
 

Keväinen Unkari 
Kiitosaiheita 

  

Kiitos kaikista viesteistä, joita olemme saaneet. Kiitos esirukouksistanne. Olemme saaneet olla terveinä. 

Olemme muuttaneet huhtikuun alusta keskelle kaupunkia  Otp -

pankin taloon neljänteen kerrokseen. Yhteen suuntaan rappusia on 80, joten kuntoiltua tulee päivittäin. 
Asunto on kunnostettu ja kalustettu. Vuokrasopimus on kirjoitettu, saamme sen lähiaikoina. 

Edellisen asunnon veden, sähkön ja kaasun katkaisussa kului viikkoja, koska toimistot ovat harvoin auki (
ei ihan pikkujuttu liittymien katkaisu). 

Auton vetokoukun laittoon ja katsastukseenkin kului kaksi viikkoa. 

Meillä on ollut täällä todella keväistä, päivällä jopa hellettä! 

  

Olimme Unkarissa viime juhannuksena ja seurasimme nettitelevisiosta Keuruun konferenssia. Rukoilimm

e:” Isä lähetä Jippii-

 kuoro Unkariin.” Pääsiäisviikolla saimme pitää vierainamme 25 jippiiläistä, jotka olivat laulaneet Konfere



nssissa.  Odotimme heitä kovin tänne. Olimme keskustelleet jo etukäteen paljon puhelimessa ja valmiste
lleet kuorovierailua. 

Jippiiläiset, jotka tulivat Jyväskylästä Toivakasta, Laukaalta ja Saarijärveltä sekä Espoonlahdesta (Lassi Mä

kinen tulkki ja muusikko) saapuivat  lauantaina majoituspaikkaan Gyulaan. 

  

Sunnuntaina oli aamutilaisuus Elekissä Surman Lászlón seurakunnassa. Etukäteen oli yksi seurakuntalain

en nähnyt unen, jossa seurakunnassa oli paljon lapsia. Lapset olivat jostain muusta maasta ja vaaleita. Lá

szló tiesi kertoa ketkä ovat tulossa. Seurakunnassa on iäkkäämpää väkeä ja he todella iloitsivat vierailust

a.  

  

Kuoronjohtajan 4 -

vuotias oli autossa jutellut:” Niin kauan olin rukoillut, että lähtisimme lähetystyöhön ja nyt me olemme 

sitten täällä.” 

Illalla klo 17 oli Bekesissä tilaisuus Kegyelem seurakunnassa. Seurakunnan tilat ovat vaihtuneet ja nyt ko
koonnutaan Romanimission tiloissa Verseny utcalla. 

  

Lapset sytyttivät meitä ilollaan ja innollaan evankelioimaan. 

Maanantaina oli koulullamme jo klo 8 yhteisharjoitukset  yhdessä koulumme 5,6,7 ja 8 luokkalaisten kan

ssa ja tiistaina klo 10 konsertti isolla näyttämöllä kulttuurisalilla.Kaupungin koulut olivat hyvin edustettui
na. 

Evankeliumi tuli vahvasti esille ja monet halusivat rukoilla uskon rukouksen.  

Saimme muusikkoja mukaan myös seurakunnasta ja Albertin vaimo Kati oli laulamassa kanssame myös C

sorvásissa, jossa tilaisuus oli kulttuurikeskuksessa ja yleisöä oli runsaasti. 

Jippii laulut jäivät elämään tänne ja Gaalassa (8. luokkalaisten juhla) 9.5 saamme kuulla lisää laulua. 

 

Meszöberényn Delhin kylällä ohjelmaa oli lapsille kadulla ja pihassa. 

Parasta lapsista oli se, että saivat kontaktin toisiin lapsiin leikkien ja pelaten yhdessä. Paluulento heillä ol
i lauantaina.  

 

Sunnuntaina saimme Tero poikamme ja äitini Unkariin viikoksi. 

Olemme iloinneet yhdessäolosta, eilen he lensivät takaisin Suomeen. 

  

Koululle haetaan opettajia ensi lukukaudeksi. 



Oppilaita ilmoittautui  1. Luokalle 12 lasta. Rukoillaan lisää lapsia.  

  

Työmme jatkuu edelleen Kevermesissä, Körösnagyharsányssa ja Mezöberényssä suomalaisittain sanottu

na seurakunnan istustustyötä. Tuossa Mezöberényn kylässä on jo tontti hankittua seurakuntaan varten, 

Kevermesissä on tilat olemassa, mutta siellä työ on jostain syystä hiipunut vuosien varrella, nyt pyritään 

uudistamaan tämän paikkakunnan työtä. Körösnagyharsányssa  tilanne on myös samankaltainen, köyhä 

kylä Romanian rajan kupeessa, joten ihmiset muuttavat sieltä isoihin kaupunkeihin. Tämän lisäksi käym

me muissa Romanimission työkohteissa, kysellen voisiko siellä aloittaa lasten/nuorten työtä ja voisimme
ko olla jotenkin avuksi siellä.  

Olemme huomanneet, että paikalliset uskovat ovat otettuja kun ulkomaalaiset tulevat ja ovat kiinnostun
eita heistä ja ottavat heidät vastaan tasavertaisina kumppaneina. 

  

Romanimission ylläpitämä kirpputori on alun vaikeuksien jälkeen lähtenyt hyvin käyntiin ja suunnitelmis

sa on avata kirpputoreja muillekin paikkakunnille. Tämä toisi romaneille työtä ja antaisi Romanimissiolle 
resursseja tehdä hengellistä työtä 

 

 Me emme pääsääntöisesti jaa ihmisille vaatteita ja muitakaan tarvikkeita vaan pyrimme, että kaikki men
ee Romanimission ja paikallisen seurakunnan kautta.  

  

Rukousaiheina: 

  

-

 Albanian sairaalatarvikkeet  saadaan  lähtemään kohteeseensa pian.Tarvitseville saadaan toimitettua ap

ua. 

  

- Herätystä romanikylille. 

  

- Henkilökohtainen johdatus arjessa. 

  

 Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän,tehkää myös te samoin heille. Matteus 7:12 

 

Terveisin 

Aarne ja Pirjo-Riitta Törmänen 



Békés Unkari 

 

1 - Nyírkatan paikallinen seurakunta jakoi yhdelle nuorelle parille ruokatarvikkeita. 

 

2 - Mezöberényn romanilähiön Jippii- tapahtuma 

 

3 - Kevermesin lasten kanssa! 



 

4 - Jippii- konsertti yhdessä Suomi- ryhmä ja  Romanimission oppilaat. 




