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Hej kära vänner! 

 
Den gångna hösten har varit mycket underlig på många olika sätt och vis. Den har innehållit många 
glädjeämnen men samtidigt också besvikelser och en evig vänta på att sakerna skulle ordna sig. I oktober 
meddelade takorganisationen för Thailands protestantiska kyrkor EFT (Evangelical Fellowship of Thailand) 
att missionärerna med ett ”religiöst visum och arbetstillstånd” knappast kommer att släppas in i landet under 
det här året. Vi har därför ännu inte lyckats åka tillbaka till Thailand – något som varit en stor besvikelse. Nu 
under de senaste veckorna har ändå hoppet om att kunna återvända till arbetsområdet tänts lite – så pass goda 
resultat har man fått i utvecklingen av vaccinet mot covid-19 på sistone. Tilliten om att allt kommer att bli bra 
nästa år har därför ökat den senaste tiden – något som ger hopp och glädje. 
 
 

Nyheter både från Finland och Thailand 

Planeringen och omorganiseringen av arbetet har varit ganska utmanande under hösten. För närvarande pågår 
nämligen en stor organisationsförnyelse på Finska Missionssällskapet. Den kommer att påverka många 
anställdas arbetsbeskrivning och -roll i framtiden. Under coronakrisen har Missionssällskapets verksamhet och 
ekonomi också drabbats så hårt att man varit tvungen att samarbetsförhandla två gånger. Som en följd av det 
har hela personalen permitterats i en månad och i den rådande situationen har man tyvärr inte helt kunnat 
undvika uppsägningar. Med andra ord syns och känns coronasituationen på många olika sätt i vår allas vardag 
– vad vi än själva tycker om det. 
 
Utöver alla dessa utmanande saker har vi lyckligtvis också haft många glädjeämnen under de senaste månader. 
Vi har nämligen till exempel på långdistans kunnat fortsätta lua-språkarbetet härifrån Finland. Trots avståndet 
på tusentals kilometer har vi kunnat översätta Gamla 
testamentets berättelser till lua tillsammans med vårt 
språkteams lokala arbetare Päng och Näng. Och alltid när 
videolänken fungerar utmärkt och vi lyckas dela ut text och 
bilder utan problem känns det som om vi själva vore 
tillbaka i byn med alla hundar, hönor och tuppar flängande 
omkring.   
 
Under de senaste veckorna har vi också hört goda nyheter 
från många lua-församlingar i norra Thailand. På grund av 
de ekonomiska utmaningar som orsakats av 
coronapandemin har de lokala evangelisk-lutherska 
församlingarna varit tvungna att hitta ännu nya sätt att 
stärka och förbättra sin ekonomiska självförsörjning. De 
har till exempel byggt en liten tältby för att locka 
thailändska resenärer som vill bekanta sig med områdets 
varierande natur och unika kultur. Utöver detta har 
församlingarna också börjat göra hantverk till salu, till 
exempel t-skjortor med motiv från lua-området. Vårt lua-språkteam har också fått mycket tack och beröm för 
en bok om covid-19 som Päng och Näng har presenterat och delat ut i skolorna och församlingarna i området. 
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Liten julbetraktelse 
 
För många är senhösten bara en mörk och regnig årstid vi bara måste igenom. Men hösten och mörkret 
påminner oss om hoppet. Mitt i det mörka och tråkiga får vi hoppas och vänta på advent. Och när advent och 
jul äntligen kommer får vi tända ljus i alla fönster och rum. Det finns mycket symbolik i detta, eftersom ljuset 
ger hopp för oss människor, inte minst i livets svåra stunder: ”ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte 
övervunnit det” (Joh 1:5). Ljuset är en given symbol för glädje och strålande härlighet. Och för de kristna är 
det också en sinnebild för nåden, tron och det eviga livet. Den här ljussymboliken är mycket talande just här i 
Norden där vintern är lång och sommaren kort. 
 
En av julens mest älskade texter är orden från profeten Jesajas nionde kapitel: ”Det folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.” Adventsstjärnor och ljus påminner om 
det sanna ljuset som kom till vår värld. De påminner oss om Jesus Kristus, det sanna hoppet som kommer till 
oss i ett litet men mäktigt barn. Julens budskap är alltid aktuellt och sant. Vi behöver ljuset som leder oss. Vi 
behöver ett sant hopp att förlita oss på. Detta hopp är något mer än det vi i vardagstal använder när vi säger 
"jag hoppas ...". Det är inte ett hopp utifrån vår egen styrka och förmåga utan utifrån Guds kraft och karaktär. 
 
Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 
8:12). Detta är Jesu löfte till oss alla – också nu under adventstiden.  
 
 
 
Med önskan om en 
fridfull adventstid, en 
välsignad jul och ett gott 
nytt år! 
 
 
Riikka-Maria och Tomas 
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Din hjälp behövs! 
 
 
För tillfället kan vi inte ge kollekt i gudstjänsterna, men nu går det behändigt att ge en gåva på annat sätt. 
Finska Missionssällskapets arbete på olika håll i världen fortsätter och behoven är stora. 
Du kan ge en gåva på webben, via MobilePay eller via SMS. 
 
Gör så här: 
• Via SMS: Sänd ett SMS med texten HOPP18 (18 €) eller HOPP32 (32 €) till numret 16155. 
• Via MobilePay kan du ge en valbar summa till numret 60809. 
• Till bankkontot FI38 8000 1400 1611 30, märk gåvan HOPP. 
 
Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. 
Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen 
används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete. 
 

Riikka-Maria och Tomas Kolkka  

Riikka-Maria och Tomas har jobbat med 
språk-, musik- och församlingsarbete 
bland luaminoriteten i bergsbyarna i 
norra Thailand sedan 2012. Före det 
(åren 2003–2011) gjorde de språk- och 
bibelöversättningsarbete i Papua Nya 
Guinea.    

Deras arbete stöds av Ingå och 
Johannes församlingar i Borgå stift samt 
av församlingarna Joutjärvi och Keski-
Lahti i Lahtis, Tuomiokirkkoseurakunta i 
Tammerfors, Henrikinseurakunta i Åbo, 
församlingarna i Nådendal, Pielavesi och 
Sonkajärvi samt Opettajien Lähetysliitto. 

Riikka-Maria och Tomas Kolkka, Finska 
Missionssällskapet, PB 56, 00241 
Helsingfors    tomas.kolkka@felm.org        
riikka-maria.kolkka@felm.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

Böneämnen 
 

• Att Thailands gränser skulle 
öppnas och det bli möjligt att 
komma in i landet 

• Att spridningen av coronaviruset 
skulle minska i världen 

• Framskridande av lua-
språkarbetet på distans 

• Päng ja Näng – och deras 
språkarbete bland lua-folket 

• De traditionella julfesterna i 
olika lua-byarna 
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