Evankelistan terveiset Espanjasta.

Terveiset täältä Espanjan aurinkorannikolta Fuengirolan kaupungista jossa olin ensi kertaa viime
keväänä 3 kuukautta. Tätä kirjoittaessani on helmikuun 19 päivä ja tämän talven lähetysmatkasta
on kulunut kaksi ja puoli kuukautta. Kaiken kaikkiaan olen täällä puoli vuotta ja paluu Suomeen on
huhtikuun lopussa.

Kiitos Jumalalle että antoi taas sisäisen varmuuden lähteä julistamaan evankeliumia tänne
Espanjaan vaikka täällä on ollut hurjia koronalukuja. Tuhannen viidensadan kilometrin päässä
sijaitsevalta Teneriffan saarelta jossa sain Herran armosta olla yhdeksän talvea evankeliumin
työssä, tuli myös pyyntöjä että jos olisin lentänyt täältä sinne tammikuussa neljäksi viikoksi kun
siellä kirkolla ei ollut saarnaajaa. Jumala kuitenkin esti matkan ja koin selvästi että kun Jumala
jonkun oven sulkee niin sitä ei voi kukaan avata. Kaikella on aikansa.

Jo viime keväänä sain käydä Jumalan avaamasta uudesta ovesta sisään ja sitä kautta kutsun
kohtaamaan erityisesti täällä kaduilla asuvia narkomaaneja ja alkoholisoituneita syrjäytyneitä
enimmäkseen nuoria miehiä ja naisia. Täällä heitä on monista Euroopan maista ja suurimpana
kohderyhmänä ovat suomalaiset joita on tällä hetkellä noin 15 fuegirolan katuelämässä. Jouluna
sain olla järjestämässä luterilaisen kirkon pastorin kanssa näille ihmisten silmissä hyljeksityille ja
halveksituille , mutta Jeesukselle rakkaille, kadun ihmisille jouluhartautta ja ruokailua ja paikalla
heitä oli 9. Oli hienoa nähdä kun joidenkin välillä kyteneet vihamielisyydet unohdettiin ja
paiskattiin kättä sovinnon merkiksi. Hengelliset joululaulut ja hartaus ruokailuineen sulatti sydämet.
Kiitos Jumalalle! On myös ollut ihan mukava juttu kun tasaisin väliajoin olen saanut puhekutsuja
skandinaaviselle kirkolle jossa ei koronarajoitukset estä kirkkoväen tuloa sankoin joukoin.

Pyhän Hengen johdatus on ollut taas ihmeellistä ja tarkkaa arjen keskellä. Olen saanut vaeltaa
edeltävalmistetuilla teillä ja tietysti niinkuin evankeliumin työhön kuuluu, olen myös kohdannut
tasaisin väliajoin kovaa taistelua hengessä kun vihollisen vallat yrittävät tavalla ja toisella estää
ilosanoman julistusta Jeesuksen voitosta ristillä. Täällä kuolee nuoria, myös suomalaisia tasaisin
väliajoin huumeisiin ja myös maksamattomat huumevelat ovat vieneet muutamien hengen. On
koskettavaa kun kovia ja vaarallisia tilanteita kokeneet nuoret naiset ja miehetkin välillä kysyvät
että voinko halata sinua. Kokevat jotenkin silloin vilpitöntä turvallisuutta.
Parhaimpia hetkiä on kun saan viedä aina silloin tällöin jonkun heistä yksityisesti kahville tai
syömään ja voidaan henkilökohtaisesti puhua aroistakin asioista. Usein kuulen traagisia elämän
historioita ja seurauksia miksi ovat joutuneet kadulle ja sitä kautta päätyneet käyttämään erilaisia
huumeita. Keskusteluiden lomassa on mahdollisuus kahdenkesken kertoa että Jumalalla on
sinullekin tulevaisuus ja toivo ja miten Jeesus on muuttanut oman elämäni ja se sama armo on
tarjolla kaikille. Viime yö muistutti taas elämän äkillisestä katoavaisuudesta kun eräs 36 v
suomalainen kadulla asunut ja huumeita käyttänyt mies löytyi kuolleena aamulla kaverinsa vierestä.
Tämä Mika sai kuulla Jeesuksesta mutta vain Jumala tietää hänen määränpäänsä.

