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Jumalan rauhaa ja hyvyyttä jokaiselle!

Yksi rakkaimpia tai ehkä kaikkein rakkain kertomus minulle Raamatussa on kertomus
tuhlaajapojasta. Tai ehkä paremmin ilmaistuna: kertomus tuhlaajapojan isästä. 

Eräs henkilö, jonka kanssa olen toiminut seurakunnan lastenohjaajana, ihmetteli kerran
tavatessamme, että hän ei millään voi ymmärtää, miten kertomuksen isä voi noin vain
antaa anteeksi hulttiopojalleen eikä pidä pojalle edes minkäänlaista puhuttelua. 

Ihmettelen sitä minäkin, mutta aika erilaisesta näkökulmasta käsin. Jumalan armosta ja
hyvyydestä johtuen minulla on etuoikeus ihmetellä Isän rakkautta Hänen lapsenaan,
tietoisena siitä, että kuulun Hänelle ja Hän hyväksyy minut. Tuo tuttuni katseli asiaa aivan
eri tavoin: ” Onpa tuossa huono isä kasvattajana, ei tämä ole kovin hyödyllinen kertomus
kerrottavaksi lapsille.” Olen iloinen, että sain kuitenkin jakaa tälle henkilölle oman
näkemykseni ja kokemukseni siitä, että koko kertomuksen on tarkoitus näyttää millaista
Jumalan, Isän rakkaus on. Se onkin uskon ydin! Rakkaus, anteeksiantamus ja armo, joka
meille annetaan - lahjana, pelastukseksi ja elämää muuttavaksi voimaksi. 

Jeesus halusi kaikessa toiminnassaan osoittaa todeksi Jumalan, Isän,  rakkauden.
Kaikkein äärimmäisin todiste siitä on Hänen ristintyönsä. Tämä uhri on niin kallisarvoinen
asia, että emme voi edes ymmärtää sen täyttä arvoa tässä ajassa. Jumala kutsuu meitä
jatkuvasti tämän armon äärelle ja saamme siinä voimassa parantua, eheytyä, puhdistua ja
nousta. Tuhlaajapoika tuhlasi omaisuutensa ja elämänsä, mutta Isällä riittää armoa ja
rakkautta tuhlattavaksi meitä varten. Vaikka elämä ei ole helppoa ja kohtaamme monia
kipuja ja haasteita, meidän kutsumme on lujittua Isän armon ja rakkauden äärellä kiittäen
Jeesusta ristintyöstä ja antaen Pyhän Hengen vahvistaa meitä Sanan ja rukouksen
kautta. 

Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän
heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin,
kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. 
(Hepr. 4:15-16, RK)

Helmikuussa kokoonnuimme yhdistyksen vuosikokouksen merkeissä Iittalassa Jouko
Jutilan kodissa. Uuteen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Soile Inkari ja
varapuheenjohtajaksi Pertti Hottinen. Sihteeriksi valittiin Katri Sy. Jäseniksi valittiin Markku
Rekola ja Juhani Rajala, varajäseninä toimivat Jouko Jutila ja Jorma Haarala. 
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Jäsenmaksu päätettiin pitää 20 eurossa / vuosi. Yhdistyksen varat käytetään
monipuolisesti vankien hyväksi, ja jäsenmaksut muodostavatkin tärkeimmän yhdistyksen
tulonlähteen. 

Rukoukset, jäsenmaksut ja lahjoitukset mahdollistavat sen, että voimme yhdessä jatkaa
evankeliumin viemistä vankilan muurien sisälle. Yhdistys tukee myös muilla tavoin vankien
hengellistä kasvua. Jokaisen tuki on tärkeää tämän tehtävän toteuttamiseksi.
Jäsenmaksut ja lahjoitukset voi käydä maksamassa Evankeliointi ja
vankilalähetyksen tilille: 

FI44 5710 5220 0355 53. Jäsenmaksu on 20 euroa.  

Viitenumero jäsenmaksuille on 1504 ja vastaavasti lahjoituksille 5005. 

Yhdistyksen kotisivujen osoite on muuttunut. Uudet kotisivut löydät osoitteesta:

evankeliointijavankilalahetys.fi

Lähestymme pääsiäisen aikaa. Saamme julistaa ylösnoussutta ja kuoleman voittanutta 
Herraa. Siunattua kevättä ja pääsiäistä juuri sinulle! 

Katri Sy, sihteeri 

EVANKELIUMISSA ON VOIMA

Näin totesi Apostoli Paavali aikoinaan. Room. 1:16 ”Sillä minä en häpeä evankeliumia;
sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin,
sitten myös kreikkalaiselle.”

Jumalan Sana tulee lihaksi meissä, kun ojentaudumme Sanan mukaan ja olemme valmiita
lähtemään omalta ”mukavuusvyöhykkeeltämme” julistamaan ilosanomaa Jeesuksesta.

Jokaisella meillä, jotka olemme tulleet uskoon, on oma henkilökohtainen todistus, miten
olemme tulleet Jumalan yhteyteen Jeesuksessa Kristuksessa, eli olemme Hänen
todistajiaan. Kun rukouksessa käymme Hänen eteensä ja rukoilemme johdatusta, Jeesus
johdattaa ja antaa tilaisuuksia kirkastaa Hänen nimeänsä sekä sanoin että teoin.

