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  HUOMIO KAIKKI MATKALAISET!

         KESÄN 2009 MATKAT

     Kesän aikana teemme vankilamatkoja
vain kerran kuukaudessa, aina
kuukauden kolmas viikonloppu.
    Vierailemme Metallostroin, Sablinon ja
Kolpinon vankiloissa.
    Valitettavasti uusien vierailijoiden
vankiloihin pääseminen on erittäin
epävarmaa. Mutta yritämme saada luvat.
Siksi kaikki vasta nyt mukaan tulevat
evankelistat, lähettäkää passikopionne
Helenalle, samoin sovitut henkilötiedot.
Ensi tilassa! - Ja muistakaa rukoilla
tilanteen puolesta!
     Matkustajat otetaan matkoille
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jumalan siunaamaa kesää kaikille!

Puheenjohtajan palsta

Jo joutui armas aika

Kesä on lähellä ja luonto kauneimmillaan. On
ihmeellistä kuunnella aamu aamun jälkeen
lintujen riemukasta konserttia ja katsella
vapaasti lainehtivaa järvenselkää.  ”Niin kaunis
on Jumalan taivas ja maa, oi lapseni,
rakastakaa!” kehotti Alfild-äiti Lauri Viidan
koskettavassa runossa.  Tuntuu kuin koko
luomakunta pyytäisi meitä iloitsemaan elämästä
ja tekemään hyvää toisillemme.  Luonto hoitaa
meitä hyvällä ja syvällä tavalla.
Jeesus kutsui jäähyväispuheessaan
opetuslapsiaan ystävikseen. Hän tiesi, että
”ystävä pettää…elämä jättää”,  opetuslapset
pakenevat, kavaltavat ja kieltävät hänet.
Kuitenkin hän luotti heihin ja varmemmaksi
vakuudeksi sanoi vielä: ”Ette te valinneet
minua, vaan minä valitsin teidät.” (Joh.15:16)
Vaikka me pettäisimme hänet, Herramme ei
petä koskaan. Mikä valtava ilo ja turva meillä
onkaan myös vaikeina aikoina.
Mekin saamme olla Jeesuksen läheisiä, rakkaita
ystäviä. Hän luottaa meihin, mutta myös
varustaa meidät. Hän on luvannut meille
Henkensä, rauhan, rakkauden ja viisauden
Hengen.  Hän kehotti omiaan pyytämään
Henkeä ja lupasi sen antaa omilleen. ”Pyytäkää
niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen”
(Joh.16:24)  Toisaalta kaikki hyvä tulee
ylhäältä, mistä saamme iloita ja kiittää.  Mutta
Herra haluaa rakkaudessaan antaa meille vielä
enemmän, yltäkyllin.
Veljemme Valeri Tatti on nyt vapautunut
vankilasta ja iloitsee elämästään Kollontain
asuntolassa. Siitä kiitos Herralle!  Toisaalta
meillä on vankilatyössämme monia ratkaisua
odottavia kysymyksiä. ”Sukupolvenvaihdos” on
tapahtumassa yhdistyksessämme ja uusia
työntekijöitä on tulossa mukaan. Toisaalta
Venäjän viranomaiset ovat  tiukentamassa

vankilatyöntekijöiden lupakäytäntöjä.  Emme
vielä tiedä, ketkä pääsevät seuraavina vuosina
vankiloihin. Rukoilkaa, että Herra itse lähettäisi
työntekijöitä sinne, missä heitä tarvitaan.
Vaikka olemme ahtaalla, emme ole
umpikujassa. Herra näyttää meille oikean tien!
Hyvää ja siunattua kesää kaikille Idäntyön
ystäville!
Soili Juntumaa
puh.johtaja

LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA

Riihimäen Idäntyön kuulumisia kesäkuu 2009
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                   Gaasan ja Metallostroin vankilamatka 22. –24.5.09.

