
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 12/2013 
        
Hyvät ystävät!  
 
Kuvan alla olevalla Raamatun lauseella haluan ter-
vehtiä teitä kaikkia nyt kun mietin, että aivan lähellä, 
aivan lähellä on joulu ja ns. joulumatkamme Vienan 
kylille.  Ennakkovalmisteluita  tulevaa matkaa  olette 
varten te ystävät tehneet. Luulisin, että tuhatkunta 
sukkaparia, lisäksi lapasia, kaulaliinoja, myssyjä  
jne. on matkannut  ”tuda i suda” –sinne tänne eri 
puolille Vienaa. Tai oikeastaan osa on siis vielä 
matkalla … omassa aikataulussaan. Ymmärrätte-
hän, että en voi tässä vaiheessa sukkien matka-
aikatauluja enkä matkareittiä kertoa, mutta sen voin 
vakuuttaa, että jokainen sukkapari ennemmin tai 
myöhemmin löytää osoitteensa.  
 
Olen kiitollinen myös rukousten liittämisestä suk-
kien, lapasten, myssyjen ja kaulaliinojen mukaan. 
Luulen, että rukouksen voima on ainakin yhtä mer-
kittävä ja lämmittävä asia pitäjälleen. Te, suomalai-
set ystävät olette aivan ihmeellinen joukko! Ilman 
teidän ahkeria käsiä, rukoilevaa mieltä, uhrautuvaa 
sydäntä en itse voisi juuri mitään tehdä. 
 

 
 
 
 
Kiitospalautetta en voi antaa teille jo-
kaiselle erikseen, mutta Taivaallinen 
Isämme palkitkoon teidän vaivannä-
könne ja auttakoon teitä niin, ettei teiltä 
mitään itseltännekään puuttuisi. Ja 
näinhän on luvattukin maksaa tuhatker-
taisesti ylhäältä takaisin. 
 

”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole 
häntä nähneet, häneen te uskotte, 
vaikka ette häntä näe nyt.” 1. Piet.:8 
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Tässä vaiheessa omasta puolestani en osaa 
muuta kuin koruttomasti kiittää teitä esiru-
kouksistanne, lahjoituksistanne, lahjoistanne, 
matkojeni mahdollistamisesta, mukana mat-
koilla olosta ym. tuesta tämänkin vuoden ai-
kana.  
 
Hyvää Joulua ja Jumalan siunaamaa Uutta 
Vuotta-14 toivotan teille, rakkaat ystävät kuin 
myös satunnaiset kirjeeni lukijat! 
 

Raili 
 
Tehdäänhän yhteisiä matkoja Karjalaan ja 
Viroon jHs. Seuraa tiedotuksia tai kysele mi-
nulta ajankohtia.  sama Raili 
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Joulukeräys 2013 
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Evankelinen lähetysyhdistys - 

ELY ry järjestää perinteisen joulu-
keräyksen Venäjäntyön 

ja Viron työn hyväksi. Voit osallis-
tua keräykseen alla olevalla 

pankkisiirrolla,  
viestiksi Joulukeräys  

ja oma seurakuntasi. 

"Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suu-
ren valon." Jes. 9: 1 

 