Ef. 2:10 ”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä
varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.”

Voimaannumme teoista, emme vain kuuntelemisesta. Näitä molempia tietysti tarvitsemme,
niin kuulevia korvia kuin taas jalkautumista eli evankeliumin eteenpäin viemistä.

Jaak.2:18,20 ja 26

"Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman
tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.”

” Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton. ”
”Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.”
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USKONELÄMÄ ON PARHAINMILLAAN SILLOIN, KUN NELJÄ ASIAA TOTEUTUVAT
MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME JA NE OVAT:

1. RUKOILEMME LAKKAAMATTA
2. TUTKIMME SANAA PÄIVITTÄIN
3. TEEMME USKONTEKOJA (esim. todistamme, teemme hyvää varsinkin

uskonveljille ja sisarille, autamme hädässä olevia eli annamme omastamme
vähempiosaisille jne.)

4. PYSYMME USKOVIEN YHTEYDESSÄ

KUN NÄMÄ NELJÄ KOHTAA TOTEUTUVAT ELÄMÄSSMME, PYHÄ HENKI
VOIMAANNUTTAA MEITÄ USKOSSAMME. TIETENKIN ON MYÖS EDELLYTYS, ETTÄ
PIDÄMME ITSEMME ”PUHTAANA” ELI EMME ANNA MAAILMALLISUUDEN
SAASTUTTAA MEITÄ SEKÄ KÄYMME ”VERILÄHTELLÄ” RISTIN JUURELLA
PUHDISTAUTUMASSA.

Isällä Jumalalla on meille varattuna mielenkiintoinen elämä Jeesuksen yhteydessä, jossa
ei aika käy pitkäksi. Ajatelkaapa vaikka opetuslapsien elämää, josta luemme
Raamatustamme. Milloin Jeesus ruokki 5000 miestä perheineen, milloin herätti kuolleista,
mm. kuolleen tytön, nuorukaisen ja Lasaruksen... Milloin Hän paransi halvatun miehen,
verenjuoksua sairastavan naisen jne.

Mitä Jeesus puhui opetuslapsilleen vähän ennen, kun Hän meni Isän tykö taivaaseen?

Joh 14:12 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä
niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä
menen Isän tykö”

Mielenkiitoisia hetkiä Jeesuksen seurassa sinulle, rakas työtoverini Jumalan elovainioilla.

Tv: Juhani veljenne

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Olisi mukavaa, jos voisin kertoa sinulle, että vangit ovat aktiivisesti osallistuneet 
hengellisiin kokouksiin ja useat ovat antaneet elämänsä Jeesukselle. Mutta pandemia on 
sulkenut suurelta osin ulkopuolisilta pääsyn vankilan muurien sisäpuolelle. Suurin osa 
vangeista kuuluu riskiryhmiin terveytensä puolesta, ja jos vankiloissa koronapandemia 
pääsee leviämään, sillä voisi olla kohtalokkaat seuraukset.

Yhteiskunnassa erilaisten sähköisten sovellusten käyttö on lisääntynyt ja on löydetty 
uusiakin muotoja yhteydenpitoon, kun fyysisiä kontakteja on jouduttu vähentämään. 
Samoin on vankilamaailmassa. Joissakin suljetuissa vankiloissa on voitu pitää 
jumalanpalveluksia sellitelevisioiden välityksellä. Raamattupiirejä on pidetty Skypen kautta,
samoin sielunhoitokeskusteluja. 
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Yksi aivan valtava apu on ollut TV7, joka lähettää joka päivä hyvää kristillistä ohjelmaa 24 
tuntia vuorokaudessa. Yhä useammat vangit ovatkin löytäneet tämän kristillisen kanavan, 
ja siellä sellin yksinäisyydessä he ovat olleet Jumalan vahvassa puhuttelussa. Saamme 
kiittää Jumalaa siitä, että lähes jokaisessa Suomen vankilassa näkyy TV7.

On rukouksen paikka, että tavalla tai toisella sydänten ovet avautuvat Rauhanruhtinaalle 
Jeesukselle Kristukselle. Sanotaan, että rukous liikuttaa Jumalan kättä. Rukous avaa ovet.
Sellaista ovea ei ole olemassakaan, mitä Jumala ei voisi avata. Ei ainuttakaan meille 
näkymätöntä tai näkyvää ovea. Kaikki on Jumalalle mahdollista.

Rukoillaan sielujen satoa. Jumalalle on kallisarvoinen ja tärkeä jokainen ihminen. Jeesus 
rakastaa kokonaisella ja täydellä rakkaudella ihan jokaista. Sinä ja minä kuulumme tähän 
joukkoon. Saamme vahvistua Jumalan rakkauden läsnäolossa, ja tästä levon ja rauhan 
paikasta voimme lähteä rukoillen liikkeelle ja julistaa Jumalan valtakunnan voittoa omaan 
elämään ja lähimmäistemme elämään.

Raamattu sanoo, että muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itsekin heidän kanssaan 
vangittuina. (Hebr.13:3) Voisitko sinä näin rukoilla heidän puolestaan?

Jeesuksen hyvyyttä sinulle.

Siunaten, Soile
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