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Jumalan rakkautta
Viime kirjettä kirjottaessani kokonaan unohdin, että edessä oli
pääsiäinen. Pahoittelen, että tämä nykytilanne vei kaiken
huomion. Siitä huolimatta iloitsen, että pääsiäinen oli ja se
muistutti Jumalan mittaamattoman suuresta rakkaudesta.
Jeesus voitti kuoleman! Jeesus elää!
Viimeisen kolmen viikon aikana Jumala on puhutellut minua
rakkaudestaan. Erityisesti pitkäperjantaina pysähdyin
ihmettelemään Jumalan rakkautta Jeesuksen ristinkuoleman
kautta. Jumala uhrasi ainoan Poikansa meidän takiamme,
vaikka emme sitä ansainneet. Ja Poikansa kautta hän lahjoitti
meille pelastuksen, jos sen otamme vastaan.
Jumalan rakkautta ihmetellessäni oivalsin, että Jumala
rakastaa meitä jokaista ainutlatuisella rakkaudella. Jokainen
meistä on ainutlaatuinen, niinpä Jumalan rakkaus meitä
jokaista kohtaan on myös ainutlaatuista rakkautta. Ja se
rakkaus on niin suurta, että sitä ei voi kokonaan ymmärtää
ennen kuin sitten kerran Taivaissa. Jumala on rakkauden
Jumala. Hän haluaa osoittaa meille rakkauttaan varsinkin
silloin kun meillä on vaikeaa! Hän ei koskaan hylkää tai jätä
yksin! Hän rakastaa sinua ja minua mittaamattoman suurella
ainutlaatuisella rakkaudellaan!

Tue työtä:
Lahjoita viitteellä 21539 joillekin
seuraavista tileistä:
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Etelä-Saimaan Kansanlähetys
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Pohjois-Savon Kansanlähetys
FI09 1078 3000 2019 38
Lähettävät seurakunnat:
Taipale, Lohja

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
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Tarinoita juniorityölle

Toivon kynttilä haaste

Maaliskuun loppupuolella sain kunnian olla mukana tekemässä
Kansanlähetyksen juniorityölle (eli kouluikäisille lapsille)
tarinoita DonkkiTubea varten sekä olla niiden kertojana.
Kirjoitin viisi tarinaa Niilo ja Viivi -nimisistä sisarruksista ja
heidän seikkailuistaan, jotka sitten kerroin kameran edessä.
DonkkiTuben jaksoja on tullut jo kolme ulos, vielä on jäljellä
kaksi. Ne ilmestyvät sunnuntaisin klo 11 Kansanlähetyksen
YouTube -kanavalla. Mikäli kiinnostaa, käy katsomassa ja
kerro lapsiperheille. Kyseiseltä kanavalta löytyy muutakin
ohjelmaa, myös aikuisille. Suosittelen lämpimästi! Tässä on
linkki Kansanlähetyksen kanavalle:
https://www.youtube.com/user/seklfi

”Jeesus puhui taas kansalle ja
sanoi: »Minä olen maailman
valo. Se, joka seuraa minua, ei
kulje pimeässä, vaan hänellä
on elämän valo.»” Joh.8:12

Missä mennään?
Vaikka huomisesta emme tiedä mitään, siitä huolimatta
valmistelut Venäjälle lähtööni etenevät pikkuhiljaa. Olen ensi
viikolla aloittamassa venäjän kielen opiskelut jo täällä
Suomessa. Lisäksi lähiaikoina olen laittamassa hakupaperit
Novosibirskin yliopistoon venäjän kielen opiskelua varten ensi
syksylle. Saa nähdä miten käy suunnitelmalle, että elokuussa
lähtisin sinne, mutta joka tapauksessa pikkuhiljaa valmistaudun
mahdolliseen lähtöön. Tietenkin mahdollista on se, että lähtöni
siirtyy myöhemmäksi nykyisen tilanteen takia, mutta sen sitten
näkee. Kaikki on Jumalan käsissä!

Koronaviruksen aiheuttamassa
poikkeustilanteissa on tärkeää,
että toivo pysyy yllä. Niinpä
aloitin 23.3. haasteen, johon nyt
kutsun sinuakin. Tule mukaan
haasteeseen ja
mahdollisuuksiesi mukaan sytytä
kynttilä (tai muu vastaava valo)
ikkunaasi joka ilta klo 20 tai
pimeän tultua, jotta naapurisi
näkisivät toivon valon. (Jos
esim. asut maalla ja naapurit
eivät näe taloasi, voit laittaa
kynttilälyhdyn vaikkapa
postilaatikon luo. Käytä
luovuutta.)
#toivonkynttilähaaste
Rukousaiheita:
•

Olen aloittanut YouTubessa tekemään videoblogeja eli vlogeja
sekä videoita Tie vie itään -kanavallani. Aion laittaa
kuulumisiani ja muuta materiaalia sinne noin kerran viikossa tai
kahdessa. Mikäli ne kiinnostavat, löydät ne sieltä.

•

Kiitos, että olet kanssani mukana tiellä kohti itää! Kiitos
rukouksista ja tuesta!

•

Siunaavin terveisin,
Saara
”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä
elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat,
ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva
eivätkä mitkään voimat, ei korkeus
eikä syvyys, ei mikään luotu voi
erottaa meitä Jumalan rakkaudesta,
joka on tullut ilmi Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
Room. 8:38-39

•

•
•
•
•

•

Kiitos Jumalan
rakkaudesta
Kiitos jokaisesta
esirukoilijasta ja tukijasta
DonkkiTube ja
Kansanlähetyksen
juniorityö
Maailmanlaajuinen
poikkeustilanne
Venäjän kielen opiskelun
aloittaminen Suomessa
Novosibirskin yliopistoon
hakeminen
Johdatusta ja viisautta
lähtöön liittyviin asioihin
Inkerin Kirkko ja
Kansanlähetyksen työ
Venäjällä
Herätys Venäjälle,
Suomeen ja koko
maailmaan
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