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”Minä parannan heidän luopumuksensa, omasta halustani minä heitä rakastan, 
sillä minun vihani on kääntynyt heistä pois. Minä olen Israelille kuin aamun kaste. 

Israel kukoistaa kuin lilja, työntää juurensa syvälle kuin Libanonin puut. 
Sen versot leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin 
Libanonin. Sen varjossa asuvat kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin 

viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin.” 
(Hoos. 14:5-8)

Rakkaat lähettäjämme!

Miten suuren lohdutuksen antaakaan sydämillemme tänäkin Joulun ja Uuden Vuoden aikaan tässä 
rakkaassa juutalaistyössämme se tieto, että Raamattuun on tarkasti kirjoitettu juutalaisen kansan ja 
Israelin tulevat päivät. Tämä maailma huutaa Israelia syyttävää ja tuomitsevaa omaa mielipidettään 
kovaan ääneen, mutta Jumala on se, jonka kädessä Israel on ja Hän sanoo viimeisen sanan. Ylistys 
Jumalalle Hänen uskollisesta rakkaudestaan kansaansa kohtaan!
 Palasin muutama päivä sitten Operaatio Joulun Lapsi -pakettien jakomatkalta Moldovasta. Saimme 
Liisa Kuusisen ja paikallisten Patmos-työtovereidemme kanssa viedä teidän rakkauden lahjanne moniin 
pieniin käsiin ja todeta, miten onnellisiksi lapset tulivat.



Tubisairaalan lapset paketeista ylionnellisia 

Kishinjevin tubisairaalan vakavasti sairaat lapset olivat sairaalatyöntekijämme Anatolin johdolla val-
mistaneet upean jouluohjelman, jonka he esittivät. Lähes koko sairaalan henkilökunta oli mukana 
juhlassa. Sanoma Joulun Vapahtajasta kaikui kirkkaasti niin pienille kuin isoillekin korville. Kerroin 
teidän, suomalaisten ystävien, rakkaudesta Joulun Lapseen, rakkaudesta, joka sai teidät valmistamaan 
nämä paketit. Sairaalan ylilääkäri Maria Iljinitshna pyysi kertomaan teille kaikille ”niin paljon kiitoksia 
kuin ikinä osaan”, joten ottakaa jokainen tässä näitä kiitoksia sylintäydeltä vastaan. 
 Tubilasten joulun juhla-aika jatkuu vielä aaton ja uudenvuoden ruokapöydän ja ohjelman äärellä, 
jonka Patmoksen kummiapu antaa heille lahjaksi, nimenomaan niille lapsille, jotka eivät voi sairautensa 
vaikean tilan vuoksi poistua jouluksi kotiin tai joilla ei ole kotia. Näitä lapsia on noin puolet kaikista. 
Riemu tulee varmasti olemaan suuri, sillä nämä lapset eivät ole koskaan istuneet kauniiseen joulupöy-
tään, heille se on kuin ”satua ihmemaasta”.

Moldovan kaikki lapsivangit mukaan OJL-ohjelmaan

Tänä vuonna liitettiin joulupakettien jako-ohjelmaan ensimmäistä kertaa Moldovan lapsivankilat. 
124 nuorta ihmistä, joukossa myös viisi tyttöä, kärsii tuomioitaan näissä vankiloissa. Keskimääräinen 
tuomio on viisi vuotta. Voi vain kysyä, mitä sitten vankilan jälkeen? Jos Jeesus ei pääse ottamaan näitä 
lapsia ja nuoria omakseen ja muuttamaan heidän elämäänsä, edessä ei ole mitään hyvää, ei opiskelua, 
työpaikkaa, harvoilla edes kotia, johon palata… On vain katu ja uudet rikokset elossa pysymiseksi.
 Laskin Kishinjevin lapsivankilan porttien välissä seisoessamme, että meitä vierailijoita tarkastavia 
vartijoita oli kaikkiaan kymmenen. Itsemme lisäksi tarkastukseen joutuivat joulupaketit ja vaatepussit, 
joissa oli jokaiselle pojalle lämmin puku, nahkakengät, nahkatossut jne., sekä tietysti ruokapussit. Luvat 
vierailuun oli pitänyt hankkia etukäteen asioista vastaavasta ministeriöstä. Kameroihinkin tarvittiin 
erityislupansa. Pois lähtiessä kamerani kuvat vedettiin vankilan tietokoneelle ”muistoksi”.
 Panimme merkille, miten kiinnostuneesti suurin osa pojista kuunteli, kun kerroimme heille Jee-
suksesta. Mukanamme ollut vankilaevankelista sai hyvän otteen poikiin oman vankilamenneisyytensä 
takia. Minulla vankilataustaa ei ole, mutta kun kerroin lapsuudestani, hyljätyksi joutumisesta, suuresta 
köyhyydestä, jossa jouduin elämään, pojat kuuntelivat hyvin tarkkaavaisesti ja hiljaa, sillä sellainen 
lapsuus on hyvin monella heistäkin varmasti ollut.  Kiitollisuus vaatteista, lahjoista ja ruuasta tuntui 
käsinkosketeltavalta. Nämä pojat eivät koskaan tule unohtamaan tätä päivää! Jumalan ja teidän ystävien 
pyyteetön hyvyys ja rakkaus koskettivat aivan varmasti hyvin syvältä jokaisen pojan sisintä. 

