
 

 

Viimeisestä kirjeestä onkin aikaa kulunut. Videoita olemme sen sijaan tehneet 

muutaman, jotta sitä kautta pääsisitte paremmin mukaan tapahtumiimme. Tänä 

syksynä olemme saaneet iloita monesta asiasta, jotka nyt jaamme kanssanne 

Siunattua aikaa 
 

Olemme Jumalalle kiitollisia siitä, että olemme saaneet 

olla osallisina Hänen työstään. Hän muuttaa ihmisten 

sydämiä, antaa kasvun ja antaa innostavan ilmapiirin 

seurakuntaan. Me saamme kuin sivusta seurata, mitä 

Hän tekee. Monen vuoden uurastaminen srk:n ”pohjan” 

rakentamiseksi on vihdoin kantanut hedelmää ja Sabin 

srk on saanut sitä vakautta, mitä olemme kaivanneet. 

Kastejuhlia olemme saaneet pitää Jacassa 2 kertaa; 

ensimmäisellä kerralla kasteelle meni 3 hlöä ja 

jälkimmäisellä yksi. Pari uutta perhettä on tullut myös 

srk:aan. Sunnuntaisin meillä on Jacan ja Sabin yhteinen 

jumalanpalvelus, jolloin meillä alkaa sali olla aikalailla 

täysi (turvavälit tosin vievät tilaa salista). Lapsia on tullut 

pyhäkouluun ja Johanna (lapsityön vetäjä) alkaa 

kaivata jo, että lapset jaettaisiin kahteen ryhmään ikien 

mukaan. Siihen tarvittaisiin tupla määrä ohjaajia, joten 

tämä on vielä harkinnan alla. Jostain syystä lapsityöhön 

ei ole suurta tunkua, vaikka se on srk:n yksi tärkeimmistä 

toimintamuodoista. 

Meillä on myös suuri ilo ilmoittaa teille, 

että Herra on vastannut rukouksiin uusien 

työmiesten/ -naisten puolesta. Sabissa 

otimme Doriksen kanssa puheeksi se, että 

näemme hänessä ainesta työntekijäksi 

srk:aan. Annoimme hänelle aikaa rukoilla 

asiaa. Nyt hän on vastannut, että haluaa 

lähteä tälle palveluksen tielle. Tarkoitus on 

edetä hänen kanssaan seuraavasti:  



 

 

marraskuussa hänet siunataan seurakunnassa 

työntekijäksi oman toimen ohella, joulukuussa 

esittelemme hänet Aragonian veljespiirin pastoreille ja 

tammikuussa aloitamme hänen kanssaan 

Raamattuopinnot valtakirjoja varten. Tavoite on 3 

vuoden kuluttua hakea hänelle valtakirjoja, että hän 

pääsisi täysivaltaisesti työskentelemään. Valokuva 

hänestä oikeassa reunassa. Saman prosessin aloittaa 

Huescassa Samuel, joka Huescan pastorin tehtävää 

hoitaessamme siunasimme nuorisotyöntekijäksi. 

Iloitsemme suuresti Doriksesta ja Samuelista. Siunataan 

heitä ja rukoillaan Jumalan varjelusta heidän ylleen.  

 

Vielä Suomessa ollessamme mainostimme uutta Fidan 

Vamos -lähetyskoulutusta. Meillä oli ilo osallistua 

Vamoksen avajaisiin Torreviejassa syyskuussa. Kurssi on 

lähtenyt hyvin käyntiin ja olemme onnellisia, että siellä on nuoria ja 

iäkkäämpiäkin opiskelijoita, jotka etsivät omaa paikkaansa lähetystyössä. 

Hienoa. 

 

Sabin srk:ssakin olemme halunneet 

säännöllisesti alkaa pitämään 

lähetyskokouksia. Sonia on ottanut tämän 

työmuodon vastuullensa. Kannatamme pienellä 

summalla 2 perhettä ja keräämme rahaa 

kirpputorilla, joka on srk:n takatilassa sekä joka 

toinen kuukausi järjestämme lähetyskokouksen, 

jossa keräämme lähetysuhrin. Toivomme 

lähetysinnon tarttuvan myös tänne Espanjaan! 

Tässä ennen joulua osallistumme Operaatio 

Joulunlapsi -kampanjaan ja pyrimme saamaan 

siihen osallistujia srk:n ulkopuoleltakin.  

 

Lokakuun lopussa täällä Espanjassa järjestettiin jälleen Euroopan Fida-päivät 

läheteille. Oli hienoa nähdä kollegoita kahden vuoden tauon jälkeen ja jakaa 

iloja ja huolia puolin ja toisin, sekä rukoilla yhdessä. Herran työ menee 

eteenpäin eri puolilla Eurooppaa, vaikka mitä erilaisimpia haasteita itse kukin 

kentällään kohtaakin. Päivät olivat rakentavat ja siunatut. Vierailevana 



 

 

puhujana meillä oli Juan Carlos 

Escobar, Espanjan Helluntailiikkeen 

johtaja, vaimonsa kanssa. Saimme 

kunnian ”isännöidä” heitä heidän 

vierailunsa ajan ja hän ilmaisi 

kiinnostuksensa tulla vierailemaan 

Sabiñánigoon ja Jacaan. Laitoimme 

tämän korvan taakse ja luultavasti 

kutsummekin hänet sinne jossakin 

vaiheessa. 
 

Meidän asuntoasiamme on vielä ratkeamatta. Ensisijaisesti etsimme asuntoa Jacasta, 

jotta kulkemiseen ei kuluisi niin paljon aikaa kuin tällä hetkellä, mutta olemme myös 

eri paikkakunnille avoimia. Asuntoja on tullut, mutta emme ole tulleet valituiksi. Täytyy 

sanoa, että onneksi on ollut paljon menoja, eikä ehdi joka päivä murehtia tätä asiaa. 

Siitä huolimatta se painaa raskaana mieltämme. Uskomme, että Herralla on tähänkin 

ratkaisu.  

Hyvää ja 

siunattua 

syksyä ystävät! 

Terkuin Suvi ja

 Tuomas 


