31. maaliskuuta 2016

MAALISKUUN KUULUMISIA
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä”. Joh 11:25

Kiitosaiheita
• Mielenkiintoiset keskustelut
työpaikalla
• Mahtava suomitiimi
• Kaisan ja Ellin vierailu

Kuuma ilma ja hikikarpalot ovat jokapäiväistä, kun
kuumakausi on alkanut. Kuumuuden keskellä on ollut
ilon hetkiä ja haasteita sekä Pääsiäisen viettoa.
Aivan helmikuun lopulla saimme kotiimme vieraita kaukaisilta
mailta. Leenan sisko Kaisa tuli käymään Elli tyttärensä kanssa.
Lapset odottivat malttamattomina matkalaukkujen aukeamista ja
kyllähän ne suomen tuliaiset lämmittivät myös meitä aikuisia. Oli
hienoa jakaa kokemuksia ihan kasvotusten ja nähdä rakkaita
pitkästä aikaa. Lapsille serkkutytön vierailu oli todella tärkeä.

Matka Siem Reapiin
Yhdessä pääsimme myös
tutustumaan maaseudun
maisemiin viikonlopun aikana
kun ajoimme pohjoisempana
olevaan Siem Reapin
kaupunkiin. Matka avarsi
käsitystä maaseudun arkeen,
kun ajelimme riisipeltojen ohi
ja katselimme kuinka vasta
leikattua riisiä oli levitelty
tienvarsille kuivumaan. Siem
Reapissa sijaitsee myös
kuuluisa Angkor Watin
temppeli, johon kävimme
tutustumassa. Se oli mielenkiintoinen paikka, joka kertoi myös
hindulaisuuden ja buddhalaisuuden vanhoista juurista tässä
maassa. Temppelin seinässä oli kaiverruksia mystisistä
jumalahahmoista. Yhdellä seinämällä oli kaiverrus, joka kertoi
uskomuksesta taivaaseen ja helvettiin. Hyvät ihmiset ansaitsevat
paikan kolmessakymmenessäseitsemässä taivaassa ja pahat
ihmiset kuoleman jumala Yama syöksee
kolmeenkymmeneekahteen helvettiin. Vaikka maan pääuskonto
buddhalaisuus ei varsinaisesti opeta uskoa taivaaseen on tämä
uskomus monille Kambodzhalaisille silti nykypäivää. Ihmisen
itsensä on ansaittava parempi elämä. Karman laki vaatii pahojen
tekojen hyvittämistä omilla teoilla.
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Rukousaiheita
• Khmerin kielen opiskelu
• Lapsien koulunkäynti ja
erityisesti englannin kieli.
• Arjen monet haasteet
• Seurakuntakontaktien ja
yhteistyön löytyminen
• Jumalan johdatus ja luottamus
siihen, että kaikki on hänen
kädessään.

Hikipisaroita ja autopulmia
Nyt kuumakausi on jo meneillään lämpö on jo jonain päivinä
noussut 38 asteeseen. Se on voimia vievää. Kuumuuden
keskellä arkisten asioiden hoitaminen on välillä todella
haasteellista. Vain hieman ennen Kaisan ja Ellin Suomeen
paluuta saimme kokea melko hikisen illan. Koko asuinalueemme
sähköverkko pimeni. heti aloimme etsimään taskulamppuja ja
kynttilöitä. Ilta oli juuri kääntymässä yöksi ja tarkoitus oli käydä
nukkumaan. Sähkökatkos esti ilmastointilaitteen käytön ja pian
oli hyvin hikiset oltavat. Myöhemmin yöllä sähköt onneksi
palasivat. Katkos pisti kovasti miettimään, kuinka monet
paikalliset nukkuvat yönsä tämän kuumuuden keskellä.
Kuumuuden lisäksi haasteita on ollut auton kanssa. Aluksi
vaihdettiin akku, sitten laturi ja lopulta yksi jäähdytinkennon
putkista halkesi. Auton kanssa Phnom Penhissä on kuitenkin
helppoa, kun ongelman sattuessa auton saa korjaamoon
helposti. Syylärin hajotessa korjaamon miehet ajoivat mopolla
pihaamme ja veivät auton korjaamoon. Työ on edullista ja
onneksi käytettyjä osia saa myös edullisesti. Kaiken tämän
hoitaminen vieraassa ympäristössä vaatii silti oman veronsa. Nyt
auto on ollut hyvässä iskussa jo melkein kuukauden.
Lapsiperheenä kohtaamme myös haasteita lasten näkökulmasta.
Englannin kielen oppiminen koulussa vaatii lapsilta paljon.
Samaan aikaan se antaa myös paljon. Äidin ja isän yhteistä
salakieltä ei voi enää käyttää, kun Viljokin alkaa olla kärryillä
mistä puhutaan. Vilman koulunkäyntiä saa erityisesti muistaa
rukouksin, sillä hänen opettajansa asenne Vilman
kielenopettamiseen ja resurssit ovat olleet puutteellisia koko alku
kevään. Olemme puhuneet nyt asiasta rehtorin kanssa kun
ymmärsimme tilanteen ja he ovat luvanneet tehdä parhaansa
asian suhteen. Tulevan syksyn Vilman opiskelukuviot haastavat
meitä miettimään muuttoa Phnom Penhin pohjoispuolelle.