Luottamuksen saaminen ei tällaisissa yhteisöissä ole helppoa ja olen uudestaan ja uudestaan saanut
ihmetellä mitenkä Jumala ikäänkuin on esitellyt minut etukäteen uusille tulokkaille kun kaduilla
kiirii tieto uskovaisesta makesta johon voi luottaa. Ihmeellisiä on Herran tiet ja aivoitukset.

Kolmisen viikkoa sitten MTV 3 kanavan toimittaja soitti minulle Suomesta että on kuullut työstäni
täällä kaduilla asuvien narkomaanien ym keskuudessa. Sanoi tulevansa tänne tekemään juttua) ja
kysyi että voisinko näyttää täältä paikkoja joissa kadulla asuvat oleskelevat ja jos joku suostuisi
kertomaan tarinansa kameran edessä. Tämä naistoimittaja ilostui kun sain erään Nikon kertomaan
miten on tänne päätynyt ja millaista elämä on vaarallisilla kaduilla. Itseäni en antanut kuvata ja
muutenkaan nimeäni mainita koska se vaikeuttaisi työtä kaduilla kun tiedot leviäisivät helposti
vääriin korviin some maailman kautta. Kerroin olevani evankelista ja että ensisijainen motiivini
tässä katutyössä on kertoa ilosanomaa Jeesuksesta ja tottakai myös tarpeen mukaan auttaa välillä
aineellisesti ja myös vaikka passi ym paperi asioissa joissa tarvitaan Suomen konsulaatin
apua. Loppujen lopuksi sain kertoa tälle toimittajalle miten Jeesus on muuttanut oman elämäni
suunnan ja hän halusi suurella mielenkiinnolla ottaa luettavaksi tie Jumalan luo vihkosen.

Jo tähän mennessä olen saanut kokea niin monia tilanteita ja tapaamisia että tuntuu kuin olisin ollut
täällä jo vuoden verran. Jumalan projektit ihmissielujen voittamiseksi ovat kauaskantoisia ja yksi
tuore tapaus on tuonut suurta iloa. Viime keväänä täällä tuli uskoon eräs pahasti alkoholisoitunut
suomalainen nainen joka asui samassa hostellissa kanssani. Kun palasin keväällä Suomeen hän oli
pahasti langennut ja joutunut takaisin kadulle asumaan. Palattuani tänne nyt marraskuussa, kuulin
että tämä Anneli oli autettu alkusyksystä Suomeen koska olisi pian kuollut kadulla. Hänet oli viety
Suomessa hoitokotiin ja viime viikkojen aikana hän oli pitkän etsinnän ja kyselyjen jälkeen saanut
puhelinnumeroni. Anneli soitti minulle ja kertoi saaneensa diagnoosin parantumattomasta
munuaissyövövästä ja levinneistä etäpesäkkeistä ja elinaikaa oli luvattu 2-3 kuukautta. Kysyin
häneltä että haluaisitko jos yhdessä taas rukoiltaisiin ja tekisit parannuksen ja luovuttaisit taas
elämäsi kokonaan Jeesuksen käsiin. Anneli halusi ja nyt hän on Jeesuksen oma ja matkalla
iankaikkiseen elämään Jumalan luo.

Samassa hostellissa asun taas ja olen rukoillut näiden tällä hetkellä täällä asuvien eri maista
tulleiden ihmisten kohdalle etsikkoaikaa. Ja kiitos Jumalalle joka on rukouksia kuuleva Jumala. Hän
on järjestänyt spontaaneja tilanteita joiden kautta olen saanut kertoa arjen keskellä heistä
muutamille uskostani Jeesukseen. Huomenna menen kävelylle erään 3 viikkoa täällä asuneen 37
vuotiaan miehen kanssa joka sanoi että olen avoin kuulemaan uskonasioista.

Tämä suuren pimeyden keskellä elävä kaupunki jossa on katolisuuden eksyttävää harhaoppia,
satojen islamilaisten moskeijoita, huumekauppiaita ja laajaa prostituution harjoittamista on
kuitenkin otollista maaperää Jeesukselle, koska hän tuli juuri pimeän ja syntisen maailman keskelle
etsimään ja pelastamaan niitä jotka ovat eksyneet.

Kiitos äärettömän tärkeästä rukoustuesta joka raivaa tietä eteenpäin taisteluiden keskellä, samoin
kuin suojaava tykkituli etulinjan takaa sotarintamalla mahdollistaa sotilaiden etenemisen.

Siunausta teille kaikille ja toukokuun alkupuolella taas nähdään
seurakunnassa, jos Herra suo.
Terveisin, evankelista Kosken Make

