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Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 

VEDEN JA VEREN KAUTTA 
 

Kirjoitan nyt ajatuksia ja lainauksia lukemani Martti Luthe-

rin kirjan, Luentoja ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, 

pohjalta. 

”Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kris-

tus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja Henki 

on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus”. (1.Joh.5:6) 

Tämän on katsottu jo alkukirkon opetuksen mukaan, olevan 

yhteydessä siihen mitä kerrotaan Johanneksen evankeliumin 

lopussa, sotilaan puhkaistessa ristillä olevan Jeesuksen kyl-

jen.  Haavasta vuoti heti verta ja vettä. (Joh. 19:34.) Lutherin 

mukaan tämä tarkoittaa kastetta ja veren vihmontaa meihin 

kaikkiin. Hän opettaa, että ristillä Kristus vuodatti verensä 

aineellisesti. Hengellisesti sitä sovelletaan yksilöihin vihmo-

malla sitä saarnalla (1.Piet.1:2). Jeesus tulee sanassa luok-

semme ja me otamme sen uskolla vastaan ja näin Henki py-

hittää meidät. Jos uskot, että Kristuksen veri on vuodatettu 

sinun hyväksesi tulet autuaaksi. 

Tekstin kohta sanoo, että Jeesus tulee veden ja veren kautta, 

eli ei vain hengellisesti saarnan kautta. Luther sanoo, ”että 

Jeesus tulee veden ja veren kautta, koska kastetta levitetään 

maailmassa. Siinä missä Johannes kastaja tuli yksinomaan 

vedellä kastaen, koska hän kastoi vasta tulevan Kristuksen 

nimeen, tulee Kristus veden ja veren kautta, koska Kristuk-

sen veri pyhittää kasteveden. Näin se ei ole pelkkää vettä, 

vaan Kristuksen veren värittämää vettä, Jumalan sanan vai-

kutuksesta ja se sanoo: Kristuksen veren voimassa sinut lu-

nastetaan vapaaksi synneistäsi samalla, kun sinut kastetaan.” 

Omana huomiona totean, että tähän asiayhteyteen sopii se 

mihin Jeesus viittasi, sanoessaan Johanneksesta:  ”Totisesti 

yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa 

suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valta-

kunnassa on suurempi kuin hän. (Matt.11:11). Oli tulossa 

jotain suurempaa, mitä vanhassa liitossa oli tarjolla. Kallis 

kasteemme on sellaista. Veteen liittyy lupaus: joka uskoo ja 

kastetaan, se pelastuu. 

Paavali muistuttaa kirjeessään kasteesta näin: Kaikki te jotka 

olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yl-

lenne. (Gal.3:27). 

Entä jos ajattelenkin, että tämä kastepukuni ei oikein mah-

dollisesti riitä? v: Jos kastepukusi ei sinulle riitä ei mikään 

riitä. Et voi lisätä Kristuksen armotyöhön (johon siis ed. ku-

vatusti olet puettu) mitään omaasi tai leikata siitä jotain pois. 

Tässä puvussa ollessasi Jumala ei näe syntisyyttäsi, vaan 

rakkaan poikansa Jeesuksen. Vain tässä puvussa olemme 

kelvollisia häävieraita taivaallisella hääaterialla. 

Entä jos kastepukuni on aivan sotkeentunut? v: Kastepu-

kumme tuleekin pestä Jeesuksen veressä, jota meille edellä 

kuvatusti vihmotaan evankeliumin sanan kautta. Jeesuksen 

veressä on syntiemme anteeksiantamus, kun se otetaan us- 

kolla vastaan. Tässä yhteydessä pidämme mielessä näkyvän  

 

 

sanan eli ehtoollisen, joka lahjoittaa meille Kristuksen tosi 

ruumiin ja veren. Se on elintärkeä matkaeväs pysyäksemme 

Kristuksessa, viinipuun oksina. Vielä Lutherin sanoin: ”Kun 

Jeesuksesta saarnataan, häntä julistetaan siten, että hän on 

lunastanut meidät kasteen ja oman verensä kautta, ja häntä 

jaetaan meille koko elinikämme ajan sanan kautta. Kun tästä 

saadaan kuulla, tulee usko Pyhä Hengen kautta. Pyhä Henki 

taas on vedessä (Joh.3:5). Ja kun hänet on otettu vastaan, on 

seurauksena suuri varmuus siitä, että sana on tosi. Kun tässä 

pysymme, olemme voittaneet.” Joskus tunnon tuskat voivat 

kasvaa suuriksi ja tarvitaan rinnalle toista kristittyä julista-

maan synnit anteeksi yksityisripissä. Saat uskoa Jeesuksen 

nimessä ja veressä anteeksi senkin, jos olet mennyt pukua 

itse muuttelemaan, kun myönnät syntisi synteinä. 

