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Bulgarian lasten parissa tehtävän työn kuulumisia
syyslukukaudella 2013

A

ivan ensimmäiseksi pyydämme edelleenkin esirukousta
Grozdenin kylän pyhäkoulutyön puolesta. Talo jossa eräs perhe asui vuokralla, on nyt tyhjänä ja
odotamme, että saisimme tehtyä
remontin siellä. Odotamme vielä
virallisia papereita omistussuhteesta, jotta voisimme aloittaa remontin. Tarkoitus on, että pyhäkouluopettaja voisi muuttaa taloon
asumaan ja näin paremmin tehdä
työtä lasten parissa.
Jos emme pysty jatkamaan työtä Grozdenissa, niin tilalle on kyllä tulossa uusia lapsityökohteita.
Tänä syksynä on tulossa kaksi uutta koululuokkaa uskonnon opetukseen ja myös eräässä uudessa päiväkodissa ollaan halukkaita
aloittamaan Raamatun Helmiä
-opetus. Tulemme jakamaan uudelleen kaikki lapsityökohteet sitten kun syksyllä selviää missä työ
aloitetaan. Olemme kiitollisia Tai-

vaan Isälle siitä, että kiinnostus
Raamatun opetuksesta jatkuu lasten ja opettajien parissa.
Viime lukukauden aikana pidimme useita ”koepyhäkouluja”
ja kahdessa niistä jatketaan opetusta tulevana lukuvuonna. Myös
tänä lukuvuonna järjestetään uusia koepyhäkouluja ja katsotaan
voidaanko jatkossa lapsia opettaa
säännöllisesti näissä kohteissa.
Sredecin seurakunnassa pidettiin pyhäkoulunopettajille seminaari ja työ jatkuu nyt neljässä ryhmässä. Osa lapsista ei pysty
seuraamaan opetusta isossa ryhmässä. Seurakunnan nuoria onkin
luvannut tulla apuopettajiksi, jotta
hitaammin oppivat lapset saisivat
yksilöllistä opetusta.
Bulgariassa koulut alkavat syyskuun puolessa välissä ja silloin alkaa myös opetus lapsityökohteissa. Syyskuun alussa pidämme
seminaarit erikseen koulujen ja

päiväkotien opettajille sekä pyhäkouluopettajille. Peter on valmistanut havaintomateriaalia opettajille Raamatun Helmiä -oppikirjojen
työvihkojen mukaan. Kuhunkin
Raamatun kertomukseen tulee
kuva, minkä opettajat värittävät ja
näin kertomukset jäävät paremmin
lasten mieleen.
Rukoillaan Bulgarian lapsityön
puolesta, jotta työtä voitaisiin jatkaa ja Jumalan Sanaa kylvää lasten
sydämiin. Myös opettajat, joilla ei
ole aikaisemmin ollut mahdollista
tutustua Raamatun opetukseen,
saavat näin tulla kosketetuksi Jumalan Sanasta ja se tekee työtä heidän sydämissään. Kiitos kun
olette auttamassa työtä Bulgarian
lasten parissa rukouksin ja uhrein.
Syysterveisin täältä lämpöisestä
Bulgariasta,
A nja ja P eter J anev

Syyrian tilanne kiristyy

S

yyrian lähes kolmevuotinen sisällissota jatkuu. Yli
100000 ihmistä on saanut surmansa. Viha, katkeruus ja tuho on kohdannut
suurta Lähi-Idän maata. Pakolaisten
määrä on kasvanut yli miljoonaan.
Puhutaan suurimmasta humanitäärisestä katastrofista sitten toisen
maailmansodan. Aamulla seurasin
uutisia. Sotilaallinen isku Syyriaan
on nyt hyvin todennäköinen maassa käytettyjen kemiallisten aseiden
tähden. Minulle Syyria ei ole vain
palanen alueen loputtomalta näyttävää vihaa ja konfliktia. Sydämeni on siellä. Elämäni kenties parhaat
vaiheet olen viettänyt Aleppossa,
jota nyt tuhotaan. Syyriassa on veljiämme ja sisariamme. He ovat kuin
rotat loukussa. Opposition iskulause
on: tappakaa kristityt miehet ja raiskatkaa heidän vaimonsa!

