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Unelmat on hyvä antaa Jumalan
käteen, vaikka usein se tuntuu
melko haastavalta. Omat ajatukset,
siitä mihin Jumala johdattaa, ovat
usein hapuilua ja epävarmuutta.
Varsinkin kun katsoo tulevaisuuteen.
Mutta kun katsoo taaksepäin, huomaa
usein kuinka hyvä ratkaisu on ollut
luottaa kaikki asiat Hänelle. Tänäänkin
meidän perhe saa kiitollisena katsoa
taaksepäin monessa asiassa. Samaan
aikaan ottaa mahasta, kun koittaa pohtia
tulevaisuutta.

Saarnin perheen kuulumisia

Viime kirjeessä kerroimme kuinka
odotimme keskustelua Monosen Ruutin
kanssa. Hän Kaakkois-Aasian
aluekoordinaattorina haastatteli meitä ja
kuunteli ja kyseli kovasti erilaisia asioita. Niin
käytännön asioita, kuin kysymyksiä siitä,
minkälaista kutsua olemme kokeneet. Tuo
keskustelu jätti meille rauhallisen, mutta
jännittyneen olon. Ruut lupasi ottaa selvää
Thaimaan ja Kambodžan yhteistyötahoilta olisiko
näissä maissa seurakuntien keskellä tarvetta, joka
vastaisi näkyämme lapsista ja nuorista. Sitten alkoi
pitkältä tuntuva odotus.
Saimme vihdoin kuulla Ruutilta uutisia.
Kambodžasta oli tullut myönteinen vastaus ja siellä
oleva lähetti Daniel Lepojärvi laittoi viestiä, että
meidät toivotetaan ilomielin tervetulleeksi.
Kambodža on ollut mielessämme jo Thaimaan
harjoittelujaksosta saakka. Kun mietimme viime
syksynä mihin Jumala meitä haluaa johtaa,
halusimme antaa kaikki haaveemmekin Jumalan
käsiin. Vaikka maa ei olisikaan Kambodža, niin
halusimme olla valmiit lähtemään. Kaiken keskellä
Jumala on kuitenkin nähnyt myös haaveemme ja
ajatuksemme tuosta maasta, johon meitä nyt
kutsutaan paikallisen kumppaniseurakunnan
työyhteyteen.
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Ensimmäisellä työkaudella työhön kuuluu
pääsääntöisesti kieleen ja kulttuuriin
tutustuminen. Sen ohella aloittaisimme
seurakuntien lapsityöhön varustamista.
Kieliopintojen jälkeen tuo työnkuva ja
sijoittuminen maahan tarkentuu sitten enemmän.
Kevään opinnot ovat antaneet hurjasti työkaluja
pakkiin. Kurssit ovat nyt keväällä olleet todella
käytännön läheisiä ja niissä käsitellyt aiheet ovat
antaneet hurjasti monenlaista ajateltavaa. Olemme
todella kiitollisia siitä, että te olette tukeneet meitä
ja mahdollistaneet tämän kaiken. Leena sai viime
syksynä valmiiksi tutkielmansa, jonka aiheena oli
lapsityö osana lähetystyötä seurakunnassa. Tulevia
haasteita ajatellen aihe oli todella osuva. Lauri taas
tutkiskeli Paavalin eri ihmisten kanssa tekemää
yhteistyötä lähetystyössä. Myös tämä aihe antoi
paljon pohdittavaa ja hyvää varustusta tulevaa
varten.
Nyt edessämme on monta kysymystä ja
rukousaihetta. Etsimme seurakuntia tukemaan ja
tekemään yhteistyötä. Tällä hetkellä keskusteluja
on auennut muutamaan seurakuntaan. Laukaan
seurakuntaan olemme menossa ensi kuussa
pitämään kokousta ja keskustelemaan
yhteistyöstä. Tämä on tällä hetkellä rukousaiheista
akuutein. Lisäksi pyydämme voimia ja viisautta
opintoihin loppu keväälle ja lähetyslinjan Ruotsiin
tehtävään seurakuntavierailuun.

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan
saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan
tietoon.” Filip. 4:6
Kiitollisin mielen toivotamme teille kaikille
siunausta.
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