
  Dios es bueno! – Jumala on hyvä! 

Tämän olemmekin jo tienneet, mutta jälleen Jumalan hyvyyden todellisuus on tämän kevään ja 

alkukesän aikana näyttäytynyt meille. Haasteitakaan ei ole puuttunut, niin 

kuin arvata saattaa, mutta kaikesta on selvitty. 

Arkeemme eniten on vaikuttanut seurakuntatilojen vaihto. Muutimme 20.5 

uusiin tiloihin, joita sitä ennen maalattiin ja muokattiin kaupungin vaatimuksia 

vastaavaksi. Tuomas on ollut täystyöllistetty remontin ja paperiasioiden 

hoidossa. Jos srk:ssamme olisi pari miestä, niin työ olisi edennyt 

todennäköisesti nopeammin. Mutta tarvittavat kädet löytyivät milloin 

mistäkin. Avajaiset pidämme 18. kesäkuuta. 

Remontin myötä yksi seurakuntalaisen poika (Mooses) on tullut tutuksemme. 

Hän auttoi meitä maalaamisessa ja siinä samassa saimme puhua Jumalasta. 

Kerran Mooses oli yöllä nähnyt ”yön kauhun”, jonka seurauksena hän menetti 

yöunensa ja koki fyysisestikin pahan läsnäolon huoneessaan. 

Seuraavana päivänä hän tuli srk:lle ja pyysi rukousta. Rukoilimme 

ja sen jälkeen hän nukkui taas hyvin. Uskomme, että hän 

muutenkin on puhuttelussa, joten rukoillaan hänen puolestaan. 

Viimeisen naisten illallisen jälkeen srk:ssa on alkanut käydä nuori 

nainen, Denisa. Hän on myös ollut innokkaana remontissa ja 

muutossa mukana. Muuttopäivä sinänsä oli pettymys niin meille 

kuin Denisalle, jonka jälkeen hän hetkeksi vetäytyi srk-yhteydestä. Nyt hän on 

kuitenkin palannut jälleen. Muuttopäivänä seurakunnastamme ei ollut muita kuin 

me, Denisa, Marian perhe ja Naurys. Onneksi Huescasta tuli hyvin kantoapua ja 

heidän ansiostaan muutto sujui nopeasti. Väkikato tietenkin harmitti meitä, koska 

silloin jokaista seurakuntalaista oltaisiin tarvittu. Denisa ei ymmärtänyt, miten 

ihmiset ovat innoissaan tilanvaihdosta ja kaikesta sen tuomasta siunauksesta, 

mutta eivät ole valmiita näkemään vaivaa tai sitoutumaan muuttoon ja 

remonttiin. Tämä sitoutumattomuus on tietenkin harmillista ja se on yksi jatkuva 

rukousaiheemme. 

Muutto on tuonut tullessaan uusia ihmisiä, joista iloitsemme valtavasti. Myös leipuri-Naurys on 

vaimonsa Carmenin kanssa palanneet srk:aan. Tullessamme Sabiin Naurys soitti Tuomaksen 

kanssa ylistysryhmässä, mutta myöhemmin jäi pois. Nyt he ovat alkaneet käydä uudestaan.  

Kuubalaiset Henry ja hänen äitinsä Niurka (kävi kasteella vuosi sitten) ovat jääneet pois srk-

yhteydestä. Välillä olemme saaneet osaksemme vahvaa ja perätöntä kritiikkiä Niurkan osalta, 

emmekä muuta osaa kuin jättää heidät Herran haltuun. Yhteyttä toki olemme yrittäneet pitää 

tavalla tai toisella. 



Suvi oli Marian ja viiden Huescan srk:n 

pyhäkoulunopettajan kanssa Madridissa Lastentyön 

Konferenssissa. Matka oli hyvä, mutta matkustaminen 

pitkää ja puuduttavaa. Koulutus työhön on erittäin 

tärkeää, koska Marialla ei ole aiempaa kokemusta työstä, 

ja etenkin kokemusten jakaminen muiden kanssa sekä uusien 

ideoiden saaminen olivat vaivan arvoista. Kaiken kukkuraksi saimme 

lahjoituksena kotiin vietäväksi 5 pahvilaatikollista laadukasta 

lastentyön materiaalia. Kiitos Jumalalle! 

Rukousaiheeksi haluamme jättää Huescan srk:n kokonaisuudessaan. 

Siellä on kevään aikana muodostunut väärinymmärrysten vyyhti, joka 

on hankaloittanut johtoryhmän toimintaa. Tämä vaikuttaa välillisesti 

meihin, koska monet avautuvat meille ja kertovat oman versionsa 

tapahtuneista. Rukoillaan viisautta ja johdatusta näihin haasteisiin. 

Lopuksi vielä pari tuoretta kiitosaihetta eilisestä Helluntain kokouksesta. Meitä oli koolla vain 6 

henkilöä, mutta saimme kokea ihanaa Pyhän Hengen läsnäoloa. Sana osuuden jälkeen teimme 

rukousringin ja käsi kädessä pyysimme Herran hengen vuodatusta päällemme. Siinä yksi toisensa 

jälkeen murtui. Jokainen sai kokea Isän hyvyyksiä siinä hetkessä. Toinen parani pääkivusta ja 

ahdistuksesta, joka oli painanut hänen rintaansa. Toinen vuosien tauon jälkeen koki Pyhän Hengen 

voiman. Yksi sai kielillä puhumisen lahjan, jonka jälkeen hän myös osasi tulkata saamansa kielet.  

Jälleen kerran Jumala muistutti meitä, että sillä ei ole väliä, montako henkilöä on koolla, kunhan 

sydän on auki vastaanottamaan! Pioneerityön arkea on se, että monesti ei tiedä tuleeko 

kokouksiin/ tapahtumiin ihmisiä. Joskus petytään, mutta kuitenkin näemme Jumalan työtä 

jatkuvasti. Tahdomme rohkaista teitäkin rakkaat työmme tukijat – kiinnittäkäämme katseemme 

Jumalan töihin. Ei niinkään siihen, montako meitä on tai pettymyksiin, joita välillä koemme. Herra 

on hyvä ja elävä Jumala.  

Tulemme Suomeen lomalle 5. – 31.7. Sen jälkeen vielä pari viikkoa (1.-15.8) kierrämme 

seurakunnissa pitämässä kokouksia ja lisäksi työtoverimme Daniel ja Begoña saapuvat Suomeen 1. 

– 7.8 tutustumaan kotimaahamme. Kaikkia kokouksia vielä ei ole lyöty lukkoon, mutta alustavasti 

ohjelma on seuraava:   3.8 Aura    

   6.8 klo 11 Kangasala +  iltapäivällä  Viiala 

   13.8 klo 15 Valkeakoski  

 Lähetämme täydennetyt tiedot myöhemmin.  

Joka tapauksessa toivomme näkevämme mahdollisimman monet teistä Suomessa olomme aikana! 

Tietysti Daniel ja Begoña toivovat sitä samaa. On hienoa, jos pääset paikalle kuulemaan ja 

näkemään meitä sekä heitä!   

Siunausta ja lämpöä toivomme alkukesäänne!                       Suvi & Tuomas   


