
Tv7:n ottama kuva. Siellä ne aina saavat vähennetyksi 20 

vuotta pois meikäläisen iästä!  

Ystäväkirje 2- 2018.  4.4.18 

Rakkaat ystävät! 

Tässä vaiheessa ei voi muuta sanoa kuin toivottaa 

hyvää pääsiäisen jälkeistä aikaa. Talvi mennä 

hurahti tällä kertaa ihanan talvisena täälläkin 

Espoossa. Minulla eläkepäivät sujuvat vielä aika 

lailla työn merkeissä.  

Laiska töitään latelee…  
Radio Patmoksen ilosanomapiirejä käyn äänittä-

mässä studiolla pari kertaa kuussa. Mutta sitä 

ennen pitää etsiä osanottajat ja testata kysymyk-

set vielä kerran.  

Minulla on nyt jemmassa tusinan verran tosi in-

nostuneita ihmisiä, jotka kokevat radion ilosano-

mapiirin omaksi jutukseen. Tehtyämme tätä 

hommaa jo melkein kaksi vuotta, olemme tottu-

neet mikkeihin ja keskustelemme kuin niitä ei 

olisikaan. Radio-ohjelmat löytyvät pienellä vii-

veellä ilosanomasivuilta. 

Kuuntelepa täältä yksi raamis:  

http://ilosanomapiiri.fi/ll.shtml?mailis/raamattupiiriohjelmat/index.php&i=5  

Naistenpäiviä olen myös pitänyt, sekä lähetyshiippakunnalle että evankelisille. Joka kerran on jäänyt iloinen 

mieli sanan vastaanotosta. Kaikki luentoni äänitetään ja ne löytyvät myöhemmin netistä. Samaten olen 

jatkanut raamattuluentosarjaa Raamatun teemoista SLEY:n Luther-kirkolla Kampissa, os. Fredrikinkatu 42. 

Niitä on vielä kolme jäljellä tänä keväänä. Ks. viimeinen sivu.  

TV7:ssa olen käynyt haastateltavana Café Raamattu –ohjelmassa; puhuimme Leif Nummelan kanssa kaksi 

kertaa VT:n Joosefista. Viime viikolla tein 12 uutta jaksoa Raamattu rakkaaksi –ohjelmaan; kerroin Moosek-

sen elämänkerran alusta loppuun. Tämä ohjelmasarja tulee telkkarista joka sunnuntai klo 19 alkaen 15.4. 

ja jatkuen heinäkuun alkuun. Prime time!   

Kuvausten lomassa TV7:n porukka ojensi minulle kunniakirjan siitä hyvästä, että olen tehnyt heille pyöreät 

100 Raamattu rakkaaksi –ohjelmaa, ja Café Raamatun haastattelut vielä päälle!!! En muista tarkkaan, minä 

vuonna aloitin, ehkä se oli 2004. Kaikki nuo jaksot ovat katsottavissa TV7:n arkistossa. Osoite on tämä:  

http://www.tv7.fi/vod/search/?q=raamattu%20rakkaaksi 

Terveisiä Mya-nmarista 
Tammi-helmikuun ulkomaanmatka on muisto vain, ja hyvä muisto onkin. Jotain jälkeä visiittini aivan ilmei-

sesti maahan jätti; sain näet japanilaiselta Y-sanilta tällaisen ihanan kirjeen. (Hänhän on avustustyössä tuos-

sa maassa.)  

http://ilosanomapiiri.fi/ll.shtml?mailis/raamattupiiriohjelmat/index.php&i=5
http://www.tv7.fi/vod/search/?q=raamattu%20rakkaaksi


Mailis-sensei, toivon että voit hyvin. Täällä sää kuumenee kuumenemistaan. Täkäläinen opiskelijalähetys on 

aloittanut muutamia raamiksia eri kampuksilla, ja he käyttävät nuorten ilosanomaopasta (joka on jo bur-

maksi netissä). Rukoilethan noiden piirien puolesta. Asiani on seuraava: haluaisin saada enemmän ilosano-

mapiirimateriaalia opiskelijoiden käyttöön. Sitä varten meidän pitäisi julkaista kunnollinen kirja. Kai sinä 

annat meille siihen luvan? Kääntäminen, käännöksen tarkastaminen ja painaminen maksavat jonkin verran. 

