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Ruskan viimeinen loisto lunta vasten 

 

Joulumaisema kotipihalta 

 

Hiljaista lumisadetta Hernejärvellä 

 

Jouluasetelma Iisalmen kirkossa 

 

 

Hyvää Joulua, rakas ystäväni! 

 

On tullut aika kirjoittaa sinulle joulukirje ja kiittää menneen vuoden yhteistyöstä! 

Toivon ja rukoilen, että joulusi olisi Jumalan siunaama, oikea joulu!  

 Eläkkeelle jäämisestäni on nyt kulunut jo melkein puoli vuotta. Nautin joka 

hetkestä. On ihanaa nousta aamulla kiireettömään päivään, kirjoittaa erilaisia jut-

tuja kirjoituspöydän ääressä, käydä välillä lenkillä meren rannalla ja lukea illalla 

hyvää kirjaa. Koko loppusyksy on kulunut näissä merkeissä. Ei se mitään, ettei aurinko 

paista. Remontoitu kotini on valoisa, viihtyisä ja lämmin. Tällainen elämä on onnel-

lista elämää. En kaipaa muuta. En olisi uskonut, että eläkkeellä olo voisi olla näin 

mukavaa!  

 Sosiaaliset suhteet hoituvat viikoittaisen raamattupiirin ja kirkkoreissun 

sekä puhelimen kautta. Koetan terästäytyä kyläilyn ja kylään kutsumisen suhteen. 

Viime sunnuntaina pidin kahvikekkerit niille ystäville, jotka olivat auttaneet minua 

remontissani.  

 En siis juurikaan kiertele ympäri Suomea puheita pitämässä. Parit naisten-

päivät ja ilosanomakurssit olen tänä syksynä pitänyt. Hyvää palautetta niistä on tul-

lut.  

Ulkomaan matkoja oli viimeisen puolen vuoden aikana vähän liikaa. Kä-

vin siskontytön ja hänen ystävättärensä kanssa kaupunkimatkalla Berliinissä, äidin 
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kanssa sukuloimassa Gotlannissa, sitten tulivat Itä-Karjalan ja Israelin reissut, joista 

viimeksi kerroin. Siksikin on tuntunut niin mukavalta viettää loppusyksy kaikessa 

rauhassa täällä Espoossa.  

 Mitä sitten kirjoitan päiväkaudet? Ensinnäkin korjaan kirjaani Nainen ja 

hänen miehensä. Sehän ilmestyi eka kerran vuonna 2001 ja pokkaripainoksena 2004. 

Yhteensä sitä myytiin 4600 kpl. Ensi vuonna ilmestyy korjattu kolmas painos, jHs..  

 Toiseksi teen pikkuhiljaa kysymyksiä kolmannen vuosikerran saarnatekstei-

hin. Siinä riittääkin puuhaa ja testaamista ihan tarpeeksi asti. Katsokaahan tulosta 

netistä! Uskon, että sanankuulijalla on herkemmät korvat saarnan kuuntelemista 

varten, jos hän on käynyt tekstin läpi raamattupiirissään. En kuitenkaan suosittele 

näitä kysymyksiä vasta-alkajien piireille, koska monet tekstit ovat hieman liian vai-

keita ja aivan liian lyhyitä. Olen kuitenkin iloinen, että saarnatekstiopastani näyte-

tään jo käytettävän siellä täällä.  

 Eräs avioliittoleireillä vastuuta kantanut ystäväni vihjaisi, että pariskunti-

en raamattupiiritkin tarvitsisivat ilosanomamateriaalia. Kävin läpi kaikki kysymyk-

seni tietokoneelta ja huomasin, että saan melko vähällä vaivalla kootuksi 20 kokoon-

tumiskerran oppaan. Aloitetaan Aatamista ja jatketaan muutaman VT:n avioliiton 

kautta Jeesuksen opetuksiin ja kohtaamisiin. Viimeinen kysymyssarja tulee Pietarin 

kirjeestä: Vaikka kysymykset ovat jo olemassa, niitä pitää vähän soveltaa ja muutella 

avioparien piirejä varten. Tämäkin opas ilmestyy aikanaan netissä jHs. 

 Suunnittelen mielessäni myös raamattupiiriopasta ”Mitä Raamattu sanoo 

homoseksuaalisuudesta?” Onhan siellä monta tekstiä tästä aiheesta. Saavat sitten 

raamattupiiriläiset lukea omin silmin Jumalan sanan homoseksuaalisuudesta, ettei 

tarvitse tyytyä arkkipiispan sanaan. Pyydän esirukousta näiden projektien puolesta 

ynnä vielä sen puolesta, että niskani, hartiani ja käteni kestäisivät rasitusta. Muuten-

han terveyteni on ollut ihan hyvä, kiitos Herralle.  

 Joulun aion viettää kotona Iisalmessa, kuten aina. Olen jo käynyt katso-

massa ja merkitsemässä sopivan kuusen metsästämme. Saas nähdä, saadaanko tänä 

vuonna lunta ennen juhlapyhiä. Saattaa olla, että äiti ja minä joudumme viettä-

mään aaton ja joulupäivän kahdestaan. Suku näet kokoontuu mummolaan vasta ta-

panina. Tuntuuhan se oudolta, ettei isä ole enää kanssamme, mutta varmaan hänel-

lä on paremmat juhlat Jeesuksen luona. Ensimmäisen kerran elämässäni minä siis 

vien jouluna kynttilän lähiomaisen haudalle. 

Ensi vuoden tammikuun 17. päivä klo 12 alkaen pidän naistenpäivän Päl-

käneellä osoitteessa Pajatie 3, Iltasmäki. Lähemmät tiedot A.Lehrbäck  0503438879.  

Tervetuloa mukaan Tampereen seudulla asuvat. Helmikuussa olen menossa Kolumbi-

aan (3-17.2).  Voisitteko rukoilla matkan puolesta. 

Jos joku haluaa tilata kirjojani joululahjaksi, sen voi tehdä osoitteesta tila-

uspalvelu (at) perussanoma.fi tai puhelinnumerosta (09) 5123 9120. 

 Muistathan surujesi keskellä näin joulun alla: ”On ystäväsi läsnä / hän 

ovella jo on. / Hän rauhansa voi antaa / keskelle ahdingon” (VK8:4). Minäkin koetan 

tämän muistaa.   

 

Mailis  

Mailis Janatuinen 

 

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustanta-

mista varten: Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311.  

 

SEURAAVALLA SIVULLA VALOKUVIA 
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VAIHERIKAS VUOSI 2014 

 

Isä 85-vuotispäivillään 2.2. 

 

Äidin kanssa isän haudalla 

 

Tv7:n Café Raamatussa 

 

Toinen painos perheen hartaus-

kirjasta 

 

Sukulaislasten leiri mummolas-

sa heinäkuussa 

 

Remontoitu olohuone 

 

 

Isän kotitalon portailla rajan 

takana Karjalassa . Kahvit siinä 

juotiin, kuten aina. (Kesäkuu) 

 

 

Seurat Itä-Karjalassa lokakuus-

sa 

 

 

Nepalilaisten nunnien luostaris-

sa helmikuussa 

 

Isä haudattiin äidin puolen 

vanhaan sukuhautaan 

 

Pikku Alisa, veljentyttö, Pipana-

kissan kanssa. Pipanakin kuoli 

menneenä vuonna. Kaikki me 

sitä kaipaamme… 

 

  

Tämän vuoden uutuuskirjani  


