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Ystäväkirje 3/2014 
 

Hyvät ystävät! 
 
”Maaliskuu maata näyttää”-sananlasku on Vienan Kemissä-
kin käymässä toteen, elleivät pohjatuulet tuo muutosta säi-
hin. - Viime reissulla oli asuntokin aika tasaisen lämmin, 
mutta tuulen voimakkuus ja suunta voivat vielä muuttaa 
hetkessä kaikki keväiset ajatukset talvisiksi monen monta-
kin kertaa ennen kesää. Täytyy kuitenkin ajatella virren ta-
voin: ”Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa”. - Kan-
sojen meri pauhaa, mutta tähän asti on Herra meitä autta-
nut. Niin kauan kuin seurakunnissa nähdään, mikä on seu-
rakunnan tärkein tehtävä, on toivoa. Tulevaisuutemme on 
Herramme käsissä. Jumalan pysyvä ja elävä sana virvoittaa, 
hoitaa ja antaa katseellemme oikean suunnan. 
 
Viime viikonvaihteessa eli 15.-16.3. saimme Larisa-ystä-
vämme kanssa olla vastaanottamassa lapsia Kemin seura-
kunnan kirkkoon leirille, jonka ohjelman Larisa oli suunni-
tellut. Hän myös veti ansiokkaasti omalla äidinkielellään 
kyseisen leirin. Oli erityisen puhuttelevaa kuinka lapset 
saivat tutustua kahteen Raamatun kertomukseen. Leirin 
teemana oli ”rukous ja usko”. Teema tuli hyvin esille lasten 
esittämässä draamassa raamatunkertomusten, laulujen ja 
askartelujen avulla. 
 
Matteuksen 20 luvun mukaan kahta sokeaa esittävät lapset 
iloitsivat hyvin aidon oloisena näkönsä saamisesta! Mat-
teuksen 15 luvun mukaan kanaanilaisen naisen huolena oli 
hänen sairas lapsensa, mutta luottamus Jeesuksen apuun ja 
sitkeä rukous tuotti toivotun tuloksen. Nainen lähti kiittäen 
kotiinsa ja uskoi täysin tyttärensä paranevan. Kanaanilaisen 
naisen roolissa ollut tyttö kulki kirkon keskikäy-
tävällä välittäen ilmeillään ja sanoillaan kirkon 
penkeissä istuville rukouksestaan Jeesuksen 
edessä ja uskostaan niihin sanoihin, joita  
Jeesus lausui. 

“Kantakaa kaikki tuulet nyt armon sanomaa, 
niin että viestin kuulet, etelän, idän maa!” 
SK 403 

Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi: ”Mitä 
tahdotte, että minä teille tekisin?” He sanoivat Hänelle: “Herra, 
että meidän silmämme aukenisivat.” Niin Jeesuksen tuli heitä 
sääli ja Hän kosketti heidän silmiänsä, ja kohta he saivat nä-
könsä ja seurasivat Häntä.” Matt. 20:32-34 
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Näin pyhän kirkkovieraat saivat liikuttuneina kuunnella lasten esittämän ”saarnan”, sillä papit jou-
tuivat keskeyttämään matkansa Kemiin auton särkymisen vuoksi. Toisaalta mekin naiset ehdimme 
kokea taivaan Isän huolenpitoa korpitaipaleella, jossa eivät kännykät toimineet. Onneksi linjat 
ylöspäin toimivat aina. Ja vaikka heti ei ollut verstaita, hitsareita, trailereita, takseja jne. käytettä-
vissä lähimaillakaan, niin uskossa saimme merkillisen luottamuksen siihen, että Taivaallinen 
isämme on ylipääsemättömienkin esteiden ja tapahtumien Herra. Jumala tahtoo hoitaa sisin-
tämme iankaikkisella rakkaudella ja antaa sitten omalla ajallaan omilleenkin apuansa. Kaikkiin asi-
oihin ja koettelemuksiin voi kätkeytyä joku siunaus. 
 
Muutaman päivän sisällä olen jälleen lähdössä ”asemapaikalleni” rukoillen oikeita sanoja ja ajatuk-
sia uusien ihmisten kanssa. ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.” 
Saan olla ystävistä kiitollinen, joilla on rakkaus Venäjän työtä kohtaan ja yleensä evankeliumin asi-
alla toimimiseen tavalla tai toisella niin Afrikassa, Aasiassa, Virossa kuin myös lähialueilla, naapu-
reiden kanssa ja omassa lähipiirissäkin. Meitä ei ole tarkoitettu vain iloitsemaan omasta pelastumi-
sesta vaan siitä, että Jeesuksen yli 2000 vuotta sitten suoritettu sovitustyö on tarkoitettu koko 
maailman pelastukseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. 
 
Nykyisin puhutaan ns. hyvästä kuolemasta, eutanasiasta jne. Mutta on todettava, että ns. hyvää 
kuolemaa ei ole ilman Jeesusta, eikä edes hyvää elämää ole ilman Jeesusta! Rukoillaan siis lähetys-
työn puolesta! 
 
Terveisin Raili 
 
”Jokainen maailmassa voi löytää autuuden. Jo viekää armon viesti sydämiin ih-
misten: Ristillä kuollessansa Hän, Poika Jumalan, elämän meille antoi, pelasti 
maailman.” SK 404:2 

Larisa ja Larisan “ylläri” lap-
sille. 
 
Lasten loppurutistus kiitok-
sena Larisalle leirin päätty-
essä. 
 
 
Kuvat Raili 


