
Uusi työkausi on alkanut 
Tervehdys teille Jumalan pyhät. Meillä on etuoikeutettu asema Kristuksessa Jeesuksessa, 

kun hänen verensä kautta saamme olla Jumalan lapsia. Iloitkaamme siitä! 

Täällä olemme iloinneet jokaisesta Jumalan 

lapsesta, jonka kanssa saamme työtä tehdä. 

Tämä on ensimmäinen kuulumiskirje lomilta 

paluumme jälkeen. Toki Facebookissa 

olemme pitäneet kuulumisiamme enemmän 

ajan tasalla. Uuden työkauden alku on ollut 

hankalaa.  

Ensimmäiseen kokoukseemme ei tullut 

ketään. Tämä oli pienoinen shokki, koska 

ennen lomaamme seurakunnassa oli hyvä 

vauhti päällä. Tuota vyyhtiä olemme elokuun puolen välin jälkeen selvitelleet ja tavanneet 

ihmisiä yksitellen ja ratkoneet keskinäisiä kahnauksia. Jotkut sanoivatkin, että emme voi 

lähteä lomille ollenkaan, kun seurakunta melkein hajoaa sinä aikana. Eihän me srk:aa 

heitteille oltu jätetty, koska joka viikko Huescan työntekijät tulivat meitä tuuraamaan, 

mutta se ei vain ole sama asia, kuin elää joka päivä arjessa mukana.  

Noista pohjamudista on nyt sitten pikku hiljaa noustu. Seuraavana sunnuntaina tuli 1 

henkilö, seuraavana 3, seuraavana 5… Olemme siis oppineet iloitsemaan yhdestäkin, joka 

ovesta sisään astuu. Ilouutinen on se, että leipuri -Nauryksen perhe on palannut srk -

yhteyteen. Tuomas on koko ajan pitänyt heihin yhteyttä, vaikka eivät ole srk:ssa 

käyneetkään. Syyskuussa he tulivat meidän kotiin ja kertoivat, että haluavat taas alkaa 

käydä. Toinen ilonaihe on, kun eräs ghanalainen perhe tuli myös kokoukseen. Sen jälkeen 

he ovat käyneet muutamia kertoja. Rukoillaan näiden perheiden puolesta, että pääsevät 

hengellisesti kasvamaan ja juurtumaan.  

Siispä lapsia on ollut kokouksissa enemmän kuin keväällä. Me Tuomaksen kanssa vuoron 

perään saarnaamme ja se, kumpi ei saarnaa, se pitää pyhäkoulua. Tämä järjestely sen 

takia, että pyhisopemme Marian elämä on nyt aivan solmussa ja hän on viime aikoina 

ottanut askelia poispäin Jumalasta. Hänen kanssaan keskustelimme ja totesimme, että 

hän ei voi enää toimia siinä tehtävässä. Hän ei 

kuitenkaan jättänyt srk –yhteyttä. Kaikenlaista on siis 

mahtunut tänne Sabin lampaiden keskelle.  

Piristysruisketta meille tarjosi matka Castallaan ja 

Villenaan. Siellä pidimme kokouksia sekä 

osallistuimme Castallan srk:n vuosijuhlaan.  

Varmaan muistatte, että kevään ja kesän aikana 

pyysimme esirukousta Huescan hankalien tilanteiden 

puolesta. Nyt tilanne on se, että tämä naishenkilö, 

joka srk:ssa sai hajaannusta aikaiseksi, on lähtenyt 



pois srk:sta. Hänen aikomuksensa on perustaa oma srk Huescaan. Hän on vienyt osan, 

onneksi vain pienen osan, Danielin ja Begoñan lampaista mukanaan ja jopa liidereitä eli 

johtajistoa. Tämä on suuri vahinko, mutta toisaalta helpotus, koska nyt srk:ssa on jäljellä ne, 

jotka todella siellä tahtovat olla ja rakentaa sitä. Nämä tilanteet ja Danielin sydämen 

sairaus ovat tehneet Huescan työtovereillemme todella kipeää ja viimeinen vuosi on ollut 

kuluttava.  

Näiden kaikkien tilanteiden jälkeen väistämättäkin ajattelemme, että 

näillä alueilla tämän vihollisemme on saanut aikojen saatossa vahvan 

otteen ja nyt kun Jumala on alkanut toimia, niin hän on raivoissaan ja 

tekee kaikkensa tehdäkseen tyhjäksi Jumalan työn. Hengellinen 

sodankäynti on ainoa keino murtaa tuo vihollisen ote! Haastamme 

teitä rakkaat tukijat taistelemaan kanssamme tämän alueen 

pimeyden ruhtinasta vastaan. Näemme, kuinka samat ongelmat 

toistuvat jatkuvasti seurakunnissa eri ihmisten kautta. Voitto on 

Jeesuksessa ja hänen maahan vuotaneessa veressään! Koemme 

tarvitsevamme apua, koska kaksin tällä alueella työskentely on todella 

haasteellista. Joten jos mahdollista, pue kanssamme koko Jumalan 

sota-asu päälle ja ryhdy taistelemaan tämän alueen henkivaltoja 

vastaan, jotta saavutamme voiton Jeesuksen nimessä! (Ef. 6:10 – 18) 

Ennen kuin muutimme Suomesta tänne, ajatuksenamme oli mennä 

asumaan ja aloittamaan työtä Jacassa (n.15 km Sabista). Jumala ei 

kuitenkaan sitä sallinut silloin ja ovet vain eivät auenneet sinnepäin. Nyt kuitenkin vaikuttaa 

siltä, että aika voisi olla kypsä tai ainakin kypsymässä. Joten olemme nyt selvittämässä 

mahdollisuuksia avata työtä myös 

Jacassa.  

Kesäkuussa juhlimme srk:n uuden 

tilan avajaisia ja tällä viikolla siitä oli 

julkaistu juttu paikallislehteen. Vähän 

viiveellä, mutta kuitenkin julkaistiin. 

Tänään lähdemme rukouskokouksen 

jälkeen kadulle tavoittamaan 

ihmisiä, ja samalla voisikin kysyä, 

kuinka moni on lukenut lehden 

artikkelin. 

Tulevia tapahtumia ja haasteita: 

Olemme vastaanottamassa 2 Iso Kirjan opiskelijaryhmää. Ensimmäinen tulee tämän kuun 

lopussa ja seuraava marraskuun lopussa. Heidän kanssaan on luvassa vähän erilaista 

ohjelmaa. Torstaina 12.10 Srk:ssa päivänmittainen rukouskoulu, jossa opettelemme 

rukoilemaan ja paastoamaan. Silloin on kansallinen vapaapäivä ja mitäs muutakaan silloin 

tehdä kuin paastota ja rukoilla  Kuun lopussa Lähettipäivät Unkarissa, jossa tapaamme 

Euroopan lähettejä.  

Kiitos, kun muistatte meitä! Siunausta ja lämpöä syksyyn! 


