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Ystäväkirje 1/2015 
 

Hyvät ystävät! 
 
Vuosi 2015 on kulumassa vauhdilla, kuten minäkin kohti 
vanhuutta! Enää muutamat kuukaudet ja pääsen lomille 
ja kesän ollessa uhkeimmillaan siirryn eläkkeelle, jos Ju-
malamme elinpäiviä antaa. Mutta nyt huhtikuun loppu-
puoliskolle asti työt jatkuvat kuten edellistenkin vuosien 
aikana. Tietysti työ mm. Kemin seurakunnassa jatkuu 
lähtönikin jälkeen. Vladimir-pastori hoitaa jo nyt juma-
lanpalveluksia ja pyhäkouluja, mutta käy vielä keväällä 
välillä opiskelujaksoilla Keltossa, Pietarin lähellä. 
 
Vain Jumalan armon varassa työmme täällä Kemissä to-
teutuu. - Saa olla suunnitelmat matkoista, ajatukset py-
häkoulun pidosta, mutta joka kerta jää nähtäväksi, keitä 
lapsia on paikalla vai onko ketään. Mutta emme lan-
nistu, kun muistamme, että evankeliumin levittämises-
säkin on kasvun antajana Jumala eikä me ihmiset! En 
tarkoita sitä, että meidän pitäisi työssämme olla leväpe-
räisiä jopa laiskoja, mutta emme joka tapauksessa ole kaikkivoipaisia. Se meidän on hyväksyttävä tois-
temme ja itsemme kohdalla. 
Iloinen olen joka tapauksessa siihen, että nyt tämän loppuajan saan kulkea Larisan kanssa. Rukoilettehan 
viisautta meille kahdelle kaikkiin tilanteisiin ja kohtaamisiin. Tälle viikolle on meillä työsuunnitelma, katso-
taan kuinka sen toteuttaminen sujuu. Ensi viikolla olemme siinä asiassa jo viisaampia. 
 
Täällä talvisessa Kemissä elämä muuten näyttää menevän suunnilleen samaa rataa Ukrainan tilanteesta ja 
ruplan kurssin vaihteluista huolimatta. Suuri maa ja suuri toleranssi. Kannattaa kuitenkin huokaista tämän 
maan aivan kuin länsimaidenkin puolesta. Maapallomme joka tapauksessa huokaa sairaan oloisena. On-
neksi kevät on lähellä! Toivottavasti hengelliset kevätsateet saavat kostuttaa maata ja ennen kaikkea ihmis-
sydämiä 
 
Meillä ei ole muuta todellista pakopaikkaa ja turvaa kuin painua Jeesuksen armon turviin joka päivä, ajatte-
lipa ihmiset vierellämme mitä tahansa Jumalasta, Jeesuksesta, armosta jne. Näissä mietteissä tällä kertaa 
lähetän kirjeeni myötä kaikille kirjeeni lukijoille siunauksen toivotukset ja viime joulunajan johdosta kiitok-
set niistä kymmenistä, kymmenistä tervehdyksistä, joihin en ehtinyt vastata kuin mielessäni tyytyväisillä ja 
kiitollisilla ajatuksilla. Taivaan isä palkitkoon teille jokaiselle vaivannäkönne rinnallani kulkemisesta ja muis-
tamisesta. 

Jeesus Kristus on sama eilen, tänään 
ja ikuisesti”. Hepr. 13:8 
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Rukousaiheeksi: 

 Yhteistyö täällä Kemissä ja muutamat tilaisuudet Suomen seurakunnissa 

 Elyn tekemä työ Venäjällä ja Virossa sekä Afrikassa 

 Työntekijät ja erityisesti pääsihteerin työ Elyssä 

 Suomen hengellinen kenttä ja kirkon johdon kannanotot kuin myös yksittäisten kansalaisten teke-
mät arvovalinnat 

 Elyn työtehtävän kirkastuminen entisestään lähitulevaisuudessa 

 Riittävää terveyttä kulkemisiin ja työhön 

 Johdatusta työmatkakyyteihin ja kuljettajille sekä varjelusta niin kuljettajien omiin kuin meidän yh-
teisille matkoille 

 

Siunaavin terveisin Raili 
 
”Iloitse siis auttajasta, Herran kansa Jumalasta. Maahan lyö Hän vainoojamme, 
sanansa on voimanamme.” Virsi 397; 5 

Petroskoin kirkolla 12.12.2014. 


