
       Uuden vuoden tervehdys! 

Näin se uusi vuosi 2016 on polkaistu täyteen vauhtiinsa. 

Monenlaista se on tuonut jo tullessaan, ainakin mitä Sabin 

seurakuntaelämään tulee. ABC-kurssi on alkanut hyvin, 

toki osallistujia on vähemmän kuin alkuun kurssille 

innokkaasti lupautuneita. Käytännön syistä kaikki eivät 

päässeetkään osallistumaan. Tähän mennessä kurssi on 

auttanut juurtumaan osallistujia syvemmälle Kr.istus-

kallioon. Vietämme 20.2 erityisen päivän, jolloin kurssin 

oppitunnilla käsittelemme Pyhää Henkeä, mutta sen 

jälkeen myös etsimme PH:n täytettä elämäämme. Halusimme varata tuolle aivan oman rauhallisen hetken, 

että Jumala voisi meitä koskettaa ja kastaa Pyhällä Hengellä. 

Kokoukset ovat olleet hyviä. Kiitos Herralle! Ja olemme huomanneet, kuinka aina vain enemmän ihmiset 

uskaltavat avautua meille ja kertoa omista kivuistaan. Olemmekin istuneet monet tunnit pöytien ääressä 

keskustellen ja kuunnellen.  

Tämä kuulumiskirje taitaa tällä kertaa ollakin erilaisten ihmisten ja rukousaiheiden esittämistä teille rakkaat 

esirukoilijat. Omat kuulumisemme kun pitkälle riippuu seurakuntalaisten kuulumisista. Siinä onkin todella 

opettelua, että ei liikaa taakoitu muiden huolista. Ja osaa 

jättää ne isompiin käsiin  

Ensimmäisenä jätämme teille Sandran: Hän on viimeisillään 

raskaana ja hänelle järjestimme srk:ssa Babyshowerit. 

Yllätys oli hänelle täydellinen. Hänellä on monia huolia ja 

häntä myös jännittää vauvan mukana tuoma uusi elämä. 

Hän on juuri uskoontullut (alle vuosi) ja esimerkiksi rukous 

on hänelle uusi asia. Hänen olisi tärkeää päästä uskossaan 

eteenpäin. 

María ja David: María on uskovainen nainen, joka seurusteli jo aiemmin rukousaiheena esittelemämme 

españalaisen Davidin kanssa. David oli kiinnostunut uskon asioista ja kävi seurakunnassa. Nyt tilanne on se, 

että María sai yllätyksekseen tietää olevansa raskaana, entiselle poikaystävälleen. Heidän suhteensa 

Davidin kanssa on kariutunut. David on tästä johtuen halunnut ottaa etäisyyttä myös seurakuntaan. Tilanne 

on hyvin harmillinen, kuten ymmärrätte. Pyydämme tähän tilanteeseen viisautta. María käy edelleen 

seurakunnassa, mutta hänen elämänsä on ihan sekaisin. 

Henry: Hän ottaa ensimmäisiä uskon askeleita elämässään ja on edelleen kiinni ”vanhassa elämässään”. 

Hän on kuitenkin aloittanut Uskon ABC-kurssin, josta iloitsemme. Hänestä huomaa selkeästi, kuinka hän 

tulee seurakuntaa niin sanotusti häntä koipien välissä, ikään kuin tietää, että taas on tullut elettyä vähän 

karkeaa elämää, mutta oppituntien ja kokousten aikana hänen ilmeensä kirkastuu ja hän uskaltaa taas 

katsoa silmiin ja hymy leviää kasvoille. Hänen kohdallaan on niin ilmeistä, mitä Pyhä Henki tekee kokousten 

aikana! Herralle kiitos! Hän on ollut joulun jälkeen yksi uskollisimmista kokouksissa kävijöistämme. Hän 

tarvitsee uusia ystäviä ympärilleen, sillä tiedämme, että huono seura hyvät tavat turmelee ja hänet on 

helppo houkutella takaisin päihteiden käyttöön. Hän on saanut yhden vuoden aikaa etsiä Espanjasta työtä 

itselleen tai muuten hänet voidaan lähettää takaisin kotimaahansa, koska hän on laiton maahanmuuttaja. 



Karem: kuva tuossa vieressä. Hänessä olemme nähneet potentiaalia ja sydäntä 

moneen asiaan ja toivommekin, että Karemista voisi tulevaisuudessa kasvaa 

yksi srk:n vastuunkantajista. Hänen tilanteensa on juuri nyt sellainen, että häntä 

ei voi ottaa vastuu tehtäviin seurakuntaan. Hän seurustelee Huescan 

seurakuntaan kuuluvan Javierin kanssa, jolla on jo pari vuotta kestänyt 

avioeroprosessi vielä kesken. Hänen entinen vaimonsa asuu Ecuadorissa, eikä 

eron virallistaminen välimatkan ja papereiden takia ole yksinkertaista. Pitkä 

stoori, mutta Javier on otettu pois Huescan srk:n johtoryhmästä tämän asian 

vuoksi. Nyt he seurustelevat Karemin kanssa ja monimutkaisten tilanteiden 

vuoksi heitä ei voi kumpaakaan ottaa seurakunnalliseen palvelutyöhön mukaan, 

toki yksittäisiä mahdollisuuksia palvella srk:ssa heillä on.  

Virginia: Ihana avoin espanjalainen 24-v nainen. Hän on viime kesänä tullut 

uskoon. Hän on nyt ollut monien tuulten riepoteltavana ja on välillä melko 

maissa. Virginian, kuten Henrynkin kohdalla on ollut ilo nähdä sitä välitöntä 

muutosta, mitä kohtaaminen Ju malan kanssa saa aikaan. Välillä hänellä menee 

tasaisemmin, mutta toisinaan Virginian elämä on itkua ja parannuksen tekoa. Hän kaipaisi uskonelämäänsä 

juurtumista. 

Vaikka nämä henkilöt ovat rukousaiheina, niin samalla he ovat myös meillä kiitosaiheina!!! Iloitsemme 

nähdä, miten esim. Henry valitsee kerta toisensa jälkeen Je-e-suksen. Tai miten Karem jakaa viisaita 

ajatuksia yhteysilloissamme ja esittää loistavia ideoita. Työ on haasteellista, mutta samalla upeaa ja 

palkitsevaa tämän porukan kanssa. Muita kiitosaiheita meillä on terveys ja muut käytännön asiat, jotka ovat 

menneet hyvin. Meillä menee siis ihan mukavasti  

Huescan kanssa järjestimme yhteisen ulkoilupäivän vuorille, 

lunta katsomaan. Siis katsomaan ja myös kokeilemaan!??!? 

Suomalaisille niin tuttua… Siellä juhlittiin myös pastora-

Begoñan synttäreitä. Yhteys on hyvin tärkeää täällä, siksi 

juhlia ja muuta yhteistä tekemistä saisi olla niin paljon kuin 

vain itse jaksaa.   

Näillä kuulumisilla ja terveisillä toivottelemme hyvää 

helmikuuta sinne kotisuomeen!  


