
_____________________
KIITOS JUMALALLE!

☺  Kiitos Jumalalle
kauniista,
työntäyteisestä
kesästä!
☺  Kiitos uusista,
innokkaista

matkaevankelistoista!
☺  Kiitos ylläpitämämme Kollontaikadun
miesten asuntolan hyvästä ilmapiiristä
Pietarissa.
☺ Kiitos herätyksestä vankiloissa!
☺ Kiitos avusta rajatullissa ja varjeluksesta
matkoilla!

_____________
   LUOTTAMUS   

Mistä voit tietää, että apusi menee perille?
Mistä voit tietää, että se käytetään oikein?
Mistä voit tietää, että sinua ei käytetä
hyväksi?  Etkö ymmärrä, että maailma on
paha ja täynnä petosta?
Kysymykset sinkoilevat päälleni, kun palaan
avustusmatkalta kotiin. Olen kuullut ne
ennenkin.  Ne ovat hyviä kysymyksiä ja
vaativat tarkistamaan omia menettelytapoja ja

auttamisen keinoja.
Järkeä ja tervettä
harkintaa tarvitaan
aina.  Hyvätkin tunteet
voivat johtaa harhaan,
jos suunnistaa vain
niiden mukaan.
Hyväuskoisia voidaan
käyttää hyväksi.
Kysyjien huoli on
perusteltu.
Mutta. Mutta. Nuo
kysymykset  kertovat
minulle myös paljon
muuta.  Ne kertovat
kysyjän ihmiskuvasta
ja usein myös
tietämättömyydestä.
Ne kertovat siitä, että
hänen uskonsa

ihmiseen on särkynyt. Hän elää kyynisyyden
ja epäilyn maailmassa.  Ehkä hän ei luota
myöskään itseensä tai on jopa itsekin
epäluotettava ja oman edun tavoittelija.  Ehkä
hän itse ei halua auttaa ketään, vaan ajattelee
erään isännän tavoin, että ”tyhmyyttä se on
jos on köyhä!”  Tai ehkä kysyjä haluaa
järkevillä näkökohdillaan peittää oman
ahneutensa.  Ihmismieli on luotaamattoman
syvä.  Ihmisen kieli voi kääntää hyvän
pahaksi ja toisinpäin.  Ihmisen
kekseliäisyydellä ei ole määrää silloin, kun on
kysymys omasta edusta.  Ihmisessä asuu
pahuus.
     Mutta ihmisessä asuu myös hyvyys.
Haluan uskoa, että kysyjäkin on vain
tietämätön.  Minun tehtäväni on antaa hänelle
tietoa, faktoja ja kasvoja.  Minun tehtäväni on
kertoa, mitä olen nähnyt ja kokenut.  Minun
tehtäväni on näyttää hänelle ihmisen kasvot,
toisen ja omani. 
Kun ne on nähnyt, tietää vastauksen.

Soili Juntumaa
 Khra,  Renko 

_________________________________
HILDA KIRJOITTAA VANGEILLE

      Vuodesta –94 lähtien Hilda Taipale alkoi
kirjoitella venäläisille vangeille. Aluksi
kirjeystäviä oli vain muutamia, mutta tieto
hänestä levisi ja kirjeenvaihto kasvoi.
Parhaimmillaan hän kirjoitti 150-200 kirjettä
kuukaudessa. Vuosina 1998 –2002 Hilda
kulki ryhmämme kanssa kerran kuukaudessa
tapaamassa vankeja eri vankiloissa sekä myös
vapautuneita heidän kodeissaan. 
       Kirjeitä tuli yhä kauempaa, miehiltä ja
naisilta, ja kaikkien kanssa Hilda halusi
keskustella vain uskon kysymyksistä.
Lukiessaan vankien kirjeitä hänen sielunsa
oikein paloi ilosta saadessaan ammentaa
omista kokemuksistaan Jumalan armoa ja
rakkautta langenneita kohtaan. 
    Vuonna –02 Hilda kuitenkin ylirasittui ja
sairastui masennukseen. Kaikki ilo katosi,
tunteet ja voimavarat jäätyivät.



