Keväinen tuulahdus Unkarista!
Kiitokset vielä kaikesta muistamisesta merkkipäivänäni ja jouluna.
Palattuamme Suomesta saimme samana päivänä vieraita Bulgariasta Seppo Lindgrenin ja Mahmudin –
uskovan entisen muslimin. Miehet hakivat Bulgariaan tavaroita Fidan varastolta. Varasto on toiminut
Suomen ja Unkarin naapurimaiden välillä. Tavaraa on mennyt Serbiaan, Romaniaan, Ukrainaan ja
Bulgariaan.
Oman trukin puuttumnen on aiheuttanut vaikeuksia kuormien purkamiseen ja lastaukseen, mutta
kaikesta olemme selvinneet. Rukousaiheena Albanian kuorman tulliasioiden selviäminen, sinne on
menossa sairaalatarvikkeita, sängyjä, rullatuoleja, rollaattoreita jne...yksi rekallinen!
Koulussa on ollut kahden johtajan vajausta ja nykyiset johtajat ovat joutuneet paikkaamaan heid än
työtään. Koulumme opettajista 20 on syksystä 2018 opiskellut Szegedin yliopistossa uusia tapoja
kohdata oppilaita ja monipuolistaa opetusmetodejaan.
Rehtorilta kysyttyämme mitä se tarkoittaa niin hän vastasi, että siellä opiskellaan niitä samoja asioita
mitä me olemme heille vuosien ajan kertoneet.
Missiolla on haluttu panostaa hengelliseen koulutyöhön enemmän kevätlukukaudella.

Aamunavaukset (olivat jo aiemmin) joka luokalla maanantaisin ennen koulun alkua.
Meidän vastuullamme ovat olleet koulun ammattikoululaiset eli 9. ja 10. luokka.
Rukousviikko, jossa menimme luokkiin pareittan ja siunasimme oppilaita ennen päivän alkua. Mission
koulutyötila on avoin välitunnilla joka päivä, jonne voivat oppilaat voivat mennä ja jutella
koulutyöntekijän kanssa. Pirjo-Riitta ja pari muuta koulutyöntekijää ovat aloittaneet, päivittäiset
rukoushetket koululla.

1 - Körösnagyaharsány äiti ja lapset.

2 - Lángos - hetki Sepon ja Mahmudin kanssa torilla!

Surman László on aloittanut syksyllä teologian maisteriopinnot. Missiolle on palkattu kotiryhmään yksi
lisähenkilö László hänkin, jonka kanssa käymme kylillä mikäli Surman Laśzló ei pääse!
Mezöberényn Delhin kylän rakennnushanke on vaiheessa, Surman László on kirjoittanut kirjan Kirjan
painokustannukset ovat n. 750 euroa. Etsimme sponsoreita painokuluihin. Lahjoi ttaja saa nimensä

tulevaan kirjaan. Sitä on tarkoitus myydä rakennushankkeen rahoittamiseksi. Laci ja Caramellunkarilainen (muusikko joka tuli vuosi sitten uskoon) kiertävät Unkarin helluntaiseurakuntia. Malli Rainer
Friskiltä ja Janne Harjukoskelta(Toivon kipinä)
Työ jatkuu edelleen Körösnagyharsányssä – tiistaisin, Mezöberényssä – torstaisin ja Kevermesissälauantaisin. Kylillä tehtävää työtä voi muistaa säännölliseti ja tietysti koulutyötä.
Pääsiäisviikolla saamme tänne Jippii- kuoron Jyväskylästä. He harjoittelevat koulumme oppilaiden kanssa
lauluja ja konsertti on tiistaina, johon kutsutaan muidenkin koulujen oppilaita.
Tietysti me jo odotamme Eelimin- aktioryhmää (vanhimmisto, pastoreita jne...) ketä siihen nyt tuleekin
mukaan.
Kiitos rukouksistanne. Meillä on toukokuussa muutto tästä asunnosta emmekä tiedä vielä mihin
muutamme.
Olemme olleet terveinä, vaikka täälläkin on flunssaepidemia liikkeellä.
"Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista
kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan
edessä yllään pitkät, valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat ja huusivat voimakkaalla
äänellä: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!” Ilm: 7: 9-10 RK.
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