Raamattukoululle
omat tilat

Kuulumisia Uruguaysta
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Vuonna 2002 perustettu raamattukoulu Uruguayssa on saamassa omat tilat. Pitkään
jatkunut tilojen etsintä on loppusuoralla. Uudet tilat mahdollistavat toimintojen
keskittämisen ja työmuodon kehittämisen.

Esirukouspyyntö
kaan kyse on tilapäisestä
muistimenetyksestä.
Hän on kärsinyt pitkään
kovista päänsärkykohtauksista jotka ovat usein
hankaloittaneet hänen
suorittamaansa paimentehtävää.

Veli Carloksen terveyden puolesta.

Lääkärit ovat eristäneet
veli Carloksen kotioloihin. Hän ei saa vastaanottaa puheluja eikä vieraita. Odottelemme tutkimusten tuloksia joista
tärkein on tomografia
joka suoritetaan 13.3.

Meille monelle tutuksi
tullut veljemme Juan
Carlos Cristaldo sai maanantaina 19.2. sairaskohtauksen. Lääkärien mu-

Veli Carlos on teille monelle tuttu. Hän vieraili
Suomessa kevättalvella
2004. Monissa seurakunnissa saimme olla

Pr. Juan Carlos Cristaldo

yhdessä kanssanne.
Carlos toimii täällä Uruguayssa Trinidadin sekä
Cardonan seurakuntien
paimenena. Lisäksi hän
on yksi seurakuntiemme
federaation valtakunnallisista vanhimmista.
Noin kaksi kuukautta
sitten hän lupautui myös
hoitamaan raamattukoulumme tiedotustoimintaa.
Cristaldon perheeseen
kuuluvat vaimo Mabel
sekä vielä kotona-asuvat
Marcos ja Silvana.
Teette hyvin kun heitä
kaikkia muistatte erikoisella tavalla rukousalttarillanne.

Uruguayn peltosaralta
Uruguayn peltosaralle kuuluu sekä
hyvää, että huonoa. Vaikeuksista
huolimatta uskomme edelleenkin ettei
työ Herrassa ole turhaa. Eihän tämä
työ ja se tulokset ole loppujen lopuksi
ihmisen vallassa. Me kylvämme, kastelemme ja joskus saamme leikatakin
mutta Herra on se joka edelleen antaa
kasvun.
Seurakuntien määrä Uruguayssa ja
erikoisesti Montevideon alueella on
lisääntynyt viimeisten vuosien aikana.
Tämä ei kuitenkaan ole merkki Evankeliumin leviämisestä. Uskovien
määrä ei sinänsä ole kasvanut. Monet
seurakunnat, jotka ovat vuosien aikana tehneet kovasti työtä ovat viime
aikoina menettäneet suuria määriä
jäsenistöstään. Nämä uudet
”seurakunnat” monesti julistavat helppoa, mukavaa evankeliumia. Sanomaa joka vetoaa tämän hetken ajalliseen hyvinvointiin. Evankeliumin
ydinsanoma pelastuksesta uudestisyntymisen kautta on laitettu syrjään ja
tilalle on tullut helposti seurattavissa
oleva, kristilliseettisiä arvoja vailla
oleva evankelinen uskonnollisuus.
Tällainen kehityssuunta on yleismaailmallinen ilmiö, ainakin latinalaisessa Amerikassa. Montevideo pitää
sisällään 46% koko maan väestöstä.
1,3 miljoonaisen kaupungin asukkailla
on kaikki juurettoman suurkaupunkiasukkaan piirteet.
Suomalaisen lähetystyön kautta syntyneet seurakunnat täällä Montevideossa ovat myös joutuneet kärsimään
oman osansa tässä liikehdinnässä.
Uskovien joukko joka runsaat kymmenen vuotta taaksepäin oli runsas ja
vakaa on tänään hiipunut pieneksi
olemassaolostaan taistelevaksi
ryhmäksi.
Kiitosaihe on, ettei tilanne koko maassa, eikä kaikin paikoin pääkaupungissakaan ole samanlainen. Joillakin
seuduilla voidaan nähdä uusien sielujen pelastuvan. Nuorisoa joka huumeiden orjuuden alaisena etsivät vapautusta ja löytävät sen Jeesuksessa
Kristuksessa. Sisämaassa, Trinidadin,
Cardonan ja Paysanduun seurakunnissa on saatu viettää kastetilaisuuksia
viime vuoden loppu- ja tämän vuoden
alkupuolella.
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Suuri rukoustaistelun aihe mielestäni
on, että saisimme kokea todellisia
hengensateita. Kaiken väärennetyn,
jäljitellyn, ym. väitetyn hengen toiminnan keskellä tarvitaan todellista,
aitoa Jumalan Pyhän Hengen ilmestymistä. Sellaista joka saa ihmiset vakuuttumaan syntisyydestään, syntymään uudelleen ja voideltua Herran
palvelukseen. Muistakaa erikoisesti
vuotuista konferenssiamme joka vietetään pääsiäisviikolla. Tämän vuoden teemana on ”virvoituksen ajat
Herran kasvoista” (Apt.3.19-20).
Pitkän ja mutkikkaan taipaleen
jälkeen raamattukoulumme on saanut
omat tilat. Kyseessä on vuonna 1984
hankittu, suomalaisen lähetyksen
omistuksessa oleva kiinteistö. Tontti
on hieman päälle 500 m2 josta rakennettuna yhteen kerrokseen runsaat
60%. Siinä on vuosien varrella toiminut seurakunta. Vielä muutamia vuosia sitten sen jäsenmäärä oli n.130
henkeä.
Tänään, tuo
joukko on
Odotamme
hiipunut n.
”virvoituksen aikoja
10 uskovan
ryhmäksi.
Herran kasvoista”
Raamattukoulu on
ottanut vastuun sekä uskovien ryhmästä että
myös kiinteistöstä. Kiinteistön juridinen omistussuhde tullaan hoitamaan
kuntoon kuluvan vuoden aikana.
Sijainniltaan kiinteistö on hyvä. Yksi
Montevideon julkisenliikenteen
pääväylistä kulkee aivan sen läheisyydestä. Tuon reitin kautta kulkee tai on
vaivaton yhteys lähes kaikkiin
pääkaupungin ja sen ympäristökaupunkien busseihin.