     Järven Liisan kanssa hänen autollaan lähdimme Riihimäeltä vasta 9 jälkeen Otimme Leppäniemen
Leenan kyytiin Helsingistä, sänkyineen. Tullissa kuormamme kelpasi. Leena jäi Viipuriin. Pietarin
asunnolle saavuttuamme olimme valmiit unten maille.
          Lauantai aamuna ehdimme Gaasan vankilasairaalaan ennen 10 kuten myös tulkkimme Ida
Makarova ja Sergei Tsadunin kitaroineen. Nopeasti pääsimme sisälle, ulko ovella kohtasimme vankilan
johtajan, joka sanoi että, myös kirurgisella osastolla voisi vierailla ensi kerralla. Saimme viedä kaikki
tuliaiset, mitään ei tarkastettu.
       Naisten osastolla puhuimme rukouksesta sekä Jeesuksen sovitustyöstä ja Helatorstain taivaaseen
nousemisesta. Sergei kitaroineen ja lauluineen puhutteli erikoisesti näitä  potilaita. Keskustelulle ja
rukouksellekin jäi aikaa, koska meille annettiin 3 tuntia vierailuaikaa. Tapasin Veronikan äidin
Viktorian, hän on taas vankilassa, rukoilen Jumalan sanan kosketusta Viktoriankin kohdalla, että hän
jättäisi huumeet. Vain Jumala voi sen tehdä.
      Jaoimme kirjekuoret ja muut tuliaisemme.
      Menimme miesten silmäosastolle, samanlaisella ohjelmalla aloitimme. Siellä on kolme sokeaa
miestä, jotka odottivat näön korjaantuvan leikkauksella. Heistä kaksi kertoi ettei ole paikkaa mihin
mennä kun vapautuvat. Kerroin Kollontain ja Samohvalovin asuntolasta.
        Rukousten ja siunaamisen jälkeen jaoimme tuliaisemme. Miehet sanoivat, että nyt me
kuuntelemme, vaikka oli ruoka aika. Näin tärkeätä on viedä Jumalan Sanaa.
        Illalla kävimme Kollontain asuntolassa.
Sunnuntaiaamu, Metallostroihin mennessä otimme Idan metroasemalta ja olimme ennen yhdeksää
perillä. Virkailija ystävämme Roman tuli ja pienen odotuksen jälkeen johdatti meidät sisälle vankilaan.
Roman kantoi itse tuliaisemme ja niin saimme ne vietyä.
       Jouduimme odottelemaan vankien tuloa, koska heille kuulutettiin meidän vierailusta vasta, kun
olimme siellä. Vajaa kolmekymmentä miestä oli meidän kanssamme tutkimassa Sanaa.
      Valera Tatin terveiset Kollontain asuntolasta viritti vilkkaan keskustelun, Jumala on parantanut
Valeran niin että hän pystyy jopa juoksemaan. Hyvät uutiset entisistä vankitovereista on kiitoksen aihe.
     Nyt kun klubin korjaus edistyy, he saavat huoneen jossa kokoontua, vaikka ei ole suomalaisia
vieraita. Rukoilkaamme sinne seurakunnan elpymistä.
      Vankilaan toivovat paperia sekä ulkomaalia - ja paljon.
  Liisa jaksoi ajaa Suomeen vaikka päivästä tuli pitkä.
                                                                                                   Anneli Helminen

RUKOUSTUKEA KAIVATAAN!
     Rakkaat ystävämme ja tukijamme, rukoilkaa Idäntyön puolesta! Kaiken sen toiminnan:
varainhankinnan, talouden, ystävien, työntekijöiden ja avustustyön puolesta.
     Erityisesti pyydän rukoustukea evankelioimismatkoillemme. Jo jokainen liikkeellälähtö matkalle on
sodanjulistus pahan voimille, ja usein ne tekevätkin kaikkensa estääkseen matkan toteutumisen ja
evankeliumin julistuksen.
     Ja joka kerran lähtiessämme olemme tietoisia siitä, että matka voi olla juuri minulle viimeinen.
Venäjän liikenne ja tiestö ovat vaarallisia ja vankiloissa leviävät taudit. Vain Jumala voi meitä varjella
terveinä ja elossa.
     Tarvitsemme esirukousta myös perheidemme puolesta
     Evankelioimispuheita  miettiessä tarvitsemme Jumalan johdatusta ja inspiraatiota voidaksemme puhua
juuri kuulijoille tarpeellisista asioista ja oikealla asenteella. Tarvitsemme Pyhää Henkeä, joka elävöittää
sanoman ja saa aikaan kasvua kuulijoiden sydämissä.
     Tarvitsemme Jumalan voimaa ja varjelusta koko ajan voidaksemme toteuttaa  Jumalan meille antamaa
tehtävää. Tarvitsemme uskollisia esirukoilijoita!
       Niin kauan, kun ovet ovat avoinna.
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                  Vankilat, joissa Riihimäen Idäntyön ryhmät käyvät säännöllisessti

