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Hyvät ystävät! 
 

Tässä kohden ollaan eli onnellisesti lomalla ja pian vanhuuseläkkeellä! Kiitos- ja 

lähtöjuhlia on vietetty urakalla. Viimeiset juhlat on vietetty ilman minua täällä 

Valtimolla, mutta hyvinhän nekin olivat menneet. Kukkia ja kirjoja tuli siunauk-

sen toivotuksineen. On aika lausua vielä kiitos niille seurakunnille, jotka lähetti-

vät minut työhön Vienan Kemiin sekä tietysti Evankeliselle lähetysyhdistykselle 

ja kaikille yksittäisille ystäville eri puolelta Suomea. Sydämellinen kiitos myös 

Inkerin kirkolle, kun sain olla työ- ja seurakuntayhteydessä. Herra on ollut 

hyvä! 

 

Nyt on aikaa katsella ympärilleen ja nauttia kevään ja 

kesän tulosta. Puutarhatyöt ovat hieman myöhässä. 

Suunnitelmia on kuitenkin tehty - vaikkakaan ei mitään 

suursuuntaista. Niin, ei ole kiirettä, mutta silti olemme 

Jumalalle vastuussa jokaisesta päivästä. Niinpä mieles-

säni kyselen Jumalan tarkoittamaa tärkeysjärjestystä 

ja viisautta jokaiseen hetkeen. Jumalan johdatusta 

meidän on siis lupa pyydellä silloinkin kun olemme ns. va-

paalla! Lähetysvastuusta emme pääse irti eläkkeellä-

kään. Se on armoa! Hänellä löytyy käyttöä lahjojemme 

mukaisesti meille silloinkin, kun vapaudumme palkka-

työstä -armosta käsin. Inkerin kirkon Venäjän työtä, 

Viron kirkon työtä jne. on mahdollista tukea Elyn kautta 

jatkossakin. Herra on hyvä! 
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Yhdessä aviopuolisoni kanssa saan jakaa aikaa tehdyn työn 

jälkeen. Kiitos hänelle hänen kärsivällisyydestään ja an-

tamastaan avusta näiden erikoisten työvuosieni aikana. 

Kiitos, että tähän hetkeen on tultu. Saamme nyt yh-

dessä pohtia ja suunnitella aivan tavallisia kodin asi-

oita. Saamme yhdessä käydä ”retkellä” esimerkiksi ka-

lassa salolammen rannalla tai vaikkapa Helsingissä omien 

rakkaiden lastemme luona. Tätä kaikkea on jo nyt näköpii-

rissä. Vuorostamme myös me saamme odotella lapsiamme kesän mittaan luok-

semme. Pitkästä aikaa voin vieraille sanoa, että tervetuloa, ollaanpa silloin ko-

tona! Ei tarvitsekaan todeta kuin niin monien vuosien mittaan, että tervetuloa 

käymään meillä, …JOS satutaan olemaan kotona. Nyt ollaan, jos niin sovitaan. 

Tällainen aika on myös lahjaa. Herra on hyvä! 

Ja nyt on aika kiittää myös teitä, jotka olette vuosien ajan halunneet lukea ys-

täväkirjeitäni eli Railin nurkan kuulumisiani matkoiltani ja työstäni. Kiitos, että 

olette jaksaneet odottaa näitäkin loppukiitoksia. Sanon Teille sitten tässä koh-

taa Raamatun ajatuksin: ”Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä.” 

(Fil 1:3) - Herra on hyvä! 

Jumalan armon ja siunauksen varaan jääkäämme kaikki ja sanokaamme yhdessä 

vielä kerran: Herra on hyvä! 
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