Uusi opintovuosi
alkaa
Maaliskuun 12 päivänä alkaa raamattukoulumme peruskurssin kolmas vuosikurssi. Yhdeksän kuukauden suuri työrupeama on taas edessäpäin.
Tämä uusi vuosi tuo tullessaan uusia
haasteita opistomme toimintaan nähden.
Olemme pyrkineet laajentamaan toimin-

Kiinteistö ei sellaisenaan tule jatkossa
palvelemaan opiston toimintaa.
Päärakennus pitää sisällään seurakuntasalin, toisen pienemmän salin, wc
tilat, sekä pienen toimiston. Tontin
perällä on studiohuone jossa on valmistettu radio-ohjelmia joitakin vuosia sitten. Mitään asiallisia keittiö tai
asuntotiloja kiinteistö ei ole. Samoin
puutuvat myös opetustilat. Kiinteistö
on kuitenkin, arkkitehdin lausunnon
mukaan, varsin kehityskelpoinen opiston toimintaa ajatellen.
Tarkoituksemme on keskittää siihen
kaikki pääkaupungissa toimivat opintopisteet sekä koko koulumme muu
toiminta. Mitä pikimmin pyrimme
muuttamaan toimistomme näihin uusiin tiloihin, kuten myös kirjaston.
Opetustoiminta pyritään aloittamaan
rukoushuoneen takana olevassa huoneessa jo maaliskuun aikana. Samoin
toivomme että, veli Osvaldo yhdessä
vaimonsa Amelitan kanssa voisi
muuttaa mitä pikimmin asumaan
näihin tiloihin. Jollakin tavalla heille on valmistettava asianmukaiset
asumisolot.

Kaikessa toimessamme tahdomme
olla edelleenkin jatkuvien esirukoustenne kohteena. Rukoilkaa jatkuvasti Uruguayn raamattukoulutyön
puolesta. Tämä on jälleen uusi vaihe
koko maan työtä ajatellen. Uskomme
vakaasti sen koituvan koko työlle suureksi siunaukseksi. Saakoon tuosta
uudesta raamattukoulun toimintakeskuksesta muodostua jyvälaari josta
hyvää siementä tullaan lähettämään
eripuolille Uruguayta.
Teitä siunaten, Kauko

taamme myös omien seurakuntiemme
ulkopuolelle. Suuri on kiinnostus ja
hyvä on ollut vastaanottokin.
Viime vuonna meillä oli peruskurssilaisia noin 80 eri puolilla Uruguayta. Uskomme tulevan lukuvuoden oppilasmäärän olevan suunnilleen saman verran.
Sulkeudumme jatkuviin esirukouksiinne. Tarvitsemme joka hetki Herran
hyvää ohjausta.
Sivu 2

Todistukseni
Ensin suoritin Kristillisen Palvelunkurssit, joka kesti 3-vuotta. Tämä
antoi minulle paljon tietoa voidakseni
paremmin ymmärtää Raamatun sanaa
ja ollakseni kykenevä ohjaamaan seurakunnan jäseniä, jonka pastorina toimin.

