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Valoa ja varjoja 
 

 

Liisa Rossin lähettikirje 2/2021 – 1.3.2021 

 

 

Keväiset terveiset Tallinnasta! 

 

Iloitsin lähes kaksi kuukautta kestäneestä, kauniista, lumisesta talvesta, mutta 

yhtä lailla iloitsin yllättäen alkaneesta keväästä. Noin viikossa pakkasasteet ja 

korkeat kinokset vaihtuivat lämpimään auringonpaisteiseen, vihreään maahan ja 

kevätpurojen solinaan. Niistä pieni tuulahdus tämän kirjeen kuvissakin. Terveiset 

myös Israelista! Osallistuin viikonloppuna Karkun evankelisen opiston järjestämäl-

le nojatuolimatkalle, jossa opas Ariel Sellan johdolla kuljettiin Galileassa ja Via 

Dolorosalla, käytiin läpi Israelin ja juutalaisvainojen historiaa sekä tutustuttiin juu-

talaisiin tapoihin ja juhliin. Jos sinunkin tekisi mielesi tällaiselle matkalle, toinen 

mahdollisuus on hiljaisella viikolla. Lue lisää opiston sivuilta: 

https://keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/nojatuolimatka-israeliin-omasta-nojatuolista/  

 

Varjoja kauniisiin kevätpäiviin on tuonut koronauutisten seuraaminen. Viimeisen 

viikon ajan tilanne Virossa on ollut pahempi kuin koskaan ennen, uusia tartuntoja 

on lisääntynyt päivittäin yli tuhat, ja tänään jyrkässä nousussa ollut kahden viikon 

ilmaantuvuuslukukin nousi yli tuhannen. Hallituksen linja on pitkään ollut pitää 

rajoitukset kevyinä ja panna jokaisen ihmisen omalle sydämelle käyttäytyä niin, 

että tautitilanne saataisiin aisoihin. Nyt kun terveydenhuolto kamppailee äärirajoil-

laan, pantiin lopulta maaliskuuksi tiukemmat rajoitukset päälle ja mm. kaikenko-

koiset julkiset kokoontumiset sisätiloissa on kielletty. Saa nähdä, mikä on tilanne 

kuukauden päästä, ja kuinka voidaan juhlia pääsiäistä. 

 

Ruudun takaa 

 

Etätöiden aika siis jatkuu. Aloitin kaksi viikkoa sitten paastonajan nettikurssin, 

jossa teen joka viikko parinkymmenen minuutin opetusvideon ja samasta aiheesta 

myös lyhemmän, muutaman minuutin videon nuorten Plussmeedian käyttöön. 

Ensimmäisellä kerralla puhuin paastosta yleisesti, viime viikolla teemana oli kiitol-

lisuus ja huomisessa videossa syvennytään rukoukseen. Kurssi päättyy pääsiäis-

viikolla – lähetysnäkökulmastahan emme voi jäädä Kristuksen kärsimykseen ja 

kuolemaan, vaan sanoma on vietävä tyhjältä haudalta koko maailmaan. Huomis-

aamuna lupasin kertoa kurssista myös kristillisen Pereraadion aamuohjelmassa. 

Toivottavasti sekin johdattaa uusia kuulijoita opetusten äärelle. 

 

Pidimme viikko sitten Sleyn Viron työalueen kevätkokousta – sekin tällä kertaa 

etänä. Totesimme, että meillä on yhteinen unelma tuottaa enemmänkin videoma-

teriaalia niin nuorisotyön kuin aikuistenkin käyttöön. Rukoilethan näiden ideoiden  

https://keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/nojatuolimatka-israeliin-omasta-nojatuolista/


puolesta, että oikealla ajallaan nekin voisivat toteutua ja olla siunaukseksi monille 

virolaisille. Hyvistä vironkielisistä materiaaleista ei tosiaan ole ylitarjontaa.  

 

Miten on sydäntemme laita? 

 

Vaikka täällä Virossa on kuinka pantu ulospääsy koronakriisistä jokaisen asukkaan 

sydämelle ja vedottu omatuntoon ja oikeaan käyttäytymiseen, ei se ole auttanut. 

Iso osa ihmisistä ei enää jaksa välittää tai ei halua noudattaa vapautta rajoittavia 

sääntöjä. Tällainen meidän ihmisten sydän on. Jos Jumala olisi jättänyt meidän 

pelastuksemme sen varaan, kuinka hyvin me noudatamme Hänen lakiaan, olisi 

jälki vielä koronaakin katastrofaalisempaa. Mutta onneksi Jumala ei jättänyt asiaa 

siihen. Katselin eilen merenrannassa auringossa hehkuvia kiviä ja mietin, kuinka 

kauniiksi aurinko kaiken tekee – kivetkin. Samanlainen vaikutus on Jumalallakin. 

Jeesus noudatti jokaista sääntöä pienintäkin piirtoa myöten. Hän tuli maailman 

valoksi, valaisemaan meidän kovat ja kylmät kivisydämemme ja tekemään ne Ju-

malan silmissä kauniiksi.  

 

Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan 

teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Hes. 36:26 

 

Kiitos sinulle, kun olet mukana tekemässä työtä sen eteen, että yhä useammat 

sydämet voisivat Jeesuksen valossa muuttua kuolleista eläviksi! Tiedätkö ehkä 

muitakin, jotka haluaisivat olla mukana ja olisivat kiinnostuneita saamaan näitä 

kirjeitäni? Olisi hienoa, jos voisit kutsua heitä mukaan! Samalla näin alkuvuodesta 

myös varmistus, että olethan ilmoittanut, jos yhteystietosi ovat muuttuneet? Mo-

lemmissa asioissa voit laittaa viestiä suoraan minulle tai Anna-Liisa Markkulalle, 

jonka tiedot ovat kirjeen lopussa. 

 

Siunausta paastonaikaasi ja Jeesuksen valoa kevääseesi!  

 

Liisa 

 

liisa.rossi@sley.fi   

 

taivaallinenlahja.fi/liisa-rossi-virossa  

Instagram: liisa_vironmaassa 

Aiemmat lähettikirjeet: mediakirjasto.sley.fi   

Sleyn lähetyksen Facebook-sivu:  

https://www.facebook.com/kolmellamantereella 

Rukous- ja kiitosaiheita: 

 Koronakriisin loppuminen ja virolaisille motivaatiota  
pitää kiinni rajoituksista 

 Paastonajan nettikurssi 

 Tuleva pääsiäisen juhlinta 

 Oma terveys ja jaksaminen  

 Alkava lomaviikko, että voisi olla virkistävä 

 Kiitos kauniista ilmoista ja ulkoilumahdollisuuksista 

 Kiitos nykytekniikasta 

 Kiitos esirukoilijoista 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Liisa Rossin 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 Liisa Rossin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausi-

lahjoittamisesta saat tietoa osoitteesta taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228. 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. Muut lahjoitusmuodot: MobilePay: 32711 (Sley Liisa Rossi), teksti-

viestilahjoitus: LÄHETYS20 numeroon 16499 ja lahjoituspuhelin: soitto numeroon 0600 0 2340 (hinta 40,06€+pvm) lahjoittaa 40€ Sleyn työhön 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 
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