Kirjeenvaihtotyö ja ansiotyökin jäivät.
Kunnes Jumala jälleen alkoi häntä parantaa –
05 ja toukokuussa –06 hän oli jälleen
kanssamme vankilaevankelistana! Samalla
matkalla avasimme jälleen hänelle
postilokeron Venäjällä ja hän lähetti sata
kirjettä vanhoille ystävilleen. Työ jatkuu
koska Jumala antoi uuden voiman, sekä
rakkauden ihmisiä kohtaan. (Jes.40:31)
    Hilda kirjoittaa kirjeensä käsin, kauniilla
käsialalla, suoraan venäjäksi. Hän on
inkeriläistä sukujuurta, asunut aikuisikään asti
Eestissä, missä kävi venäläistä koulua.
Suomenkieltä hän alkoi oppia
luonnonmenetelmällä vasta Suomeen
muutettuaan –94.
  Kiittäen Jumalaa uudesta voimasta ja
siunauksesta:  Hilda Taipale / Helena J
 
___________________
HILDAN SAAMA KIRJE     
elinkautisvanki Gennadilta:
 Rakas sisar Hilda ja sinun perheesi! Me,
sinun veljesi Kristuksessa Gennadi ja veli
Viktor iloisella sydämellä tervehdimme sinua
ja sisaria ja veljiä Kristuksen seurakunnassa.
Ja siunaamme teitä! Olkoon Jumalan rauha
teidän elämässänne, että voitte palvella
Jumalaa ja ihmisiä rakkaudella. Rakas meidän
sisaremme! Olimme Viktorin kanssa oikein
iloisia, kun saimme kirjeesi täynnä Herran
rakkautta, kiitos postikortista, kuvista,
kirjepaperista ja kirjekuorista! Sinä olet
huomaavainen, sydämellisesti kiitämme sinua
ja Herraa kaikesta! Ylistys Kristukselle!
Iloitsemme, että saimme kohdata sinut jälleen
kirjeesi kautta. Kirjeesi ovat yksinkertaisia,
helpolla kielellä pystyt kertomaan Jumalan
viisaudesta ja Kristuksen rakkaudesta sekä
Herran evankeliumista. Rakas sisar, sinulla on
aina ihmeelliset todistukset elämästä ja
mielenkiintoiset saarnat, sinä selität, miten voi
pelastua. Ihmiset tarvitsevat juuri tällaisia
kirjeitä. Me Viktorin kanssa luemme ne
moneen kertaan, me oikein rakastamme niitä,
ja annamme myös muiden vankien lukea
kirjeitäsi. Ne tuovat iloa ja vahvistavat uskoa.
Ne tuovat valoa tähän vihan maailmaan. (Matt
25:36)
Ylistys ja kunnia Isälle, Pojalle ja Pyhälle

Hengelle! 
   Olemme täynnä Herran rakkautta Pyhä
Henki auttaa meitä rakastamaan myös
vihollisia. (Joh.1:12; Joh.13:34) 
     Minun ja Viktorin sydämessä on nyt ilo,
olemme saaneet synnit anteeksi ja sielumme
on pelastettu.
    Olin täällä sairaalassa vuosia sitten ja luin
siellä sinun kirjettäsi. Kuudesta kuulijasta
yksi tuli uskoon, ja se on tämä Viktor. Nyt hän
vuorostaan kertoo palavasti, miten voi
pelastua. Olemme Viktorin kanssa yhdessä

