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JOULUKUU 2008

AJATUKSIA...
Erityisesti tänä vuonna olen huomannut joulun
täällä olevan unelmaa talvesta. Koristellaan
lumiukoin, hiutalein ja jopa valkoisin
joulukuusin. Täälläkin joululauluissa lauletaan
lumesta ja hangista ja joulupukki pukeutuu
kuumiin, paksuihin vaatteisiin. Ostamista,
koristelemista, lahjoja, saamista... rikkaiden,
pohjoisten länsimaisten myymä joulukuva?
Mikä täällä on sitten ihan aitoa, costaricalaista
joulua? Se, että tehdään yksinkertaista ja hyvää
ruokaa ja vietetään aikaa lähimmäisten kanssa.
Ei ole mitään stressiä tai pakkoa, vain odotettua
yhdessäoloa.
Jostain syystä juuri tänään ajatukset harhailivat
samaan suuntaan evankeliumia ajatellen. Niin
monesti lähetystyössä puhutaan siitä vaarasta,
että samaiset pohjoiset länsimaat ja kulttuurit
tuovat näihin maihin oman kristillisyytensä, ei
vain evankeliumia, vain evankeliumin puettuna
omaan kulttuuriinsa. Pidämme omaamme
oikeana kristillisyytenä, sinä juuri oikeana
tapana palvoa Jumalaa, joka on omasta
persoonastaan
luonut
kaikki
maailman
kulttuurit,
kielet
ja
heimot.
Mikä
kristillisyydessä siis on vain sanomaa ja mikä
kulttuuria? Mietiskelin eri kulttuurien omia
tapoja esim. juhlia. Isä, auta minua työssäni
viestittämään vain sinulta tuleva, tärkeä ja
olennainen. Miten kamalaa se olisikaan, jos
vuosikausien työn jälkeen sitä huomaisi vain
yrittäneensä tehdä räväköistä, iloisista lattareista

hillittyjä suomalaisia penkkikristittyjä...
Silti, joulu on tulossa. Meille se on myös iloinen
perhejuhla ja tänä vuonna vanhempani suomesta
tulevat tänne ensimmäistä kertaa jouluksi. Sen
kunniaksi
pihalla
puun
alla
kylpee
mutalammikossa joulupossu lihoituskuurilla.
Suomesta ja Belgiasta lähetetyt joulukalenterit
ovat seinällä, lapset laskevat päiviä sekä
mummin ja papan tuloon, että jouluun. Eilen
koristelimme ison salin jouluiseksi ja autoimme
järjestämään joulujuhlan 100 lapselle eri
lähikylistä. Joulun sanoma tuli ainakin siinä
juhlassa selvästi esille. Jeesus! Kotiin haluaisin
seimiasetelman ja Nicoyan kaupoissa olen niitä
katsellut. Olemme siis katolisessa maassa, eli
niitä löytyy paljon ja kaikki sädehtivät
tekokullasta. Jokaisesta seimestä löytyy
sädehtivä
Jeesusvauva,
“Niñito
Dios”
(=Pikkuvauva Jumala), kädet levällään taivasta
kohti, autuas ilme kasvoillaan. Sellainen ei
todellakaan
ole
minun
käsitykseni
vastasyntyneestä Jeesusvauvasta, ihmisestä,
joka syntyi yhdeksi meistä likaisessa tallissa.
Sitten taas toisaalta toinen ainut Jeesuskuva,
mitä täällä näkyy on Jeesus ristillä, kuolleena,
murskattuna. Näin katoliset aina mieltävät
Jeesuksen, ei ylösnousseena, elävänä, kuoleman
voittaneena. Mielestäni Jeesusvauvasta on tehty
liian jumalallinen ja sitten taas ristin Jeesuksesta
vain täysin inhimillinen. Miten voisimme auttaa
näitä
ihmisiä
löytämään
Jeesuksen
henkilökohtaisesti,
vapahtajana,
elävänä
ystävänä, persoonana patsaiden, kuvien ja
uskonnon takaa? “Pikkuvauva Jumalien”
patsaiden varastaminen on muuten muodissa,
nehän tuovat kotiin onnea, siunausta ja niille
rukoillaan.

