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Vieras
Urugauysta

Tulevan lokakuun aikana pastori Oscar Lemes Paysandun seurakunnasta vierailee
Suomessa FIDAn kutsumana. Hän osallistuu FIDAn järjestämään yhteistyöseminaariin ja järjestön 80-vuotisjuhlaan. Pari viikkoisen vierailunsa aikana veli Oscar vierailee myös joissakin seurakunnisssa.

Suomalaista selluloosaa Uruguaysta

Vuoden lopulla toimintansa aloittava suomalainen, paljon puhetta ja huomiota herättänyt “sellujätti”.

Raamattukoululle oma yhdistys
Huhtikuun viimeisenä lauantaina
saimme opistona viettää historiallisia
hetkiä. Opistollemme perustettiin
oma yhdistys. Juhlaa vietettiin n. 40
perustajajäsenen läsnä ollessa.
Tilaisuus alkoi Uruguayn kansallislaululla, jonka jälkeen kuuntelimme
Italian ja Suomen kansallislaulut.
Onhan yhdistyksessä mukana jäseniä
kaikista kolmesta edellä mainitusta
maasta. Laulujen jälkeen tilaisuuden
johtaja, pastori Osvaldo Aloso, opiston talousjohtaja, johdatteli meidät
alkurukoukseen. Opiston hallituksenjäsen, arkkitehti Nolberto Llaguno
italialaisesta seurakunnasta, muistutti
läsnä olevia opiston tarkoituksesta ja
yhdistyksen tarpeellisuudesta. Rakas
veljemme Mario, piti juhlapuheen,
jossa hän korosti tiedon merkitystä ja
raamatun opetuksen tärkeyttä tämän
hetken maailmantilanteissa ja hänen
jälkeensä opistonjohtajana Kauko
lyhyesti kiitti mukana olleita rakkaita
työtovereita.

tettiin.
Kiitos Herralle Hänen ihmeellisestä
armostaan! Loppurukouksen ja kiitoksen jälkeen siirryimme nauttimaan
pöydän antimista. Amelita- sisaren
kanssa olimme valmistaneet kaikenlaista herkkua juhlaan: oli pizzaa,

kinkkupiirakoita, kanelipullia, kermakakkua ym. Osa tarjottavista päätyi
sisämaasta tulleiden ystävien matkaevääksi, olivathan he matkanneet satoja kilometrejä tuota yhtä tilaisuutta
varten.
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Puheiden jälkeen kaikki mukana olleet allekirjoittivat nimensä pöytäkirjaan ja niin yhdistys virallisesti perusYhdistyksen perustuskirjan allekirjoitus escribana Maria Fazion valvonnassa

Muuta opistoasiaa
Kuluva vuosi on ollut raamattukoulumme suhteen monien koettelemusten aikaa. Alkuvuodesta olimme hyvin toiverikkain mielin. Olimmehan saamassa
opistolle omat tilat. Vapautuminen
toimiston vuokravelvoitteista tuntui
hienolta. Ajatus uusien tilojen suomista
mahdollisuuksista toi uutta intoa opiston
väelle. Noin 1000 kirjan kirjasto oli
vihdoinkin saamassa mahdollisuuden
olla kaikkien sananjulistajien ja opiskelijoiden ulottuvilla. Asiat eivät kuitenkaan ole sujuneet opistolle myönteisesti
ja niin olemme edelleenkin vailla tiloja
jotka niin kipeästi tarvitsisimme. Keskusteluja käydään edelleen.
Toimistomme vuokrasopimus päättyy
kuluvan vuoden marraskuussa. Opiston
hallitus teki päätöksen jonka perusteella
vuokrasopimusta ei tulla jatkamaan
missään olosuhteissa. Maassa heinäkuun alussa voimaan tullut uusi verolaki
on nostanut kaikkia hintoja. Vuokratulot ovat nykyään verollista tuloa ja se
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tietysti on nostanut vuokrien hintoja.
Jos opistomme ei marraskuuhun mennessä saa tarvittavia tiloja niin toimiston
toiminnat tulevat jälleen siirtymään
meidän kotiimme. Se ei tunnu oikein
mukavalta ajatukselta mutta ei oikein
ole näkyvillä muutakaan ratkaisua.
Moni muu asia on tuottanut kuluneiden
kuukausien aikana murheita. Maassa
tapahtuvat kaikenlaiset poliittiset ja
taloudelliset uudistukset askarruttavat
mieltämme.
Opistomme ensimmäisten toimintavuosien aikana olemme jatkuvasti saaneet kokea suuria yllätyksiä. Kaikki on
tullut eteemme kuin ”hopeavadilla”
tarjottuna. Lähes jokainen asian on
suoriutunut yli odotustemme. Kulunut
vuosi on kuitenkin tuonut työhön erilaiset värit. Olemme joutuneet taistelemaan väsymystä, lamaantumista, epätoivoa ja pettymyksiä vastaan. Joskus on
tuntunut ihan ylitsepääsemättömältä.