Pr. Fredi Teliz
Vuonna 1974 annoin elämäni Jeesukselle. Vuosien varrella yritin kehittää
itseäni voidakseni palvella Herraa
paremmin. Suoritin muutamia yksittäisiä raamattukursseja jotka valmensivat minua. Näin jatkoin eteenpäin,
kunnes vuonna 2000 saapui veljemme
Kauko. Hänellä oli näky perustaa
meille oma raamattukoulu. Tämä
antoi minulle nyt mahdollisuuden
syvempään ja järjestelmälliseen Jumalan Sanan opiskeluun.

Vaikeudeksi minulle kuitenkin muodostuivat kurssimaksut. Lisäksi toiveenani oli myös että vaimoni ja vanhin tyttäreni voisivat opiskella. Jumala, joka kaikki tietää, näki kuitenkin
tilanteeni ja niinpä sain opintotukea,
joka mahdollisti tuon opiskelun minulle. Sain opiskella nuo 18 kirjaa, jotka
kuuluvat edellämainittuun Kristillisen
Palvelun- kurssiin.

Opiskelu on erittäin tärkeää
meidän hengelliselle
kasvullemme kristittyinä.

Kannattava
investointi
Veljemme Fredi on toiminut monet
vuodet paimenena Montevideossa
Peñarolin seurakunnassa. Nykyisin
hän on Minaksen seurakunnan paimen. Hän on myös yksi raamattukoulumme opettajista.

Tällä hetkellä edessäni on uusi ja
isompi haaste: jatkan opiskelujani
saadakseni yliopistotason tutkinnon.

Saan opiskeluihini puoliopintotukea,
joka kattaa puolet opintomaksuista ja
tämä mahdollistaa opiskeluni.
Olen kiitollinen Jumalalle tästä opiskelumahdollisuudesta ja myös veljille
jotka työllänsä sen meille mahdollistavat.
Haluaisin kannustaa kaikkia veljiä ja
sisaria, jotka eivät vielä ole näitä kursseja suorittaneet. Opiskelu on erittäin
tärkeää meidän hengelliselle kasvullemme kristittyinä. Hoosea 4:6 sanoo: “Minun kansani joutuu häviöön,
sillä se on taitoa vailla”. Meidän
tulisikin hankkia itsellemme mahdollisimman paljon Jumalan Sanan tuntemusta.
Joku voi ajatella: Se vie niin paljon
aikaa, monia vuosia! Sanon kuitenkin
sinulle: Aika kuluu, mutta käytä se
hyödyllisesti ja opiskele!
Kokemus ja tieto siitä mitä opiskelu
on, antaa meille luvan sanoa:

KYLLÄ KANNATTI!
Fredi Teliz

Fredi suoritti raamattukoulumme kolmivuotisen peruskurssin etäoppilaana
ja vieläpä tavanomaista nopeammin.
Hänen tavoitteenaan on saada suoritetuksi kaksivuotinen yliopistotason
A.A. tutkinto. Opinnot hän suorittaa
valvonnassani Global Yliopistossa.
Hän saa opintojaan varten puolimääräisen tuen jota olen voinut antaa kiitos niiden uhrien joita yli kannatuksemme olette tätä tarkoitusta varten
lähettäneet.
Fredi on hyvä ja tunnollinen opiskelija. Hänen saamansa arvosanat ovat
korkeaa tasoa. On ollut hienoa nähdä
veljessäni tapahtunut kasvu ja kehitys.
Vielä on kuitenkin pitkä taival edessä.
Kauko
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Pastori Fredin perhe. Vasemmalta perheen vanhin tytär Natalia, perheen kuopus Mercedes
sekä nuorimies Alejandro yhdessä Ester äidin ja Fredi isä kanssa.
Sivu 3

