
Marraskuun terveiset Espanjasta 

Kuukausi on alkanut niin siunatusti, 
että sydän on riemua täynnä. 

Kävimme pitkästä aikaa 
vuoristokylällä Viteksessä   Pe- La  1-
2.11 ( 240 km),jossa on muutama 
uskova, ja pidimme siellä kokouksen, 
ja ihmeeksemme tupa tulikin 
täyteen väkeä ,ja nuoret miehet 
kuuntelivat hiljaa ,kun Antonio veli 
kertoi miten oli päässyt huumeista 
vapaaksi, lauloimme ja todistimme 

Jumalan voimasta. Ja ilmapiiri oli avoin ja 
vapaa. 

 

Su 3.11 meillä oli erityinen juhlapäivä, ensin 
aloitimme kokouksella, sitten kastehetki, jossa 
2 jälleen kastettiin, ehtoollinen, Agape-
ateria(aina ehtoollisen jälkeen)  ja oli 
ulkopuolisia paljon mukana, ja tuon Aterian 
yhteydessä Jeesus antoi elämansä 
Jeesukselle!!!!!!!!!! 
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Hän on espanjalainen mies jonka nimio on Jesus ,ja itkien halusi tulla uskoon… voi sitä 
riemua. Vaikka meillä menikin yht 7 h  kirkolla ,ja väsyneinä tultiin kotiin, niin en voinut 
olla hymyilemättä ja hokematta, Jeesus ,sä van oot niin mahtava, niin rakastan sua!!!!! 

 

Tiistain ja keskiviikon rukouskokoukset ovat ollet myös aivan ainutlaatuisia, ihmiset 
tulevat kaipaavina ja janosina jaHerran Henki tietysti koskettaa kuten Sana lupaa, ja 
niissä on alkanut käydä aina enemmän ja enemmän väkeä…  Meillä on avoimallinen 
Herra. 

 

Perjantain raamattutunnit kiinnostavat myös monia ,ja on halua oppia 

Lisää Raamatusta. Joten vuorottelen opetuksessa Ilpon ja Miikan ja Antonion kanssa. 

 

Nyt valmistelen seuraavaa Kairosreissua, sillä lähdemme Ilpon kanssa jälleen Orenseen 
(1000 km)  valmistelemaan uusia fassareita, siellä on n 10 henk odottamassa 
fasilitaattori koulutusta.  

Ja tammi-helmikuussa meillä on tässä Pilar de la Horadadan ja San Javierin kanssa 
yhteinen kurssi, johon on jo lähes 20 ilmoittautunut. 

 

Jupí-kuoro myös harjoittelee tiheään, kun paljon on vielä hiomista  

Joulukuun ensimmäisen viikon äänitykseen. Joten lauantait olen siinä kiinni. 

 

Aloitin niin innolla kertoilla viimepäivien kuulumisia, että unohdin kertoa että saimme 
olla mahtavilla lähettipäivillä 
jälleen,tällä kertaa Itävallassa. 
Siellä saimme keskustella asioista 
jotka ovat viime päivinä Mieltä 
askarruttaneet, ja saimme 
rakentua ,olla yhdessä. Todella 
olemme kokeneet nämä päivät 
itellemme tosi tärkeiksi.Meitä oli 
siellä espanjasta iso edustus. 

 

Huotarit ovat nyt asumassa talossa ,jossa Pesoset ennen asuivat, mutta nyt paljastui 
että talon “omistaja”jolle vuokrarahat ovat Pesosten aikanakin menneet, ei olekaan 
omistaja, vaan talo on tullut pankin omistukseen maksamattomien laskujen vuoksi jo 
muutama vuosi sitten, nyt kuitenkin Huotarit voivat asua siinä maaliskuun loppuun asti. 
Ei. Heillä ole ollut helppoa taloasioden kanssa täällä espanjassa. Mutta me iloitsemme 
heidän niin positiivisesta asenteesta ja kärsivällisyydestä ,sellaiset pärjäävät täällä… liian 
kiree pipo tekee elämästä vaikeaa. 
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Tässä kirjeessä on paljon kiitosaiheita, mutta jätän teille myös rukousaiheita 

- Yupí-kuoron äänitys 

- Uudet uskoontulleet 

- Irmelin terveys (rytmihäiriöitä on ollut paljon) 

- Monet uskovat ovat ilman työtä, että Jumala avaisi ovia 

- Tulevat Kairoskurssit 

 

Kiitos kun kuljette rinnallamme ,niin me jaksamme kulkea näiden ihmisten rinnalla 
täällä 

 

Kiitolliset Immi ja Ippi 

 

 

 

 

 

 

 

 


