Rakkaat Ilosanomapiirin Ystävät!

Espoo 4.5.20

Jumalan sana ei ole kahlehdittu. (2.Tim.2:9) Tällä
sanalla tahdon tervehtiä teitä tänä raskaana aikana, kun vapaus on meiltä mennyt ja joudumme
pelkäämään tulevaisuutta. Itse istun 47. päivää
karanteenissa. On siunattu asia, ettei Jumalan
sanaa voida pistää karanteeniin. Se puhuu ihmissydämille nyt ehkä jopa voimallisemmin kuin
normaalina aikoina – myös ilosanomapiirin kautta.
Olen tehnyt viime aikoina kuolinsiivousta sensuroimalla päiväkirjoistani toisten ihmisten asioita.
Samalla on tullut kerratuksi ilosanomapiirityön
pientä alkua Japanissa 1980-luvun alussa ja sen
leviämistä ympäri maailmaa . Lukemattomia kertoja päiväkirjoissani toistuu lause: ”Pidettiin ilosanomapiiri siinä ja siinä ryhmässä. Keskustelu oli
vilkasta. Jeesus tuli meille tosi eläväksi.”
Sitähän ei tiedä kukaan muu kuin Jumala, missä kaikissa maissa ilosanomapiiriä tänäänkin pyöritetään, ja
mitä Jeesus saa puhua vaikeuksissa oleville ihmisille sen kautta. Islannista tuli vastikään iloinen sähköposti:
meikäläisen kolme vuotta sitten aloittama piiri pyörii siellä etänä näin korona-aikaankin ja oivalluksia tehdään.
Hyvä uutinen sekin, että japaniksi on viime adventista lähtien ilmestynyt joka viikko uusi kysymyssarja netissä. Minun seurakunnassani täällä pääkaupunkiseudulla käy nimittäin eräs Tomoko-san, joka kokee kysymysten kääntämisen suomesta japaniksi Jumalalta saamakseen tehtäväksi. Minä pääsen vähällä, kun kysymyksiä ei tarvitse kääntää ensin englanniksi. Japanilaisissa kysymyksissä seurataan sikäläisen luterilaisen
kirkon kirkkovuotta.
Itsekin pidän omaa raamattupiiriäni etänä nykyään. Piiri tuo paljon iloa ja lohtua karanteenilaisen yksinäiseen arkeen. Radio Patmoksessa jatkuu Miten kaikki alkoi –piiri 1. Mooseksen kirjasta torstaisin klo 20. Eilen pidimme ensimmäinen etä-äänityksen.
Jos sinulla ei ole nyt toimivaa piiriä, niin osallistu toki joko Miten kaikki alkoi –piiriin tai ilosanomapiiriin (pe
klo 19 ja su klo 9). Käsittelemme ilosanomapiirissä seuraavan sunnuntain evankeliumitekstiä. Jos aika ei sovi,
voit kuunnella piirin milloin vain ilosanomapiirin sivuilta.
Huono uutinen on se, että Vuokatinrantaan toukokuun lopuksi suunniteltu ilosanomakurssi piti peruuttaa.
Ehkä saamme sen pidetyksi joskus myöhemmin.
Siunattua kevättä teille, korona tai ei koronaa. Alla puheenjohtajan terveiset.
Mailis

Puheenjohtajan terveiset
Vihdoinkin meillä on ilo ilmoittaa, että olemme saaneet avatuksi yhdistyksellemme tilin. Aikaa meni eri
syistä paljon enemmän kuin oletimme. Nyt tili on avattu, ja sen numero on seuraava: Ilosanomapiirin ystävät ry FI18 1544 3000 1713 76.
Tälle vuodelle vuosikokous päätti jäsenmaksuksi 10 euroa. Toivomme, että jäsenet maksavat jäsenmaksunsa viimeistään 30.5.2020. Toistaiseksi yhdityksen rahatapahtumat ovat rajoittuneet rekisteröintimaksuihin.
Jatkossa siellä voi olla mahdollisista rahankeräystoimenpiteistä tulevia tuloja ja vastaavasti suunnitelman
mukaisten käännös- ja painatuskustannuksia. Rajankeräyslupaa emme vielä ole hakeneet, sitä ei tarvita
jäsenmaksujen keräämiseen.
Rukoilkaamme että Jumala antaa runsaan siunauksensa myös Ilosanomapiirityön kautta. Saakoon se monet
rakastumaan Jumalan Sanaan.
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