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Sydämelliset terveiset
jälleen Kroatiasta!
Pääsimme Joyn kanssa palaamaan Kroatiaan lopulta maaliskuun
alussa. Lähtömme viivästyi sairastuttuani koronaan. Lähtiessämme
Rio de Janeirosta meiltä vietiin passintarkastusessa passit ja puolen
tunnin odotuksen jälkeen selvisi, että Joyn passia oli epäilty
väärennökseksi. Hänen passinsa on myönnetty Brasilian
suurlähetystössä Zagrebissa ja paikallisilta viranomaisilta oli jäänyt
ilmoittamatta passi yhteiseen järjestelmään.
Saavuttuamme vuorokauden matkustuksen jälkeen Zagrebiin oli
vastaanotto lentokentällä vähintäänkin viileä. Passintarkastuksessa
haettiin paikalle esimies, joka ilmoitti meille kylmästi: ”Teidän pitää
varautua palaamaan takaisin Brasiliaan.” Tätä asiaa hoidettiin
yhdessä aina niin osaavan ja avuliaan Suomen suurlähetystön
kanssa ja neljän tunnin selvittelyn jälkeen pääsimme sisään maahan.
Kyllä muistui mieleen monenlaiset paluut lähetyskentälle (tai joskus
jopa palaamatta jäämiset). Kyllä se vain on Jumalan suurta armoa,
että saa olla lähetystyössä!

Rukousaiheina:
+ Kevätkausi kirkolla/studiolla
+ musiikki- ja kirjallisuus
projektit
+ Uudet m18-nuoret
Brasiliassa ehdimme juhlistaa myös Joyn 4-vuotissyntymäpäivät!

Kroatian kevät
Kevät on taas koittanut. Valo lisääntyy, krookukset
kukkivat ja linnut laulavat. Tosin ympäri vuoden sitä
aamuisin herää kukon lauluun. Lampaat myös ovat
laitumilla ympäri vuoden ja nekin antavat aamuisin (ja
muulloinkin) kuulua itsestään.
Tänään koronatartuntaluvut hipovat jälleen tuhatta,
mutta siitä huolimatta evankelisessa kirkossa
haaveilemme jo kevään perheleiristä ja kesän
nuortenleiristä. Yhteys ja yhdessäolo ovat jääneet vähille
ja erityisesti vähemmistö kirkkoasemassa oleville
kristityille se merkitsee paljon. Rukoillaan ja toivotaan,
että kokoontumiset onnistuisivat turvallisesti.
Vietimme Brasiliassa paljon aikaa ”Afrikan
serkkujen” kanssa. Thiagon siskon perhe
on lähetystyössä Guinea Bissaussa.

Pieni tilanne katsaus
Maanjäristykset jatkuvat täällä. Keskuksia on nyt
useampia ja yksi niistä on hyvin lähellä meidän Kutinan
kaupunkia. Ihmiset ovat peloissaan ja humanitäärinen
kriisi on valtava. Maastamuutto on ollut kovaa. Keväällä
suoritetaan taas väestönlasku ja saamme ehkä tietää
pian reaalitilanteen. Turvapaikanhakijoita tulee
laittomasti erityisesti Bosnian rajan yli ja monet heistä
menehtyvät matkalla. Kutinassa meillä on edelleen
toiminnassa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus ja
siksi olemme myös heidän kanssaan tekemisissä.

Tapasimme Brasiliassa monia ystäviä, jotka
ovat vuosien varrella olleet mukana työssä
Kroatiassa. Tässä Alen koti, hän oli meillä 2010.

Jumalan siunausta kevääseen – ollaan yhteyksissä!

Sydämellisin terveisin,

Elina
PS. Uunituore blogi Kroatiasta löytyy täältä:
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