26. huhtikuuta 2017

HUHTIKUUN KUULUMISIA
”Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” San. 3:6

Rukous- ja kiitosaiheita
• Lapsityön eteneminen seurakuntien keskellä

Huhtikuun aikana vietimme Khmer-uutta vuotta sekä pääsiäistä yhtä aikaa. Lapsilla oli koulusta kahden viikon loma.
Kuumia hellepäiviä on onneksi virvoittanut satunnaiset sateet, jotka jostain syystä tänä vuonna ovat saapuneet paljonkin tavallista aiemmin.

• Käännöstyön prosessi
• Khmerin kielen haasteet
• Toukokuun palaverit ja
koulutustilaisuudet lapsityöntekijöiden kanssa
• Yhteistyö uusien seurakuntien kanssa
• Laurin osa-aikaistuminen ja
uusien kannattajien löytyminen
• Olemme olleet terveitä
• Lasten koulu ja kaverit

Rinnalle kasvamaan. Iloksemme saamme todeta kiitos aiheen lapsityön visiosta kumppaniseurakuntamme kanssa.
Heidän itse asettamana tavoitteenaan on kasvattaa rinnallaan uusia opettajia ja lapsityön vastuunkantajia. Tässä maassa, missä lähes kaikki on aloitettu nollasta vajaa 40-vuotta
sitten, tällainen visio on välttämätön. Uusia innokkaita tulijoita on ja intoa riittää. Kuitenkin valtavan tärkeää on varustaa
jo lapsityössä mukana olevia opettajia, jotta he voivat opettaa
lapsia monia eri työkaluja hyväksi käyttäen.
Lapsityökoulutus. Yhteistyö on kantanut hedelmää. Pidimme ensimmäisen lapsityön koulutuksen 22.4. Paikalla oli 9
osallistujaa, opettajia sekä apuopettajia. Vannear, lapsityönjohtaja, kertoi siitä miksi seurakunnat tarvitsevat pyhäkouluja

Phnom Penhin kaduilla elää
useita katulapsia.
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ja miksi pyhäkoulutyömme on tärkeää. Me opetimme opettamisen eri alueista opettajan ja oppijan näkökulmista. Yhteisen päivän päätimme rukoukseen siunaten vuorollaan toinen
toistamme. Seuraava koulutus on suunnitteilla ensi kuussa
ennen Suomeen tuloamme.
Käännöstyöhön rahat. Lapsityön Great Joyn kolmeen opettajan oppaaseen ja ensimmäiseen opettajien koulutusoppaaseen on löytynyt varat ja käännöstyö on kovassa vauhdissa. Fidan bisnestiimin jäsenet mahdollistivat varat tähän
hankkeeseen. Varmaan monelle Suomessa Raamatun Helmet ovatkin jo entuudestaan tuttuja oppaita. Ne ovat käännetty kaksi kirjaa suomeksi niiden englannin kielisestä versiosta Great Joy, joita on yhteensä kuusi kirjaa. Yksi kirja
sisältää 24 oppituntia, joten pitkällä tähtäimellä raamatun läpikäyminen lasten kanssa on taattu. Olemme kiitollisia tästä
ihmeestä kuinka kääntämistyön kulut on löytynyt hurjan nopeasti ja asia toisensa jälkeen loksahtanut paikoilleen.
Jumala tietää parhaiten. Eräänä sunnuntaina olimme
valmistaneet oppitunnin pyhäkouluun. Ajattelimme käyttää
draamaa apuna aiheen oppimiseen. Aamun valmistelujen lomassa Leena heitti ajatuksen ylöspäin: ”Anna Isä tämän pyhäkoulun mennä sinun suunnitelmiesi mukaan, ei meidän.
Auta, että opetus ei jäisi vain pyhäkoululuokkaan, vaan siitä
voisi saada joku jotain myös mukaansa.”
Kun pääsimme seurakunnalle vähän ennen yhdeksää meille
ilmoitettiin, että menemmekin aluksi yhteiseen Jumalanpalvelukseen aikuisten kanssa. Siellä istuessamme suunnitelma muuttuikin niin, että isompien pyhisluokka jäi koko
Jumalanpalveluksen ajaksi aikuisten seuraan. Mielessä ehti
käväistä, että nytkö valmistelut meni hukkaan? Mutta maassa
maan tavalla...Saarnan jälkeen apuopettajamme tuli pahoittelemaan yllättävää muutosta, mutta minkä näille mahtaa.
Löydätkö kuvasta perhosen
toukan?

Joka sunnuntai kokouksen jälkeen pyhäkoulun opettajat
kokoontuvat yhteen keskustelemaan ja rukoilemaan yhdessä.
Tällä kertaa meille ehdotettiin voisimmeko siirtää oppitunnin
aiheen seuraavalle sunnuntaille ja jakaa askarteluidean, oppitunnin pohjan ja laulut seuraavan sunnuntain opettajalle.
Ilman muuta se kävi! Valmistelemamme oppitunti siunasi
monella tapaa. Ensin saimme valmistella sen itse, opettaa
sen sitten seuraavalle joka sai jakaa sen oppimansa kautta
lapsille. Tuo Isän käsiin annettu oppitunti antoi enemmän kuin
yhden sunnuntain kohtaaminen. Opettajat tulivat kotiimme
kahville ja harjoittelemaan draamoja. Yhteistyön yksi kauneimmista ja tärkeimmistä asioista on yksilön kohtaamiset,
yhteiset kahvihetket ja niiden kautta luodut ystävyyssuhteet.
Viimeinen kuukausi alkaa ennen Suomeen tuloa. Pian nähdään!

Vilman syntymäpäiväjuhla.

Terveisin:
Leena ja Lauri, sekä Vilma (12v), Väinö (9v) ja Viljo (5v)
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