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JOULUKSI KOTIIN
Joulu on hyvän tahdon, rauhan ja rakkauden 
juhla. Suuri Jumala, maailmankaikkeuden Herra, 
ilmoitti ensimmäisenä jouluna ihmiskunnalle 
rakkaudestaan kaikkia luotujaan kohtaan. 
Enkelten ilmoitus tuli keskelle raskasta yötyötä 
halveksituille paimenille. Kansa näki suuren 
valon. Joulun sanoma herätti paimenet ja antoi 
rohkeuden lähteä Betlehemin kaupunkiin 
katsomaan vastasyntynyttä lasta, Ihmisen Poikaa, 
tallin seimessä.
Ensimmäisen joulun jälkeen on Jumalan 
valtakunta, rauha ja hyvä tahto vallannut 
lukemattomien ihmisten sydämet. Joulun 
ilosanoma on levinnyt kaikkialle maailmaan. 
Vangitut ja nälkäiset tietävät, että ei ole olemassa 
rauhaa ilman oikeutta, eikä oikeutta ilman 
anteeksiantoa. Rauhan ja anteeksiannon 
toteutumiseksi meidän kaikkien on tehtävä työtä. 
Meidät on kutsuttu viemään joulun rauhan 
sanomaa sinne, missä on pimeää, missä ollaan 
kodittomia ja hylättyjä. Joulun valo loistaa 
kirkkaimmin niille, jotka ovat pimeässä. Sillä 
vain se "kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee 
suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman 
varjon maassa, loistaa kirkkaus." Joulun Lapsi, 
Herramme ja Vapahtajamme, on myös 
"Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala... 
Rauhan ruhtinas". Hän neuvoo meille tien Kotiin, 
sydämen kotiin, missä myös Herramme on läsnä, 
sinne, missä on hyvä olla. Sillä jo ennen 
syntymäämme Kristus syntyi Vapahtajaksemme. 
Hän lahjoitti meille elämän ja pelastuksen.
Hän kutsuu meitä kotiin tänäkin jouluna. Vanhan 
joululaulun sanoin:
 "Ei valtaa, kultaa, loistoa, tuo joulu lahjanaan,
vaan Luojan olkoon kunnia ja rauha päällä  
maan...
  Jo joulunrauha, saavu, jää nyt joka sydämeen,
luo toivon, ilon lämmin sää maailman 
kylmyyteen.

Vieraaksi saan nyt kuninkaan, et muutu, Herra 
milloinkaan!
Jo joulurauha, saavu, jää, luo toivon lämmin 
sää."

JOULURAUHAA VAPAHTAJALTAMME 
kaikille teille Idäntyön ystäville, sekä kaikille 
vankiveljillemme ja -sisarillemme siellä jossain!
Toivomme ja rukouksemme mukaan pääsemme 
vielä joulun alla käymään Pietarin vankiloissa 
tervehtimässä rakkaita ystäviämme siellä! Joulun 
Herra kutsuu meitä: tervetuloa jouluksi Kotiin!

Soili Juntumaa
puheenjohtaja
_______________________________________

HETKI PIENI JOULUYÖN 
1. Lapsi syntyi seimellensä 
ennustuksen mukaan. 
Taivaasta tullut, vaatteet 
yön kapalon. 
Hän tekee tien uudeksi. 
Unohdu ei kukaan. 
Hän toivomme on. 
Hetki pieni jouluyön 
kaipaus sydämessä 
katson valonliekkiä 
seimen kynttilää.
 
2. Lapsi kasvaa aikuiseksi 
joka joulu meissä. 
Hän jättää tähden valon 
alas loistamaan. 
Hän tekee tien uudeksi. 
Valonenkeleissä 
ilon kuulla saan. 

3. Jeesus tuntee askeleemme 
joulujemme nauhan. 
Hän lahjan särkyneen voi 
nostaa kasvamaan. 
Hän tekee tien uudeksi. 
Antaa joulurauhan. 
Kietoo siihen maan. 