                                                        T: Jari-Pekka Koppinen 

 

Hannu Tuunaisen kuvia 19.10.Pakistanilaisesta illasta, 

joka keräsi lähes 100 osanottajaa ja oli monille herkul-

linen elämys. Saaduilla tuloilla lähetämme Pakistaniin 

avustuspaketteja.  



 

Asuin Virossa, kun kohtasin 

Kristuksen. Se tapahtui 

18.7.1992. Elämäni alkoi 

muuttua. Alkoholin tilalle tuli 

Raamatun lukeminen ja seurakunnassa käyminen, uusi 

ystävyys; sisaret ja veljet. Kesän alussa 1994 muutin 9-

vuotiaan poikani kanssa Helsinkiin inkeriläisenä paluu-

muuttajana.  

       Olin ahkerasti mukana vapaaehtoistyössä kirkon 

tiloissa tekemässä avustuspaketteja venäläisille. Ne vie-

tiin isoilla autoilla Viipurin postitettavaksi. Käytetyt 

vaatteet laitettiin pahvilaatikoihin, joita keräsin kau-

poista. Niiden päälle ompelin valkoisen kankaan ja kir-

joitin vastaanottajan osoitteen. 

      Kerran istuin sunnuntaina jumalanpalveluksessa ja 

sain Jumalalta sanan: ”Ota kynä ja kirjoita.” Seuraava-

na päivänä, ”sattumalta”, näin toisen vapaaehtoistyön-

tekijän kädessä kirjekuoren, johon oli kirjoitettu venä-

jäksi. Tämä sisar oli etsinyt sopivia vaatteita kirjeen 

lähettäneelle venäläiselle vangille avustuspakettia var-

ten, mutta ei itse osannut venäjää. Sisar pyysi minua 

vastamaan vangille. Vangin nimi oli Viktor Perehodko. 

Hän oli kirjoittanut kirjeen ja lähettänyt sen Jerusale-

miin, josta sisar oli sen tuonut, kun oli tullut Suomeen. 

Näin sain ensimmäisen kirjeen Venäjältä.  

      Kirjoitin Viktorille kahdesta tiestä, jotka vievät jo-

ko helvettiin tai taivaan valtakuntaan. Kerroin, että Jee-

sus kuoli hänenkin puolestaan ja antaa synnit anteeksi, 

jos niitä katuu. Alkoi kirjeenvaihto.  

       Nopeasti osoitteeni levisi joka suunnalle venäläi-

siin vankiloihin ja kirjeitä alkoi tulvia minulle. Vangit 

kysyivät minulta hengellisiä asioita, pyysivät kirjoitta-

maan sukulaisilleen ja ystävilleenkin, koska heille tuli 

hätä myös näiden sielujen puolesta.  Postipaketteja en 

enää lähettänyt niin paljoa, koska kirjeiden kirjoittami-

nen vei aikaa. Olin tuolloin siivoojana ja mietin työtä-

kin tehdessäni, mitä vastaisin vangeille. Ruokatunneilla 

kirjoitin ylös muistiinpanoja kirjeitä varten.  

        Koin, että Jumala antoi omaa rakkauttaan sydä-

meeni vankeja kohtaan. Jokaiselle kirjoitin kuin hän 

olisi ollut ainoa kirjeenvaihtokaverini. Laskin, että jos-

sain vaiheessa kirjeystäviä oli yli 600. Kuukaudessa 

lähetin yli 200 kirjettä ja 2-3 pakettia. Pikkuhiljaa sel-

laiset vangit, jotka eivät olleet kiinnostuneita evanke-

liumista, lopettivat kirjoittamisen. He, jotka halusivat 

vain tavara-avustusta, yleensä päättivät kirjoittamisen 

kirjeeseen, joka saattoi olla hyvinkin törkeä. Siinä saa-

tettiin haukkua, syyttää ja halveksia minua. Kristuksen 

rakkaudella rukoilin heidän puolestaan, että Jumala pe-

lastaisi heidät. Jäljelle jäivät sellaiset, jotka halusivat 

kasvaa hengellisesti ja olivat kiinnostuneita oppimaan.  

