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Työmme siirtyminen TWRIntian vastuulle ja toteutettavaksi

Tervehdys kuumasta Delhistä!

kesäkuu 2016

Tavaroiden pakkaus on aloitettu ja tämä on viimeinen tukijakirjeemme Intiasta.
Saavumme Suomeen juhannusaattona, mutta vasta heinäkuusta lähtien asumme kotona Helsingin Lassilassa.

HINDULAISUUS NÄKYY JA KUULUU
Aamutuimaan kastelen kattoparvekkeellamme olevia kukkia ja tähyilen naapuritalojen parvekkeita. Joskus näen hindumiehen tai - naisen palvomassa nousevaa aurinkoa ja uhraamassa vesiuhria kasvot tähän taivaankappaleeseen kääntyen. Vesi on
joko kämmenissä tai astiassa. Se heitetään ylös ilmaan tai juoksutetaan maahan.
Läheisestä temppelistä kuuluu päivän mittaan kilkutusta ja kalkutusta, kai henkien
herätystä tai rukouskutsuja kuten muslimeillakin. Heidän moskeijansa on lähistöllä
ja perjantaisin siellä on paljon miehiä. Hinduilla ei varsinaisesti ole meidän kaltaista
pyhäpäivää, mutta useat kaupat ovat suljettu tiistaisin.
Mitä hindulaisuus (79% väestöstä) sitten opettaa? Maan pääministeri Narendra Modi
on liikkunut maailmalla propagoimassa hindulaisuutta jakamalla Bhagwad Gita-kirjaa useille valtion päämiehille mm. Japanin pääministeri Abelle. Modin aloitteesta
vietetään vuosittain Kansainvälistä Jooga-päivää, joka on täällä Delhissä 21.06. Asiasta on nyt noussut lehdistössä kohu, sillä Ayorvedan alaan kuulu ministeriö (Ayush
ministry) on lähettänyt yliopistoille, kouluille ja toimistoille tiedotteen, jossa ilmoitetaan miten joka joogasessio tulee aloittaa. Kaikkia kehotetaan resitoimaan Om ja
muita vedalaisia mantroja. Erään islamilaisen seminaarin vararehtori Maulana

Kiitosaiheita:
Amarjit jaksoi kuumuudessa ja sairaana olla mukana filmauksissa
Suomi-koululle löytynyt
opettajaksi syksyllä Katariina Karjanlahti
Ilkka Kastepohjan apu tukijakirjeen viimeistelyssä
Kaikkien teidän rukoukset
filmaustiimi TWR:n toimiston alakerrassa Delhissä.

Nomani muiden muftien tavoin on protestoinut tätä ja he kieltäytyvät noudattamasta ohjetta. Kysymyksessähän on sanskritinkielisten hindujumalien nimien hokemista ja niihin liittyvien ruumiinasentojen esim. namaskara mudra eli tervehdysasennon tekemistä. Islam on yksijumalainen uskonto kuten kristinuskokin.
Näissä ei hyväksytä hindujen monijumalisuutta eikä kuvapatsaiden palvontaa.

Maailman rauhan kongi Mahatma Gandhin
museon puistossa.

TV-kuvaukset käynnissä TWR:n toimistolla.

Hinduilla on myös käsitys karmasta ja hyvistä teoista. Ne vaikuttavat kohtaloomme samoin kuin ihmisen jälleensyntyminen. Se edellisessä elämässä eletyn
elämän mukaan. Siksi täällä harvoin autetaan huono-osaisia, koska monien mielestä he ovat itse ansainneet osansa huonolla vaelluksella aikaisemmassa elämässä. Lisäksi on nk. neljä ashramia eli ihmiselämän vaihetta, jotka auttavat saavuttamaan onnellisuuden: sinkkuelämä, avioelämä, isovanhemmuus jolloin valta
siirtyy aikuisille lapsille ja itse voi mietiskellä. Lopuksi on ero perheestä ja maallisista nautinnoista. Kussakin vaiheessa yksilöllä on erilaisia velvollisuuksia.
Länsimaalaisen on joskus vaikea ymmärtää täällä näkemäänsä ja kokemaansa.
Sainkin lisätietoa hindulaisuudesta Prakash Sheshin Times of India-lehdessä äskettäin olleesta kirjoituksesta. Me olemme kokeneet kuten Paavali Ateenassa
(Apt.17:16-), että monien ihmiskätten tekemien jumalpatsaiden näkeminen rasittaa ja vaivaa. Kuitenkin tämä on se todellisuus, jossa täkäläiset kristitytkin elävät
ja ovat. Luoja ei ole kuitenkaan ihmiskätten muovattavissa patsaissa. Raamattu
opettaa, että Luoja loi meidät ihmiset oman kuvansa kaltaisiksi ja antoi luonnon
nautittavaksemme.

CHANDIGARGHISSA
Koska Delhissä on ollut jo toista kuukautta tukalan lämmintä, teimme viikonloppumatkan pohjoiseen Chandigarghin kaupunkiin. Siellä olikin miellyttävämpi olla
ja ilma puhtaampaa, koska kaupunki sijaitsee lähempänä vuoristoa. Lauantai-iltana alkoi hiekka- ja ukkosmyrsky katkoen puita ja lennättäen hiekkaa ja pikkuesineitä sinne tänne. Meidän piti muuttaa suunnitelmia rajuilman vuoksi.

Uimassa Chandigarghisa uima-altaalla.

Sunnuntaina vierailimme Indira Holiday Home- koulutuskeskuksessa, jossa koulun
luokkatiloissa kokoontuu Anglikaaninen seurakunta. Jotkut mukanaolijat tunnistivat Amarjitin hänen hindinkielisistä televisio-ohjelmista. Mieheni sai tilaisuuden
kertoa elämästään ja Aapki Aashaa-ohjelmista. Suruksemme kuulimme, että
Shubsandesh-kanava ei enää näy kaikille, sillä operaattori on korottanut maksuja.
Ohjelmien näkyvyyttä on näin rajoitettu tietyillä alueilla ehkä hindujen painostuksesta.
Tilaisuudessa puhui myös entinen sikhimies, Karam Jit Singh, jonka auto-onnettomuus oli vienyt lähelle kuolemaa ja kolmeksi kuukaudeksi sairaalan teho-osastolle. Joku kertoi hänelle sairaalassa Raamatun Jumalan parantavasta voimasta ja
mies alkoi rukoilla ihmettä. Se tapahtuikin ja nyt Karam on palava rukoilija ja todistaja.

Amarjit juttelee anglikaanisen messun jälkeen osallistujien kanssa Chandigarghissa..
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UUSIEN OHJELMIEN FILMAUSTA DELHISSÄ
Kesäkuun alkuviikolla filmattiin TWR:n alakerran kokoushuoneessa 26 uutta hindinkielistä ohjelmaa sarjaan ”Mitä Raamattu sanoo”. Loput jäävät syksylle, jolloin tulemme uudelleen Delhiin tai vain Amarjit. Ankkurina toimi Glori ja kameramiehet oli palkattu Delhistä.
Kaikille kiitos mukanaolosta elämämme Intia-matkalla!
Siunattua kesää ja tapaamisiin eri puolilla Suomea.
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