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FEBC rukouskalenteri:

febc.org/latest-prayertarget/
- rukoilen että Patrick pian
saisi koronarokotteen
- kiitos siitä että media
saavuttaa burmalaisia
- Susi Makitanin tekemä
arviointi Batussa,
Indonesiassa
- Kamerunin radioaseman
talouden selviäminen

Sunnuntai 21.2. oli ensimmäinen paastonajan sunnuntai. Indonesialainen
ystäväni huvittuu kuullessaan paastonajastamme. Mikä paastonaika se
sellainen on, kun ei itse asiassa paastota. Luterilaisille paastoaminen voi
merkitä myös henkistä paastoamista tai osittaista paastoamista, mutta
muslimeille (ainakin niille jotka tunnen), kyse on ihan oikeasti syömättä ja
juomatta olemisesta auringon noususta sen laskuun asti.
Ei sen puoleen, biohakkereiltakin olen kuullut että paastoaminen on hyväksi
elimistölle. Se mm. puhdistaa ja antaa ruuansulatussysteemille sen
tarvitseman levon. Pätkäpaasto, n. 16 tunnin syömättä oleminen päivittäin ei
ole mahdoton ajatus. Joka tapauksessa, paastossa tärkeintä on sen motiivi
– ei ihmisille vaan Jumalalle.
Edellisessä kirjeessä kerroin, että FEBC:in suurimmat yleisöt ovat Kiinassa,
Venäjällä, Koreoissa ja Aasian vähemmistökansojen parissa. Yksi tärkeä
yleisö jäi erikseen mainitsematta. Se on puhtaaltaan FEBC:in Manilasta
lyhytaalloilla lähetettävistä sisällöistä riippuvainen: Myanmar.
Myanmar on ollut minulle rakas työurani alkuajoista lähtien. Eräs
ensimmäisiä tutkimustehtäviäni FEBC:illä oli kartoittaa burmankielisen
yleisön tarpeet vuoden 1989 mellakoiden jälkeen. Tuolloinhan Burman juntta
muutti maan nimeksi Myanmar. Tutkimuksen perusteella Yankee ja Sanda,
burmankielisten sisältöjen tuottajat saivat paljon materiaalia ohjelmiensa
laatimiseen niin että ne vastasivat tuolloin ihmisten kiperiin kysymyksiin.
Vuoden 1989 tutkimuksessa kysyttiin burmalaisilta kuuntelijoilta
yhteiskunnan ja oman perheen ongelmia. Burmalaisten ongelmat liittyivät
ihmissuhteisiin – perheenjäsenten välisiin kiistoihin ja vaikeuksiin
naapureiden kanssa. Kristityt kuuntelijat kokivat kyvyttömyyttä elää kristityn
elämää, epäonnistumista todistamisessa. Kristityt kuitenkin halusivat oppia
moraalisesti parempaa elämää – ”pois ahneudesta, vihasta, synnistä,
laiskuudesta, heikosta uskosta, anteeksiantamattomuudesta”.
Toinen suuri ongelmaryväs oli henkiset ongelmat. Kansa joutui kohtaamaan
tilanteen, jota ei halunnut. He eivät myöskään tienneet, miten kauan
epädemokraattinen tilanne jatkuisi (ja sehän jatkui vuoteen 2015, jolloin
Aung San Suu Kyi nuosi maan johtoon). Kansalaiset masentuivat ja tulivat
levottomiksi.

Kuva 1. Sanda ja Yankee Tun,
pitkäaikaiset radiotoimittajat
Myanmarissa. Yankeen isä tri Tin
Maung Tun aloitti toiminnan vuonna
1973

Kolmenkymmenen vuoden kartoitus on ajankohtainen nyt. Kansalaiset
elävät vastaavassa tilanteessa. Burman- ja etnisten kielisiä radiolähetyksiä
radioidaan sinne tänäkin päivänä. Rukoillaan että kristityt jaksaisivat olla
vahvoja ja viisaita tässä tilanteessa. Varmaa on, että radiolähetykset
rohkaisevat heidän uskoaan. He vain tarvitsevat rohkeutta elää kristityn
elämää todeksi.
Uudempi Intersearchin kautta ostettu tutkimus 2016 osoitti, että FEBC:illä on
1,4 miljoonaa kuuntelijaa Myanmarissa, joista valtaosa on miehiä (80%),
buddhalaisia (90%). Burmalaisten osuus oli 60% ja etnisten (shan, chin,

karen, kachin ja mon) kuuntelijoiden 40%. Lähes 60% kuuntelijoista oli
35–54-vuotiaita.
Buddhalaisten kysymykset kristillisiin sisältöihin liittyvät Jeesuksen ja
Buddhan eroihin, Raamatussa mainittuihin eläinuhreihin ja
kuolemanjälkeiseen elämään.
Rukoillaan siis Myanmarin tilanteen puolesta. Lyhytaaltolähetyksiä
Manilassa siellä kuunnellaan, koska internet ja sosiaalinen media
takkuaa.

Kuva 4. Katukeittiö
Yangonissa (Rangoonissa).
Lautasella maukasta
mohinga-keittoa

Kuva 2. Schwedagon padoga on
Yangoonin keskustassa, ja kuuluu
maailman tärkeimpiin uskonnollisiin
monumentteihin. Tunit veivät minut sinne
viisi vuotta sitten työmatkalla.

Noin vuosi sitten kävin Kamerunissa tekemässä Luterilaiselle
maailmanliitolle arviointia fulfulde-työstä. Asta (kuvassa 3) kertoo, että
fulanien keskuudessa on herätystä, ja monet löytävät uskon juuri Sawtu
Linjiilan mediatyön välityksellä.

Kuva 3. Asta Sabya (vas.) Kamerunissa
Sawtu Linjiilan studiossa tekemässä
radio-ohjelmaa naisille

Kiitosaihe on myös Susi Makitan. Hän on TWR:n Toivoa naisille
-ohjelman tuottaja. Susi on ollut minulle ja Tillgrenin Erjalle rohkaiseva
työkaveri varsinkin nyt, kun koronan vuoksi on mahdotonta matkustaa.
Susin kanssa olemme pitäneet tutkimuspalavereja Toivoa naisille
-ohjelman indonesian ja jaavankielisen sisällön arvioinnista.
Susi piti koeluontoisen keskusteluryhmän paikallisille naisille 18.2.

Eilan alustava 2021
aikataulu:

Kuva 5. Susi seisomassa
keskellä ja vetämässä Toivoa
Naisille -ohjelman
arviointiryhmää. Susi haluaa
kehittää sisältöjä vastaamaan
nykyistä paremmin
indonesialaisten naisten
ajankohtaisiin tarpeisiin.

- Srk-vierailu Pihlajaistupaan
Keuruun Pihlajavedelle 10.3.
klo 11
- Kamerun-ilta Jyväskylän
Valtiontalo, Silmu 21.4. klo
18
- IDU – Kansainvälinen
saavuttamattomien
kansanryhmien rukouspäivä
13.5. Lähetyskirkko, Helsinki
www.idu.fi

Kiitos mukanaolostasi mediatutkimustyössä!
Ilman Sinua ja teitä, tukevat seurakunnat, en voisi tätä työtä tehdä.

- Intersearch-kokous Helsinki
13.–15.9.2021

Mukavaa talven jatkoa!
Valoa kohti,

- Kriisiviestintäkonferenssi
Ruotsi 21.–23.9.2021
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