lokakuu 2017
MITÄ KUULUU MONGOLIAAN?
Syksyiset terveiset Mongolian tuulisilta aroilta! Tämä vuosi on Kylväjän Mongolian työn juhlavuosi: Kylväjä
on tehnyt maassa lähetystyötä nyt jo kaksikymmentä vuotta! Toinen suuri, historiallinenkin, syy juhlaan on se,
että lokakuun lopussa Mongolian luterilaiset seurakunnat perustavat yhdessä Mongolian evankelis-luterilaisen
kirkon. Miten kirkon perustaminen tarkalleen ottaen vaikuttaa seurakuntien toimintaan ja hallintoon, jää
nähtäväksi seuraavien vuosien aikana. Kiittäen, ylistäen ja johdatusta pyytäen rukoilemme, että Herra siunaa
kirkon tulevat ensimmäiset askeleet.
Seurakuntatyö Mongoliassa jatkuu Jumalan varjeluksessa
Tällä

hetkellä

Kylväjän

työn kautta

syntyneitä seurakuntia on Ulaanbaatarissa,
Zuunmodissa,

Mandalgovissa

ja

Arhangain maakunnassa Tsetserlegissä.
Seurakuntien toiminta koostuu viikoittaisista

jumalanpalveluksista,

kouluista,
piireistä,

raamattupiireistä,

rukous-

naisten ja miesten piireistä,

urheilukerhoista
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pyhä-

Seurakunnat

ja
ovat

nuorten

piireistä .

aktiivijäseniltään

kooltaan noin 15–80 henkisiä.

Suuri

kiitosaihe on se, että seurakunnat tekevät tavoittavaa työtä lähialueillaan. Esimerkiksi Arhangain seurakunta
tekee oma-aloitteisesti innokasta evankelioimistyötä viiteen lähistöllä sijaitsevaan kappeliseurakuntaan.
Arhangain paimentolaisten raamattukouluun on tulijoita enemmän kuin voidaan ottaa
Kylväjä on ollut perustamassa Arhangaihin paimentolaisten raamattukoulua, jonka toiminta alkoi vuoden 2016
marraskuussa. Suurin osa maakunnan 14 seurakunnan johtajista on uskoltaan nuoria eivätkä he ole saaneet
virallista raamattukoulutusta. Raamattukoulutuksen hankkiminen on aiemmin ollut mahdollista vain suurissa
kaupungeissa. Kaupunkiin pitkiksi ajoiksi lähteminen on ollut monelle paimentolaiselle mahdotonta
rahoituksen ja paimentolaiselämäntavan vuoksi.
Paimentolaisten raamattukoulu kouluttaa seurakuntien johtajia mm. raamattutietoudessa ja teologiassa.
Koulutus

antaa

opiskelijoille

välineitä

julistaa

evankeliumia

paimentolaisille

heidän

omassa

elinympäristössään. Tällä hetkellä kaksivuotisessa koulutuksessa opiskelee noin 30 mongolikristittyä. Kurssi
toteutetaan kahdeksan koulutusviikon jaksoissa kahden vuoden aikana.
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Alkoholistityö: kun päihteet pirstovat elämän
Ulkoministeriön rahoittamat
kehitysyhteistyöhankkeet Mongoliassa:

Arhangain Häiriin medee -seurakunnan pastori
Idree

aloitti

alkoholistityön

maakunnan

Ulaanbaatar:

keskuskaupungissa Tsetserlegissä vuonna 2011.

Liikuntavammaistyö: vertaistuen ja liikuntavammaisten synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Alkoholistityö

jakautuu

valistustyöhön

ja

Kuurojen hanke: kuurojen yhdistyksen vahvistaminen (hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun)

Valistustyö koostuu vierailuista

kahteen

osaan:

alkoholistikeskustyöhön.
kouluissa

ja

virastoissa, joissa Idree pyrkii tavoittamaan nuoria
Arhangai:

ja

Yksinhuoltajaäitihanke: koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia työttömille yksinhuoltajille

kertomaan

Lisää kehitysyhteistyöhankkeiden kuulumisista
kuulet seuraavassa kirjeessä. Pysy siis kuulolla!

alkoholin

vaaroista.

Alkoholistikeskuksessa asuu tällä hetkellä kolme
miestä,

Näiden lisäksi Kylväjän omarahoitteiset hankkeet
Mongoliassa ovat Arhangain villakoulutus,
vammaisurheiluhanke ja urheilu-projekti.

heille

jotka

pyrkivät

kuntoutumaan

alkoholismistaan Idreen tuella. Idree kertoo, että
alkoholistityön ensimmäinen tavoite on irrottautua
alkoholista.

Toinen

tavoite

on

Raamatun

lukeminen ja tätä kautta Jeesukseen tutustuminen.

Maratoonarit huomio!
Toukokuussa Tsetserlegissä

järjestetään

puoli-

maraton, johon kutsutaan
myös

etenkin

urheilijoita.

vammais-

Päämatka on

puolimaraton, jonka lisäksi Paikkakunnat, joissa Kylväjä tekee työtä Mongoliassa.
liikuntaa

kevyemminkin

harrastavat voivat osallistua 5 kilometrin ja 1,5 kilometrin juoksumatkoille. Tapahtuman tavoitteena on tehdä
vammaisurheilua

tunnetuksi Arhangaissa

ja

lisätä

tietoutta

päättäjien

keskuudessa. Lisää Arhangain maratonista kuulet vuoden 2018 puolella.
Terveisin,
Ella Henriksson ja Mongolian muu lähettitiimi

Lisää Mongolian työstä:
kylvaja.fi/tyomme/mongolia
kylvajablogi.fi
Seuraa Mongolian työtä
myös Kylväjän sosiaalisessa
mediassa!

