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Ystäväkirje 10/2013 
        
Hyvät ystävät!  
  
Lokakuun matkat, työntekijöiden 
syysseminaari, työnantajapuolen 
tapaamiset ja muutamat syysloma-
päivät värittävät lokakuisia viikkojani. 
Ja myös kaunis syksy värikkäine 
ruskalehtineen on keventänyt syksyn 
normaalia harmautta niin, että hups 
vain, olemme jo lokakuun jälkipuo-
liskolla.   
 
-”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden 
parhaaksi, jotka Jumalaa rakasta-
vat”,- siis terveys, ruoka, juoma, 
vaatteet ja sanalla sanoen kaikki!  
Niinpä olen tähän asti jaksanut edel-
leen suunnitella tulevaa ja ottaa 
opiksi menneestä. Jumalan avulla 
kaikki on ollut mahdollista. Ja kaiken 
sen mikä ei näytä toteutuvan, voin 
ottaa myös Jumalan johdatuksena. 
Se tuo turvallisuutta elämään ja olemiseen.   

 
Kiitollinen olen myös ollut jälleen kaikista matkaseuralai-
sista. Olen kuullut mukavaa huumoria matkalla, saanut 
arvokkaita ajatuksia ja neuvoja työhöni, katsellut mukavia 
kuvia jne. Tätä kaikkea olen saanut teiltä ystävät. Teidän 
ystävien rukoustuki  on kaikista tärkeintä!  Vienan Kemis-
täkin kantautuneet uutiset vahvistavat esirukouksen mer-
kityksen. Tähän asti on Herra meitä auttanut ja varjellut! 
 
Syksyn leiripäivä Tiksassa ystävämme Larisan kanssa oli 
myös piristävä kokemus lapsille, joita oli yhteensä 16 eli 
paljon vähemmän kuin jos olisimme voineet pitää kesällä, 
jolloin myös eri puolilta tulevat kesälapset olisivat olleet 
mukana.  Mutta hyvä näin.  Jäämme rukoilemaan kylien 
lasten ja nuorten puolesta. Eloa on paljon, mutta työmie-
hiä vähän silläkin saralla. 

 
Matkaseuralaiset ”tyrmässäkö?” 

Ruskan värejä. Omia lokakuun viikkojani värittä-
vät mm. syysseminaari ja muutamat lomapäivät 
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Seuraava suurempi asia tälle syksylle lienee joululahjojen kokoaminen noin parille sadalle 
Vienan Kemin alueen lapsille ja sen lisäksi aikuisille seurakuntalaisille. Ja ennen kaikkea 
muistaen, että lahjojen mukana ja avulla voisimme välittää edes pisaran  taivaallisesta 
rakkaudesta Joh.3:16 tapaan. Se 
ei välttämättä ole joka paikassa 
helppoa, mutta viisautta anoen 
lahjamme viemme ja jaamme 
evankeliumin tähden. Rukoilkaa 
tämän tehtävän puolesta jo viikkoja 
ennen joulukuuta eli tästä päivästä 
eteenpäin… 
 
En lakkaa kiittämästä myös kaikes-
ta siitä avusta, jota olen kotijoukoil-
ta saanut kaiken menemisen ja 
tekemisen keskellä. Herra on hyvä 
ja rikas antaja! Silloin voin Daavi-
din psalmin sanoin sanoa: 
 

 

”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
2 Hän vie minut vihreille niityille, 

hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. 
3 Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä 

nimensä kunnian tähden. 
4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa,  

sillä sinä olet minun kanssani.  
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. 

5 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. 
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. 

6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä,  
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.” 

 
 
Lokakuun terveisin 

Raili 
 

Tiksan leiriläisiä 
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