Kirje seurakuntaan marraskuu
Kiitämme Teitä kaikkia esirukoilijoita tuestanne. Syksymme on ollut tapahtumarikasta aikaa.
Aktioryhmän palattua Suomeen saimme kutsun hautajaisiin. Yhden opettajamme 36- vuotias tytär oli
menehtynyt syöpään. Hautausmaalla ja kappelin ulkopuolella oli paljon saattoväkeä. Huomasimme, että
sanallakaan puhuja ei puhunut Jumalasta eikä rukoiltu. Näitäkin hautajaisia on.
Keväällä näytti tilanne koululla vaikealta, opettajia jäi eläkkeelle kolme ja vielä emme tienneet miten
saamme uusia. Kokoonnuimme Katin, Albertin vaimon, kanssa rukoilemaan viikoittain ajankohtaisten
asioiden puolesta.

Saimme uusia opettajia ja kaksi miesopettajaa tuo kummasti ryhtiä koulutyöhön.
Koulutyö aloitettiin taas virallisesti yhdessä vanhempien kanssa.
Saimme Missiotiiminä olla rukoilemassa luokittain oppilaiden ja opettajien puolesta. Pyysimme omat
oppilaamme ja luokanvalvojan seisomaan ja rukoilimme.
Meillä on joka maanantaiaamu vastuullamme 10. ja 11. luokka, eli ammattikoululaiset klo. 7.45-8.
Kylätalolla järjestettiin kesällä ohjattua toimintaa oppilaille ja autettiin opiskelemaan(ehdot).Viimeisenä
kertana oli evankeliointitilaisuus.

Saimme uusia opettajia ja kaksi miesopettajaa tuo kummasti ryhtiä koulutyöhön.

Kaksi nuorta koulustamme tuli uskoon ja kaikille osallistuneille jaettiin raamatut.
Tiesimme, että syksyllä tulisi olemaan paljon ohjelmaa, mutta kaikesta selvittiin.
Meitä oli kovasti odotettu romanikyliin ja olihan meilläkin ikävä heitä.
Kevermesissä, Körösnagyharsanissa ja Mezöberényssä käymme viikottain joko Surmanin tai Sötetin,
Lászlója molemmat, kanssa.
Lászlólla Surman on teologian opintoja ja viikonloppuja Budapestissa.
Uudet johtajat Missiolla, lähetysjohtaja Adam Abdullah ja talousjohtaja Janos Lipsei ovat jututtaneet
meitä monesti ja haluavat kehittää hengellistä työtä. Ideoimme yhdessä.
Uutena ajatuksena on Mama -Baba clubi, eli pienten lasten äideille vertaistukea ja koulutusta. Osanotto
on vielä ollut vähäistä. Rukoillaan miten toimia.
Syyskuussa oli Fidan työrukouspäivä ja illalla Usko Tv:ssä live rukousilta 17.9 ja 18.9. Laitoimme aiheita
etukäteen ja tuntui hienolta kun kuulimme joittenkin aiheidemme puolesta rukoiltavan.
Ukrainassa oli päivän konferenssi, johon László Surman oli kutsuttu puhumaan johon saimme mennä
yhdessä.

Fidan vaatepaalivaraston sopimus oli tehty vuodeksi ja 14.10 oli deadline varaston tyhjennykselle.
Bulgariaan ja Romaniaan saimme lähtemään tavaraa mutta silti paalien paljous hirvitti. Bosnian rekan
tulo peruuntui.
Juoksimme virastosta toiseen Békéscsabassa kyselemässä desifiointitodistusta ja vastaus oli lopulta,
miksi ette hanki sitä Suomesta.
Kolmena päivänä muutimme paalit toiseen varastoon. Luotto- trukkikuski sairastui ja tuli viivytystä.
Eniten stressaa tilanne, kun asiat eivät suju, Aarne osaa jo ottaa rennommin.
Seuraavana päivänä oli lähtö aikaisin bussimatkalle Sarajevoon.
Bussissa jo saimme tutustua eri maista ja kirkkokunnista tulleisiin ihmisiin, jotka tekevät työtä romanien
parissa. Roma Network konferenssin teemana oli verkostoituminen/kumppanuus.
Ohjelmaa oli runsaasti, joten näimme vain lähikorttelin ja turkkilaiset kahvilat.
Olemme kiitollisia, että saimme olla mukana.
Missiotiimin järjestämä Tini-nap koululla piti sisällään kertomuksen Nooasta.
Koko päivä asiaa käsiteltiin ja päivän lopuksi vastattiin kysymyksiin ja rukoiltiin.

