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Jumalan rauhaa ja hyvyyttä jokaiselle! 

”Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani. ”(Psalmi 34:2) 

Raamattu kehottaa meitä monissa yhteyksissä kiittämään Herraa. Mikä on kiittämisen 

merkitys? Miksi meitä kehotetaan ylistämään ja palvomaan Herraa? Ensinnäkin, meidät on 

luotu yhteyteen Jumalan, Isän, kanssa. Ylistys ja palvominen ovat meille luonnollinen ja 

alkuperäiseksi asetettu olemisen tapa suhteessa Jumalaan. Ylistys avaa meidän 

henkemme, sielumme ja koko olemuksemme Jumalan läsnäololle. Siinä Jumalan Pyhän 

Hengen todellisuus voi lähteä virtaamaan sisimpäämme kohdaten, puhdistaen, hoitaen, 

vapauttaen ja täyttäen meitä uudella, tuoreella Herran läsnäololla. Ylistys myös murtaa 

pimeyden voimia ja nostaa Kristuksen nimen ja veren voiman kaiken muun yläpuolelle. 

Ylistyksen keskiössä on Jeesus Kristus, Hänen ristinsä ja ylösnousemuksensa ja sitä 

kautta kaikki Isän todellisuus, rikkaudet ja rakkaus, jossa saamme muuttua ja uudistua.  

Mitä ylistys sitten käytännössä on? Se on sitä, että sinun ja minun sydämen pohjavire ja 

ensimmäinen lause on: Kiitos, Herra. Kiitos, kolmiyhteinen, suuri Jumala. Kiitos, Isä, Poika 

ja Pyhä Henki. Kiitos armostasi ja hyvyydestäsi. Ylistys on rakkaussuhdetta Herraan. Se 

on syvää läheisyyttä suhteessa Häneen. 

Olemme monella tapaa rikkinäisiä ja vajavaisia. Toisinaan omat kipuilumme, pelkomme ja 

hengelliset taistelumme estävät meitä tulemasta Herran läheisyyteen. Olemme ikään kuin 

kauempana Hänestä. Haluaisinkin rohkaista meitä kaikkia silti ja nimenomaan 

vaikeuksissa ylistämään Häntä ja kiittämään Hänen nimeään. Daavidkin kirjoitti lukuisia 

psalmeja tuskan ja ahdistuksen keskellä. Usein ymmärryksemme Jumalan rakkaudesta ja 

voimasta syvenee vaikeuksien ja ristiriitojen kohdatessa. Keskellä myrskyä voimme laulaa 

ylistyslauluja Hänelle ja kokea, että Herran läheisyys on käsinkosketeltavaa. Ylistyksessä 

ja kiitoksessa on valtava voima. Ylistyksessä laitamme kaiken muun sivuun ja keskitymme 

Häneen, katselemaan Häntä ja kuuntelemaan Hänen ääntään. Ylistys nostaa meidät 

Jumalan läsnäoloon ja saamme vapautua omassa voimassa ja viisaudessa kulkemisesta.  

Siunattua kesää ja Jumalan hyvyyttä ja rohkaisua juuri sinulle! 

Parhain terveisin, 

Katri Sy, sihteeri 

 



JORMA HAARALAN TERVEHDYS: 

Lukiessani Raamatusta Toisesta Aikakirjasta Salomosta ja hänen aikakaudestaan, 

ihmettelen, miten niin vilpitön mies kuin Salomo saattoi vanhuudessaan lähteä 

palvelemaan ja kumartamaan epäjumalia. Hänestä lukiessa tulee mieleen, miten pienestä 

synnistä tuleekin aina vain suurempi synti.  Kirjoitukset sanovat, että ’älkää hakeko paljoja 

hevosia’. Salomo haki kuitenkin hevosia itselleen ja muille kuninkaille, samoin hän otti 

itselleen 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa ja nämä saivat hänet tekemään temppeleitä 

epäjumalille ja kumartamaan niitä. 

Tämän pitäisi olla meillekin osviittana ja varoituksena siitä, miten pienestä synnistä kasvaa 
suuri synti! 

Samoin tulee tiedostaa sekin, että on syytä tuntea oma ja oman maan historia ja ottaa 
oppia virheistä, joita on tullut tehtyä.  Salomon poika Rehabeam hylkäsi vanhempien 
neuvon ja kuunteli nuoria ja menetti  Israelin kuninkuuden.  