paljon

rukoilleet ja nytkin hän on tässä vieressä.
    15.05.04 olen käynyt kasteella. Kiitos
Herralle! 
     Minun elämässäni on tapahtunut ihme,
sain kirjeen omalta pojaltani. Hän kirjoittaa:
”Isä meidän, rakas! Olimme iloisia, kun
saimme sinulta kirjeen. Sinä kirjoitit, että
sinut kastettiin ja että sinun sydämessäsi asuu
Herra Jeesus Kristus. Me kaikki, minä, sisko
Natalia, ja äiti iloitsemme puolestasi ja koko
sydämestämme onnittelemme sinua, meidän
rakas isä! Pyydän sinua, kirjoita meille, me
tarvitsemme sinua. Ja vielä pyydän, aukaise
minunkin silmäni näkemään Herraa. Kerro
kaikesta enemmän. Mitä tarkoittaa kaste? Ja
miten täytyy ottaa Herra omaan sydämeen?
Isä, kerro Herrasta enemmän, niin että
minäkin tietäisin hänestä kaiken.”
 – Eikö ole ihme? Syksyllä poika täyttää 27 v.
Herra herätti hänen sydämensä etsimään
pelastusta. Kunnia Jeesukselle!
     Ja vielä toinenkin iloinen asia elämässäni:
18.7. minun pojantytär Annuska täyttää 3 v.



Minä olen vaari! Tanja vaimoni ja minä
olemme onnellisimmat vaari ja mummi!
Annuska on meille lahja!
    Vankilaan jouduin v. 1988, olin silloin 30v. 
Nyt meillä on mahdollisuus jutella
puhelimessa vaimon kanssa ja saan kokea
hänen välityksellään sydämellistä iloa ja
rakkautta kaikkia kohtaan. Puhelimessa Tanja
kiittää Jumalaa, näin ei ollut ennen. Kiitos
kaikesta, rakas Jeesukseni!
  Tällä hetkellä olen vankilan tubisairaalassa.
Mutta uskon kyllä, että saan vielä palvella
Jumalaa ja kertoa Jeesuksesta ihmisille.
       Kirjoita meille, me odotamme. Sinun
veljesi uskon kautta: Gennadi ja Viktor.
                 (Käännös Hilda Taipale)

___________
KOLPINOSSA

Kolpinon nuorisovankilassa kävimme
suunnitelman mukaisesti 16.8. Meitä oli
Anneli Helminen, Taimi Pavlova, Tiina
Keravuori, Helena, sekä Pietarista Liisa
Lankinen tulkkina ja Sergei Tsadunin
laulamassa ja puhumassa. 
      Edellisenä päivänä olimme tulleet jo
Pietariin ja kävimme Kollontaikadun
asuntolan miehiä tervehtimässä. Siellä tuntui
vallitsevan rauha ja rakkaus ja miehet loistivat
ilosta saadessaan asua tässä vaatimattomassa
asunnossa. Viereisessä keskuksessa entiset
narkomaanit viettivät taas ylistysjuhlia
Vapahtajansa kunniaksi.
        Kolpinossa oli taas helppo julistaa
Jeesuksesta, maailman Vapahtajasta, joka tuli
pelastamaan syntisiä. Sanoma meni perille
kuin sade kuivaan maahan. Tiina otti esille
myös psalmin 130, jonka hän luetutti pojilla
yhteen ääneen. Yhdessä he siis huusivat
psalmin kirjoittajan kanssa: ”Syvyydestä minä
huudan sinua Herra, Herra, kuule minun
ääneni, Jos sinä Herra pidät mielessäsi synnit,
kuka silloin kestää?.. Minä odotan sinua
Herra, odotan koko sielustani ja panen toivoni
sinun sanaasi! ”  Se oli hyvin vaikuttavaa,
koska näin, että pojat olivat tosissaan tässä
huudossa. 
      Kolpinossa on myös kaupungin järjestämä
paikka vapautuneille vangeille. Kävimme jo

edellisellä Kolpinon matkalla siellä, mutta nyt
tällä kerralla tapasimme erittäin sympaattisen
paikan johtajan, eversti evp Nikolai Lvovits
Gubenkon. Samoin tapasimme emännän ja
saimme häneltä listan toiveista. 
      Poikkesimme myös Pietarhovissa
tervehtimässä Ninan omaisia. Nähdessämme
hänen paikkansa keittiössä tyhjänä, alamme
vähitellen uskoa hänen poismenoonsa ja tämä
käynti muodostui, ei vain
suruvalittelukäynniksi, vaan myös askeleeksi
omassa surutyössämme. 
                              Helena Jokinen
    

