
Hyvää juhannusta ja kesää! 

 

Tätä kirjettä kirjoittaessa pihalla on yli 30 lämmintä, joten voi kait hyvällä syyllä todeta kesän 

saapuneen Sabiin. Ilmojen vaihtelevuus onkin ollut yleinen ihmettelyn aihe, mutta eiköhän lämpötilat 

nyt pysy päälle 20 seuraavat pari kuukautta! Juhannuksen vietto on jo Suomessa hyvässä käynnissä 

ja mekin yritämme virittäytyä tunnelmaan täällä. Välillä virittäytymistä todella tarvitaan, koska niin 

erilaiset tavat täällä ovat. 

 

Tiiviin ja myös kiireisen kevään jälkeen olemme saaneet elää hieman seesteisempää aikaa. Se on 

tehnyt erittäin hyvää, koska olemme pystyneet pitämään välillä kaksi vapaa päivää peräkkäin. Noiden 

vapaahetkien koittaessa olemme ehtineet käymään jo vähän muuallakin kuin Huescassa tai 

Zaragozassa. Tämän kuun alkupuolella kävimme viettämässä hääpäivää Getaria nimisessä pienessä 

kalastajakylässä Baskimaan puolella. Oli hieno ja 

mielenkiintoinen reissu kaikin puolin. Tuntui kuin 

olisimme olleet ulkomailla, koska ihmiset puhuivat 

tuolla seudulla euskeraa, joka on baskien oma 

kieli. Tuon reissun aikana tuli heitettyä myös 

”talviturkki” Atlantin aaltoihin.  

 

Toukokuu Sabin srk:n suhteen oli 

mielenkiintoinen. Seurakuntalaisten aktiivisuus oli 

heikkoa, mutta samaan aikaan srk:ssa on käynyt 

puolen tusinaa uutta kasvoa, josta kiitämme Herraa. Kaikki näistä uusista ihmisistä ovat tunteneet 

olonsa hyväksi ja sanonut tulevansa uudestaan. Seurakuntaan tulossa esteenä voivat olla kovin 

epäsäännölliset työrytmit (nyt turistikausi Espanjassa) ja iltavuorot.  

 

Olemme saaneet asettaa työhön Sabin ensimmäisen vastuuhenkilön, kun Ximena siunattiin 

rahastonhoitajaksi. Hän otti työn iloiten vastaan ja on 

alkanut toimittaa tehtäviään kiitosmielin. Iloiseksi 

yllätykseksemme on pyhäkoulutyöhönkin 

ilmoittautunut kaksi halukasta, joten saamme myös 

kauan kaivatun lastentyön käyntiin ehkä jo 

heinäkuussa. Kesäkuun aikana olemme havainneet 

ihmisten aktivoitumista srk:n toiminnan suunnittelussa 

ja osallistumisessa, joskin halukkuus lähteä esim. 

kaduille evankelioimaan on vielä ollut vähäistä. 

 

Viime viikonloppuna saimme mieluisia vieraita 

Alicanten suunnalta. Pastori Walter Morales, 

joka oli reilu vuosi sitten Suomessa 

vieraanamme, tuli yhdessä hänen seurakunnan 

vanhimman, Marion, kanssa käymään 

vieraanamme. Kolmen päivän ”pikavisiitin” 

ohjelmaan kuului kokoukset Huescassa ja 

Sabissa, kadulle menoa sekä hieman myös 

”turismia”. Huescan, kuten Sabinkin kokouksessa 

sanoma kosketti kuulijoita ja ihmisiä tuli esille 



pyytämään rukousta. Jumala vastasi rukouksiin, kuten Hänellä on tapana, ja kosketti ihmisiä. Sabin 

kokouksessa mukana olleet kaksi ensikertalaista olivat hieman ihmeissään, että mitä tämä tällainen 

rukous on, kun eräskin kaatui hengen vaikutuksesta maahan ja jäi sinne vapisemaan. Eivät kuitenkaan 

pelästyneet niin pahasti, että karkuun olisivat lähteneet. :) Onneksi Jumala on antanut meille 

voimallisen aseen nimeltä rukous, sillä siinä on voimaa, joka murtaa kahleita ja sen kautta Herra 

toimii!!! Muistakaamme siis saattaa kaikki asiat rukouksessa, kiitoksen kautta, Hänelle tiettäväksi! 

 

Saimme olla myös rukoilemassa 

yhdessä kaikkien Espanjan 

seurakuntien kanssa tämän maan 

puolesta España oramos por ti! -

tapahtumassa  (= Espanja, 

rukoilemme puolestasi!). 

Espanjassa kaikki evankeliset 

seurakunnat rukoilevat tiettynä 

päivänä yhdessä. Jokaisen 

provinssin pääkaupungissa 

seurakunnat kokoontuvat yhteen 

rukoilemaan. Sabin väki kokoontui Huescaan, jossa sitten rukoilimme tämän maan puolesta. Ennen 

tapahtumaa olimme kuitenkin Sabin kaduilla jakamassa trakuja ja rukouslappuja. Monet ihmiset 

totesivat keskusteltuamme heidän kanssaan, että Espanja totisesti tarvitsee rukousta.  

 

Kesää on ehtinyt kulua jo tovi ja kohta pääsemme viettämään lomaamme, joka ajoittuu elokuulle. 

Tulemme Suomeen elokuun alussa ja palaamme takaisin syyskuun alku puolella. Elokuun lopulla ja 

syyskuun alussa teemme sitten seurakuntakierrosta kokouksien merkeissä, joten tervetuloa 

kuulemaan tuoreet terveiset. Laitamme tietoa näistä kokouksista heinäkuun lopulla ennen Suomeen 

tuloa.  

 

Talvella rukoilimme ja pohdimme, että kuka meitä voisi tuurata lomiemme ajan, koska emme 

halunneet kuormittaa jo valmiiksi täystaakoitettua Huescan pastoripariskuntaa, emmekä myöskään 

laittaa seurakunnan ovia kiinni. Saimme sydämellemme pyytää Joel Viljasta tänne meitä tuuraamaan 

ja hän ilmoitti jo hyvissä ajoin, että onnistuu. Joel on pitkän linjan lähetti/pastori, jolla on 

vuosikymmenien kokemus lähetystyöstä, niin Etelä-Amerikasta kuin Espanjastakin. Tällä hetkellä hän 

palvelee Porin Lähetysseurakunnassa. Teet hyvin, kun muistat niin Joelin jaksoa täällä, kuin meidän 

lomaa ja srk-vierailuja Suomessa.  

 

Rukous/kiitos aiheita: 

Niurca: Edellisessä kirjeessä pyysimme rukousta hänen puolestaan. Hänellä on monenlaista sairautta 

ja ongelmaa elämässään. Hän oli miltei koko toukokuun kotioloissa korkean kuumeen ja erilaisten 

tulehduksien takia. Nyt hän on jo paremmassa kunnossa ja päässyt tilaisuuksiinkin.  

Rukoilkaa, että Pyhä Henki saisi antaa rohkeutta ja voimaa Sabin pienelle ryhmälle evankeliointiin. 

Kiitetään Alicanten ystävien vierailusta. 

Kiitetään terveydestä ja huolenpidosta. Meillä kummallakin oli pahat allergia oireet päällä jonkin 

aikaa, jotka haittasivat jo työkykyä, mutta Herra vastasi ja antoi oireiden loppua! 

 

Siunaus terveisin: Pukariset 


