Hyvää Joulua!
Toivottavasti sinulla menee hyvin :)
Syksy on mennyt todella nopeasti ja viimeiset kuukaudet ovat olleet todella
mahtavat. Ihanaa saada jakaa kanssasi, mitä Herra on tehnyt täällä loppuvuoden
aikana.
Jos et vielä seuraa Kaleo Madridia sosiaalisessa mediassa, tee se pian.
Julkaisemme viikottain uutisia ja videoita, työstämme, seurakunnasta ja siitä, miten
Jumala toimii keskuudessamme. Kaleo Madrid Akatemian opiskelijat jakavat myös
kokemuksiaan evankelioinnista ja siitä, miten heidän suhteensa Jumalaan on saanut
kasvaa tänä aikana. Kaikki tämä rohkaisee minua joka päivä ja uskon, että se
innostaa myös sinua. Jumala on niin hyvä ja uskollinen.
Kaleo Madrid Facebook.
https://www.facebook.com/KaleoMadrid1
Kaleo Madrid Instagram
https://www.instagram.com/kaleo.madrid/

Kaleo Madrid Akatemia
Kaleo Madrid akatemian tarkoitus on varustaa kristittyjä kasvamaan suhteessa
Jumalaan ja seuraamaan Pyhän Hengen johdatusta joka päivä. Viikottaiset
opetukset rukouksesta, raamatusta, ylistyksestä, evankelioinnista, sekä kaiken
tämän laittaminen käytäntöön antavat meille vakaan perustuksen, mihin ikinä Jumala
kutsuu meitä seuraavaksi. Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta koko
elämällämme, tapahtuu se sitten töissä, opiskeluiden parissa, kavereiden ja perheen
keskuudessa tai täyspäiväisessä lähetystyössä jossakin päin maailmaa. Meidät on
kutsuttu elämään Jumalan lapsina täyttä elämää siinä paikassa, mihin Hän on meidät
kutsunut.
Meidän opiskelijat ovat aivan mahtavia. Nuorin on 18 ja vanhin lähentelee eläkeelle
pääsyä. Kaikki täysi-ikäiset ovat tervetulleita :) He ovat ottaneet mahtavia uskon
askeleita tullessaan Madridiin. On innostavaa seurata, miten Jumala toimii heissä ja
heidän kauttaan. Olen saanut seurata, miten he ovat kasvaneet ja lähentyneet
suhteessaan Jumalaan, miten he ylistävät Herraa täydestä sydämestä myös vaikeina

hetkinä. On niin palkitsevaa katsella, miten he ovat tulleet niin rohkeiksi
evankelioinnissa, vaikka eivät osaa vielä kunnolla puhua espanjaa. Odotan innolla
sitä kaikkea, mitä saan elää ja kokea yhdessä meidän opiskelijoidemme kanssa.
Olen heistä niin ylpeä!
Parhaillaan suunnittelemme jo ensi vuoden akatemiaa, joka alkaa syyskuussa 2022.
Jos olet kiinnostunut tulemaan 10 kuukaudeksi Madridiin tai tunnet jonkun, joka
haluaisi tulla mukaan, ole meihin yhteydessä. :)
Tässä yhden opiskelijamme todistus, mitä Jumala on tehnyt viimeisen kolmen
kuukauden aikana. Video on englanniksi ja tulkkaus espanjaksi.

Miriam Englannista kertoo miten hän on saanut kasvaa suhteessaan Jumalaan
viimeisen kolmen kuukauden aikana.

FATIMAH
Muutama viikko sitten olimme Sophian (yksi opiskelijoistamme) kanssa
evankelioimassa. Kaukaa näimme naisen ja hän katsoi meitä suoraan silmiin ja
totesimme yhdessä Sophian kanssa, että meidän täytyy puhua tämän naisen
kanssa. Kerroin hänelle, että Jeesus rakastaa häntä paljon. Kysyin häneltä, jos voisin
rukoilla hänen puolestaan. Hän kertoi olevansa muslimi, mutta rukous silti sopi