Metallostroi
- miesten vankila, vankeja n 2200, koloniatyyppinen vankila, ei siis suljettuja sellejä. Sijaitsee noin 15

km Pietarin eteläpuolella.
- vankilassa ortodoksikirkko, jossa käy pappi sunnuntaisin
- vankien johtama evankelinen vankilaseurakunta toimii vankilassa sen jäsenten aktiivisuuden varassa,

Idäntyö tukee toiminnallaan tätä seurakuntaa ja sen jäseniä hengellisesti
- Idäntyön ryhmän käynnit vankilassa normaalisti joka kuukauden kolmas sunnuntai
Mitä voi viedä tuliaisina: tarjoilut teepöytään, paperia, kyniä, kirjekuoria, kirjoja, makeisia

Gaasa
- vankien keskussairaala (aik oli n 500 potilaspaikkaa) miehille ja naisille, sijaitsee Pietarin

keskustassa. Tällä hetkellä suuri remontti menossa.
- naisvangeille yksi sairasosasto, jossa kaikkia tauteja hoidetaan (12-25 naista)
- viime aikoina päästy vierailemaan naisten osastolla, sekä miesten silmätautien osastolla ( n 60

miestä), joskus myös psykiatrisella osastolla
- käynnit kuukauden kolmas lauantai
Mitä voi viedä tuliaisina: kirjoja, paperia, kyniä, kirjekuoria, kuvia, kortteja, makeisia

Sablino
- sijaitsee n 40 km Pietarista etelään Moskovan tietä, naisia noin 2000,  koloniatyyppinen vankila
- ortodoksikirkko, jossa pappi käy kerran kuukaudessa. Muista kirkoista käy myös paljon julistajia.
- vankien johtama evankelinen uskovien ryhmä on kasvanut noin 40 hengen seurakunnaksi
- Idäntyön ryhmä käy vankilassa kuukauden toisena lauantaina
Mitä voi viedä tuliaisiksi: kirjoja, paperia, kyniä, kirjekuoria, kuvia, kortteja

Kolpino
- Pietarista etelään n 20 km, Kolpinon kaupungissa sijaitsevassa vankilassa on 14-20 v poikia ( lukum.

ei tiedossa).
- Vankilassa käy ortodoksikirkon opettajia myös, sekä Suomestakin useita hengellisiä ryhmiä
- Idäntyön ryhmä käy vankilassa kuukauden toisena sunnuntaina, pidetään kokous ja tarjotaan

syötävää, pojat seuraavat ja kiinnostus on hyvä
Mitä voi viedä tuliaisina: pojille välipalaa, kirjoja, kirjekuoria, kortteja, kuvia. Vankilaan toiv. paperia

HUOM!
Edellisellä kerralla viedyllä anomuksella voi pyytää saada viedä vankiloihin myös: saippuoita,
hammasharjoja ja –tahnaa, sukkia, alushousuja tms. Ne olisivat hyvin kaivattuja viemisiä!

Kolpinon poikia ruokasalissa pidetyssä
tilaisuudessa 2009
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Muita avustus- ja matkakohteitamme:

1.    Kollontaikoti ”Laupias samarialainen”
- Idäntyön oma asuntola vankilasta vapautuneille ja asunnottomille miehille osoitteessa Ulitsa

Kollontai 27 Pietari
- 15 miestä opettelemassa raitista, kristillistä elämäntapaa. He käyvät työssä ja hoitavat kodin itse.

Asukkaat vaihtuvat, uusia tulee tilalle, kun entinen asukas saa kuntoon oman elämänsä,
henkilökohtaiset dokumentit, työn ja asunnon.

- Andrei ja Ljuda Peskov ovat kodin isäntäpari. Heidän palkkansa maksaa Pisara yhdistys
Nummelasta. Riihimäen Idäntyö maksaa paikan vuokran ja ruokarahaa

- Joka ilta kodissa on hengellistä opetusta raamatusta. Ryhmämme vierailee kodissa vähintään kerran
kuukaudessa.

