
 
Veljeni viime vuonna ottama kuva kotipihaltamme 

Syyskuun lopussa 2021     Ystäväkirje 3/2021 

Rakkaat ystävät! 

Niin on taas tullut aika kirjoittaa ystäväkirje ja kertoa teille kuulumisiani. Enimmäkseenhän tämä elämä on 

hiljaiseloa ollut, mutta ei missään tapauksessa tylsää. Minusta on ihanaa kirjoittaa milloin sitä, milloin tätä: 

päiväkirjaa, käsikirjoituksia, lehtijuttuja… En pitkästy tähän hommaan ja kiitän Jumalaa joka päivä, kun vielä 

pystyn sitä tekemään. Toisin sanoen: kun hartiat & kädet vielä kestävät ja aivot toimivat edes jollakin taval-

la. Kirjasuunnitelmia on useitakin. 

Sotken kyllä asioita koko ajan yhä enemmän, joten muistisairauden pelko kummittelee mielessä. Ymmärrän 

hyvin, ettei minulla ole työaikaa enää määrättömästi jäljellä. Tässä vaiheessa viimeistään on jokaisen suun-

nitelman perään sanottava painokkaasti: Jos Herra suo ja me elämme.  

Muistuu mieleen haiku, jonka japanilainen ystäväni ja seurakuntalaiseni Maeda-san lähetti haikukilpailuun 

saaden siitä kunniamaininnankin. Hän katseli, miten ikkunanpuitteista muodostui lattialle ristin varjo, ja 

runoili:  

Syvenevässä syksyssä 

yhä pitenevä  

ristin varjo.  

Haikussa pitää olla viittaus sekä luontoon että kirjoittajan tunteisiin. Maeda-san sanoi yhdistäneensä syksyn 

vanhenemiseen ja siihen, miten ristin armo tulee yhä suuremmaksi voimien vähetessä. Niin minäkin haluan 

ajatella.  

Myös Radio Patmos on pitänyt minua työn touhussa. Saimme juuri menneellä viikolla viimeiset Mooses-

piirit purkkiin (osiot 45-46). Paljon uutta olen minäkin oppinut Mooseksen kirjoista ”Mooses ja suuri kotiin-



paluu” raamattupiirisarjan kautta. Joulukuuta varten teemme sarjan Ruutista ja ensi vuonna siirrymme 

Samuelin kirjoihin. On ihan uskomatonta, miten mielenkiintoisia keskusteluja olemme käyneet mikki ne-

nämme edessä. 

Kesän jälkeen olemme taas saaneet kokoontua studiolle, mikä on helpottanut äänitystä kovasti. Yhdeksän 

kuukautta äänitimme raamikset etänä, niin että kukin istui omassa kämpässään kuulokkeet korvillaan. Näitä 

raamattupiirejä voi kuunnella Radio Patmoksesta to klo 20, pe klo 19 ja su klo 9. Patmos plussasta, Spotifys-

tä ja nettisivuiltani niitä voi kuunnella milloin vain.  

Tänä vuonna olen myös lukenut Patmoksessa Luukkaan evankeliumin hartauskirjaani Jää luoksemme. 

Ensin hartaudet kuuluivat radiosta aamu kymmeneltä, nyt viittä vaille kuusi illalla.  

Matkoja en ole tehnyt muualle kuin Iisalmeen pari kertaa. Vähäksi liikkuminen on siis jäänyt. Viime sunnun-

taina oli kuitenkin suuri päivä, kun sain pitää Kuopion SRO:n tilaisuudessa raamattutunnin ihan livenä 

ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen. Väkeä oli parikymmentä paikalla ja yhtä paljon etänä. Kahviakin 

joimme. Kyllä tuntui mukavalta!  

Myös lähetystyötä olen saanut tehdä pikkiriikkisen verran sitten viime kirjoittaman. Olin nimittäin lähettä-

nyt Ugandan pakolaisleirille diakonissa Roselle David-kirjani englannin kielellä sähköpostina. (Se on kyllä 

olemassa e-kirjanakin, mutta hinta on liian korkea afrikkalaisille pakolaisille.) Rosen mies, vastavalmistunut 

pastori Charles, luki kirjani ja ehdotti, että mitä jos monistettaisiin se Etelä-Sudanin pappeinkokoukseen, 

joka pidettäisiin Jubassa elokuussa. Mukana siellä olisi 50 pappia.  