METALLOSTROI

Metallostroin vankila on 2200 vangin
työsiirtola-tyyppinen miesvankila. Ruoka on
ala-arvoista, jota ei koirakaan söisi, vaatteiden
tulee olla mustat. Persoonallisuudelle ei ole
tilaa. Pimeyttä on paljon: huumeet, väkivalta,
yksinäisyys, toivottomuus, islamin henki.
(Ef.6:12). Talvella asunnot ovat kylmät, vesi
on saastunutta, peseytymismahdollisuudet
huonot. Puutetta on kaikesta. Jollakulla
onnellisella on joku omainen joka käy
katsomassa tai lähettää ruokaa, vaatteita ja
saippuaa.
     On kuitenkin yksi paikka Metallostroissa
missä valo loistaa, se on seurakunta. Joka
päivä ryhmä uskovaisia miehiä kokoontuu
rukoilemaan rukoushuoneelle. Tilat ovat
vaihdelleet pikkuhiljaa vuosien kuluessa.
Kristitty seurakunta on kokoontunut jo
vuodesta –92, – siitä lähtien kun Reijo
Loikkanen aloitti siellä työn ja ihmisiä alkoi
tulla uskoon. Riihimäen idäntyö on ollut
mukana alusta lähtien.
      Ei voi kuin ihmetellä ja ylistää Herraa
siitä miten hän voi ja tahtoo muuttaa ihmisen,
kurjankin kulkijan elämän. Jeesushan ei katso
menneitä vaan sydäntä: ”Peseytykää,
puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne
minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa
tekemästä… Vaikka teidän syntinne ovat
veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka
ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne
villanvalkoisiksi” (Jes.1:16,18). Näiden



poikien olemuksesta voi nähdä muutoksen.
Elämään on palannut toivo ja luottamus
Jumalaan antaa voimia jatkaa. Rukousta
tarvitaan, sillä vankila ei varmasti ole mikään
helpoin paikka olla uskossa ja kasvaa
kristittynä. Myös rukoilemalla näiden
ihmisten puolesta voimme luottaa että Herran
sana saa jatkossakin kuulua muurin
sisäpuolella ja tavoittaa mahdollisimman
monta sielua uskon tielle. Pelastushan kuuluu
kaikille!(Room.10:13-15).
      Vielä saamme olla siinä etuoikeutetussa
asemassa että pääsemme vankiloissa
käymään. Koskaan ei voi tietää milloin asiat
venäjän maassa muuttuvat ja portit
sulkeutuvat. Siispä kylväkäämme nyt kun on
sen aika. Herra lupaa sanassaan ettei hänen
sanansa tyhjänä palaja, vaan tekee sen mikä
otollista on, ja saa menestymään sen mitä
varten hän on sen lähettänyt.  (Jes.55:10)

Siunausta ja kestäväisyyttä rukouksessa
toivotellen!  Sanni- Maria

Metallostroin miestenvankilan ”evankelisen
seurakunnan” johtoryhmä toukokuussa –06.
Kolmas oikealta seurakunnan johtaja
Aleksander (Sasha) Kirjunov.    
      Miehet ovat saaneet toiminta- ja
kokouspaikakseen vankilassa huoneen
talosta, jossa sijaitsee mm. koululuokkia,
kirjasto. Tällä hetkellä talossa remontoidaan,
rukoushuoneessakin on vain paljaat seinät

jäljellä. Kaikki remontit, myös henkilöstön
huoneissa, tehdään, ei vankilan
määrärahoilla, vaan vankien omaisten tai
mm. Idäntyön ryhmän lahjoittamin varoin!
Rukoushuone odottaa siis sponsoreita. 
Kuva HJ
-------------------------------------------------------
 
SATOA ON PALJON, MUTTA
SADONKORJAAJIA VÄHÄN. PYYTÄKÄÄ
SIIS HERRAA, JOLLE SATO KUULUU,
LÄHETTÄMÄÄN VÄKEÄ
ELONKORJUUSEEN.  Matt.9:36
_________________________________

