31. lokakuuta 2016

LOKAKUUN KUULUMISIA
Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun
todistajani … aina maan ääriin saakka. Apt 1:8

Rukous-ja
kiitosaiheita
• Alfa kurssi ja suunnitelmat
mitä sen jälkeen
• Lähettipäivät menivät hyvin
• Lauri etsii uutta
kielenopettajaa
• Leenan kielenopiskelu
• Terveys
• Lasten koulu
• Varjelus liikenteessä

Pyhähenki tässä ja nyt
Lokakuu alkoi piristävästi Aasian työntekijäpäivien merkeissä
Thaimaan puolella. Matka sujui mukavasti ja saimme viettää
antoisat päivät kokien yhteyttä monista maista tulevien
työtoverien kanssa. Oli myös mahtava juttu, että lapsille oli
järjestetty omaa ohjelmaa koko viikoksi. Päivien aikana saimme
monenlaista pohdittavaa ja tukea työn tekemiseen. Saimme
myös mahtavaa opetusta siitä miten Pyhä Henki vaikuttaa
elämässämme. Kiitos teille kaikille, kun mahdollistitte matkamme
päiville.
Niin Pyhä Henki on oleellinen osa jokaista päiväämme täällä.
Siitä on aina hyvä muistuttaa itseään. Hän auttaa ja antaa
viisautta. Jumala haluaa olla kanssamme joka hetki. Töiden ja
opiskelujen keskellä niin kuin seurakunnan keskelläkin.
Raamattu puhuu hänestä viisauden henkenä. Viisutta ja
tarkkaavaisuutta tarvitaan Phnom Penhin liikenteessä kovasti.
Eräänä päivänä työmatkalla eräs auto töytäisi skootterini nurin.
Onneksi mitään ei käynyt. Pelästynyt kuski pyyteli kovasti
anteeksi. Ajoin kotiin ja rupesin pohtimaan mitä oli tapahtunut ja
mieleeni tuli ennen kaikkea Jumalan varjelus, mutta myös oma
vastuuni ja tarpeeni viisaudelle, jota tämmöisissä arkisissa
tilanteissa tarvitaan. Onneksi meillä on Jumala joka pitää huolen.
Alfa kurssi on edennyt työpaikalla hyvin ja alkaa lähestyä
loppuaan. Keskustelut ovat olleet todella mielenkiintoisia ja
ajoittain myös haastavia. Viime kerralla aiheena oli Pyhä Henki ja
kuinka hän vaikuttaa ihmisten elämässä. Monelle nuorelle tämä
on ensimmäinen kerta, kun kuulee koko asiasta. Rukoilkaa, että
tulevat kerrat voisivat avata nuorten sydämiä ymmärtämään.

Piristystä arkisen aherruksen keskelle
Lasten koulunkäynti on sujunut nyt mukavasti. Englannin kielen
taito karttuu jokaisella hyvää tahtia, vaikka toki se vaatii kovasti
työtä. Koulun käynnin ja kotiläksyjen keskelle saatiin lokakuussa
piristävää vaihtelua, kun Leenan siskon perhe tuli luoksemme
vierailemaan. Serkuksien leikit alkoivat välittömästi ja myös me
aikuiset nautimme suomalaisesta kahvista ja hyvästä seurasta.
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Marraskuun alusta saimme mummon ja papan tänne
kuumuuteen Lapin lumen keskeltä. Leenan vanhemmat tulivat
luoksemme ja lasten ilo oli rajaton. Onhan tässä vajaan vuoden
aikana kertynyt jo kovasti asiaa ja ihmeteltävää mitä jakaa
yhdessä.
Kiitollisella mielellä katsomme taaksepäin ja luottavaisina
eteenpäin. Kaikki asiat saakoon olla Taivaan Isän turvallisissa
käsissä. Paljon terveisiä jokaiseen seurakuntaamme ja jokaiselle
yksityiselle tukijallemme. Palkitkoon Jumala rakkautenne
moninkertaisesti takaisin.
Terveisin:
Leena, Lauri, Vilma,Väinö ja Viljo Saarni
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