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Ystäväkirje 11/2013 
        
Hyvät ystävät!  
  

 
”Maat, metsät hiljenneinä ja meret tyynty-

neinä kiittävät Jumalaa. On laannut voima 

tuulten, vaikene puhe huulten, vain sydän 

puhua nyt saa. 

Sinua Jumalani, nyt kiitän iloissani, kun 

tunnen voimasi. On kaikki hallussasi, soi 

taivas kiitostasi ja koko luomakuntasi. 

Nyt ihmettelen tässä, näin Herra elämässä 

lastasi talutat: suot armolahjojasi ja hoidat 

sanallasi ja joka päivä armahdat. 

Aamusta aamuun herään ja ilta illan pe-

rään käyn rauhaas nukkumaan. Voin päi-

vän päivään liittää ja hyvyyttäsi riittää, et 

Herra, väsy auttamaan. 

Vaan tunnen murheissani, taas Herra 

matkallani pois kuljin tieltäsi. On turva 

lapsellasi vain laupeudessasi. Niin sulje 

minut helmaasi.”   

Virsi 560 

 
Edellä olevan virren  560 ensimmäisen säkeistön sanat alkoivat ”soida” mielessäni matka-
tessani ja kuvatessani muutamia marraskuisia maisemia. Luonto on elänyt menneenä ke-
väänä ja kesänä kiihkeästi. Nyt taas sama luonto on käymässä talven lepoon, samalla kuin 
alistuen Pohjolan talveen, lumeen ja pakkaseen. On todella Pyhäinpäivän tunnelma. 
 
Itse suunnittelin tätä matkaani toisin, mutta jatkokyytivaikeuksien vuoksi jouduin palaa-
maan nopeutuneessa aikataulussa takaisin Suomen puolelle. Muutenkin mielialaani hiljen-
si vatsatauti, joka ei mennytkään muutamalla päivällä ohi. No ei liene tartuntavaaraa tästä 
taudista teille, sillä myös paperiset kirjeet kulkevat Karstulan kautta. Nimittäin (5.11.) edel-
leen tunnen, että vatsa ei ole vielä aivan kunnossa.  
 
Päättelen, että tuo vatsassa möyrivä olo ei ole kuitenkaan Laiskanmadon temppuja, joten 
kyllä kai se siitä paranee seuraavaan matkaan mennessä.- Lienee taivaan Isä armahtanut, 
etten sairaana lähtisi ulkomaille. - Kerrallinen isäkin tuhahti, kun poika lähti sairaana mark-
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kinoille ja kuoli siellä, että ”siitäpähän oppii, kun lähtee sairaana markkinoille”.  
No toivotaan ja rukoillaan, ettei tämä tauti ainakaan kuole-
maksi ole.  
 
Jumalan johdatusta olen tämän matkani lyhentyessä koke-
nut toisaalta siitäkin syystä, että voin valmistella tätä kirjettä, 
muita tehtäviä ja Suomen matkojeni aikatauluja jne. Ja kun 
on aika lähteä terveempänä Vienan Kemiin, niin sinne kyy-
ditkin järjestyy. Rukoillaan johdatusta matkoilleni.  
 
Kiitos teille - eri puolella Suomea olevat ystävät! Tiedän, että 
teistä monet aherratte näinä aikoina Vienan joululahjojen 
kimpussa. Nöyrää kiitollisuutta tunnen jo etukäteen.  
 
Rukoillaan, että kaikki esteet ovat poissa silloin, kun lahjojen 
jako on käsillä. Rukoilkaa minulle viisautta kaikkeen siihen, 
jota en voi tässä erikseen luetella. Toiseen maahan meno ja 
olo ei ole aina aivan huoletonta, mutta ”On turva lapsellasi 
vain laupeudessasi. Niin sulje minut helmaasi.”  
 
  
 
 

Jordan-joella lämpöä riitti! 

Hyvää marraskuun hiljaista aikaa ja Jumalan puhetta sydänten 

tasolla – toivottelen teille ystävät! 

 

Raili 


