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Lämpimät kiitoksemme sinulle hyvä esirukoilijamme, että olet muistanut perhettämme ja
työtämme rukouksin. Meillä on tämän kevään aikana kertynyt paljon kiitosaiheita sekä
perheemme että työmme keskeltä. Pyysimme mm. esirukousta, että saisimme kulkea
Jumalan johdatuksessa ja osaisimme tehdä Hänen tahtonsa mukaisia päätöksiä. Olemme
kokeneet johdatusta siihen suuntaan, että jatkaisimme Unkarin juutalaistyötä Suomesta
käsin vielä ensi vuoden ajan siten että teemme vahdinvaihdon Jounin kanssa. Jouni jatkaa
työn koordinointia ja johtamista heinäkuun jälkeen. Eemeli sai juuri tiedon, että hän pääsee
aloittamaan kansainvälisen lukion Jyväskylän IB lukiossa, josta olemme todella iloisia ja
kiitollisia Jumalalle. Leevi menee kuudennelle luokalle syksyllä ja minä työskentelen
päiväkodin johtajana Muuramessa elokuun alusta lähtien.

Olemme myös valtavan kiitollisia kahdesta siunatusta matkasta Budapestiin toukokesäkuussa. Jouni sai mahdollisuuden viedä avustuskuorman Budapestiin samalla kun
hän nouti muutamia tavaroitamme sieltä. Saimme arvokkaan lastin käytettyjä ja uusia
vaatteita Tikkakoskelta Vaahervaaroilta sekä Takaloilta. Mazs-juutalaisjärjestö oli hyvin
kiitollinen tästä lahjoituksesta, jotka tullaan jakamaan köyhimmille tarpeessa oleville
juutalaisperheille. Juutalaisjärjestön johtaja oli hyvin kosketettu tästä
rakkaudenosoituksesta ja lähetti sydämelliset kiitoksensa Suomen vanhurskaille kristityille.

Minä puolestani olen kiitollinen kahden aktioryhmän avusta työllemme 5.-15.6 tekemälläni
matkalla Budapestiin. Toinen aktioryhmä saapui Myyrmäestä ja toinen Jyväskylästä.

Ennen ryhmien saapumista tein kotivierailuja hyvin köyhien holokaustivanhusten luokse
yhteistyössä juutalaisjärjestön kanssa. Toivon, että rukoilette tapaamiemme vanhusten
puolesta ja että voisimme jatkossakin päästä kotivierailuille Taivaallisen Isän johtamiin
paikkoihin.

Aktion ensimmäisenä päivänä järjestimme kovasti odotetun perhetapahtuman köyhille
juutalaisille perheille. Oli koskettavaa nähdä, kuinka aktiolaiset ylittäen mukavuusrajansa
palvelivat perheitä ja lapsia lahjoillaan ja taidoillaan. Koimme Pyhän Hengen läsnäoloa ja
ystävyyttä yli kulttuuri- ja kielirajojen.

Illan aikana järjestimme myös leiri-info tilaisuuden Suomeen, Kupiluotoon, juutalaislasten
leirille tuleville nuorille ja heidän vanhemmilleen. Nuoret ovat 14-17 vuotiaita ja tulevat
hyvin haasteellisista olosuhteista. Pyydän että muistatte sekä näitä perheitä, että heidän
nuoriaan, jotka saapuvat 19.-26.7 järjestettävälle leirille Kupiluotoon. Tarvitsemme
esirukousta myös leirin ohjaajina ja vapaaehtoistyöntekijöinä. Nämä nuoret tarvitsevat
toivoa elämäänsä, joten rukousaiheemme on, että he voisivat löytää elävän yhteyden
Jumalaan, toivon ja tulevaisuuden antajaan.

Toisena päivänä saimme tavata Shalom kuorolaisia ja kulkea palan matkaa yhdessä
heidän rinnallaan. Korkeasta iästään huolimatta he ovat kiinni tässä päivässä ja he
pääsivät yllättämään meidät taidoillaan, kun olivat lähettäneet kuvaamansa materiaalin
tapaamisestamme Youtubeen. Tässä on linkki jonka avulla voit piipahtaa tuossa hetkessä:
https://www.youtube.com/watch?v=grg8VZwNTok

Kolmantena päivänä kävimme Inarcsin romanikylässä ja veimme ruoka- ja vaateavustusta
näille perheille. Paikallisen helluntaiseurakunnan pastori sekä romanimission yksi
työntekijä olivat organisoineet vierailumme tuohon kylään. Romanikylässä ryhmämme

otettiin iloiten vastaan niin lasten kuin vanhempien toimesta. Rymästämme löytyi yllättäviä
taitoja kommunikoida kielimuurista välittämättä. Meille oli järjestetty mahdollisuus tutustua
Inarcsissa olevaan kesäleirikeskukseen, jonne saimme olla aktioryhmänä kustantamassa
16 romanilasta tuosta kylästä. Ja lopuksi saimme kutsun iltapalalle pastorin äidin kotiin,
joka halusi näin kiittää ryhmäämme suuresta tuesta ja rakkaudesta romaniperheitä
kohtaan.

Neljännen päivän teemana oli Szechenyi kylpylä ja tuliaisten osto ja viidentenä päivänä
osallistuimme Új Élet helluntaiseurakunnan jumalanpalvelukseen, jossa
ryhmänjohtajamme ja pastorimme saivat tuoda tervehdykset Suomesta
kotikaupungeistaan. Pastori Heikki Tyrniä pyydettiin lisäksi pitämään pääpuhe, joka
kosketteli lähetystyötä. Koimme, että Jumala kosketti niin meitä kuin paikallisia siskoja ja
veljiä tuon sanan tiimoilta. Minulle syntyi tuon kokouksen aikana tunne, että Jumala tulee
kutsumaan tuostakin seurakunnasta työmiehiä juutalaisten pariin. On todella tärkeää, että
muistamme tätä seurakuntaa rukouksin, jotta Jumalan suunnitelmat ja tahto saisi toteutua
heidän kohdallaan.

Aktion lopussa vierailimme linnakukkulalla sekä Gellert vuorella ihailemassa kaunista
näkymää Budapestin ja Tonavan ylle. Ryhmässämme oli yksi hepreaa taitava, joka
bongaili pitkin aktiota hepreaa puhuvia turisteja tai paikallisia. Oli uskomatonta huomata,
kuinka iloisiksi hän sai kohtaamiaan ihmisiä heprean kielellään ja ystävällisellä
olemuksellaan. Saimme itse kukin huomata, kuinka jokaista tarvittiin tuolla matkalla.
Jumala haluaa käyttää meitä kutakin, jos vain annamme Hänelle luvan. Se, kuinka Hän
käyttää, voi yllättää meidät iloisesti.

Nyt on aika levätä ja kerätä voimia tulevalle
syksylle ja keväälle Suomen kauniista kesästä
nauttien. Toivotamme sinulle hyvää ja siunattua
kesää ja kiitämme suurenmoisesta tuesta, jota
ilman emme voisi tätä työtä tehdä.
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