30. marraskuuta 2016

MARRASKUUN KUULUMISIA
Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.
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Rukous- ja
kiitosaiheita
• Terveys
• Lasten koulun käynti
• Kotiseurakunta on löytynyt
• Khmerin kielen oppiminen
• Yhteistyön aloittaminen
kumppaniseurakuntien kanssa
• Laurin tiukka työtilanne

Kambodža on niin kaukana missä
pippuri kasvaa

Ensimmäinen vuosi lähenee loppuaan. Sieltä Suomesta on tullut kauniita
kuvia lumimaisemista, jotka tosin tässä vaiheessa vuotta sulavat nopeasti
pois ainakin etelämmässä Suomea. Meillä sadekausi ainakin teoriassa
loppuu marraskuun puoliväliin, mutta joitain sadekuuroja edelleen on
tullut. Ilma on kivasti viilentynyt +28c yöllä jopa +24c. Tosin Suomivieraille, Leenan vanhemmille, marraskuun lämpö tuntui hyvinkin
kuumalta :)
Tämän ajan haasteena meillä on työn avautuminen yhteistyötahojen
kanssa. Kulttuuriin ja kieleen olemme päässeet kivasti mukaan ja tuntuu,
että lapsillakin ystävyys suhteet syvenee ja arjen pyöritys tuntuu
kotoisalta. Kiitollinen mieli tähänastisesta ja rukoillen katsomme
eteenpäin.
Erityisen isona rukousaiheena ja huolena haluamme jakaa kanssanne
Laurin työkuvion selkeytymisestä. Tämän hetkinen työ vie Laurin
arkipäivistä kaikki mehut. Työpäivä alkaa kahdeksalta ja päättyy puoli
kuuteen. 40 minuuttia kestävät työmatkat voi laskea työpäivän pituuteen
lisäksi. Näillä resursseilla yhteinen näkymme toimia lapsityön
neuvonantajina ja suunnittelijoina sijoittuisi käytännössä viikonlopuille ja
iltamyöhiin. Olemme kokeneet sen hyvin haastavana. Tiedämme, että
Jumalalla on ohjat käsissä ja siksi olomme onkin turvallinen ja
luottavainen.
Nyt haluamme haastaa teitä rukoustaisteluun kanssamme, että työkuvio
voisi aueta parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme miettineet, että jos
Laurin olisi mahdollista aloittaa aluksi osapäiväisenä seurakuntatyössä ja
katsoa sitten miten siitä eteenpäin. Muutamiin seurakuntiin olemme olleet
yhteydessä haastaen heitä mukaan yhteistyöhön. Jos kannatus saadaan
kasaan se palauttaisi myös Laurin Suomen sosiaaliturvan piiriin, koska
hänellä olisi tuolloin suomalainen työnantaja.
Seuraavaksi suuri kiitosaihe. Olemme löytäneet kotiseurakunnaksemme
yhden kumppaniseurakunnistamme, jonka nimi on God News of Jesus.
Paikallinen pastori Srin on ottanut meidät vaimonsa kanssa lämpimästi
vastaan. Seurakunta on suurin paikallisista kumppaneistamme ja
uskomme ja koemme, että meidän paikkamme on nyt tällä hetkellä
heidän keskellään. Seurakunta kasvaa jatkuvasti nuorilla innokkailla
uskovilla. Seurakunnan opetuslapseuttaminen ja kastekoulutus ennen
seurakuntaan liittämistä ovat osoittautuneet hyviksi työkaluiksi. On ollut
ilo seurata kuinka Jumala tekee työtään heidän keskellään. Ja todellakin
koemme, että olemme saaneet olla seuraamassa ja ihmettelemässä
kuinka Jumala toimii paikallisten seurakuntalaisten kautta.
Joulukuun aikana aloitamme suunnittelun tulevalle vuodelle.
Alkuvuodesta kokoonnumme paikallisen helluntailiikkeen hallituksen
kanssa lapsityön asioiden tiimoilta ensimmäistä kertaa. Tarvitsemme
paljon teidän rukoustukeanne, jotta jo valmistelu vaiheissa saisimme
viisautta ja rohkeutta tehdä ratkaisuja ja suunnitelmia. On taas vaan
kiitettävä teistä jokaisesta viidestä seurakunnasta ja yksittäisistä tukijoista,
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joista meidän rukousrintamamme koostuu. Olemme kokeneet sen
suurena siunauksena!
Laurin työpaikan Alfa-kurssi on loppusuoralla ja työyhteisö miettii, kuinka
he voisivat jatkaa usean innokkaan mukanaolijan kanssa. Työpäivän
lounastauon Alfa-kurssi on osoittautunut hyväksi ajankohdaksi ja
yhteyden luomiseksi. Muistakaa tuotakin rukouksin, että jatko
mahdollistuisi ja prosessi monien sydämien tasolla saisi tuottaa
iankaikkista hedelmää.

Työpaikalta tehtiin koko yrityksen retki maan Itä-osaan, jossa maisema oli
hyvin erilaista. Päivät olivat luonnon äärellä orientoitumista ja illan
viettoon kuului ruokailua ja monenlaista yhdessäoloa. Matkan aikana
Lauri sai myös keskustella monenlaisista asioista työkaverien kanssa,
mm. maassa olevasta karaokebaari kulttuurista, joka on vahvasti
sidoksissa seksibisnekseen ja mahdollisesti myös ihmiskauppaan. Kun
Laurilta kysyttiin käykö hän näissä KTV ravintoloissa, oli mahtava
mahdollisuus ottaa kantaa tähän suureen ongelmaan. Keskusteluissa
nousi esiin se miten tuo kulttuuri alistaa naisia ja rikkoo perheitä.
Kristittyinä meidän on otettava rohkeasti kantaa näihin suuriin ongelmiin.
Matkan aikana yritys teki myös vierailun alueen köyhälle koululle johon
lahjoitimme työntekijöiltä kerätyillä varoilla opiskelumateriaaleja ja pientä
purtavaa. Oli upea nähdä se into jolla paikalliset nuoret halusivat olla
auttamassa koululaisia.

Leenan isä Jorma pääsi saarnaamaan
seurakunnassa. Puhe kuultiin
suomeksi, englanniksi ja khmeriksi.

Siunattua joulunalus aikaa!
Terveisin:
Leena, Lauri, Vilma,Väinö ja Viljo Saarni
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