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Hyvät ystävät!    
 
Maaliskuun aikana olen saanut vierailla Vienan Kemin lisäksi Asikkalassa. Asikkalan 
Vääksyssä oli piristävää käydä, ja vaikka matka oli vain kantapäillä pyörähdys, niin lähe-
tyspiirissä ollut väki otti (vielä) hyvin minut vastaan. Sain jakaa päällimmäisiä kuulumisia ja 
myös itse sain kuulla mitä yhden ja toisen elämään tällä hetkellä kuului. Rukouksin tahdon 
vielä jatkaa Asikkalan seurakunnan työntekijöiden ja piiriläistenkin muistamista.  
 
”Kipin kapin” Vääksyn jälkeen kii-
rehdin työtoverieni kanssa  Vienan 
Kemiin  ja sieltä Paanajärvelle. Tu-
limme Kalevalan kautta pois. Ju-
mala johdattaa asioita niin, että 
Hän laskee välillä rakkaasti jo en-
nen matkaa sydämelle muidenkin 
kylien ihmisiä Kemin lisäksi. Näin 
tapahtui jo ennen matkaamme, että 
minulle nousi erityinen toive päästä 
myös käymään Paanajärvellä ja 
niin se se toive toteutui. Nyt odotan 
taivaan Isän ovien aukaisuja, uusia 
mahdollisuuksia, kesää, leirejä jne. 
 
Heti kotiin tultuani pakkasin taas 
Suomi-laukkuni ja kiirehdin vierai-
lulle Imatran seurakuntaan. Imat-
ran rauhallisessa kurssikeskukses-
sa sain nukkua yhden yön. Totesin, 
että tässä kohti taivasta en ole aiemmin nukkunut enkä paikkakuntaan tutustunut muutoin 
kuin  junan ikkunasta katsellen pyyhältäessäni lukuisat matkat junalla joko etelään tai poh-
joiseen.  
 
Aikoinaan myös Imatran tehtaiden hajut virittivät melkoisia leikkisiäkin arveluja kanssamat-
kaajista. Tuoksuksi kun ei kaikkea voinut määritellä. – Lehdistä sittemmin olen saanut lu-
kea Imatran uutisista, faktoista ja sensaatioista ja kai hajuistakin jne., mutta tällä hetkellä 
kaikki vaikutti levolliselta. Tilaisuuksiimme olisi mahtunut enemmänkin väkeä, mutta kun 
tällainen Karjalan ”babuska” ei ole kovinkaan kuuluisia, niin täytyy olla tyytyväinen harvois-
takin kohtaamisista. Joku jälki kuitenkin jokaisesta kohtaamisesta jää.  
 

Marianpäivänä Anteron pitämässä jumalanpalve-
luksessa 
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Pysähdyin ja mietin hetken myös sitä, että kuinka onkaan mahdollista, että vaikka juoksisin 
en ehdi kaikkea. Siis parasta oli lopettaa juokseminen ja istahtaa hetkeksi miettimään ter-
vehdystä teille, jotka rukoilette silloinkin, kun minä juoksen.   
 

Olen muuten nyt jo junassa 
kotiin, hyvä paikallaan olemi-
sen tauko. No, kaikella on ai-
kansa. Nyt odotan edelleen 
selvää johdatusta ja viisautta 
tulevia kuukausia ajatellen. On 
mielenkiintoista kysellä Juma-
lan tahdon toteutumista ja va-
rovasti tai sitten juosten toteut-
taa sitä parhaan ymmärryk-
sensä mukaisesti. Toisaalta 
vahvasti luotan Isämme taitoon 
hoidella asiat ja tilanteet niin, 
että evankeliumi saa tunkeutua 
ihmisten sydämiin asti. Paljon 
on vielä Venäjän Karjalassakin 
tietämättömyyttä, epämääräi-
siä uskomuksia, lukkoja, kielto-
ja, käskyjä jne. 
 

Pääsiäisen sanoma kaiken kärsimyksen ja hämmennyksen keskellä muistuttaa siitä, että 
”läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi!”. Laulun sanojen ja Raamatun ajatuksin käyn us-
kossa taas valmistelemaan seuraavaa matkaa. Antakoon Herra riittävän kirkkaan työnäyn 
joka hetkeen, sillä vain siten menemiset ja tulemiset, työt ja tehtävät tuntuvat mielekkäiltä. 
Työhön tulee toivoa jo silloin, kun mitään konkreettista ei näy. 
 
Niin, jaksattehan ystävät pysyä 
rukouksin mukanani. Jokainen koh-
taamisen mahdollisuuskin on otet-
tava huolella ja ajateltava, että ”voi 
minua, jos en evankeliumia julista”. 
Aina vaarana on, että suola käy 
mauttomaksi. Silloin pilaantumisen 
merkkinä  alkaa ympäristöön tuok-
sun sijasta leijailla  vähemmän 
miellyttävät tuoksut kuin ohi kulke-
valle Imatran tehtailta aikoinaan. 
Mutta toisaalta Raamatun mukaan 
meidät kristityt luokitellaan Kristuk-

sen kirjeeksi tai jopa tuoksuksi! 
Muistattehan Elisan, joka kulki 
useamman kerran sunemilaisen 
kodin ohi, niin eikös kodin arvostettu emäntä puhjennut puhumaan miehellensä: ”Katso-
han, minä tiedän, että mies, joka aina kulkee meidän kauttamme, on Jumalan pyhä mies”. 
Pysähdyin tämän Raamatun jakeen kohdalla ja ajattelin, aina ei siis välttämättä tarvitse 

Kirkkoväkeä Marianpäivänä 

Marian päivän teema Kemin lasten pyhäkoulussa ja 
ryhmätyössä: Jumalalle  ei ole mikään mahdotonta 
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juhlallisesti saarnata, vaan vaikkapa vain kulkea ja poiketa ”tsaijulle” tai ”murginalle”  tu-
tuksi käyneeseen kotiin. Sanoittakin evankeliumin sanoma kiirii eteenpäin. 
 
Jos siis kohtaamme ihmiset evankeliumin hengen mukaisesti, olemme samalla Kristuksen 
kirjeenä ja Kristuksen tuoksuna.  Samalla yllätymme vieraanvaraisuudesta ja ihmisten lau-
peuden teoista itseämmekin kohtaan. Tällaisessa vuorovaikutuksessa me ihmiset –
Jumalan juoksutytöt  ja –pojat jaksamme niin kauan kuin on tarve jaksaa. Iloitsen jaksami-
senkin lahjasta. Työhön on hyvä rientää. Kotiin on hyvä tulla. Kiitos Jumalalle kaikesta! 
 
Lopuksi  annan rukousaiheeksi kansallisen papin saamisen Vienan Kemiin ja hänelle 
asunnon hankkimisen aikanaan. - Pappikaan kun ei Vienan Kemissä voi nukkua veneen 
alla. Luettavaksi teille ystävät vielä jätän 2 Kun 4: 8 jakeesta eteenpäin.  
 

Terveisin Raili 
 

Jordan-joella lämpöä riitti! 

Yläkuvassa Paanajär-
ven kyläneuvosto 
 
 
 
Oikealla Paanajärven 
taloja 


