Kuulumiset Unkarista

"Herra sotii itse teidän puolestanne, olkaa te hiljaa" 5 Moos. 3:22
Olemme kokeneet ihanaa Jumalan johdatusta mutta myös taistelua vuoden alusta palattuamme
Suomesta.
Jumalan on kutsunut ihmisiä läheisen menettämisen kautta/ hautajaisissa. Meszöberényn
kotiryhmään on tullut useita uusia ihmisiä, kun Jumalan on ottanut puhutteluun ja pelastanut.
Välillä istutaan keittiössä jopa lattialla kun paikat eivät riitä. Makuuhuoneessa meillä on samaan
aikaan lapsille ohjelmaa. Tilaa on vähän mutta sitäkin tiiviimpi tunnelma. Puukamina hehkuu niin,
että hiki virtaa. Ryhmä on rukoillut isompia tiloja.
Taivaan Isämme antoi meille opastusta miten toimia.
Meillä oli Fidan läheteillä rukous ja paastoviikko tammikuussa. Tiistaina Turusen Ruut soitti aikaisin
aamulla ja kertoi unesta, jonka oli nähnyt. Minun tuli mennä suoralle kadulle ja tavata siellä henkilö,
joka osaisi auttaa. Heti tiesin suoran kadun mitä Ruut tarkoitti. Ennen Ruutin soittoa, olimme
Békésissä omassa seurakunnassa, ja näin ilmestyksen miten suoralla kadulla oli joka talon edessä
paljon kukkia. Talot olivat ulkoapäin myös kaunistuneet. Todellisuus on tällä hetkellä aivan muuta.
Kerroin Lacille unesta ja hän tiesi lisää. Oli nähnyt unen/ilmestyksen joku päivä aikaisemmin, kadun
päässä kauniin kirkon. Valot näkyivät kauas. Kirkko ei ollut vielä nähtävissä, tyhjä tontti kahden talon
välissä. Laci sai vahvistusta ja meni tapaamaan pormestaria ja kyselemään tontin omistuksesta. Se
kuului Adam nimiselle ”kyläpäällikölle”, joka asui Budapestissa. Sopivat tapaamisen ja rukoilimme,
että suostuisi myymään kohtuu hintaan, mutta kaveri sanoikin, että antaa tontin lahjaksi. Nyt
kauppakirjat on tehty ja rukous mistä varat, rakentajat jne.
Tämä on Meszöberénin kaupungin ”Delhin” kylän asukkaita rohkaissut. He keräävät itse tilaisuuksien
päätteeksi rahaa rukoushuonetta varten, mutta tarvitsevat tukea myös muualta (köyhä antaa
vähästään)

”Kuka pitää halpana pienten alkujen päivän,” Sakarja 4:10 Körösnagyharsánissa on nuoripari, kolme
lasta sekä sokea isoäiti ja jokunen naapuri satunnaisesti. He kokoontuvat raamatun opetukseen ja
lapsille järjestämme ohjelmaa. Perheen neljä-vuotias rukoilee aina tilaisuuden lopuksi
Rukoillaan nuorenparin puolesta. Haluavat tulla uskoon ja mennä kasteelle mutta myös naimisiin.
Tunnin verran kestää matka huonoa tietä Romanian rajan tuntumassa tähän köyhään kotiin.
Olen neulonut lukuisia pipoja matkoilla ja kiitokset myös sukista, joita saimme teiltä.

Kevermesissä on odotettavissa myös häät ja kastetilaisuus. Työ on pientä mutta palkitsevaa.
Tilat ovat mutta, kun kaasulla on kallista lämmittää kokoonnumme kaikki keittiössä. Tilassa on ollut,
joskus kunnon lämmitin mutta se on varastettu. Meitä odotetaan ilolla ja lapset ovat kehittyneet
kovasti tekemisissä ja rukoilevat mielellään.
Meille Békésiin on tulossa viikolla 8 rakentajaryhmä. Harjukosken Janne ja Lindgrenin Seppo tulevat
miesten kanssa rakentamaan kirpputoria Olympia halliin. Hanke on aiheuttanut monenlaista
vastustusta vaikka jo vuosia sitten pyydettiin Fidalta apua kirpputorin rakentamiseksi.
Tänne on tarkoitus rakentaa diakoniakeskuskirpputori, josta tavaraa hakisivat myös naapurimaihin.
Naapureitaan Unkarilla on seitsemän. Me olemme katsoneet miten täällä hanke on edennyt ja
informoineet Fidalle. Monen monta viestiä on kulkenut ja vielä viikko sitten olivat muuttamassa mitä
on sovittu. Rukoillaan, että työ tulee suoritettua. Työntekijä täällä on palkattu kirpputorille.
Suomesta olisi tullut yksi vapaaehtoinen kahdeksi kuukaudeksi ilman palkkaa ruoka ja asuntoedulla
työhön. Viivyttelivät vastauksen kanssa ja nyt ei hän sitten tulekaan. Olisi ollut auttamassa
kirpputorilla.
Saamme Lapinlahdelta aktiolaisia tänne viikolla 10 eli 5.3–11.3. Heitä on neljätoista. Kierrämme eri
puolella Unkaria romaniseurakunnissa. Rukoillaan, että ryhmä saisi olla sytyttämässä myös paikallisia
uskovia evankelioimaan.
Leevi Ahopelto ja Rainer Lindeman ovat luvanneet tulla viikolla 17 eli 23.4–28.4 Ohjelmassa on koulu
ja seurakuntavierailuja. Leevillä on sähly aktiviteetteja mukana.
Koulu
Kerroinkin jo aikaisemmin miten taidekoulu on tullut osaksi koulutyötä. Mahdollisuuksia harrastaa
jotain on tuotu osaksi koulun arkea. Rukoillaan viisautta opettajille ja johtajille kohdata lasten
vanhempia.
Kulttuurien väliset erot tuntuvat joskus yllättävän. Miten pääsisin pään sisään ymmärtämään
ajatuksen kulkua. Näytimme koulun opettajille suomalaisesta koulusta amerikkalaisten tekemän
videon ja se on aiheuttanut kovasti keskusteluita, eivät tosin ole tulleet meille kertomaan mutta
rehtorille ovat ihmetelleet voiko olla totta.
Saimme olla jakamassa äitiyspaketteja ja olemme saaneet sitä kautta uusia tuttuja.
Olemme olleet terveitä mitä pientä flunssaa. Aarne tutustui oman kylän hammaslääkäriin paikan
irrottua. Asumiskorttia päivitettäessä tuli eteen ongelma. Asuntoa, jossa asumme ei omista kukaan.
On rakennuttajan? Viisi kuukautta odotimme kaavakkeeseen omistajan leimaa ja kauankohan uutta
osoitetta korttiin. Kärsivällisyyttä kasvatetaan.
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