21. tammikuuta 2017

TAMMIKUUN KUULUMISIA
Herra siunaa niitä, jotka häntä palvelevat,niin pieniä kuin suuria. Psalmi 115:13

Rukous- ja
kiitosaiheita
• Työ seurakuntien kanssa on
päässyt alkuun
• Muistakaa paikallisia seurakuntia
• Oikeiden yhteistyöhenkilöiden
löytyminen
• Laurin tiukka työtilanne
• Olemme olleet terveitä
• Lasten koulu alkoi hyvin

Hyvää alkanutta vuotta!
Olemme kiitollisia edellisen vuoden yhteisestä matkasta kanssanne.
Viime vuoteen mahtui paljon uusia asioita. Niin näyttää mahtuvan
tulevaan vuoteenkin :) Uusi vuosi on tuonut paljon kerrottavaa
mukanansa. Lasten koulut alkoivat ja tutut mukavat rutiinit palasivat
arkeemme. Osallistuimme tiiminä Fidan maailmanlaajuiseen rukous- ja
paastoviikkoon. Koimme sen voimaannuttavana ja erinomaisena tien
avaajana uudenvuoden haasteisiin.
Tapasimme kodissamme paikallisen helluntailiikkeen hallituksen
puheenjohtajan, kotiseurakuntamme pastorin, viime viikon lauantaina
14.1. Oli mahtava huomata kuinka tavoitteemme ja visiomme olivat
samankaltaiset ja koimme, että Jumala on ennalta valmistanut
kulkuamme eteenpäin. Keskustelussa kävimme läpi kuinka tärkeää on
lapsityön verkostoituminen ja yhteistyö Phnom Penhin
kumppaniseurakuntiemme (Assembly of God Cambodia) välillä.
Tarkoituksenamme on kohdata eri seurakuntien pastorit ja lapsityön
vastaavat, kartoittaa heidän nykyhetkensä, tarpeensa ja toiveensa.

Pyhäkoulussa saimme tutustua
seurakunnan lapsiin

Sunnuntaina 15.1. olimme mukana kotiseurakuntamme pyhäkoulussa.
Kerroimme lapsille jotain Suomesta ja leikimme yhteisiä leikkejä.
Tulevalle sunnuntaille lupauduimme opetusvastuuseen. Koemme näiden
hetkien olevan niitä, joissa voimme rakentaa siltoja ja yhteistyötä. Jumala
antakoon meille viisautta kaiken tämän alulle saattamisessa!
Tulevina kuukausina tarkoituksenamme on kohdata myös muita lähettejä
ja organisaatioita, jotka työskentelevät lasten parissa Kambodžassa.
Haluamme luoda yhteistyötä myös näiden tahojen kanssa. Näin saamme
kokonaisemman kuvan lasten parissa tehtävästä työstä ja osaamisesta.

Vierailu Salamomin kouluun

Torstaina 19.1. vierailimme Salamom nimisessä koulussa. Se on
paikallisille lapsille suunnattu kristillinen koulu. Pidimme siellä
aamunavauksen opettajille. Lauri puhui pienestä tytöstä, joka kertoi
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Erityisenä rukousaiheena
haluamme jakaa kumppaniseurakunnat joita on myös läheisissä
maakunnissa paljon. Otattehan
vuoden rukouslistaanne myös nuo
seurakunnat. Tällä hetkellä työmme painopiste on ilman muuta
Phnom Penhin seurakunnissa,
koska näiden seurakuntien yhteistyön rakentamiseenkin menee
vielä aikaa. Kaikki on vielä niin
lapsen kengissä. Kuitenkin näemme, että suunnitelma on Jumalan
ja Hänen näkynsä etenee Hänen
aikataulussaan!

sotapäälikkö Naemanille siitä, että Jumala voi parantaa. Kuinka tärkeä
tuo pieni tyttö oli Jumalan suunnitelmissa. Lapset eivät ole Jumalalle vain
vähäisiä, vaan hän haluaa huomioida myös heidät.
Tässä kuussa tapaamme erään lapsityöntekijän, jonka kanssa
haastelemme tulevista mahdollisuuksista. Olemme kiitollisia, että askel
askeleelta meille avataan ovia ja mahdollisuuksia nyt, kun on sen aika.
Leenan kielenopiskelu on vähemmällä painoarvolla, mutta silti vielä
viikoittain matkassa mukana. Kirjoittaminen ja lukeminen vaatii vielä
aikaa ja harjoittelua. Koimme jo ensimmäisessä palaverissamme
pastorimme kanssa, kuinka tärkeä ja yhteistyön kannalta merkittävää
kielen puhuminen on.
Laurin työpaikalla eräs työkaveri nimeltään Bonnakka toivoi itselleen
Raamattua. Kun hän sai sellaisen omakseen seuraava toive oli, että
voisimmeko aloittaa raamattupiirin työpaikalla! Bonakka kysyi jo samana
päivänä mistä olisi hyvä aloittaa lukemaan. Alfa-kurssin keskustelut ja ja
teidän rukouksenne on tuottanut hedelmää. Usea työkaveri on omaaloitteisesti ottanut puheeksi hengelliset asiat ja selvästi nämä
kiinnostavat. Helmikuulla on tarkoitus aloittaa raamattupiiri. Muistakaa
rukouksin, että se voisi saada hyvän hedelmällisen alun.

Rukoilemme kovasti edelleen, että Laurin työaika voitaisi muuttaa osaaikaiseksi. Työtä näkymme parissa seurakuntien keskellä riittää ja
uskommekin, että Jumala johtaa asiassa parhaalla mahdollisella tavalla.
Tulevana kesänä tarkoituksenamme olisi tulla Suomeen kesätauolle.
Iloitsemme siitä ajatuksesta jo nyt ja haluamme nähdä teitä kaikkia.
Taivaan Isä siunatkoon runsaasti teitä ja antakoon kaikkea mitä
tarvitsette. Olette rukouksissamme ja ihana tietää, että niin mekin teidän!
Terveisin:
Leena, Lauri, Vilma,Väinö ja Viljo Saarni
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