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Jumalan varassa 
 

Richard Ondichon lähettikirje 5/2021 – 24.11.2021  
 

 

Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan. (Psalmi 16:1) 

Pian on päättymässä vuosi 2021. Rukoilen että voitte kaikki hyvin ja olette terveitä. Kiitän Jumalaa 
niistä päivistä, joina olemme saaneet olla yhdessä tänä vuonna. Perheemme on voinut hyvin. Vaikka 
viime aikoina on ollut flunssaa liikkeellä, olemme kaikki jo toipuneet  siitä hyvin. 

”Uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan Luther-kirkon kansainvälinen seurakunta on julistanut Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumia sanassa ja sakramenteissa.” Yhdessä Kristuksen seurakuntana olemme 
tarjonneet jäsenillemme ja yhteisöllemme ympäristön rukoukseen, Jumalan ylistämiseen, Raamatun 
opiskeluun sekä toistemme kohtaamiseen. Viikoittaisissa raamattupiireissä olemme saaneet 
hengellistä ravintoa ja vahvistumista, sekä samalla lepoa ja lohtua. Olemme saaneet palvella, jatkaa 
eteenpäin Kristuksen todistajina ja palvella lähimmäisiämme omien kykyjemme ja rukoustemme 
mukaan. 

On siis Marraskuu 2021 ja sydämeni on raskas kaikkien niiden asioiden vuoksi, joita olemme 
joutuneet kestämään viime kuukausina. Edelleen joudumme kohtaamaan koronaviruksen tuomat 
rajoitukset ja sairastumiset. Vaikka suuri osa on Suomessa ottanut kaksi rokotetta, jäljellä on vielä 
merkittävä määrä ihmisiä, jotka vastustavat tätä rokotetta uskoen salaliittoteoriaan rokotteiden 
pahuudesta. Jos se olisi totta, ovatko myös malaria, syöpä ja polio illuusioita? Koronavirus on vienyt jo 
monelta hengen. Vain ottamalla rokotteet, käyttämällä maskia ja seuraamalla muita suosituksia voit 
olla turvassa tältä sairaudelta. Rukoilen, että Jumala yhä edelleenkin varjelisi meitä ja pitäisi meidät 
turvassa tältä virukselta. Jumalan rakkaus ei koskaan petä, vaikka aikamme on epävarma. 

Jumalan armosta pyhäkoulutoimintamme on saanut elpyä. Ystävämme Lauri ja Paula Heikkilä ovat 
tästä työstä vastuussa ja nöyrästi pyydän myös muita osallistumaan vapaaehtoisina tähän työhön. 
Emmehän halua uuvuttaa näitä kahta. Meillä on nyt yli 10 uskollista pyhäkoululaista, vaikka osa ei ole 
tullut sitten pandemian alettua vuonna 2020. Lasten tuominen mukaan jumalanpalvelukseen on 
luonnollinen paradoksi. Jos otamme Jeesuksen sanat vakavasti, uskomme vaatii meitä kutsumaan 
lapsia keskuuteemme niin kuin kutsuisimme itse Jeesuksen. 

Meillä kansainvälisessä seurakunnassa on monia kiitoksen aiheita, erityisesti se, että olemme 
kaikesta huolimatta saaneet viettää jumalanpalvelusta joka sunnuntai. Jumala on pitänyt huolta 
välttämättömistä elämän tarpeista ja antanut niitä runsain määrin, sillä hänen rakkaudellaan ei ole 
rajaa. Meillä on ruoka, perhe, ystävät ja katto pään päällä. Olen todella kiitollinen jokaisesta teistä ja 
kiitän ja kunnioitan Jumalaa siitä. 

Kiitoksia rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne. Olkaa ystävällisiä ja jatkakaa tämän työn 
kannattamista rukouksissanne, että kastekoululaisemme olisivat edelleen sitoutuneita opiskelemaan ja 



päättäisivät tulla kasteelle. Rukoilkaa myös, että ne monet, joilla turvapaikanhaku on vielä kesken, 
saisivat pian kuulla hyviä uutisia turvapaikan saamisesta. 

Siunatkoon Jumala sinua joka päivä ja olkoon sinulle laupias suuressa rakkaudessaan, jonka vuoksi 
hän lähetti maailmaan myös oman poikansa. 

Raamattupiirimme kokoontuu tämän ristin juurella, missä saamme aina muistutuksen siitä, että 
Jeesus on uskomme keskus. 

 

Siunattua ensimmäistä adventtisunnuntaita sinulle! 

Jeesuksessa Kristuksessa pysyn hänen ja teidän palvelijana. 
 

Richard Ondicho 

  

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Richard Ondichon työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn 

lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy 

automaattisesti myös kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Richard Ondichon rengas + oma 

kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen 

 tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.      

Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 
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