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MAALISKUUN KUULUMISIA
”Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne,
ja ne seuraavat minua.” Joh 10:27

Rukous- ja
kiitosaiheita
• Lapsityön eteneminen
seurakuntien keskellä

Kuumakausi on tullut taas hikisine päivineen. Lämpötila on noussut
+35c ja lämpenevää on luvassa. Vilma sanoi aikoinaan 5vuotiaana pikkutyttönä hyvin, käydessämme mummin ja vaarin
luona Kambodzassa; ”Minun jalkoja ei ole suunniteltu näin
kuumaan ilmastoon” kun tuk-tukin kyydissä istuessaan
nahkapenkki poltteli pieniä paljaita kinttuja. Eipä tiennyt pikku tyttö
tuolloin, että kaikkeen näyttää sopeutuvan.

• Muistakaa paikallisia seurakuntia
• Yhteistyö uuden lapsityönjohtajan
kanssa
• Huhtikuun palaverit ja
koulutustilaisuudet
lapsityöntekijöiden kanssa
• Laurin osa-aikaistuminen ja
uusien kannattajien löytyminen
• Olemme olleet terveitä
• Lasten koulu ja kaverit

Ensimmäisen yhteistyöseurakuntamme lapsityön vastaavaksi
nimettiin henkilö, jolla on jo pitkäaikainen kokemus lasten parissa
tehtävästä työstä. Hän on rehtorina paikallisessa kristillisessä
koulussa ja ollut alusta saakka tämän seurakunnan jäsenenä.
Vannearilla on ammattitaidon lisäksi näky lasten parissa tehtävästä
työstä ja halu palvella Jumalaa. Näkymme ja rukouksemme on,
että hänen rinnallaan pääsisi kasvamaan uusia johtajia ja
opetuslapseuttaminen lasten parissa olisi pitkälle kantavaa.
Olemme aloittaneet hänen kanssaan keskustelut ja yhteistyö on
lämminhenkistä.
Iloksemme voimme kertoa, että olemme saaneet aloittaa
yhteistyön Raili Väisäsen ja Mirjam Yleniuksen kanssa lasten
opetusmateriaalin sekä opettajien koulutusoppaan
kääntämisprosessissa Khmerin-kielelle. Olemme kiitollisia
Jumalalle kuinka ovet ovat auenneet toisensa perään ja
kumppanikirkkomme odottaa innolla ensimmäisen kirjan
valmistumista. Muistakaa prosessia rukouksin, että Jumala saa
ohjata kaikessa edelleen.
Fidan lähetysstrategiassa on tulevalle 4 vuodelle nostettu
keskeiseksi aiheeksi lasten oikeudet ja heidän parissaan tehtävä
työ. Olimme mukana kartoittamassa tämänhetkistä tilannetta
yhdessä paikallisten seurakuntien edustajien sekä kehitysyhteistyö
henkilöiden kanssa, jotka työskentelevät lasten parissa. Maassa,
jossa lapsen oikeudet ovat monille vieras asia, on todella tärkeää,
että seurakunta huomio lapset ja takaa turvallisen ympäristön.
Täällä lehdet kirjoittavat surullisen usein lasten kaltoin kohtelusta
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erilaisin tavoin. Eräässä artikkelissa kerrottiin hylätyistä
sisaruksista, jotka oli jätetty oman onnensa varaan. Heidän
kaltaisilla lapsilla on suuri riski joutua ihmiskaupan uhreiksi. Toinen
rehottava ilmiö on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Tapauksia
on liian usein ja ne ovat surullista luettavaa. Nyt seurakunnissa
alulle laitetaan lapsien turvaohjeistuksen luominen ja niiden
käyttöön otto.

Yksi naula taas poistettu mopon
renkaasta…

Laurin työpaikalla Bible study on
osoittanut mahtavaksi kanavaksi
keskustella Raamatun
merkityksestä. On
uskomattoman tuntuista katsoa
kuinka nuoret opettelevat
löytämään Raamatun paikkoja.
Eräs nuori kysyi: ”Miten tätä
selataan? En osaa löytää
raamatunpaikkaa.”. Nyt nuoret
kysyvät jo alku viikosta: ”Onko
meillä perjantaina taas
raamattupiiri?”. Lauri on saanut
jakaa Raamattuja työkavereilleen. Kun ensimmäisen raamiksen
jälkeen Lauri kysyi ketkä haluaisivat saada oman Raamatun,
ensimmäinen halukas yllätti. Hän oli eräs nuori, joka ei ollut
osallistunut koskaan raamiksiin, vaan on harras muslimi. Kun Lauri
sitten antoi Raamatun hänelle, hän sanoi: ”Kiitos tästä pyhästä
kirjasta”.
Lauri aloitti tämän kuun 4 päiväisillä työviikoilla omakustanteisesti.
Olemme iloisia, että tämä onnistui. Nyt voimme suunnitella
yhdessä lapsityön kuvioita, jotka jatkuvasti haastavat enemmän ja
enemmän. Hieno juttu ja suuri kiitosaihe. Rukousaiheena edelleen
uusien kannattaja seurakuntien löytyminen, joka mahdollistaisi
Laurin osa-aikaistumisen suuremmalla panoksella.
Olemme iloinneet, sillä arkisen aherruksen rinnalle on löytynyt
uusia ystävä perheitä lasten koulun kautta. Olemme myös kiitollisia
Fidan Suomi-tiimistämme, jonka kanssa saamme jakaa elämää.
Meitä on tätä nykyä kolme perhettä meidän lisäksi.

Täältä löytyi Pandan lakritsaakin
kaupasta, tosin 6 dollaria pussi :)

Olemme myös kiitollisia, että tulomme Suomeen onnistuu.
Tulemme 27.5. ja palaamme takaisin 29.7. Kiertelemme noiden
kuukausien aikana ympäri Suomenmaata teitä tapaamassa.
Kunnes olemme saaneet vastaukset ehdottomistamme
aikatauluista, ilmoitamme srk-kohtaiset aikataulut tarkemmin. On
hienoa tulla jakamaan näkyä kanssanne. Lasten Suomi-matkan
odotus on silmin nähtävää. Lähes joka päivä puheissa tulee se,
että sitten kun olemme Suomessa teemme sitä ja tätä. Viljo on
tehnyt ”aamukamman” paperista. Joka aamu lähes ensimmäinen
tehtävä on poistaa yksi päivistä. Nyt on enää jäljellä 54 aamua
lähtöön. Eli pian nähdään!
Terveisin;
Leena ja Lauri, sekä Vilma (11v), Väinö (9v) ja Viljo (5v)
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