Lupa tuli Perussanomalta. Pidimme Ilosanomapiirin ystävien hallituksen minikokouksen ja päätimme lähet-

tää Roselle vähän rahaa kirjan monistamiseen. Ja niinpä sitten Etelä-Sudanin kaikki luterilaiset papit saivat 

The Life of David’in luettavakseen. Uskon, että siitä on heille apua myös julistustyössä. Tämä kirja löytyy 

Amazonista e-kirjana myös suomeksi.  

 
Sudanilaisia pastoreita Davidit käsissään. Tunnen Emanuelin, toisen oikealta, vuosien 2008 ja 2018 matkoiltani.  



Ystävät, katsokaa ihmeessä Yle Areenan dokumentti lääkäri-isästä, jonka tyttö puukotettiin kuoliaaksi mut-

ta joka sai sydämeensä Jeesuksen antaman rauhan. Se on Trauma-sarjan jakso ”Tyttäreni puukotus muutti 

minut”.  Uskomatonta, että Yle lähettää noin koskettavan ja noin kristillisen ohjelman vielä näinä maailman 

aikoina. Sitä voi suositella myös uskonnottomille. https://areena.yle.fi/1-50531732?autoplay=true 

MAILIKSEN SYKSYN OHJELMAA, JOHON KAIKKI OVAT TERVETULLEITA  
Naistenpäivät Raamattuopistolla 22-24.10. Pidän kaksi luentoa lauantaina 23.10.  
 
15-17.10 Porin Sakkeuksen seurakunnan viikonloppu (LHPK). Naistenilta pe 15.10. klo 17 Diakonialaitok-
sen Pihlajasalissa os. Metsämiehenkatu 2 J. Osallistumismaksu 12,50 sis. iltapalan. Ilmoittautumiset teksti-
viestillä p. 050 35 22 023. Ilosanomapiirikoulutus la 16.10 Porin Vapaakirkolla os. Karhunkatu 13 klo 12-16. 
Messu su 17.10 klo 11 Vapaakirkolla. Messun jälkeen allekirjoittanut pitää raamattutunnin.  
 
30.10. klo 13-15. Priscilla ry:n 20-vuotisjuhla Helsingin Luther-kirkolla Kampissa (Fredrikinkatu 42). Tämä 
yhdistys on perustettu tukemaan perinteistä virkakäsitystä kannattavia naisteologeja. Tilaisuus lähetetään 
suorana Radio Patmoksesta. Kuunnelkaa ihmeessä Soili Haverisen luento ”Parempaa kuin feminismi” ja 
paneelikeskustelu naisteologin kutsumuksesta.  
 
6.11. SLEY:n raamattupäivä Jyväskylän Luther-kirkolla klo 12.30-16.30. Aiheena Kaksi Johannesta.  
 
Ystävät, kiitos kaikesta avusta, tuesta ja esirukouksista!  
 
 Mailis  
 
 
Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, materiaalin kääntämistä, kirjojen kustantamista yms. varten: Suomen 
Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311. Tältä tililtä voimme käyttää rahaa myös Ilosanoma-
piirin ystävät ry:n toimintaan.  
 
KIRJAVINKKI:  
Perussanoma tarjoaa ystäväkirjeeni lukijoille kir-
jani 10 matkaa Mongoliaan edulliseen 9 euron 
hintaan vuoden loppuun asti. Kotiin toimitettuna 
se on 15 euroa. Sopii sekä isänpäivälahjaksi että 
joululahjaksi ihmiselle, joka tykkää lukea vauh-
dikkaita seikkailuja kaukomailta. Kerron kirjassani 
myös sen liikuttavan tarinan, miten kristillinen 
kirkko syntyi Mongoliaan suunnilleen nollasta.  
 
Jos tilaatte kirjan puhelimella tai sähköpostilla, 
mainitkaa tästä tarjouksesta. Jos ostatte kirja-
pöydältä, näyttäkää myyjälle tämä ystäväkirje.  
puh.0951239155  
mikko-ville.sademies@perussanoma.fi                  
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