Ystäväkirje lokakuu 2016
Eila Murphy
Skype: eilamurphy
Twitter:@eilaromo
.

Gujaratissa kouluttamassa
Sansa pyysi minua tekemään evaluaatiota Gujaratin osavaltiossa Intiassa.
Kyse on monille kenties tutuista kielistä, gamit, bhili ja kukna. Näiden kielten
puhujat vaihtelevat reilusta kolmesta miljoonasta (gamit) sataan tuhanteen
(kukna). Kaikkien näiden kielten puhujat osaavat myös gujaratia, mikä on
Gujaratin pääkieli.
Oppilaita 28

Rukousaiheeksi:
-

-

-

Opiskelijat haastattelevat
ao. Lomakkeen kanssa
580 gamitin, bhilin ja
kuknan kieltä puhuvaa
kristittyä Heille rohkeutta
ja reippautta tarkkuutta
tehtävään.
Eilan työviikko ja
koulutus Filippiineillä 915 lokakuuta
Mongolian WIND-FM
aseman tiedottaja
Dulguun Sansalla 23.10 –
8.11

Kun ensimmäisenä koulutuspäivänä astuin katolisen opiston avaraan
luokkahuoneeseen, tapasin vajaat 30 arkaa opiskelijaa. Heistä kolme oli
tyttöjä. He vasta ujoja olivat, tuskin uskalsivat mikrofoniin puhua. Muutama
poika vaikutti reippaalta, mutta sitten siellä oli pari todella pientä, hintelää
nuorukaista, joiden mukanaolo projektissa arvelutti. Mutta, kun kysyin
oppilailta, tokenevatko he yksin käydä haastattelemassa, kaikki nostivat
reippaasti kätensä.
Ei muuta kuin ryhtyä selvittämään kartoituksen ja tutkimustyön salaisuuksia
näille nuorille. Muutamat heistä olivat opiskelijoita, suurin osa oli työssä. He
kaikki asuvat Gujaratin itä- ja kaakkoiskulmalla, alueilla joiden väestössä
kristittyjen osuus on suurempi kuin Gujaratissa keskimäärin. Tutkimuksen
tarkoitus on selvittää, miten näille kielille laaditut kristilliset ohjelmat ovat
auttaneet kristittyjä kasvamaan uskossaan. Ja, kenties miten ohjelmat ovat
ensinnäkin auttaneet löytämään Kristuksen. Kyselylomake laadittiin yhdessä
opiskelijoiden kanssa. Se on gujaratinkielinen, ja kukin sitten esittää
kysymyksen haastattelutilanteessa omalla heimokielellään. Tavoitteena on
saada 580 haastattelua kasaan seuraavan kuukauden aikana. Siinäpä
rukousaihetta, että nämä nuoret muistavat soveltaa oppimaansa, tehdä hyviä

haastatteluja.
Eikä siinä kaikki, seuraavaksi on rukoiltava että Imaneul, tulkkini koulutuksen
aikana, jaksaa koodata numerot oikein niin, että minä voin niitä sitten
analysoida. Kuvassa TWR-Gujaratin toimistossa selin aluejohtaja Satyanand
Samuel, vasemmalla tulkkini ja koodaaja Imanuel Christi, ja minusta
vasemmalla Yusuf, joka on aluekoordinaattori. Hän rekrytoi opiskelijat.
Jumala on varjellut ja siunannut täällä oloa kaikin tavoin. Olen ollut terve,
joskin väsynyt, koska gujarartin englanti ei aina istu ymmärrykseeni, joudun
usein kysymään monta kertaa sanojen merkityksiä. Gujaratin kielessä on
paljon etze-tyyppisiä sanoja, ja he usein lausuvat englannin sanat niin nopeaan
etten tajua koko asiaa. Mutta, eteenpäin on menty.
Suurena apuna on ollut Satyanand ja Eva Samuelsin huolenpito (keskellä
heidän poikansa Sareth, tarkoittaa kultaa). Tässä he ovat kotikirkossaan
messun jälkeen. Haastattelin Evaa gujaratin kielisiin Hanna-ohjelmiin liittyen.
Vasemmalla on sitten koko tutkimusapulaisjoukko. Tehtyään haastattelut ja
palautettuaan kyselylomakkeet, he saavat todistuksen siitä ovat käyneet
viisipäiväisen koulutuksen tutkimushaastattelijoiksi.
Intian ja Pakistanin väliset suhteet ovat olleet viime viikkoina kireät. Kaikki
alkoi siitä, kun pakistanilaiset terroristit surmasivat 18 intialaista sotilasta.
SAARC kokous, jonka piti olla Pakistanissa, peruttiin sen seurauksena.
Intian rajaa vartioidaan tarkasti. Ja Intian miettii miten Indus-joen
juoksutusta muuttamalla voisi hieman saada Pakistaniin painetta.

Jumalan kämmeneen jätän koko maailman,
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