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Hyvät ystävät 
 

Terveiset tuulisesta ja kylmästä Vienasta. 

Kaikesta taas selvittiin ja Jumalan johda-

tusta koettiin autoa myöten. Vuoden en-

simmäiselle reissulle oli aluksi tarkoitus läh-

teä pienellä ”pösöllä”, mutta ihmeellisesti 

Taivaan Isä siunasi sopivan määrän matka-

laisia mukaan ja samalla myös maas-

turiauton. Se olikin tällä reissulla tosi tar-

peen. Lumisade ja siihen kuulunut lumen 

tuiskutus oli sitä luokkaa, että useamman 

kerran totesimme: ”Olipa hyvä, että oli juuri 

nyt maasturi käytössämme.” Toki sitten lu-

mentulo ja tuuli vähenivät niin, että auraus-

kalusto paikallisten toimesta kannatti ottaa 

esille. Loppuviikosta tiet olivat auki niin, että Antero pääsi 

omalla autollaan hoitamaan seurakuntaan kuuluvia asioita. 

Lopputulos siis oli ”harasoo – normalna”. 
 

Monissa kodeissa oli päästy uuden vuoden vietosta ja elämä pikkuhiljaa oli palautumassa arkisiin 

uomiinsa. - Ystävien käyntejä, yhdessä laulettuja virsiä ja kotiehtoollisia kaipaavat ne seurakunta-

laiset, jotka eivät pääse enää kirkkoon. Anteron kanssa käväisimme yhtenä päivänä myös Kemin 

piiriin kuuluvalla Krivoiporokin eli Vääräkosken 

kylällä. Joskus työmme on kuin tien aurausta ja 

tien auki pitämistä. Näin koimme tuolla mainitulla 

kylällä käynnin. - Edelleen jäi toivo mahdollisesta 

jatkosta kytemään. Muutamankin ihmisen vuoksi 

kannattaa nähdä vaivaa. Niin äärettömän rakkaita 

he kaikki ovat Jumalalle. 
 

Lauantaina 18.1. oli Kemin kirkolla tietynlainen 

vahdinvaihto. Pitkäaikainen Segesan ja Kemin seu-

rakunnan kirkkoherra Olavi Raassina ja hänen vai-

monsa Eeva, joka on toiminut mm. kanttorina, pi-

tivät lähtöseuroja Kemissä. Jatkossa he keskittyvät 

Segesan seurakunnan hoitamiseen. Samalla Inke- 
Vladimir on tullut tutustumaan Kemin seurakuntaan. 

Kemin kuuluisa ortodoksikirkko 1700-luvulta 
lähtien on saanut kokea monet tuiskut ja tuu-
let, niin myös tammikuussa 2014. 
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rin kirkon pastori Antero Rasilainen on tämän vuoden alusta alkaen suostunut hoitamaan kirkko-

herran tehtäviä ja näin olemaan myös Inkerin kirkon pastori Vladimir Jakusovin työn tukena. 
 

Vladimir Jakusov – Kemin uusi pappi saapui myös joukkoomme. Sunnuntaina 19.1. Kemin kirkossa 

hän toimitti rohkeasti täysin venäjänkielisen jumalanpalveluksen sekä jäi myös odottamaan pyhä-

koululaisia kirkolle, kun me lähdimme. Matkalla soitin vielä Kemiin ja kuulin, että lapsia oli vuoden 

ensimmäisessä pyhäkoulussa ollut peräti 12. Olin todella kiitollinen, että odottaminen ei mennyt 

hukkaan. On tosi upeata, että Taivaan Isä on kuullut rukouksemme ja seurakuntalaistenkin toiveet 

saada oma kansallinen työntekijä. Ja nyt Vladimir on suostunut Revdasta käsin kulkemaan Kemissä 

– aluksi tutustuen kevään aikana seurakuntaan. Toiveemme tänä aikana on sopivan asunnon löy-

tyminen, jotta perhe voisi tulla mukaan. - Siinä tämän hetken rukousaihe. Ja Jumalamme kyllä tie-

tää missä me itse kukin asumme. Löysihän lintunenkin pesän. Siis uskomme, että kun Herra on tä-

hän asti auttanut, niin eikö sitten jatkossakin. 
 

Yksi kestorukousaihe on myös siinä, että Kemin seurakuntaan saapuisi myös Kemin miehet. – Vaik-

kapa vain yksi kerrallaan. Se antaisi kuvan oikeasta seurakunnasta, jossa Jumala hoitaa niin miehiä 

kuin naisiakin sekä vanhoja ja nuoriakin. Niin, ystävät, olemme taistelukentällä ja siksi meidän to-

dellinen aseemme olkoon rukous ja tietysti koko Jumalan sota-asu, josta Efesolaiskirjeessä puhu-

taan; 
 

”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 

Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole 

taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maa-

ilmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällen-

ne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä 

pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon puku-nanne vanhurskauden haarniska, ja 

kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. 

 

Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vas-taan pelas-

tuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouk-sella ja anomisella, 

rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien 

puolesta; ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, an-nettaisiin oikeat sanat rohkeasti julis-

taakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti 

puhuisin, niin kuin minun puhua tulee.”  

Ef. 6 10 – 20 

 

Esirukouksiinne sulkeutuen Raili 

   

  Olavi ja Eeva luovuttamassa Kemin seurakunnalle lahjataulua, missä on kuvattu Inkerin vanhat kirkot. Ja Antero  
  vastaanottamassa yhdessä seurakuntaneuvoston puheenjohtajan kanssa upeata lahjaa. 


