Амар байна уу?
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Kiitos paljon teille kaikille rukouksista ja joulumuistamisista! Olin niin ilahtunut ja yllättynyt
niitä saadessani! Ne todella lämmittivät mieltä!
Nyt Mongoliassa on valkoisen kuun juhla, Цагаан сар, jolloin tervehditään aloittamallani
lauseella. Se tarkoittaa suurin piirtein, että lepäätkö hyvin? Esitän sen nyt toivomuksena
sinullekin! 😊
Valkoisen kuun juhla on shamanistisbuddhalainen juhla, jota juhlitaan 3 päivää. Se on
samaan aikaan kuin kiinalainen uusi vuosi. Toiset perheet aloittavat juhlinnan jo aattona.
Aattona on uusikuu. Seuraavana päivänä, kun kuun sirppi näkyy, lähdetään aamulla ulos
toteuttamaan temppelistä tai nykyisin netistä saatuja askelkuvioita. Kun ne toteuttaa
oikein, saa olla onnellinen seuraavana vuotena. Vanhusten kunnioittaminen on tärkeää
juhlana. Kaikki kokoontuvat suvun vanhimman luokse. Vanhemmille ihmisille annetaan
rahaa ja lapsille lahjoja. Tietyt rituaalit ovat tervehdittäessä tärkeitä.
Itse juhlassa tarjoillaan paljon ruokaa ja alkoholia, koska se takaa, että tulevana vuotena
on myös paljon ruokaa. Olin mukana juhlimassa kolmessa eri perheessä. Onneksi Mika oli
etukäteen puhelimessa selittänyt minulle, miten käyttäytyä. Jouduin kokemaan lähetystyön
ikäviä puolia eli kun minulle tarjottiin paikallisia herkkuja, jotka olivat minusta kaikkea
muuta kuin herkkua. Suoriuduin hyvin vodkasta, hevosenmaidosta, jossa on myös
alkoholia, lampaan rasvasta ja maitoteestä. Onneksi vodkaa ja hevosenmaitoa tarjottiin
minulle vain vähän, koska sanoin, että en ole tottunut. Lisäksi tarjoiltiin tietenkin lampaan
lihaa, kuivattuja juustontapaisia, perunasalaattia, bootseja, suklaata ja mehua.
Kuvassa juhlapöytä. Termospullossa on maitoteetä ja takana suuri keitetty lampaan paisti.

Kiitos paljon sinulle rukouksista, nimittäin saimme ulkoministeriön hankkeemme läpi!
Pyörätuolihanke Ulaanbaattarissa sai neljän vuoden jatkoajan ja yksinhuoltajien hanke
Tsetserlegissä sai kahden vuoden jatkoajan. Kiitos Jeesus rukousvastauksista!
Sain viime viikolla tilaisuuden antaa ystävälleni mongolinkielisen Uuden Testamentin.
Kauppaan oli juuri sopivasti minua varten tullut kaksi lisää. Toisen haluaisin vielä antaa
eräälle buddhalaiselle naiselle. Rukoilimme kirkossamme pitkään heidän puolestaan,
mutta en ymmärtänyt mitä. 😉 Juhlissa sain kertoa omasta uskostani, kun he kertoivat
heidän rituaaleistaan, Kerroin, että Jeesus on minun paras ystäväni, jolle, joka päivä saan
puhua kaikki asiani ja tiedän, että Hän on aina minun kanssani. Lauantaina japanilaiset
ystävät tulevat kotiini. Toivon saavani hyvän tilaisuuden kertoa heillekin Jeesuksesta.

Kiitos sinulle! Paljon siunausta sinne lumen keskelle!
Kiitos hankkeiden toteutumisesta!
Kiitos ystävistäni ja jakamisesta heidän kanssaan.
Kiitos, kun olen alkanut oppia mongolia!
Mongolialisten ahdistus suoritususkonnoissa.
Flommin eli Kylväjän tilanne Mongoliassa.
Oma tilanteeni Mongoliassa.

Jeesus sanoo: ”Minä olen valo ja
olen tullut maailmaan siksi, ettei
yksikään, joka minuun uskoo,
jäisi pimeyteen”.
Joh. 12:46
Ystäväni kansallispuvuissa

Jos tiedät jonkun, joka on kiinnostunut Mongolian työstä, niin kutsu häntä mukaan! Renkaaseeni
voi liittyä laittamalla s-postia:
osoitteenmuutokset@kylvaja.fi tai soittamalla toimistolle 09 2532 5400.
Työmme katetaan suurelta osin yksityisillä
lahjoituksilla. Suurkiitos tuestasi!
Viitenumeron käyttö säästää rahaa.
Kysy seurakuntakohtainen viitenumero
Kylväjän toimistosta tai
http://kylvaja/lahjoita/viitenumerolaskuri

