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Ystäväkirje 9/2013 
        
Hyvät ystävät!   
 
 
 

 

”Ei sitä järki ymmärrä,  
ei usko muusta välitä.  

 
Kun Herran armo selviää,   

niin kiitosvirsi viriää,  
 

;ja aukeaa myös sydämet,  
ne olkoot vaikka kiviset; 

 
SK 352:2 

 
 

 
Syyskuun päivät, kuten koko kesä, on ollut kaunis, lämmin ja monella tapaa hoitava.  Kii-
reisten matkojeni yhteydessä olen saanut paljon myös Jumalan armon auringon hoitoa. 
Jumalan huolenpidon olen saanut kokea ystävien halauksissa, kaikkien matkaseuralaisteni 
kohtaamisissa, matkalla Karjalan korvessa ja kylillä,  Suomen seurakunnissa liikkuessani,  
omien rakkaitteni avunannossa, yllättävissä, uusissakin tuttavuuksissa. Jumalan hyvyyttä 
ja uskon yhteyttä olen kokenut myös eri kansallisuuksien ja kielten keskellä, tavallisissa 
pöytäkeskusteluissa, Pyhällä Ehtoollisella jne.   
 
Esirukousten kohteena oleminen ei ole mikään huomaamaton asia. Jos vähänkin pysäh-
dyn teitä rakkaita ihmisiä muistelemaan, en voi todeta muuta kuin, että ilmankos olen tä-
hän asti näinkin hyvin  jaksanut matkojani ja työtäni  tehdä.  
 
SUURI  KIITOS syyskuun matkoistani, muonituksistani ja ”potuskan” eli tyynyn löytymises-
tä joka ikiseksi matkayöksi, ja lukemattomista pienistä, mutta tärkeistä hyväkseni tehdyistä 
palveluista, jotta voisin olla työhöni kuuluvissa paikoissa. Siis KIITOS Pirkko ja Pekka: KII-
TOS Timo ja Raili. KIITOS Anja ja Reino, Kiitos Päivi ja Tarja.  
KIITOS Marjatta ja Unto. KIITOS Andrei, KIITOS Raisa, KIITOS Hilma ja kaikki seurakun-
talaiset Karjalassa. KIITOS myös  lähetyksen saralla puurtavat ja esirukouksia neulesuk-
kiin pujottavat ystävät.  
KIITOS…, KIITOS….  
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Tätä syyskuun aikanakin syntynyttä kiitosluetteloa voisin jatkaa vielä monta riviä, mutta nyt 
kuitenkin täytän kirjeeni  levollisella, Karjalan  maisemasta ottamallani kuvalla eräällä 
syyskuun matkallani  ilta-auringon laskun aikoihin. Pysähdytään siis tämän kuvamaiseman 
äärellä kiittämään toinen toisistamme ja pyytämään edelleen rukoustukea  toinen toisil-
tamme. Kiitetään Jeesuksesta ja Hänen suuresta sovitustyöstänsä. 
 
 
 

 
 

”Kiitos kun saan tässä olla, kiitos kun saan levähtää. Kiitos kun saan voimaa, 
jolla opetella elämää”. SK 367:1 a 
 
 
Ps. Muistathan edelleen, sillä jatkan matkaa aamulla Venäjän Karjalaan,  
 

toivoo Raili 
 


