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Joulutervehdys 
 
Joulun siunaavat tervehdykset sinulle ystäväni, joka luet tätä ja koet olevasi väsynyt ja 
kahlittu ja vailla toivoa. Tahtoisin kertoa sinulle, ettei koskaan eikä missään tilanteessa ole 
niin toivotonta, jottei toivoa olisi olemassa. Tai niin rikkinäistä, ettei voisi tulla ehjäksi. 
 
Olen suurimman osan elämästäni viettänyt vankiloissa ja usein saanut kuulla, etten ole 
minkään arvoinen tai yhteiskuntakelpoinen. Tiedän, mitä on viettää joulua yksin katsoen 
kaltereista ulos ja miettiä, miksi minä olen niin yksin ja vailla rakkautta. Viha ja katkeruus 
veivät minut sellaiselle paikalle, että aloin uskoa, että minussa todellakaan ei ole mitään 
muuta kuin toivottomuutta ja vihaa, kunnes eräänä päivänä vankilan pastori uskaltautui 
hakemaan minut eristyssellistä, mihin minut oli sijoitettu, koska olin itselleni ja muille 
vaarallinen. Pastori sekä hänen vankilähettinsä halusivat tuolloin jouluaikana kertoa, että 
on joku, joka välittää ja tahtoo pelastaa minut.  
 
Tuosta alkoi lämmin ja läheinen vuorovaikutus, jossa he kärsivällisesti ja uskollisesti kerta 
toisensa jälkeen hakivat minut keskusteluihin ja vakuuttivat, että minullekin voi olla 
mahdollista muuttua. Vanhan vankilähetin sanoma jäi mieleeni, että hän tuntee miehen, 
joka pystyy vanginkin johdattamaan vapauteen. Ja tähän mieheen minä halusin tutustua. 
Löysin Jeesuksen Kristuksen Vapahtajan elämääni. Olen myös ymmärtänyt, että Hän on 
sovittanut kaikki minunkin syntini. Hän on kuollut minun puolestani ristillä, että minä saisin 
vapauden ja rauhan sisimpääni, sen rauhan, mitä maailma ei voi minulle antaa, vaan 
ainoastaan Jeesus Kristus. 
 
Olen myös huomannut, että voin olla vapaa Jeesuksessa Kristuksessa riippumatta 
ulkoisista olosuhteista. Vankilan pienimmässäkin kopissa on mahdollista elää täyttä 
elämää, kun uskoo Jeesukseen Kristukseen. Hänessä on turva ja toivo. Tänä päivänä 
opiskelen seurakuntatyöntekijäksi – minä, kellä ei ollut toivoa tai yhteiskuntakelpoisuutta, 
joka oli liian vaarallinen niin itselleen kuin läheisille. Minä, kelle sanottiin, et ole minkään 
arvoinen. Löysin armon ja oman arvoni, sen, että Jumalalle me kaikki olemme yhtä 
arvokkaita ja rakkaita. 
 
Ystävä, tänään sinullakin on mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen, saada syntisi 
anteeksi ja kulkea Jumalan johdattamalla hyvällä tiellä. Tervetuloa mukaan! 
 
Kyösti Isberg, Vilppulan avovankilasta 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Joulurukous 
 
Syttyessä kynttilöiden auta Jeesus näkemään, 
missä etsii vaikeroiva ihmisraukka elämää. 
Anna kyyneleeni vuotaa, kunnes sydän särkynee, 
että voisin avuks´ olla, missä toinen taistelee. 
 
Vuoda virta eläväinen sydämeni kaivoihin, 
kunnes koski kuohuvainen koskettavi toistakin 
haarautuen maailmalle, missä joku nyyhkyttää. 
Valtaistuimesi alta vuotaa virta yhtenään. 
 
Vedä minut lähellesi rakkauteen palavaan, 
joka poistaa itsekkyyden, johtaa toista auttamaan. 
Anna kynttilöiden liekin ikkunalta viestittää 
murheen ale vaipuvalle: astu sisään lämpimään! 
 
Joulutähden salli loistaa ikuisesti tuikkimaan 
ihmissydämissä, jotka rukouksin odottaa. 
Ohjaa askeleeni sinne, missä vuotaa kyyneleet. 
Sytytä Sä jouluvalot sydämihin ikuiset. 
 
Sointu Thakur 
 
 
 
Näiden Kyösti Isbergin kirjoituksen ja Sointu Thakurin runon myötä toivotamme kaikille 
Evankeliointi ja vankilalähetyksen jäsenille joulurauhaa ja siunausta tulevalle vuodelle 
2023. 
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Soile Inkari, puh.joht.                                       Katri Sy, siht.      

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


