
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry  sähköposti: ely@evankeliset.net 

Toimisto: Kokkolantie 12, 43500 Karstula  www.evankeliset.net 

p. 040 415 9416  facebook.com/Evankeliset 
Tili: K-S OP IBAN FI28 5114 0220 0343 69  www.aarrearkku.fi 

 
  
Raili Mäkitalo  
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry  
diakoni, lapsityönohjaaja, Karjalan lähetti  
p. 0440 289 108  

Ystäväkirje 6-7/2014 
 

Hyvät ystävät! 
 
 
Kesä on kauneimmillaan. Eri järjestöjen kesäjuhlat kuuluvat Suomen suveen. Monia ystäviä tavataan ja 
perhejuhlia juhlitaan. Elyn juhlat on jo juhlittu Alavudella. Monia ystäviä sain minäkin vilaukselta tavata. 
Monia jäi myös tapaamatta. Kauas kun on niin pitkä matka… Aina ei ole mahdollista lähteä, vaikka niin 
haluttaisiin. Onneksi taivaan Isän lähellä voimme olla joka hetki ja Häneltä ei aikaa puutu. Saamme viedä 
ystäviämme hänen eteensä ja itsekin sulkeutua hänen huolenpitoonsa. 
 
Venäjälle kuuluu monenlaista. Kesäkuun 
alkupuolella sain matkata Vienaan aivan 
uusien ystävien seurassa ja oikein isolla ja 
järeällä maastoautolla. Kokemus sellaisen-
kin ”masinan” kyydissä oli huikea. Ei pienet 
eikä suuremmatkaan kuopat tiellä haitan-
neet. Tiettömänkin taipaleen tuo auto sen 
kun jyrrää vaan. Niinpä pääsimme erään 
lammen rannalle pienelle päiväpiknikille ja 
sitten taas matkamme jatkui kohti Vienan 
Kemiä. Meillä on niin rikas isä, että voi an-
taa vaikka minkälaista kyytiä allemme. 
Edelliselläkin kerralla oli hyvä ja perintei-
sen nopea kyyti, vaikka sitten jo Venäjän 
tulliin tultaessa auto yski moottoriöljyä fe-
deraation asfaltille. Mutta onneksi ne ovat 
korjattavissa olevia ”valuvikoja”. Niin, ”yk-
sin emme matkaa tee” ja siksi oikein sydä-
mellisen lämmin kiitos kaikille kuskeille ja 
kaikille mukana olleille. 
 
Kevään huolemme on ollut se, mistä Vladimirille asuttava asunto. Ja nyt sain tietää, että Vladimir pasto-
rin perhe on saanut asunnon Papinsaarelta. Se on rukousvastaus. Taisin edellisessä kirjeessänikin olla 
vasta kuulolla tässä asuntoasiassa, mutta nyt se asia on kunnossa. Sen sijaan Vladimirin autoon oli tullut 
yllättävä remontti. Auton etulasi oli mennyt rikki ja se tietää jälleen korjausta, odottelua ja ruplia. - Pikku 
Niva-Galinalla on ollut koko pienen historiansa ajan epäonnea. Siis nyt Vladimirin työn puolesta rukoilta-
essa on liitettävä rukouksiin myös hänen käytössään oleva auto, että koko kokonaisuus ”rapottaisi”. 

Uusien ystävien tehokkaan näköisillä ja kokoisilla maastureilla 
pääsee vaikka minne asti ja tiettömienkin taipaleiden päähän. 
Kuva Hannu K. Heikkinen 
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”Meillä ei ole taistelu vain lihaa ja verta vastaan, vaan…” 
Niin, työ Vienassa ei ole myöskään aina myötätuulessa lii-
tämistä. Siksi tarvitsemme edelleen paljon esirukousta 
Vienassa tapahtuvan työn puolesta. Toivotaan ja rukoil-
laan, että Vienassa seurakuntalaiset pastoreineen ja me 
kaikki voisimme olla Kristuksen todistajia tälle maailmalle. 
Karjalassa on vielä - ainakin jonkin verran - taikuutta ja 
sen tuomaa sokeutta. Kristuksen valo ei ole saanut vallata 
sydämiä ja niin ei tiedetä parhaasta valosta mitään. Kukin 
ymmärryksensä ja uskomustensa varassa elävä ihminen 
on kuin talo ilman perustusta. 
 
Ajankohtaisista asioista vielä sananen eli itse olen jää-
mässä juhannukselta kesälomalle. Saan keskittyä oman 
elinpiirini kunnostamiseen ja juhlien järjestelyihin. Iloiten 
käyn siihen tehtävään. Saatte kuitenkin muistaa minuakin 
edelleen rukouksissa, sillä loma-aika on tarkoitettu virkis-
tymistä ja lepoa varten. Luulen, että molempiin on mi-
nulla mahdollisuus niin, että elokuun alussa olen valmis 
taas palveluun. Mielenkiintoista on kalenteriin merkitä jo 
elokuun tapahtumia, retkiä, matkoja jne. Kuitenkin tiedostan, että teen tämän ja tuon tehtävän silloin, 
jos Jumala suo ja me elämme. Elämä ei riipu vain meidän kalenterimerkinnöistä vaan siihen vaikuttavat 
myös monet muut asiat. Kuitenkin meidän on suunniteltava niin kauan kuin on työn aika. Kesäloman jäl-
keen kohdallani lähtee viimeinen talvikausi Vienassa. Ja tämä taitekohta saa minut erityisesti terästäyty-
mään, jotta voisin tehdä ne asiat, jotka on tarpeellista tehdä ja jotta voisin kohdata ne ihmiset, jotka on 
vielä kohdattava Jumalan antamalla lämmöllä ja rakkaudella. Siis erityistä esirukoustukea pyydän tule-
vaa työrupeamaa ajatellen. Aika menee tosi nopeasti. 
 
Mutta nyt nautitaan kesästä ja kiitetään Luojaamme kaikesta hyvästä, mitä Hän osoittaa lapsilleen. Kiite-
tään Vapahtajasta, jonka varassa saamme ottaa vastaan jokaisen päivän. 
 

Ps. 121 sanoilla tervehtien ja hyvää kesää toivottaen Raili 
 
Minä kohotan katseeni vuoria kohti. 
Mistä saisin avun? 
Minä saan avun Herralta, häneltä, 
joka on luonut taivaan ja maan. 
 
Herra ei anna sinun jalkasi horjua, 
väsymättä hän varjelee. 
Ei hän väsy, ei hän nuku, 
hän on Israelin turva. 
Hän on suojaava varjo, 
hän on vartijasi, 
hän ei väisty viereltäsi. 
Päivällä ei aurinko vahingoita sinua 
eikä kuunvalo yöllä. 
Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, 
hän suojelee koko elämäsi. 
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, 
sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. 

 

“Meillä ei ole taistelu ainoastaan verta ja lihaa 
vastaan, vaan...” Kuva Raili 


