
                        ¡Saludos de Sabiñánigo! 

Työ on alkanut mukavasti Sabissa. Tumppi-koirakin on 

vihdoin päässyt omalta osaltaan lähetystehtävää 

toteuttamaan tänne luoksemme ja useampaan 

koiranulkoiluttajaan olemme jo sen kautta tutustuneet. 

Seurakunta koostuu pääosin nuorista, niin iältään kuin 

uskoontuloltaankin, joten lähdemme liikkeelle 

lähestulkoon nollasta. Pidimme ensimmäisen 

yhteysillan, jossa lähinnä keskustelimme seurakunnasta 

ja sen tulevista toiminnoista. Tuomas on ajatellut, että 

jos innokkaita on, niin hän voisi pitää Uskon ABC-kurssin tammikuussa, jossa käydään läpi uskon 

perusasioita. Kun hän tuossa tilaisuudessa kertoi aikomuksistaan, ensimmäinen ilmoittautui jo, 

ennen kuin Tuomas pääsi lausetta loppuun. Paikalla oli lisäksemme 6 ihmistä, joista 4 jo ilmoittautui 

kurssille  Tämä on tietenkin iloinen asia, että on halua ja intoa oppia tuntemaan Raa.mattua ja 

Herraa paremmin. 

Tässä oikealla näette ihanan perheen, joiden kanssa on ollut 

hyvä aloittaa työtä. Miehen nimi on Nauris (joka tietenkin 

suomalaista mieltämme aina naurattaa) ja vaimo on Carmen. 

Heillä on nyt 3kk vanha vauva, Alonso. Heillä on oma 

leipomo ja myymälä täällä Sabissa, joten ovat siis tunnettuja 

tässä ja ympäröivissä pienissä kylissä. Ovat sydämellisiä ja 

todella avuliaita. Ilman Nauriksen apua moni asia olisi ollut 

vaikeampaa. Pyydämme, että rukoilette heidän puolestaan. Carmen on vastauskoontullut. Nauris on 

käynyt kasteella ja on uudistunut muutamia vuosia sitten, mutta ei ole päässyt uskossa kasvamaan. 

Häneltä puuttuvat juuret ja pysyvyys. Hän kuitenkin haluaisi aloittaa seurakunnan ylistysryhmässä, 

koska on taitava musikaalisesti. Olemmekin kolmistaan aloittaneet Grupo de Alabanzan 

harjoitukset. 

Todella iloinen asia on myös, että yksi uusi españalainen mies on alkanut käymään kokouksissamme, 

David. Hän oli ensimmäistä kertaa uskovien yhteydessä, kun oli kotimme tupaantuliaiset. Hän on 

sen jälkeen käynyt jokaisessa tilaisuudessamme ja hänelle on lahjoitettu Raamattu. Lisäksi hänellä on 

hyviä kysymyksiä, joihin Tuomas vastailee kokousten jälkeen. Rukoillaan myös hänen puolestaan, 

että hän löytäisi Vapahtajan. 

Saarnavuoroja on ollut kummallakin ja joulukuusta eteenpäin työ Sabissa jää meille. 

Daniel kertoi mielenkiintoista tarinaa, kuinka oli jo mielessään päättänyt sulkea Sabin 

seurakunnan ovet. Hän oli vedonnut Jumalaan, että jos ei 3 kk:n sisällä mitään 

tapahdu, niin seurakunnan ovet laitetaan kiinni. Ajoittain srk:ssa oli hyviä jaksoja, 

mutta joskus, kun he tulivat kokousta pitämään, ketään ei tullut paikalle. Toisinaan 

taas srk:ssa oli niin kovat riidat, että seurakuntalaiset olivat käräjöimässä toinen 

toisiaan vastaan. Daniel oli jo niin väsynyt tilanteeseen ja ajatellut, että ”eivät Suvi ja 

Tomás kuitenkaan tule tänne, joten syyskuun lopussa luovutan vuokranantajalle 

rukoushuoneen avaimet”. Jumala ei sitä kuitenkaan sallinut, vaan lähetti meidät 

tänne juuri syyskuun lopussa  Tiedämme siis, että Jumalalla on jotain luvassa juuri 

tänne alueelle ja näille ihmisille! Kiitos, kun juuri sinä olet osana tätä suurempaa 

Jumalan suunnitelmaa!  