     Yhdeksän vuotta tehtyäni kirjetyötä, uuvuin ja sai-

rastuin masennukseen. En pystynyt enää kirjoittamaan 

yhtäkään kirjettä. Saapuneet kirjeet laitoin isoon laatik-

koon ja kaappiin säilöön. Jumala tiesi, että kolmen vuo-

den kuluttua ottaisin laatikon esiin ja vastaisin niihin. 

      Paranemisestani lähtien yhdeksän vuoden ajan olen 

kirjoittanut kirjeitä yli 200 kuukaudessa. Joka kuukausi 

kirjoitan 8-10 sivuisen opetuksen, jossa kerron omasta 

kokemuksestani uskovan elämästä ja vaelluksesta. Li-

säksi kirjeissäni on Raamatun opetusta sekä todistuksia, 

saarnoja, hengellisiä kertomuksia lapsille, runoja tai 

sielunhoidollista opetusta. Suurin osa materiaalista on 

itse kirjoittamaani, mutta lasten tarinoita, todistuksia tai 

saarnoja otan lehdistä. Jokaiseen kirjeeseen kirjoitan 

lisäksi henkilökohtaisen vastauksen kullekin vangille 

hänen kysymyksiinsä ja tilanteeseensa. Kirjoitan niitä 

rohkaisun ja lohdutuksen sanoja, joita Jumala antaa 

juuri tätä ihmistä varten. Jokaista kirjettä kirjoittaessani 

rukoilen vastaanottajan puolesta. 

        Omat kokemukseni auttavat ymmärtämään niitä, 

joilla on samanlaisia ongelmia. Kirjoitan, miten olen 

itse selvinnyt. Tärkeää on olla rehellinen, avoin ja vilpi-

tön Jumalan edessä. Jos luovuttaa koko elämänsä ja 

joka tilanteen Jumalalle, saa olla iloinen myös vaikeuk-

sien keskellä. 

       Nyt viime aikoina olen saanut erityistä rohkeutta 

kysyä kultakin kirjeystävältäni, onko hän uudestisynty-

nyt. Kerron, että jokainen ihminen voi itse pyytää Ju-

malalta syntymistä Pyhästä Hengestä. Tämän seurauk-

sena vankien lähettämät kirjeet ovat olleet avoimempia 

ja kirjeenvaihtomme on saanut uutta syvyyttä. Kirjoit-

taessaan asioistaan vangit tulevat tietoisiksi omasta rik-

kinäisyydestään ja Jumala pystyy hoitamaan syvällä 

olevia haavoja. Jumalan rakkaus toimii ja parantaa van-

kilan muurien sisäpuolellakin. Olen kiitollinen ja iloi-

nen, että saan olla tässä välikappaleena ja Jeesuksen 

työtoverina. 

        Kiitän lämpimästi jokaista, joka auttaa minua tässä 

työssä, erityisesti Helenaa, Ilonaa ja Mariaa.  

       Ennen kaikkea kiitän Jeesusta Kristusta, että Hän 

on nostanut minut kahdesti pohjalta, ensin alkoholis-

mista ja sitten masennuksesta. Olen kiitollinen, että 

Hän antaa minulle voimaa ja järjestää aikaa, että voin 

työskennellä kärsivällisesti ja rauhasta käsin. 

                   Siunausta, Hilda Taipale 
 

Hilda, kirjeystävä 



EESTIN  MATKOJA 
 

      Tämän syksyn aikana olemme vieneet Eestiin jo kol-

me avustuskuormaa tavallisella pakettiautolla. Kohteet 

ovat olleet Itä-Eestissä, Narvan luterilainen seurakunta, 

Sillamäen invalidiyhdistys sekä Väike-Maarjan seura-

kunta. Kuormat ovat sisältäneet elintarvikkeita, vaatteita 

sekä kodin tarvikkeita. 

      Kohteet on valittu sen mukaan, että Itä-Eestissä on 

työttömyyttä eniten ja siten elintaso keskimäärin alhai-

sempi kuin muualla Eestissä. Väestöstä hyvin suuri osa 

on venäjänkielistä. 

