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Uusi koti!
Suomesta paluun jälkeen saimme viimeinkin rakentajia,
jotka ovat ammattitaitoisia, rehellisiä, tekevät työnsä
hyvin
ja
näkevät
vaivaa
pienimmissäkin
yksityiskohdissa. He ovat tehneet töitä kaksi kuukautta,
paljon myös muiden virheitä korjaten. Talo tuli sisältä
valmiiksi kuukausi sitten, jolloin me viimeinkin
muutimme omaan kotiin! Olemme tietysti iloinneet siitä
paljon, varsinkin lapset ovat nauttineet, kun olemme
avanneet vuosikausia varastossa olleita lelulaatikoita.
Järjestelyä ja laittamista riittää edelleen, tällä viikolla
kaksi rakentajaa viimeistelevät vielä yläkerran
vierashuoneet. Jumala on kuluneina viikkoina,
kuukausina ja vuosina tehnyt monta taloudellista
ihmettä, jotta pystyimme maksamaan palkat, ruoat ja
materiaalit ja nyt olemaan tässä pisteessä.
4 vuotta sitten muutimme Guanacasteen uskoen, että
täältä saisimme työkentän lisäksi oman, pysyvän kodin.
Se on nyt tapahtunut ja vaikka prosessi on ollut pitkä ja
kärsivällisyyttä koetteleva, se on puhdas Jumalan ihme.
Ainoastaan Jumala on sen voinut tehdä, sillä meillä ei
ole ollut lainaa, säästöjä eikä palkkaa. Nöyrinä
vastaanotamme tämän lahjan ja kiitämme kaikkia teitä,
jotka eri tavoin olette olleet osa tätä prosessia!
Rakennuksen päättyminen antaa meille paremmat
edellytykset työn tekemiseen ja jatkamiseen. Nyt meidän
perheellä ja lapsilla on vihdoin hyvät ja tilavat asuintilat.
Täällä on hyvä levätä ja ladata akkuja työn lomassa.
Meiltä vapautuu paljon aikaa ja harteilta lähtee iso
taakka, kun ei enää tarvitse olla rakennuksella,
hankkimassa materiaaleja,
etsimässä rakentajia,
tekemässä heille ruokaa tai miettimässä päätä puhki
miten nyt edetään.

Jumala on lähettänyt tiellemme yhdysvaltalaisen
lähettipariskunnan, jonka kutsumuksena on maaseudun
seurakuntien pastoreiden ja johtajien varustaminen
opettamalla heitä induktiiviseen Raamatunopiskeluun.
Viime viikolla järjestimme ensimmäisen seminaarin
Nicoyan seudun pastoreille ja 3 päivän seminaarin
aikana monet saivat ensimmäistä kertaa kokea, mitä on
todella ymmärtää, ajatella ja soveltaa Raamattua.
Seminaari oli meille työntäyteinen, mutta ehdottomasti
vaivan arvoinen. Järjestämme seuraavan seminaarin
kuukauden kuluttua.

