Hyvä ystävä!

Rukouskirje elokuu 2016
Eila Murphy

Toivottavasti olet ehtinyt virkistäytyä Suomen luonnossa kesän aikana. Minä
ainakin olen. Vietin kolmisen viikkoa luonnossa, yhden veden äärellä
Päijänteellä perheeni ja ystävien kanssa, ja kaksi Kangasniemen
mustikkametsissä äitini ja veljeni luona. Veden liplatus, tuulen humina,
lintujen liverrys, mikä sen ihanampaa. Aivot saa levätä.
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Kiitosaiheeksi:
- Berliinin
tutkimuskokouksessa
tuli solmittua hyviä
verkostoja muiden
yleisötutkijoiden
kanssa
- Minut siunattiin 11.
Työkaudelle
Lappeenrannassa – oli
ilo tilaisuudeessa
nähdä hengellisiä
vanhempiani Arto ja
Pirjo Valkeapäätä,
joiden opetuslapsi
aikoinaan olin
Jyväskylän
Navigaattoreissa

Työtoverini FEBCissä ihailevat suomalaisten pitkiä lomia. Heillä kun ne
saattavat olla korkeintaan viikon tai kaksi. Mutta on maita joissa joka
kuukausi on useampia hallituksen määräämiä juhlapäiviä tai uskonnollisia
juhlia. Yksi tällainen maa on Kambodza. Samoin Filippiineillä on monia
katolisia juhlia.
Pöydälläni on tagalogin sanakirja. Olen kertaamassa Filippiinien kielen
sanoja. Menen sinne lokakuussa, joten on mukavaa taas puhua edes vähän
tagalogia. Manilassa käyn FEBCin Manilan paikallisasemalla keräämässä
tietoa heidän yleisöpalautesysteemistään, ja FEBCin tietokoneasiantuntija,
lähettitoverini Vaughan Hagberg auttaa minua järjestämään tiimini
Sharepointtia järkevään kuntoon. Manilasta lennän Filippiinien keskiosaan
Bacolod-nimiseen kaupunkiin, jossa tapaan kaikkein FEBCin paikallisasemien
johtajia. Myös heidän kanssaan käyn läpi yleisösuhteiden hoitamista.
Tarkoituksena on varmistaa että kaikki radioasemat osaavat käyttää
sosiaalista mediaa radio-ohjelmiensa rinnalla ja tukena.

Minulla on yksi tärkeä missio, ja se on yleisöjen ja digitaalisen vuorovaikutuksen
nostattaminen FEBCin työn ytimeksi. Onneksi en ole yksin tässä missiossa.
Minulla on tiimi, se PAR-tiimi jota johdan, jonka viidestä jäsenestä lähes kaikki
ajattelevat työn kehittämisestä samalla tavalla kuin minä.
Vuoden päivät olemme tiimissäni valmistelleet seuraavaksi viideksi vuodeksi
FEBCin sisällöntuottajien ja yleisösuhteista vastaavien kouluttamista. Olen niin
kyllästynyt jos tuon ehdotuksen laatimiseen. Todella toivon ja rukoilen että
saamme sen valmiiksi tänä syksynä.
Yllä oleva kuva on kambodzalaisen opettajan, Heangin. Hän on ollut kristittynä kolme vuotta. Syy kristityksi
tulemiseen oli työtovereiden esimerkki. Koska hänen vanhempansa eivät sallineet Heangin vaihtaa
uskontoa, hän päätti olla seuraamatta Jeesusta. Mutta sitten, isä sairastui, ja Heang joutui viem ään hänet
Phnom Penhin sairaalaan. Heang pelkäsi menettävänsä isänsä, ja koki itsensä yksinäiseksi. Silloin hän muisti
Jeesuksen, ja rukoili apua Häneltä. Siinä rukoileessaan Heang tunsi miten Jeesus rakastaa häntä, ja uskoi.
Heang koki kuitenkin, ettei ollut vahva uskossaan. Niinpä hänen kämppiksensä kehottivat häntä aina
kuuntelemaan Perheradio 99.5. Kämppis jakoi korvakuulokkeensa Heangin kanssa niin että he yhdessä
kuuntelivat Perheradiota. Heang on kiitollinen Perheradiosta ja ystävistä jotka auttavat tuntemaan
todellista Jumalaa. Perheradio on apu ja rohkaisija.
INTIA
Sansan sidosryhmäpäällikkö Kristiina Erelä pyysi minua
tekemään evaluaatiota Intian Gujaratin kolmesta
heimokielestä. Kielet ovat olleet Sansan tukemia useita
vuosia. TWR on valmistanut ja lähettänyt ne Gujaratin
alueella (kartassa kaakkois-Gujaratissa). Tuntuu hieman
hypyltä pimeään säkkiin tehdä evaluaatiota maassa jossa
en ole koskaan käynytkään. Mutta olenhan tehnyt tätä
aiemminkin – Mongoliaan menin kylmilteen vuonna 2002
tekemään survey-tutkimusta.
Intia on sen verran hounossa valokeilassa mediassa, että
Amerikan sukulaiseni eivät halunneet että matkustan sinne yksin. Niinpä saan henkivartijaksi Patrickin
siskon miehen. Menen Delhiin ja sieltä Barodaan (kartassa Vardodara). Tarkoituksena on Barodassa
kouluttaa opiskelijat haastattelemaan kuuntelijoita siitä mitä he ovat oppineet ohjelmista j a mitä ne heille
merkitsevät, tai mitä ne merkitsevät kristilliselle yhteisölle.
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Syksy 2016 aikataulua:
1.9 Palokka, Jyväskylä. Nuotioita klo 18
22.9 – 7.10 New Delhi ja Baroda, India, TWR evaluaatio
8-16.10 Manila ja Bacolod, Filippiinit, FEBC koulutus
19.10 Kangasniemi, Majatalo-ilta klo 18
23-30.10 WIND-FMn työntekijä Dulguun Piinkadulla
koulutettavana
Tuestasi kiittäen,
Eila

Yltäkylläisen elämän.
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