Teerisaran tarina

Olen Teerisara Wuimae, olen 30 vuotta. Synnyin Myanmarissa. Perheeni joutui muuttamaan
sodan takia pohjois-Thaimaahan, Chiang Raihin, vuonna 1992, jolloin minä olin 2 vuotta.
Perheeni on kristitty, kuulumme Akha-heimoon. Perheeseeni kuuluu äiti ja isä sekä kahdeksan
lasta. Minä olen lapsista toiseksi nuorin. Kaksi siskoa ja yksi veli ovat kuolleet.

Tässä kuvassa on isäni ja äitini.

Tässä on ensimmäinen kuva minusta
äitini ja vanhemman vejeni kanssa.

Tässä kuvassa on vanhempani ja
sisaruksiani vanhan talomme edessä.

Nykyään vanhempani asuvat veljeni
talossa. Heitä asuu tässä yhteensä
seitsemän henkilöä.

Kasvoin hyvin köyhässä perheessä, asuimme vieraassa massa, toisten omistamalla maalla. .
Thaimaassa jouduimme aloittamaan elämämme aivan alusta ja vanhempani tekivät paljon
työtä, jotta he saivat lähetettyä lapsensa kouluun. Jouduin muuttamaan ala-asteikäisenä pois
kotoa päästäkseni kouluun, joka oli toisella paikkakunnalla. Asuin koulun asuntolassa.
Olen aina opiskellut ahkerasti. Tavoitteeni on ollut pienestä pitäen seurata isäni jalanjälkiä,
joka on tehnyt elämäntyönsä kirkon palveluksessa. Peruskoulun ja lukion kova työskentely
palkittiin, kun pääsin opiskelemaan Teologian kandidaatin- tutkintoa Thaimaan Luterilaiseen
Teologiseen seminaarin (LTS) Bangkokiin vuonna 2010. Silloin sain opintoihini stipendi tukea
Australiasta. Tutkintoni valmistui viidessä vuodessa.
Opintojeni aikana opin paljon Raamatusta ja evankeliumista ja siitä, kuinka seurakunnassa
julistetaan evankeliumia. Mielenkiintoinen osa opintojani oli viimeisenä opiskeluvuotenani
seminaari, jossa käsiteltiin synnin käsitettä kristinuskossa ja buddhalaisuudessa Thaimaassa.
Opintojeni aikana ymmärrykseni kasvoi siitä, mitä tarkoitetaan anteeksiantamisella. Opintojen
jälkeen työskentelin Kirkon Diakoniatoimistossa kolmen vuoden ajan, hoitaen
vuoristoheimoista tulevien opiskelijoiden asioita. Tässä työssä opin sen, kuinka tärkeää on
rohkaista ja auttaa toinen toistaan.

Minut hyväksyttiin elokuussa 2019 opiskelemaan Master of Divinity- tutkintoa Hongkongin
Teologisekseen Luterilaiseen seminaariin. Opinnot kestävät vuoteen 2021 asti.
Pääaineeni tulee olemaan Uusi testamentti. Suomen Lähetysseura tukee opintojani, ilman tätä
tukea opintojen aloittaminen olisi mahdotonta.

Valmistuttuani toivoisin voivani toimia opettajana Thaimaan Luterilaisessa Teologisessa
seminaarissa. Thaimaassa suurin osa väestöstä on buddhalaisia, ja täällä tarvitaankin
koulutettuja teologian opettajia. Haluaisin myös toimia pappina kaikkien köyhimpien
ihmisten auttamiseksi, ja vuoristoheimot ovat juuri niitä ihmisiä, joita haluan auttaa. En halua
istua vain jossain virastossa, vaan haluan tehdä työtä ihmisten auttamiseksi käytännön tasolla.

Lopuksi haluan kiittää Jumalaa kaikesta, jokaisesta elämäni hetkestä. Kiitos jokaisesta
auttavasta kädestä. Kiitos kaikista esirukouksista. Toivon, että siunauksenne palaa teille
itsellenne! Jeesuksen nimessä, aamen!

”Finally, I would like to big thankful to God. For everything, every moment in my
life
Thanks for every hand to reaching and helping.
Thank you for all prayers for me. And may the blessing return to your all.
In the name of Jesus Christ
Amen
Teerisara Wuimae”

