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JOULUTERVEISET KOMISTA
JEESUS ON SYNTYNYT MINUN SYDÄMEENI

Julian kotikylässä ei tunnettu Jeesusta, ja 
tytöstä kasvoi onneton nuori. Mutta sit-

ten…
Nimeni on Julia Isakova, ja haluan kertoa teille elä-
mäni suuresta muutoksesta.

Olen syntynyt komikylässä, komiperheessä. 
Ympärillä oli kaunis luonto, mutta kotona meillä oli 
vaikeaa. Olin lapsena aina onneton ja halusin pae-
ta pois kodista ja koko kylästä. Päätettyäni koulun 
jätinkin heti kotikyläni. Mutta ympäristön vaihdos ei 
auttanut, tajusin että paha asuu minun sisälläni ja 
että olen siitä syystä onneton. Halusin muuttua, olla 
hyvä, mutta ei minulla ollut voimaa siihen.

Kerran tutustuin uskoviin ihmisiin. He olivat ystä-
välliiä ja antoivat minulle venäjänkielisen Raamatun. 
”Lue rakastavasta Jumalasta”, he sanoivat. Luin ja 
luin, mutta tuntui ettei teksti tavoittanut sisintäni.

Eräänä päivänä minulle lahjoitettiin Vyl Kösjysjöm, 
Uusi testamentti komiksi. En osaa kylliksi kiittää 
tuosta kirjasta! Kirjastako? Ei, vaan Jumalan Sanas-
ta, sillä sen sanat ovat eläviä. Kun luin Jumalan pu-
hetta omalla kielelläni, se sattui suoraan sydämeeni. 
Sanan valossa näin syntini, mutta myös sen, miten 
paljon Jeesus Kristus minua rakastaa. Hän kuoli mi-
nun syntieni tähden, lunasti minut ristinkuolemansa 
kautta. Hänen sanassaan on voima, sen kautta koh-
tasin Jeesuksen.

Vyl Kösjysjöm on paras ystäväni ja oppaani. Löy-
dän siitä apua ja ohjausta elämäni kysymyksiin ja 
tilanteisiin. Opiskelen nyt Raamattua venäjänkieli-
sen kirjekurssin kautta, komiksi tuollaisia kursseja 
ei vielä ole. Joskus on vaikea ymmärtää, mitä ve-
näläinen raamatunkäännös oikeastaan tarkoittaa, 
mutta kominkielisen tekstin kautta vaikeatkin paikat 
avautuvat minulle.

Luen joka päivä Uutta testamenttia komiksi – ja 
Sanan äärellä kohtaan Jeesuksen. Kiitos Jumalalle, 
että Hän osaa minun kieltäni ja että minä voin nyt 
ymmärtää Häntä. Kunpa komiksi olisi myös Vanha 
testamentti! Käsitän kyllä, miten suuren työn ja vai-

van takana sen saaminen on, mutta toivon ja rukoi-
len, että tulee päivä, jolloin saan avata kominkielisen 
koko Raamatun.

Valtavan suuret kiitokset kaikille teille, jotka olet-
te edesauttaneet meitä saamaan Jumalan Sanaa 
omalle kielellemme! Varmaan teillä on ollut vastoin-
käymisiä ja vaikeuksia, mutta tietäkää, että Herra 
on kanssanne! Antamalla meille Sanan johdatatte 
meidät elämän lähteelle. Haluaisin että kansani ko-
mit avaisivat kaikki tämän kirjan ja että sen kautta 
kaikkien silmät avautuisivat näkemään Jeesuksen, 
Jumalan lähettämän pelastuksen. Ei ole elämää il-
man Jeesusta  – on vain  umpikuja.

Muistan teitä kaikkia rukouksin!

Julia Isakova, 32 v.
Joulukuu 2009

Jumalan uskollisuudesta kiitollisena, 
rauhallista ja siunattua joulua toivottaen

Komiopiskelija Uralin Raamattukoulusta. 
Kuva: N. Vattuleva, RKI
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Kiitos- ja rukousaiheet

 Jumalan Sana synnyttää uskoa suomensukuisten parissa
 Kiitos esirukoilijoista ja työn tukijoista
 Varoja käännöstyöhön ja kirjojen painatuksiin
 Varjelusta työmatkoille
 Terveyttä kaikille työssä mukana oleville ja heidän perheilleen
 Erityistä johdatusta ja varjelusta mansin ja hantin käännös-  

 ryhmille
 Levollista jouluaikaa

JOULUN ILOSANOMAN VALO LOISTAA

k uluvan syyskauden aikana olemme voineet julkaista 
mareille  ja udmurteille uusintapainatuksena Raama-

tun kertomuksia -kirjan. Marinkielinen painos, 10 000 kpl, 
on toimitettu Marin tasavallan ja Baškortostanin mareille. 
Udmurtinkielisiä kirjoja saavat niin Udmurtiassa kuin Per-
min läänissä ja Tatarstanissa asuvat udmurtit. Iloitsemme 
siitä, että kirjat ehtivät paikallisten seurakuntien käyttöön 
joulu- ja uudenvuodenlahjoiksi.

”Nyt, kun joitakin Raamatun kirjoja on mahdollista lu-
kea mokšaksi, tunnen että kyse on Jumalan Sanasta, 
joka koskettaa sydämen syvyyksiin asti. Jumala puhuu 
samaa kieltä kuin äitini, selvää ja käsitettävää kieltä. 
Toivon ja odotan, että Herran antaa jo pian minun kuul-
la ja lukea Raamattua omalla äidinkielelläni.”

Mokšamordvalainen Tatjana Tsilikina Saranskista 

m yös vuorimarit ja mokša-
mordvalaiset saavat 

Sanaa jouluksi. Vuorimarien 
Matteuksen evankeliumi on 
lähetetty kirjapainoon, ja sitä 
painetaan parhaillaan Marin 
kirjapainossa Joškar-Olassa. 
Mokšankielistä Roomalaiskir-
jettä valmistellaan koepaina-
tukseen, ja kirjanen ehtinee 
lukijoilleen vuodenvaihteen juh-
lien hengelliseksi rikkaudeksi.Raamatun kertomuksia 
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