
     Hyvää alkanutta vuotta 
 
Toivottavasti vuotesi on alkanut hyvin. Olemme kuulleet, että viimeinkin talvi on saapunut Suomeen. Meillä 
myös on ollut ”talvisia” kelejä; vuoroin sataa vettä ja vuoroin lunta. Lumi tosin sulaa pois jo samana 
päivänä. Vuoret ovat kuitenkin saaneet valkoisen kuorrutteen, joka kestää varmasti kesään saakka. 
 
Meillä tämä vuosi on alkanut pienin askelein hyvän syyskauden jälkeen. Lumi on tullessaan tuonut turistit ja 
sen myötä myös työpaikkoja seurakuntalaisille. Tämän takia seurakunnassa on joulujuhlan jälkeen ollut 
hiljaista. Sama ilmiö tapahtuu kesällä. Töitä on paljon, niin aikaa ei ole enää seurakunnalle. Joten tuntuu, 
että työ Sabiñánigossa on soutamista ja huopaamista: välillä kaikki on kokouksessa ja joskus varatuoleja 
pitää etsiä takatilasta ja välillä taas meitä on neljä ihmistä koolla. Herra on kuitenkin uskollinen ja vaikka 
jälleen on vähän ihmisiä kokouksissa, olemme saaneet kokea Herran läsnäoloa ja hyvyyttä.  
 

Joulujuhlassa oli melkein koko väki koolla ja joitakin 
uusiakin. Ohjelmassa oli tyttöjen tanssiesitys, Alejandran 
puheenvuoro, Suvin puhe, lasten lahjojen saaminen sekä 
jokaiselle srk:n perheelle annoimme joulukorin, jossa oli 
jotain pientä joulupöytään. Saimme nauttia hyvästä 
juhlasta kaikki yhdessä. Lisäksi paikalle uskaltautui 3 
ensikertalaista nuorta poikaa. Tosin sen jälkeen he eivät 
ole enää uskaltautuneet, mutta rukous jatkuu heidän 
puolestaan.  
 
 

Nuorten iltoja olemme jälleen yrittäneet käynnistää. Ensi kerta oli joulukuussa ja se oli menestys. Omia 
nuoria oli noin 10 ja Huescasta tuli vielä noin 20 nuorta päälle, joten alku oli lupaava. Nyt tammikuussa 
päätimme järjestää vuorostamme nuorten vierailun Huescaan, mutta lopulta Sabista ei yksikään nuori 
lähtenyt. Myöhemmin kuulimme, että osa nuorista oli 
mennyt mieluummin ”juhlimaan” kuin lähtenyt 
nuorten iltaan. Katsotaan nyt sitten, miten nuorten 
iltoja jatkamme.  
 
Viime kirjeessä mainitsimme Ranskan lähellä olevista 
2 kylästä tulleista uusista uskovista. Iloitsemme, että 
e.va.nkeliumi etenee myös noihin kyliin. Uuden 
vuoden jälkeen Formigal -nimisestä kylästä tuli 
espanjalainen ravintoloitsija Silvia kokkinsa kanssa 
kokoukseen, ja sanoi, että kokki oli antanut elämänsä 
Je.e.sukselle joululoman aikana. Olemme iloinneet 
tästä Ros-nimisestä miehestä! Kiitos Ju.mal.alle sielujen pelastuksesta! On hienoa saada näitä iloisia 
yllätyksiä! 
 
Tämä uusi vuosi vaikuttaa etukäteen mielenkiintoiselta. Nimittäin omat vastuumme on laajentumassa 
Espanjan lähetyskentällä. Me aloitamme Espanjan maakoordinaattoreina maaliskuusta lähtien. Emme vielä 
tiedä aivan yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea uusi vastuu pitää sisällään, mutta kuten nimikekin jo kertoo, 
olemme koordinoimassa FIDAN suomalaista lähetystyötä Espanjassa. Helmikuussa saamme perehdytyksen 
työhön. Tässä pieni ote, jonka Riku Turunen on kirjoittanut infoten muita Euroopan lähettejä: 
 
“Euroopasta on tullut Fidan suurin alue työntekijöiden määrässä. Se tuo Euroopan alujohdolle uusia haasteita selviytyä 

kasvavasta työmäärästä. Avuksi on otettu maakoordinaattorit. Espanja: Tuomas ja Suvi Pukarinen 1.3.2018 alkaen.” Myös 

Keski-Eurooppaan on valittu omat koordinaatit.  
 



