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Hyvät ystävät! 
 
 
Työ on ihanaa! Nyt tällä hetkellä köröttelen ju-
nassa ja ajattelen seuraavia päiviä, työtehtäviä ja 
teitä rakkaat ystävät! 
On mielenkiintoista kuulla arvioita toukokuisesta 
keväästä. Sataa vettä, räntää ja tuulee kuin syk-
syllä. Olen matkalla Joensuuhun ja edelleen siitä 
Helsinkiin. Ihmisiä näyttää ihmetyttävän moinen 
kesän alku. Itse ihmettelen, kun toiset ihmettele-
vät. Eihän nyt ole vielä edes kesäkuukaan, ajatte-
len. Mieleni on toiveikas ja rauhallinen, vaikka 
matkalaukkuuni on pakattu vain keveitä vaatteita. 
- Mikä saakaan mieleni pysymään rauhallisena. 
No, kun on luvattu parempaa säätä loppuviikoksi. 
Ei siis kannata voivotella, tuumailen itsekseni. 
Edessäpäin on parempaa… 
 
-”Tuolla ylhäällä on parempaa, tuolla ylhäällä on 
parempaa”, toisteli eräs ystävä muinoin toiselle 
ystävälleen. Tämä tapahtui silloin, kun he olivat 
yhdessä menossa sairasta katsomaan monien pimeiden porraskäytävien kautta ylimpään kerrok-
seen. Niin, siellä ylimmän kerroksen pienessä huoneessa makasi sairasvuoteella ystävä, joka katso-
maan tulleille myös sanoi: ”Tuolla ylhäällä on parempaa”! Lupaukset olivat voimassa portaikkojen 
pimeydestä ja likaisuudesta huolimatta. Lupaukset olivat voimassa sairasvuoteesta huolimatta. Sa-
nan lupaukset ovat voimassa joka tilanteessa. 
 
- Niin, säätiedotukset antoivat toivoa sään lämpenemisestä jo matkavaatteita pakatessa. Ja jos ker-
ran säätiedotuksiin luotamme, niin kuinka paljon enemmän voimmekaan luottaa Jumalan Sanan 

Kesän merkkejä Rukajärven tiellä. 
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lupauksiin. Parempaa on edessäpäin. Ja niin me jaksamme harmaiden päivien yli. Tätä toivon sano-
maa meidän on vietävä eteenpäin. Muussa tapauksessa on vaara, että itsekin sorrumme surkutte-
lijoiden kuoroon. 
 

Tätä aihetta pohtiessani jossain vaiheessa havahdun, 
että juna on kuljettanut jo hyvän matkan kesää kohti. 
Junan ikkunasta näen, että koivut vihertävät selvästi ja 
sadekin näyttää taukoavan. Kevätkesä on alkanut. 
 
- Tuolloin mietin, että Vienan meren äärellä saattaa sa-
taa vielä räntää, lunta, vettä ja saman päivän aikana voi 
silti paistaa aurinkokin. Siellä pieni seurakunta sitkeästi 
yrittää selviytyä arjesta ja pakollisista asioista. Tilit on 
avattu, Vladimirin palkkaa laskeskeltu ja monta huo-
kausta on lennätetty ylöspäin. Rukousta tarvitaan vielä 
paljon, jotta Vladimirin asuntoasiat järjestyisivät edulli-
sella ja järkevällä tavalla. Onneksi on kevät… Huonom-
pikin asunto voi alkuun tulla kysymykseen tai sitten ei. 
 
 

 
 

 
…No, nyt tuli kyllä monen päivän tauko. 
 
Viron matka on onnellisesti takana. Salon seurakunnassa piipahtaminen heti Viron matkan jälkeen 
sujui myös näppärästi. Ystäviä oli koolla ja oli ilo tavata ”kaffemukilaisia” ja myös työntekijöitä 
siellä. Löysin Aikakirjan 14:1-2 sanat. -Tarvitaan setripuiden tuojia, puuseppiä, kivenhakkaajia ra-
kentamaan Davidille palatsia. Tästä David 
ymmärsi, että Herra on vahvistanut hä-
neen kuninkuutensa Israelissa jne. 
 
