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Ystäväkirje 4/2014 
 

Hyvät ystävät! 
 

 

Elämme pääsiäisaikaa. Olen tällä hetkellä 

kotona ja koneeni äärellä. Ajattelen teitä 

rakkaat ystävät ja mietin mitä huhtikuun 

kirjeessäni toisin esille ja julki jaettavaksi. 

Huomaan, että ajatukseni ovat tuoreesti 

vielä palmusunnuntain ja sitä edeltävän 

viikon toimissa Vienassa. Eräs seurakunta-

lainen vietti ko. viikkoa sairaalassa. Sain 

käydä häntä siellä katsomassa. Iloisena 

hän otti katsojat vastaan. No, sitten hän 

pääsi jo pois sairaalasta omaan kotiinsa ja 

onnellisena kertoi, miten hyvin hän nukkui 

yönsä omassa kodissaan. Puheensa lo-

massa hän kannusti minua: ”Ole vain 

täällä (työssä), niin paremman eläkkeen 

saat!” Olin kuulevinani rivien välistä toi-

veen, että silloin kävisin katsomassa häntä vielä monet kerrat jatkossakin. On tietysti hyvä asia, 

että on odotettu vieras, mutta kuitenkaan pääasia ei ole se, jos saamme tavata tuttuja, kuulla uuti-

sia, nähdä toisen arkielämää. Tärkeintä on, että saamme kokea taivaallisen Isämme hoitoa yhdessä 

myös Sanan äärellä. Olemme kaikki vielä matkalla oikeaan kotiin, todellisiin juhliin, jos me us-

komme Jeesuksen sovitustyöhön puolestamme. 

 

Tänä vuonna Venäjällä vietetään pääsiäistä yhtä aikaa kuin meilläkin. ”Pruasnik” - juhla-aika näkyy 

ja siihen ollaan siis valmistautumassa. ”Pascha” – pääsiäinen saa ihmiset ikään kuin liikkeelle arki-

sen talven harmauden jälkeen. Katselin kauppojen ”produkteja” ja iloitsin kuinka hyllyiltä ihmiset 

saattoivat ostaa jopa kristillistä symboliikkaa sisältäviä pääsiäisajan koristeita. Ruokakaupassa oli 

saatavilla, meikäläisittäin aivan ”pyhäkouluaiheisia” tarroja, pääsiäisaikaa varten palmunlehviä, pa-

junkissoja, sekä kananmunien ympärille tarkoitettuja, mm. Kristus-monogrammilla ja ristillä varus-

tettuja koristeita. Kuulin ihmisten jo puhuvan ”pruasnikista” ja ”paschasta”! Iloitsin, että ihmisillä 

on kuitenkin mielessä tällainenkin aika kerran vuodessa. Siis kuunnellessani ihmisten puheensori-

naa tunnelma oli kuin muinoin, kun Jerusalemiin saapui suuri kansanjoukko juhlille! Mitä kaikkea 

he siellä tekivätkään? Kuullessaan Jeesuksen tulosta, he katkoivat palmunoksia ja huusivat: ”Hoosi-

anna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas.” 

 

”Totisesti, totisesti: Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, niin  

se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.”  

Joh 12:24 
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Mitä tekevät Vienan Kemin asukkaat juhla-aikoinaan oikeasti? Ennen kuin lähdet miettimään kans-

sani tätä kysymystä, kerron havainnoistani. Heitän samalla toiveeni, että kunpa ihmiset haluaisivat 

tulla Sanan äärelle kirkkoihinsa, jotta he saisivat tutustua myös juhlille tulevaan Jeesukseen ja nyt 

tietysti jo ylösnousseeseen Jeesukseen. - Kirkoissahan lauletaan Kristuksen ylösnousemuksesta ja 

kuoleman vallan voittamisesta! 

 

Palmusunnuntaina köröttelin Papinsaarelta Kemin kaupunkiin paikallisessa bussissa ja huomasin 

samassa bussissa istuvien naisten kainalossa tuoreita pajunkissoja. He olivat joko kirkkoon me-

nossa tai sitten joka tapauksessa olivat menossa toivottamaan hyvää virpomissunnuntaita ja 

”pruasnikkia”. Miehet turisivat vain omia juttujaan ”avtobussin” perällä ja itse mietin edellisen päi-

vän raamattupiirikeskusteluja ja palmusunnuntain evankeliumitekstiä. 

 

Sitten kun pääsin Kemin ”voksalille” – rautatieasemalle, kaikki näytti taas tutun harmaalta ja rau-

halliselta. Ei sentään, aseman seinät sisällä on maalattu oikein kirkkaan vihreällä. Sen verran väriä 

on siis yleisen harmauden keskellä. Voisinko sanoa, että kevään vihreää…? 

