Yhteyspaikka kesälomalla 1.6. – 31.8.2021

Jumalan kohtaamisen illat ja rukouskokoukset ovat olleet tauolla koko alkuvuoden
koronaviruksesta aiheutuvien rajoitusten takia. Nyt on kesäkuun alku ja kesäloma on
alkanut Yhteyspaikan tilaisuuksien osalta. Loppukesästä ilmoitellaan, milloin
Yhteyspaikan toiminta alkaa loman jälkeen.
Kesälomalla emme kokoonnu yhdessä kohtaamaan Jumalaa, mutta voimme kohdata
Hänet yksinkin siellä, missä elämme ja asumme. Jumala haluaa ilmestyä jokaiselle, joka
Häntä etsii myös kesäloman aikana. Rukouksin ja kasvokkain voimme kohdata
toisiamme ja muita ihmisiä.
Nautitaan kesästä ja seurataan luonnon ihmeitä – ne kertovat Jumalan suuruudesta
Luojana – Hän luo uutta luonnon keskellä. Kun etsimme läheistä yhteyttä Jumalaan,
niin luottamus säilyy Taivaan Isään, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen joka hetki.
Vahvistakoon Pyhä Henki meitä jokaista erityisesti nyt kesäloman aikana.

"Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä
teen tien korpeen, virrat erämaahan." (Jer 43;19)
Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun
teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun
tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä
niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan,
tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä
palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä
varten minä sen lähetin (Jes 55; 8-11)
Kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 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 muu luotu voi
meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme. (Room 8; 37- 39).
Siunattua ja levollista kesälomaa!
Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen
osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. (2 Kor 13;13)

