(17.juli 2010)

Rapport fra Volodja
Tusen takk for støtte til Leirer og til vår familie!
Vi har solgt Renaulten vår. Den begynte å bli dårlig.
vi har lånt litt penger til å kjøpte en Toyota. den er 10
år gammel og har kjørt 240.000 km. Den ser ut
veldig fint. Det er en litt større bil. Jeg tenker å kunne
kjøre litt folk for å ha litt inntekt til familien.
Her er litt om vår virksomhet:
Det er en glede å tjene Herren Jesus. I det jeg
forkynner Kristus, blir livet mitt annerledes. Han
hjelper meg å se prioriteringen av tingene i livet.
Jeg reiser en god del. For en måned siden ble jeg
invitert til en ungdomskonferansen. Det var samlet
ungdommer fra forkjellige fylket. Tema jeg talte over
var *Ansikt til ansikt med Gud*. konferansen varte
hele dagen. Det var mange samtaler og bønn med
ungdommen. Etter innbydelsen kom det fram sjeler
som ville fornye sitt liv med den Levende Kristus.
Neste dag forkynte jeg i hovedmenigheten i denne
byen. etterpå besøkte vi en familie og hadde fine
samtaler der.
For ikke så lenge siden fikk jeg flere telefoner fra en
pastor fra et annet fylket, han ville at jeg skulle preke
i hans menighet. jeg ba over dette og reiste. Det var
et mektig møte. Mange folk hadde lengsel etter
Herrens kraft. Vi ba for dem og de har takket så mye
for besøket. Etter møtet samlet pastoren
ungdommene og jeg underviste dem og vitnet til dem
om Herrens forvandlende kraft.
Ellers er det mye besøk til de mindre menighetene.
jeg reiser av og til med en sanggruppa. det er 9
damer (Irina er med også) som synger uten
instrumenter. De synger helt fantastisk.
Jeg er forsatt involvert i menigheten min. Jeg talte på
pinsedagen om Herrens kraft i de kristne folk. I dag
skal jeg på eldstemøte. Vi forbereder alt til dåp. Det
blir rundt 30 stykk som vil døpe seg.
Jeg besøker en familie hvor det er en jente som sitter
i rullestol. Vi hadde en fisketur med dem. det var stor
glede for henne å være ute i naturen. Før levde hun
på et barnehjem. hun var lite ute. En familie tok seg
av henne. det er fint å hjelpe folk.
Vi prøver å hjelpe gatebarn også. Sammen med en
menighet gav vi middag til 20 gatebarn.

Vi forbereder oss til sommerleieren. det var en dag
hvor jeg hadde kjørt 65 mil på en dag i
forberedelse til leieren. Til sommeren blir det også
en ungdomsleier. De vil også at jeg skal forkynne
for dem.
Min sønn Roman er flink til å lese dikt. Han er med
mikrofonen
Markus, Roman, Iryna og jeg takker alle dere som
støtter oss!!
vi ønsker dere god sommer og mange gode
opplevelser med Herren!!
hilsen Volodja