 

Kun istahdin aseman penkille odottamaan, niin aamutui-

maan asemarakennuksen sisälle kokoontui myös muutamia 

aseman työläisiä keltaisissa huomioliiveissään, rautatien ar-

vostettuja virkailijoita olkalaukkuineen ja meitä muutamia 

Kalevalan suuntaan lähtijöitä erilaisten ”nyssäköiden” 

kanssa. Istuin siinä toisten tarkkailtavana aika levollisin 

mielin. Maastouduin ilmeisesti aika hyvin siihen miljöö-

seen. Tietokoneeni olin pakannut nyssäkkäkassiini ja ylläni 

oli tumman vihreä takin reuhka. Koin itseni tasavertaiseksi 

toisten odottajien kanssa. Niinpä oli mielenkiintoista kuun-

nella virkailijan ilmoituksia junan saapumisesta ja katsella 

ihmisten eleitä, ilmeitä ja olemusta. Sitten tuli hetki, jolloin 

työläisten ja muiden virkailijoiden oli lähdettävä työhönsä 

junaan, aseman ulkopuolisiin hommiin ja ties minne. - Hyvä 

niin, kun miehilläkin on oikeata työtä ja tekemistä, ajatte-

lin. 

 

En sittenkään jäänyt vielä yksin. Muutama matkustaja kävi 

pankkiautomaatilla ja aseman hallin kissa naukui hellyttä-

västi palmusunnuntaiaamuna ateriaa odotellessaan ja hiipi 

kissamaisin askelin meidän satunnaisten matkustajien 

luokse. Jossain vaiheessa oli nimittäin viereeni tullut myös 

Kalevalaan lähtevä ”tsenssina”, joka alkoi lämmöllä ja hy-

myssä suin keskustella kanssani. Se lämmitti mieltäni, 

vaikka en kaikkea ymmärtänytkään. - Eiväthän opetuslap-

setkaan ymmärtäneet päivän evankeliumin mukaan Jeesuk-

sen puhetta, vaikka puhuivat samaa kieltä. Lopulta odotus 

sitten palkittiin ja pääsimme pieneen mikrobussiin- siis as-

keleen verran kohti kotia. 

 

 



Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry  sähköposti: ely@evankeliset.net 

Toimisto: Kokkolantie 12, 43500 Karstula  www.evankeliset.net 

p. 040 415 9416  facebook.com/Evankeliset 
Tili: K-S OP IBAN FI28 5114 0220 0343 69  www.aarrearkku.fi 

Paljon Vienassa lienee niitäkin, jotka katselevat ikään kuin ulkopuolisina harmaata kirkon väkeä - 

kuin aasilla ratsastavaa Jeesusta muinoin. Kenties monet kohauttelevat vain olkapäitään ja ihmet-

televät, miksi Jeesuksen perässä juostaan nykyaikanakin? - Putinhan on tässä valtakunnassa hallit-

sija, jota näihin aikoihin erityisesti ylistetään viisaaksi ja taidolliseksi. Ajatellaan yleisesti, että ei 

niin väliä ole Lähi-Idän eli tarkemmin Israelin todellisesta kuninkaasta, Jeesuksesta, vaikka Hänen 

voimastaan kuolleetkin nousevat. Pikemminkin sellainen puhe herättää osassa kansaa vain vihaa. 

 

Mietinnän alla oleva palmusunnuntain evankeliumiin liittyvät kohdat palauttavat minut takaisin 

Vienan Kemin kirkolle ja sen raamattupiiriin. Oli siunaavaa muutamien seurakuntalaisten kanssa 

yhdessä lukea tätä evankeliumia ja sitten havaita kuinka yksittäiset sanat ja eri jakeet avautuivat 

itse kullekin. Pysähdyttiin ja kyseltiin, mitä Jeesus tietyssä yhteydessä tarkoitti kun alkoi puhua ni-

sunjyvästä? No, kaikki ymmärsimme sitten pienen pohdinnan jälkeen ja käytännön esimerkin 

avulla, mitä kaikkea tämä vertaus tarkoittaa. - ”Avot”, niin selvisi, mitä Jeesus tarkoitti nisunjyvän 

kuolemisella ja hedelmien kantamisella. Selvisi myös, että monenlaisella mielellä eri ihmisryhmät 

olivat seuraamassa Jeesuksen tuloa juhlille ja Jeesuksen tuomitsemista ristiinnaulittavaksi sekä ris-

tiltä hautaholviin ruumiin laittamista. 

 

Monet saivat myös sitten muutamien raskaiden, kuolemaa ja surua sisältävien päivien jälkeen 

kuulla kuinka vartioiden ympäröimästä haudasta Jeesus oli noussut ylös ja elää nyt ikuisesti! - Kun 

Hän elää, niin mekin Jeesukseen uskovina saamme elää niin Suomessa kuin Vienassa - Venäjällä 

kuin koko kristikunnassa, siis kaikkialla maailmassa! Tätä ilosanomaa kannattaa kuuluttaa vast-

edeskin kulkea ja odottaa busseja, mikroja, marsuja ja junia sekä matkata milloin enemmän tai vä-

hemmän kuoppaisia teitä. 

 

Siunattua pääsiäisaikaa teille ystävät ja tämän kirjeen lukijat, toivottelee RailiRailiRailiRaili 