Mitä voi viedä tuliaisina: miesten vaatteita ja kenkiä, vuode- ja liinavaatteita, ruokaa, astioita,
pesupulveria, hengellisiä kirjoja, musiikkia…

2. Igor Smirnov
- Idäntyön oma lähetti Pietarissa. Hän toimii hyvin pienen ”Mirotvorets” (Rauhantuoja) seurakunnan

pastorina, johtaa sen avustustyötä ja on hyvin työllistetty. Tuemme häntä taloudellisesti
kuukausittain, koska seurakunnan kymmennyksistä saatu palkka on pieni.

- Vaimo Irina ja kolme pientä lasta, Misha, Masha ja Pasha.
Mitä voi viedä tuliaisina: ruokaa, lapsille sopivia vaatteita, kodin tarvikkeita

3. Mirotvorets
-  Igor Smirnovin seurakunta, joka auttaa myös vaikeuksissa olevia ihmisiä ja perheitä
- Toimistoon viemme heille jaettavaksi kriisiapua (lähinnä miehille) vaatteita, kenkiä, ruokaa.
- Tuemme järjestöä taloudellisesti
- Mirotvorets seurakunnan toimisto Ligovskij prospektin varrella, lähellä Moskovan asemaa. Siellä

asuu joskus tilapäisesti myös asunnottomia miehiä.
Mitä voi viedä: miesten vaatteita ja kenkiä

4. Samohvalov
- Novgorodin alueella toimiva pieni maatila, kuntoutuskeskus kadulta poimituille miehille ja naisille
- Johtajana Sergei ja Irina Milov. Kaikki 15 henkeä tulevat toimeen joten kuten Irinan eläkkeellä, joka

on noin 100 €
- Rakentavat uskovien kylää Jumalan antamaan näkyyn luottaen. Tarvitsisivat materiaaleja, työkaluja

ja tietotaitoa tähän.
- Kirkko valmistui keskuksen toimesta Morhovan kylään tänä keväänä. Sergei ja Irina antavat kylillä

hengellistä opetusta ja avustavat köyhiä perheitä.
- Käymme viemässä avustuksia ja materiaalista apua noin 3-4 kertaa vuodessa
Mitä voi viedä: ruokaa, vaatteita, kenkiä, kodin tarvikkeita, pesupulveria, liina- ja vuodevaatteita,
astioita, työkaluja, rakennusmateriaaleja, hengellisiä kirjoja, musiikkia, polkupyöriä…
Ympäröivien kylien perheisiin: lastenvaatteita ja kenkiä, liina- ja vuodevaatteita, ruokaa, kodin
tarvikkeita, pesupulveria, astioita, polkupyöriä, radioita, mikroja, pesukoneita…

5. Narkomaanikeskus Kollontaikadulla
- uskoon tulleiden narkomaanien Ukrainasta johdettu  hengellisen toiminnan keskus, joka tarjoaa

hengellistä apua entisille narkomaaneille. Järjestävät lähes joka ilta evankelioimistilaisuuksia, joihin
kutsuvat ihmisiä kadulta.

- Sijaitsee aivan Kollontaikodin naapurissa.
- Tuemme keskusta vaatelahjoituksin.
Mitä voi viedä: naisten, lasten ja miesten vaatteita ja kenkiä, lasten leluja
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6. Uljanovka
- Sablinon lähellä (n.30 km Pietarista etelään) olevassa kylässä toimiva kristillinen kuntoutuskeskus

huumeriippuvaisille
- Toimii kurssiperiaatteella, ohjaajat ovat ”opettajia”(8 henkeä) ja asukkaat ”oppilaita”(30 )
- Avustamme lähes kuukausittain vaate-ym lahjoituksin.
- Johtajana Pushkinin hell srk:n pastori
Mitä voi viedä tuliaisina: miesten vaatteita ja kenkiä, työvaatteita, ruokaa

7. Pyhän Olgan sairaala
- sosiaalisairaala liikuntavammaisille lapsille Pietarissa, vastasyntyneitä hylättyjä lapsia
- avustetaan taloudellisesti ja vaate- ym lahjoituksin
- käydään noin kerran kuukaudessa tapaamassa lapsia ja heidän vanhempiaan julistaen evankeliumia.
Mitä voi viedä tuliaisina: vauvojen vaatteita, pikkulasten vaatteita, vaippoja, muita vauvojen tarvikkeita,
vauvojen ruokaa, hengellisiä kirjoja, musiikkia

