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Jumalan rauhaa ja hyvyyttä jokaiselle!
Kaksi vuotta sitten keväällä koko maailman pysäytti koronapandemia. Nyt keväällä 2022
kaikkien ajatukset ja puheet ovat kääntyneet Ukrainan sodan etenemiseen, sodan syihin ja
sen synnyttämään valtavaan pakolaisvirtaan. Yleinen pelon, turvattomuuden ja
epävarmuuden ilmapiiri on lisääntynyt myös täällä Suomessa. Siksi onkin ehdottoman
tärkeää, että me Herran omat saamme kohdistaa katseemme Häneen, joka hallitsee, on
Kaikkivaltias eikä koskaan hylkää omiaan. Loppujen lopuksi ainoa turvamme on Hänessä,
vaikka turvallisen perusarjen keskellä se ei meille niin kirkkaana näyttäytyisikään.
Rukoillaan, että maailman levottomuuden keskellä Jumalan voima, rauha ja kirkkaus
lisääntyisi meissä uskovissa niin, että maailma - alkaen sukulaisistamme, ystävistämme ja
naapureistamme – saisi meidän kauttamme nähdä Jumalassa olevan toivon, totuuden ja
pelastuksen. Rohkaiskoon Herra meitä jokaista ja täyttäköön meitä rauhalla ja voimalla,
kun luemme Sanaa ja rukoilemme omassa rukouskammiossamme tai yhdessä muiden
kanssa. Herra vahvistakoon seurakuntia kuulemaan Paimenen ääntä. Jeesus muistuttaa
meitä Johanneksen evankeliumin luvussa 16 jakeessa 33: ”Tämän minä olen teille
puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa
turvallisella mielellä; minä olen voittanut maailman.” Tai aiemmin luvun 14 jakeessa 27:
”Rauhan minä jätän teille; minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille
niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö.”
Näillä Jeesuksen vahvoilla sanoilla haluan toivottaa teille jokaiselle rauhaa ja turvaa
Herrassa.
Käytännön asioiden saralta todettakoon, että helmikuussa kokoonnuimme h ist ksen
vuosikokouksen merkeissä Naantalin Karvetin monitoimitalossa. Puheenjohtajana jatkaa
Soile Inkari ja varapuheenjohtajana Pertti Hottinen. Sihteerinä jatkaa Katri Sy. Varsinaisiksi
jäseniksi valittiin Juhani Rajala ja Jorma Haarala, varajäseniksi Markku Rekola sekä
uutena Dimitri Hagert. Jouko Jutila on tehnyt pitkän työrupeaman vankilalähetyksen
perustajana ja hallituksen jäsenenä. Jouko Jutila valittiin yhdistyksen kunniajäseneksi.
Jäsenmaksu päätettiin pitää
eurossa
vuosi.
h ist ksen varat kä tetään
monipuolisesti vankien h väksi, ja jäsenmaksut muo ostavatkin tärkeimmän h ist ksen
tulonlähteen.
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Rukoukset jäsenmaksut ja lahjoitukset mah ollistavat sen että voimme h essä jatkaa
evankeliumin viemistä vankilan muurien sisälle. Yhdistys tukee myös muilla tavoin vankien
hengellistä kasvua. Jokaisen tuki on tärkeää tämän tehtävän toteuttamiseksi.
J

Viitenumero jäsenmaksuille on 1504 ja vastaavasti lahjoituksille 5005.
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: evankeliointijavankilalahetys.fi
Parhain terveisin, Katri Sy, sihteeri

