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Ystäväkirje 11-12/2014 
 

Hyvät ystävät! 
 

Marraskuun pimeinä päivinä Vienan 
elämä vaikuttaa entistäkin alakuloisem-
malta! Seurakunnat ovat pieniä ja van-
henevia. Lapsiakin onneksi on, mutta 
kaiken kaikkiaan tulevaisuus ei näytä ko-
vin valoisalta. Mutta onneksi emme ih-
misinä tarvitsekaan olla hengellisen kas-
vun antajina. Me kylvämme, toinen kas-
telee ja Herra antaa kasvun! Me olemme 
ansiottomia palvelijoita, teemme vain 
sen, mitä Herra on meille tehtäväksi 
määrännyt! 

Toki marraskuuhun mahtuu myös muu-
tamia aurinkoisia asioita. Olen saanut 
kulkea henkilökohtaisen tulkin, lapsi-
työntekijän sekä muusikon kanssa Vie-
nassa, kuten aikaisemmassa kirjeessäni 
olen jo kertonut. Niinpä olemme yh-
dessä Larisan kanssa saaneet iloita las-
tenkotivierailusta, raamattupiirikokoon-
tumisista ja lapsista kirkolla, uusien ve-
näjänkielisten virsien oppimisesta ja 
Raamatun lukuhetkistä vilpoisassa ”koti-

komnatassa”. On välillä koettu kuin olisimme luostarissa, mutta kaikesta opimme, oppimastamme 
saamme ymmärrystä ihmisen arkeen ja omaankin. Opimme näkemään, mikä on tärkeintä. 

Iloitsen, että lapset yleensä ovat vielä Sanalle avoimia ja vastaanottavia. Rukoillaan, että vanhemmat 
eivät olisi elämäntavoillaan tai muulla välinpitämättömyydellään estämässä lapsia ottamasta vastaan 
Jeesusta. Toivon tietysti evankeliumin pääsyä kaikkien vienalaisten sydämeen ja koteihin. Samaa 
saamme Suomen kristikansankin kohdalla rukoilla. 

Viisautta tarvitsemme edelleen olosuhteiden hyödyntämiseen, evankeliumin eteenpäin viemiseen ja 
kaikkeen sen ympärillä tapahtuvaan. Sen tähden onkin tärkeää, että meillä olisi Pyhän Hengen öljyä, 
kun on pimeää ja Jeesus on tulossa. 

Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, 
etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkau-
teen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea 
nautittavaksemme, kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä 
töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat. 
1. Tim. 6:17-18 
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Erityisesti on syytä rukoilla, että Jeesus Kristus valaisisi mielemme ja henkemme niin, että Jeesuksen 
tullessa Hän tapaisi meidät valmiina eli Pyhän Hengen öljyä olisi riittävästi, sillä tämä aika on unettava. 
Niistä olemme viime viikkoina saaneet riittävästi esimerkkejä. Rukoillaan, että Inkerin kirkko kansallis-
ten työntekijöidensä avulla saisi Vienassakin olla edelleen valona ja suolana! 
 
Hups! Marraskuu meni jo, enkä ehtinyt marraskuun tervehdystäkään erikseen laittamaan. 
Nyt jo joulu tulla ”jollottaa”. Siis tästä syksyn pimeimmästä ajasta kirjoitankin ns. kaksoisnumeron. 
Adventtina saimme mennä Venäjälle katsomaan pienen seurakuntamme toimintaa. Nuoret Petros-
koista vetivät siellä ansiokkaasti lapsille ja nuorille mielenkiintoista jouluaiheista leiriä. Vapaaehtoiset 
ikinuoret puuhasivat keittiössä ruokaa. Vladimir-pastori opettelee tulemaan toimeen sairautensa 
kanssa. Saimme mm. joulujuhlan asioiden vuoksi tavata myös kulttuuritalon johtajaa, käsityöpiirin Va-
lentiinaa sekä muita. Veimme samalla kaikkea tarpeellista joulukuun reissua varten. 

Pian kotiin palattuamme on lähtö Kerava – Salo suunnalle seurakuntien vieraaksi. Etelä-Suomesta on-
kin sitten hyvä lähteä tavanomaiselle joulukierrokselle Vaalimaan ja Pietarin kautta Vienan ihmisten 
luo. Olen todella kiitollinen kaikille kuljettajille, jotka joutuisasti viette minua babuskaa milloin minne-
kin. 

Kiitollinen olen myös postin tuomista paketeista ja siitä että vietävää riittää. Viisautta ja johdatusta 
saamme rukoilla kaikkien nyssäköiden perille menoon. - Tähän asti on Herra on meitä auttanut. Toi-
vomme ja rukoilemme Hänen apuaan jatkossakin. 

Ilo on ajatella lahjojen antajia ja myös lahjojen saajia. Jumalan suunnitelmassa voi näin olla jokainen. 
Toivon esirukoustanne myös siihen, että näiden aineellisten lahjojen ohessa saisimme viedä evanke-
liumia kujille ja aitavierille, lapsille, sairasvuoteille sekä seurakuntien ja kansallisten työntekijöiden tu-
eksi. 

Alla olevan laulun sanoin toivottelen teille kaikille rak-
kaat ystävät hyvää adventtiaikaa sekä joulua. Jumalan 
siunausta myös vuoteen 2015.  

Kiitollisena kaikesta, kaikesta… Raili 
 

Sävel: Jean Sibelius 

Sanat: Sakari Topelius 

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan, 

mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. 

Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo. 

Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan. 

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu, 

Jumalan sanan valoa, joss´ sieluin kirkastuu. 

Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin, 

Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa. 

Luo köyhän niinkuin rikkahan saa, joulu ihana! 

Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa! 

Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja taivahan. 

Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo! 

 