       Ensimmäisellä kerralla vastaanottajana oli pastori 

Vladimir Batuhtin. Hän on sikäli erikoisessa asemassa, 

että hän on Venäjältä Inkerin kirkon lähettämä työntekijä, 

joka palvelee Eestissä  Narvan luterilaisessa seurakun-

nassa venäjänkielisessä työssä. Hän on alunperin inkerin-

suomalainen ja puhuu siksi myös suomea. Olemme vie-

neet hänelle avustuskuormia ennenkin, lisäksi hän on ol-

lut meillä tulkkina käydessämme muissa seurakunnissa. 

        Hän kertoi, että  lähellä Sillamäessä on suuri invali-

dien yhdistys, johon kuuluu 600 jäsentä ja joka myös tar-

vitsee apua. Siksi veimmekin seuraavan kuorman heille. 

Sillamäki on erikoinen paikka. Se on neuvostoajalla ollut 

kokonaan ulkopuolisilta suljettu kaupunki, koska siellä 

on ollut sotateollisuutta.  Invalidiyhdistyksen puheenjoh-

taja on Nikolai Dezhin. Hän kertoi, että yhdistykseen 

kuuluu myös toisen maailmansodan aikaisia invalideja 

sekä Afganistanin sodan ja Tsetsenian sodan invalideja. 

Viimeksi mainittujen määristä ei ole tietoa, koska heitä ei 

rekisteröidä erikseen.  

      Kolmas matka kohdistui Väike-Maarjan seurakun-

taan. Tällä matkalla oli mukana Hausjärven kirkkoherra 

Jussi Kauranne. Suunnitelmissa on, että Väike-Maarjan 

seurakunnasta tulisi Hausjärven ystävyysseurakunta ja 

tämä oli ensi tapaaminen näissä merkeissä. 

      Avustuskuormien vienti Eestiin varmaan jatkuu tal-

ven mittaan. Hiljattain tuli pyyntö vankilapastori Lea 

Traagelilta, hän pyysi talvivaatteita Tallinnan lähellä si-

jaitsevan Maardun vankilasta vapautuville vangeille.  

       Näille matkoille on mahdollista ottaa  1 - 2 henkeä 

kerrallaan mukaan. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua al-

lekirjoittaneelle. Matkat eivät sinällään ole mitään turisti-

matkoja vaan todellisia pikapika matkoja. Toki laivalta 

tullessa on mahdollisuus tehdä omatoimiretkiä Tallinnas-

sa sillä aikaa, kun kuormaa käydään viemässä kohtee-

seensa. Aamulla lähtö laivalle klo 6.00 ja paluu yöllä klo 

23.00. 

                        Tapani Vanhala 

 

 

Kuvan henkilöt vasemmalta Sillamäen invalidiyhdistyk-

sen johtaja Nikolai Dezhin, eräs yhdistyksen vapaaehtoi-

sista työntekijöistä, pastori  Vladimir Batuhtin, Risto Jo-

kinen ja Tapani Vanhala. Matkalla mukana oli myös ku-

van ottaja Hannu Tuunanen. 

KUMMIPOIKAA TAPAAMASSA 
 

   Kävin Lisa Klenbergin kanssa Pietarissa 12-14.10 

tapaamassa rakkaita ystäviämme:  Timurovskajan 

asunnolla asuvaa Rociota, kummipoikaani Dimaa 

sekä muutamia muita.  Ajoimme Lux Express-

bussilla (hinta 16 €) 7 tuntia kiertäen Kronstadtin 

upean merimaisematien kautta.  Itse tulin takaisin 

Allegro-junalla (hinta aamujunassa vain 39 €!), Lisa 

myöhemmin bussilla. 

    Oma viisumini on nyt vanhentunut enkä tiedä jat-

kosta. Mutta aika näyttää ja Jumala johdattaa!  Sain 

tavata Dima Soljanikin asunnollamme. Hän kertoi 

menneensä naimisiin syyskuussa ja muuttaneensa n. 

250 km Pietarista Muurmanskin tietä pohjoiseen 

Laatokan itäpuolella olevaan kaupunkiin nimeltä 

Lodenoe pole. Siellä heillä on oma talo, jota on ko-

vasti remontoitu. Koko perhe tuntui olevan kovin 

tyytyväinen uuteen kotiinsa.  Dima on vaihtanut alaa 

ja on nykyään valokuvaaja. Hänellä oli mukana upea 

kamera ja katsoimme kuvia hänen häistään ja  talos-

taan. 

