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Toukokuun terveisiä
Mitä kuuluu? Miten jakselet?
En tiedä, minkälaisia viestimiä, kanavia ja ohjelmia sinä olet seurannut
korona-ajan keskellä. Toivottavasti olet löytänyt hyville lähteille. Minun
on tullut katsottua muun muassa Inkerin kirkon tapahtumia heidän
facebook-seinältään sekä youtubekanavalta. Sieltä muun muassa
sunnuntaisin on tullut suomeksi tulkattu jumalanpalvelus sekä yhteinen
rukousilta. Ilo on ollut huomata, että monet muutkin ovat näihin
osallistuneet. Digiloikka on tuonut rohkaisevaa ja puhuttelevaa Sanaa
kotisohville.
Venäjälläkin koronarajoituksia on alettu purkaa, mutta ohjeet
vaihtelevat paljon paikkakunnittain. Pietarin alueella kaupungissa ei
vielä saa kokoontua kirkkoihin yhteen, mutta maaseudulla se on
mahdollista. Viime viikolla Novosibirskissa ei vielä ollut annettu
virallista lupaa kokoontua. Pienellä porukalla siellä on kokoonnuttu ja
saarnoja on voinut seurata netin välityksellä. Huomenna siellä alkaa
myös naisten raamis zoomin välityksellä. Tähän olisi tarkoitus itsenikin
osallistua. Toivottavasti jokainen saisi tulla tavalla tai toisella
hengellisesti hoidetuksi tässä pitkittyneessäkin tilanteessa.
Tänään kuulin ensimmäisistä venäläisistä tutuista, lääkäriperheestä,
joka on sairastunut mahdollisesti koronaan. Muistetaan heitä
rukouksin. Timur, kirkkoherra kertoi, että muuten seurakunnassa
ollaan oltu terveitä, vaikka muuten on kuulostanut, että korona on nyt
vasta oikein leviämässä Venäjällä. Muistetaan naapurimaan tilannetta.
Kuulin myös, että koronan ja sen myötä tulleen öljykriisin vuoksi
monet ovat menettäneet työpaikkojaan ja monella on nälkä. Ennen
koronaa kuin jo aavistaen tulevaa Aarre-piispalle oli tullut ajatus
perustaa seurakuntaan ruoka-apua vähävaraisille. Nyt seurakunta on
saanut olla tälläkin tavalla osoittamassa rakkautta.

Rukousaiheita
-Rukoillaan kaiken toiminnan
puolesta Novosibirskissa.
Rukoillaan, että se saa hoitaa
ja tavoittaa.
- Pyydetään jaksamista, iloa ja
luovia tapoja poikkeusolojen
keskelle.
-Rukoillaan edelleen
varjelusta taudilta ja sairaille
parantumista.
- Jeesuksen siunaavaa
läsnäoloa meille jokaiselle

Kiitosaiheita
-Monet mahdollisuudet, joita
on näin korona-aikanakin.
Rukoillaan, että ne saavat
edelleen siunata.
-Kevään kauneus. Jumala luo
uutta.

"Katso, minä luon uutta,
nyt se puhkeaa esiin,
ettekö huomaa?",
Jes. 43
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Kevään kuvia ja kuulumisia
Olen tänä keväänä
saanut katsella
joutsenlampea
päivittäin oikeiden
joutsenten
esittämänä.
Venäjällä pääsin
muutaman kerran
seuraamaan
ballerinojen
versiota
joutsenlammesta.
Olen tosiaan ollut nyt kotimaisemissa, eikä Venäjälle ole vielä välleen
menemistä. Koronan tilanteesta on vaikea sanoa ja rajatkin Venäjälle
tulevat olemaan varmaan vielä pitkään kiinni. Teimme hiljattain
päätöksen, että katsomme kokonaistilannetta elokuussa lomien
jälkeen. Tässäkin tapauksessa mahdollista lähtöä ajatellaan vasta ensi
vuoden puolelle. Elämä on nyt siis vähän odottelua ja kyselyä, miten
kaikki järjestyy eteenpäin. Kiitos jos rukoilet selkeyttä ja johdatusta
näihin vaiheisiin ja tulevaisuuden suhteen.

Rosoisen keskellä
pysyvää
Yhden perheen rosoisella seinällä
Siperian kylässä näin kerran lasten
tekemän ristin. Se puhutteli. Ajattelin
sitä, miten Jeesus tulee kaikenlaisiin
olosuhteisiin, risaisiin ja rosoisiin
tilanteisiin ja sotkuisiin ja tahraisiin
sydämiin. Hänen rakkautensa myös
kaikenlaisissa tilanteissa.
Roomalaiskirjeen kohta on puhutellut ja
lohduttanut myös näinä korona-aikoina
ja omissakin tilanteissa:
Sillä minä olen varma siitä, ettei
kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä
henkivallat, ei nykyiset eikä
tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä
syvyys, eikä mikään luotu voi meitä
erottaa Jumalan rakkaudesta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme. Room. 8:38-39

Kevät on ollut
myös pihatöitä.
Tätä puuta
karsittiin
paljonkin kuivista
ja liioista
oksistaan. Samalla
mielessäni oli
myös Jeesuksen
viinipuuvertaus.

Lähettävät tahot
Nämä ajatukset olivat mielessä omaankin kevääseen liittyen.
Jonkinlaista karsimista on tapahtunut omassakin elämässä, vähän
yllättäenkin. Kiitos jos muistat edelleen rukouksin. Pääasia on, että
pysyy Viinipuussa, Jeesuksen rakkauden ja Sanan varassa.
Illalla kun tulin puuta karsimasta Fredrik Fislövin rukouskirjasta osui
silmiini karsimiseen sopien teksti: "Jokaisen oksan minussa, joka ei
kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa
hedelmää hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän",
Joh.15:2. Sitä siis tarkoitat Jumalani. Sinä puhdistat oksan, jotta se
kantaisi enemmän hedelmää. Villiversot, sairaat oksat, kuivat risut
sinä karsit pois. Villiversot kuluttavat voimaa hukkaan. Kiitos
armollinen Jumala, että et leikkaa koko oksaa pois. Hedelmiä olisi
vain pitänyt olla paljon enemmän. Siksi minun täytyy alistua
leikattavaksi. Tuskakin on kestettävä. Veitsesi ei ole tylsä, eikä kätesi
kova. Terävämpää veistä ja hellempää kättä ei voisi olla. Leikkaa
pois siis kaikki kuihtunut ja sairas. Puhdista minut kaikista
villiversoista. Tee minusta oksa, joka kantaa runsaan hedelmän.
Auta minua olemaan hiljaa ja antamaan sinulle vapaat kädet, jotta
puhdistaminen onnistuisi.
Tällaisia puun karsijan ajatuksia tällä kertaa. Taivaallisen Viinitarhurin
hellää, hyvää hoitoa Sinulle! Kiitos kun olet matkalla mukana. Rakkain
terveisin, Saara

Espoon ja Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnat,
Hämeenkylän, Kallaveden,
Juvan, Oulunsalon,
Savonlinna, Niiniveden
seurakunta sekä Turun
Martinseurakunta

Tue työtä
Viitenumero kaikille tileille
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