_____________________________

TOISEN PIETARINMATKANI     
18-20.8.06 tunnelmia

     Ensimmäinen matkani Pietarin vankiloihin
toukokuulla oli minulle järisyttävä kokemus.
Paljas maa vahvisti Metallostroin vankilan
ankeutta. Nuorten vankien kohtalo viilsi
sydäntä. Voisin sanoa, että osa sydämestäni jäi
sinne.
    Kohtasin silloin 21-vuotiaan Dimitrin,
jonka Jumala antoi sydämelleni.  Häntä ja
toivon mukaan monia muitakin haluan auttaa
ja antaa sen tuen, minkä voin.  
       Toisella matkallani tapasin jälleen
Dimitrin ”metsästyksen” jälkeen! Kun
tulimme vankilan sisäpihalle, kuului
kovaäänisistä venäjäksi:  SUOMALAISET
OVAT TULLEET! TULKAA
KUUNTELEMAAN KIRJASTOON
JUMALAN SANAA!  Ja lisäksi mainittiin
Dimitri Soljanikin nimi, että hän tulisi myös.
Ja tulihan hän!  Tuntui kuin olisin tavannut
oman pojan pitkän erossaolon jälkeen.
Kuinka voikaan joku ennestään tuntematon
ihminen olla kuin oma läheinen!
       Sain annettua hänelle repullisen vaatteita,
hygieniatarvikkeita ja suklaata, jotka olin
hänelle kerännyt.  Annoin myös oman poikani
vanhan, mutta hyvän kylpypyyhkeen hänelle
– kuin perintönä!  Jäin miettimään, mahtoiko
ne kaikki olla hänelle tarpeen ja jakaako hän



mahdollisesti niitä muidenkin kanssa vain
miten kaikki oikein menee…? Kun joutuu
puhumaan koko ajan tulkin kanssa, aikaa
menee.  Monet kysymykset jäivät ilmaan, kun
aika loppui ja oli poislähdön aika. Sovimme,
että tapaamme loka- tai marraskuulla.
Dimitrin äiti asuu Pietarissa ja tietää, että
kirjeitä voi tulla Suomesta.  Kirjeiden
venäjäksi kääntäjäkin on löytynyt.  Ja oma
venäjänopiskeluni alkaa ensi viikolla! 
      Matkatoverini Olga-Helena sanoi
olevansa maailman onnellisin ihminen, koska
pääsi käymään kanssamme Pietarin
vankiloissa.  Hänen omat
elämänkokemuksensa ovat antaneet hänelle
ymmärrystä ja viisautta myös kovaosaisia
kohtaan.  Olga-Helenan puheenvuoro
vankisairaalassa oli koskettava.  Hän puhui
yhdestä   Raamatun luomiskertomuksen
jakeesta, jossa Jumala huusi Aadamille: Missä

olet?  Samoin hän kysyy meiltä jokaiselta:
Missä olet?  Missä olet fyysisesti ja missä on
sielusi?  Jumala kyllä tietää, missä me
olemme, mutta on tärkeää, että me myös
tietäisimme sen.  On tärkeää tiedostaa, missä
on ja tunnustaa rehellisesti oma tilansa.
Vasta silloin voi löytää sovituksen ja rauhan.
Silloin voi sanoa Jumalalle: Tässä olen!  Etsi
minua ja löydä minut!  Anna anteeksi kaikki
salaisimmatkin syntini.  Ja Jumalan oman
Sanan mukaan etsivä löytää ja kolkuttavalle
avataan.  Silloin löytyy tie rauhaan ja
vapauteen, löytyy tulevaisuus ja toivo.
Näin jutteli Olga-Helena Nikula.  

        Ja asiat kirjasi Soili Juntumaa        

Nikolai Nikolajev, entinen uskovien pilkkaaja,
on tullut uskoon ja opettelee soittamaan
kitaraa ja johtamaan seurakunnan ylistystä
Metallostroissa.

