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Ystäväkirje 3/2015 
 

Hyvät ystävät! 
 

”Vähiin käy, ennen kuin loppuu”- sa-
nonta alkaa olla työni ja myös näiden 
kirjeiden osalta totta. Tätä kirjoittaes-
sani on vielä edessä eteläisen Suomen ja 
Kymenlaakson kierroksen lisäksi yksi 
käynti Karjalassa. Kuitenkin jaan tässä 
teidän kanssanne muutamat mieluiset 
kokemukset. Sain käydä taannoin myös 
Kiteen Evankelisella Kansanopistolla 
opettamassa Virosta tullutta päivähoi-
don ammattilaisryhmää. Heidän kans-
saan oli hienoa kahden päivän ajan yh-
dessä miettiä uskontokasvatuksen ope-
tusmenetelmiä. Raamatun kertomusten 
eläväksi tekeminen ei minua näin vanha-
nakaan näytä väsyttävän. Melkein lähti-
sinkin vielä Viroon kertomaan ja opetta-
maan eli kylvämään hyvää siementä, jos 
olisin nuorempi. Näissä tunnelmissa sain 
tulla kotiin ja jatkaa vielä edessä olevien 
matkojen aikataulutusta. 

Kierros Tuusulassa, Kouvolassa, Hami-
nassa, Elimäellä, Keravalla ja Salossa en-
nen Tampereella pidettävää vuosiko-
kous/-juhla viikonvaihdetta edellyttävät 
monta esirukoushuokausta. Toivotta-
vasti jaksatte vielä muistaa, jotta vaivan-
näköni ei olisi turhaa, vaan että kulkemi-
seni olisi vaivannäköä Herrassa. 

  

Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo 
ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen 
ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän 
hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaik-
kinaista rikkautta ja voitte osoittaa run-
saasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme 

synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. 
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Hyvä, että te ystävät olette jaksaneet rukouksin kantaa minua ja askeleitani. Hyvä, että olette py-
syneet rinnallani. Hyvä, että Taivaallinen Isä on ollut hyvä kaikkina näinä vuosina! Mikäpä on ollut 
työtä tehdessä. Itse toivon tietysti, että osaisin jatkossakin kulkea Jumalan hyvässä suunnitel-
massa. Olisi mukava nähdä ainakin Tampereella, jossa minut virallisesti lähetetään eläkkeelle, 
vaikka yksi reissu Karjalaan vielä tehdäänkin jHs. 

 

Hyvää pääsiäistä teille rakkaat ystävät ja tämän kirjeeni satunnaiset lukijat! 

”Христос воскрес! Истинно, истинно, Он воскрес! 

”Kristus on ylösnoussut! Totisesti, totisesti Hän on ylösnoussut! 

Terveisin Raili 