Kuvia Raamattuseminaarista

Raamattujen jako
Saimme mahdollisuuden kokoontua Guanacasten
seurakuntien aluejohtajien kanssa. Tarkoitus oli kertoa
heille Raammattujen jakamisesta jokaiseen kotiin
Guanacastessa. Ainut tavoitteemme oli, että he
ymmärtäisivät näyn ja innostuisivat siitä. Odotukset
ylittyivät, kun he jopa tarjoutuivat keräämään varoja
Raamattujen ostamiseen ja maahantuontiin. He todella
innostuivat projektista ja ovat valmiita kukin
aloittamaan alueellaan, kunhan vain saamme tarpeeksi
Raamattuja maahan. Tarkoitus olisi lähettää ensimmäiset
6000-10 000 Miamista joulu-maaliskuun välillä. Sinäkin
voit olla mukana tässä projektissa! Yhden Raamatun
lahjoitat 1,5 eurolla.
Työ- ja perhearkea
Kiireinen tiimikausi loppui elokuussa. Base hiljeni ja me
olemme pikkuhiljaa päässeet takaisin rauhallisempaan
työrutiiniin. Nyt arkisia asoita basen, pihan ja eläinten
ylläpidon ja hoidon lisäksi ovat vuoden kirjanpidon
sulkeminen, lasten klubi lauantai-aamuisin, työ kylän
naisten kanssa, Raamatun opiskeleminen torstain
pienryhmässä, jalkapallo. Carolina on kanssamme
työntekijänä, minä koen tällä hetkellä tehtäväkseni
hänen menttoroimisen, opettamisen ja ohjaamisen.
Carolina käy kerran viikossa naapurikylän ala-asteella
opettamassa lapsille Raamattua ja käsitöitä. Hänellä on
työkutsulasten pariin, jota hän on jo kovaa vauhtia
toteuttamassa. Kylän raskaana olevat äiti ja tytär ovat
molemmat synnyttäneet terveet poikavauvat, jatkan
heidän auttamistaan eri tavoin.
Yleensä teemme aamuisin muita töitä,
iltapäivällä toinen meistä hakee Troyn ja Julian koulusta
ja loppupäivä kuluu läksyissä, harrastuksissa, kodin – ja
ruoan laitossa. Tällainen rauhallinen rytmi on ihan
terveellistä kiireisen kesän jälkeen, milloin varsinkin
Diegolla oli usen niin pitkiä päiviä, ettei lapset nähneet
häntä ollenkaan ennen nukkumaanmenoa.
Troylla ja Julialla menee koulussa oikein hyvin.
He ovat myös alkaneet käydä kerran kuukaudessa
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Herediassa King's Kids leirillä. Nikkiksestä on tullut
erittäin reipas ja puhelias poika; suomeksi ja espanjaksi
juttua riittää vaikka kuinka.
Rukouspyyntö Guatemalan puolesta
Kaikki Väli-Amerikan maat ovat samantapaisia kielen,
luonnon, ruokien ja luonnonvarojen puolesta.
Kulttuuri-, poliittiset – ja historialliset erot ovat
kuitenkin suhteellisen suuria. Silti alue mielletään
yhtenäisyytenä ja yhdessä maassa tapahtuvat asiat
vaikuttavat muihinkin.
Viimeisten kuukausien aikana Honduras on ollut
sisällissodan partaalla ja viime vuosina, pikkuhiljaa
kenenkään siihen suuresti huomiota laittamatta,
Guatemala on vajonnut nälänhätään. Olematon
maatalouspolitiika, peruskoulutuksen ja tekniikan puute,
sekä nyt koko Väli-Amerikkaa koetteleva kuivuus
yhdessä laman kanssa ovat pahentanut jo entisestään
Guatemalan intiaaniväestön kurjuutta. Yli puolet maan
asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella, puolet alle 5v.
lapsistaja 90% intiaanilapsista näkee nälkää, kun
peruselintarvikkeita ei ole saatavilla. Taikausko,
tietämättömyys ja lääkäreiden pelko estää vanhempia
viemästä aliravittuja lapsia hoitoon. Vuoden 2009
kuluessa jo 490 ihmistä on kuollut nälkään virallisten
tilastojen mukaan, todellisuudessa vielä enemmän.
Rukoillaan yhdessä maan puolesta, viisautta ja
jumalallisia strategioita maan johtajille, ruokaa lapsille,
ja että Jumala käyttäisi seurakuntaansa vastaamaan
aktiivisesti maan tarpeisiin!
Kiitos esirukous- ja taloudellisesta tuesta, jota olet
meille antanut ja näin edelleen ollut mukana
lähettämässä meitä, ottanut osaa kaikkeen, mihin
Jumala on meitä käyttänyt kuluneiden kuukausien
aikana. Kannatuksesi on äärimmäisen tärkeää ja
olemme siitä kiitollisia!
Siunattua syksyä!
Salla ja Diego
Troy, Julia ja Nic Markus

