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”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa
Jeesuksessa.” – Fil.4:6-7
astuivat voimaan. Niinpä aloitimme
kokoukset internetin kautta ja niitä
Aurinkoiset kevät terveiset
olemme pitäneet kolme kertaa viikossa
Cocentainan kukkuloilta. Täällä
nyt maaliskuulle asti.
ensimmäiset puut jo kukkivat ja kohti
kesää mennään vauhdilla. Viimeisen
Rajoituksia aletaan nyt pikku
uutiskirjeen jälkeen tilanteet ovat jälleen
hiljaa purkamaan ja voimmekin pian
muuttuneet ja tässä vähän
alkaa kokoontumaan seurakunnan
tilannepäivitystä;
tiloissa jälleen kuuden hengen ryhmissä.
Kaikki eivät ole päässeet ottamaan
osaa nettikokouksiin, joten olemme
yrittäneet tavata heitä
henkilökohtaisesti lähes joka viikko.
Mus.naisten tilaisuuksia emme ole
myöskään voineet pitää, mutta
olemme jakaneet kuitenkin
ruokapusseja.

Aloimme kokoontumaan
marraskuulla neljä kertaa viikossa, kun
ryhmäkokoontumisien määrä täällä
rajattiin kuuteen henkilöön. Sitä ei
kestänyt kuin reilu kuukausi ja
joulukuussa jouduimme lopettamaan
kokootumiset seurakunnan tiloissa
kokonaan, kun tiukemmat rajoitukset

Jumala tekee työtään kuitenkin
monen sydämessä ja olemme saaneet
todistaa, miten rukouksiin vastataan.
Aloitimme noin kolme vuotta sitten
rukoilemaan Christian-nimisen miehen
puolesta ja nyt olemme saaneet
todistaa, miten hän on halunnut ottaa
Jeesuksen vastaan sydämeensä!
Viime viikkoina olemme myös
saaneet muutamia vieraita Suomesta ja
se on meille aina suuri ilo! Jumala

muistuttikin meitä vierailujen kautta,
miten kaikki, mitä meillä on, on Hänen.
Missä nyt olemme ja asumme, on
paikka, jonne Jumala on itse meidät
johdattanut. Kaikki mitä tarvitsemme,
kaikki jopa materiaalinen hyvä, on
Jumalan lahjaa ja rukouksen kautta
saatua. Viimeiset neljä vuotta meidän
elämässämme ovat olleet kulkemista
yhdestä ihmeestä toiseen. Jumala on
aina antanut sen, mitä olemme
tarvinneet matkan jatkamiseen.
Sydämessämme on suuri kiitos Jumalalle
Hänen hyvyydestään ja
huolenpidostaan. Mikään ei ole ollut
meidän omaa ansiota vaan Hänen
täydellistä lahjaansa.
Elämässä tulee kuitenkin välillä
hetkiä, jolloin koemme olevamme kuin
eksyksissä ja varmasti tämä viimeinen
vuosi on tuonut epävarmuutta monen
uskovankin sydämeen. Monesti
koemme, että elämällämme on
merkitystä vain silloin, kun kädet ovat
täynnä työtä ja voimme palvella
seurakunnassa niin paljon kuin
jaksamme. Työ on tärkeää, mutta ei
silloin, kun siitä tulee tärkeintä. Jumalan
omina meidän tärkein tehtävä on
kuitenkin pysyä lähellä Pelastajaamme
ja viettää aikaa Hänen
läsnäolossaan. ”Etsikää ensin Jumalan
valtakuntaa..” – Jumala ei painosta
ketään eikä vaadi meidän palveluksia;
pelastus on lahja. Jumala halajaa
viettää aikaa meidän kanssamme ja
täyttää meidät Hänen voimallaan,
rakkaudellaan ja rauhallaan. Mitä
enemmän Kristus saa tilaa meissä ja
Jumala aikaa meidän monesti niin
kiireisissä aikatauluissamme, sitä

suurempi rauha meidän
sydämessämme vallitsee tämän
rauhattoman ja epävakaan maailman
keskellä.

”Rauhan minä jätän teille: minun
rauhani — sen minä annan teille. En
minä anna teille, niinkuin maailma
antaa. Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen älköönkä peljätkö.” –
Joh.14:27

Kiitos rukous- ja kannatustuesta teille
kaikille! Siunaamme teitä ja muistamme
rukouksin.
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