Miten tämä liittyy meihin ja meidän aikaamme?  

Paljonkin! Historia kertoo, että sodan aikana presidentti ja kansa rukoilivat  polvillaan ja 
Jumala kuuli rukoukset ja Suomi säilytti itsenäisyyden. Hän muutti pahan hyväksi, sillä 
sotakorvaukset,  joita  Suomi maksoi Neuvostoliitolle, nostivat Suomen teollisuuden ja 
Suomi nousi kukoistukseen. 

Suomen kansa on unohtanut Jumalan!  Raamatun sanaa ei opeteta päiväkodeissa ja 
kouluissa lapsille niin, että se pääsisi koskettamaan sisimpää. Armeijassa ei jaeta enää 
Uusia testamentteja, jotka tiukan paikan tullen ovat saaneet monet kääntymään Jumalan 
puoleen. 

Suvaitsevaisuus on mennyt niin pitkälle ja riettaus edennyt niin huimaa vauhtia, että vielä 
muutama vuosi sitten kukaan ei olisi uskonut, jos joku olisi kertonut, mitä tänään tapahtuu. 

Voivatko tuomiot olla tulematta? Sodoma ja Gomora ovat nykypäivää ja siihen ei auta 
mikään muu kuin rukous ja Jeesuksen puoleen huutaminen ja että pyydämme Suomelle ja 
meille armoa niin, että Jumala lähettää väkevän herätyksen ja saamme Suomeen ja 
sydämiimme aidon Jumalan pelon (kunnioituksen) niin, ettemme tee syntiä vaan rakkaus 
valtaa meidät jokaisen! 

Me tarvitsemme, jokainen kristitty, ensirakkauden Herraa kohtaan, niin että emme voi olla 
hiljaa vaan viemme sanaa eteenpäin niin, että ihmisiä pelastuu ja joudutamme Jeesuksen 
takaisintuloa. 

Rukoillaan Efesolaiskirjeen 3. luvun sanoin jakeista 16-21:”Herra, anna meille sinun 
kirkkautesi runsauden mukaisesti meidän sisällisen ihmisemme voimassa vahvistua 
Henkesi kautta. 

Kristus asukoon uskon kautta sydämissämme, että me rakkauteen juurtuneina ja 
perustuneina voisimme käsittää mikä on leveys, pituus korkeus ja syvyys, ja oppia 
tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, ja tulisimme osallisiksi 
Jumalan kaikesta täyteydestä.  Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin 
kaikki mitä me anomme ja ymmärrämme, sen voiman mukaan mikä meissä vaikuttaa. Hän 



saakoon kunnian seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja iäti. Aamen”. 

Ihmiset ovat turtuneet ja menettäneet toivonsa, nuoriso kärsii masennuksesta ja pelko 
kasvaa maailmassa. Me emme ole menossa parempia aikoja kohti täällä maailmassa, 
mutta meillä uskovilla on pelastuksen toivo. Meidän ei tarvitse pelätä. 2 Tim. 1: 7 
sanoo” eihän meille ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen 
harkinnan henki ”. 

Uskovat ovat turvassa, sillä Jumala antaa meille turvan ja toivon. Joten älä ole peloissasi, 
vaan nosta pääsi, sillä meidän pelastumisemme on lähempänä kuin ennen. 

Jos et tunne Jeesusta pelastajanasi, voit rukoilla näillä sanoilla: ”Jeesus, anna minun 
syntini anteeksi ja tule minun sydämeeni asumaan. Johdata minua Jeesuksen Kristuksen 
Elämän tietä eteenpäin totuudessa ja vie minut kerran taivaan kirkkauteen”. 

Jos rukoilit tämän rukouksen, niin Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan kaikki sinun 
syntisi anteeksi annetuiksi ja saat uskoa, että olet Jumalan lapsi. Etsi itsellesi seurakunta 
ja mene uskovien pariin, niin voit kasvaa Jumalan tuntemisessa. 

Rukoillaan presidentin, hallituksen, eduskunnan ja kaikkien virkamiesten ja johtajien 
puolesta, että Herra ilmestyisi heille ja saisimme vanhurskaan hallituksen. Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. 