8. Lomonosovin lastenkoti
-     Pietarhovin eteläpuolella, noin 20 km Pietarista Suomenlahden rannalla.
- Lopettamisuhan alla olevassa vanhassa talossa toimiva hylättyjen ja vammaisten pikkulasten

lastenkoti, lapsia n. 100
- Käydään noin kerran kuukaudessa, viedään avustuksia
Mitä voi viedä tuliaisina: vauvojen vaatteita, pikkulasten vaatteita , vaippoja, muita vauvojen
tarvikkeita, ruokaa.

9. Kolpinon lastenkoti
- Kolpinossa, noin 20 km Pietarista etelään, kouluikäisiä lapsia noin 100
- Käydään talviaikaan kerran kuukaudessa. Kesällä lapset ovat leireillä.
- Pidämme käynneillämme pyhäkouluhetken, halitaan, lapset esiintyvät, keskustellaan
- yritämme järjestää kummitoimintaa lapsille, syntymäpäiviä viettäviä muistetaan
Mitä voi viedä tuliaisina: leluja, kristillisiä kirjoja, pelejä ja  filmejä, syntymäpäivälahjoja,

10. Tulkit ja muut avustajat ja heidän perheensä:
Maksamme tulkeille vain 20 € / pv, joten heidän saamansa tulo on kovin pientä
Mitä voi viedä tuliaisina: ruokaa, vaatteita, kodin tarvikkeita, astioita, vuode- ja liinavaatteita ym

11. Lisäksi muita avustuskohteita
lastenkoteja, kuntoutuskeskuksia, erilaisia ongelmaperheitä, vapautuneita vankeja, vankien perheitä, jne.

HUOM!
-  Vaipat ym pikkulasten tarvikkeet on halvempi ostaa Venäjältä
- Kirjat, filmit ja musiikki on tietenkin oltava venäjänkielisiä ja hankitaan siksi

Pietarista. Tulkeille käy myös suomenkieliset kirjat ja musiikki.
- Kaikenlaisia tavaroita siis vastaanotetaan mielihyvin tuliaisiksi!

Hengen uudistus kirkossamme kesäjuhlille 31.7.-2.8.2009 tulevat talkoolaiset!
Varmistakaa tulonne viikolla 30 ja soittakaa Helenalle 0503734070

Vielä mahtuu mukaan talkoisiin, mutta olisi hyvä tietää tulosta ajoissa.
Rukoillaan myös, että kaikki onnistuisi, että tuloja tulisi työlle, eikä tappiota.
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Sablino ja Kolpino 15.-17.5.2009

