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YSTÄVÄKIRJE 3/2022. Lokakuu 

Hei ystävät!  

Näin on taas vuosi kääntynyt syksyyn. Ikkunan 

takana sataa vettä ruskaa loistavien puiden päälle. 

Vesisade on ollut niin harvinainen näky täällä 

etelärannikolla tänä kesänä, että katselen ihan 

mielikseni pisaroiden norumista pitikin ikkuna-

lasia.  

Maailman tilanne on vakava eikä se ole enää ke-

nenkään käsissä paitsi Jumalan. Toisinaan minä 

kyllä ihan rehellisesti pelkään sitä, mikä on tulos-

sa. Pidin eilen Porissa luennon aiheesta ”Onko 

Jumalan viha kumoutunut Jeesuksen kuolemas-

sa?” Luento löytyy LHPK:n sivuilta ja Mailiksen 

raamattukoulusta Spotifysta. Linkki: 

https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJ

ub9SJi 

Hiljainen kesä on ohi. Paljon minä istuin yksin kotona kirjoituspöydän ääressä, mutta sehän on juuri sellaista 

elämää, joka sopii minulle parhaiten. ”Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme 

viisaan sydämen”, rukoilee Mooses psalmissa 90. Ei minulla varmaan ole enää kovin monta aktiivista työ-

vuotta jäljellä. Olen todella kiitollinen siitä, että olen saanut tähän asti terveyttä ja Pyhän Hengen apua töi-

hini. Aion jäädä naistyöntekijän pestistäni eläkkeelle, kun täytän 75 vuotta. (Nyt olen 73½.)  

On ihanaa saada olla vanhalla iällä kiitollinen eletystä elämästä. Näen, että Jumalan käsi on ollut koko elä-

mäni yllä, alusta alkaen. Herra on aukonut ovia ja sulkenut niitä tavalla, jota en voi kuin ihmetellä ja josta 

voin vain kiittää. Toivoisin hartaasti, että kristityt nuoret tajuaisivat, miten mielekästä Jeesuksen palvelemi-

nen ja Jumalan valtakunnan työ on. Se tekee takuuvarmasti elämästä rikkaan ja elämisen arvoisen.  

Tietysti näen taaksepäin katsoessani paljon myös syntiä, surua ja pettymyksiä, mutta ne eivät poista pääl-

limmäistä kiitollisuuden tunnetta sydämestäni. Herra on ollut uskollinen silloinkin, kun minä olen ollut us-

koton.  

ILMAINEN ÄÄNIKIRJA – KUUNNELKAA IHMEESSÄ 

Ilosanomapiirin ystävät ry. julkaisi kesän lopussa podcastina maksuttoman äänikirjan nimeltä Ilosanomapii-

ri kiertää Aasiaa. Kerron siinä päiväkirjamuistiinpanojeni avulla seikkailuistani Bangladeshissa, Nepalissa ja 

Myanmarissa. Toivoisin todella, että te kaikki kirjeeni lukijat sen kuuntelisitte. Tuosta kirjasta pääsisitte 

perille, millaista työni on ollut ilosanomapiirin saralla. Kirjan voi myös lukea e-kirjana, maksaa 5 euroa Ama-

zonissa. Mutta, kuten sanottu, äänikirja ei maksa mitään. Tässä linkki 

https://open.spotify.com/show/2WIXtyWtxnrpj2gSr5b4kM  Äänityslaitteet ovat nyt kotonani lainassa, jo-

ten luen pikkuhiljaa muitakin kirjojani purkkiin. Saa nyt sitten nähdä, julkaiseeko niitä kukaan.  

https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJub9SJi
https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJub9SJi
https://open.spotify.com/show/2WIXtyWtxnrpj2gSr5b4kM


                                                                                                                  
Kannessa bangladeshilaiset nuoret heiluttelevat 

ilosanomaoppaitaan.  

KALENTERI TÄYTTYY…  

Korona-ajan jälkeen on kalenterini ruvennut täyt-

tymään kokouksista. Olen jo käynyt naistenpäivil-

lä Loimaalla ja nuorten tapahtumassa Porissa 

(molempien järjestäjänä LHPK). Syksyn päätapah-

tuma on ilosanomapiirikurssi Raamattuopistolla 

21-22.10. Ks. alla oleva esite. Tervetuloa mukaan 

sinä, joka tahtoisit aloittaa piirin omalla paikka-

kunnallasi. Samalla opit myös tekemään kysy-

myksiä ja lukemaan Raamattua uudella tavalla.   

Syksy sisältää kolmet naistenpäivät. Ensin 28-

30.10 Raamattuopistolla, sitten 12.11 klo 13-17 

Koinoniassa Kalevankatu 53, järjestäjänä Markuk-

sen seurakunta (LHPK) ja vielä 3.12 klo 11 Van-

taalla, Kaviokuja 7, järjestäjänä Pyhän Kolminai-

suuden seurakunta (LHPK). Näistä tilaisuuksista 

saat enemmän tietoa netistä. Tervetuloa! 

Pääsen myös käymään ulkomailla ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Minut on näet kutsuttu pitämään 

ilosanomapiirikurssia Fuengirolan suomalaiseen seurakuntaan Espanjaan. Sinne menen marraskuun alussa 

kymmeneksi päiväksi, jos Herra suo.  

Ja koko ajan radioon tehdään yksi uusi raamattupiiri viikossa. Meikäläinen testaa kysymykset edeltä käsin ja 

kokoaa porukan, joka kokoontuu sitten Patmoksen studioon keskustelemaan annetusta tekstistä. On aivan 

ihmeellistä, miten vilkkaasti me osaamme keskustella mikit nenämme edessä. Kuluvan vuoden aikana pää-

semme loppuun Samuelin kirjat. Ensi vuoden aihe on ”Maan ääriin asti”. Lokakuun alusta joulukuun lop-

puun Radio Patmos kuuluu taas myös pääkaupunkiseudulla 107,4 MHz.   

Tänä syksynä teen Susanna Koivulan kanssa myös kymmenen puolen tunnin pituista ohjelmaa Jumalan 

käskyistä radioon. Patmos sai tämän idean Ihmisen käyttöohjeet -kirjani kolmannesta painoksesta. Tuosta 

muistuikin mieleeni, että teimme viime viikolla Heidi Martikaisen kanssa Kujalla podcastiin keskusteluoh-

jelman nimeltä Kristitty ja ryssäviha. Se löytyy sekä youtubesta että Spotifysta. Linkki 

https://www.youtube.com/watch?v=oh-F6OB9xV0  

Tässä kaikki tällä kertaa. Siunattua syksyn jatkoa teille, ystävät. Toivon että tapaamme joillakin päivillä.  

Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, podcasteja, materiaalin kääntämistä, kirjojen kustantamista yms. varten: 

Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311. TAI: Ilosanomapiirin ystävät ry. (rahanke-

räyslupa 2022/989. Tätä rahaa ei voi käyttää myytävien kirjojen kustantamiseen.) Tili: Ilosanomapiirin ystä-

vät ry FI18 1544 3000 1713 76. Viite 1012.  

https://www.youtube.com/watch?v=oh-F6OB9xV0


                    