Antoisia keskusteluja
Laurin työpaikalla työn keskellä on ollut useita upeita
kohtaamisia. Työskentely teknisenä asiantuntijana on
mahdollistanut hyvin läheisen työskentelyn nuorten tiimin
jäsenten kanssa. Keskusteluissa on puhuttu avioliitosta, tasaarvosta ja uskosta. Erityisesti Pääsiäissunnuntain jälkeen avautui
hienoja keskusteluja pääsiäisen merkityksestä. Nuoret kyselivät
buddhalaisuuden ja kristinuskon eroista ja siitä mihin kristityt
uskovat, miksi he tekevät hyvää ja mistä kärsimys johtuu. Näiden
teemojen keskellä oli upeaa puhua vapaudesta, jonka armo voi
saada aikaan. Rukouksemme on, että Pääsiäisen sanoma
vapauttaa myös näitä nuoria.
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Khmerin kielenopiskelu on edennyt omaa tahtiaan ja sanasto
laajenee jatkuvasti. Opiskelua saa muistaa rukouksin, uusien
sanojen saaminen käytäntöön ja englannin kautta opiskelu
haastaa täällä kuumuuden keskellä. Kielenopettajan kanssa
Leena on saanut keskustella maan historiasta, köyhyydestä ja
kulttuurista paljon. Huhtikuun 17. on hänen kihlajaisensa ja
saimme kutsun osallistua mukaan juhlaan maalle provinssiin.
Menemme aamulla klo 6.00 tulevan morsiamen kotiin. Aluksi
kannamme kulkueena muiden vieraiden kanssa hedelmiä ja
ruokia morsiamen talolle ja sitten syömme yhdessä yhteisen
aamupalan heidän kanssaan. Koska juhlaan tulee yleensä vain
perheen jäsenet ja lähimmät ystävät, olemme hyvin otettuja
saamastamme kutsusta ja mahdollisuudesta tutustua paikallisiin
kihlajaisiin.
Olemme tehneet seurakuntavierailuja paikalliseen ja
kansainväliseen seurakuntaan. Tulevan kuun aikana selvitämme
taas mahdollisuuksia lapsityön tekijöiden kanssa
verkostoitumiseen ja paikallisten seurakuntien kanssa tehtävään
yhteistyöhön.
Kaiken keskellä olemme välillä hyvin väsyneitä ja vastaan tulleet
haasteet vievät voimavaroja paljon. Laurin työpäivät ovat hyvin
pitkiä ja haastavat meitä miettimään uusia mahdollisuuksia.
Olemme iloisia, että tiedämme monen muistavan meitä
rukouksin. Tarvitsemme paljon viisautta eteen tuleviin
kysymyksiin. Rukoilethan, että saisimme tehdä ratkaisut
rauhasta käsin ja luottaa, että Jumala ON meidän kanssamme
joka päivä.

”Vapauteen Kristus meidät vapautti.”
”Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa
voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne
Jumalan sotavarustus, jotta voisitte pitää puolianne
Paholaisen juonia vastaan.”
Galatalaiskirje 5:1
Efesolaiskirje 6:10-11
Terveisin:
Leena, Lauri, Vilma,Väinö ja Viljo Saarni
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