
  Uuden tilan avajaiset ja muut juhlat  

 

Varmasti monella teistä on ollut juhlia tämän kevään ja alkukesän aikana. Samoin meillä. 18.6 

vietimme uuden seurakuntatilamme avajaisia, joita varten harjoittelimme erityistä ohjelmaa ja 

siistimme paikkoja ahkerasti. Vuokrasimme tuoleja kaupungilta 20 kpl ja omia tuoleja oli n. 50. 

Uskoimme kaiken olevan viimeisen päälle järjestyksessä ison päivän koittaessa. Yllätykseksemme 

avajaisiin tuli enemmän ihmisiä kuin olimme osanneet toivoa. Osa ihmisistä joutui seisomaan 

tuolien loppuessa kesken. Arvioimme, että meitä oli lähemmäs sata yhteensä. Kaikki sujui siis 

yliodotusten. Kovan helteisen ilman ja väenpaljouden myötä uusi rukoushuoneemme muuttui 

avajaispäivänä huonosti lämmitetyksi saunaksi. Kaikki olivat tyytyväisiä kuitenkin suureen 

päiväämme. Loppuhuipennukseksi vieraamme saivat pitopöydästä raikasta juotavaa ja vatsansa 

täyteen herkkuja. Olemme siis kiitollisia teidän rukouksistanne tuon päivän puolesta. Herra vastasi 

suuremmin kuin osasimme odottaa. Kuvia laitamme tämän kirjeen loppuun. 

 25.6 puolestaan juhlimme Huescan uuden srk-tilan 3-vuotisjuhlia. Väkeä oli paljon koolla sielläkin 

ja Zaragozasta tullut puhuja innosti kansaa niin, että suurin osa kuulijoista tuli alttarille puheen 

jälkeen. Ilon ja juhlan aiheita on siis riittänyt. 

Viime kirjeessä pyysimme rukousta Huescan srk:n vaikean tilanteen puolesta. Tilanne on nyt 

rauhoittunut, mutta pinnan alla kytee vielä. Rukoillaan, että johtoryhmässä saavutetaan 

yksimielisyys ja yhteinen näky. Tämä tilanne vaikuttaa myös meihin. Huomenna meillä on Danielin 

ja Begoñan kanssa rukous- ja paastopäivä asian tiimoilta. 

Meillä oli jälleen pastori Walter Morales Etelä-Espanjasta käymässä. Hänen vierailunsa oli 

siunaukseksi, sillä hän opetti taitavasti niin Sabissa kuin Huescassa. Huescassa hän sai erityisen 

tarkan profetaalisen sanoman srk:lle juuri tähän ongelmaan, johon olemme rukoustukea 

pyytäneet. Emme olleet avanneet tilannetta lainkaan hänelle, joten kaikki mitä tuossa illassa 

tapahtui, oli suoraa Pyhän Hengen työtä. Sanoman jälkeen moni epäili, että me olemme kertoneet 

kaiken avoimesti Walterille ja eräänlainen tunteiden kuumentuminen tapahtui kokouksen jälkeen. 

Myöhemmin johtoryhmän kokouksessa teroitimme, että Walter sai sanomansa suoraa 

Kaikkivaltiaalta. Nyt siis asia kokonaisuudessaan on Jumalan työpöydällä. 

Tulemme heinäkuun alussa kesälomalle Suomeen, kokoukset aloitamme elokuussa.   

 to 3.8   klo 18.30  Aura     

 su 6.8  klo 11  Kangasala     

              klo 18  Akaa, Viiala     

 su 13.8  klo 11  Orivesi     

                klo 15 Valkeakoski 

Mahtavaa jälleen nähdä teitä. Sitä olemmekin jo odottaneet. 

Siunattua kesää!  Nähdään! 



 


