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Kiitos- ja rukousaiheita:
- Kevät ja kesä
- Sophary Hemin tilalle
valittiin uusi johtaja
Krusa FM:lle. Hän on
Makara Samphal,
entinen
ohjelmajohtaja. Hän
tarvitsee viisautta
suuren vastuun
edessä
- Että Patrick saa
ajokortin takaisin

Orastavaa alkua
Kevät ja kesä ovat tulleet huristen. Valmistin puutarhaani
hyönteisaidan. Kylvin salaatit, persiljan, tillin, retiisit, sipulit ja perunat
maahan. Hollannin vappureissulta ostin muutamien eksoottisten
kukkien siemeniä. Niistä auringonkukan siemenet näyttävät nousevan
pontevimmin maasta.
Kissamme eivät enää oleskele sisällä. Pihastamme ja rannasta on tullut
niiden olohuone, ja rantahiekasta vessa. Patrickiäkään ei näy enää
kotona. Hänet löytää veneen alta rapsuttamasta pois ruostetta. Ja
minut – arvaatte varmaan – minut löytää jostakin Haikan lahden
rantavedestä.

Yllä on kuva maaliskuun lopulla pidetystä EMDC konferenssista
Thaimaan Chiang Maista. Kaikki tiimini kolme amerikkalaisvahvistusta
osallistui konferenssiin. Varmaan tunnistatte Guyn, Jeffin ja Bobin
aasialaisten ja venäläisten joukosta. Etualalla toinen oikealta on Pinka
Chrisindia Indonesiasta, ja hänen takanaan oikealla on Mari Boiles
Filippiineiltä. Sekä Chrisindia että Mari haluavat oppia kartoittamaan
yleisöjä Jakartassa ja Manilassa.
Chrisindia opettelee SurveyMonkey:n käyttöä ja keskusteluryhmien
käyttöä. Marin kanssa en ole vielä päässyt keskustelemaan, mutta

Filippiinit on nostanut seuraavan nelivuotiskauden strategiseksi
tavoitteekseen tutkimuksen. He haluavat oppia käyttämään
tutkimustietoa ohjelmien suunnittelussa.
Tutkimuksen arvostus ei ole huipussaan FEBC:in maajohtajien
keskuudessa. Heillä saattaa olla pelkona se että tutkimus paljastaa
jotakin huonoa heidän työstään. Silti myös kristillisessä maailmassa
pitäisi oppia ajattelemaan niin, että aina on parantamisen varaa.
Silloin kun asiat tuppaavat olemaan aina hyvin, pitäisi olla huolissaan.
Figure 2 Vasemmalta oikealle Ilkka
Kastepohja, Päivi Vuorimaa ja Raymond Lo

Figure 3 Ailikki Mustakallio HämeenlinnaVanajassa Hanna-teemalla

Eräs tutkimusta arvostava maajohtaja on vasemmalla; FEBC-Kiinan
johtaja Raymond Lo; joka FEBC:in vuosikokouksessa Hong Kongissa
poseeraa Sansan hallituksen jäsenen Päivi Vuorimaan ja
mediakehitysjohtaja Ilkka Kastepohjan kanssa.
Vähitellen olen totutellut jättämään Patrickin yksin kotiin, ja hyvin hän
pärjää. Ensimmäinen keikka oli Hämeenlinna-Vanajaan, jossa
innokas Hanna eli Toivoa Naisille -piiri kokoontuu. Aiheenani oli Intian
ja naisten asema siellä. Toisella keikalla menin Turkuun asti, jossa
sielläkin oli tupa täynnä, tällä kertaa Kambodzan työstä kiinnostunutta
porukkaa.
Turun tilaisuuteen Fagereiden pariskunta oli opetellut kambodzalaisen
laulun, johon on nyt myös kitarasoinnut. Mikäli sinua tai ryhmääsi
kiinnostaa khmerin kielellä uuden laulun opettelu, ota yhteyttä
minuun. Voin vakuuttaa, että se on helppo laulu! Sillä on lyhyt
sanoma – kuka loi joet, vuoret, koko maailman ja minut? Jeesus loi
joet, vuoret, koko maailman ja minut.
Pian alkaa Ramadan. Muistakaamme islamilaista maailmaa 16.5
eteenpäin. Siellä rukoillaan, halutaan ja etsitään sovintoa ihmisten
kesken kuin myös suhteessa Jumalaan. Rukoillaan että Jeesus
ilmestyisi heille, kun he etsivät Jumalaa.

Figure 4 Varissuolla Turussa lähetyssihteeri
Kirsti Thureson ja Kambodza-ilta

2018 AIKATAULUA:
21-29.5 Phnom Penhissä
jakamassa
Kambodzan evaluaatiotutkimuksen
analyysiä radioaseman väelle ja
sidosryhmille
,
FEBCn vuorovaikutusraportin teko
kesäkuun loppuun mennessä

Lopuksi kambodzalaisten kommentteja siitä miten elämä on
muuttunut sen seurauksena että ovat kuunnelleet perheradio Krusa
FM:ää: ”Suhteet puolisoiden ja perheenjäsenten välillä vahvistuneet”,
”Olemme rohkaistuneet elämään miehinä ja naisia”,
”Olen oppinut perheen huoltamisesta”,
”Olen vaihtanut perheessäni kielteisen kielenkäytön myönteiseen”,
”Perheen kuunteleminen on perheen rakastamista”,
”Tärkeintä on opettaa lapsia rakastamaan toisiaan ja oppia
rakastamaan Jumalaa”,
”Miesten ja naisten tulee oppia myötätuntoa toisiaan kohtaan ja oppia
ymmärtämään toisiaan”,
”Äitien tulisi oppia rakastamaan lapsiaan”
Näitä asioita menen ensi viikolla käymään läpi Kambodzaan. Juttelen
radioaseman henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa.
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