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Jumalan rauhaa ja hyvyyttä jokaiselle! 

”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän 

pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme 

sanomattomilla huokauksilla.” – Roomalaiskirje 8:26 

 

Olen viime aikoina miettinyt, miten tärkeä Pyhän Hengen läsnäolo on kristityn elämässä. 

Pyhä Henki tekee meille eläväksi Jumalan todellisuuden. Ilman Pyhää Henkeä emme 

pysty olemaan elävässä suhteessa Herraan. Pyhä Henki avaa ymmärrystämme 

Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen voimasta ja perintöosasta, joka meillä on Isän 

edessä. Emme ole juurettomia, orpoja ja vailla suuntaa, vaan olemme kytkettyjä 

iankaikkisen ja pyhän Jumalan hyvään suunnitelmaan ja olemme Uudessa liitossa Hänen 

kanssaan. Olemme Jumalan armosta Isän lapsia Kristuksen avaaman oven kautta ja tätä 

ihmeellistä todellisuutta Pyhä Henki avaa meille päivittäin. Meidän voimakkain aseemme 

pahaa vastaan on vahva Jumalan lapsen identiteetti kaikissa elämän haasteissa. Tämä 

identiteetti vahvistuu vain läheisessä suhteessa Herraan - rakkaan Pyhän Hengen avulla.  

 

Raamattu sanoo, että Pyhä Henki rukoilee puolestamme ’sanomattomin huokauksin’ - 

Pyhän Hengen läsnäolo meissä on ikäänkuin Jumalan hengitystä meissä. Oma rukoukseni 

on, että osaisin hiljentyä kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä ja samalla Jeesuksen 

sanoja, jotka syntyvät Isän sydämeltä. Kuuntelemisessa ja kuulemisessa on koko kristityn 

vaelluksen avain - tekomme ja liikkumisemme ovat seurausta siitä. Myös Jumalan Sanan 

avautuminen ja ymmärtäminen tapahtuu Pyhän Hengen eläväksitekevän työn kautta. Sekä 

Sana että Sanan vastaanottaja tulevat eläviksi, ja Sana avautuessaan muovaa ja uudistaa 

lukijaansa. Sanassa liikkuu Jumalan Pyhä Henki.  

 

Toivotan sinulle ihania ja kalliarvoisia hetkiä meidän Herramme kanssa.  

Rohkaiskoon ja vahvistakoon sinua pyhä kolmiyhteinen Jumala – Isä, Poika ja Pyhä 

Henki. 

Parhain terveisin, 

Katri Sy, sihteeri 

 

 



Markku Rekolan tervehdys: 

Maailmassa myllertää. Päättäjät säätävät lakeja, jotka ovat vastoin Jumalan Sanaa. Ei ole 

ihme, että nuoret ovat itsetuhoisempia ja kuin koskaan ennen. Jumalasta ei saa puhua 

kouluissa eikä synneistä saa syyllistää ketään. On ilmastonmuutosta ja sotia. Ihmiset 

muuttavat pois kotiseuduiltaan ja on puutetta vedestä. Maailmasta emme löydä rauhaa. 

Mistä ihminen siis saa turvan elämäänsä? 

 

Herra Jeesus on ainoa vastaus. Hän antaa meille vettä, joka kumpuaa iankaikkiseen 

elämään. Jumalan Sana opettaa meille, miten tulee elää. Herra on luvannut pitää huolen 

omistaan. Raamattu kehottaa meitä etsimään ensin Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki 

muukin meille annetaan. Ei Hän kiellä hyvää niiltä, jotka Häntä tottelevat. Me olemme 

hyvän Paimenen lampaita, Hänen laitumensa lampaat, joita Hän itse kaitsee. Meille on 

annettu Herrassa mahtavia lupauksia. Ne ovat eläviä sanoja, sillä Jeesus elää ja hallitsee 

tänäänkin. Meille on myös annettu tehtävä viedä Hänen kunniakseen ilosanomaa 

vankiloihin ja olla kertomassa siitä armosta, jonka olemme saaneet osaksemme.  

 

Olemme iloksemme huomanneet, että vastaanotto on ollut hyvää ristikoiden takana. 

Ihmisten elämään tulee toivoa, sillä Jeesus itse voi heitä auttaa. Saamme vankiloissa 

rukoilla apua Häneltä, ylösnousseelta Vapahtajalta. Raamatussa Hän sanoo: ’Anokaa, niin 

teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan.’ 

Vaikka korona on rajoittanut käyntejämme vankiloissa, olemme saaneet viedä ilosanomaa 

vankiloihin. On mahtavaa olla liikkeellä Herran palvelijoina ja Hänen käytössään. Ollaan 

rohkeita pitämään esillä Jeesuksen nimeä myös tutuillemme. 

’Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat’. (Joh. 6:68). 

 

Terveiset siskoille ja veljille Kristuksessa 

 

t. veljenne Markku 

 

Jorma Haaralan tervehdys: 

 

’Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.’ Sak.4:6 

 

Tämä on tullut aina vain tärkeämmäksi ohjeeksi meille kaikille tässä ajassa eläville. 

Rukous on Jumalan meille antama täsmäase vihollisen voimia vastaan, jotka sekoittavat, 

valehtelevat ja eksyttävät tänä aikana. 

 

Meidän tulee rukoilla maamme, eduskunnan ja hallituksen puolesta, että totuus tulee esiin 

ja valheen verkot katkeavat. Rukoilkaamme viisautta ja ymmärrystä, miten puhua ja 

reagoida asioihin, sillä aika tulee aina vain pahemmaksi ja pahemmaksi. Nyt kun on 

alkanut Missio 2022, niin Herra on alkanut muokata maaperää, sillä missiokirjaa on jaettu 

2,2 miljoonaan postilaatikkoon ja se herättää ihmisissä paljon puhetta ja mielenkiintoa 

näihin asioihin. 



Meillä on hyvä tilaisuus aloittaa keskustelut ihmisten kanssa, joiden postilaatikoissa lukee 

"ei mainoksia" ja viedä ja tarjota missiokirjaa heille.Tämän jälkeen parin päivän päästä 

meillä voi olla oiva tilaisuus syvällisiinkin keskusteluihin, kun maaperä on valmiiksi 

muokattu. Kirjassa on syntisen rukous, jonka avulla voimme ohjata ihmiset sisälle taivaan 

valtakuntaan.  

 

Vankiloihin ei ole postitettu näitä kirjoja ja niihin voimme tilata kirjoja keskusteltuamme 

pastorien kanssa. "Late" Johansson varmaan kiinnostaa siellä monia ja miten hänen 

elämänsä muuttui Jeesuksen annettua synnit anteeksi. 

 

Rukous tämän asian puolesta on tärkeä ja käyttäkäämme tilaisuutta, jonka Jumala on 

meille järjestänyt, jotta voisimme riistää viholliselta arvokkaita sieluja, sillä vapauteen 

meidät on lunastettu ja pelastettu.  

 

Sinua siunaten, Jorma 

 

 

 