Odotan vastaustasi, Y.  

Vastasin, että osallistun mielelläni kirjasen kustantamiseen, en kokonaan, mutta osittain. Y-san koettaa 

saada toisen osan rahoituksesta Japanista (eikä se nyt kovin monta sataa euroa olekaan.) Mm. tällaisiin 

projekteihin ilosanomatilille kertyvää rahaa siis käytetään. Lähetän ensi kirjeessä ilosanomatilin viime vuo-

den tilinpäätöksen. Voisitteko rukoilla, että ilosanomaopas todella saataisiin käännetyksi ja maksetuksi, ja 

että se voisi olla julistamassa evankeliumia Myanmarin opiskelijoille.  

Seurakuntalainen.fi. 
Seurakuntalainen.fi pyysi minulta uudemman kerran blogeja nettisivuilleen. Kirjoitin sinne lähetysblogeja 

muutama vuosi sitten, mutta nyt aihe on vapaa. Alla viimeisin hengentuotteeni. Lisää voit lukea osoitteesta 

www.seurakuntalainen.fi  

#hetoo 

#metoo –kampanjan jälkeen on alkanut tuntua siltä, kuin miehet olisivat se syntisempi sukupuoli tämän 

maan päällä. Kauhistelen itsekin paljastuksia, joita lehdet ovat näinä päivinä pullollaan. Tosin kauhistelen 

sitäkin, miten joku ihminen saattaa menettää työnsä ja maineensa – kuten myöhemmin käy ilmi – syyttö-

mästi. Joillekin maalitauluksi joutuminen näyttää tarkoittavan kuolemantuomiota, ilman että sitä tuomiota 

olisi langettanut yksikään tuomari.  

Kyllä, miehet ovat pahoja. Jotkut heistä ovat kohdellet naisia (ja lapsia!) törkeästi ja tuhonneet heidän elä-

määnsä raskaalla kädellä. Tässä blogissa haluaisin kuitenkin kysyä, eivätkö naiset sitten ole pahoja. Eivätkö 

jotkut naiset ole kohdelleet miehiä törkeästi ja tuhonneet heidän elämäänsä raskaalla kädellä?  

Raamattu sanoo, että me kaikki olemme pahoja jo syntyessämme (Ps.51:7). Kirkon ja kodin tehtävä on 

opettaa meille kymmentä käskyä, ettemme toimisi himojemme mukaan omaamme ja toisten elämää tuho-

ten. Kirkkoa pilkattiin takavuosina siitä, että se saarnaa vain seksuaalisia syntejä vastaan. Entä jos se olisi 

jatkanut niistä varoittamista – esimerkiksi rippikoulussa – eikä olisi antanut periksi yleiselle mielipiteelle? 

Ihan varmasti sellainen opetus olisi ehkäissyt monta miestä ryhtymästä seksuaaliseksi häiritsijäksi.  

Seksuaalinen häirintä on väärin. Mutta niin on myös vietteleminen. Moniko nainen on vietellyt miehen (tai 

nuoren pojan) sellaiseen suhteeseen, jota tämä myöhemmin katuu ja häpeää? Esimerkiksi suhteeseen, joka 

on pitkässä juoksussa sotkenut miehen avioliiton ja hänen lastensa elämän? Tämäkin on seksuaalista häi-

rintää pahimman päälle. Moniko nainen on edistänyt uraansa niin sanotusti reittä pitkin? Moniko nainen 

kiusaa partneriaan seksiasioissa, kritisoi edessäpäin ja nauraa selän takana?   

Kävin katsomassa elokuvan Kauhea nainen, eikä se ollut mitään hauskaa katseltavaa. Ja ihan varmasti moni 

nainen – etenkin täällä Pohjoismaissa – kohtelee partneriaan täsmälleen samalla tavalla kuin elokuvan 

Marie kohteli koukkuun saamaansa miestä. Sanalla sanottuna: ala-arvoisesti.  