       Mukana matkalla olivat allekirjoittaneen lisäksi Heli Virtanen ja Helena Jokinen autollaan sekä
matkalaisia mennen tullen. Matka sujui rattoisasti Viipuriin. Siellä tehtäväni oli hoitaa Hildan niin
lähtevät kuin saapuneetkin kirjeet. Olen toki tiennyt hänen hoitavan Jumalalta saamaansa tehtävää, mutta
sen laajuudesta sain vasta nyt paremman kuvan. Mukanani oli kaksi kassillista postitettavia kirjeitä ja
postilokerosta puolestaan tyhjensin kassillisen kirjeitä hänelle päin. Kirjeet tulevat ja menevät
kirjaimellisesti pitkin laajaa Venäjää. Hildan kätten kautta monet sadat ihmiset saavat kuulla
evankeliumia - kuinka hyvä ja armollinen Jumala onkaan!
      Illalla olimme Kollontain asuntolassa. Siellä meitä oli vastassa muiden mukana ystävämme Valeri,
joka oli viikkoa aikaisemmin vapautunut Metallostroista. Viimeksi tavatessamme hän oli kävellyt
kävelykepin turvin, mutta nyt sitä ei enää näkynyt missään. Mikä Jumalan ihme! Valeri kertoi päivittäin
kävelevänsä 15-18 km. Vaikka hän sanookin sen olevan ajankulua työn puuttuessa, en voi kuvitellakaan
mitä iloa vapaana käveleminen hänelle tuottaa monien vankila vuosien jälkeen.  Toivommekin hartaasti,
että hänen päivänsä täyttyisivät mielekkäästi, jotta hän ei tuntisi tuhlaavansa kallisarvoista aikaa
epäolennaiseen. Vain Jumala tietää, mitä Valerin varalle on suunniteltu. Olkoon tämä aikaa Valeria
siihen valmistava.
     Lauantaina vuorossa oli Sablinon vankila, jota varten mukaamme oli liittynyt Larissa Guseva ja
tulkkimme Valja. Sablinoon emme päässeet sisälle, koska lupapaperista puuttui vankilan ylempien
allekirjoitukset. Saimme kuitenkin jätettyä toimitettavaksi vaipat eräälle naiselle, joka tarvitsi niitä
leikkauksensa jälkeen.
       Onneksi Helenalla on aina varasuunnitelma! Sen mukaisesti toimimme nytkin – suuntasimme
Uljanovkan huume- ja kuntoutuskeskukseen. Vaikka tulostamme ei tiedettykään, niin meidät otettiin
venäläiseen tapaan lämpimästi vastaan.  Saimme viettää tunnin mittaisen hartaushetken paikalla olevien
12 miehen kanssa. Tunsimme vahvasti Pyhän Hengen läsnäolon ja jokainen meistä puhui sen mitä oli
puhuttavaksi annettu. Vaikka emme itse tienneetkään, eikä tietysti ole tarkoituskaan,   miksi olimme
saaneet puhuttavaksemme juuri omista haavoistamme, toivosta ja rukouksen merkityksestä omassa
elämässämme, miehistä näki Sanan koskettavan. Saimme kylvää siementä, mutta samalla saimme
itsellemme jotakin hyvin kallisarvoista – osoituksen Jumalan suuresta rakkaudesta meitä kaikkia
lapsiaan kohtaan.
       Kolpinon lastenkodin kasvattajat ja lapset olivat piknikillä, ja kodissa oli paikalla vain neljä  noin 13
v tyttöä, meille kovin tuttuja. He kertoivat, että Oksana, yksi kodin isommista tytöistä oli jäänyt junan
alle (?) pari viikkoa aikaisemmin, se näytti heitä painavan. Keskustelimme siis näiden neljän kanssa ja
annoimme heille kesäloman lukemiseksi hengelliset nuorten romaanit. Koko kesänä emme tule lapsia
näkemään, koska he ovat leireillä, hiukan tulee heitä ikävä.
       Sunnuntaina mukanamme Kolpinon nuorisovankilassa mukanamme oli myös laulaja-evankelista
Sergei. Aluksi poikia oli paikalla 13, mutta lopulta heitä oli kuuntelemassa 20. Joukossa oli monia uusia
nuoria kasvoja. Vaikka he ovat meille uusia, niin jokaisen Pavlikin, Sergein, Koljan ja Aleksein Jumala
tuntee nimeltä entuudestaan. Osasta kasvoista saattoi lukea paljonkin, toisten kasvot olivat puolestaan
hyvin sulkeutuneet. Kuitenkaan se mitä me ihmiset näemme ja kykenemme toisistamme lukemaan, ei
kerro todellakaan kaikkea. Siitä sain taas muistutuksen itselleni, kun eräs ”kivikasvoinen” poika osoitti
vastauksillaan tuntevansa Raamattua ja uskon perusasioita. Ja se, että hän uskalsi sanoa sen muista
pojista välittämättä, osoittaa mielestäni suurta rohkeutta. Minulla on tunne, että suurimman osan heistä
tavoitimme ja että jotakin alkaa tapahtua.
     Heidät, kuten myös kaikki muut matkallamme kohtaamme ihmiset, saamme jättää Jumalan huomaan.
”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen
kanssa Jumalalle tiettäväksi” ( Fil. 4:6)
                                                                                 Kira Salminen
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Jumalan rauhaa rakas ystävä!

