussa 2017. Voit
oppia uutta mediasta ja
lähetystyöstä Petteri Rantamäen ja
Thiago Barz de Almeidan johdolla.

Tule mukaan!

Mongolialaiset sen sijaan keskustelivat kanssani Skypessä (kuvassa
2). Sansarmaa tulkkasi, jos Amarsanaa tai Bayasgalan eivät
muistaneet jotain sanaa englanniksi. He oppivat eniten digitaalisesta
koulutuksesta sosiaalisen median ja varsinkin facebookin sisältöjen
tuottamisesta. Amarsanaa taas aloitti uuden, Valitusvirsiin pohjautuvan
ohjelman miehille. Sen mottona on ’Huomenna kuolemme – olkaamme
siis viisaita. Ohjelman kesto on 6 min, ja se lähetetään neljästi viikossa
kaksi kertaa päivässä, klo 12:40 ja 15:30. Sen tarkoitus on puhutella
maaseudun ei-kristittyjä miehiä. Se löytyy myös webistä,
itgelradio.com –sivustosta. Rukoillaan siis että Amarsanan sanat
puhuttelevat mongolialaisia miehiä.
Bayasgalan on aloittanut uuden nuorten Elämän solmu -ohjelman,
jonka kuuntelivat tapaavat toisiaan radioasemalla kokoontuvassa
’Valmiina elämään’ –klubissa. Ryhmällä on myös oma FB-sivusto.
Sain Intian aineiston työpöydälleni hyvin koodattuna joulukuun
viimeinen päivä. Immanuel, TWR-Intian Gujaratin työntekijä (kuvassa
3), oli tehnyt hyvää työtä. Kuluneina viikkoina olen sitä työstänyt
Excelillä. Tehokasta SPSS-tilasto-ohjelmaa minulla ei enää ole
käytössä koska en ole yliopiston kirjoilla. SPSSlla analysointi oli
nopeaa, mutta kyllä Excelilläkin tuloksia tulee.
Kaiken kaikkiaan kouluttamani bhilin-, gamitin- ja kuknankieliset nuoret
tekivät 585 haastattelua. Haastattelujen avulla pyritään arvioimaan
miten nämä Sansan tukemat ohjelmat ovat olleet auttamassa
intialaisia. Tutkimuksen tulokset julkaisen helmikuun lähettäjäkirjeessä.
Tuloksissa tulee esille raamattu-keskeisyys – se mikä saa kasvamaan
kristittynä, sekä nyt että tulevaisuudessa, on raamattu. Elikkä
hengelliset ohjelmat osoittavat raamatun suuntaan. Tämä
raamattukeskeisyys sopinee oikein hyvin Sansan strategiseen
suuntaan.
Radion ohella haastatellut olivat tutustuneet Jeesukseen elokuvan ja
television välityksellä, tai tapahtuman kautta.
Ihmisistä puolestaan useinmiten mainittiin ’sukulainen’ tai ’kyläläinen’
sellaiseksi joka on kertonut Jeesuksesta. Seuraavaksi useiten
mainittiin ’ystävä’ ja ’evankelista’.
Tapahtumia perheessä:
Kevääksi Miia muutti Tampereelle kevääksi töihin, ja Mikko menee
vaihtoon Venäjän Kauko-Itään, Vladivostokiin (aika hauska juttu – hän
opiskelee Kauko-Idän yliopistossa ☺. Perheessämme kaukoitäisyys
lisääntyy). Patrick jää kotiin hoitamaan kissoja, kun minä lentelen
USAn, Etelä-Korean ja Keski-Euroopan välillä.
Merkityksellistä ja tarkoituksellista elämää Jeesuksessa
toivottaen,
Ja tuestasi kiittäen,
Eila Murphy
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