Lisäksi olemme jo pidempään olleet halukkaita laajentamaan työtä Jacaan. Nyt olemme kysyneet erästä 
tilaa vuokrattavaksi, mutta vastausta emme ole vielä saaneet. Tällä viikolla olemme menossa Huescan 
pastoreiden kanssa Jacaan rukoilemaan ja tapaamaan yhtä kontaktia. 
Mielenkiintoista on, miten asiat etenevät. Pyydämme edelleen rukousta 
Jacan puolesta! 
 
Rukousta pyydämme myös kuubalaisen Henryn ja hänen äitinsä 
puolesta. Hänen äitinsä potkaisi poikansa ulos asunnostaan uuden 
vuoden yönä. Hänelle yritettiin löytää yöpaikkaa, mutta se ei hänen 
tilanteessaan ollut helppoa. Lopulta hän majoittui meillä, 
työnantajallaan ja kaupungin turvakodissa. Nyt hän on päässyt taas 
jonkinlaiseen sopuun äitinsä kanssa, mutta yritämme edelleen löytää 
hänelle uutta pysyvää kotia ja auttaa saamaan paperiasiansa kuntoon.  
 
Lopuksi haluamme rohkaista kertomalla kiitosaiheen eräästä perheestä, 
jossa Jum alan työ on saanut upeita asioita aikaan. Olemme pyytäneet 
monesti rukousta tämän asian puolesta, joten on mahtavaa jakaa tämä 

kiitosaihe. Olemme jo 
kuukausia kulkeneet tiiviisti 
yhden perheen vierellä 
kuunnellen, rukoillen ja auttaen 
missä milloinkin. Nainen oli 
kovissa vihollisen kahleissa, 
joihin liittyi 
anteeksiantamattomuutta, jonkinlaisia kirouksia ja entisen elämän 
taakkoja. Tilanne pääsi jo niin pahaksi, että välillä nainen oli 
ajatellut riistää itseltään hengen. Yölliset pahan ”ilmestykset” ja sen 
läsnäolo saivat aikaan pelkoa ja epäjärjestystä kotioloissa ja 
muussakin elämässä. Tilanne oli todella huono.  
 
Alku syksystä aloimme kokoontua tuon perheen kanssa tiiviimmin 
naisen avopuolison pyynnöstä. Aikaisemmin tämä mies oli ollut 
haluton ottamaan kontaktia pastoreihin, mutta kun hätä kasvoi 
tarpeeksi kovaksi, niin hän halusi pyytää apua. Raamatun mukaan 
Juma la ei käännä selkäänsä Häntä etsivälle eikä tässäkään 

tapauksessa tapahtunut poikkeusta. Nainen pääsi täyteen vapauteen kaikista häntä sitoneista ja 
ahdistavista asioista. Nyt hän todistelee muille siitä vapaudesta, johon Jee sus hänet vapautti. Katkeruus 
lähti, kiroukset katkesivat ja vapaus koitti. Tämän seurauksena ilmapiiri perheen yllä muuttui. Niin muuttui 
syksyn mittaan myös avopuolison sisin ja hän on jo lokakuun lopusta asti ollut melko aktiivinen osallistuja 
seurakunnassa ja tullut Juma lan kohtaamaksi. Viikkojen kuluessa on ollut ilo seurata tämän perheen 
eteenpäin menoa. On ollut mahtavaa nähdä, miten Herra on aukaissut heille ovia, kun ovat alkaneet 
toteuttaa Hänen tahtoa elämässään. Olemme saaneet iloita heille auenneista työpaikoista, johdatuksesta 
eri asioissa ja etenkin siitä, että ovat menossa lähiviikkoina naimisiin. Mitä muuta voisimmekaan todeta 
kuin kiitos Jee sus. Kiitos teille ystävät kun olette rukoilleet tämän perheen puolesta. Jatkakaamme edelleen 
sitä! 
 
Haluamme toivottaa sinulle oikein hyvää tätä vuotta ja kiittää esirukouksistanne, jotka kantavat. Tietäen 
sen, että työtä on paljon, mutta työmiehiä vähän, haluamme myös haastaa sinua rukoilemaan, että Herra 
lähettäisi ja nostaisi lisää työmiehiä tänne Aragonin alueelle työskentelemään.  
 
Siunauksin   
Pukariset 

Rekvisiittaa sunnuntain 
teemakokoukselle! 

Tumppi nauttii täysin 
siemauksin talvesta!!! 


