
Tapahtumarikas talvi    

Talven selkä alkaa olla taittunut ja tätä kirjettä kirjoittaessa ulkona on 

alkukevään lämpöisin päivä, 17 astetta ja ihanaa linnun laulua kuuluu 

ikkunan läpi. On se vaan mahtavaa, kun on taas kevät! 

Paljon on tapahtunut viime kirjeen jälkeen. Asia, jota olemme pitkään jo 

pohtineet ja huokailleet Kaikkivaltiaan puoleen, on ollut 

kokoontumistilamme.  Se on sijainnut vähän epäsiistillä alueella ja tila itsessäänkin on ollut epäsiisti sekä 

pieni. Nyt hyvin todennäköisesti on muutto uuteen tilaan edessä! Erään mielenkiintoisen tilan 

vuokranantaja on laskenut vuokraa siihen summaan, johon pyysimmekin! Tämä tila on meillä ollut jo 

mielessä ja rukouksissa noin puoli vuotta. Nyt näyttäisi siltä, että päästäisiin tekemään uutta 

vuokrasopimusta. Edellisestä tilasta olemme maksaneet vuokraa 200€ ja nyt uudesta 300€ (plus verot 

päälle). Jos tämä toteutuu, niin tavan mukaan uuteen tilaan tulee pitää isot avajaisjuhlat, johon 

kutsutaan pastoreita kaukaa ja läheltä. Tämän tila-asian jätämme teille niin kiitos- kuin 

rukousaiheenakin. Kiitämme seurakunnan eteenpäin menosta ja jatkamme rukousta, että tässäkin 

tapahtuisi Herran tahto ja kaikki paperiasiat ja luvat järjestyisivät, niin kuin Herra parhaaksi näkee. 

Meidän omista pastorin valtakirjoista on tullut myöntävä päätös. Ensi viikolla Espanjassa on vuotuinen 

konferenssi (vrt.syyspäivät), jossa vastaanotamme valtakirjamme, kumpikin omansa. Se tulee olemaan 

meille juhlan paikka, jota tosin olemme juhlineet jo etukäteenkin.   Valtakirjat ovat työn kannalta 

meille tärkeitä, koska sen kautta pääsemme enemmän sisälle Faden toimintaan ja vaikuttamaan yhdessä 

päätettäviin asioihin. 

Tammi-helmikuussa meillä on ollut kaikenlaista 

erilaista seurakunnan ohjelmassa. Olemme pitäneet 

elokuvailtaa, viettäneet ystävänpäivää, naisten 

illallista, todistuskokouksia ym.. Ja uusia ihmisiä on 

tullut seurakuntaan. Suvi järjesti pitkän tauon jälkeen 

taas naisten illallisen, joka osoittautui menestykseksi. 

Viime vuonna samanlaisessa tapahtumassa oli 5 

naista ja tänä vuonna 20 ja lapset päälle. Olkoon 

tämä siis uusi alku naisten työlle täällä. On hienoa 

nähdä, miten joukkoon tulee lisää ihmisiä. Tosin 

edelleen miehet puuttuvat srk:sta, kaikki uudet ovat olleet naisia.  

Paljon hyviä asioita on tapahtunut, mutta tässä pari todistusta Ju.malan töistä Sabissa. Paula, 13-vuotias 

tyttö, antoi elämänsä Je.e.sukselle viime kesänä, mutta sen jälkeen hänen omat valintansa ovat vieneet 

häntä kauemmaksi J.uma.lasta. Eräässä kokouksessamme hän halusi tulla uudestaan ristin luokse ja 

jättäytyä. Pari srk:n naista olivat olleet ”vihoissaan” keskenään jo useita vuosia, eivätkä puhuneet 

keskenään. Osittain tämän vuoksi tämä toinen oli jättänyt tulemasta kokouksiin. Kerran he kuitenkin 

tulivat yhtä aikaa kokoukseen ja saarnan jälkeen Alejandra pyysi puheenvuoroa, joka hänelle 

myönnettiin. Alejandra pyysi tilaisuudessa julkisesti anteeksi aiheuttamaansa mielipahaa ja haluavansa 

selvittää heidän tulehtuneen tilansa. Toinen osapuoli nousi ylös penkistään ja tuli halaamaan 

Alejandraa. Kokouksen jälkeen jäimme vielä keskustelemaan heidän kanssaan ja saimme todistaa, 

kuinka suloisesti he sopivat välinsä ja antoivat anteeksi toisilleen.  