Pirkko Arola 2008 
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 RUKOUSAIHEIKSI:

Vankilakäynnit ovat jälleen 
katkolla.
 Marraskuun alussa tehdyn matkan jälkeen 
uusia lupia vankilavierailuihin ei ole 
myönnetty, paitsi Tihvinän vankilaan 4.12.
  Vankilahallinnon kasvatusosasto on jälleen 
pyytänyt monenlaisia papereita suomalaisilta 
yhdistyksiltä, jotka käyvät vankiloissa. Noin 
vuosi sitten toimitimme ne edellisen kerran 
Pietarin alueen vankiloiden ylihallinnolle.   
   Lähes kaikki nyt pyydetyt paperit olivat siis 
jo käännetty venäjäksi. Liisa Lankinen 
toimitti paperit virastoon Jukan ja Liisan 
toimitettua ne Pietariin 6.11. Joitakin 
puutteita niissä kuitenkin ilmeni, ja niitä pitää 
täydentää.
   Rukoilkaa, että vielä ovet avautuisivat!

 Idäntyön hallituksen päätöksiä
    Idäntyön hallitus on kokouksessaan 
lokakuussa päättänyt, että Idäntyön 
matkalaisilta ruvetaan perimään 
yöpymismaksua Timurovskin asunnolla 10 
€ / yö, matkaa kohti siis 20 €. Tämä tulee jo 
toteutetun matkamaksun lisäksi, joka on 10 
€ / suunta, eli 20 € matkasta. Matkan hinta 
on siis 40 € jokaiselta matkalaiselta. 
Tällä tullaan kattamaan kustannuksia, kun 
kuljettajille maksettavaa korvausta on 
nostettu. Se on nyt 20 centtiä / km

     Idäntyön syyskokous 9.11.08 päätti 
myös, että jäsenmaksua nostetaan ensi 
vuonna. Jäsenmaksun suuruus  on 25 €. 
Jäsenmaksu koskee kaikkia, enää ei 
talkootyöllä saa vapautusta siitä. 

Perheuutisia:
Sanni-Maria ja Sasha Kirjunovin pieni tyttö 
on syntynyt 23.11.08
 Onnittelemme onnellisia vanhempia!
         

Matka Sablinoon ja Kolpinoon 
31.10.-2.11.08

Matkalla olivat mukana Anneli, Annika ja Hilda 
Helenan kyydillä. Lisäksi otimme mukaan pari 
lomalaista turistiksi Pietariin. 
   Pietarin kohteissa meillä oli mukana Sergei 
Tsadunin ja Larisa Guseva, lisäksi tulkkina. 
Hilma Gutsan. Hilma oli kanssamme 
ensimmäistä kertaa ja oli todella mukava tutustua 
häneen.
   Lauantaina kävimme Sablinossa, jossa oli 
jälleen todella väkevä tilaisuus. Olimme tällä 
kertaa tv-huoneessa, johon mahtuu ehkä kolme- 
neljäkymmentä naista. Annika todisti, samoin 
Hilda ja Larisa. Sergei lauloi ja puhui. Jälleen oli 
Pyhä Henki elävöittämässä puhuttua sanaa ja 
monet naiset ottivat Jeesuksen kutsun vastaan. 
Meille luvattu tunti venyi kahdeksi ja ehdimme 
rukoilla myös monien puolesta.
   Uljanovkan tukikeskuksessa poikkesimme vain 
sen verran, että veimme sinne muutaman säkin, 
lakanoita, vaatteita, rukkasia, pullia.
    Kolpinon lastenkodissa tapasimme jälleen tätä 
pientä ekaluokkalaisten ryhmäämme. 
Onnittelimme marraskuussa syntymäpäiviä 
viettäviä lauluin ja lahjoin ja pidimme pienen 
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pyhäkouluhetken. Käsittelimme Jeesuksen 
vertausta kahdesta rakentajasta. Hilma osasi 
siihen venäjäksi laulunkin, sitä opettelimme. 
Uskon perusasiatkin ovat näille lapsille 
tuntemattomia. Edellisen ryhmämme lapset 
ainakin oppivat tietämään, kuka Jeesus on, että 
kaikki synnit saa anteeksi ja Jumalalta voi pyytää 
apua milloin vain. 
   Kollontain asuntolassa käväisimme myös, 
yhdeksästä asukkaasta kuusi oli kotona. Saimme 
jälleen kuulla sekä hyviä, että huonoja uutisia. 
Yksi asukkaista oli varastanut Peshkovilta 4000 
euron arvoisen säilytyslokeron ja kadonnut sen 
kanssa. Toisaalta taas miehet olivat tyytyväisiä, 
että palkkaa työstä oli saatu. Tällä kertaa jutustelu 
sujuikin hyvin vapautuneesti ja leppoisasti. 
Joskus se on ollut kovin väkinäistä ja 
varautunutta. Rukoiltiin vielä yhdessä.
     Sunnuntaina suuntasimme Kolpinon vankilaan 
poikiamme katsomaan. Tapasimme noin 
neljäkymmentä heistä vankilan ruokasalissa. 
Nuori Annika sai paljon huomiota osakseen, 
mutta tyttö itse osasi käyttäytyä kauniisti. Hän 
todisti vakuuttavasti uskostaan  ja pojat 
kuuntelivat vakavina. Muutkin puhuimme 
vuorollamme ja lopuksi ehdimme muutaman 
pojan puolesta rukoillakin. Tuntui siltä, että 
monien kohdalla oltiin vain askelen päässä 
Jeesuksesta. Jospa ensi kerralla olisi sen 
viimeisen askelen aika!
                             Helena Jokinen 
  ____________________________

