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Adventtiterveiset Keski-Euroopasta!
Kiitollisina elämästä
Lähetystyön ja arjen haasteet eivät ole päässeet vähenemään korona rajoitteiden täällä lisääntyessä.
Jotkut ovat kyselleet asuntotilanteestamme. Asunnonvälittäjämme ei ole toistaiseksi ilmoitellut
mitään uutta asuntomme myyntiaikeista, joten jatkamme tyytyväisinä vielä tässä samassa
asunnossa. Vuokran piti nousta syksystä alkaen 20% mutta saimme neuvoteltua että nosto tehdään
portaittain kahdessa osassa. Ensimmäinen korotus oli siis nyt vain puolet suunnitellusta.
Jasminin aloittama opettajankoulutus Karlsruhessa on ollut vielä lähes kokonaan pandemiasta
johtuen etäopiskelua, mistä syystä hän on voinut opiskella myös osittain kotoa käsin.
Ella on viihtynyt hyvin Raamattukoulussa Ruotsissa. Kolmen km:n aamu- ja iltapyöräilyt asunnon
ja koulun välillä ovat antaneet uuden elämyksen vähän erilaisimmista marraskuun keleistä kuin
mihin meillä täällä Saksassa on totuttu:) Toivomme että Ellan matka joulunviettoon kotiin onnistuisi
suunnitelmien mukaan.
Robinin koulu on ilmoittanut pitävänsä tänä vuonna kolmen viikon joululoman. Maskin käyttö on
koulussa pakollista myös liikuntatunneilla, joten naamari on päällä koko koulupäivän. Onneksi
sentään koulu on edelleen pysynyt lähiopetuksessa. Kiitollisina voimme todeta olleemme tämän
syksyn ilman ainuttakaan flunssaa, pahimmista viruksista puhumattakaan.
Berliini-aktio
Uskomme että Jumala on meidät jokaisen valmistanut juuri tätä aikaa varten. Markulle oli suuri ilo
opettaa YWAM:in (Missionuoret) oppilaita Berliinissä lokakuun lopussa. Tiimin vahvuus oli
yhteensä 24 henkilöä, joiden kanssa jakauduttiin iltapäivisin kaduille ja puistoihin evankelioimaan.
Ihmisillä oli yllättäen aikaa ja halua kuunnella hyvää sanomaa ja saimme rukoilla useiden, niin
nuorien kuin varttuneimpienkin puolesta, vaikka kasvomaskit päällä siellä kaduilla ihmisiä
kohtasimme. Jumalan parantava voima kosketti myös kahta nuorta miestä, kun tiimiläiset rukoilivat
heidän jalkavammojensa puolesta. Rukouksen aikana vaivat ja kivut lähtivät ja molempien
kävelykyky tuli täysin normaaliksi. Tällaiset kokemukset vahvistivat jokaisen tiimiläisen uskoa ja
näkyä palvella ja antaa kaikkensa Jeesukselle. Nyt on mitä parhain hetki kertoa siitä mitä Jeesus on
meidän elämässämme tehnyt ja Jumalan Henki toimii todistuksemme kautta. Tehkäämme mekin
sitä edelleen rohkeasti, siihen taidollisuutta ja johdatusta rukoillen.
Pastoritiimi
Mannheimin srk jää toistaiseksi ilman kokoaikaista työntekijää kun seuraajia ei ole lähtevien tilalle
vielä löytynyt. Johtava pastori Bernd Krebs jää vuoden alusta eläkkeelle ja on jo osittain muuttanut
toiselle paikkakunnalle. Myös kakkospastorimme aloittaa työt uudessa seurakunnassa Speyerissä
nyt joulukuun alusta. Siirtymäaikaa hoitaa neljän henkilön pastoritiimi jossa Markku on myös
yhtenä talkoomiehenä. Rukoilemme että saisimme kesäkuun alkuun mennessä uuden kokoaikaisen
Jumalan lähettämän työntekijän seurakuntaamme.
Fidan lähetit onlinessa
Tänä vuonna lähettipäivät pidettiin marraskuun alussa verkossa ja saimme kokea lähettien yhteyttä
mukavasti netin kautta. Pandemia on pakottanut hyödyntämään sellaisia välineitä jotka ovat jo
olleet olemassa vaikka ne eivät toki korvaa henkilökohtaista näkemistä. Fidan lähetteinä meillä on
myös joka maanantaiaamu yhteinen aamunavaus netin kautta sekä lähes kerran kuukaudessa
olemme Euroopan lähetteinä yhteisessä online-palaverissa. Fida järjestää lisäksi LIVE
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-rukousiltoja joista seuraava on to 3.12. klo 19. Siellä rukoillaan lähettien puolesta. Myös sinä voit
seurata mielenkiintoista ohjelmaa ja rukoilla mukana tämän linkin kautta joka on Usko -TV:n
sivulla https://www.uskotv.fi/live/fidan-rukousilta-4/ Pääsemme rukouksen kautta vaikuttamaan
yhdessä maailman ääriin asti sekä kuulemaan tuoreita lähetystyön ja lähettien jakamia haasteita.
Kiitosaiheet
•
Euroopan helluntailiikkeiden lähetysjärjestöjen (PEM:n) online konsultaatiossa opimme
paljon lisää saavuttamattomien kansojen tavoittamisesta ja tarpeista. Selvisimme kunnialla
myös melkoisista teknisistä haasteista ja olemme erittäin kiitolliset teknistä apua antaneille
tahoille.
•
Johannan vetämään naisten soluun on tullut mukaan uusi osallistuja ja näköpiirissä on
muitakin uusia kiinnostuneita. Solu kokoontuu viikottain mutta toistaiseksi vain netin
kautta.
Rukousaiheet
•
PEM:n lähetyskurssin kohdemaan löytyminen vuodelle 2021. Vuodelle 2022 on jo
alustavasti näköpiirissä uusi kohde, mutta se tarvitsee vielä kyseisen maan helluntailiikkeen
vahvistuksen asiaan.
•
PEM:n tulevaisuus ja uusi työsuunnitelma seuraaville viidelle vuodelle
•
Mannheimin srk tarvitsee nopeasti uuden pastorin ja srk:n johtajan. Jumala käyttäisi
väliaikaista pastoritiimiä tässä siirtymäajassa jolloin vielä uuden pastorin etsintä jatkuu.
•
Fidan Espanjassa 2021 syksyllä aloitettavan opetuslapseuskoulun (Vamos) työryhmälle
viisautta ja kykyä kuulla Jumalan johdatus sekä terveyttä ja varjelusta vihollisen
hyökkäyksiltä
•
Ella etsii uutta majoituspaikkaa Uppsalassa ensi vuodelle. Raamattukoulu päättyy siellä
toukokuun lopussa.
•
Etsimme edelleen taloudellisia tukijoita täyttämään puuttuvan osan kannatuksestamme

Siunattua Adventin aikaa!
Terveisin, Markku & Johanna sekä lapset

Yllä: PEM-konsultaatio, jossa
jakauduimme välillä eri
ryhmiin
Vasemmalla: Berliinin
aktioryhmän koulutus