hänelle, koska hän tykkää rukoilla itsekin. Saimme rukoilla Fatiman ja hänen perheen
puolesta. Erityisesti rukoilimme Fatiman siskon puolesta, jolla on syöpä. Fatimah oli
todella kiitollinen rukouksista ja osoittamastamme rakkaudesta ja
huomiosta. Fatimah kertoi, että oli kuullut kristittyjen musiikkia joskus ja se oli hänen
mielestään hyvää. Hän antoi minulle puhelinnumeronsa ja lupasin pyytä häntä
kahville lähiaikoina. Kerroin, että meillä on myös ylistysiltoja, joihin hän on tervetullut.
Laitoin Fatihmalle viestejä viikottain, mutta useimmiten hän ei vastannut. Rukoilimme
tiimimme kanssa usein hänen puolestaan, enkä halunnut luovuttaa. Pari viikkoa
sitten maanantaina Fatimah yllättäen soitti minulle ja kysyi olisiko se turvallista tulla
ylistysiltaan. Tilanne hänen maassaan on hyvin kriittinen ja hän pelkää itsensä sekä
perheensä puolesta. Hän sanoi haluavansa tulla käymään ylistysillassa ja rukoilla
kanssamme. Hän sanoi myös, että Jeesus tuntuu jotenkin oikealta.
Fatimah tuli torstaina ylistyiltaan ja illan loppupuolella kysyin häneltä, jos voisin
rukoilla. Rukoilimme ensin vaikea perhetilanteen puolesta ja sen jälkeen kysyin
Fatimalta, haluisiko hän tuntea Jeesuksen ja antaa elämänsä Hänelle. Fatimah sanoi
kyllä, hän otti Jeesuksen vastaan ja me juhlimme sinä iltana sitä, että eksynyt
lammas löysi tien kotiin.
Fatimah on ollut jo kahdesti torstain ylistysilloissa ja hänellä on aivan mahtavia
kysymyksiä Jeesuksen seuraamisesta ja Pyhästä Hengestä. Hän haluaa oppia
tuntemaan Jeesuksen paremmin. Joka torstai Fatimah on kokenut Pyhän Hengen
läsnäolon ja tuntee kuinka Jumala rakastaa häntä.
Fatimah uskoontulo on minulle suuri rukousvastaus. Olen viimeisten kuukausien
aikana rukoillut erityisesti saavuttamattomien ihmisryhmien puolesta Madridissa.
Muslimit ovat suurin niistä ja heitä on täällä espanjassa paljon. Uskon, että tämä on
läpimurto ja alku monille toisen uskonnon edustajille löytää tiensä Jeesuksen
yhteyteen.

Fatimah antoi elämänsä Jeesukselle
“Silloin Jeesus esitti heille vertauksen: »Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi
niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän,
lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa,
hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja
naapurinsa ja sanoo heille: ’Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli
kadoksissa.’ Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka
kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä
hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.”
Evankeliumi Luukkaan mukaan 15:3-7 FB92

KALEO MADRIDIN SEURAKUNTA
Rakastan seurakuntaamme. Se on suuri ilo tulla sunnuntaisin yhteen etsimään
Herran läsnäoloa. Viikon aikana saamme kohdata Herran ja toisemme pienryhmissä
eri puolella Madridia.
On huikea nähdä, miten seurakunnallamme on nälkä ja jano Herran puoleen ja he
haluavat oppia uutta ja kasvaa Jumalan tuntemisessa.
Huomenna vietämme seurakuntamme joulujuhlaa ja mukaan on kutsuttu suuret
määrät kadulla kohdattuja ihmisä. Viime sunnuntaina olohuoneemme oli jo sen
verran ahdas, että osa meistä istui keittiön lattialla. Tunnelma on tiivis ja riemullinen.
Sunnuntain meno on sen verran riemullista, että ihmettelen, miten naapurit edelleen
tervehtivät meitä iloisesti ja yksi heistä totesi viime viikolla tulevansa mukaan.
Suuri rukousaihe on kuitenkin uuden tilan löytyminen. Olemme jo katsoneet monia
tiloja seurakunalle, mutta toistaiseksi emme ole vielä löytäneet sopivaa paikkaa.
Seurakuntamme on kasvanut vuoden aikana huimasti, vaikka yli puolet tästä
vuodesta olemme olleet nettiyhteyden varassa. Kiitosaihe on myös se, että pitkän
online ajan jälkeen seurakunta haluaa tulla yhteen, eikä jäädä sohvalle makaamaan.

Kiitos, että olet rukoillut ja tukenut minua tämän kuluneen vuoden aikana. Sinä olet
tärkeä osa lähetystyötäni täällä Madridissa. Ilman sinua tämä kaikki täällä ei olisi
mahdollista.
Ensi vuoden aikana aikeissani on lähettää viestejä myös whatsapin kautta. Jos
haluat olla mukana vastaanottamassa lyhyempiä viestejä ja rukouspyyntöjä kentältä,
ole minuun yhteydessä, niin lisään sinut listalle. Kyseessä ei siis ole ryhmä, vaan
viestit tulevat sinulle henkilökohtaisesti silloin tällöin.
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tietää, miten muuten voit olla tukemassa työtäni,
ota minuun henkilökohtaisesti yhteyttä. Olisi ihanaa muutenkin kuulla kuulumisiasi ja
muistaa sinua rukouksin.
Sinusta kiittäen ja iloiten
Marika
Siunattua joulunaikaa!

