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Hebrealaiset orjat pääsivät kuuden vuoden jälkeen
vapaiksi jos halusivat. Kuitenkin, jos he rakkaudesta
isäntäänsä ja perheeseensä päättivät jäädä, sai isäntä
Jumalan ja ihmisten edessä lävistää orjan korvan ja
silloin hän kuului isännälleen koko loppu elämänsä.
Näin on myös meidän kohdallamme. Guatemalan
konferenssissä Jumala puhui meille tästä asiasta,
kysyi, että kuulummeko loppuelämämme todellä
Hänelle vai pidämmekö sen omissa käsissä, omien
suunnitelmien varassa. Rukouksessa saimme antaa
“korvamme lävistettäviksi”, jälleen kerran antaa
loppuelämämme,
lahjamme,
halumme
ja
unelmamme Jumalalle ja sanoa “jos meitä haluat
edelleen käyttää, tässä olemme, tässä on elämämme
ja koko perheemme”. Niinpä emme voi tietää mitä
tulevaisuus meille tuo tullessaan. Tiedämme että nyt
palvelemme Jumalaa tässä tehtävässä ja tässä
paikassa, enempää emme tiedä eikä tarvitsekaan
tietää.

asioista, pienyritysten rahoittamisesta kehitysmaissa,
lähetystyöstä
Aasiassa
ja
meidän
alueen
suuntautumisesta sinne, varsinkin Kiinaan. Meille
Diegon kanssa konferenssi oli virkistävä tuulahdus
ja tauko intenssiiviseen arkeen.
Arki onkin muuttunut todella intenssiviseksi, olemme
asuneet jatkuvassa työn, perheen, rakennuksen,
ihmisten, lasten koulun ja kuljetusten tiiviissä
sekamelskassa kauan aikaa. Huomasimme olevamme
todella väsyneitä ja kun rakennuksen loppu ei vielä
häämötä, tulevat tiimit ja kiireinen kesä ei
houkutellut. Teimme nopean päätöksen muuttaa pois
baselta.
Vuokrasimme
pienen
sementtitalon
samaisesta kylästä ja nyt olemme asuneet täällä noin
kuukauden. Kun vihdoin pääsimme omaan tilaan,
saimme omaa aikaa ja yksityisyyttä perheenä,
tajusimme miten paljon sitä olimme tarvinneet. Tämä
on tehnyt meille todella hyvää ja antanut uusia voimia
ja intoa sekä työhön, että rakentamiseen. Lapsista oli
aluksi tylsää olla kaukana tiimeistä ja toiminnasta,
mutta nyt hekin ovat alkaneet nauttia omasta tilasta ja
rauhasta. Ainut ongelma on, että tämän talon vessa ei
toimi hyvin... saa nähdä miten käy kun sateet
kunnolla alkavat.

Viime viikolla olimme Guatemalassa Missionuorten
aluekonferenssissa (Meksiko ja VäliAmerikka).
VäliAmerikasta me olimme yksi kahdeksasta
uudesta työpisteestä, jonka puolesta rukoiltiin.
Meksikossa uusia työpisteitä on kolme. Oli paljon
opetusta, sekä Jumalan että ihmisten puhetta siitä, Viime kuukausina olemme tehneet enemmän työtä
miten Jumala on kutsumassa meitä kaikkia lähikylien naisten parissa. Henkilökunnassamme
keskittymään rukoukseen. Puhuttiin myös perhe työskentelevä Lisa on aloittanut heille aerobic
ryhmän, jonka kautta olemme päässeet heitä lähelle