    Oli ihana nähdä nuoren miehen olevan onnellinen 

ja tyytyväinen elämästään. Johdattakoon hyvä Her-

ramme häntä eteenpäin oikeaa tietä. 

    Itse olen siirtynyt eläkkeelle vuoden alusta ja asun 

nykyään Orivedellä edesmenneen äitini vanhassa 

kotitalossa. Olen mukana ekumeenisen naisjaoston, 

Sinapisiemen ry:n toiminnassa sekä Oriveden seura-

kunnan toiminnassa, hoidan lastenlapsia, taloa ja 

puutarhaa. Uusi elämänvaihe on tuonut uusia haas-

teita. Elämä on aina tässä ja nyt. Tärkeintä on olla 

sillä omalla paikallaan, mihin Herra kulloinkin joh-

dattaa! 

     Haluan toivottaa teille kaikille Idäntyön ihmisille 

ja rakkaille ystävilleni Jumalan runsasta siunausta, 

voimia ja iloa elämään ja työhön! 

                                         Soili Juntumaa 

                                         soilikki@kolumbus.fi 

 

 



 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

 

Temppelikatu 11 a  4  11100 Riihimäki 

           Oma säästöpankki Riihimäki 426211-233876 

                                              FI 1742621120033876 

           Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

           Lahjoitukset viite 5005 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                                    jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055   

Minna Huistinoja        minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243  

                                      hannu.tuunanen@luukku.com           

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Rahankeräyslupa 2020/2013/4811: 

Riihimäen Idäntyö ry, rekisterinumero 188.646 

Myöntäjä Poliisihallitus, arpajaishallinto 

Toimeenpanoaika 7.5.2014-31.12.2015 

Toimeenpanoalue Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-

Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien alueel-

la.  

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

      PELTOLAN JOULU 
 

      Perinteisen Joulun vietto  

Peltolassa, Riihimäentie 4310 

 24.-25-12.2014 

 

   Aatto  40 €, koko ajalta yöpy-

misineen 80 € / hlö 

Tarkennettu ohjelma joulu-

kuun lehdessä 

 

Ilmoittautumiset Helena 

0503734070  

viimeistään 17.12.  

                             

PERINTEINEN 

Riihimäen Idäntyön ystävien ja tukijoiden 

Uudenvuodenlounas nyt 
 

LOPPIAISEN LOUNAS  
6.1.2015 klo 13 

PELTOLASSA 

Ilmoittautumiset Helena 0503734070 

31.12. mennessä 

SAPATTI-ILTA PELTOLASSA 

                      Riihimäentie 4310 

                     7.11.2014  klo 18 

                      Puhujana Petri Kauhanen 

                      Musiikkia Outi Lyytikäinen 

Illan tuotto  Silta Israeliin järjestölle 

Ateria 18 € 

Ilmoittautumiset  Helena 0503734070 

 

Seuraavaa Sapattiateriaa suunnitellaan 2.1.2015,  

jolloin puhujana ja esiintyjinä olisivat rabbi  

Jevgeni Blinov Nizni Novgorodin messiaanisesta  

Betel seurakunnasta ryhmineen. 

          JOULULAHJATALKOOT   

          PELTOLASSA  

Tiistaina 11.11.              klo  10-18  

Keskiviikko 12.11. 

Torstai 13.11.  

-jos tarvetta on, jatkamme seuraavalla viikolla 

 

Paketoimme lapsille lahjoja lastenkoteihin, 

seurakuntiin, maaseudulle Morhovaan, Uusi 

Elämä keskukseen. Tarve on n. 250 pakettia. 

 

Voit lahjoittaa myös pakettiin pantavaa:  

makeisia, pehmoleluja, sukkia ja kintaita, ym, 

sekä paketointitarvikkeita papereita, teippiä, 

nauhoja. 

 

Soppaa ja kahvia  tarjolla talkoolaisille 

 

               Tervetuloa kaikki mukaan ! 
           OPERAATIO JOULUN LAPSI  

 Patmoksen lahjakeräys Romanian lapsille, 

laatikoita ja ohjeita saatavilla Makasiinista, 

jonne ne voi myös palauttaa täytettynä 10.11. 

mennessä. 

HALUATKO  AUTTAA  UKRAINALAISIA? 
 

Makasiiniin voit toimittaa lämpimiä vaatteita, kenkiä, 

vuodevaatteita. Tilille viesti: ukraina. Ota yhteyttä!                    