 Hildan terveiset
Useamman vuoden ajan olen saanut kirjeitä 
Leenalta Venäjältä. Hän on yksinhuoltaja, vanhin 
lapsista, Ivan 19 v, on mielisairas, Anna 16 v on 
koulussa 10:llä  luokalla ja pikku Ilja 9 v on 3:lla 
luokalla. Leena-äiti on hyvin sairas, hän painaa 
vain 46 kg ( pit. 164 cm) Vuosia sitten hän käytti 
alkoholia, eikä Ivan silloin käynyt koulua. Nyt 
Leena kiittää Herraa Kristusta, ettei enää tarvitse 
juoda. Minun kirjeeni auttoivat häntä, niin hän 
kirjoittaa!
   Heidän tulonsa ovat hyvin pienet, ne eivät riitä 
edes sähkölaskun maksamiseen, ja niinpä sähköt 
on katkaistu. Perhe asuu Kirovin alueella maalla. 
Talo on vanha ja kylmä, talvivaatteita ei ole. Äiti 
oli huolissaan, kun kirjoitti minulle syksyllä.
    Helena löysi keräysvaatteista heille jotakin, 
kenkiä ja joitakin lämpimiä vaatteita. Teimme 
muutama viikko sitten postipaketin ja lähetimme 

heille. Kiitos Jumalalle, Hän pitää huolen heistä, 
jotka pyytävät Häneltä apua!
   Leena ja hänen lapsensa rukoilevat Jumalaa ja 
ovat myös oppineet kiittämään Herra Jeesusta. 
Siihen on tarvittu pitkä matka. Kiitän Jumalaa, 
että Hän antoi minulle kärsivällisyyttä lähettää 
heille kirjeitä, silloin kun Leena vielä joi. 
Rukoilin heidän puolestaan, kun lapset olivat 
vielä pieniä. Kerroin heille oman tarinani 
juomisestani ja uskoontulemisestani. Meni 
vuosia, mutta viimein Leena ymmärsi, että 
hänelläkin on toivoa selvitä. Kristus on hyvä!
    Olen saanut kirjeitä Annalta ja Iljaalta, he 
kirjoittivat omista ongelmistaan. Kristuksen 
avulla lohdutan ja rohkaisen heitäkin. Leena 
kirjoittaa, että lapset ovat muuttuneet parempaan 
suuntaan. He ovat lukeneet kirjeitäni ja ovat 
oppineet niistä tuntemaan, mitä Jeesus on 
opettanut. Seurakuntaa siellä ei ole.
     Jeesus Kristus on opettanut minua 
rakastamaan ihmisiä, sellaisina kuin he ovat. Se 
on rikkautta! En osaa elää kertomatta toisille, 
mitä itse olen saanut Jumalalta. Kirjoitan omasta 
elämästäni tai jos löydän hyvän opetuksen 
venäläisistä lehdistä, lähetän näitä kirjeitä koko 
Venäjälle, Habarovskiin ja Magadaniin asti. 
Joulukuussa menee noin 170 kirjettä jälleen eri 
paikkoihin. Osoitteita ja halukkaita saamaan 
kirjeitäni tulee joka kuukausi lisää. Kiitän joka 
päivä Jumalaa, että terveys on hyvä, ja jaksan 
kirjoittaa käsin  tunteja joka päivä. Jeesuksen 
rakkaus ihmisiä kohtaan vaikuttaa minun 
elämässäni näin. Olen kiitollinen Jumalalle ja 
olen onnellinen! Aviomieheni, Taisto, kannustaa 
ja tukee minua henkisesti, olemme onnellinen 
aviopari.
    Tänään pyydän sinua, rakas ystävä, 
rukoilemaan Leenan puolesta. Hän kokee 
syyllisyyttä siitä, että Ivan ei käy koulua. Ivan 
itkee öisin, hänellä on usein päänsärkyä, eikä ole 
varaa mennä lääkäriin. Ilja häpeää myös mennä 
kouluun, kun ei ole kunnon vaatteita. Onneksi 
hän vielä kuitenkin käy koulua ja se menee melko 
hyvin. 