_____________
PARFINOSSA
elonkorjuu- ja Waldaissa kylvötöissä

      Elonkorjuumiehistömme 21.8.2006
Parfinon vankilassa koostui oivasta joukosta.
Musiikista huolehtivat kitaroineen Sergei
Odnorob, Andrei Murugov ja paikallinen tuttu
pastorimme Nikolai, jonka luona jälleen
saimme vieraanvaraisesti yöpyä kirkossa.
      Vankilan ruokalaan oli tullut 30-40
vankia, jotka saivat kuulla edellä mainitun
trion laulavan ja myös puhuvan.
Allekirjoittanut tavallaan kadehtii sitä
intensiivistä puhetyyliä elekielineen, jonka
kaikki venäläiset tuntuvat hallitsevan. Lisäksi
sanalla on tehoa, koska sekä Andreilla, että
Nikolailla on rankka tausta
vankilakierteineen.  Eikä voi unohtaa Pyhää
Henkeä, joka teki työtään sekä meissä, että
kuulijoissa. Ilman Häntä olisimme vain
helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Me
jäykät suomalaiset olemme vaan erilaisia,
rukoilemme ehkä enemmän ääneti ja
elehdimme vähemmän. Jumala kuulee kyllä
hiljaisimmankin rukouksen ja kaikenlaisia
tyylejä tarvitaan..
        Rajatun ajan vuoksi meistä suomalaisista
vain Liisa Järvi ehti pitää puheen Eleonooran
tulkkaamana. Pidän itse tätä suuntausta
hyvänä:  Me auraamme tietä venäläisille
kyntäjille suhteillamme ja varoillamme, joista
kiitos Teille kannattajat. Työmme kautta



avautuvat ovet toivottavasti joskus myös
venäläisille palvelijoille, jotka puolestaan
hankkivat yhä uusia työntekijöitä
keskuudestaan Jumalan työhön. 
        Kokouksen jälkeen saimme korjata
satoa, sillä viisi tai kuusi raavasta vankia
uskaltautuisi tulla  eteen ottamaan vastaan
elämäänsä Jeesuksen, silmät kyynelissä. Se
oli rohkea teko, sillä Andrei ja Sergei
uskoivat, että heitä tullaan kiusaamaan teosta.
Tietysti jaoimme runsaasti raamattuja ja
hengellistä kirjallisuutta muillekin
halukkaille.
          Nikolai-pappi joutui jäämään
Parfinoon, kun suuntasimme kulkumme
tiistaina yhä kauemmaksi Moskovaan päin,
Waldain kaupunkiin, joka sijaitsee n. 330
km:n päässä Moskovasta Waldain ylängöllä.
Asukkaita on n. 15.000. Waldain  perusti v.
1495 tsaari Ivan III ja kaupungiksi sen julisti
Katariina Suuri v. 1770.
        Maantiedosta kiinnostuneille tiedoksi,
että kaupunki sijaitsee samannimisellä
vedenjakajana toimivalla ylängöllä.. Alueella
on pyhiinvaelluskohteena toimiva lähde, josta
saa alkunsa 3.690 km. pitkä Volga-joki.
Länteen päin saavat alkunsa vesistöt jotka
johtavat Novgorodin kautta Laatokkaan.
Lisäksi alueelta saavat alkunsa Dnjepr ja
Düna -joet.
          Lähellä sijaitsee myös v. 1653
perustettu  Iwerski-luostari, joka kuuluu
olevan hieno nähtävyys. 
          Maantiedon lisäksi vähän kulttuuriakin:
Luostarissa ei valmistettu olutta eikä
liköörejä, vaan munkkien pääasiallinen
tehtävä oli kääntää vanhoja kirjoituksia
venäjäksi. V. 1917 bolsevikit polttivat
luostarin kirjaston kirjoineen. 
         Jukka ja Liisa olivat kerran aiemmin
turhaan yrittäneet sisään Waldain vankilaan.
Nyt onnistuimme vaivoitta. Vankilan johtaja
kuulusteli tarkoitusperiämme, jotka Liisa ja
Andrei oivallisesti selittivät. Kiitos siitä
Herralle. Vankilan johtaja vastasi
tyytyväisenä, että sekä heidän, että meidän
päämääräämme on sama: Tehdä  vangeista
parempia ihmisiä, vaikka kaikkien osalta se ei
voi onnistua.  Kysyimme, onko vangeille
toimitettu raamattuja? Vankilan johtaja vastasi