Lipcinan lapsivankila jäi erityisen kipeästi mieleen

 Moldovan pohjoiskolkassa sijaitseva Lipcinan vankila sai jo sijainnillaan aikaan tunteen kylmästä 
Siperiasta viimoineen. Lapsivankilan takana oli aikuisten vankila ja ympärillä asunnot – talojen tapai-
set hökkelit – vankiloiden työntekijöille. Siinä kaikki, koko kylä. Ensin ruumiintarkastus, sitten pääsy 
piikkilanka-aitojen sisään ja kulku harmaiden matalien parakkien lomitse pitkin pihoja. Jossakin vai-
heessa katse osui poikien pesemiin harvoihin vaatekappaleisiin, jotka roikkuivat parakin vieruksilla 
”korpuiksi” jäätyneinä. Lopulta saavuimme kylmään, paljaaseen saliin, johon pojatkin alkoivat saapua 
vartijoiden saattamina, kuka ilman sukkia vain muoviset rantasandaalit jaloissa, kuka hihattomassa 
paidassa. Vartijat todellakin erottuivat pojista paksuine toppatakkeineen. 
 Jälleen hengellinen kokous, joulupaketit, vaatepussit, ruoat. Ja sama sanaton kiitollisuus, hiljaisuus, 
ihmetys… Vankilan vastaava upseeri puki poikien hiljaisuuden sanoiksi: ”Suuri kiitos, että tulitte. Talvi 
on alkanut, pojilla ei ole mitään lämmintä päälle.” Meidän matkamme jatkui vapaaseen maailmaan ja 
eteenpäin. Pojat jäivät vankilan piikkilanka-aitojen sisään. Kirjoitin, että pojat eivät unohda koskaan 
tätä joulun aikaa. Emme mekään. Meitäkin riipaisi hyvin syvältä ja sydämestä nousee jatkuva rukous 
Moldovan vankilapsien ja -nuorten puolesta.
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Emme unohtaneet myöskään invalidilapsia

Oma riipaiseva kohteensa olivat invalidilasten laitokset, joissa kävimme jakamassa paketit psyykkisesti 
sairaille, kehitysvammaisille ja neurologisesti sairaille lapsille. Kuka istui aivan toisessa maailmassa, 
kenellä oli suuri vesipää, kuka makasi velttona äitinsä tai isänsä käsivarsilla. Jos lapsi ei itse kyennyt 
millään tavalla, edes kasvojensa ilmeillä, näyttämään iloaan paketista, vanhemmat näyttivät sen heidän 
puolestaan. Kerran Jeesuksen luona nämäkin lapset ovat aivan terveitä ja iloitsevat onnellisina Taivaan 
niityillä kilvan toisten kanssa. Jeesukselta yksikään heistä ei ole unohduksissa.

Ja vielä meidän omat rakkaat juutalaislapsemme

Juutalaislapsille joulupaketti ojennettiin hanukka-lahjana, Hanukka-juhlan yhteydessä. Jokaiseen juu-
talaisseurakuntaamme oli ennalta kutsuttu kaupungin kaikki mahdolliset juutalaislapset. Pikkukaupun-
geissa, kuten Orgejevissa, Beltsyssä, Rybnitsassa, Rezinassa, Dnestrovskissa, Benderissä, Tiraspolissa, 
onnistuttiin todella löytämään jokainen pikkujuutalainen ja kutsumaan heidät Hanukka-juhlaan, jossa 
juutalaisseurakuntiemme omat lapset esittivät ohjelmaa, laulua, musiikkia, runoja ja näytelmän. Kai-
kessa Jeesus-Messias oli kirkkaimpana esillä. Ilo oli juutalaislapsilla suuri – samoin saattajina tulleilla 
vanhemmilla ja isovanhemmilla! Kaikkien kiitollisuus oli liikuttavaa.

Köyhät, sairaat juutalaiset saavat Hanukan ruoka-apupaketin

Operaatio Joulun Lapsi -projektin joulupakettien ja lapsivankiavun ohella pyöri Moldovassa, Trans-
nistriassa, Keski-Aasiassa, Valko-Venäjällä ja Romaniassa juutalaisseurakunnissamme samanaikaisesti 
Hanukan ruoka-avun jako puutteessa oleville, köyhille ja sairaille juutalaisille. Noin 1250 juutalaista 
on tullut osalliseksi tästä rakkauden lahjastanne tänä erittäin vaikeana aikana, jolloin on suuri puute 
kaikesta. ”Kaikesta” on aivan oikea sana, sillä esimerkiksi Moldovan 45-50 euron kuukausieläke 
ei ymmärrettävästi riitä mitenkään elämästä selviytymiseen, kun yksin jo lämmitys maksaa yksiössä 
60-70euroa 



Jumalan siunaus enenee juutalaistyössä entisestään!