ja keskustelemaan syvällisimmistäkin asoista.
Pidimme myös tilaisuuden, missä keskustelimme
hyväksikäytöstä, identiteetistä Kristuksessa, sisäisestä
eheytymisestä... Tämä on täällä iso työalue, mihin on
vaikea päästä käsiksi. Olemme saaneet lasten klubiin
kaksi uutta lasta, jotka ovat lukkiutuneita,
hyväksikäytön uhreja hekin. Seitsemän vuotiaina he
eivät tunne värejä eivätkä osaa puhua kokonaisin
lausein.
Välillä tuntuu, että työtä on liikaakin, mutta usein
silloin hiljainen ääni sisällä muistuttaa, että
palvelemaan me olemme tänne tulleet. Keskellä
kiireistä päivää eräs kylän nuorista naisista, jota olen
yrittänyt saada avautumaan n. vuoden ajan tulee
sanomaan, että Jumala puhui hänelle yöllä unessa ja
sanoi, että minun on puhuttava ja avattava sydämeni
sinulle NYT. En jaksaisi, ruoka kiehuu hellalla ja
lapset kaipaavat huomiotani. Voisitko tulla illalla?
EN, pitää puhua NYT, ja samalla alkavat jo
kyyneleet ja sanat virrata. Nopeasti sammutan
lieden, ohjaan lapset Diegolle ja lähden tytön kanssa
kävelemään rauhallisempaan paikkaan pihan perälle
samalla rukoillen itselleni ymmärrystä, sanoja,
viisautta... Eräs toinen päivä kun Diego ennen
kuutta aamulla menee ulos avaamaan porttia, on
siellä jo porttiin nojailemassa eräs jalkapallon
pelaajista, kyynel silmäkulmassa hänelläkin, hän
tarvitsee apua, sanoja, neuvoja. Kotona on isä
hakannut äitiä koko yön, lapset yrittivät tulla väliin,

mutta isä sanoi tappavansa jos yrittäisivät estää.
Siinä saavat Diegon aamukahvit odottaa, samoin
lähtee
ylöspäin pyyntö viisauden sanoista,
taivaallisesta ymmärryksestä. Nämä ovat tavallisia,
jokapäiväisiä tilanteita, joita ei tapahdu sen takia,
että olemme lähetystyöntekijöitä, vaan sen takia, että
olemme kristittyjä. Meillä jokaisella, ympäri
maailman, on kärsiviä, eksyneitä naapureita ja
läheisiä, jotka haluaisivat kääntyä puoleemme, ja
Jumala haluaa koskettaa heitä meidän kauttamme.
Olemmeko valmiita muuttamaan omia suunnitelmia
ja antaman omasta mukavuudestamme? Vaikka
olisimme
saaneet
minkälaista
koulutusta,
sielunhoitovalmennusta, jokainen hetki ja kysymys
on silti yllättävä, niihin ei voi valmistautua muulla
tavalla kuin olemalla täydellisen riippuvainen
Jumalasta ja Häntä lähellä. Mitä sanon ihmiselle,
jonka äiti ei ole pelastanut häntä silmien edessä
tapahtuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Miten
voi joku ymmärtää Jumalan rakastavana Isänä, kun
ei ole ikinä nähnyt tervettä isän tai miehen mallia? Ei
harmainta aavistustakaan, mutta Jumalalla on ja hän
haluaa antaa meillekin niitä hyviä vastauksia ja
neuvoja.
Olemme tekemässä valmisteluja kesää varten.
Vapaaehtoiset saapuvat 8.6 koulutukseen ja sen
jälkeen alkaa suuri työ ja tiimirupeama yhdessä
heidän kanssaan. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla
juhlimme Julian 7v synttäreitä ja menemme
pitämään kesätyöntekijöiden koulutuksen myös
Heredian baselle. Rakennuksella tehdään sisäseiniä ja
lattioita. Vielä puuttuu laatoitus, maalaus, ikkunat,
ovet, listat, rappuset, kaapit ja hyllyt yms.
Kiitos rukouksistasi ja taloudellisesta kannatuksesta!
Molemmat ovat meille tärkeitä ja mahdollistavat
työmme Guanacasten pienissä kylissä. Kiitos!
Salla ja Diego
Troy, Julia, Nic Markus
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