
 
 

Shalom hermanos! 
 
 
 
Rauhaa teille kaikille ja paljon rakkaita terveisiä meiltä täältä Villenasta! 

Kesän aikana on ollut kova meno päällä vaikka meno edelleen jatkuu ja 

syksy tuo tullessaan vielä uusia menoja. Vierivä kivi ei sammaloidu ja se 

pätee myös tähän työhön, on oltava reippaana joka käänteessä ja valmiina 

kaikkeen. Täällä on ollut oikein kuuma kesä ja kuumat ilmat jatkuvat täällä 

varmasti vielä lokakuuhun asti.  

 

Kovan kuumuuden takia, päätimme sunnuntain iltakokoukset pitää kadulla 

koko heinäkuun ajan. Kokoukset aloitimme klo 20:00, eli tuntia 

myöhemmin mitä yleensä. Seurakunnan sisällä oli todella kuuma, joten 

päätimme, että paras vaihtoehto on pitää kokoukset kadulla ja näin ollen 

myös evankelioimme samalla. Idea oli oikein hyvä ja saimme Villenan 

kunnalta muoviset tuolit kokouksia varten. Ei siis tarvinnut seurakunnan 

tuoleja tuoda, joka olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. Omat haasteensa 

oli joka kerta tuoda äänentoistolaitteet ja muut tavarat kokouksia varten. 

Kaikki kuitenkin sujui ongelmitta ja olimme kaikki tyytyväisiä 

lopputulokseen ja kokouksiin.  

 



 
 

Kuvassa näkyy tuolit jotka saimme lainaksi Villenan kunnalta. Kokoukset 

pidimme Pobladossa, missä suurin osa seurakuntalaisistamme asuu ja 

melkein kaikki asukkaat ovat espanjan romaneita.  

 

 

 
 

Katukokouksissa yritimme järjestää aina jotain hieman erilaista ohjelmaa, 

joka herättäisi ihmisten huomion ja toisi mahdollisesti uusia tulokkaita 

kuuntelemaan saarnoja.  

 



 
 

Heinäkuun kokouksissa ylistyslaulut olivat espanjan romani painotteisia, 

sillä suurinosa kuuntelioista oli myös romaneita. Meillä oli oikein mahtavia 

kokouksia yhdessä ja aivan varmasti tulemme tekemään katukokouksia taas 

ensivuonna!  

 

 

 

 

 
 

Saimme Euroopan ruokapankilta suuren määrän ruokaa, yhden päivän 

aikana oli haettava seitsemän tonnia ruokaa. Onneksi Walter Castallasta 

tuli apuun pakettiautonsa kanssa, jotta saimme kaikki yhdellä kerralla 

haettua. Kaiken kaikkiaan ruokaa oli hakemassa neljä pakettiautoa. 

 

 



 
 

Kävimme myös Castallassa saarnaamassa ja laulamassa. Kuvassa 

ylistyslauluja laulaa Eduardo, joka on espanjan romaneita. Eduardo on 

vastuussa iltakokouksien ylistysmusiikista, vielä muutama vuosi sitten 

Eduardo ja hänen vaimonsa myivät huumeita. Annettuaan elämänsä 

Jeesukselle, he ovat olleet aktiivisia seurakunnassa ja tällä hetkellä 

odottavat kolmatta lasta heidän perheeseensä.  

 

 

 

 

 
 

Kotikokouksia emme ole pitäneet nyt elokuussa, sillä monet ovat lomalla. 

Syyskuussa aloitamma taas uusin voimin.  

 

 



 
 

Viime sunnuntain aamukokouksesta kuva. 

 

 
 

 

 
 

Gabriela Venezuelalainen oikein väkevä uskonsisar saarnaamassa, hän on 

oikein auttavainen ja aina valmiina, suuri siunaus meille.  

 

 

 

 



 

Elokuun alussa järjestimme ikäänkuin konferenssin meidän seurakunnassa, 

yhdessä kahden muun seurakunnan kanssa täältä Villenasta. Saimme 

vieraaksi Pastori Epi Limiñana, joka on tunnetttu täällä espanjassa.  

 

 

 

 
 

 

Konferenssi alko perjantaina ja loppui lauantaina, järjestelyissä meni 

muutama päivä sillä ylistys musiikin harjoitteluihin meni päiviä ja tunteja. 

Kaiken kaikkiaan olimme 16 muusikkoa ja laulajaa yhteensä, jaettuna 

kahdelle eri päivälle ja molemmille päiville oli harjoiteltu 6 eri laulua. 

Kaikki meni oikein hyvin, lisäksi seurakunnan keittiöltä pystyi ostamaan 

juotavaa, naposteltavaa ja leivottiin vielä noin 90kpl koravpuusteja 

 

 

 



 
 

 
 

Konferenssi oli kaikin puolin aivan mahtava, seurakunta täyttyi kokonaan 

ja tuolit jotka olimme tuoneet muista seurakunnista tilaisuutta varten tuli 

tarpeen.  

 

 



 
 

Sunnuntaisin aamu kokouksien jälkeen syömme yhdessä, yleensä ruokana 

on paellaa. Nyt olemme miettineet muita mahdollisia ruokia joita voimme 

valmistaa sunnuntaisin. Suunnittelemme pitävämme ensi kuussa yhden 

päivän jolloin kaikki saavat valmistaa ruokaa omasta kotimaastaan, sillä 

seurakunnassamme on monta eri kansalaisuutta.  

 

 

 

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. Meillä 

on myös tulossa kastejuhla ja pyytyäisin rukousta kaikkien kasteelle 

menevien puolesta.  

 

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) 


