
    Buenos días hermanos! 

 
Kiitos rukouksista! Ne ovat kantaneet.  

Kesä on ollut kuuma, mutta helpotusta helteeseen antaa öinen viileä ilma, joka tulee 

vuorilta. Jälleen kerran ymmärrämme, miksi Espanjassa vietetään siestaa. Ei työnteosta 

tällä helteellä ole välillä meinannut tulla mitään. Onneksi yöllä saa sitten viilentyä. 

 

Viimeisen kuukauden aikana on tapahtunut paljon asioita niin 

seurakunnassa kuin kotonakin. Meillä on ollut vieraita, joista 

jokainen on tuonut siunauksen tullessaan. Sopasen Jaakko ja Kirsi-

Marja pysähtyivät meillä viikon ajan ollessaan matkallaan 

Suomeen. Kokoukset olivat siunattuja, ja ainakin 3 henkilöä antoi 

elämänsä Jeesukselle! Kiitos Jumalalle! Kirsi-Marja lahjoitti meille 

mahtavan lahjan, jota joka kokouksessa saamme ihastella – 

puhuttelevan maalauksen. Sitä katsellessa saa useita saarnan 

aiheitakin. 

 

Lisäksi olemme saaneet pitää vieraanamme Joel Viljasta, joka on 

luvannut olla Sabiñánigossa lomamme ajan meitä tuuraamassa. Hän 

oli jo Suomessa loukannut jalkansa ja täällä haava tulehtui ja nosti kuumeen. Joten pari 

päivää Joelilla meni toipuessa, mutta rohkeasti hän lähti jatkamaan matkaansa 

moottoripyörällä jalka siteessä. Hänenkin 

läsnäolonsa siunasi meitä ja olemme hänelle todella kiitollisia. 

 

Ensimmäinen pyhäkoulu oli 17.7 ja María on aloittanut 

pyhäkoulun opettajana.  Kiitos Herralle! Toinen opettaja on 

vielä ollut lomalla, mutta hänkin aloittaa 7.8, kun saapuu 

lomaltaan. María on viimeisillään raskaana, joten toista 

pyhäkoulun opettajaa tarvitaan. 

 

Meillä on ollut ilonaiheita, mutta myös paljon huolia. Sabissa 

oli isot fiestat, jolloin nuoret uskovamme ottivat kaiken ”ilon” 

irti näistä tapahtumista. Sen jälkeen on ollut yhtä ja toista 

selvitettävää. Herra auttakoon! Ja olkoon armollinen. 

 

Meillä on tulevana viikonloppuna vielä viimeinen evangelismo 

ennen lomaa. Olemme saaneet luvan kaupungilta evankelioida tietyllä aukiolla ja Huescasta tulee ryhmä, 

jolla on evankelioivia draamoja ja lauluja. Me myös harjoittelimme yhtä draamaa Sabin nuorten kanssa, 

mutta fiestojen aikana he tekivät kaikkea muuta kuin mitä uskovien tulisi tehdä, joten näimme, että emme 

voi heidän kanssaan esittää sitä draamaa. Rukoillaan siis tuon 

evankelioimistapahtuman puolesta, että mahdollisimman moni siemen tippuu 

hyvään maaperään. Lisäksi rukousta pyydämme näiden nuorten puolesta, että he 

palaisivat Kristuksen jalkojen juureen. 

 

Kastejuhla on myös tulevana sunnuntaina eli 31.7. Lopulta emme voi kastaa kuin 

Niurkan. Henry on ratkennut juomaan, eikä ole näkynyt seurakunnassa hetkeen. 

Lisäksi Virginia halusi mennä kasteelle ja ehdimme jo pitää hänelle 

kastekoulutuksen ja iloita hänen päätöksestään, mutta sitten hän ilmoitti 

muuttavansa yhteen poikaystävänsä kanssa. Lopulta siis emme voi kastaa häntä.  

 

Olemme Suomessa 3.8 – 7.9. Pari ensimmäistä viikkoa olemme lomalla. Viimeisillä viikoilla meillä on 

kokouksia seuraavasti:  su 7.8 klo 11 Viiala 

    su 28.8 klo 11 Aura ja klo 18 Pori 

    ti 30.8 klo19 Orivesi 

    ke 31.8 Mouhijärvi 

    su 4.9 klo 11 Kangasala ja klo 15 Valkeakoski 

Tule tervehtimään! Olisi hieno nähdä juuri sinua! 


