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Rakkaat ystäväni! 

Niin on taas pari kuukautta vierähtänyt edellises-

tä kirjeestäni. Harvoin minulla on ollut niin vähän 

kerrottavaa teille kuin tällä kertaa. Ehdin nyssöt-

tää kahdeksan viikkoa kotonani, ennen kuin ka-

ranteenimääräykset vähän löystyivät. Mutta ei 

minulla ole yhtikäs mitään suunnitelmia kesän-

kään ajaksi. Ei ole Kansanlähetyspäiviä, ei Kuh-

mon kamarimusiikkia, ei äitiä odottamassa Savos-

sa, ei minkäänlaista ulkomaanmatkaa koko lop-

puvuonna…  

Onneksi on erilaisia kirjoitustöitä, joten en ole 

päässyt turhautumaan. Lehtijuttuja. Käskykirjan 

korjaamista kolmatta painosta varten. Seuraavan 

kirjan suunnittelua. Ja sitten sitä loppumatonta 

työtä: raamattupiirikysymysten rustaamista ja 

parantelemista radio-ohjelmia varten.  

Päiväohjelmani on sisältänyt yksinkertaisia asioita. Kirjoittamista. Lenkin Rantaraitilla pyöräillen tai jalan. 

Kirjojen lukemista. Ehkä jotain ohjelmia Yle Areenasta. Puhelinsoitto jollekulle ystävälle tai sukulaiselle. 

Siinä kaikki. Kunnes toukokuun puolivälistä lähtien olen ruvennut käymään itse kaupassa. Bussilla ja metrol-

lakin olen taas ajanut muutaman kerran. Kun Vuosaareen menee, tuntuu kuin pääsisi ulkomaille.  

Olen myös jatkanut kuolemansiivousta eli päiväkirjojeni lukemista ja sensurointia. Kyllähän siinä joutuu 

tekemään elämästään muutaman epämiellyttävän jos kyllä ilahduttavankin huomion. Kokonaisuutena otta-

en olen Jumalalle kiitollinen siitä, miten hän on minua 71 ikävuoteni aikana johdattanut.  

Olemme äänittäneet korona-aikanakin etänä Patmoksen raamattupiiriä Miten kaikki alkoi? (1. Mooseksen 

kirjasta). Olemme nyt menossa Jaakobissa. Ikinä ei äänitystä saada tehdyksi ilman kaikenmaailman ongel-

mia. Patmoksen ääniteknikolla on pitkä pinna, kun hän neuvoo meitä: paina sitä ja sitä nappia, pienennä 

volyymiä, isonna volyymia, älä rapistele papereitasi, mikkisi hankaa puseroasi vasten ja synnyttää kamalan 

kohinan, onko sinulla nyt varmasti se chrome päällä, kun yhteyttä ei synny, hei, tietokoneesi tuulettaja hu-

misee, sinun kännyssäsi on liian kapea laajakaista, ääni pätkii…   

On pienoinen ihme, että olemme kaikkien näiden ongelmien keskeltä saaneet sentään äänitetyksi kym-

menkunta mielenkiintoista ja syvällistä raamattupiiriä. Vielä yksi äänityskerta, niin niillä toivon mukaan 

selviämmekin kesän yli. Toiveissa on, että saisimme palata studioon kesäloman jälkeen. Genesis-sarjaa voit-

te kuunnella torstaisin klo 20 Patmos-radiosta ja milloin hyvänsä Patmoksen ilmaisesta arkistosta. Myös 

ilosanomapiiri jatkuu Patmoksen kanavalla perjantaisin klo 19 ja sunnuntaisin klo 9.  

Sunnuntait ovat tuntuneet erityisen yksinäisiltä, kun kirkkoon ei ole päässyt; minä kun olen ollut ikäni uskol-

linen kirkonpenkin kuluttaja. Katsoin kyllä joka sunnuntai jumalanpalveluksen suoratoistona omasta seura-

kunnastani, mutta riemu oli suuri, kun viime pyhänä päästiin ihan oikeaan messuun. Sydämestämme lau-

loimme yhdessä virren:  



On riemu, kun saan tulla 

sun, Herra, temppeliis, 

sun porteistasi käydä 

sisälle pyhyyksiis. 

2. 

Polvesta polveen täällä 

soi ylistyksesi, 

sieluihin vuotaa rauha 

ja siunauksesi. 

5. 

Jumalan seurakunta, 

puolestas rukoilen 

ja armon alttarille 

käyn kanssa pyhien. 

 
 

 

Menneellä viikolla kävin tekemässä Luther-säätiön studiolla kolme ohjelmanumeroa kesäpäiviä varten. 

Päivät pidetään etänä 30.7.—1.8.2021. Päivien teema on Tule, Herra Jeesus. Ohjelman voitte katsoa täältä 

https://www.lhpk.fi/kesajuhlat/ohjelma/ Meikäläisen seminaari kokoontuu la klo 15, mutta sen jälkeen sitä 

voi katsoa netistä milloin vain. Tulkaa ihmeessä mukaan! Pidän puheen myös varhaisnuorille Jumalan joh-

datuksesta Joosefin elämässä. Tärkeä aihe se on lapsillekin! Sen lisäksi Pihlavan Eero haastattelee minua 

varttitunnin verran.  

Osallistun myös Luther-säätiön lastenleiriin Muhoksella 6-8.8. Toivon saavani mukaani suvun ”pikkutytöt” 

Kiiran ja Alisan. (Rukousaihe!) Toinen suuri rukousaihe olisi se, että saisin itselleni kirjallisuusagentin. Olen 

pudonnut kärryiltä, kun aletaan puhua e-kirjoista ja äänikirjoista ja pdf-kirjoista ja kirjojen käännöksistä. 

Jospa Suomen Siionista löytyisi joku, joka kokisi tämän homman kutsumuksekseen.  

Lapsuuskirjani KATSO MINUUN PIENEHEN on kuulemma mennyt hyvin kaupaksi. Se sai hyvät arvostelut 

Uudessa Tiessä, Iisalmen Sanomissa ja Kirjavinkit –sivustolla. Vm. arvostelun voitte lukea täältä 

https://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/katso-minuun-pienehen-lapsuusmuistoja-50-luvulta/ 

Mailiksen raamattukoulu -podcastissa on nyt noin 200 ”oppilasta”. Olemme menossa Uuden testamentin 

puolella Jeesuksen vertauksissa. Luentojani voi kuunnella vapaasti kännykällä.  

Eipä sitten muuta. Siunattua kesää teille, ystävät! 

toivottaa Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten ulko-

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