“Rakkaus ei koskaan häviä..”
1 Kirje korinttialaisille 13:8

Hei kaikki rakkaat uskon siskot ja veljet! Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, niin täällä
on ollut rakkautta ilmassa. Samuelin pikkuveli Daniel, joka täälläkin on käynyt
vierailulla monesti, meni naimisiin viikko sitten. Kaiken tavallisen hulinan lisäksi,
häistä koitui vähän lisää menoa ja kiireitä, jonka takia kirjeen kirjoittaminen on
viivästynyt. Samuel sai suuren kunnian toimia hääseremonian pastorina ja saattaa
avioon oman pikkuveljensä ja Juhani poikamme sai viedä sormukset alttarille.

Juhani kuvassa keskellä pikkuserkkujensa kanssa
Täällä on kesä alkanut kivasti ja olemme aloittaneet “encuentrojen” kanssa (joka on
ikäänkuin kurssi tuleville solun vetäjille). Yleensä me pidämme ne syksyllä, mutta
koronan takia emme ole sitä voinut tehdä ja näin ollen pidämme ne nyt. Solut ovat
lähteneet kasvuun ja tarvitsemmekin paljon solun vetäjiä.

Äitienpäivänä valmistimme ruusut jokaiselle äidille. Palkitsimme äidit, joilla oli eniten
lapsia, vanhimman äidin ja äidin joka oli kaikista nuorin.

Sunnuntai aamun kokous

Kahvilassa on mennyt vaihtelevasti, joskus on päiviä jotka ovat parempia ja toisinaan
on päiviä jolloin ei ole asiakkaita lainkaan. Tarkoituksena on kerätä omaa pakettiautoa
varten, jotta saamme haettua ruoka-avun. Tähän asti olemme vuokranneet pakettiauton,
mutta jos meillä olisi oma auto, niin saisimme paremman ruoka-avun. Syy on siksi, että
ruokapankilta joskus ilmoittavat samana päivänä, että on haettava ruokaa ja näin ollen
emme saa vastaanotettua kaikkia ruokia jotka olisivat tarpeen. Pyytäisinkin tästä johtuen
rukousta, jotta saisimme oman pakettiauton.

Joka torstai kun on Raamattutunti, Samuel pitää lapsille oman Raamattutunnin, jotta
kaikki vanhemmat voivat opiskella kaiksessa rauhassa. Vanhemmat ovat kertoneet, että
lapset odottavat aina innolla torstaita.

Nyt lauantaina, ja kesän tullen järjestämme evankeliointi tilaisuuksia romani korttelissa
nuorten kanssa. Viime kesänä tuo evankeliointi oli oikein hyvä idea ja sitä kautta
saimme voitettua uusia ihmisiä Jeesukselle. Pyytäisimme myös rukousta näiden
evankelioimis tilaisuuksien puolesta.

Kiitos kun olette jaksaneet muistaa rukouksin ja jos vain mahdollista niin
muistakaa toki jatkossakin, se on meille todella tärkeää etenkin nyt näinä
vaikeina aikoina ja me muistamme myös Suomea ja teitä kaikkia
rukouksin. Paljon siunausta teille kaikille täältä Villenasta!
Laitan kirjeen loppuun myös meidän yhteystiedot jos saat sydämellesi
antaa meille kannatusta rukouksen lisäksi tänne Villenaan.
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