
Helmikuu on ollut tapahtumarikas. Siihen on kuulunut monenlaista teke-
mistä. Kaiken tekemisen keskellä olemme myös kokeneet haasteita ja sitä 
kuinka tulee hetkiä, jolloin täytyy nostaa katse kohti taivasta ja sanoa, että 
luotamme siihen, että Jumala vie asioita eteenpäin silloinkin, kun oma vii-
saus ja voima on vähissä. 

Vision jakaminen kysyy kestävyyttä 

Lapsityön Mangopuu-näky on alkanut le-
vitä seurakuntien keskelle. Muutamista 
seurakunnista on jo ilmoittautunut ihmisiä 
mukaan. Samaan aikaan olemme myös 
kokeneet haasteita. Yhteisten aikataulu-
jen sovittaminen on ollut haastavaa eri 
maakuntien kanssa. Alku kuusta kuitenkin 
suunnitteilla oli matkustaa Takeon maa-
kuntaan levittämään yhteistä visiota seu-
rakuntien johtajille. Kun olimme jo val-
mistautuneet lähtöön ja kokoonnuimme 
kotiimme aamulla, puhelin soi ja meille 
ilmoitettiin, että tilaisuus, johon olimme 
menossa, olikin peruutettu. Jouduimme 
pohtimaan eri keinoja siihen kuinka voi-
simme tavoitamme seurakuntia ja kan-
nustamme heitä eteenpäin? Pohdimme 
asiaa ja saimme uuden idean. Päätimme 
tehdä lyhyen videon, jota voimme lähettää seurakuntien johtajille ja pasto-
reille ympäri maan. Nyt jännitämme kuinka video tulee saavuttamaan ylei-

sönsä. Muistakaa siis rukouksin, että 
näky lapsityöstä voi levitä median kei-
noin.

Lähetysharjoittelijan ohjaamista 

Tammi- ja helmikuun 
aikana meillä oli hieno 
mahdollisuus toimia oh-
jaajina nuorelle lähetys-

työharjoittelijalle. On etuoikeus auttaa nuoria vahvistamaan 
omaa lähetysnäkyään ja auttaa löytämään askeleita lähe-
tyspolulla. Harjoitteluun Emilialla kuului tutustuminen ulko-
mailla asumiseen ja Fidan työhön osallistuminen. Emilia aut-
toi meitä lapsityön kirjojen kehittämisessä ja kävi helluntai-
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Helmikuun kuulumisia 
”Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut. Hän on minun Jumalani, 

häntä minä ylistän, minun isieni Jumala, hänen kunniaansa minä laulan.” 
2. Moos. 15:2
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RUKOUSAIHEET 

Näyn jakaminen 
Jatketaan rukous-
ta, että Näky saa 
tavoittaa juuri oi-
keat ihmiset ja in-
nostaa yhteistyö-

hön lapsityön 
voimaannuttami-

sessa. 

Koordinaattorien 
tapaaminen 

Ensi kuussa on 
ensimmäinen ta-

paaminen.



liikkeen nuorisokeskuksella opettamassa englannin kieltä. Sen lisäksi, 
hän kävi tutustumassa kehitysyhteistyön hankekylään. Leena lähti mu-
kaan kylävierailulle ja toimikin koko reissun tulkkina.

Pastorien kouluttamista ja tukemista 

Helmikuussa meille avautui myös mahdollisuus tu-
kea helluntailiikkeen pastoreita erilaisin tavoin. Lauri 
pääsi pitämään teologisen työpajan liikkeen johtavil-
le pastoreille. Työpajassa pastorit pohtivat kuinka 
Raamatussa on nähtävissä niin sanottua vaikutus-
työtä. Raamatusta katsottiin, kuinka profeetat, Is-
raelin kansanjohtajat ja Jeesus puhuivat niiden puo-
lesta, jotka olivat avun tarpeessa tai olivat yhteis-
kunnan heikoimpia. Antaako Raamattu meille toi-
mintamalleja vaikuttamistyöhön?

Pastorien tukemiseen kuuluu myös heidän rinnallaan oleminen seura-
kuntatyön ja liikkeen johtamisen tasapainottamisen välillä. Helluntailiik-
keen hallituksen puheenjohtaja pyysi Laurilta apua oman seurakuntan-
sa opetustyöhön, sillä tämän vuoden aikana hän matkustaa tukemaan 
maakunta seurakuntia noin ker-
ran kuussa. Lauri käy matkojen 
aikoina avustamassa seura-
kuntaa julistamistyön kautta. 
Tulevina kuukausina Lauri al-
kaa myös mentoroimaan nuo-
ria pastoreita saarnan valmis-
tamisessa ja näin seurakunta 
saa kasvatettua uusia vastuun-
kantajia työhönsä mukaan.

Yhteistyössä on voimaa 

Kambodža ei ole ainut maa, jossa Fidan kautta tehtävä lähetystyö koh-
distuu lapsiin ja nuoriin. Useissa muissa maissa tehdään saman kaltais-
ta työtä kuin mitä me teemme. Siksi nyt on muodostettu Fidan globaali 
lapsi- ja perhetyön asiantuntija tiimi, jonka kautta lapsityötä pyritään tu-
kemaan kaikissa näissä maissa. Me olemme mukana tässä tiimissä ja  

veto vastuussa Aasian tiimissä. Saamme tiimissä ja-
kaa yhteisiä haasteita sekä löytöjä lapsityöhön liit-
tyen. Näin pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen ja hy-
vien ideoiden kautta saa Jumalan valtakunta levitä 
kaikkialle maailmaan. Esimerkiksi yhtenä tukimuoto-
na on lyhyet opetusvideot, jotka käsittelevät lapsi- ja 
perhetyötä ja niitä asioita, joita on otettava huo-
mioon, kun  työtä tehdään lähetyskentillä. Fidan lap-
sityötä voit seurata Facebookissa osoitteessa:
https://www.facebook.com/fidalapsityo/
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Oikein siunattuja päiviä teille jokaiselle. 
Teidän rukouksenne kantavat meitä kai-

ken keskellä. 

Terveisin, 
Leena ja Lauri, Vilma (14v), Väinö (12v) ja Viljo (8v)
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