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Seurakunnan aplodit
Myanmarin helmikuinen opetusmatka jäi Pekan osalta väliin lonkkaremontin
vuoksi. Burmalaisten ystäviemme ja MILT:n opiskelijoiden parissa olikin
havaittavissa jännitystä, miten raihnaisessa kunnossa rehtori nyt saapuu.
Tilanne vapautui välittömästi Pekan pomppiessa jumalanpalveluksen
päätteeksi seurakunnan edessä muutaman kerran ”kipeällä” lonkallaan puolen
metrin korkeuteen. Tuloksena seurakunnan raikuvat aplodit.
Kristittyjen kyky iloita iloitsevien kanssa ja itkeä itkevien kanssa on puhutteleva.
Saisimmepa kasvaa tässä ominaisuudessa.
Diakoniaa ja kreikkaa
Tämänkertaisten kurssiemme aiheet olivat diakonia ja kreikankieli.
Etukäteen askarrutti, mikä olisi opetuksen toimiva vaikeustaso, koska
useimpien opiskelijoiden pohjakoulutus on varsin vaatimaton. Yllätys yllätys,
uuden kielen opiskelu sujui mainiosti. Maassahan on 135 virallista kieltä,
joten aina on sijaa vielä yhdelle uudelle kielelle, hyvin erilaisellekin. 14
opiskelijasta peräti 4 suoritti tentin loistavin arvosanoin. Kurssin päätteeksi
lauloimme jumalanpalveluksessa Pekan tekemän rukouslaulun αμην, αμην,
ερχου Κυριε, αμην, αμην Ιησου (Amen, amen, erkhou Kyrie, amen, amen
Iesu). Laulu on tehty suoraan Raamatun sanoihin: ”Aamen, tule Herra
Jeesus” (Ilm. 22:20).
Diakonian kurssilla pohdimme ryhmissä esimerkiksi kristillisen auttamistyön
tarpeita Myanmarissa. Ja niitähän löytyi. Raamatusta saimme selville, että
voima ja tarkoitus palveluun ja auttamiseen nousee Kristuksen rakkaudesta.
Hänen apunsa ulottuu iankaikkisuuteen saakka.
Kuumuuden kanssa emme voi sanoa tulleemme sinuiksi.
Nyt piti olla meneillään ns. viileähkö kausi. Ilmastoimattomassa
opetustilassa luennoiminen 32-35 asteen kuumuudessa on
”epäsuomalainen” kokemus. Vähällä eivät tosin pääse kuumuutensa
kanssa burmalaisetkaan. Tämän saimme todistaa vieraillessamme
opiskelijoittemme asuntolassa, jossa yhteen pieneen huoneeseen oli
ahtautunut jopa 5 opiskelijaa. Yläpuolella tulikuumaksi lämmennyt
peltikatto ilman eristeitä.

asuntolaelämää
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Köyhyyteen ei totu - kerjäläisäiti
Köyhyyden näkemiseen ja kohtaamiseen emme ole tottuneet ja hyvä niin.
Kaduilla jatkuvasti kohti ojentuvat kerjäläisten kädet herättävät väkisinkin
kyselemään: Miksi niin moni kärsii ilmiselvää puutetta ja minun tilanteeni
on näin hyvä? Liikennevaloissa pysähdyttyämme auton ikkunan edessä
kerjäsi nuori äiti apua, pienet vauvat molemmilla käsivarsillaan.
Vastuumme lapsista
Lokakuun ensimmäisen sunnuntain evankeliumissa (Lk 17:1-10) oli vahva
heikkojen puolustus, jota tutkistelimme yhdessä seurakunnan kanssa.
Mitä me kylvämme pienten lasten sydämiin? Lasten viettelijöille lausutaan
vakavat sanat. Myös Yangonin lastenkodin lapset ovat Jeesukselle
rakkaat ja arvokkaat. Kukaan ei saisi joutua heitteille.
äiti ilahtui saamastaan avusta

Lastenkodin Su Lin Oo on poissa ✝️
Lyhyessäkin ajassa voi tapahtua paljon. Viime vuonna Pekka sai
kastaa 6 lastenkodin lasta. Heidän joukossaan oli 11-vuotias poika Su
Lin Oo (kuvassa keskellä). Myanmariin saavuttuamme kuulimme
suruviestin: Kotikyläänsä palattuaan Su Lin Oo oli sairastunut
malariaan ja menehtyi parisen kuukautta sitten. Valoisa asia on se, että
hän uskoi Jeesukseen ja oli otettu Pyhässä kasteessa Jeesuksen
omaksi. Muistamme hänet iloisena kaverina ja innokkaana
jalkapalloilijana yhteisissä peleissämme.

