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Terveiset aroilta!
Jonkun kai täytyy suivaantua, jotta asioita tapahtuu ja etenee. Tällä
kertaa se oli yksi seurakunnan rouvista. Sunnuntain pyhäkoulussa
opettaja oli helisemässä lasten kanssa. Niinpä hän pyysi toista rouvaa
apuun. Tilanne rauhoittuikin mukavasti. Opettaja jatkoi Raamatun
kertomusta, kunnes tämä rauhanturvaajarouva keskeytti hänet. Rouva
alkoi kertomaan opettajalle, miten Raamattua täytyy opettaa lapsille.
Vissiin ihan hyviä neuvoja sateli. Marjut ei ymmärtänyt paljoakaan,
mutta elekieltä kylläkin. Lopulta opettaja meni ihan solmuun, joten
rouva itse piti opetusta 10 käskystä. Tämä tapahtuma suomalaisessa
kontekstissa olisi tietenkin ollut ihan kauhea. Kaikki olisivat
ymmärtäneet, jos opettaja olisi ottanut nokkiinsa ja häipynyt koko
seurakunnasta.
Tilanne poiki kuitenkin pyhäkouluopettajien kokouksen. Marjut teki
ohjelma-aikataulun, jossa käydään läpi lasten Raamattua. Se otettiin
hyvin vastaan. Nyt meillä on pyhäkouluissa suunnitelma ja eri opettajat
joka sunnuntaille.
Toive pyhäkoulukoulutuksestakin tuli esille. Näin vuoden verran
toimintaa katselleena Marjut ei ole yhtä mieltä sen tarpeesta.
Koulutuksia on vuosien varrella ollut, viimeksi keväällä. Nyt olisi aika
seurakuntalaisten itse innostua tekemään. He eivät enää voi olla
kuuntelevina oppilaina tai odottaa, että joku tulisi opettamaan ja
kädestä pitäen ohjaamaan. Mitäs se Raamattu sanoo maidon
juonnista…?

Jaakko on innokas kuvaamaan.
Bulganin matkallaan maisemat olivat
niin huikeat, että oli pakko pysähtyä
tallentamaan niitä. Seurakuntalaiset
käyttivät ajan paremmin ja rukoilivat
Bulganin kylän puolesta.

Rukousaiheita
Uusi kirkko ja sen päättäjät
Pienen pojan polvet
Kaiken kaikkiaan asiat ovat
menneet hyvin ja suuressa
varjeluksessa

Eräänlainen uskon aikuistumisen merkki on Luterilaisen kirkon
perustaminen. Mongoliassa toimii itsenäisiä, omia yksikköinä toimivia
luterilaisia seurakuntia, joilla joillakin on lisäksi sivuseurakuntia.
Yhteensä näitä on vajaa 20. Nyt ne ovat kaikki tiettävästi liittymässä
perustettavaan luterilaiseen kirkkoon. Perustaminen on ollut kokonaan
paikallisten käsissä ja se on ollut monien vuosien prosessi. Nyt siis
saamme iloita! Perustamisjuhla pidetään lokakuun lopussa ja siitä saat
lukea Kylväjä -lehdestä.

Saimme tilaisuuden käydä katsastamassa Mongolian suurinta järveä,
Huvsgulia. Maisemat olivat huikeat ja reissu onnistui oikein hyvin.
Toimiston väelle innoissamme kerroimme retkestämme. He kysyivät:
Did you see Sukhbaatar’s sheep over there? (Näittekö siellä
Suhbaattarin lammasta?). Emme nähneet. Siitäkös työkaverimme olivat
vähän suruissaan. Marjut yritti piristää lannistunutta ilmapiiriä
kertomalla, kuinka näimme kameleita, hevosia ja muita eläimiä
matkalla. Vitsi ei tehonnut. Illalla kysyimme Mika Laiholta, mikä on
Suhbaattarin lammas. Mika ei lampaasta tiennyt, mutta osasi kertoa,
että Huvsgulissa on Suhbaatar niminen laiva (englanniksi ship), joka on
ainutlaatuinen nähtävyys tässä maassa. Mongolit haluavat kuvata
itsensä laivan edessä. Vieraalla kielellä kommunikoidessa olivat siis
sekoittuneet laivat ja lampaat!

Kaikkea hyvää teille kaikille!
Marjut ja Jaakko Tikkanen perheineen
Ps. Liitämme mukaan kohdekirjeen. Siinä kerrotaan Kylväjän työstä koko
maassa.

