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Midt i alt det vanskelige, skjer det også gode ting
Nydelige Lisa ble født for tre måneder siden, og er det yngste medlemmet på Nådehjemmet.
Siden det for tiden er veldig mye koronasmitte i Thailand, er det tryggest både for mor og barn å
bo på Nådehjemmet til situasjonen bedrer seg.

Hver dag meldes det om over 20 000 nye smittetilfeller og vel 200 døde i Thailand (dette er
offisielle tall, det reelle antallet er nok høyere). For tiden er det «lockdown» i de områdene der
det er høyest smittetall. Dette inkluderer Bangkok. Det aller meste er stengt og det er nesten
bare matvarebutikker som holder åpent. For mange er hverdagen blitt mye vanskeligere.
Mange har mistet levebrødet sitt. De færreste har oppsparte midler, støtten fra myndighetene
er minimal og når inntekten uteblir, blir det veldig vanskelig. Det meste av arbeidet som NMS er
med og støtter er på «vent», blant annet Lovsangshjemmet, som har vært stengt siden mars.
Lærerne prøver å holde kontakt med familiene via en chattegruppe, og hjelper jevnlig de
familiene som har det ekstra vanskelig, med mat og andre nødvendige ting.
Men midt i alt det vanskelige skjer det også gode ting, som at nydelige lille Lisa kom til verden,
og at Lisa og moren ble døpt. Her kommer mor til Lisas historie. Hun heter Hom og er vel 20 år.
Hom kom til Nådehjemmet i mars etter at hun hadde kontaktet en offentlig hjelpetelefon og
fått telefonnummeret til Nådehjemmet. Før hun kom til Nådehjemmet jobbet hun på en av de
mange byggeplassene i Bangkok. Faren til barnet hadde dratt sin vei da hun fortalte hun var
gravid. Hom fortsatte å jobbe på byggeplassen til hun var sju måneder gravid. Da ble det for
slitsomt og hun flyttet inn på Nådehjemmet. Hom kommer fra Myanmar, men har bodd
sammen med familien sin i Nord-Thailand siden hun var 11 år.
Nådehjemmet tok varmt imot henne, og hun følte seg velkommen. Hom er fra en buddhistisk
familie, men opplevde at den gode atmosfæren og omsorgen hun fikk, gav henne mot og håp.
Første gang Hom var med i kirken tenkte hun at dersom Gud virkelig er til stede, så vil han nok
hjelpe henne, og etter dette besøket opplevde hun flere ganger å bli møtt og hjulpet av gode
mennesker. Hom opplevde at dette var et svar fra Gud, og hun ble mer og mer interessert i
kristendommen. Hom kan ikke lese Thai, men forstår godt språket. De ansatte på
Nådehjemmet hjalp henne med å laste ned bibelen på telefonen, og dag etter dag satt Hom og
lyttet til bibelvers. Hun elsket det!
Andre søndag i juli var en stor dag for Hom og datteren. Den dagen ble de døpt i Roam Prapon
church i Bangkok. Grunnet restriksjoner var det bare mødrene som bodde på Nådehjemmet,
deres babyer og ansatte ved Nådehjemmet med familie som var til stede.
Anne Storstein Haug
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Vi mennesker har alltid trengt hverandre.
Fellesskapet. Flokken.
Verden er kanskje ikke slik den en gang var.
Men det går aldri av moten at mennesker møtes.

Les mer om Thailand
og arbeidet på:
nms.no/finndinmenighet
Vil du starte et småfellesskap? Les mer og
bestill startpakke her:

nms.no/smafellesskap/

Vi tilbyr gratis ressurser til bruk i alle former for
småfellesskap. Småfellesskapene kan knyttes
opp til menigheten og misjonsavtalen, slik
at flere kan bli kjent med den
verdensvide kirke.

Hva gjør vi i Thailand?
Sammen med Den evangeliske-lutherske kirken i Thailand er vi med på å gi barn og
unge fra fattige kår en bedre start på livet, og mulighet til å gå på skole. I tillegg bidrar vi
med økonomisk støtte til opplæring og kursing for kirken medarbeidere og
medlemmer.
Vi er også engasjert i klimasmart jordbruk og landsbyutvikling i avsidesliggende
landsbyer nord i Thailand.

