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Vauhtia ja pysähdyksiä 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Syksy on mennyt monella tapaa vauhdikkaasti ja on 

jotenkin erikoista huomata, että joulukuu alkaa jo ensi 
viikolla. Talvi on tullut Suomen lisäksi myös tänne ja sitä 
kautta myös sateet, joita on tullut veden ja lumen 

muodossa! 
 
Vauhtia on tosiaan ollut sopivasti ja ajoittain vähän 

liikaakin. Välillä on kuitenkin tullut sitten niitä 
pysähtymisen hetkiä, sekä hyvässä että huonossa. Viikko 
sitten lauantaina tällainen pysähtymisen hetki tuli kuin 

salama kirkkaalta taivaalta, kun pastori Daniel sai vakavan 
sairaskohtauksen. Olimme Zaragozassa pastorien 
kokouksessa, kun Danielilla alkoi kovat kivut ylävartalon 

alueella. Kivut olivat silminnähtävän kovat ja tiesimme, 
että tässä on tosi kyseessä. Sairaalaan päästyään siellä 
todettiin hyvin pian, että vaivat olivat sydänperäisiä. 

Tarkalleen ottaen vaivan aiheutti aortassa olevan 
pullistuman repeämä! Saapuessamme sairaalaan 
kuulemaan tilanteesta, emme olleet uskoa uutisia todeksi, 

koska olihan Daniel kävellyt omin jaloin taksiin n. 300 
metrin matkan, joka vei hänet sairaalaan. Siinä tilassa hän 
ei olisi saanut liikkua metriäkään, mutta ambulanssiakaan 

ei halunnut soitettavan. Seuraavien tuntien aikana tieto 
Danielin tilasta lähti tuhansille ihmisille ja huuto Herran 
puoleen oli yhteinen: Oi Herra auta!!! Jumala vastasi 

huutoon ja antoi Danielille uuden alun. IHME on se sana, 
millä tapahtunutta voi kuvata ja tässä vain muutamia 
syitä; Daniel oli koko tapahtumien ajan tajuissaan, häntä ei 

tarvittu leikata vaan suoni meni umpeen itsestään (rukous 
ja lääkkeet), lääkäreiden mukaan kukaan ei ole aiemmin 
selvinnyt elossa samanlaisesta tilanteesta. Lisäksi mitkään 

sisäelimet eivät vaurioituneet tilanteesta. Kaiken päätteeksi 
hänen paraneminen on edennyt niin nopeasti, että tänään 
(23.11) hänet päästetään kotiin. Kiitos ja kunnia Jumalan. 

Jatketaan kuitenkin rukousta hänen puolestaan, sillä 
edessä on vielä kuntoutuminen ja elämäntapamuutos, joka 
ei helppoa ole!  

 
Tapahtumat huomioon ottaen olemme tulevat viikot 
aktiivisemmin mukana Huescan työssä. Viime lauantaina 

olimme siellä jo vetämässä kokousta ja jatkossa tulemme 
palvelemaan siellä myös muulla tavalla, kuten Sanassa. 

 

 

 



 

 
 

   

 

  

  
  

 

 
Lokakuun lopulla saimme pysähtyä 
hetkeksi lepäämään/rakentumaan Fidan 

Euroopan lähettipäivien merkeissä. 
Päivät järjestettiin Mar Menorin alueella 
Murcian läänissä. Lähettejä oli paikalla 

lähes kymmenestä maasta ja saimme 
kokea päivien aikana yhteyttä ja 

virkistystä. Lähettiyhteyteen oli myös 
tänä vuonna tullut uusia kasvoja ja se on 
tietenkin aina iloinen asia, että työmiehiä 

ja naisia lähtee elopelloille! 
 

Pastorin valtakirjat 

Espanjaan saavuttua 

olemme alusta asti 

halunneet integroitua 

Espanjan kumppanimme 

(Asambleas de Dios) työn 

yhteyteen ja meidät onkin 

otettu hyvin vastaan 

täällä. Pistimme myös 

muutama kk sitten 

hakemukset liikkeelle 

saadaksemme pastorin 

valtakirjat täällä. Viime 

veljespiirin kokouksessa 

meidän kollegamme 

äänestivät puoltamista 

meidän hakemuksille ja 

sen myös saimme. Kiva 

huomata, että kollegat 

ovat tyytyväisiä meihin   

Asiat siis menevät 

eteenpäin ja saamme 

valtakirjat maaliskuun 

alussa järjestettävän 

FADEN konferenssin 
yhteydessä. 
 

