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Ystäväkirje 5/2013 
        

Hyvät ystävät!    
        

 
Tiivistä on tiivistä on… Vai liekö pe-
räti tiivistettä? Nimittäin nuo Venä-
jän reissut. Näyttää jo siltä, ettei ole 
mahdollisuutta edes tervehtiä teitä, 
jotka uskollisesti muistatte minua ja 
tätä työtä. Nyt kuitenkin aion hie-
man jakaa kanssanne viimeaikaisia 
kuulumisiani.  
 
Sain mahdollisuuden osallistua 
ryhmän mukana matkalle Pietariin, 
josta tuoreet terveiset. 
 
 
 

 
 
Auringonpaiste ja lämmin sää 
helli meitä kaikkia kauniissa 
keväisessä Pietarissa, jossa 
kukkivat tuomet, kirsikka- ja 
omenapuut! Kiertelimme siellä 
Inkerin kirkon  seurakunnissa, 
sen kirkoissa ja vanhainko-
deissa. Oli puhuttelevaa kuul-
la eri seurakuntien edustajilta 
kirkkorakennustensa histori-
aa. Vaikka kirkkorakennukset 
alennettiin neuvostovallan 
aikana mitä erilaisimpiin käyt-
töihin, niin kuitenkin kaikessa 
kansalliset työntekijät kokivat 
kiitollisuutta, jopa siitä syystä, 
että kotikirkko oli esim. urhei-
luhallina, autokouluna jne. 
Sillä keinoin ne säilyivät kuitenkin 
tätä päivää varten.   
 

Terijoen rantaa 

Kupanitsan kirkko 
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Tai missä entinen kirkko oli tuhoutunut täysin, nähtiin, että kirkkorakennus ikään kuin sillä 
tavalla puhdistui neuvostovallan käytön ajoista. Toivon näköalat löytyvät niille, jotka tur-
vaavat kaikkina aikoina Herraan ja antavat kiitoksensa Hänelle, Taivaan ja maan Luojalle! 
 
Pietarin matkalla saimme olla mukana myös Antero Rasilaisen pappisvihkimyksessä Inke-
rin kirkon papiksi! Oli ilo kuulua 
samaan työntekijäkaartiin, jossa 
Antero, Olavi ja omat Inkerin kirkon 
papit ym. työntekijät seurakunnis-
saan Pietarissa, Murmanskissa, 
Karjalassa, Segesassa  ja Vienan 
Kemissäkin palvelevat  itse kullekin 
osoitetuissa tehtävissä. Rukoilem-
me toinen toistemme puolesta, pi-
dämme yhteyttä ja kiitämme Juma-
laa evankeliumista,  mikä on todel-
la tarkoitettu kaikille luoduille! Eh-
toollispöydässä saamme konkreet-
tisesti kokea melkein jo hetken, 
jolloin Isän eteen kootaan ihmisiä 
kaikista kansoista, kielistä ja 
roduista. Herramme on hyvä, 
kun Hän rakastaa meitä tasa-
puolisesti! Turvataan edelleen Herramme armotyöhön Golgatalla. 

 
Hups, tämän kirjeen kirjoittamisessa tuli muu-
tamien päivien katkos, sillä oli ehdittävä Tuu-
sulan kirkkokuoron ja muiden matkalla ollei-
den mukaan Vienan seurakuntakierrokselle. 

Tuusulahan on yksi kannattajaseu-
rakunnistani. Oli mukava matkalla 
jälleen ihastella alkukesän kauneut-
ta. Pietarin alkukesän kauneuden 
jatkeeksi kesän tulo näkyi nyt jo Poh-
jois-Karjalan korkeudella ja Vie-
nassakin.  
- Hengellisen kesän puhkeamista 
saamme näille Vienan laajoille kylille rukoilla edelleen. Kirkoissa jumalanpalveluksissa ei 
vielä näy tungokseen asti uusia, nuoria kirkkovieraita. Rukoillaan vakituisille seurakuntalai-
sille ja työntekijöille esirukouksin valmistettua työnäkyä, jotta ennemmin tai myöhemmin 

Matkalaiset Tiksan kirkon edessä 

Anteron pappisvihkimys 

Kuorolaisia Tuusulasta 
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tavoittaisimme niitä, joita Jumala kutsuu Jeesuksen seuraan. Silloin jumalanpalveluksissa 
kävijöiden määrä myös lisääntyisi vähitellen.  

Niin, Jumalan työtovereita Herra 
haluaisi lähettää ei vain kirkkoihin 
vaan aivan tavallisiin koteihin - kut-
sumaan, kulkemaan rinnalla ja aut-
tamaan Jeesus-tielle. Jeesus sanoo 
itsestään: ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä”. Siis Jeesuksen seurassa on 
myös todellinen elämä seurakunnis-
sakin. Kaavat lienevät tärkeitä, mut-
ta pelkästään kaavoissa ei itses-
sään ole elämää. Tätä mieltä uskal-
lan olla, sillä täytyy olla  ”se jokin 
muu”, mikä luo jatkuvuutta seura-
kunnassakin. Ja se ”jokin muu” on 
Jeesus ja hänen seuraajaksi tun-

nustautuminen. Armon tie on avattu jo 
yli 2000 vuotta sitten, mutta haluam-
meko me itseämme kristityksi kutsu-

tuvatkaan aina  sitä tietä käydä? Herra antakoon armonsa ja apunsa taivastiellä kulkemi-
seen itse kullekin niin Suomessa kuin Vienassakin. Näihin tunnelmiin tällä kertaa…  
 
Mutta matkat jatkuvat ja niinpä lopuksi pyydän, että muistattehan lastenleiripäiviä kesä-
kuussa niin Mujejärvellä kuin Tiiksassakin, jotta lapsillekin tulisi tutuksi Jeesus-tie.  
 
 
 

 
 
Kesäterveisin, 
 

Raili 
 
 
 

Jeesus sanoo: ”Minä teen teistä ihmisten kalastajia” 

Venehjärven maisemissa Vienan reissulla 