Turvallista ja vaarallista - Sirkka-Liisa kolarissa
Meiltä on kysytty toistuvasti, onko elämä Myanmarissa vaarallista? Paikoitellen
maata elämä on vaarallista, eikä vähiten kristittyjen elämä. Yangonissa suurin
ulkonainen vaara on kuitenkin vilkas ja sekava liikenne. Tästä saimme
muistutuksen Sirkka-Liisan jouduttua tyttöjen asuntolavastaavan, Suiremin,
kanssa ”taksin” kyydissä ketjukolariin. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta auto
meni huonoon happeen ja matka keskeytyi. Oli etsittävä toinen kyyti.
”Hei, olemme nyt Intiassa”
Meillä on pitkään ollut lunastamatta lupaus vierailla Tahanin kirkkopiirin pienissä seurakunnissa, joista
kauimmainen ulottuu Intian rajan tuntumaan. Tällä reissulla matka toteutui Tahanissa pitämämme
paikallisseminaarin yhteydessä. Kesken ajon huudahti yksi
seurueestamme: ”Nyt olemme Intiassa.” Rajamuodollisuuksia ei ollut
eikä mitään näkyvää rajaakaan. Ajamamme tie tosiaankin kulkee
poikki rajanenäkkeen, joka terävänä pistää Intiasta Myanmarin
puolelle. Piskuisissa seurakunnissa kokemamme ilo ja
vieraanvaraisuus todistivat käyntimme tärkeydestä. Saimme jakaa
yhdessä Jumalan sanaa ravinnoksi ja rohkaisuksi.
Tahanin kirkkopiirissä on avautunut uusi lähetystyön mahdollisuus
paikallisten buddhalaisten parissa. Katso oheinen kuva.

Mielivaltaa
Myanmarin tilanne kristittyjen kannalta on edelleen vaikea. Yhteiskunnassa on paljon mielivaltaa.
Olimme valmistautumassa juhlimaan Yangonin laitamilla olevan seurakunnan uuden tilan
käyttöönottoa, jonka piti olla kahden päivän kuluttua. Viranomaiset eivät myöntäneet lupaa juhlan
järjestämiseen. Onneksi juhla oli kuitenkin voitu järjestää viikon viiveellä. Open Doors -järjestön
raporttien mukaan Myanmarissa suljettiin viime vuonna 60 kirkkoa ja pidätettiin 100 seurakuntien
työntekijää. Näissä suurimpana tekijänä oli lähinnä Kiinan rajan tuntumassa vaikuttava kommunismi.
Koskettava vetoomus
Myanmarista on tullut osa elämäämme. Tehdessämme lähtöä kotiin eräs MILT:n opiskelija esitti
vetoomuksen: ”Tulkaa olemaan ja elämään meidän kanssamme”. Koimme tämän vetoomuksen
luottamuksen osoituksena ja kutsuna yhteisten ilojen ja surujen jakamiseen.
Työn jatkuvuus Myanmarissa on vahvistunut Sleyn
lähetettyä Helene ja Joona Toivasen syksyllä maahan.
Heillä on meneillään kielikoulu ja burma on jo mukavasti
käytössä arkielämän tarpeissa. Varsinainen työ alkaa
täysipainoisesti MILT:n uuden lukuvuoden (4. lukuvuosi)
käynnistyessä kesäkuussa.
Myanmarin lähetystyöstä voit kuulla esimerkiksi seuraavissa
tilaisuuksissa tai tulla tapaamaan:
3.11. klo 11 Pyhän Sydämen Kappeli (HKI) messun jälkeen koko
perheen lähetyskipinähetki (P+S-L)
4.11. klo 18 Raahen seurakuntatalo, lähetysilta (P)
10.11. klo 12 Lahden Lutherin kirkko, saarna ja lähetyskipinä (P)
12.11. klo 12 Luther-kirkko (HKI), päiväpiiri (P)
12.11. klo 18 Nokian seurakuntatalo, lähetysilta (P)
13.11. klo 18 Luther-kirkko (HKI), EO opiskelijailta (P+S-L)
20.11. klo 14 STI (HKI), luento ”Lähetystyö buddhalaisten parissa” (P)
20.11. klo 18 Tampereen Luther-talo, EO opiskelijailta (S-L)
26.11. klo 19 Vantaan seurakuntatalo, lähetyspiiri (P)
1.12. klo 11 Pyhän Sydämen Kappeli (HKI), messu, saarna (P)
7.12. klo 13 Armonkallio Lappeenranta, lähetyslauantai (P+S-L)
8.12. klo 11 Hyvinkään Luther-talo, messu ja lähetyskipinä (P)
5.1.-20 klo 16 Luther-kirkko (HKI), messu (P)
7.1.-20 klo 18 Hyvinkään Luther-talo, lähetysilta (S-L)

Esirukouspyyntömme: MILT:n opiskelijat, aivan lähivuosina eteemme tuleva MILT:n suurempien tilojen
tarve, Damadi-lastenkodin lapset, yhteistyökirkkomme LCM:n johto, työtekijät ja seurakuntalaiset,
sydänsairas Mercy-tyttö. Helene ja Joona Toivanen, oma terveytemme.
Erityisenä kiitosaiheena: MILT:n opiskelijamäärän kasvu ja opiskelijoiden halu uuden oppimiseen.
Kiitos että olet tukenut työtämme taloudellisesti ja esirukouksin.
Siunauksin, Pekka ja Sirkka-Liisa
pekkaj.huhtinen@gmail.com puh. 0400278558
slhuhtinen@gmail.com
puh. 0443464850
Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Huhtisten työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Huhtisten rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä,
leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645.
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi
siunatkoon.
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