SILVAN PERHE
Guaacastessa
Maaliskuu 2008

MENKÄÄ SIIS (Costa Ricaan, Herediaan, Guanacasteen ja Corral de
Piedran kylään)

JA TEHKÄÄ (tämä tekeminen on niin pieni sana, mutta tarkoittaa vaikka
mitä... kutsukaa ihmisiä kotiinne syömään, ajakaa loukkaantueita sairaalaan,
puhukaa Jumalan totuutta ihmisten elämään, opettakaa Raamattua, julistakaa
evankeliumia, kuunnelkaa, olkaa ystäviä, pelatkaa jalkapalloa, askarrelkaa,
leikkikää ja laulakaa lasten kanssa, opettakaa ihmisille taitoja, rakastakaa,
välittäkää, tehkää ruokaa, siivotkaa, näyttäkää vieraanvaraisuutta ja pedatkaa
petejä, tarjotkaa apua, palvelkaa, korjatkaa taloja ja rakennuksia, siivotkaa muiden
sotkuja, antakaa tarvitseville, siunatkaa, vierailkaa, näyttäkää mallia, rukoilkaa,
ajakaa autoja pitkin kyliä ja hiekkateitä, suunnitelkaa tapahtumia ja projekteja,
kerätkää varoja, istukaa kokouksissa, ohjatkaa,
tulkatkaa, kirjoittakaa sähköposteja...)
KAIKKI KANSAT (nämä ihmiset
täällä, tämän kirjeen kuvat)
OPETUSLAPSIKSENI (Jeesuksen
omiksi, kasvamaan hänen tuntemisessaan,
elämään hänen lapsinaan ja kerran pääsemään
taivaaseen)

OPETTAMALLA HEITÄ
PITÄMÄÄN KAIKEN SEN,
MINKÄ OLEN KÄSKENYT
TEIDÄN PITÄÄ (tuntemalla Jumalan
Sanaa, kasvamalla siinä ensin itse ja sitten
välittämällä sitä sanallisesti ja sanattomasti
muille).

JA KATSO, MINÄ (Pyhä Isä Jumala,
Kaikkivaltias)

OLEN KANSSANNE (kyllä, JUMALA
on MEIDÄN kanssamme!)
JOKA PÄIVÄ (teemme mitä tahansa, näkyy
hedelmää tai ei, vaikka olisimme väsyneitä tai itse
tarpeessa, kun olemme tällä maailman ääressä,
pienessä paikassa tavoittamassa muutamaa
ihmistä... emme ole hetkeäkään yksin, ilman
suuntaa tai tarkoitusta)

MAAILMAN

LOPPUUN

ASTI

(meidän omalla elämällä, meitä ympäröivällä
maailmalla ja koko historialla, jokaisella ihmisellä
on loppu. Jumalalla on siihen asti elämällemme
tarkoitus,
joka
tähtää
tähän
samaiseen,
raamatulliseen loppuun. Emme elä rajattomassa
elämän myllyssä, vaan tarkkaan määrätyssä ajassa,
siihen asti kunnes saamme elää, riemuita ja nauttia
ikuisuuden Jumalan läsnäolossa.)

Pääsiäisviikko, meillä lomaa työasioista ja
keskittymistä rakennukseen. On tiistaiilta, klo
21.00. Lapset ovat olleet jo yli tunnin nukkumassa,
laittelin pyykkejä ja kävin suihkussa. Diego on
jutellut poikien kanssa; kaksi paikallista nuorta,
Pablo ja Adolfo, ovat meillä tämän viikon
pääsiäislomalla ja yläkerrassa majailee myös
kolme rakentajapoikaa, jotka kuuluvat tällä
hetkellä tuossa selkäni takana kuistilla yrittävän
saada koiriamme istumaan. Yrittivät ensin
espanjaksi ja sitten keskenään miettivät, että
mitenkäs se sanottiinkaan englanniksi... “sitdaun,
joo silleen se oli, sitdaun!” “sitdaun!” He eivät
tietenkään voi arvata, että koiramme tottelevat
suomea.

Kiitos rukouksistanne ja taloudellisesta tuesta!
Palasimme matkoiltamme helmikuun alussa, Troy,
Julia ja Pablo ovat aloittaneet uudessa koulussa, Nic
Markus oppi vihdoinkin kävelemään ja me aloitimme
työt heti palattuamme. Meillä oli täällä kolme viikkoa
aktiotiimi
Suomen
Missionuorten
Opetuslapseuskoulusta. Pääsiäisen jälkeen tulee toinen
aktioryhmä. Paljon olemme tekemässä valmisteluja
kesää varten, kun tulee ryhmiä ja kesätyöntekijöitä.
Talo on kuitenkin suurin ja tärkein valmistelu kesää
varten, toivomme muuttavamme pian!
Siunattua pääsiäistä (vaikka kirje saapuukin teille vasta sen jälkeen)!
Riemuitkaa, sillä vapahtajamme elää!
Salla ja Diego, Troy, Julia ja Nic Markus
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