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Alkutunnelmia
’Nunna’, ’taka’, ’tana’, ’kova’… Jälleen olemme tilanteessa, jossa täysin vieras kieli ympäröi meidät,
kuulemme tuttuja ”suomalaisia” sanoja, joilla ei ole mitään tekemistä suomenkielisten sanojen kanssa.
Edellä mainitut sanat ovat peräisin paikallisesta jumalanpalveluksesta.
Kolmisen viikkoa on kulunut saapumisestamme Myanmariin, Yangonin 5 miljoonan asukkaan
suurkaupunkiin. Monet ystävät olivat huolissaan, miten täällä rauhattomuuksien keskellä pärjäillään.
Toistaiseksi suurin haaste turvallisuuden kannalta on liikenne. Jokainen kadun ylitys on keskittymistä
vaativa operaatio. Seuraamme, miten burmalaiset pujottelevat monikaistaisten katujen ja teiden yli jääden
välillä odottamaan molemmin puolin viuhahtavien autojen väliin päästäkseen lopulta toiselle puolelle.
Yritämme toimia samoin. Suojateitä ei juurikaan ole ja vaikka jossain onkin, tämä ei hidasta
autoliikennettä. Pimeällä liikkuminen on vieläkin haasteellisempaa.
Kielikoulumme on käynnistynyt. Olemme saaneet hyvän, selkeän opettajan, jonka luona käymme
opiskelemassa kolme kertaa viikossa. Kotitehtäviä saamme kohtuullisesti. ”Eero tavailee jo…” Autokyydin
tinkaaminen hoituu jo burmankielellä.
Koti siunattu lähetyksen palvelukseen
Olimme jo unohtaneet, miten moninaista on kotiolojen
järjestäminen ja saattaminen arjen tasalle vieraassa
ympäristössä. Isot huonekalut olivat asunnossa jo
valmiina, mikä oli iso helpotus. Avuliaat ihmiset ympärillä
on hieno lahja. Saimme yhdessä seurakunnan kanssa
viettää kodin siunaamisjuhlan. Mukana oli 20 henkilöä.
Paikallisen tavan mukaan rukoushetki toteutetaan
”yhteen ääneen” rukoilemalla. Rukouksen sorina oli
melkoinen päättyen yhteiseen Herran rukoukseen.
Paalupaikalla
Osallistumme kielenopiskelun ohessa Yangonin luterilaisen seurakunnan toimintaan.
Päätapahtuma on jumalanpalvelus klo 12. Voimallinen laulu täyttää kirkkosalin jo puolisen tuntia ennen
jumalanpalveluksen alkua. ”Vakiokirkkokuorona” toimii orpokodin (Damadi Home) lapset ja nuoret
reippaine lauluineen.
Myanmarista lähtee koko ajan nuoria naisia (”Girls”) kotiapulaisiksi ja lastenhoitajiksi
naapurimaihin. Olemme tutustuneet kristittyyn pariskuntaan, joka valmentaa tätä työvoimaa ja pyrkii
varmistamaan asialliset työolot kohdemaissa. Heidän pyynnöstään olemme vierailleet asuntolassa, jossa
Saimme opettaa Raamattua 50 nuorelle ja opastaa heitä tulevaisuuttaan varten.
Huhtikuussa on Myanmarissa suuri riehakas kansallinen ”vesijuhla” (Water Festival). Tällöin maa
on ”lomalla” (vrt. Suomi jouluaikana). Kirkkomme järjestää oheisohjelmana 4-päiväisen lasten ja nuorten
leirin. Saamme olla ohjelmavastuussa nuorten leirin sisällön osalta raamattu- ja musiikkiopetuksineen.
Nämä ovat erittäin tärkeitä tilanteita kristittyinä kasvamisen ja keskinäisen yhteyden kannalta.
Kerromme tästä lisää seuraavassa kirjeessämme.
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Jumalan avulla muurien yli
Juuri tällä iltahetkellä kantautuu ulkoa kova meteli läheisestä buddhalaisesta temppelistä. Äänekäs
meno alkoi jo eilen ja kesti yömyöhään jatkuakseen taas tänään klo 5 aamulla. Vahvistinlaitteet ovat
kunnossa.
Vaikka buddhalaisuudella ei ole enää virallisesti valtiouskonnon asemaa, niin sillä on ehdoton
suosituimmuusasemansa. Tämä näkyy ja tuntuu niin tiedotusvälineissä kuin arjen katukuvassa.
Alkukristillinen lähetystyö ja tämän päivän lähetystyö eivät ole konteksteiltaan kovinkaan erilaisia.
Miettiessämme tämänhetkistä lähetystyön aloitustilannetta erilaisine muureineen, avautui
Raamatusta kohta: ”Sinun avullasi minä ryntään yli vallien, Jumalani avulla minä hyppään muurien
yli…Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.” (Ps. 18:30-31)
Siunattua paastonaikaa ja pääsiäisen odotusta!

T. Sirkka-Liisa ja Pekka
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sley.fi www.taivaallinenlahja/huhtiset
Kiitos, että saamme tehdä yhdessä kanssasi lähetystyötä. Jos sinulla ei vielä ole henkilökohtaista
viitenumeroa, saat sellaisen Sleystä anne.poukka@sley.fi
Rukous- ja kiitosaiheita:
 Kiitos lähetystyön mahdollisuudesta Myanmarissa
 Kiitos seurakuntayhteydestä ja saamastamme ystäväavusta
 Kiitos terveydestä, kodista ja hyvästä kielenopettajasta
 Varjelusta liikenteeseen
 Jaksamista ja terveyttä jatkuvan helteen keskellä
 ”Girls” –toiminnan puolesta, sekä varjelusta ja johdatusta heille
 Taidollisuutta priorisointiin monien lähetystyön mahdollisuuksien äärellä
 Jumalan johdatusta ja viisautta teologisen seminaarin suunnitteluun

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
osite: Sley, PL 184,00181 Helainki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 0503484645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Sirkka-Liisan ja Pekan työtä sinulle sopivalla summalla
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henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi

tai kirjoittamalla viestikenttään ”Huhtisten rengas” + oman kotiseurakuntasi nimi

tai Huhtisten renkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31601 01513
Rahankeräyslupa: RA/2017/100
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