 

 



Seurakunta on aikanaan lähtenyt liikkeelle, kun Huescan seurakuntaan ilmestyi nainen, joka etsi 

uskovien yhteyttä myös kotipaikkakunnaltaan. Siitä lähtien Daniel ja Begoña alkoivat kulkea Sabiin 

pitämään kokouksia ensin vain tämän naisen kanssa ja pikku hiljaa porukkaa alkoi tulla lisää. Tästä 

on noin 4 vuotta aikaa. Tämän naisen nimi on Ximena ja hän edelleen vaikuttaa seurakunnassa. 

Ximenalla on juuri tällä hetkellä erittäin vaikea elämäntilanne. Hän kyllä tuntee Sanan tarkasti, 

mutta kipuilee elämänvalintojen kanssa. Rukoillaan hänenkin puolestaan, että hän saisi voiman elää 

ja tehdä valintoja kristittynä. Hän on yksi seurakunnan kokoava voima, joka aktiivisesti kutsuu 

ihmisiä kokouksiin ja muun muassa käy omatoimisesti siivoamassa seurakunnalla jne..  

Saimme olla virkistymässä FIDAn Euroopan 

Lähettipäivillä, jotka olivat täällä Espanjassa. Pääsimme 

hetkeksi ”etelän lomalle” lämmittelemään ja nauttimaan 

kollegojen seurasta. Myös Pyhä Henki oli paikalla meitä 

uudistamassa ja virkistämässä  Menomatkalla yövyimme 

Hämäläisillä Villenassa, kuva vasemmalla. Siellä 

piipahtivat myös muita rakkaita tuttuja meitä 

tervehtimässä. Montako tuttua tunnistat näistä kuvista?? 

 

Ystävämme ja yhteistyökumppanimme 

Daniel ja Begoña juhlistavat 25-

vuotishääpäiväänsä 21.11 Huescassa. 

Juhlista on tulossa isot ja jo nyt heidän 

taloudellinen tilanteensa vilkuttaa 

punaista. Olemme luvanneet olla 

auttamassa heitä kaikin keinoin, että 

saavat pitää juhlansa, joka merkitsee 

heille paljon.  

Muista tulevista tapahtumista sen verran, 

että seurakuntalaisten pyynnöstä 

aloitamme joulukuussa naisten ja miesten 

työn. Lisäksi tarkoitus on yhdistää 

meidän muutamat nuoret Huescan nuorten iltoihin, jossa käy paljon nuoria. Ehostamme myös 

seurakuntaa mm. maalaamalla salin seinät. Ehostustöissä on myös omat haasteensa, että ne saadaan 

tehtyä hyvässä hengessä loppuun asti. Su 29.11 täällä Espanjan seurakunnissa (myös Huescassa ja 

Sabissa) on kansallinen lähetyspäivä, jonka tarkoituksena on innostaa lähetystyöhön ja tukea täältä 

käsin tehtävää työtä. Tuon päivän erilaisten aktiviteettien taloudellinen tuotto ohjataan suoraa 

lähetystyölle.  Teet hyvin kun muistat näitä tulevia asioita.  

Meidän kuulumisia voit seurata myös facebookissa: Suvi ja Tuomas España. Siellä lisää ajankohtaisia 

kuulumisia, kuvia ja videoita.  

Kiitos rukouksista. Teitä rakkaita tukijoita siunaten. Olemme teistä äärettömän kiitollisia!  

               Suvi & Tuomas 

  +34647819909/+34685769462 


