Huhtikuussa 2020
Rakkaat ystävät,
tämä piti olla kutsukirje syventymispäivään 16. toukokuuta.
Koronapandemian takia joudumme kuitenkin perumaan päivän
tilaisuudet, mutta yritämme löytää sopivan ajankohdan
myöhemmin. Tilanne maassamme ja maailmassa tuntuu
hämmentävältä, mutta vaikuttakoon se meissä jotain uutta, kuten
sisar Joela sanoo videossa ”Korona-kriisi, kutsu Jumalan
yhteyteen”, jonka olemme tekstittäneet suomeksi kotisivuillemme.
Kiitos paikallisen Henna-ystävän avusta, oli mahdollista tehdä
kotisivuille toinenkin lyhyt video: ”Palaako rakkauden liekki?”.
Siinä on tiivistettynä jotain siitä, mikä meitä tässä tilanteessa on
puhutellut. Seuraavassa videoklipin teksti:
Elämä ei ole enää samanlaista kuin joitakin viikkoja sitten. Tauti riehuu, ja ihmisiä kehotetaan
sosiaaliseen eristäytymiseen. Kiire, monenlaiset menot, tapaamiset ja paineet ovat täyttäneet
päivämme ja kalenterimme. Ehkä nyt on liiankin rauhallista niille, jotka eivät työskentele
eturintamalla, kuten sairaaloissa.
Eräs messiaaninen ystävä sanoi, että aivan kuin olisimme arkissa, Jumala on sulkenut arkin oven
kiinni. Hän haluaa kohdata meidät uudella tavalla, kohdata meidät jälleen. Hän haluaa puhua.
Jeesus haluaa uudistaa rakkautemme Häneen. Jeesukseen meidän ei tarvitse pitää sosiaalista
välimatkaa, päinvastoin! Mitä lähempänä, sen parempi! Vieläkö rakkauden liekki palaa?
Näin sanoo Herra: Minä muistan, miten uskollinen olit, kun olit nuori, muistan, millainen oli
rakkautesi, kun olit morsian. Sinä seurasit minua autiomaassa, maassa, jossa mikään ei kasva.
Jer. 2:2
Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ilm. 3:20
Sisäisen, hengellisen elämän uudistuminen on nyt se tärkein asia. Toinen on, että menemme
polvillemme, kannamme taakkaa kansamme ja maailman puolesta uskoen, että Jeesus on voittaja.
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Joh. 3:16
Daniel rukoilee:
Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan,
kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laeistasi… Sinä Herra, meidän Jumalamme, olet
armollinen ja voit antaa meille anteeksi, vaikka olemme luopuneet sinusta emmekä ole
kuunnelleet sinun ääntäsi… Kuule nyt palvelijasi rukous ja nöyrä pyyntö, Jumalamme, ja anna
armosi loistaa hävitetylle temppelillesi, Herra, kunniaksi itsellesi. Kallista korvasi, Jumalani, ja
kuule. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun
suureen armoosi luottaen. Herra, kuule! Herra, anna anteeksi! Herra, kuuntele ja täytä
pyyntömme!
Jeesus sanoo, että terveet eivät tarvitse parantajaa vaan sairaat. Onnellinen se, joka tietää
tarvitsevansa Jeesusta, enemmän kuin koskaan! Jeesus haluaa parantaa sisäisen ihmisemme.
Hänellä on meille aikaa. Hänen luokseen voimme tulla joka hetki.

Jeesus riippui sanoinkuvaamattomissa tuskissa ristinpuulla. Hän antoi elämänsä vapaaehtoisesti
kuolemaan. Kärsivä rakkaus voitti, viha sai kuoloniskun rakkaudelta ja Jeesus saattoi huutaa: ”Se
on täytetty!” Nyt Jeesus sanoo sinulle: oletko halukas vastaanottamaan tämän? Usko minun
lunastustyöhöni! Kukaan ei rakasta meitä niin paljon kuin Jeesus Kristus, sillä kukaan ei ole
kärsinyt tähtemme niin paljon kuin Hän.
On rakkautes ääretön.
Sä voitit kuoleman.
Siksi, Jeesus, Sinua
mä aina rakastan.
Sisar Eugenia sai viettää kolme kuukautta Kaanaassa, Saksassa. Siihen aikaan kuului monta kohokohtaa,
yksi niistä oli helmikuussa pidetty iltapäivä Jeesuksen kutsu -kappelissa. Satoja rukoilijoita eri puolilta
Saksaa oli yhdessä rukoilemassa Jumalalta armahdusta kansalleen.
Sisar Pnina sai kanssasisaren Norjasta; tanskalainen sisar Regine auttoi Lapinjärvellä neljän viikon ajan.
Maaliskuussa saksalainen sisar Benaja vietti kolme viikkoa Suomessa. Hän nautti raikkaasta ilmasta ja
pitkistä metsäkävelyistä! Nyt olemme jälleen yhdessä, ja aloitamme pääsiäisen jälkeisen ajan kahden
viikon karanteenilla (mikä on pakollinen ulkomaanlennon jälkeen).
Vanhassa tutussa laulussa Golgatan veressä voima on sanotaan: ”Pyhässä veressä Jeesuksen / voima on
suuri ja ihmeellinen./ Veri voi puhdistaa syntisen. / Veri voi uudistaa jokaisen.” Sitä rukoilemme
itsellemme, seurakunnalle ja kansallemme. Ja sairaille: ”Väsyneet sielut nyt tulla saa, / sairaat ja heikot
hän parantaa.”
Vaikka emme voi kokoontua yhteen pääsiäisen viettoon, pidetään lippu korkealla. Tuntui miltä tahansa, se
on tosiasia, että Jeesus nousi kuolleista. Hän on voittaja, voitti synnin ja kuoleman vallan ja sanoo
kaikessa viimeisen sanan.
Pääsiäisen iloa ja Jumalan siunausta, terveyttä ja voimia teille jokaiselle!
Kevätterveisin
sisar Pnina ja sisar Eugenia
Videoklippien linkit:
Sisar Joelan, ”Korona-kriisi, kutsu Jumalan yhteyteen” ja ”Palaako rakkauden liekki?”
http://www.mariasisaret.fi/410951218
Psalmi 91:
http://www.mariasisaret.fi/410923890
Viime vuonna valmistunut video rukouspuutarhasta:
http://www.mariasisaret.fi/428814536
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