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Kiitos- ja rukousaiheita:
- Intian arviointiprojekti
valmistui
- FEBCillä 1.4
miljoonaa kuuntelijaa
Myanmarissa, joista
80% on buddhalaisia
- Yhteistyö FEBCin eri
maiden kanssa –
miten saada eri
maiden
jälkihoitotyöntekijät
antamaan viime
vuoden tilastot jotta
saan raportin kokoon

-

Maailman valkeus
Jeesus julisti olevansa maailman valo…’Se, joka seuraa minua, ei
kulje pimeässä, van hänellä on elämän valo’ (Joh 8:12). Ja sitten
Jeesus myös julisti seuraajiensa olevan maailman valkeus…’Te olette
maailman valo’ (Matt. 5:14)
Intian evaluaatio, joka siis kohdistui Gujaratin alueella radioituihin
kristillisiin ohjelmiin ja joita TWR-Intia ja Sansa ovat yhteistyössä
lähettäneet kolmelle kielelle, valmistui tällä viikolla.
Suuri kysymys, voiko kristilliset ohjelmat muuttaa ihmisiä, sai
vastauksen, ’kyllä’. Ohjelmat ovat auttaneet tuntemaan Jeesuksen, ja
ne ovat opastaneet raamatun ja rukouksen ääreen sekä auttaneet
kasvamaan kristittynä. Niiden avulla monen intialaisen kristityn käytös
on muuttunut – he ovat päässeet eroon alkoholin juomisesta,
tupakoinnista, epäjumalanpalveluksesta ja taikauskosta. Monen
ihmissuhteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan. 90%
haastatelluista oli kokenut ainakin yhden näistä muutoksista. Vain joka
kymmenes haastatelluista totesi että käytös ei ollut muuttunut.
Haastatelluista oli viidennes sellaisia jotka eivät olleet kuunnelleet
TWRn kristillisiä radio-ohjelmia. Miten sitten Kristus löytyy jos ei
median kautta? Erilaiset tapahtumat välittävät ihmisille kristinuskoa –
olkoon se konsertti, missiotapahtuma tai sen tapainen, haastatellut
olivat löytäneet Kristuksen sieltä.
Entä miten oppii tuntemaan raamattua jos ei kuuntele radiota?
Jumalanpalvelus ja varsinkin saarnat opettavat ’kirjoituksia’, kuten
intialaiset usein viittaavat raamattuun.

Figure 1 Methodistiseurakunta
jumalanpalveluksen jälkeen kirkon pihalla

Wikipedian mukaan Intiassa on 28 miljoonaa kristittyä, noin 2.3%
väestöstä. Intian kristillisimpiä alueita ovat Kerala ja Tamil Nadu, sekä
koilliskulma. Gujarat, Pakistanin vastaisella rajalla, ei kuulu
kristityimpiin alueisiin. Kaiken lisäksi Gujaratissa on sellainen laki että
jos haluaa kääntyä kristityksi, siitä pitää tehdä hakemus viranomaisille.
Tätä taustaa vasten katselin aralla mielellä tutkimustulostani:
haastatellut olivat aiemmin olleet hinduja, mutta nyt kristittyjä. Mediatyö
ja kirkkojen opetus mahdollistaa sen että kristittyjä syntyy.

Figure 2 Sacred Heart Cathedral Delhissä
Intiassa. Gujaratin haastatelluista joka
kymmenes oli katolinen.

Mediatyöllä tarkoitan radiota, televisiota, Jeesus-filmejä ja muita
kristillisiä elokuvia. Lisäksi maaseudulla kuunnellaan kristillisiä sisältöjä
CDn, SD-kortin (ks. Alakuvassa sen laite), tai MP3-soitinten avulla.
Internet ei vielä ole tarpeeksi kehittynyt Intian maaseudulla jotta siitä
merkittävässä määrin saataisiin kristillisiä sisältöjä.
Haastatellut näkevät kristilllisen kirkon kasvun mahdollistajana
tulevaisuudessa raamatun ja krisittyjen yhteyden sekä opetuksen.
Joka kymmenes vastaus tarjosi mediaa apuna kirkon kasvuun.

Figure 3 Kylän kirkko Barodassa

Olisin itse toivonut näkeväni hieman ulospäin suuntautuneempia
ideoita kirkon kasvuun. Mutta voi olla että Gujaratin tilanteessa kristityt
eivät uskalla jakaa uskoaan. Eikä Gujarat ole ainoa maapallolla jossa
toisen uskonnon levitystyö on kiellettyä. Mutta hyviä tekoja ei kukaan
voi kieltää. Vastaus onkin tässä:
’Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa’ (Matt. 5:16).
Käytännön apua siis kristityt voivat olla tarjoamassa, ja loistamassa
valona siellä missä apua tarvitaan. Äskettäin työtoverini Mike Adams
kävi kouluttamassa kriisiradiotyöhön intialaisia ja nepalilaisia kristittyjä.

Figure 4 Kriisiradiokoulutusta Tamil
Nadussa Intiassa

2017 AIKATALUA:
Sansa on mukana Kirkkopäivillä
19-21.5 Turussa. Se on yksi
Reformaation merkkivuoden
päätapahumista.

Aikatauluani: Intersearch kokous, ja talviloma USAssa 6-22.3.
FEBCin vuosikokous Soulissa 2-12.4 ja CIBAR-tutkimuskokous
Prahassa 23-27.4.
Merkityksellistä ja tarkoituksellista elämää Jeesuksessa
toivottaen,
Ja tuestasi kiittäen,
Eila Murphy

Nuoret: Summer Mission school
Kroatiassa heinäkuussa 2017. Voit
oppia uutta mediasta ja
lähetystyöstä Petteri Rantamäen ja
Thiago Barz de Almeidan johdolla.
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