Veljemme ja sisaremme
sodan keskellä
Mitä kuuluu uskoville, joiden kanssa julistimme evankeliumia Syyriassa? Alepposta olen saanut vain kaksi
lyhyttä viestiä: ”Hannu, täällä olemme. Palvelemme Jeesusta.” Kaikesta
on pulaa, elintarvikkeiden hinta on
noussut pilviin, työtä lähes mahdoton tehdä ja pankkiin ei voi mennä
koska siellä ammutaan. Kuoleman
haju on kaikkialla.
Hamaan seudulla evankelista Saidin perhe on joutunut jättämään asuntonsa. He ovat joutuneet
muuttamaan yhteen toisen perheen
kanssa. Kulkeminen on vaarallista kidnappaajien ja sala-ampujien
tähden. Olen pystynyt välittämään
heille apua Venäjän kautta. Evan-

keliumi saa jalansijaa monien sydämissä!
Veli Marwan pääsi pakenemaan.
Hän on nyt perheensä kanssa Venäjän Kaukasuksella. Hänen äänestään kuuluu haikeus. Suku on
tärkeä. Ei ole mahdollisuutta nähdä vakavasti sairastavaa äitiä eikä
isää. Kaukasuksella Marwan julistaa evankeliumia alueelle paenneille
syyrialaisille.
Sisar Sawsan tuli uskoon muutama vuosi sitten korkeasta muslimiperheestä. Tšekkiläinen yliopisto-opiskelija antoi hänelle Uuden
Testamentin. Sen seurauksena Sawsan löysi Jeesuksen. Työnsä ohella
hän palveli Syyriassa tiimissämme.
Vanhemmille oli suuri häpeä, että
heidän tyttärensä hylkäsi islamin.
Sawsan joutui pakenemaan vuosia perhettään, joka etsi häntä tappaakseen. Sota tuli myös Sawsanin
lähiöön Damaskoksessa. Naapuriin
osui pommi, jossa kuoli 68 ihmistä

ja satoja haavoittui. Räjähdyshetkellä Sawsan ei onneksi ollut kotona!
Hän kertoi minulle dramaattisesta paostaan Syyriasta Jordaniaan.
Ihme tapahtui: saimme hänet Eurooppaan, jossa hän opiskelee tällä
hetkellä Raamattukoulussa.

Muslimit
leirikeskuksessamme
Viime viikonloppuna meillä oli lähes
80 leiriläistä Lahden leirikeskuksessa. Suurin osa mukana olleista oli
muslimeja. Useita muslimiperheitä oli paikalla. Osa oli Syyriasta kotoisin. Tämä häkellytti minua, kun
näin paljon muslimeja helluntailaisten leirikeskuksessa! Päivä oli upea
yhdessä olon, pelien, hyvän ruuan
ja evankeliumin äärellä! Usko Jeesukseen ja Raamattuun kiinnosti monia! Eilen keskustelin muutaman tunnin erään muslimimiehen
kanssa. Hän pyysi saada tavata minut ja halusi keskustella Raamatusta

Marwan perheineen

Said ystävänsä kanssa

ja uskosta Jeesukseen. Viime viikolla hän kuuli äänen, jonka sisältö oli
suurin piirtein: ”Miksi pelkäät tulla
uskoon.” Hän kertoi tämän minulle ääni väristen. Saimme rukoilla yhdessä tapaamisen päätyttyä!
Toivon sydämestäni, että muistaisit Syyrian uskovia rukouksin. Voisimmeko seurakuntana auttaa meille tuttuja Syyrian uskovia? Elämme
suurten tapahtumien keskellä, jossa
Herra Jesajan kirjan luvun 19 mukaan ”valmistaa valtatietä Egyptistä Syyriaan (Assyriaan)”. Se tulee

palvelemaan Herraa. Jo ennen sotaa Syyriassa oli herätyksen henki.
Syyrian Antiokiasta lähetettiin ensimmäiset lähetit kansojen pariin
(Apt. 13:1-4). Syyria oli siunauksena maailman kansoille. Jumalalla on
edelleen tuolle suurelle maalle suuri
suunnitelma!
Teitä kaikkia seurakunnassa siunaten,
H annu , A nne , J oel & J onatan
T eksti ja kuvat : H annu L ahtinen

