
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry  Tili: K-S OP IBAN FI28 5114 0220 0343 69 

Toimisto: Kokkolantie 12, 43500 Karstula  sähköposti: ely@evankeliset.net 

p. 040 415 9416  www.evankeliset.net 

  
Raili Mäkitalo  

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry  

diakoni, lapsityönohjaaja, Karjalan lähetti  

p. 0440 289 108  

Ystäväkirje 2/2014 
 

Hyvät ystävät 
 

 

”Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme.” Tällä ajatuksella tahdon aloittaa tämän kertaisen ystävä-

kirjeeni. Tuo ajatus on totta tässäkin työssä. Itsekin välillä ihmettelen jaksamistani. Se ei ole omaa 

ansiotani. Tähän asti on Herra minua auttanut! 

 

Suomessa eli Haminassa käynti oli vauhdikas. Siellä sain tavata 250 tämän vuoden rippikoululaista 

ja noin 170 koululaista. Siinä ”vanhakin nyt nuortui kuin lapsi leikkimään…” kuin vanhassa joululau-

lussa. 

 

Hamina-kierroksen jälkeen sain käydä jo Venäjälläkin. Siellä kaikki oli ennallaan, mutta lähtöni jäl-

keen Vladimir-pastori kai tuli vuorostaan Kemiin. Hän kansallisena ottanee yhteyttä myös eri-ikäi-

siin luonnollisella tavalla. - Työ ei silti ole helppoa hänelläkään, sillä Papinsaaressa, jossa kirkko on, 

kristillisyys ei ole yleistä edes kaikkien lasten kohdalla - puhumattakaan kodeista. Voimme vain ar-

vailla kuinkahan monessa kodissa ovet ovat suljetut hengellisten asioiden kohdalla. - Mutta silti 

toivoa on. Kristus voi tulla läpi lukkojenkin, kun vain Jumalan Sana tavalla tai toisella saa kulkea 

eteenpäin ovelta ovelle ja sydämeltä sydämelle. Rukoillaan hänenkin työnsä puolesta Vienan Ke-

missä. 

 

Papinsaaren lapset ottivat kiitollisina vastaan Haminan 

rippikoululaisten tekemät muistipelit ja tahtovat lähet-

tää terveisiä kaikille ystäville Suomeen. 

Pyhäkoululaisia kirkolla. Nämä lapset osaavat rukoilla 

“Otse nas...” eli Isä meidän, mutta on vielä monia lapsia, 

jotka eivät tiedä Taivaan Isästä paljoakaan. 
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Nyt tällä hetkellä olen siis kotimaassa ja suunnittelen Salo-Kerava-Asikkala-kierrosta. Tilaisuudet 

on sovittu, vain puuttuu matkalaukun pakkaaminen ja sitten taas menoksi… Sieltä palattuani heti 

Venäjälle, jos Herra suo ja federaatio ei sitä estä. Siis saatte jatkuvasti rukoilla myös minun työni ja 

matkojeni puolesta. Samoin sen puolesta, että saisin olla matkustuskuntoisena ja ”työterveenä”. 

Työni lomassa sain pitää onneksi muutamien päivien lomaa ja olen kiitollinen myös siitä. Paljon 

ajattelemista ja suunnitelmia liittyi tällekin ajalle, joten turhautumiseen ei jäänyt aikaa ja nyt jak-

saa taas… 

Hyvät ystävät, tämä helmikuu on niin lyhyt ja sen mukaisesti terveiseni tällä kertaa ovat myös 

senttimetreissä lyhyet, mutta kilogrammoissa yhtä painavat kuin ennenkin. Kiitos, että rukoilette 

minun ja perheenikin puolesta samalla kun muistatte Venäjän työtä – Suomessa tehtävä työ mu-

kaan lukien. 

”Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi! Se on ehtymätön aarre niille, jotka sinua pelkäävät” Ps 

31:20 psalmin sanoin rohkaisen teitäkin hyvät esirukoilijat ja ystävät. 

 
RailiRailiRailiRaili    

 

Matkalla ollaan jälleen... ainakin nyssäkät 

näyttävät odottavan Sergein kyytiä Murman-

nin tien tuntumassa ja samalla minäkin. 

Lomalla sain kai "viettää kissan päiviä”. 

Hyrräävä kissa tuuletusikkunan aukossa 

vahtimassa ulkona lenteleviä talvilintuja on 

merkkinä etelän hiihtolomalaisista. 