   Olen kirjeenvaihdossa 272 ihmisen kanssa, heistä 166 on vankeja Venäjällä. En voi sanoa, että työni
olisi helppoa, mutta teen sitä Jumalan antamalla rakkaudella (Matt 7:12)
Kirjeideni tarkoitus on kertoa, miten voi pelastua ja päästä Taivaan valtakuntaan. Yritän kirjoittaa
helpolla kielellä, tavallisilla sanoilla. Ja useammat ihmiset kirjoittavat, että lapsikin ymmärtää minun
selitykseni. Toinen tärkeä puoli kirjeissä on sielunhoito. Monet kirjeiden saajista ovat vailla
minkäänlaista seurakuntayhteyttä ja uskovia ystäviä.
        Olin alkoholisti 23 vuotta, ja se toi tullessaan kaikki muut väärät teot. Olen rikkonut kaikki 10
käskyä! Miten minä kohtasin Jeesuksen? Asuin silloin Virossa, Sillamäessä, oli vuosi –92. Olin saanut
valheella rahaa, jolla olin ostanut kaksi viinapulloa ja niiden kanssa menin joen rantaan. Join jo heti
yhden pullon tyhjäksi, että saisin rohkeutta ottaa mekon pois ihmisten seurassa mennäkseni uimaan.
     Rannassa oli ryhmä helluntailaisia kasteella. Minut oli kastettu lapsena ja tämä oli minulle uutta.
Kasteen jälkeen he lauloivat kodista Taivaassa ja Isästä, joka odottaa omia lapsiaan siellä. Siellä ei ole
kyyneleitä, eikä tuskaa, ikuinen ilo ja ikuinen rakkaus. – Minä syntinen, alkoholinhajuinen seisoin
rannalla ja katsoin taivaalle, sinistä taivasta ja siellä lipuvia valkoisia pilviä. Yht´äkkiä näin taivaalla
selvästi kirjaimen Я, mikä tarkoittaa venäjän kielellä ”minä”. Se tapahtui niin, kuin olisin katsonut sitä
televisiosta. Mitä tämä voisi tarkoittaa!? Kirjain liikkui hitaasti kauemmas ja lopulta hävisi kokonaan.
Sen jälkeen näin vanhan mummon kepin kanssa kulkevan vaivalloisesti. Silloin sain selityksen ylhäältä:
siinä on minun tulevaisuuteni, yksin ja unohdettuna. Olin kauhuissani tästä näkemästäni. Sitten sininen
taivas ja valkoiset pilvet palasivat paikoilleen.
     Silloin näin nämä uskovaiset seisovan minun ympärilläni. Vanhempi mies joukosta kertoi minulle
synnintunnosta, pelastuksesta Kristuksen kautta ja ikuisesta elämästä Taivaassa, Jumalan valtakunnassa.
Hän kertoi, että Jeesus voi tulla myös minun sydämeeni, jos vain pyydän. Sinä päivänä minun puolestani
rukoiltiin ensimmäistä kertaa. Tunnustin, että olen syntinen, tunnustin syntini ja pyysin anteeksi kaikkea
pahaa, mitä olin tehnyt. – Jumala antoi minulle anteeksi ja otti minut omakseen!
Toinen viinapullo jäi juomatta, eikä sen jälkeen ole tarvinnutkaan enää juoda. Herra Jeesus vapautti
minut valehtelusta, varastamisesta, kiroilemisesta ja paljosta muusta. Olin äkkipikainen, nyt olen
rauhallisempi, mutta vieläkin Jumala tekee parantavaa työtään minussa. En ole täydellinen, mutta
RAUHA on sydämessä. Ylistys Jumalalle!
        Vuosi sitten sain ensimmäisen kirjeen Igor Berenbaumilta ( synt. v-64) Hän kirjoitti, että on
muslimi. Kerron hänelle itsestäni kirjeissäni ja miten Jeesus muutti minun elämäni.
     Igor kirjoittaa nyt: ”Kiitos Herralle, että sain kokea Hänen kirkkautensa itsessäni, se on lämmin ja
elävä! Kiitos sinulle Hilda! Jumala on muuttanut minun elämäni tämän vuoden aikana. Vuosi sitten oli
onneton ihminen, en tiennyt elämäni tarkoitusta, kaikki tuntui täysin turhalta. Sinun kirjeesi ovat minulle
kuin aurinko, koska sinä kirjoitat lämmöllä ja rakkaudella. Sinä et opeta, miten on oikein uskoa
Jumalaan, sinä itse elät niin, miten Jeesus on opettanut. En ole enää muslimi, vaan uskon Jeesukseen
Kristukseen. Siitä kiitos sinulle, sinun kirjeittesi kautta aloin ymmärtää hengellisiä asioita yhä enemmän
ja enemmän, ymmärsin, mikä on musta, mikä valkoinen. Kiitän Herraa Jumalaa, joka lähettää tällaisia
ihmisiä levittämään iloa ja rakkautta maailmaan. Aina kun saan kirjeesi, tulen kuin toiseen maailmaan,
hyvään ja puhtaaseen, missä ihmiset suhtautuvat toisiinsa ilman pelkoa ja vihaa, vain rakkaudella ja
myötätunnolla. Voi olla, että se onkin se Taivaan valtakunta, joka on sisällisesti meissä? Kiitos
kirjeistäsi, joista saan juoda tätä hengellistä, elävää vettä.”  Näin kirjoittaa Igor, joka tuomittu
elinkautiseen.
       Minulla on neljä elinkautisvankilan osoitetta ja paljon muitakin yksinäisiä ihmisiä, joiden lähimmät
sukulaisetkin ovat heidät unohtaneet. Sinäkin voisit heidän puolestaan rukoilla!
       Kristuksen rakkaudella:
                                                                         Hilda Taipale
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 Pelastuksen hinta.