Mielestäni olisi aika pyöräyttää liikkeelle #hetoo kampanja. Ensimmäisenä siihen listaan voisi pistää Vanhan 

testamentin Joosefin nimen. Minä en tosiaan ole ollenkaan varma, että miehet tekisivät paljonkaan enem-

http://www.seurakuntalainen.fi/


män pahaa seksuaalielämän alueella kuin naiset. Kaikkien meidän sydämessämme jylläävät pahat himot, 

joita meidän tulisi oppia jollakin tavalla hillitsemään.  

Raamattu opettaa meille, miten miehen ja naisen pitää elää keskenään. Naimattomien pitää elää selibaa-

tissa, ja naimisissa oleville on olemassa tällainen ohje: ”Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoaan kohtaan 

ja samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; 

samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.” (1.Kor.7:2-3).   

Juuri sitä varten Jeesuksen piti tulla tähän maailmaan ja kuolla alastomana ristillä, että hän voisi tarjota 

meille #metoo ja #hetoo vääryyksiä kärsineille – mutta myös niitä aiheuttaneille – miehille ja naisille an-

teeksiantoa ja uuden alun mahdollisuutta. Hän voi myös parantaa meihin seksuaalielämän alueella iskettyjä 

haavaoja.  Pääsiäisajan ilosanoma on se, että armo on tarjolla joka ikiselle oman elämänsä ja toisten elä-

män sotkeneelle ihmiselle tämän matoisen maan päällä.  

Kotiseutu 
Iisalmessa käyn säännöllisesti katsomassa vanhaa äitiäni, suloisia veljentyttäriäni ja kuolemaa tekevää lan-

komiestäni. Kauko makaa nyt Iisalmen sairaalassa toisten käänneltävänä. Hän sairastaa parantumatonta 

lihassairautta nimeltä als. Jospa jonkun teidän mieleenne jäisi rukoilla hänen puolestaan. Kaukolta kuoli 

viime syksynä tytär, minun rakas kummityttöni. Raskas on lankoni osa, niin myös sisareni ja heidän toisen 

tyttärensä. Siksi olisi niin tärkeää, että Jumalan sana saisi valaista heidän vaiheitaan.  

Loppukevään ohjelma  
5.4. klo 18.15. Raamatun suuria teemoja: VERI. SLEY:n Luther-kirkolla Fredrikinkatu 42, Kamppi 

9-10.4 opetan Danielin kirjaa Raamattuopistolla Arkissa 

11.4. klo 18.30 Ilosanomapiirikoulutus Tampereen Linnainmaan srk-keskuksessa. Järjestävät Messukylän srk 

ja Suomen raamattuopisto.  

12.4. klo 18.15. Raamatun suuria teemoja: ELÄMÄN PUU JA KUOLEMAN PUU. SLEY:n Luther-kirkolla Fredri-

kinkatu 42, Kamppi 

19.4. klo 18.15 Raamatun suuria teemoja: JERUSALEM JA BABEL. SLEY:n Luther-kirkolla Kampissa.  

20-22.4. Naistenpäivät Lapualla vapaa-ajankeskus Wanhassa Karhumäessä. Teema: Keidashetki 

(2.Mooseksen kirja). Ilm. 9.4 mennessä os. https://urly.fi/Qnx  Lisätietoja puh 0505471136. Järjestää LHPK  

5-6.5. Naistenpäivät Savossa, Gasthaus Puomilassa Vieremällä. Aiheena Perhe Herran alasimella (Jobin kir-

ja) Ilm. ja lisätiedot 20.4 mennessä 0503554653 

Tiedoksi vielä ilosanomapiirin käyttäjille, että sivustomme käytettävyyttä pienessä näytössä on parannettu. 

Kysymyssarjat avautuvat helpommin älypuhelimessa. Kokeilkaapa!  

Kiitos sinulle, että jaksat yhä lukea kirjeitäni. Siunausta kevääseesi ja koko elämääsi!   

Toivottaa Mailis  

 

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

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

https://urly.fi/Qnx

