
 

Paz del señor 

 

 
Matteus 4:4 “ On kirjoitettu: ‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, 

 vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. “ 

 
 
 
Jumalan rauhaa teille kaikille, meiltä täältä Villenasta. On aika kertoa 

kuulumisia miten meillä on lähtenyt täällä vuosi alkuun. Elokuussa, heti 

vuoden alettua aloitimme 21 päivää kestävän paaston, johon osallistui suurin 

osa seurakuntalaisista. Teimme Danielin paaston, eli söimme pelkästään 

hedelmiä ja vihanneksia nuo 21 päivää. Paasto oli todella hyvä tehdä, silla 

se todellakin auttoi, että moni seurakuntalainen tuli lähemmäksi Jumalaa. Se 

luo myös paljon yhteishenkeä, seurakuntalaisille. Koronan suhteen alkaa 

täällä jo helpottamaan, sillä ennen pääsiäistä loppuu kasvomaskien 

pakollinen käyttö sisätiloissa. Noin muutenkin kaikki jotka ovat nyt 

hiljakkoin korona tartunnan saaneet ovat sairastuneet hyvin lievästi, kiitos 

Herralle. 

 

 

 

 



 
 

Kerran kuussa pyydämme vierailulle Pastorin jostakin toisesta 

seurakunnasta, tällä kertaa saimme vierailun Elche nimisestä kaupungista, 

joka on ihan Alicanten vieressä. Saimme kuulla todella hyvän saarnan, joka 

tuli tarpeen jokaiselle seurakuntalaiselle.  

 

 

 
 

Yllä olevassa kuvassa, olemme re-encuentrossa, eli ikään kuin loppu 

koulutuksessa, tulevia koti-kokouksien vetäjiä varten. Tulemme 

seurakuntaan klo 8 aamulla ja olemme siellä koko päivän. Ensi kuussa alkaa 

tuo koulutus alusta, kaikille halukkaille vaikka eivät kaikki heti koulutuksen 

päätettyä aloita kokouksien tekoa. Kaikki tämä on prosessi, joka saattaa 

kestää riippuen ihmisestä, kuitenkin näitä koti-kokouksien vetäjiä tarvitaan 

koko ajan vain lisää.  



 
 

Helmikuussa meillä piti kiirettä, eri kokoontumisien kanssa ja tulevan 

suunnitttelussa. Kuvassa on kaikki jotka käyvät vierailulla näissä eri koti-

kouksissa joita pidetään, ja olemme siellä tukena jos tulee jotain kysyttävää 

tai jos on vaikeita asioista käsiteltävänä. Yleensä sunnuntaisin, emme meinaa 

päästä kotiin lainkaan kokouksen jälkeen koska kaikki haluavat tulla 

juttusille. Haluammekin auttaa ymmärtämään, että ei kaikkien tarvitse aina 

mennä Pastorin juttusille, vaan meillä on hyvä työryhmä joka on valmiina 

auttamaan ja tukemaan kaikessa tarvittavassa, asian vakavuudesta riippuen, 

toki mennään Pastorien ja vanhemiston luo.   

 

 
 

Tässä on minun ryhmäni koti-kokouksien pitäjät ja heidän tukena olen 

kaikessa, missä vain on tarve ja käyn heidän kokouksissa vierailulla. Kuvasta 

puuttuu vielä kaksi, koti-kokouksien pitäjää, jotka eivät päässeet tulemaan 

meidän yhteiseen kokoukseen jossa käymme eri asioita läpi.  

 



 
 

Kuvassa on yhden kolumbialaisen sisaren koti-kokous. 

 

 

 
 

Aloitimme pienen remontin, seurakunnassa. Halusimme laajentaa Alttaria, 

silla se kävi meille pieneksi. Monta vuotta rukoilimme isomma ylistys 

ryhmän puolesta ja nyt kun on muusikoita ja laulajia niin emme mahdu enää 

kaikki sinne yhdessä. Siispä aloitimme yhdessä seurakuntalaisten kanssa 

Alttarin suurentamisen.  

 



 
Siinä reippaana tyttönä irrottelen vanhan Alttarin seinää. 

 

 
Tässä kuvassa on meidän seurakuntalaisen perhe, kuvassa on isä, hänen 

kaksi poikaansa ja tyttären mies. Lisäksi tikapuilla on yksi seurakuntalainen 

joka on alkanut ottamaan vakaita askelia Jumalan suuntan. Hän ja tämä perhe 

olivat joka päivä auttamassa ja rakentamassa Alttaria. He ovat alan 

ammattilaisia, tekevät rakennustöitä työkseen ja kaikki tämä mitä he tekivät, 

oli täysin heidän sydämestään eivätkä ottaneet maksua.  

 



 

 

 
 

 

 

Maalaustyöt ovat vielä kesken, mutta on ihana kuulla miten moni on jo 

ilmoittautunut auttamaan maalaamisessa, myöskin ammattilaisia. Tämä 

remontti on myös tuonut lähemmäksi seurakuntalaisia ja kohentanut 

yhteishenkeä.   
 

Kaikki on jatkunut kuten aina, eli tiistaisin meillä on rukouskokoukset ja 

torstaisin Raamattu tunnit, sunnuntaisin meillä on kaksi kokousta, yksi 

aamulla klo 11 ja yksi illalla klo 19:00. Olemme saaneet yhden 

seurakuntalaisen Yecla nimisestä kylästä, jossa on mahdollisesti kahdeksan 

muuta jotka haluavat myös tulla seurakuntaan. Rukoillaan näiden uusien 

seurakuntalaisten puolesta, niin läheltä kuin kaukaa, että he vahvistuvat 

uskossaan ja yhteydessä Jumalaan.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Haluaisin näin lopuksi kiittää kaikista rukouksista ja jos vain voitte jatkaa 

rukouksia seurakunnan puolesta, erityisesti taloudellisesta puolesta ja näiden 

kotikokouksien pitäjien puolesta ja että saisimme heitä lisää. Me muistamme 

Suomea, Ukrainaa, Eurooppaa ja koko maailmaa myös rukouksin näinä 

vaikeina aikoina. Olkaa kaikki rakkaat oikein siunattuja Jeesuksen 

Kristuksen nimessä! Isot halaukset meiltä täältä Villenasta! 

 

Kuten aina, laitan kirjeen loppuun myös meidän yhteystiedot jos saat 

sydämellesi antaa meille kannatusta rukouksen lisäksi tänne Villenaan. 

 

 

 

Saaja : Iglesia Evangelica de Villena 

Sähköposti: samu_leader@hotmail.com 

Pankki BBVA tilinumero: ES700 1820 1264 6020 1639 983 

Viite: Donacion  Samuel Rodriguez 

 

(Monesti tehtäessä tilisiirto ulkomaille, pankki usein kysyy saajan koti 

osoittetta, osoitteemme on: Partida prado de la Villa numero 42, 

Postinumero 03400 Villena, Alicante Spain) 

 