VARSINAISIA KUULUMISIA..
Marraskuussa saimme viettää viikon San
Josessa Missionuorten konferenssissa, jossa
puhujana oli järjestömme perustaja. Saimme
akut ladattua monella tapaa, hyvää opetusta,
rukousta,
työkollegojen
seuraa
yms.
Konferenssiin tuotiin jättikartta, joka ei ollut
jaettu maihin, vain omegaalueisiin, eli
pienempiin alueisiin paikkojen väkilukujen,
kristillisyyden, kielten ja uskontojen mukaan
(www.4kworldmap.com). Pienet maat, kuten
Costa Rica ja Suomi ovat yksi omegaalue,
mutta esim. vain Kiinassa on yli 800 omega
aluetta, koko maailmassa yli 4000, kun valtioita
on vain 239. Tämän kartan ja siihen liitetyn
tietokannan
kautta
voimme
kohdistaa
lähetystyön paremmin aluieille, missä on eniten
tarvetta. Konferensissa rukoilimme eri alueiden
puolesta ja kuvasta näkyy, että Suomenkin
puolesta rukoiltiin! Saimme myös uusimpia
kuulumisia Missionuorten työstä ympäri
maailman. Missionuorilla on tällä hetkellä 20
000 täysiaikaista työntekijää, 1300 basea, 850
yliopistokurssia ja lukemattomia eri työmuotoja.
Costa Rican itärannikko on vielä tulvien alla,
paljon apua tarvitaan. Kuivan kauden olisi jo
pitänyt alkaa, täällä se on jo suunnilleen
alkanutkin. Troyn ja Julian kesäloma jo alkoi.
Saavat nyt nauttia ohjelmattomuudesta ja
leikeistä, sillä tammikuussa tulee Suomesta
kotiopettaja Johanna auttamaan hieman myös
suomen luku ja kirjoitustaidoissa. Nic Markus
täytti 2v ja on vauhdikas, tomera ja toimelias
pikkumies.
Diego lähtee ensi viikoksi Nicaraguaan
aktiomatkalle seurakuntamme miesporukan
kanssa. Luvassa on ainakin hurrikaanissa
tuhoutuneiden talojen katottamista, jalkapalloa
ja Jeesusfilmin näyttöä.
Viime viikolla saimme päätökseen opetussarjan
Cañalin seurakunnan nuorille. Paikka, rakennus
ja kaikki on pientä ja vaatimatonta, nuoria on 17
ja hyttysiä miljoona kun maanantaiiltaisin
pimeällä kokoonnuimme. Jumala kuitenkin
käytti meitä, nuoret olivat tyytyväisiä, otettuja ja
näimme aivan kuin uuden maailmankuvan

avartuvan heille viikosta viikkoon. Pienten
paikkojen kristityt tarvitsevat paljon rohkaisua,
tukea ja yhteyttä muihin kristittyihin.
Rukoilethan näiden nuorten puolesta!
Olemme aktiivisesti tukemassa ja viemässä
eteenpäin oman kylämme pienyritysprojektia.
Projektiin kuuluu koulutusta, rahoitusta ja tukea
perheyrityksien
aloittamiseen,
kuten
vihannesten kasvatukseen, ompeluprojekteihin,
biokaasun
ja
orgaanisen
lannoitteen
tuottamiseen, yms. Pitkä tie on kuljettavana,
kyläläiset itse ovat negatiivisia, eivät usko
itseensä eivätkä halua työskennellä yhdessä.
Rahaa he kuitenkin haluavat, eli motiivi löytyy.
Haluaisimme
myös
ratkaista
kylämme
vesiongelman, juomavedessä on paljon kalkkia.
Se aiheuttaa nähtäviä terveysongelmia, mutta
kyläläisillä ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin
vettä juoda, kun on jano.
Viikko sitten saimme olla
todistajina
naapuriemme
vihkitilaisuudessa. He ovat
oppineet tuntemaan Jumalaa
paremmin,
kasvaneet
uskossaan ja halusivat sen
takia mennä naimisiin,
vaikka ovat asuneet avoliitossa jo useamman
vuoden.
Kotimme rakennus on loppusuoralla, puuttuu
vain monet viimeiset, hitaat ja kalliit
yksityiskohdat... Nyt se on kuitenkin seisokilla,
on ollut ja tulee olemaan niin paljon muita
menoja ja tekemisiä. Kärsivällisyyttä koetellaan,
mutta se kasvattaa. Kaikki aikanaan.
Haluamme kiittää kaikkia teitä kuluneesta
vuodesta ja toivomme sinun jatkavan
lähettäjännäme
tulevanakin
vuonna!
Esirukoukset ja jokainen pienikin taloudellinen
lahja ovat tärkeitä. Kolmen lapsen kanssa ei ole
helppo elää uskon varassa ilman vakituisia
tuloja tai palkkaa, mutta mikä olisikaan
varmempi tai parempi tapa elää, kuin olla sillä
paikalla, mihin Jumala meidät on kutsunut?
Haluamme erityisesti kiittää säännöllisiä
kuukautisia
kannattajamme,
kiitos
luottamuksestanne ja uskollisuudestanne!

Siunattua adventin ja joulun aikaa sinulle ja perheellesi!

Salla ja Diego
Troy, Julia ja Nic Markus
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