 Luukas 10:2a Hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon 
Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.  

 

 

Myös lokakuun lopulla saimme pitää vieraita Villenan 
seurkakunnasta, pastori Mika Särkän johdolla. Mikan ja 
vaimonsa Millan lisäksi ryhmän mukana tuli muitakin meille 

rakkaita henkilöitä, joiden kanssa saimme tutustua ja työtä 
tehdä Biarin vuosien aikana. Vierailu ja kokoukset täällä 
olivat oikein hyvät ja virkistävä. Saimme pitää tilaisuuksia 

niin Sabissa kuin Huescassakin. Kävimme ryhmän kanssa 
pikaisesti myös Sabin kadulla, mutta ihmisiä ei sateen takia 
juurikaan liikkeellä ollut. Vierailun aikana vastaanotimme 

myös viestin eräältä ryhmäläiseltä, joka vahvisti 
aikaisemmin saamiamme viestejä ja kokemustamme Sabin 
kaupungista: paikkakunnan yllä vaikuttavat erittäin 

voimakkaat henkivallat ja niitä vastaan tulee nousta 
rukouksin. Elleivät ne murru ja pakene, Jumalan valtakunta 
ei pääse etenemään täällä. Yhtykää siis rakkaat ystävät 

siellä Suomessa rukousrintamaan myös tämän asian 
tiimoilta, sillä tiedämmehän kaikki, että emme sodi 
näkyvää vihollista vastaan (Ef.6:12). 
 

Fidan lähettipäivät 

Vieraita Villenasta 



 

 

 

 
 

Siunaus terveisin  
Tuomas & Suvi 

 

   
  

 

Monte Oroel 
Ystävä ilta 
 
Olemme syksyn mittaa pitäneet rukousta erityisesti 
ystäviemme puolesta, jotka eivät tunne Jeesusta. Viime 

sunnuntaina järjestimme heitä ajatellen kokouksen 
seurakunnassa, johon heitä erityisesti kutsuttiin. 
Ohjelmassa oli Sanan ja laulujen lisäksi vähän leikkiä ja 

pientä purtavaa. Yhtään täysin uutta ystävää ei syystä tai 
toisesta paikalle uskaltautunut (“korkea kynnys”), mutta 

muuten ihmisiä oli hyvin läsnä. Mukana oli myös kaksi 
nuorta miestä nimiltään Esteban ja Ruben. He kuuluvat 
yhden seurakuntalaisen perheeseen. Esteban on ollut 

uskossa varkki-ikäisenä, mutta nyt etääntynyt. Rubenille 
kaikki on uutta. Tykkäsivät olla srk:ssa muiden nuorten 
kanssa ja uskomme, että kokivat illan aikana myös 

Hengen läsnäolon! 

 
 

 

Rukous- ja kiitosaiheita 

Lopuksi rukous- ja kiitosaiheita. Olemme 

pyytäneet rukousta Virginian isän puolesta, joka 

ollut sairaalassa jo reilusti yli kuukauden. Ensin 

hänellä oli paha tulehdus keuhkoissa ja sitten 

puhjennut umpisuoli, jonka seurauksena laaja 

tulehdustila vatsassa. Hän on kuitenkin aina jollain 

tavalla selviytynyt näistä tilanteista vastoin 

lääkäreiden odotuksia. Ja uskotaan, että selviytyy 

vastedeskin. Jatketaan rukousta miehen, Jasinto, 

puolesta. Hän ei vielä ole uskossa. Muistetaan 

myös perhettä.  

 

Tiedämme, että rukoilette asioiden puolesta ja 

kiitämme siitä. Tiedämme myös, että Henki 

nostaa asioita rukouksiin, mutta tässä lopuksi 

muutamia aiheita sekä kiitokseen että anomiseen. 
  
Rukoillaan 

 Sabin seurakuntalaisten puolesta. Muutamia 

ihmisiä päässyt uskossaan kivasti 

eteenpäin, mutta muutamat taas ottaneet 

takapakkia. 

 Rukoillaan myös, että Herra 

lähettäisi/nostaisi apuvoimia työhön tänne 

Sabiin.  

 Töitä ihmisille (myös kiitos aihe) 

 

Kiitellään 

 Danielista 

 Srk:n eteenpäin menosta 

 Olemme pysyneet terveinä ja työkuntoisina 

 Pari ihmistä saanut osa-aika töitä. 

 



 


