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Tammikuu 2020
(Näppäimistöllä tällä kertaa Satu)

Hei, ystävät!
Toivottavasti jaksatte hyvin kaikki ja saitte viettää hyvän joulun.
Meillä oli etuoikeus viettää joulu Suomessa, ja suloistahan se oli, kuinkas muutenkaan. Näimme
läheisiämme ja pääsimme käymään jopa mökillä, missä Ilkka haravoi lehtiä neljä kottikärryllistä.
Sellaisia joulupuuhia siis tänä vuonna.

Saavuimme uudeksi vuodeksi takaisin Thaimaahan ja katselimme ilotulituksia kattoterassiltamme.
Talossamme on 28 kerrosta, ja totesin, että enpä ollutkaan vielä koskaan ennen katsellut
ilotulitusraketteja alaspäin!

Työrintamalla ei ole ehtinyt tapahtua paljon sitten viime tervehdyksemme, sillä olemme olleet
joululomalla. Koska en voi esitellä sulkia omassa hatussani, niin kehunpa hieman Bangkokin
seurakuntaamme. Siellä on nimittäin uurastettu myös jouluna.
Seurakunnastamme lähti porukka Koillis-Thaimaahan eli Isaaniin, missä kristillisiä seurakuntia on
harvassa. Yksi seurakuntalaisemme tulee kylästä, jossa ei ole vielä yhtään seurakuntaa (ei ehkä
kristittyjäkään?), ja hän haluaa, että hänen oman kylänsä ihmiset kuulisivat evankeliumin.
Meidän seurakuntamme on hyvin lapsirakas, ja siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat supertaitavia lasten
kanssa. Niinpä oli luontevaa, että porukkamme järjesti kylän lapsille iloista toimintaa jouluna. Joulu on
täällä muutenkin ajankohta, jolloin on luontevaa kertoa joulun kristillistä sanomaa.

Olin itse mukana viime huhtikuussa, kun kylässä järjestettiin samankaltainen tempaus thaimaalaisen
uuden vuoden aikaan. Sain omin silmin nähdä, miten hienoa työtä seurakuntamme tiimi teki. Lapsilla
oli hurjan hauskaa, ja vanhemmatkin olivat avoimesti ja positiivisesti mukana kaikessa, vaikka he
ovatkin buddhalaisia ja vaikka rukoilimme, lauloimme hengellisiä lauluja ja jaoimme kristillistä
materiaalia. Se ei haitannut ketään. Oman kylän tyttö tunnetaan, ja häneen suhtaudutaan lämmöllä.
Silloin kuvittelin, että kyseessä olisi vain yksittäinen tempaus. Nyt tajuankin, että tarkoitus on alkaa
tehdä pitkäjänteistä työtä kylässä. Viime sunnuntaina seurakunnassamme suunniteltiin jo ensi joulun
tempausta. Näinköhän tuollekin paikkakunnalle syntyy vielä seurakunta?

Mukana viime kevään tempauksessa. Tässä mennään avolava-auton
kyydissä - vastoin kaikkia työnantajan turvallisuusohjeita.
Olen kiitollinen siitä, että olemme juuri tässä seurakunnassa. Itsekin rakastan sekä lapsia että
pioneerityötä.
Lämmöllä myös muistelen ensimmäistä jouluamme Thaimaassa kaksi vuotta sitten. Silloin,
jouluaattona, kastettiin em. Isaanista kotoisin oleva seurakuntalainen ja hänen poikansa – ja nyt he
ovat jo palvelemassa muita ja viemässä sanomaa eteenpäin. Ihan huippua!

Toivomme teille kaikille siunattua ja hyvää alkanutta vuotta!
T. Satu ja Ilkka
Kiitosaiheita
Suomen-matka meni hyvin ja saimme olla terveitä
läheisemme ovat voineet hyvin
Esirukouspyyntöjä
Sadulle viisautta kummilapsityön kehittämiseen

Ilkan Laosin matka 19. – 24.1.
PS. Tässä vielä Ilkan tuoreita ajatuksia blogissamme https://thaimaanrajalla.fi/2020/01/15/takana-26kuukautta-mita-ajattelen-nyt/

