
  Siunattua joulun aikaa! 
 

Meillä on ollut vilkasta viimeiset viikot, mutta ensi viikolla pääsemme rauhoittumaan 

jouluun. Joulun vietämmekin tällä kertaa kaksistaan ja todennäköisesti olemme kotona 

nauttimassa suomalaisesta, melkein perinteisestä joulusta. Tuomas on tehnyt 

porkkanalaatikon valmiiksi pakkaseen ja Suvi maksa- ja perunalaatikon. Odotamme siis 

vain, että pääsemme syömään niitä  

 

Oli ilo olla juhlimassa rakkaiksi tulleita työtovereitamme heidän 

25-vuotis hääpäivänään. Juhlat olivat onnistuneet ja osa Sabin 

seurakuntalaisistakin pääsivät mukaan juhlimaan. Alla kuva 

paikalla olleista seurakuntalaisistamme. 

Toinen paljon valmisteluja 

vaatinut päivä oli Día de los misiones, joita juhlittiin niin Huescassa kuin meilläkin. Päivää 

vietettiin ympäri Espanjaa ja ajatuksena oli tuoda lähetystyötä esille ja tukea sitä. Alla on 

sieltä kuvia. Me tarjosimme kotimaista pullaa ja tanssimme letkajenkkaa, joka tempaisi 

mukaansa kiitettävästi osallistujia. Lähes joka maa esitti oman tanssiesityksensä perinteisistä 

tansseistaan. Keskikuvassa Begoña tanssii flamencoa ja reunalla 

columbialaiset omaa tanssiaan cumbiaa. 



Tämän kuukauden olemme nyt vetäneet Sabin työtä keskenemme. Vuoroviikoin olemme 

saarnanneet. Olemme kuitenkin pitäneet mukavasti yhteyttä Huescaan. Aloitimme 

naisten ja miesten työn ja sovimme, että tapaamisia pidämme kerran kuussa. Naisia on 

seurakunnassamme enemmän kuin miehiä, ja ensimmäisessä miesten illassa oli vain 1 

Tuomaksen lisäksi. Hän on uusi tuttavuus, Henry. Hän tuli kerran tutustumaan seurakuntaan, 

jonka jälkeen häntä ei näkynyt pariin viikkoon. Suvi törmäsi häneen kaupungilla ja sanoi, 

että illalla on miesten ilta, että tervemenoa sinne. Ja niin hän tuli. 

 

Nyt täällä Pohjois-Espanjassa on ”turistikausi”, kun ihmiset tulevat vuorille laskettelemaan. 

Niinpä nyt on kiireistä aikaa seurakuntalaistemme työelämässä. Tämä on verottanut 

osallistujamääriä ja jotkut lähettevätkin viestejä, että: ”rukoilkaa, että saan uuden 

työpaikan, että voin olla enemmän seurakunnan toiminnassa mukana.” Tämä tietenkin 

lämmittää sydäntä, että he ovat täysillä mukana, vaikka eivät pääse joka viikko 

kokouksiin. 

 

Seurakunnan seinät maalattiin hyvässä sovussa 

ja kaikki ovat tulokseen tyytyväisiä. Kyllä salista 

tuli selkeästi kauniimpi. Se alkaa näyttää jo 

seurakunnalta. Muistatko miltä sali näytti ennen? 

  

Ensi sunnuntaina vietämme joulujuhlaa, jonka 

jälkeen syödään illallinen yhdessä. Juhla on 

ensimmäinen Sabin srk:n oma juhla. Hieno askel 

kohti itsenäistä seurakuntaa ja Sabin omaa 

identiteettiä.  

 

Vietimme myös Aragonin veljespiirinä mukavan hetken viikko sitten. Ensin meillä oli 

yhteinen kokous, jonka jälkeen söimme yhteysaterian. Meidät kutsuttiin tammikuussa 

Zaragozaan keskustelemaan ja tutustumaan lisää Aragonin läänin asioihin. Aragonin 

veljespiiri on melko uusi ja pieni, mutta mm. Visión Alcance 2020  näyn suhteen aktiivinen 

alue.  

 

Tammikuussa alkaa myös srk:ssamme uskon ABC-kurssi, jossa käydään uskon perusteet 

läpi. Pyydämme rukousta sen puolesta, että se olisi hedelmällinen kurssi. Ja meille viisautta 

kielellisesti vastata heränneisiin kysymyksiin. 

 

On tapahtunut paljon hyvää, vaikka myös on ollut huonoja päiviäkin. Sellaista se elämä on 

jokaisella meistä. Päälimmäisenä kuitenkin kiitos. Sekä odotus. Mitähän Herra vielä tekee 

täällä Sabissa? Nyt eletään pienten alkujen päiviä, mutta kun Herra pääsee vaikuttamaan 

henkensä ja Sanansa kautta, niin hedelmää on tulossa. Siitä olemme varmoja. 

 

Siunattua joulun aikaa sinulle ystävä! Nöyrä kiitos rinnalla kulkemisesta. Se on meille suuri 

siunaus! 

 

”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – 

se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.” Matt 1:23 

Jumala on meidän kanssamme, ystäväni! Rohkein mielin siis myös uuteen vuoteen 2016!  

 

 

Iloista joulua ja siunattua tulevaa vuotta! 
Terveisin Suvi & Tuomas 


