MÁRCIUSI HÍREK OMÁNBÓL
Ülünk az autóban Nizwa, egy város felé, ami 2 órányira van Muscattól nyugatra.
A beszélgetésünk valahogy így hangzik;
Pirgi; „Heidi kérte, hogy küldjünk a lakásunk minden helységérıl fotókat”
Én; „Micsoda? Miért?”
„Hát hallotta valahonnan, hogy van új asztalunk, és akarja látni, hogy mutat a lakásban”
Én; „Heidi!!!Szaúd-Arábia most támadta meg Jement, a Szultán visszatért a 8 hónapos
távollétébıl, ráadásul fogalmam sincs, melyik asztalról beszél.”
Csend.
Késıbb azután egyetértettünk, hogy a lakásunkra ráférne néhány Heidi.
Hiányzik nekünk a Niukkanens család lendületessége.
Remélem, hogy a Jemeni konfliktus és a feszültség Szaúd-Arábia és Irán között nem fogja
lerombolni az álmunkat, hogy visszakapjuk ıket ısszel.

A németországi nyolc hónapos kezelés után, amit rákos betegségére kapott, a szultán végül
hazatért szülıföldjére. A nemzet az utcákon ünnepelte szeretett vezetıje visszatérését. „Most
már bátran fellélegezhetünk”- mondta az egyik boldog állampolgár. A szultánt
általánosságban mindenki szereti. Másnap az újságok tele voltak a fotói százaival.

Az elızı hírlevél férfiközpontú fotói sokakat zavartak. Ezúttal elhatároztam, hogy közlök pár
fotót az ománi nıkrıl. Lehet, hogy ez megmagyarázza a múltkori egyhangú nézıpontot. Sok
helyen a nık szerepe még mindig kizárólag az anyaság és a gyerekek felnevelése. Az egyik
barátom mondta, hogy a nagyapjának 84 gyereke volt 16 feleségtıl. Igen, a dolgok itt kicsit
másképp vannak.

Az öböl-menti országokban több millió ázsiai vendégmunkás van. A gyülekezetek tele
vannak indiai, pakisztáni, filippínó hívıkkel épp úgy, mint a tradicionálisan keresztény
országokból érkezett hívıkkel, mint az Egyesült Királyság vagy Amerika. A kormány volt az,
aki segítette felépíteni ezeknek a gyülekezeteknek az épületeit.
Ez két diák Indiából, Keralából.
A gyülekezetek parkolói tele vannak péntekenként kora reggeltıl késı estig. Az ománi
protestáns gyülekezet pásztorai közül kettı az Egyesült Államokból jött, egy Angliából
és egy Indiából. A gyülekezet tagsága a lehetı legváltozatosabb felekezeti
háttérbıl jövı hívıkbıl áll össze.

Április 8-11-ig részt veszek egy nagy, World Art Dubai nevezető mővészeti vásáron.
Látogassatok meg a B 10-es standon.
Omán még mindig nagyon csendes a mővészeti piac szempontjából. Dubai, ami viszont
busszal is 5-8 óra alatt elérhetı, tele van mővészeti eseményekkel és lehetıségekkel.
A képen együtt vagyunk Szíria egyik legjobb szobrászával, Mustafa Alival. Évek óta
Párizsban él, de gyakran dolgozik Dubaiban is.

Köszönünk minden támogatásotokat, bátorításotokat és az imáitokat.
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