”Syksyn” terveiset Huescasta
Kiitos kesän tapaamisista kaikille. Saimme todella nauttia Suomen viileämmästä kesästä ja jokaisesta
kohtaamisesta matkamme aikana. Palasimme kentälle hieman ennen syyskuun puoltaväliä.
Ajattelimme, että ihanaa kun lämmöt ovat jo mukavasti laskeneet, mutta toisin kävi. Espanja kärsii
historiallisesta kuivuudesta lämpötilojen ollessa päivisin vieläkin 24-35 astetta. Vettä säännöstellään
monin paikoin ja joiltakin alueilta kasteluvesi onkin jo loppunut. Tilanne on sama myös monissa muissa
Euroopan maissa.
Työn aloitus on sujunut melko hyvin. Vastassa ei ollut ihmissuhde solmuja, kuten joskus taannoisina
vuosina, vaan vastuunkantajat ja tiimit ovat toimineet hyvin. Kesän aktiot Huescassa, Sabissa ja
Jacassa menivät upeasti ja ne tavoittivat satoja uskosta osattomia. Jatkamme rukousta, että kylvetty
sana kantaisi hedelmää.
Huescassa srk jatkaa omaa elämäänsä ja toimintaansa. Yhteistyö seurakunnan kanssa on ollut
vähäistä, mutta jatkamme omalta osaltamme yhteyden ja yhteistyön rakentamista Huescan, Sabin ja
Jacan välille. Yhteistyö ja yhteys näiden paikkakuntien välillä on tärkeä, koska Sabi ei ole vielä
itsenäinen, eikä työtä itsenäistetä ennen kuin srk:ssa on valtakirjan omaava työntekijä. Onhan
yhteistyö ja yhteys eri srk:ien välillä totta kai tärkeä muutenkin, etenkin näinä aikoina, jolloin yhteyttä
revitään rikki monista suunnista.
Sabiñánigossa eletään melko tasaista arkea, vaikka kävijämäärät
kokouksissa vaihtelevat melkoisesti. Välillä kokouksissa on yli 40
ihmistä, mutta toisinaan jäädään 25 osallistujaan, joka on ollut keskiarvo
tänä vuonna. Olemme luoneet pohjaa sille, että srk voisi kasvaa ja
kehittyä, mutta välillä eteenpäinmeno tuntuu kovin hitaalta. Eipä näissä
prosesseissa toisaalta voi kiire olla ja Jumala on tietenkin se, joka
kasvun antaa. Meidän on vain uskollisesti tehtävä oma osamme työssä
ja rukoilla, että Herra siunaisi herätyksen ajoilla.
Sabissa tekemisemme kärki on uusien työntekijöiden opettaminen sekä
vastuunkantajien sekä tulevien ”liiderien” rinnalla kulkeminen. Tässä
tarvitsemme viisautta ja näkökykyä, että saamme nämä prosessit
omalta osaltamme hyvin maaliin. Vuoden loppuun mennessä saamme
käytyä läpi Global Univesityn kurssin johtajuudesta, joka vahvistaa
vastuunkantajia työssään. Doris (paikallistyöntekijä) jatkaa opiskeluja ja
tenttimistä hyvillä arvosanoilla. Muu tiimi, johon kuuluvat Moises, Sonia,
Marlene, Johana ja Yolanda hoitavat omaa tonttiaan työssä melko
hyvin. Välillä hommat eivät mene ns. putkeen, mutta olemme joka
tapauksessa tyytyväisiä tiimiin.

Koululaisten siunaaminen ja
haastattelu!

Jacan työ on ollut aika lailla pysähtynyttä. Emme ole päässeet
oikein eteenpäin, mutta toisaalta emme ole menneet
taaksepäinkään. Jatkamme kokoustilan etsimistä, joka tuntuu
edelleen isolta haasteelta. Monenlaista rukousta ja mietintää
on sisäisessä maailmassa työn suhteen ollut, mutta uskomme
edelleen, että Jacan työ tulee menemään eteenpäin. Tästä
todisteena on ollut Lourdes. Tämä espanjalainen nainen, joka
on asunut koko ikänsä Jacassa, antoi elämänsä Jeesukselle
n.1kk sitten. Nyt on upeaa nähdä miten avoimesti ja silmät
kirkkaana hän ottaa vastaa jokaisen opetuksen, jonka
kokouksissa kuulee. Iloitsemme suuresti tästä yhdestä
sielusta, joka on löytänyt pelastuksen tien. Rukoilemme, että
hänen elämänmuutos ja esimerkki saisi puhutella monia.
Tässä uutisia lyhyesti täältä. Henkilökohtaisesti voimme melko
hyvin. Pipa voi hyvin ja pitää meidät liikkeessä huolehtien siitä,
ettei tylsää hetkeä arjessa ole. Suvi sai flunssakuumeesta
oman osansa, josta hän palautuu edelleen. Tuomaan astma
on välillä hankala, mutta toistaiseksi se ei haittaa arkea.
Hyvinvointiamme välillä koettelee laadukkaan unen saaminen
eli sen puolesta pyydämme rukousta. Rukoilla voitte myös,
että pysymme terveenä ja työkuntoisina. Muita rukousaiheita
tähän lopuksi:

Ruskan ihastelua Huescassa. Alakuvassa
kerrostalo jossa asumme.

• lisää työmiehiä
• yhteys ja yhteistyö seurakuntien
välillä
• Jacan srk tilojen löytyminen

Jotkut ovat kyselleet kannatustilin numeroa, joten tässä se
tulee:
Saaja: Viialan helluntaiseurakunta
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Viite:1234
Pipan ratkaisu kestää
kuumia kelejä!

Siunausta ja hyvää syksyä

