
Alkuvuodesta saimme 
mummin ja vaarin, Laurin 
vanhemmat, kylään meille. 
Ihana oli viettää aikaa yh-
dessä.  Joululoma toi muka-
van paussin arkeen. Iloit-
semme suuresti Jumalan hy-
västä huolenpidosta! 

Visio Mangopuu 

Lapsityön näky vuosille 2020-2025 on saanut nimekeseen Mangopuu. Man-
gopuu on vahva puu, sen juuret ovat jopa 6 m syvyydessä maassa ja se 
tuottaa paljon hedelmää. Läheinen työtoverimme Khantey sai näyn lapsi-
työstä jo vuosia sitten. Mangopuu piirtyi hänelle mieleensä. Lapsityö, joka on 
juurtunut syvälle maahan tuottaa hedelmää. Khnatey jakoi tämän näkynsä 
kanssamme jo kolme vuotta sitten ja nyt saamme olla osa tuon näyn toteu-
tumista.

Tammi- ja helmikuun aikana tapaamme eri maakuntien pastoreita ja johtajia. 
Tarkoituksenamme on jakaa Mangopuu Visio koko maan pastoreille ja haas-
taa seurakuntia lähettämään oman alueensa edustaja yhteistyöhön kans-
samme. Olemme tavanneet jo Phnom Penhin alueen johtajat ja tällä viikolla 
matkustamme Takeon maakuntaan tapaamaan Alue 2:n pastorit ja johtajat. 
Kambodža on jaettu yhteensä 6 eri aluee-
seen, joissa on 26 maakuntaa.

Kordinaattori jokaisesta maakunnas-
ta 

Tarkoituksenamme on valita jokaisesta 26 
maakunnasta oma edustajansa. Tapaamme 
heitä kolme kertaa vuoden aikana. Heidän 
tehtävänään on kartoittaa oman maakun-
tansa lapsityön tilanne ja yhteistyössä pai-
kallisen tiimin kanssa valmistamme tarvitta-
vat koulutukset alueille. Jatkuvasti vuoden 
aikana heillä on saatavilla mentori, joka tu-
kee heitä. 
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Tammikuun kuulumisia 
”Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!” Psalmit 27:14
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RUKOUSAIHEET 

Näyn jakaminen 
Rukoile, että Näky saa 
tavoittaa juuri oikeat 
ihmiset ja innostaa 
yhteistyöhön lapsi-
työn voimaannuttami-
sessa. 

Kordinaattorei-
den koulutus 
Rukoile, että oikeat 
kordinaattorit löytyisi-
vät jokaisesta maa-
kunnasta. Jumala val-
tuuttaisi heitä johta-
maan lapsityötä omal-
la alueellaan. Rukoile 
hjeille varjelusta, vii-
sautta ja voimia. 

Visio Mangopuu 
Jotta uusi 2020-2025 
suunnitelma voisi to-
teutua mahdollisim-
man hyvin



Rukoilemme, että AGC (kumppani helluntailiikkeemme) lähtisi tukemaan taloudellisesti kordi-
naattoreiden matkustuskuluissa ym. Rukoilemme myös että oikeat henkilöt löytyisivät omille 
paikoilleen.

Nukketeatteria ja äänitekniikkaa 

Tammikuun alussa pidimme koulutuksen nukke-
teatterista ja äänien käytöstä tarinan kerronnassa. 
Tuntien lopuksi jokainen sai tehdä oman vesipul-
losta, tölkistä tai lusikasta valmistetun nuken. 
Luovuus oli huikeaa ja intoa riitti! 

Suurena kiitosaiheena saamme kertoa, että koulutusidea lähti samantien jatkoon. Eräs kou-
luttajista vei oppitunnin mukanaan Rattanakirin lääniin saakka Itä Kambodžaan. Siellä he vii-
me viikolla kouluttivat nukketeatterista taas uusille lapsityöntekijöille ja tekivät pullo- ja lusik-
kanukkeja yhdessä. Antakoon Jumala suuren siunauksen niistä tuon alueen lapsille!

Voimia tarvitaan 

Samaan aikaan kun työ etenee, olemme saaneet huomata, että monessa muussa kohdassa 
ei itse päästä helpolla. Tuntuu, että meidät pidetään jatkuvasti kiireisenä. Olemme olleet 
flunssassa, vesi loppui talossamme kun vedenpaine ilman pumppua ei toiminut, monet ta-
paamiset, koulutukset ja niiden valmistelut vie omat voimavaransa kaiken keskellä. Onneksi 
läheisemme ovat suurena tukena ja tiedämme, että rukoustuki on valtava sieltä Suomesta 
käsin.
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Uuden Koronavirus epidemian vaikutukset näkyy täällä meilläkin. Ensimmäinen Koronavirus 
tapaus löytyi Kambodžasta maanantaina (27.1.). Lasten koulu on perunut lapsille tarkoitetun 
leiriviikon, sekä kaikki koulujenväliset jalkapallopelit tässä vaiheessa. Kouluun ei saa tulla 
lainkaan jos on flunssan oireita ja vierailijat ovat sallittuja vain koulun johtajan luvalla. Meillä 
Viljo on nyt joutunut jäämään kotiin, koska hänellä on vielä pientä flunssaa. 

Kaiken keskellä olemme saaneet huomata, että kun ympärillä myrskyää meillä itsellämme on 
kuitenkin kaiken keskellä hyvä olla. Vaikka voimavarat on joskus kortilla, haluamme muistut-
taa itseämme, että emme tee työtä yksin, Jumala on kanssamme joka hetki.
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PIDETÄÄN YHTEYTTÄ 
Meidän kuulumisiamme löytyy Facebookista Saarnit 
Kambodžassa-sivustolta tai rukousaiheita suljetusta 
ryhmästä Koti Kambodžassa. Suljettuun ryhmään pää-
set osallistumaan laittamalla yhteystietosi meille mes-
sengerin kautta FB:ssä tai voit laittaa postia myös säkö-
postin kautta (lauri.saarni@gmail.com, 
leena.saarni@gmail.com). 

Terveiset Suomesta ovat aina meille iloksi, rohkaisuksi 
ja se muistuttaa meitä siitä suuresta rukoilijajoukosta, 
joka seisovat rinnallamme joka päivä.

Terveisin,
Leena ja Lauri, Vilma (14v), Väinö (11v) ja Viljo (8v)

mailto:lauri.saarni@gmail.com
mailto:leena.saarni@gmail.com
mailto:lauri.saarni@gmail.com
mailto:leena.saarni@gmail.com

	RUKOUSAIHEET
	Näyn jakaminen
	Kordinaattorei-den koulutus
	Visio Mangopuu
	Alkuvuodesta saimme mummin ja vaarin, Laurin vanhemmat, kylään meille. Ihana oli viettää aikaa yhdessä.  Joululoma toi mukavan paussin arkeen. Iloitsemme suuresti Jumalan hyvästä huolenpidosta!
	Visio Mangopuu
	Kordinaattori jokaisesta maakunnasta
	Nukketeatteria ja äänitekniikkaa
	Voimia tarvitaan
	Pidetään yhtEyttä

