
                    Sydämellinen tervehdys ystävät! 

Taas on aikaa sen verran vierähtänyt, että on uuden kuulumiskirjeen vuoro. Syksy on alkanut jo 

Pyreneilläkin ja vuoret ovat saaneet kauniin valkoisen lumipeitteen.  

Syksy on ollut vaihteleva. Välillä olemme olleet hyvin iloisesti yllättäneitä ja välillä taas tarvottu 

pohjamudissa. Sellaista seurakunnanistutustyö ilmeisesti on. Kiitos Herralle olemme kuitenkin 

saaneet viime viikkojen aikana virvoittua niin Lähettipäivien kuin Ison Kirjan Keuruun Follow –

kurssin vierailun kautta.  

Euroopan lähettipäivät olivat tällä kertaa Unkarissa, jossa oli 

koolla noin 70 henkeä eri puolilta Euroopan kenttää. Ilmapiiri 

oli aivan alkumetreistä saakka innostava, hoitava ja välittävä. 

Oli mahtava saada olla itse rakentumassa ja 

vastaanottamassa, kun arjessa me itse olemme yleensä se 

antava osapuoli. Kun pääsimme Unkarista kotiin, jo saman 

päivän iltana Keuruun Follow –kurssilaiset saapuivat 

Sabiñánigoon.  

Tämä 11 hengen ryhmä oli suureksi 

siunaukseksi jo pelkällä läsnäolollaan niin 

meille henkilökohtaisesti kuin 

seur.a.kunnillekin. Näiden nuorten esimerkki 

antautumisestaan Jum.malalle ja Hänen 

seuraamiseensa sai aikaan ajatuksia 

srklaisissamme. Eräskin nainen halusi erikseen 

kiittää ryhmän nuoria tästä vaikuttavasta 

esimerkistä. Ohjelmassa oli kokouksia niin 

Huescassa kuin Sabissa, rukousta kaupungin 

puolesta, evankeliointia sekä suomalaisen 

ruoan tarjoilua Huescassa. Menussa oli 

perunamuusia ja lihapullia punajuurisalaatilla. 

Kaikki kehuivat kovasti ruokaa, joten kyllä se 

suomalainen ruoka vaan hyvää on! 

Katuev_vankelioinnin jälkeen Tuomas sai 

puhelinsoiton. Jakamiemme traktaattien 

kääntöpuolella kun oli pastor Tomásin 

puhelinnumero. Siellä eräs españalainen mies 

halusi tietää lisää ja hän tulikin heti seuraavaan kokoukseen mukaan. Tämän miehen nimi on 

Israel. Pyydämme esirukousta hänen puolestaan, että hän tekisi uskonratkaisun. 



31. päivä lokakuuta Espanjassa vietettiin kansallista Reformaation 

500-vuotisjuhlaa. Katolisessa kontekstissa Reformaatio on ollut 

merkityksellinen. Teimme pienen katsauksen, minkälaista 

kirkoissa on ollut ennen ja jälkeen reformaation. Nyt saamme olla 

kiitollisia, että meillä on Ra_amatut käsiemme ulottuvilla ja vielä 

omalla äidinkielellämme. Emme myöskään osta enää aneita 

vähentääksemme läheistemme kärsimyksiä kiirastulessa tai palvo 

erilaisia jum.a_lankuvia. Olemme siis monella tapaa onnekkaita, 

kun saamme elää vapaasti uskoamme todeksi. 

Kuvassa oikealla on kaupunkimme suojelupyhimys. Tällaisia 

palvontapaikkoja on pystytetty erilaisten vaellusreittien varsille. 

On sydäntä raastavaa pohtia, miten paljon mieluummin 

katolilaiset palvovat käsintehtyjä nukkeja kuin elävää Ju_malaa. 

On vain yksi Jum_al.a! Hän, joka on kaiken Luoja ja Valtias. España 

luetaan edelleenkin yhdeksi saavuttamattomaksi kansaksi 

katolisen kirkon läsnäolosta huolimatta. España siis todella 

tarvitsee ev_ank.eliumia! 

Viime kirjeessä mainitsimme työn laajentamisesta Jacaan päin. Olemme kyselleet tiloja, joita 

voisimme vuokrata aloittaaksemme kokoontumaan siellä. Toistaiseksi emme vielä ole löytäneet 

edullisia tiloja, joissa on tuolit valmiina. Kontaktimme Jacassa eivät ole halukkaita avaamaan 

kotinsa ovia kokoustoiminnalle. Joten nyt odotamme rukoillen Herran johdatusta. 

Ghanalainen perhe, joka on käynyt kokouksissamme silloin tällöin, vaikuttaa vakaammilta 

uskovilta. He ovat rukoilevaa porukkaa, joka meitä ilahduttaa kovasti. Jostain syystä he eivät 

kuitenkaan ole vielä kovin sitoutuneita seurakuntaan.  

Eräs kolumbialainen on tuonut avomiestään kokouksiin muutaman kerran. Vielä Orlando ei ole 

tehnyt uskon ratkaisua, mutta uskomme, että puhuttelussa hän on. Jatketaan Orlandon puolesta 

rukoilemista.  

Olisi hienoa saada kaikki srk:ssa käyneet ihmiset mukaan säännöllisesti. Meitä olisi silloin jo ihan 

mukava määrä, mutta nyt kun yksi käy silloin ja toinen tällöin niin meitä ei juuri koskaan ole paljoa 

koolla. Kuten jo alkuun mainitsin, niin sitä kai se srk:n istutus on. Juurten kasvattamista Kris_tus -

kallioon. Me kylvämme ja kastelemme, mutta Ju.mala antaa kasvun. 

Terveiset ja siunattua syksyn jatkoa! Ja taivaallista valoa pimeneviin iltoihin! 

- Suvi ja Tuomas 