Lähtijöitä ja lähettejä tarvitaan. Kaikkia 
tarvitaan, jotta Herran antama työnäky 
saa itse kussakin vahvistusta. Aivan kuten 
Tarton Marian seurakunnan työntekijä Lea 
Saar, jonka palkkauksessa Ely on mukana, 
kertoili rukouksestaan saada olla tehtä-
vässä, johon Jumala hänet tahtoi ja siitä 
kuinka Ely pian sen jälkeen lupautui avus-
tamaan häntä palkkauksessa. Rohkaistu-
neena kaikesta tästä Lea koki olevansa nyt 
kutsumustehtävässä. 
 

Lupauksen merkki Vienan taivaalla. 
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Matkan jälkeen käväisin kotona ja nyt olen 
jo täällä ”perinnemaisemissa” Vienassa. 
Sää täällä on kesäisen lämmin. Tänään 
olimme kirkolla, minä järjestelemässä ”lei-
ripadargeja” eli seuraavan leirin lahjoja. 
Terho korjaili yhtä ja toista paikkaa. Hänen 
projektiinsa kuului savupiipun ja uunin ”pi-
meän puolen” rappaus sekä oven väljentä-
minen, niin kuin myöskin tavaroiden re-
tuuttaminen, veden haku, ikkunoiden mit-
taaminen jne. Sitten tuli yllätyskäynti Vladi-
mirin kanssa koulun museossa. Mukava oli 
piipahtaa kuuntelemassa venäjänkielistä 
selostusta pienessä museohuoneessa ja 
katselemassa vanhoja, vanhoja esineitä ja 
veteraanien kuvia jne. Täytyy kyllä sanoa, 
että oli uskottava vain sitä mitä näki, kun 
museonhoitajalle ei tullut mieleenkään, 
ettemme sujuvasti ymmärtäneet hänen an-
siokasta selostustaan. No, ”nitsivoo” – ei se 
mitään. Itse museonhoitajan tapaaminen 
oli tulevaisuutta ajatellen varmasti Vladimi-
rillekin esineitä tärkeämpi. Ainahan verkos-
toitumisesta on ollut aiemminkin hyötyä 
myös evankeliumin levitystä ajatellen. 
 
Saman päivän aikana kävimme Terhon 
kanssa asioilla vielä kaupungilla ja illalla 
riensimme Vladimir pastorin raamattupii-
riin kirkolle. Aiheena siellä oli 1 Piet.1. Raa-
mattupiirissä istui pöydän äärellä yhteensä 
10 henkilöä. Vladimirilla oli innostunut ote 
ja yhteisen loppurukouksen jälkeen ilmaisi 
tyytyväisyytensä piiriläisiä kohtaan. 
 
Vielä vähän jälleen säistä. ”Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja 
viljan vartuttaa”. Niin melkoista säätöä sään vaihtelu onkin vaatinut. Eilen illalla raamattupiiriin 
mennessä +asteita oli noin 7 ja tänään varjossa noin 30! Siis kesä on tullut ja puiden lehdet kasva-
vat melkein silmissä. 
 
Nyt päivä on pulkassa. Kello täällä Venäjällä on jo yli puolen yön, mutta kiitollisena talven taakse 
jäämisestä, kesän alkamisesta, heinäkuun perhejuhlasta, seurakuntayhteydestä, eri puolella elä-
vistä ystävistä ja -yhteydestä sekä nykyisestä terveydestä, joka mahdollistaa nämä monet matkus-
tamiset ja yöpymiset eri paikoissa. Kaikki on suurta jumalan armoa ja lahjaa! 
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Ps. 23 sanoin näkemisiin! Raili 
 
 
Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu. 
Hän vie minut vihreille niityille, 
hän johtaa minut vetten ääreen, 
siellä saan levätä. 
Hän virvoittaa minun sieluni, 
hän ohjaa minua oikeaa tietä 
nimensä kunnian tähden. 
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, 
en pelkäisi mitään pahaa, 
sillä sinä olet minun kanssani. 
Sinä suojelet minua kädelläsi, 
johdatat paimensauvallasi. 
 

Sinä katat minulle pöydän 
vihollisteni silmien eteen. 
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, 
ja minun maljani on ylitsevuotavainen. 
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi mi-
nut 
kaikkina elämäni päivinä, 
ja minä saan asua Herran huoneessa 
päivieni loppuun asti. 

Ps. 23 
 
 
 

 

 
 