Jorma Haarala 

 

MARKKU REKOLAN TERVEHDYS: 

Nyt, kun kesä on alkanut, maailma on sekaisin: On ilmastonmuutos, korona, lakeja 

muutetaan, sota Euroopassa. 

 Ahdistus lisääntyy ja nuoret ovat huolissaan tulevaisuudestaan. Herraa Jeesusta ei saa 

julistaa. Jos pidät Jumalan sanasta kiinni, niin joudut vainottavaksi. Kuulostaako tutulta? 

Jeesus sanoo: Jos he minua vainoavat, niin he vainoavat myös teitä. Te ette ole 

maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta, vaan olen teidät maailmasta valinnut. 

Jos te olisitte maailmasta, niin maailma omiansa rakastaisi.  

Mutta me pidämme kiinni Jumalan Sanasta, jossa on valtava voima. Me kerromme, että 

Jeesus on ainoa tie Isän luokse - valtava Jumalan rakkaus. Luoja tuli itse pelastamaan 

koko ihmiskunnan, mutta ihminen itse kuitenkin päättää, ottaako pelastuksen vastaan. Me 

olemme nähneet vankiloissa, kuinka monet vangit ovat tulleet ristiinnaulitun Jeesuksen luo 

ja antaneet elävälle ylösnousseelle Jeesukselle itsensä.  

Vain Jeesus voi nostaa ja auttaa uuteen alkuun. Jumalan lähettiläinä meillä on mahtava 

ilouutinen, evankeliumi, jota kannattaa tuoda esille. 

On mahtavaa, että olemme saaneet julistaa Jeesusta monissa vankiloissa. Mieleeni tulee 

eräs käynti Kylmäkosken vankilassa, kun yksi vangeista antoi elämänsä Jeesukselle ja sai 



kaikki syntinsä anteeksi sekä uuden alun elämälleen. Hän kertoi, että se oli parasta, mitä 

hän oli elämässään kokenut. 

Jeesus sanoi: Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät... että te menisitte 

vankiloihin ja kantaisitte hedelmää. Meillä on Jumala, Herra Jeesus, mikä on valtavaa. 

Hän tietää, että aika, jossa elämme, on paha. Elävät kalat uivat vastavirtaan, eivät 

maailman mukaan – kuolleet uivat maailman mukaan. Olkaamme eläviä kaloja. Jeesus 

kehottaa: Valvokaa. Me olemme niitä, jotka riippuvat kiinni Vapahtajassa ja luottavat  

Jumalan lupauksiin. Tuomme kaikki asiamme rehellisesti Jeesukselle tiettäväksi. 

Raamatussa meitä rohkaistaan: Älkää mistään murehtiko, vaan heittäkää kaikki 

murheenne Hänen päällensä. Hän kyllä pitää meistä huolen, kun luotamme Häneen  ja 

valvomme elämäämme. Meille on annettu lukemattomat Jumalan lupaukset Kristuksessa, 

esimerkiksi: Älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri ja: Maa ja taivas ja 

katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Eikö ole turvallista, ystävät? 

Terveiset lähettää Markku kaikille siskoille ja veljille Kristuksessa! 

 

Tähän kirjeen loppuun vielä pieni muistutus. Oletko maksanut jo kuluvan vuoden 

jäsenmaksusi? Se on henkilöltä 20 €. Vankilalähetyksellä on myös vankirahasto, josta 

autamme niitä vankeja, joilla on suuria taloudellisia vaikeuksia. Jos haluat olla tässä 

arvokkaassa laupeudentyössä mukana, niin lahjasi on enemmän kuin tervetullut. 

Viitteeseen voi laittaa ”vankirahastoon”, niin se menee suoraan tähän tarkoitukseen. 

Jumalan valtakunnan työ on yhteistyötä. Yhdessä voimme enemmän. Ennen kaikkea 

tarvitaan rukousta ja rukousta ja rukousta, sillä ilman Taivaallista apua emme kukaan 

selviä. Yksi rukoilee, toinen tukee työtä taloudellisesti, kolmas lähtee vankilaan, neljäs… 

Työtä on riittämiin jokaiselle. Siis tarttukaamme meille annettuihin mahdollisuuksiin! 

Sinua siunaten, rakas ja arvokas työtoverini Herrassa. 

Soile Inkari, puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 