    Aion lähettää heille vielä paketin, ihmiset ovat 
tuoneet sopivia vaatteita. Ilja pyysi vielä autoa, ja 
sekin on, tyttärenpoika Andrei 7 v., antoi kolme 
autoa! Hänkin halusi auttaa, ja se on minulle ilo!
    Paljon kiitoksia tältä perheeltä kaikille, jotka 
auttoivat minua auttamaan tätä perhettä! 
      Jumalan siunausta kaikille!  
                                  Rakkaudella Hilda Taipale
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Marta Suldisova, 22 v.
Tutustuimme  Martaan ja hänen sisaruksiinsa jo 
vuonna –96. Äiti Antonina oli Sablinon 
vankilassa ja lapset: Lena, Anja, Marta ja Alisa 
olivat Viipurissa lastenkodissa. Vanhin poika 
Andrei, joka on vammainen, oli isänsä luona.
   Kun äiti vapautui vankilasta - 97, hän sai 
entisen asuntonsa omakseen. Kotia laitettiin 
kuntoon suomalaisten avulla ja iloa oli paljon kun 
lapset palasivat kotiin asumaan. Perheen lapset 
kastettiin Viipurin kirkossa ja minusta tuli Martan 
kummi.
    Monenlaisia vaikeuksia ja vaiheita oli koko 
ajan, mutta eteenpäin mentiin pikkuhiljaa. Lena 
ja Anja löysivät puolisot ja heille syntyi 
pienokaiset. 
    Kun Marta oli 15 v, hänet raiskattiin ja alkoi 
odottaa lasta. Hän yritti lapsellisesti salata sen. 
Koulussa terveydenhoitaja havaitsi tilanteen ja 
hänelle tehtiin raskaudenkeskeytys melko 
myöhäisessä vaiheessa. Tämän jälkeen alkoi 
perheessä muutoinkin mennä huonompaan 
suuntaan, tuli valheita, riitoja, alkoholinkäyttöä.
    Peruskoulun jälkeen lupasin kustantaa Martalle 
sihteerikoulun, jonne hän pyrki ja pääsi. Kävin 
katsomassa koulua ja ilmoittamassa Martan 
oppilaaksi. Joka aamu Marta lähti iloisesti toisten 
tyttöjen kanssa ja palasi iltapäivällä, lähes 
kolmen kuukauden ajan.
    Kerran minulla oli tulkki mukana ja päätin 
mennä koululle Martaa vastaan. Silloin 

saimmekin kuulla, että hän ei ollut käynyt opistoa 
päivääkään. Äidille tämä oli myös järkytys. Tyttö 
oli kuljeskellut kaupungilla kaikki nämä tunnit. 
Hän ei halunnut opiskella, niin hän sanoi.
    Sen jälkeen Marta alkoi juoda ja hakeutui 
huonoon seuraan. Hän muutti parikymmentä 
vuotta vanhemman miehen kanssa asumaan, 
huumeet tulivat mukaan kuvioon. Hän päätti, 
ettei näe 20 vuotispäiväänsä. 
    Marta ei välittänyt uusia passiaan ja joutui 
irtolaisuudesta vankilaan. Vapauduttuaan 9 
kuukauden päästä helmik 07 hän jatkoi entistä 
menoaan. Hän tuli myös raskaaksi ja lapsen 
synnyttyä se luovutettiin suoraan sairaalaan.
    Kunnes mies, jonka kanssa hän eli, kuoli nyt 
syksyllä huumeiden yliannostukseen.
      Marta palasi kotiin. Kahvilassa, jossa Lena 
työskentelee, tarvittiin apulaista ja Lena sai 
suostuteltua Martan sinne työhön jo muutaman 
päivän päästä. Muutos narkkarista sieväksi 
tarjoilijaksi on todella suuri. Tuntui, kuin kuollut 
olisi jälleen herännyt eloon!   Helena Jokinen
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