Uskomme kuitenkin vakaasti, että Jumalalla on oma suuri suunnitelmansa
tätä koulua varten. Monissa seurakunnissa jotka ovat omaksuneet tämän työnäyn on paikallinen työ saanut uutta
”pontta”. Seurakunta on innoittunut
uudelleen osallistumaan kaikkeen toimintaan. Nuoret ovat saaneet sydämelleen haasteellisen evankeliointityön.
Tämän loppuvuoden aikana tarkoituksemme on saada tiedotusta toiminnastamme kulkeutumaan omien seurakuntiemme ulkopuolelle. Kiinnostusta on
ollut monella taholla. Uskomme, että
Herra tulee
avaamaan meille vielä suurempia ovia ja opistomme saa olla
edelleenkin
siunaukseksi
Uruguaylle.
KU

Opistomme uusi logo
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LYHYITÄ
Uruguay on uskonnoton valtio. Tosin
katolilaisuudella on otteensa maan väestössä. Pääsiäistä täällä vietetäänkin yleisesti turistiviikkona, eikä sillä ole niin
vahvaa kristillistä merkitystä kuin meillä
Suomessa.
Pääsiäisenä kuitenkin meidän suomalaisen työn tuloksena syntyneet seurakunnat
kokoontuvat yhdessä italialaisen työn
tuloksena syntyneiden seurakuntien kanssa jokavuotiseen pääsiäiskonferenssiin.
Vuosi vuodelta osanottaja määrä on vähentynyt. Tänä vuonna koolla oli kuitenkin jälleen kerran satoja uskovia eripuolilta maata. Joidenkin kohdalla matka estyi
työn vuoksi, joillakin esteenä oli taloudelliset vaikeudet.
Konferenssin teema oli uudistuminen ja
virvoittuminen Herrassa. Puhujavastuussa
olevat veljet kehottivat meitä uudistamaan matkaliittomme. Puheet koskettivat
ja antoivat aihetta itsetutkisteluun. Omien
veljien lisäksi puhujavastuussa oli amerikkalaisesta seurakunnasta veljemme,
Roberto Mairena. Konferenssin hengellinen anti oli hyvää matkaevästä kaikille
konferenssissa mukana olleille.

Eri vuosikurssin suorittaneita oppilaita todistuksineen pääsiäisenä 2007 (ylh.)
Tutustumassa opiskelumahdollisuuksiin (alh.)

Perjantai-illan kokouksessa vietimme
suurta opiston juhlaa. n. 50 raamattukoulumme opiskelijaa sai todistuksen vuoden
aikana suoritetuista opinnoistaan. Jotkut
saivat todistuksen kolmen vuoden opiskelujen päätökseen saamisesta.
Konferenssi huipentui lauantaina vietetyyn ehtoollisjuhlaan. Jumalan henki oli
läsnä ja moni mukana olevista sai uutta
voimaa Herran tiellä kulkemiseen.
Raamattuopistolle vuokrasimme pienen
näyttelyteltan konferenssin ajaksi. Laitoimme esille materiaalia, esitimme tietokoneella valmistettua esitysvideota opiston toiminnoista ja kerroimme opiskelumahdollisuuksista monelle kiinnostuneelle joka teltassamme vieraili.

KIITOSAIHE

ESIRUKOUKSIINNE SULKEUTUEN

Maaliskuussa pyysin erikoista esirukousta veljemme Carlos Cristaldon puolesta.

Muistakaa esirukouksin myös meitä perheenä. Pojilla on viimeinen kouluvuosi
meneillään ja tuleva vuosi tuo heille mukanaan suuria muutoksia. Ja samalla
myös meille. Kaukolla on ollut terveysongelmia. Rukoilkaa, että hän saisi voimia ja viisautta jatkaa eteenpäin. Minä sain uutisen äitini kuolemasta. Joten
haluan itsekin sulkeutua esirukouksiinne.

Kiitos Herralle hän on toipunut melko
mukavasti. On jo työssä ja toimessa
mukana.
Esirukouksenne ovat kantaneet hyvää
hedelmää. Muistakaa häntä edelleenkin.

Kiitos teille kun olette meitä muistaneet. Kiitos esirukouksistanne, taloudellisesta tuesta, seurakuntalehdistä, kaseNina ja Kauko Uusila
teista ja kaikesta muusta.
Teitä rakkaudella muistaen,
Nina
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Casilla de Correo 14064, UZ4
Montevideo—Uruguay
S—América
Sähköposti: uusila@adinet.com.uy
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