pyöreästi, että on kyllä vähän, mutta vankeja
on tuhat ja ortodoksipappi käy siellä vain
kaksi kertaa kuukaudessa.    
          Vankilanjohtaja lupasi kutsua
kerhohuoneeseen kaikki  vangit, jotka vain
haluavat kuulla Sanomaamme.
Vankilan kerhosali täyttyi kuulijoista, joita oli
arviolta 80-100.
        Tällä kertaa ehtivät puhua Andrein ja
Sergein lisäksi Jukka ja allekirjoittanut.
Aluksi osa kuulijoista oli häiritsevästi
käyttäytyviä ja levottomia, mutta pian Jukan
alettua puheensa kaikki hiljenivät
kuuntelemaan.  Jukka kertoi luonnon
ihmeellisyyksistä, joita ihmiskäsi ei pysty
matkimaan, mm. ihmisestä itsestään. Kaiken
täytyy olla pohjimmiltaan Jumalan
kädenjälkeä. Itse todistin, kuinka kaiken
maallisen menetettyäni ja tuntiessani kaiken
päättyvän pimeyteen, tarttui Jeesuksen
pelastava käsi käteeni. Todelliseen vapauteen
voi vapauttaa vain Jeesus. 
         Sergei puhui ilmeisen hienosti ja Andrei
piti varsinaisen palopuheen. Välillä kaikki
kuuntelivat vakavina ja hiirenhiljaa, välillä
remahtivat äänekkäästi nauramaan. Kokous
oli kerta kaikkiaan onnistunut, kiitos siitäkin
vaan Herralle. Oli selvää, että tämä työ oli
vasta kylvöä. Kukaan ei uskaltanut astua
esiin, mutta raamatut ja uskonnolliset kirjat
suorastaan revittiin käsistämme. Poistuimme
kevein tuntein, että Isäntämme oli tyytyväinen
kylvötyöhömme.
 
                        Matti Huunan-Seppälä  

______________________________
PARFINO JA VALDAI 20-23.8.06

      Sunnuntaina 20.8. Metallostroin jälkeen
ajoin metrolla Timurovskajan asunnolle,
johon oli vaimoni, Liisa jo tullut Matti
Huunan Seppälä mukanaan. 
Maanantai aamuna 21.8. lähdimme klo 5.45
hakemaan tulkkiamme, Eleanora Skripinaa
Kolomäestä ja matkanjohtajaamme, Andrei
Murugovia, Komendantskaja aukion läheltä.
Heidän kanssaan ajoimme Pontonnaja



rautatieaseman luo, ohi Metallostroin. Jo
edellisellä Novgorodin matkalla mukana ollut
uusi musikanttimme, Sergei Odnorob, asui
siellä. Nyt oli matkaseurueemme koossa ja
ajoimme Kolpinon, Novgorodin ja Stara
Russan läpi Parfinon Babtisti-kirkolle. 

         Parfinon Babtisti-kirkolla oli tuttu
pastori Nikolai ja tutut emännät vastassa.
Jätimme kirkolle tarkoitetut vapautuville ja
köyhille jaettavaksi tarkoitetut tavarat heti.

         Vankilassa olimme ilmoittautumassa
13.30 eli puoli tuntia etuajassa. Kuulimme,
että ystävämme, kasvatusjohtaja Vladimir oli
lomalla, mutta toinen nuorempi upseeri,
Andrei Sudneko Pavlovits oli valmiina
vastaanottamaan meidät. Normaalien
alkurutiinien jälkeen hän johdatti meidät
tuttuun ruokalaan jossa odotti noin 30 asiasta
kiinnostunutta, jo tuttua vankia ja 3-4
upseeria. 

          Ennen ajan loppumista Andrei
Murugov sanoi jotain yksilöllisestä
rukoilemisesta ja heti tuli kuusi miestä
rukoiltavaksi ja heidän perässään
kirjapöydästä kiinnostuneita miehiä, joten
Matin ja minun puheenvuorot jäi pitämättä.
Sitä en kuitenkaan .sure sillä yksilölliset
rukoukset ovat tärkeitä ja siitä näkee, että
olemme ylittäneet ison kynnyksen: Miehet
luottavat puheisiimme.