Sain jo kuulla Kishinjevissa 15.12. pidetystä, hyvin siunatusta Hanukka-juhlasta, johon oli kokoontunut 
lähes 300 juutalaista, joukossa useita uusia juutalaisia. Heistä jotkut olivat paikallisen juutalaisjärjestö 
Hessedin ylintä johtoa. Työntekijämme kertoivat, että voimakkaat aplodit olivat lähteneet Suomeen – siis 
teille rakkaat ystävät – kiitoksiksi juhlan yhteydessä jaetusta ruoka-avusta. Mielenkiintoista oli kuulla, 
että Hessedin edustajat olivat myös olleet hyvin kiinnostuneita ja otettuja Hanukka-juhlastamme. Näin 
Herramme työ jatkuu ja voittaa juutalaisen kansan sydämiä puolelleen.
 Kishinjevin pastorimme Jura Majevski, itsekin juutalainen, kertoi liikuttuneena työkeskusteluis-
samme, miten Jumalan Pyhän Hengen työ jatkaa voimistumistaan juutalaisen kansan keskuudessa. 
Diaspora-juutalaiset elävät nyt jo paluunsa aikaa Jumalansa luokse! Sen lisäksi, että kerran ”koko 
jäännös” pelastuu, kun Jumala on koonnut kansansa Israelin maalle. Elämme hyvin merkillistä aikaa, 
rakkaat ystävät!

”Ette voi edes ymmärtää työnne tärkeyttä”

Tatjana Leonidovna toimii professorina Kishinjevin Musiikki-Akatemiassa. Hänet tunnetaan ja häntä 
arvostetaan hyvin laajalti koko maassa. Juuri tuona päivänä, kun saavuimme Kishinjeviin, hän oli pyy-
tänyt sapattikokouksen jälkeen lupaa saada sanoa jotakin. Luvan saatuaan tämä juutalainen professori 
sanoi itkunsa lomasta: ”En aikaisemmin halunnut edes kuulla Jeesuksesta. Nyt olen onnellinen, että 
olen täällä. Koko elämäni on muuttunut. En voi enää elää ilman Häntä.” Sitten hän oli mennyt musii-
kinvetäjämme Sergein luokse, ja he yhdessä olivat soittaneet ja laulaneet heprealaisia lauluja Jumalan 
kunniaksi. Koko sali oli ollut riemuissaan.
 Moldovan Tiedeakatemian jäsen, myös juutalainen mies, oli samaisen kokouksen jälkeen mennyt 
Jura-pastorin kanssa juttelemaan ja sanonut: ”Pidin valtavasti tästä kokouksesta ja kaikesta kuulemas-
tani, olen aivan kosketettu. Nyt minun täytyy vakavasti alkaa miettiä näitä asioita. ” 
 ”Te ette voi edes ymmärtää loppuun asti, miten tärkeätä työtä te teette. Tämä on nyt meidän kan-
sallemme sitä, mitä meidän täytyy saada kuulla ja tietää. Me juutalaiset tarvitsemme nyt tätä!” Näin 
sanoi juutalainen lääkäri Jura Perlin.
 Näiden ajatusten kanssa on nyt niin hyvä siirtyä uuteen vuoteen. ”Me juutalaiset tarvitsemme nyt 
tätä!” On ihmeellistä Jumalan armoa, että me saamme olla antamassa juutalaiselle kansalle sitä, mitä 
he itse haluavat saada kuulla ja tietää, sanomaa heidän omasta Messiaastaan, Pelastajastaan, Jeesuk-
sestaan.

Lähellä Jeesusta, vain Häneen katsoen ja luottaen uuteen vuoteen!

Annetaan juutalaisen Jeesuksemme johtaa meitä eteenpäin uutena armon vuonna 2013, oman tahton-
sa mukaan, löytämään monia uusia juutalaisia ja kertomaan heille Hänestä, Hänen rakkaudestaan ja 
pelastuksestaan. Tämä on suurinta ja tärkeintä, mitä ikinä voimme juutalaisen kansan hyväksi tehdä! 
Annetaan Jeesus-Messias heille takaisin!

Sydämellinen kiitos teille, rakkaat ystävät, kiitos menneestä vuodesta ja kiitos siitä, että saamme yhdessä 
lähteä uuteen vuoteen. Jumala teitä jokaista oikein runsaasti siunatkoon, johtakoon kaikessa armossaan 
ja hoitakoon täydellisessä rakkaudessaan!
 
Teistä jokaisesta Herraamme kiittäen, 