Meitä saapuivat virkistämään Turusen Riku ja 

Ruut Fidasta tyttärensä kanssa. Heidän 

kanssaan saimme myös nähdä, kuinka Ju.ma.la 

kosketti ihmisiä. Meillä on suuri He.r.ra! Lisäksi 

kävimme läpi tavoitteitamme sekä työmme 

haasteita ja toisaalta myös sujuvuutta. On 

hienoa saada heiltäkin uudenlaista näkökantaa 

asioihin ja rohkaisua työhön.  

Tulevia tapahtumia meillä tulee olemaan ensi viikon 

matka Gandíaan, jonne lähtee jonkin verran nuoria 

mukanamme. Rukoillaan, että päivät tulevat olemaan 

siunattuja ja saamme jokainen uudistua siellä.  María 

sai sydämelleen kerätä nuorille rahaa matkaa varten 

tekemällä manikyyrejä. Nyt on srk:n naisilla kauniita 

kynsiä.  Tässä kuvassa Suvi ” käsittelyssä”. 

Meillä on suunnitteilla järjestää perhejumalanpalvelus 

Marìan ja  Alejandran kanssa. Rukoillaan, että 

tavoitamme perheitä Sabissa ja meille ideoita, miten heitä tavoittaa.  

25.3 Huescaan järjestetään suurempi nuorten tapahtuma, jonne on tulossa Hillsong –ylistysryhmä ja 

pastoreita saarnaamaan. Varmasti tulee olemaan hyvä tapahtuma.  

Lisäksi meillä on ollut mielessä alkaa kerätä rahaa 7-9 hengen tila-autoon. Täällä Sabissa ei 

seurakuntalaisilla ole autoja, eikä oikein ajokorttejakaan, joten meidän pieni Ford Fiesta on kyydittänyt 

ahkerasti uskovia kokouksiin, tapahtumiin ja aktioreissuihin. Monta kertaa kuitenkin moni on joutunut 

jäämään tapahtumista tai esimerkiksi Huescan kokouksista pois, koska ei ole toista autoa käytössämme 

eikä näin kaikki halukkaat pääse osallistumaan kaikkiin tarjolla oleviin aktiviteetteihin. Esimerkiksi 

matkamme konferenssiin onnistuu vain muutamille, koska autossa ei ole tilaa kuin 3 hengelle meidän 

lisäksemme ja mikäli Huescan uskovien autoihin saamme joitakin mahtumaan.Jos siis koet, että haluaisit 

osallistua tähän ”projektiin” niin lisää tästä aiheesta voi kysellä Tuomakselta.  

Tässä kuvassa yhdet seurakuntamme monista syntymäpäivistä. Melkein 

kaikki haluavat järjestää syntymäpäivänsä seurakunnassa, joten kakun 

leivontaa Suvilla riittää. Toki tarjoilu- ja koristeluvastuuta jaetaan 

seurakunnan muillekin naisille. Se onkin suuri kiitosaihe, että pikku hiljaa 

vastuunkantajia on ilmaantunut moniin eri tehtäviin ja etenkin 

siivousvuorot menevät nopeasti. Se on hyvä merkki palveluhalusta. 

Kiitos jokaisesta lausutusta rukouksesta ja rohkaisevasta viestistä! Olette 

kultaakin arvokkaampia! Työ Sabissa ei olisi mahdollista ilman teidän 

rukouksianne ja tukeanne . Tervetuloa myös tutustumaan työhön paikan 

päälle.  

Siunausterveisin Suvi ja Tuomas 


