
Shalom! 

 

Terveisiä taas täältä vuorten juurelta! Ei sitä lakkaa ihmettelemästä näitä komeita vuoria 

ympärillämme. Kyllä Luoja on mestari maisemien maalauksessa! 

Vauhtia on piisannut huhtikuussakin. Monenlaista tilaisuutta on ollut. Seurakunnassa kokoukset 

ovat jatkuneet normaalisti ja uutuutena on alettu pitämään 2 viikon välein avointen ovien 

päivää. Vasta yhden kerran olemme päivän pitäneet ja silloin Tuomas lähti cubanito Henryn 

kanssa kaduille jakamaan evan.keliuminsanaa ja Suvi jäi naisten ”sielunhoitajaksi” 

seurakunnalle. Ajatuksenamme on, että joku kerta ne uteliaat, jotka tähän mennessä ovat vain 

kurkkineet ikkunan läpi sisälle, uskaltautuisivat seurakunnan sisällekin.  

Henryn äiti, Niurca, on tullut seurakunnan yhteyteen ja ottamassa uskon 

ensiaskeleita (kuvassa nuorimman poikansa Danielin kanssa). Hän on ollut 

vaikeasti masentunut ja vuosiin ei ole lähtenyt oman kotinsa ulkopuolelle. 

Pojat ovat käyneet ruokaostoksilla hänen puolestaan. Kerran hän kuitenkin 

tunsi polttavaa halua lähteä poikansa Henryn mukana kokoukseen. Hän tuli 

arkana ja istui viimeisimpään nurkkaan. Suvi saarnasi ja omasta mielestään 

koki hieman epäonnistuneensa Sanassa ja harmitteli osuutensa jälkeen 

penkissä tilannetta. Mutta kokouksen jälkeen tämä nainen tuli sanomaan, 

että: ”Oli valtava kokous. Saarnan jälkeen, kun Tomás alkoi soittaa kitaraa, 

Jeesus ilmestyi saarnapöntön viereen ja levitti kätensä ja siunasi 

seurakuntaa. Nyt tiedän, että Jeesus on täällä ja tänne haluan tulla.” Siitä 

lähtien hän on käynyt kahden poikansa kanssa. Hänellä on edelleen monia 

vaikeuksia, joten teet hyvin kun muistat häntä rukouksin, että Herra hänet 

eheyttää ja vapauttaa.  

Herra on siis ollut uskollinen! Vaikka me välillä olemme rähmällämme ja koemme 

puutteellisuutta, niin HERRA TEKEE TYÖN!  

Vietimme rakentavan hetken 

yhteysaterian merkeissä. Osa 

”perheestämme” muisti tietenkin 

poikkeuksellisen kellonajan väärin ja 

saapui paikalle, kun suurin osa oli jo 

syönyt. Ei auttanut muuta kuin 

toista kierrosta ottamaan sitten  

(kuva otettu, ennen kuin kaikki oli 

paikalla..) 



Viime kirjeessä pyysimme esirukousta leipuri Nauryksen puolesta. Häntä ei ole näkynyt 

kuukauteen seurakunnassa (yhteysaterian jälkeen) ja muutenkin on vetäytynyt hieman taka-

alalle, joten rukousta hän ja vaimonsa Carmen todella tarvitsevat.  

Meillä oli reissu Villena-Castalla alueelle 

Hämäläisten luo huhtikuussa. Saimme olla 

jakamassa Sanaa 4 kokouksessa 3:lla 

paikkakunnalla ja todistamassa, miten hienosti 

uusi seurakunnan alku Caudetessakin oli 

lähtenyt käyntiin. Hienoa oli nähdä mikä 

muutos 3 vuodessa on tapahtunut siellä 

alueella (vaikutimme alueella 2011-2013). 

Kunnia J.umalalle. Kuvassa rakkaat ystävämme 

Verónica ja Fran David poikansa kanssa.  

Suvi oli myös käymässä Suomessa ja palautui matkasta iloisena, vaikka aina on haikeaa erota 

rakkaista ja varsinkin alkuun on taas vaikeampaa uppoutua tämän pään haasteisiin. 

Henkilökohtaisista kuulumisista sen verran, että talvi on ollut suhteellisen raskas ja 

vapaapäivät sekä pienet irrottautumiset ovat nousseet arvoonsa. Matka Villenaan teki siinäkin 

mielessä todella hyvää, vaikka matka oli ns. työmatka, mutta maiseman vaihto ja uudet ihmiset 

antavat uutta potkua. Täällä olemme aika yksin, eikä ole ketään kenelle jakaa vastuuta tai 

kenen kanssa jakaa omia tuntojaan. Tämä Sabin lauma on pitkään ollut kuin lampaat ilman 

paimenta ja nyt sitten on kova työ antaa jokaiselle lampaalle oma aikansa ja samalla kuitenkin 

koko laumaa yhdessä viedä eteenpäin. Jokaisella on omat haasteensa, mutta me huokailemme, 

että kunpa löytyisi Herralta meille apua. Edes joku pyhäkoulua pitämään…  

Nuorten illoista meillä on pitkään ollut puhetta ja muutaman viikon sisään olemme jo 

ensimmäistä suunnittelemassa. Nythän nuorten illat ovat Huescassa, mutta aina parempi meille 

on alkaa pitämään niitä täällä. Matkustaminen Huescaan vuorten yli ei ole mitään mieluisaa 

touhua ja on sinne 45min ajomatkakin suuntaansa. Nuoria meillä on 

tällä hetkellä 7, joten ihan mukavasti jo.  

Me käytiin yksi vapaapäivä katsomassa MM-jääkiekkoa Jacassa. 

España-Islanti. Oli se kyllä välillä kuin hidastetussa filmissä, mutta 

kannatti käydä. España vei Islantia 5-2. ;) 

 

Teistä jokaisesta kiitollisina kirjoitamme teille ja pyydämme taas 

saada sulkeutua teidän esirukouksiinne. Rukouksessa on voima! Sen 

me olemme saaneet tulla tuntemaan. Me myös täällä päässä 

muistamme jokaista tukijaamme rukouksin. 


