Heinäkuun kuulumisia Phnom Penhistä,
Heinäkuun alussa muutimme uuteen kotiin. Olemme kiitollisia, että kaikki sujui hyvin ja nyt voimme
asettua tähän kotiin rauhassa. Ympäristö on lapsille rauhallisempi ja läheinen puisto mahdollistaa tutut
suomalaiset kesäleikit pyöräilyineen ja jalkkispeleineen. Heinäkuu muutenkin toi mukavan tuulahduksen
suomen kesästä, sillä saimme Laurin vanhemmat meille vierailulle. Pieni hengähdystauko töistä ja
opiskeluista tuli tarpeeseen.
Pitkin kevättä Laurin työpaikalla on pohdittu kuinka voisimme jakaa työpaikalla ajatuksia uskosta. Syntyi
idea Alfa kurssin pitämisestä työpaikalla. Heinäkuussa tämä idea muuttui todeksi. Ensimmäinen Alfa
pidettiin 22. päivä toimistolla ja yhteensä 19 henkilöä kokoontui keskustelemaan elämän suurista
kysymyksistä. Olimme rukoilleet paljon, että ihmiset voisivat rohkeasti päästä mukaan keskusteluun ja
niin siinä myös kävi.
Alfa kurssi pohjautuu alustukseen joka katsotaan videolta ja sitten keskustellaan ryhmissä.
Ensimmäisessä sessiossa keskusteltiin seuraavien kysymysten pohjalta. Mitä tekisit jos sinulla olisi vain
24 tuntia elin aikaa jäljellä? Ja miksi uskonnosta keskusteleminen on joskus vaikeaa? Molemmat
kysymykset saivat reippaan keskustelun aikaiseksi. Monet nuoret sanoivat, että ihmiset saattavat
arastella keskustelua uskontoon liittyvissä asioissa sen pelossa, että voi syntyä konflikteja ja riitoja
erilaisten näkemysten noustessa esiin. Tähän liittyen keskustelussa nousi esiin ajatus toisten
kunnioittamisesta ja hyväksymisestä. Hienoja ajatuksia.
Alfan aikana käydään läpi asioita Jeesuksesta ja Raamatusta sekä rukouksesta. On todella
mielenkiintoista nähdä mitä Jumala tulee tekemään kurssin aikana. Toiselle kerralle, joka pidetään
huomenna on tulossa lisää porukkaa mukaan. Tämä on upea juttu. Muistathan työpaikan porukkaa
rukouksin.
Khmerin lukeminen Leenalla on päässyt alkuun. Oppituntien lisäksi se vaatii myös vapaa ajalla omaa
panostusta hurjasti. Lasten kesäloma on tuonut oman haasteensa siihen, mutta kielessä on edetty
kuitenkin. Olemme kiitollisia, että opettaja on voinut tulla kotiin opettamaan. Mitä enemmän kieltä oppii,
sitä enemmän se antaa ja laittaa opiskelemaan entistä ahkerammin.
Leenan isoäiti nukkui pois viime viikolla. Hänen esirukouksensa ja luottamuksensa Taivaan Isään
kantavat vielä pitkään. Leena matkustaa Suomeen Annikki mummon hautajaisiin elokuun alussa.
Elokuu alkaa ihan pian ja sitten on taas edessä lasten kouluvuoden alku. Uusi koulu jännittää jo nyt
lapsia ja ajoittain he kyselevät, että mitenhän siellä menee? Vilmalle saapuu koulun alkuun avuksi
Kristiina joka oli täällä jo silloin kesäkuussa. Olemme tästä todella kiitollisia Jumalalle. Hän pitää huolen
meistä jokaisesta.
Kiitollisena kaikista esirukouksista ja kannatuksesta, jota saamme teiltä!
Terveisin,
Lauri ja Leena perheineen
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