31. tammikuuta 2016

TAMMIKUUN KUULUMISIA
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. 4 Moos. 6:24

Kiitosaiheita
• Olemme saaneet hyvän ja
turvallisen kodin
• Lasten koulu on alkanut
hienosti
• Leenalle löytyi hyvä
kielikoulu
• Laurin työt ovat alkaneet
hyvin

Useissa seurakunnissa lausutut jakeet 4. Mooseksen
kirjasta ovat olleet todellisuutta meille. Herra on
siunannut ja varjellut.
Lämpötila huitelee +31c vielä pimeällä pihalla ilta kuuden aikaan.
Sirkat sirittävät ulkona ja paikallisten lasten elämä kaikuu
kadulla. Sisällä hyrrä pyörittää ilmaa ja ilta-askareet ovat
parhaillaan käynnissä. Käsien pesu on jatkuvaa, karkkeja et voi
jättää pöydälle, jotta muurahaiset eivät valtaa niitä, nihkeä iho
alkaa jo kaipaamaan iltapesua hikisen päivän jälkeen. Tammikuu
on tuonut monta uutta ja ihmeellistä asiaa tullessaan. Lauri aloitti
työt, lapset uuden koulun ja Leena kielikoulun. Kiitollisena
rukoustuestanne voimme sanoa, että meillä on kaikki vallan
mainiosti.
Laurin tammikuu on mennyt työhön orientoitumisessa ja
työkavereihin tutustuessa. Pääosin työkaverit ovat paikallisia
nuoria, mutta kulttuurien sulatusuuniin mahtuu työkavereita
viidestä muustakin maasta. Työ on monella tavalla
mielenkiintoista. Työskentely tiimeissä ja uudet projekti mallit
ovat olleet antoisia. Työ paikalla pidetään viikottain rukoushetki ja
suunnitteilla on myös raamatun opiskelu hetkiä tai jotakin
vastaavaa. Yrityksen myynnissä oleva amerikkalainen Jon sanoi,
että on todella iloinen, kun olen päässyt aloittamaan yrityksessä,
juuri tässä mielessä.
Leenan kielikoulu, jonka hän aloitti tammikuun alulta, on
osoittautunut erinomaiseksi. Kouluun matkaa on vajaa 2 km.
Loppukuulta hommasimme pyörän, joten koulumatka sujuu sillä
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Rukousaiheita
• Varjelua liikenteessä
• Voimia työhön ja opiskeluun
• Viisautta uuden kulttuurin ja
kielen kohtaamiseen
• Terveyttä

nopeasti. Varovaisuutta ja varjelusta saa pyytää hyvin
vauhdikkaan ja runsasliikenteisen tien ylitykseen. Kielenopiskelu
on ollut mielenkiintoista ja joitain asioita on päästy jo puhumaan
khmeriksi, esim. ostoksilla ja tuk-tuk kuskille :) Khmerin kielessä
on lähelle ö:tä ja ä:tä meneviä äänteitä, joten suomalaisuus on
siinä kohtaa siunausta!
Lasten sopeutuminen maahan ja uuteen kouluun näin
loppukuusta katseltuna saa kiitollisen mielen aikaan. Viikolla, kun
ajoimme koulun ohi Väinö sanoi, että tuo on minun paras kouluni
ja siihen yhtyivät niin Viljo kuin Vilmakin. Se on suuri kiitosaihe ja
uskomme, että Taivaan Isillä oli näppinsä pelissä koulua
valitessamme. Kristillisen koulun ilmapiiri ja ystävällisyys on
sydäntä lämmittävää. Lapset ovat löytäneen ystäviä, erityisesti
Vilma, joka on ollut jo kerran yökylässä kaverilla. Erään lapsen
vanhempi tuli sanomaan, että tervetuloa tiistai aamuisin
yhteiseen vanhempien rukoushetkeen koululle, ja hän lisäsi,
tänään rukoilimme erityisesti Vilman, Väinö ja Viljon puolesta.
Tuntuu niin mahtavalle, että meillä on suuri Isä, joka yhdistää
meitä rukoilemaan samoista asioista, niin Suomessa kuin
muuallakin. Jatketaan samaan malliin. Lastemme lapsuus ja
kasvun ainekset tulevat nyt täältä ja vanhempina rukoilemme,
että Taivaan Isä pitää huolen myös heidän tarpeistaan.

Ensimmäisen kuukauden aikana olemme puuhastelleet uuden
kotimme ja arkisten askareiden parissa. Kodin keittiössä on
valmistunut niin makaroonilaatikkoa suomalaisittain kuin
riisiruokia thailaisittain. Lentorahti saapui viime viikolla vihdoinkin
ja sen mukanaan tuoma toimistoissa ravaaminen oli
ennennäkemätöntä ja melkoinen kokemus. Löysimme viime
viikolla myös itsellemme auton, joka helpottaa huomattavasti
liikkumista kaupungilla. Ajokortit ja autovakuutukset on saatu
kuntoon. Kaikkien näiden hoitaminen on ottanut kovasti
energiaa, kun mikään ei hoidu samalla tavalla kuin tutussa
kotimaassa. Onneksi monessa asiassa on saatu apua Fidan
tiimiltä ja paikallisilta työtovereilta.
Olemme pysyneet terveinä ja olemme kokeneet elämän kaiken
keskellä turvalliseksi. Paljon on siis aihetta kiitokselle.
Terveisin:
Leena, Lauri, Vilma,Väinö ja Viljo Saarni
lauri.saarni@gmail.com
leena.saarni@gmail.com

2

