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UUSIA 
TUULIA 

Viime vuoden lopussa 

saimme vuokrattua Jacaan 

seurakuntatilan. Kaupungista 

on ollut vaikea saada tilaa, 

mutta viimein se onnistui! 

Talkoilla olemme 

kunnostaneet tilan. Nyt alkaa 

kunnostustyöt olla tehtyinä ja 

vuorossa on projektorin 

asentaminen, tuolien 

tilaaminen etc. Tähän asti 

olemme lainanneet Sabin 

srk:lta 20 tuolia. Saimme 

kansalliselta srk:n istutus 

komitealta lahjoituksena 500€ 

tähän tarkoitukseen. Jumala 

on ollut todella hyvä! 

Istumapaikat ovat olleet 

täynnä joka sunnuntai. 

V UO DEN  2 0 2 3  V IS I O  
”Pitkin virran molempia rantoja kasvaa 
kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät 
lehdet lakastu eivätkä hedelmät lopu: 

joka kuukausi ne antavat uuden sadon, 
sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa 

pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä 
käytetään ruoaksi ja niiden lehtiä 

lääkkeeksi.” Hes.  47:12 
Yhdessä vastuunkantajien kanssa 
rukoillen saimme tämän vision. 

Rukouksemme on, että saamme uida 
Juma.lan virroissa ja olla näitä 

hedelmällisiä puita.  

 

L I S Ä Ä  V A S T U U N K A N T A J I A  

Muistamme aikaa, jolloin itse 
teimme kaiken srk:ssa. Hienoa, että 

nyt voimme jakaa vastuuta tiimin 
kanssa. Heistä 3 on Sabista ja 3 

Jacasta. Yhdessä rukoilemme ja 
suunnittelemme tulevia tapahtumia. 

Nyt kun srk:ia on kaksi, on 
luonnollista, että myös 

vastuunkantajia tarvitsemme 
tuplasti enemmän. Uusia 

vastuunkantajia on onneksi löytynyt  

 

YHTEYTTÄ 

Juma_la on siunannut meitä 
yhteydellä. Ihmiset eivät malta 

lähteä kokouksien jälkeen 
kotiin, vaan he tahtovat viettää 

aikaa keskenään. Se on 
mahtavaa. Sunnuntaisin 

aamulla on kokous Sabissa ja 
illalla he haluavat tulla vielä 

Jacaankin. 
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USKO 
  

pelastaa ja yhdistää 
 

   

Alkuvuosi on alkanut hyvin ja hedelmällisesti. Otimme uskon askeleen 

vuokratessamme rukoushuoneen Jacasta. Olemme kokeneet johdatusta 

monessa asiassa, vaikka haasteita on ollut. Työ ei ole helppoa, mutta sitä myötä 

myös ilo yhdestäkin syntisestä, joka katuu ja kääntyy, on suurta. Työn piiriin 

on tullut jatkuvasti uusia ihmisiä. Osa etsii edelleen, osa tulee uteliaisuudesta, 

osa tahtoo antaa elämänsä Jee_sukselle. Taas olemme aloittaneet uusille 

uskoville Uskon ABC -kurssin.  

 

Tahdomme jakaa Lidian tarinan. Paikallistyöntekijämme Doris koki 

sisimmässään, että hänen pitäisi mennä keskustelemaan tuntemattomalle 

naiselle, joka istui samassa bussissa. Doris epäröi, koska ei tiennyt, mitä olisi 

pitänyt sanoa. Doris jäi pois pysäkillä ja huomasi, että tämä nainen jäi samalla 

pysäkillä pois ja kävelivät samaan suuntaan. Silloin Doris rohkaistui. Lidia 

ihmetteli Doriksen lähestymistä, mutta tutustuminen oli kuitenkin positiivinen 

yllätys. Muutama päivä sen jälkeen Doris pyysi Lidia srk:aan. Lidia tuli 

rukouskokoukseen, viikon päästä uudelleen, viikon päästä uudelleen jne. Hän 

alkoi puhua, että hänen perheensä asuu Pyreneiden vuorilla Sallent-nimisessä 

kylässä, eivätkä he pääse sieltä srk:aan, vaikka tahtoisivat. Lidia oli Sabissa 

arkipäivinä töissä ja hän pääsi vain arkisin kokouksiin. Tammikuussa 

päätimme srk:na mennä heidän kotiinsa pitämään kokousta. Upea tilanne, jossa 

15 henkilön voimin menimme tuohon kylään ja jossa tuon perheen isä Douglas 

teki parannusta ja tuhlaajapojan lailla palasi Isän luokse. Tuon visiitin jälkeen 

Lidia sanoi myös haluavansa antaa elämänsä Je_esukselle. He ovat innoissaan 

kaikesta mikä liittyy Ju_malaan ja srk:aan! Kiitos Ju.malalle! 
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4. 