PERTTI HOTTISEN TERVEHDYS:
Pääkaupunkiseudulla ovat kokoontumisrajoitukset poistuneet ja saamme jälleen toimia
vapaammin. Olemme saaneet kolmena tiistaina järjestää hengellisiä tilaisuuksia Helsingin
vieraskodissa Rosa ja Ilmari Kauppisen kanssa. Ruoanjakotilaisuuksissa olemme saaneet
pitää esillä Jumalan Sanaa eri seurakunnissa. Työtä on paljon ja työntekijöitä vähän.
Rukoillaan elopellolle työntekijöitä. Jokelan vankilaan olemme menossa, jos Herra niin
hyväksi näkee.
Ollaan rohkealla mielellä ja turvataan Jeesukseen kaikessa. Hän pitää meistä hyvää
huolta. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin kutsumme ihmisiä uskon tielle. Eilen
eräs nainen soitti minulle ja sanoi lukeneensa Raamattua yötä myöten. Hän ei ole vielä
uskossa, mutta pian varmasti on. Lupasin vierailla heidän kodissaan. Eilen kokouksessa
eräs sisar lupasi mennä kasteelle ja eräs veli liittyy ilmeisesti seurakuntaan Hyvinkäällä.
Vieraskodissa uskoontullut sisar kastettiin Malmilla. Kyllä kiinnostusta taivasasioihin löytyy.
Kiitos Herralle.
JUHANI RAJALAN TERVEHDYS:
Jumalan rauhaa hyvät vankilatyön ystävät Kristuksessa Jeesuksessa.
Elämme vaikeiden aikojen kynnyksellä rakkaassa maassamme. Monilla on koronan
aiheuttamaa sairautta ja pelkoa, ja myös sodanpelko ahdistaa monia ihmisiä. Miten käy
Ukrainan sodassa ja miten pitkään se kestää? Entä hyökkääkö Venäjä Suomeen? Ja
Ruotsiin? Alkaako Googin sota jo nyt vaiko 3. maailmansota? Minulla ei ole näihin
vastausta.Tiedämme toki, että Raamatun profetiat toteutuvat jossain vaiheessa aivan
varmasti. Hyvinvointi heikkenee Pohjoismaissa ja kaikkialla maailmassa. Tulemme
näkemään ennennäkemättömiä hintojen nousuja elintarvikkeissa niin kuin jo näemme
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polttoaineen hinnankorotuksissa. Sota tuo mukanaan paljon kärsimystä, tuskaa, ahdistusta
ja pelkoa sekä vaikuttaa suuresti maailmantalouteen.
Meillä uskovilla on kuitenkin jotain sellaista, mitä jumalaton ihminen ei ymmärrä. Meillä on
toivo paremmasta. Me olemme matkalla uuteen kotimaahamme Taivaaseen. Siellä ei ole
surua, pelkoa, ahdistusta, sairautta, kuolemaa. Sen tähden nostakaamme katseemme
Jeesukseen ja luottakaamme Raamatun ilmoitukseen. Joh 6:39 ”Ja minun lähettäjäni tahto
on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan
herätän hei ät viimeisenä päivänä.” Uskovan ei tarvitse pelätä so an tai kulkutautien
kauhuja, koska me saamme olla korkeimman suojassa PYHÄSSÄ HENGESSÄ
Psalmi 91:1-7
”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa öp ”
”Se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä
turvaan."
”Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta turmiollisesta rutosta.”
”Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen
uskollisuutensa on kilpi ja suojus.”
”Et sinä pelkää ön kauhuja et päivällä lentävää nuolta.”
”Et ruttoa joka pimeässä kulkee et kulkutautia joka päiväs ännä häviötä tekee.”
”Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi k mmenen tuhatta oikealta puoleltasi ei se sinuun
satu.”
Jeesus itse kehottaa meitä olemaan pelkäämättä. Johanneksen evankeliumi 12:15 toteaa:
"Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä."
Ilmest skirja 1:17 ”Ja kun minä hänet näin kaa uin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa
juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen
ensimmäinen ja viimeinen”
Ilmestyskirja 2:10 ”Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä
muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava
ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle
elämän kruunun.”
Jatkakaamme eteenpäin työtä tehden ja rukoillen..
Luukkaan evankeliumi 11:28 ja 12:37-38:
11:28 Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä
noudattavat."
12:37 Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti
minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.
12:38 Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän,
niin autuaat ovat ne palvelijat.”

Siunausta ja voimia sekä Jeesuksen veren suojaa pyydän teille jokaiselle. Olkaa siunatut.
Terveisin, veljenne Juhani Rajala
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