30. kesäkuuta 2016

KESÄKUUN KUULUMISIA
Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän.
- Luukkaan evankeliumi 12:31 -

Rukous-ja
kiitosaiheita
• Uuteen kotiin muutto

Hyvää kesää sinne Suomeen. Meillä täällä suurin osa
suomalaisista lähti kesälomille Suomeen kuun alussa ja loput nyt
loppu kuusta. Juhannuksena kokoonnuimme juhlimaan tuttujen
suomalaisten kesken keskikesän juhlaa ja syömään
grillimakkaraa ja Turun sinappia.

• Kielen oppiminen lapsilla ja
aikuisilla
• Terveys
• Alfakurssi
• Kumppaniseurakunnat ja
niiden työntekijät
• Uuteen kotiin muutto

Ilma on täällä hiukan viilentynyt sateiden myötä. Lämpö
pysyttelee +30c huitteilla. Sadekauden sademäärät ovat huikeita.
Muutamassa tunnissa paikoin tiet ovat täysin veden vallassa.
Autot ja mopot suorastaan uivat pahimmissa paikoissa, jopa
keskustan tuntumassa. Katu jonka varrella Laurin työpaikka on
tulvii lähes joka sateella. Lämmin ilmasto kuitenkin huolehtii siitä,
että sateen jälkeen vesi haihtuu ja imeytyy suhteellisen nopeasti
pois. Olemme muuttaneet Kotamäkien kotiin väliaikaisesti ja
tulevan kuun alussa muutamme sitten omaan kotiin. Uudessa
kodissamme rankkasateet tekivät myös tuhojaan. Vesi valui
ylimmästä ullakkokerroksesta alakertaan saakka portaikkoa
pitkin ja tuli läpi joistain seinistä. Yksi juoksutusputki oli
tukkiutunut ja siksi vesi alkoi työntyä talon sisään. Onneksi
rukouksiimme vastattiin ja pahimmilta vaurioilta säästyttiin
ainakin tässä vaiheessa. Sadekausi jatkuu syys-lokakuulle
saakka, joten sadetta riittää lähes päivittäin. Talolle on tehty nyt
remontteja jottei vesi enää tulisi sisään.
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Kesäloma opiskeluja
Lasten koulu jäi kahden kuukauden kesäloma tauolle 10.6. Heti
seuraavalla viikolla saimme lapsille englanninkielen intensiivikurssia pitämään ystävämme Kristina Koskelan pariksi viikoksi.
Heidän yhteistyönsä pelasi mainiosti ja lapset saivat uutta pontta
uuden kielen oppimiseen. Meillä oli ilo esitellä Phnom Penhiä ja
sen ympäristöä Kristinalle. Yhdessä tutustuimme myös uuteen
makuelämykseen uppopaistettuun Tarantellaan. Maku oli herkullinen, mutta ulkonäkö karmaiseva. Olemme Kristiinan kanssa
keskustelleet, josko hän tulisi vielä syksyllä avustamaan lapsia
koulunkäynnissä. Toivottavasti saamme hänet tänne vielä uudestaan. Rukouksemme on, että Jumala saa tämänkin asian johtaa
tahtonsa mukaan.

Alfakurssi
Laurin työpaikalla alkaa ensi kuun alusta Alfakurssi. Lauri on ollut
useampaan otteeseen esittelemässä kurssia työpaikan viikkopalavereisssa ja palaute on ollut erinomainen. Useat työkaverit
ovat kyselleet kurssista ja ensiviikolla rupeamme keräämään
ilmoittautumisia. Rukoilemme, että Jumala saisi vaikuttaa työkavereissa ja Alfakurssi voisi olla tie uuteen elämään. Oleellisena
osana Alfakurssia on rukous. Rukous on osa opetusta, mutta
oleellista on myös, että osallistujia muistetaan esirukouksissa.
Haastamme nyt teitä mukaan rukoilemaan. Kun saamme tarkan
aikataulun, niin lähetämme sen teille. Näin voitte kohdistaa
rukouksianne.
Konsonantteja

Takaisin eppu luokalle
Khmerin kielen opiskelussa Leena on aloittanut konsonanttien ja
vokaalien harjoittelun. Piirustustaidoista on jotain hyötyä tässä
vaiheessa, kun uudet koukeroiset kirjaimet haastavat. Lukemaan
oppiminen on haastavaa. Tuntuukin, että on kuin eppuluokkalainen uudestaan, tällä kertaa khmerin kielen aakkosten
parissa.

Pian uuteen kotiin

Uusia khmerin kielen sanoja
kertyy jatkuvasti lisää

Tulevan kuukauden aikana tutustumme taas uuteen asuinympäristöön ja naapuristoon. Toivotaan ja rukoillaan, että
naapuristosta löytyisi taas uusia leikkikavereita, koti saisi olla
paikka missä levähtää ja kokea olonsa turvalliseksi. Vuokrasopimuksemme tähän uuteen kotiin on nyt sovittu työkautemme
loppuun. Uskomme, että se luo jonkinlaista pysyvyyden tunnetta
perheellemme ja saa rauhoittua aloilleen.
Terveisin:
Leena, Lauri, Vilma,Väinö ja Viljo Saarni
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