        Uusia testamentteja ja hengellisiä kirjoja
jakaessamme eräs mies kaipasi englannin
kielistä kirjallisuutta pitääkseen yllä
kielitaitoaan. Vankilaan jätimme yhden
tietokoneen ja kaksi laatikollista paperia.

       Palasimme kirkolle ja siellä saimme taas
aterian perunamuussia ja makkaraa ynnä
muuta. Lisäksi kävimme joessa uimassa ja
illemmalla tutussa kaupassa Parfinon
keskustassa.

       Aamulla tiistaina 22.8. ajoimme
Valdaihin jo tuttua tietä. Valdain vankilassa
olimme tervetulleita. Apulaisjohtaja majuri
Grigorij Ivanovits Stoljadrov otti meidät
hymyillen vastaan. Kun luulimme jo
pääsevämme klubille niin piti vielä käydä
tervehdyskäynnillä vankilanjohtajan ja
erikseen nuoren kasvatusjohtajan luona.

Kumpikin halusi kuulla meitä ja kertoa
omasta työstään.

          Kuulemma vankilassa käy joka viikko
ortodoksipappi, joka pitää opetus ja
hartaushetken halukkaille. Heitä on noin
yhdeksän miestä. Huoneeseen jossa he
kokoontuvat ei paljoa enempää sovikaan. Hän
järjestää myös kaste- ja muita tilaisuuksia
tarvittaessa.

       Klubille oli käsketty noin 80 vankia.
Paljoa enempää ei saliin sopinutkaan.
Alkulaulujen aikana oli pientä virnuilua
havaittavissa, mutta Matin, Andrein ja minun
puheet hiljensivät salin. Lopuksi jaoimme
raamattuja ja uusia testamentteja

      Saliin tuli myöhästyneenä kaksi miestä,
joista vanhempi kiinnitti heti huomiotani.
Hänen onnellinen hymynsä ja kiinnostunut
katseensa ja aktiivinen puheiden kuuntelu
erottuivat muista. Tilaisuuden jälkeen hän
kertoi olevansa Tarja Kauppisen
kirjeenvaihtotoveri Valeri Zizenko. Häntä
olimme kyselleet jo ennen klubille menoa,
mutta nimen kirjoitusasu ei ollut meillä
täsmälleen oikea. Hän oli vielä tilaisuuden
jälkeen hetken mukanamme kun meille
näytettiin klubin yhteydessä olevaa pientä
ortodoksista kappelia, jossa oli useita isoja
ikoneita. 

      Vankilaan jätimme kaksi tietokonetta ja
laatikollisen paperia sekä kaksi säkillistä
miesten kenkiä. Tietokoneista kiitettiin, että
ne olivat uudempia kuin heidän uusin.

       Valdaissa kävimme vielä kaupungilla
kauniissa kahvilassa, jossa söimme. Tietysti
kävimme myös järven rannassa. Sää oli tällä
kertaa tuulinen toisin kuin viimeksi.

         Timurovskajalle palasimme samana
iltana pudotettuamme kotiovilleen Sergein,
Andrein ja Eleanooran.

     Keskiviikkona 23.8. ajoimme Helsinkiin
Matin ja sitten Riihimäelle, jossa olimme noin
klo 17.30. Matkalla pysähdyimme Viipurissa,
jossa ostimme Aliisalle yhdeksännen luokan
koulukirjat. Niitä tarvittiinkin noin 30 cm
korkea pino eli noin 1500 ruplan eli melkein
45 € edestä.



                                      Jukka Järvi

Kuva ylhäällä:
Hyvin onnistunut ja siunattu vierailu!
Meillä oli vierainamme Pietarista 6-15.8.
Viktor Ivanov vaimonsa Natalian kanssa
(kuvassa vas.), sekä Andrei Murugov. Tässä
he ovat iltaseuroissa Riihimäellä Keltaisessa
talossa.
Vierailun joka illalle oli etsitty hengellinen
tilaisuus, jossa vieraamme olivat puhumassa
HJ