 

Pyhän 

Hengen 

kosketuksia 

  

Rukous maistuu 
 
Olemme saaneet olla todistajina, kuinka Pyhä Henki on 

alkanut liikkua rukoustilanteissa. Viime vuoden lopulla 

kokoonnuimme vastuunkantajien kesken rukoilemaan 

Ju_malan antamaa suuntaa srk:lle tulevalle vuodelle. 

Jokainen paikalla ollut sai Sanan, profetian tai kehoituksen. 

Silloin tiesimme, mitä Hän haluaa srk:n keskellä tehtä tänä 

vuonna.  

 

Kerran kuussa pidämme visio -kokouksen,  jossa palaamme 

tuohon Hesekielin kirjan 47 lukuun Ju_malan virroista ja 

veden äärelle istutettuun puuhun. Olemme ottaneet 

tavoitteeksi, että joka kokouksessa Sana osuuden jälkeen 

otamme noin 15 min aikaa pelkkään rukoukseen. Siitä on 

poikinut ihania hetkiä Herran läsnäolossa. Ihmiset murtuvat, 

uudistuvat, saavaat tyynnyttää janonsa, saavat itkeä tai 

nauraa. Profetian ja tiedon sanojen lahjat ovat aktivoituneet. 

Kunnia Herralle! Rukous murtaa patoja ja muuttaa ennen 

kaikkea rukoilijaa itseään.  

Meillä on pitkään ollut vähän väkeä rukouskokouksissa, 

mutta nyt siellä on ollut jopa enemmän kuin sunnuntaisin. 

”Virallisen” osuuden jälkeen ihmiset alkavat spontaanisti 

kertoa todistuksiaan, mitä Herra on tehnyt heille. Niitä on 

hienoa kuulla ja rohkaistua. Työ Herrassa ei ole turhaa, 

tuntuu, miltä tuntuu.  

 

Uusilla uskovilla on luontaisesti halu kertoa todistustaan 

eteenpäin ja voittaa muitakin Jee_sukselle. Lidian perheen 

tapahtumien jälkeen moni on halukas mennä myös muihin 

kyliin saarnaamaan eva.nkeliumia.  On upeaa nähdä, miten 

se näky, mikä sai meidät aikanaan lähtemään tälle alueelle, 

alkaa toteutua. Jacan työ on suuri voitto meille, ja nyt nämä 

innostuneet Je.esuksen seuraajat!  
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Työ alueeseemme kuuluu 3 srk:aan; Huesca, Sabi ja Jaca. 

Huescassa emme juurikaan enää vaikuta, vain pyydettäessä.  

Pääpaino meillä on Sabissa ja Jacassa. Sielläkin entistä enemmän 

jaamme vastuutamme ja annamme tilaa kasvulle. Uuden srk:n 

avaaminen Jacaan on vaatinut paljon paperitöitä ja virallisten 

asioiden hoitoa, nyt pitäisi siltä osin olla kaikki kunnossa. Jaca on 

kaupunkina paljon vaativampi ja tarkempi kuin Sabi. Lisäksi se 

on huomattavasti kalliimpi ja muutamia kuluja on tullut 

osaksemme, mihin emme olleet osanneet varautua.  

 

Viralliset Jacan srk:n avajaiset vietämme 12. maaliskuuta. 

Paikalle on tulossa Aragonian pääkaupungin Zaragozan 

pääpastori José María Romo vaimonsa Reyes Escobarin kanssa. 

Lisäksi Suomesta on tulossa muutama henkilö juhlistamaan tätä 

hetkeä kanssamme. Vielä ehdit sinäkin mukaan! 

 

Jos tahdot osallistua Jacan työn avaukseen lahjoituksin, niin 

laitamme alle lähetystilin numeron, johon sen voi tehdä. 

FI13 5228 1720 0410 30 

Viite:1234         Viestikenttään: Jaca 

 

 

Kiitos, kun olet mukana työssä!  

Virkistäviä hetkiä sinulle ja seurakunnallesi Herran läsnäolossa! 

 

- Suvi ja Tuomas 

 

 
 