Uskonnonopettajamme Eva kysyi, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle?
Juttelivat mitä se merkitsee. Jos et ole varma ratkaisustasi istu mutta jos olet varma nouse seisomaan ja
rukoilemme yhdessä. Jos haluat pyytää anteeksi, mitä olet tehnyt voit rukoilla ääneen. Monet rukoilivat
ja pyysivät anteeksi. Viimein kaikki 15 lasta seisoivat ja halusivat tulla uskoon. Olimme niin vaikutettuja
mitä Pyhä Henki teki.

Monet rukoilivat ja pyysivät anteeksi.

Olimme Surmanin Lászlón kirjan julkistamistilaisuudessa Békésissä kirjastossa. Pormestari kaupungin
edustajien kanssa istui etupenkissä. Olimme tietoisia, että tilaisuus on evankelioiva. Koulumme oppilaat
lausuivat runoja kirjasta.
Lopuksi sai tehdä kysymyksiä. Fabion yksi koulumme oppilaista kysyi: ”Miksi sinä tulit uskoon ja miksi se
on niin tärkeätä?” László iloitsi kysymyksestä, joka yllätti meidät kaikki. Jatkamme rukousta oppilaiden
puolesta. Fabio oli juuri siitä luokasta, jossa kaikki halusivat tulla aiemmin uskoon.
Saimme kutsun Tolnan seurakunnan kastekokoukseen (täältä n. reilun kolmen tunnin päässä lännessä)
yhdessä Romanimission johtajan Albert Durkon ja Tamas Fabianin kanssa.
Kasteelle meni Ozoran romanilähiöstä 5 ensimmäistä henkilöä, joiden opettamisesta ovat vastannut
Tolnan seurakunta yhdessä Romanimission kanssa.

Kielen opiskelua olemme aloittaneet uudestaan yhden Unkarilaisen opettajan kanssa harjoittelemme
pelkästään puhumista, opettaja tulee kotiimme 2 tuntia/viikko.

Mesöberény on tullut jo esille monta kertaa. Keräys on meneillään temppeli-monitoimitilan puolesta.
Tämä Jumalan antama näky toteutuu ajallaan.
Lähdimme omalla autolla 23.10 kohti Itävaltaa ja Hornia poimien Budapestista Valtialat mukaan.
Euroopan Lähettien päivät alkoivat illalla. Meitä oli kokoontunut eri maista n. 70 henkilöä. Joitakin
henkilöitä oli Fidan toimistolta myös. Punaisena lankana oli uuden sukupolven valtuuttaminen ja
seurakuntien istutustyö. Turvallisuusasioista saimme myös kuulla.
Hengellinen anti oli hyvää ja koimme virvoittuneemme.
Perjantaina hyppäsimme bussiin ja suuntana oli Dürstein. Linnakukkulalle saimme kiivetä ihailemaan
maisemia. Ruumis, sielu ja henki virvoittui.
Lauantaina palasimme Unkariin, jossa yövyimme ja sunnuntaina sitten paluu Békésiin.

Rukousaiheet:
•

perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

•

pienten lasten äitien vertaistukiryhmä

•

varaston tavaroiden eteenpäin meneminen

•

seurakunnan istutustyö ja lapsityö

•

johdatusta arjessa

Siunaavin terveisin
Aarne ja Pirjo-Riitta