      Kuulin Jeesuksesta naapurin naiselta
Nadesdalta 80-luvun puolivälissä.  Se vaikutti
minun syntiseen sieluuni ärsyttävästi, niin että
kerran suihkautin kaasua hänen silmilleen.
Myöhemmin sain tietää, jos teet uskovaiselle
ihmiselle pahaa, niin tulet  Jumalan viholliseksi.
Lisäksi sain tietää , ettei Jumala ole lakannut
rakastamasta minua. Kaikki nämä tiedot omistin
vaikeiden kärsimysten kautta.
     Vuonna 1988 minulla oli työsopimus
avaruuskeskuksessa Plesetskissa. Kerran siellä
tapahtui vakava onnettomuus, jossa kuoli 12
ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Olin juuri
onnettomuusalueella avaruusrakettien
polttoaineen räjähtäessä. Jumala varjeli niin, että
sain vain vakavia palovammoja. Ihmeellistä,
jäin eloon!
      Sairaalan jälkeen työskentelin konepajassa
remonttitöissä. Siellä tuli ongelmia rikollisten
kanssa ja kadotin tärkeät asiapaperini, jonka
seurauksena menetin asuntoni ja jäin
kodittomaksi. Kävellessäni kerran pitkin
rautatietä, jalkani jäi vaihteiden väliin, enkä
saanut sitä irti. Sinä hetkenä tajusin, että olen
kuoleman portilla! Samassa kuulin äänen, kuin
se olisi tullut taivaasta: "käy pitkällesi". Juna
tuli, se leikkasi minun vaihteen väliin jääneen
jalkani ja viskauduin päin kiskoja, joihin löin
pääni. Kolme viikkoa olin sairaalassa
valvontahuoneessa tajuttomana. Mutta taas
ihme, jäin eloon.
      Sairaalan jälkeen olin koditon invalidi,
ilman jalkaa, toivoton, kaikkien hylkäämä. Tuli
päivä, että päätin lopettaa tällaisen elämän ja
hirttää itseni. Mutta Jumala vielä kerran toi
tielleni uskovaisen ihmisen, joka kutsui minut
kirkkoon. En ymmärrä miksi, mutta suostuin
lähtemään. Kirkossa kuulin kutsun katumukseen
ja otin sen vastaan kuin lahjan ja siitä muuttui
minun elämäni.
     Muistelen pitkää ja vaikeaa tietäni Jeesuksen
Kristuksen luo ja haluan antaa toivon sanan
kaikille kodittomille ja  toivottomille: "Jumala
rakastaa teitä, vaikkei olisi minkäänlaista
toivoa. Menkää kirkkoon, siellä saatte kuulla
lisää, sillä teitä odottaa uusi elämä!"
       Erittäin suuri kiitos Jeesukselle hänen
rakkaudestaan ja myös sisarille ja veljille, että
rukoilivat puolestani ja toivat minut Pelastajan
luo. Ylistys Jumalalle! Roman, Kollontaikodissa
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