Kesähelteisiä terveisiä Montevideosta!
Viimepäivinä eivät oikein ole sääennustukset osuneet kohdalleen. Silloin kun luvataan sadetta, paistelee
aurinko, mutta silloin kun sadetta ei
luvata, niin tietysti sataa. Viimeyönä
heräsimme kovaan kolinaan, kun
tuuli paukutti kattopeltejä. Sitten
alkoi sataa ja ukkostaa. Onneksi ei
satanut rakeita. Tänä kesänä onkin
kaikki rankkasateet tulleet kovan
tuulen kanssa, mutta pääkaupunkiseutu on säästynyt suuremmilta
tuhoilta. Sisämaassa on kyllä kattoja
lennellyt. Tänään onkin sitten taas
lämmintä ja kosteaa. Myrskyvaroitus on edelleenkin voimassa. Vaatteet liimantuvat ihoon kiinni ja hiki
valuu pitkin selkää vaikka ei tekisi
yhtään mitään. Eilen muistelimmekin lasten kanssa miten mukavalta
talvi tuntuu: miten kiva on nukkua
peiton alla, laittaa villasukat jalkaan
ja mennä saunaan! Nyt ei todellakaan ole tullut mieleen, että pitäisi
saunaa lämmittää.
Pian kuitenkin tämä kesä taas on jo
ohi. Nyt on menossa kesäloman viimeinen viikko ja ensi viikon alussa
kaikilla uruguaylaisilla lapsilla alkaa
koulu. Virallisesti syksy alkaa 21
maaliskuuta ja niinä päivinä on sitten jo odotettavissa ilmaston muutoksiakin.
Ensi viikolla meidänkin perheen
elämä palautuu normaaleille raiteille. Lapset aloittavat opintonsa ja
raamattukoulullakin alkavat uudet
kurssit. Pojat aloittavat lukion viimeisen luokan opinnot ja Natalian
kanssa aloitamme kuudennen luokan. Aamupäivät aina opiskelemme:
pojat tietokoneiden ääressä ja Nati
kanssani keittiössä. Samalla aina
”välitunneilla” kuoritaan perunoita,
valmistellaan päivällistä, täytetään
pesukonetta, viedään pyykkiä kuivumaan ym.ym. pikkutouhua. Välillä
puhelin soi lakkaamatta, joku seisoo
portilla ja on kaiken näköistä keskeytystä. Raamattukoulunkin asioiden hoito taas vilkastuu kesäloman
loputtua ja niihin on sitten paneuduttava iltapäivällä.
Olemme saaneet olla terveinä. Lap-

set ovat selvinneet melkein ilman
vilustumisiakin. Me ”vanhukset”
aina silloin tällöin tarvitsemme jonkun viisaan tohtorin apua, mutta
mitään ihmeempiä ei ole ollut.
Uruguayssa on ollut ihan rauhallista
noin yleisesti ottaen. Ainoa asia
mikä lähes päivittäin on uutisissa on
Uruguayn konflikti Argentiinan
kanssa, joka johtuu siitä, että suomalainen Botnia rakentaa selluloosatehdasta Fray Bentoksen kaupunkiin. Argentiinalaiset eivät halua,
että tehdasta rakennetaan Uruguayjoen rannalle, ja siitä on kiistelty
jopa Haagin-tuomioistuimessa asti.
Jatkuvasti ongelmissa ovat myös
maan terveydenhoitolaitokset. Terveydenhoitomaksut kohoavat lähes
kuukausittain, mutta laitosten henkilökunta jää ilman palkkojaan.
Mihin maksut menevät, on hyvä
kysymys. Hinnat ovat nousseet
muutenkin niin ruokatavaroissa kuin
erilaisissa palveluissakin. Rikollisuus on lisääntynyt ja päivittäin uutisissa kerrotaan ryöstöistä. Erityisesti yksin asuvien vanhusten tilanne on turvaton. Tilanne on kuitenkin
rauhallisempi sisämaassa, rauhattominta on täällä Montevideossa.

Kiitämme Jumalaa varjeluksesta ja
hyvästä huolenpidosta. Kiitämme
siitä etuoikeudesta, että saamme olla
mukana työssä. Haluamme myös
kiittää Teitä kaikkia rakkaita ystäviämme siitä tuesta jota meille olette
jo monien vuosien ajan olleet antamassa. Kiitos taloudellisesta tuesta,
kiitos kaikista lahjoista joita olette
antaneet, kiitos yhteistyöstä ja monista, monista esirukouksistanne.
Ilman Teitä ja tukeanne, emme työtä
voisi täällä Uruguayssa tehdä. Taivaan Isämme Teitä kaikkia runsaasti
siunatkoon.
Edelleenkin haluamme esirukouksiinne sulkeutua.
Rakkain terveisin, Nina
KIITOS JOULULAHJASTANNE
koko perhe

Nina ja Kauko Uusila
Casilla de Correo 14064, UZ4
Montevideo—Uruguay
S—América
Sähköposti: uusila@adinet.com.uy

