
    Uusi kausi käyntiin vauhdilla 

 

Kesäloma Suomessa oli ihanaa aikaa, jolloin saimme latautua ja nähdä perhettä ja 

läheisiä. Aika riensi nopeasti, eikä kaikkia ystäviä ja tuttuja keritty tapaamaankaan. 

Olemme kuitenkin kiitollisia jokaisesta kohtaamisesta, jonka saimme kanssanne 

viettää.  

Kun palasimme kotiin Sabiñánigoon, arki tempaisi 

nopeasti mukaansa. Kokouksia on ollut niin nuorille kuin 

aikuisillekin. Eräs henkilö sanoi ennen paluutamme, että 

”tulette yllättymään positiivisesti kun palaatte”. Tämän 

kyllä koimme. Eräs Virginia, joka jäi ennen lomaamme pois 

seurakunnasta, oli tullut takaisin. Hän edelleen on hyvällä 

ja palvelevalla asenteella mukana toiminnassa. Sekä eräät nuoret tytöt riitaantuivat 

pahasti keskenään alkukesästä, mutta takaisin tullessamme he olivat ylimpiä ystäviä. 

Eräs perhe Jacasta alkoi käydä seurakunnassa ja on edelleen ollut mukana joka toinen 

viikonloppu. Oli siis mukava aloittaa uutta kautta näissä merkeissä. 

Tuomas kutsuttiin Fidan toimesta Suomeen syyskuun viimeiseksi viikoksi. Hän lähti 

Helsinkiin suunnittelemaan Fidan uutta lähetystyö strategiaa vuosille 2017 - 2021. 

Strategiasta tuli hyvä ja hetken päästä se varmasti jo julkaistaankin. Suvi hoiti sen 

aikaa työtehtäviä Sabiñánigossa.  

Suurena ilonaiheena pidämme sitä, että Huescan srk:ssa  (jossa noin 120 jäsentä) 

siunattiin uusia työntekijöitä 4 kappaletta. Aiemmin 

siellä ei ole ollut kuin pastoripariskunta Daniel ja 

Begoña, sekä johtoryhmä, joka on suunnitellut tulevia 

tapahtumia jne. Nyt heillä on siis selkeä suunta 

kouluttaa ja ottaa rinnalle kulkemaan nämä neljä 

työntekijää. Mahtavaa! Yhden työntekijän kanssa 

olemme nyt alkaneet ystävystyä ja hänen perheensä oli 

meillä yhden päivän ”retkellä”.  

Muitakin ilonaiheita on syksyyn mahtunut  Lomamme aikana María 

(pyhäkoulunopettajamme) synnytti terveen pojan. Hänelle pidettiin juhlat ja saimme 

siunata Daniel –pojan elämäntielle. Täällä on tapana järjestää vauvoille ”Presentación”, 



jossa lapsi tuodaan Herran eteen ja 

pyydetään Herraa siunaamaan 

lapsen elämä. (Luuk 2: 21-23) 

Juhlat olivat onnistuneet ja jälleen 

kaivoimme jokaisen tuolin esille, 

mitä vain seurakunnastamme löytyy.  

Iloita saamme myös yhdestä Juan 

nimisestä miehestä, joka halusi antaa elämänsä Jeesukselle toissa 

viikolla. Pyydämmekin teitä muistamaan häntä rukouksin, että tämä 

elämän tärkein päätös saisi kantaa. Juan on elänyt rankan elämän 

nuoresta iästään huolimatta ja tämän hetken tilanteensakaan ei 

näytä lupaavalta. Kaikesta huolimatta uskomme, että Jumala on 

voimallinen muuttamaan Juaninkin elämän olosuhteet. 

Saimme myös pitää vierainamme Suvin äitiä 

ja tätiä muutaman päivän ajan. Aina on 

mahtavaa saada viettää aikaa rakkaiden 

kanssa.  

Jos meillä on ollut juhlaa ja iloisia 

yllätyksiä, niin ei aivan kivuttomasti ole 

kuitenkaan kaikki asiat sujuneet. Mielellään 

me kirjoitamme ja kerromme positiivisia asioita, mutta se on vain elämän toinen puoli. 

Toisaalta on paljon kipuilua ja keskeneräisyyttä seurakunnassa. Nuoret uskovaiset 

räiskyvät ja milloin kenenkin välejä selvitellään. Yksi lammas tulee jälleen 

seurakuntaan, kun toinen taas lähtee omille teilleen.  

Esirukouksissa saa muistaa Ximenaa, joka toisaalta on ollut tämän srk:n tukipilari, 

mutta nyt hänet on otettu pois kaikista vastuista, koska on jälleen kerran alkanut elää 

tavalla, joka ei sovi seurakuntapalvelijalle. Suvi on istunut pitkää iltaa hänen kanssaan 

ja keskustellut, mutta jokainen itse tekee omat päätöksensä. 

Kiitämme jokaisesta rukouksesta, joka on lausuttu niin meidän kuin työnkin puolesta. 

Koemme olevamme etuoikeutettuja, kun meillä on näin mahtava joukko kanssamme 

tekemässä tätä pioneerityötä Pohjois-Espanjassa! 

Esirukouksiinne sulkeutuen Suvi ja Tuomas 


