Hyvää Adventin ja Joulun aikaa, hyvät Ilosanomapiirin ystävät!
Olen viimeksi kirjoittanut teille kirjeen helmikuussa, joten on jo korkea aika korjata tämä puute.
Tärkein asia tässä kirjeessä on vuosikokouksen
päivämäärä: se pidetään maanantaina 13.12 klo
17. Saatte vielä puheenjohtajalta virallisen kutsun,
mutta toivon että kirjoitatte tämän päivämäärän
ylös hyvissä ajoin. Kokous pidetään hybridinä,
minun luo Matinkylään voi tulla tai sitten voi osallistua etänä.
Koulutuskursseista
Vuosi on mennyt ilosanomapiirin kannalta ihan
kohtalaisesti koronasta huolimatta. Olen pitänyt
yhden koulutuskurssin, nimittäin lokakuussa Porin Sakkeuksen seurakunnassa. Osallistujia oli
kymmenkunta, mutta yksi uusi piiri on jo alkanut
pyöriä ja siihen on tullut kaksi upouutta naapuria.
Toinen piiri on alkamassa ja naapureita aiotaan
kuulemma siihenkin kutsua. Lisäksi yksi jo olemassa oleva piiri päätti muuttaa materiaalinsa
ilosanomapiirikysymyksiksi!

Muistan kun muinoin opiskelijatyössä ollessani mainostimme suurellisesti syksyn alussa pidettävää koulutuskurssia OPKO:n ja SLEY:n opiskelijoille. Olin kovin pettynyt, kun vain kaksi SLEY:n tyttöä ilmaantui paikalle. Joulun aikaan näin nuo tytöt uudelleen ja he kertoivat iloisesti, että kaksi opiskelijaa on tullut uskoon
heidän piirissään! Sen jälkeen en ole enää pitänyt lukua sillä, montako henkeä millekin kurssille ilmaantuu.
Tässä välissä täytyy mainita myös diakonissa Rose Atton pitämät ilosanomakurssit Ugandan pakolaisleireillä.
Rose on itsekin sotaa paossa oleva eteläsudanilainen; opetin hänelle ilosanomapiiriä Matongon seminaarissa Keniassa kuusi vuotta sitten. Rose ehti kiertää monta Ugandan leiriä muutaman muun naisen kanssa,
ennen kuin matkustus kiellettiin koronan tähden. Rukoillaan, että Jumalan sana saisi lohduttaa ilosanomapiireissä kaikkensa menettäneitä pakolaisia.
Ensi vuodeksi suunnittelemme koulutuskursseja, joissa opetellaan paitsi piirin vetämistä myös kysymysten
tekemistä. Se on todella hyödyllinen taito, josta teillekin, hyvät ilosanomapiirin ystävät, voisi olla hyötyä
pelkän raamatunluvunkin kannalta.
Muistoja ilosanomamatkoilta
Olen kirjoitellut huvikseni muistoja ilosanomamatkoilta, joita sain tehdä 24 vuoden ajan pari kertaa vuodessa. ”Ilosanomapiiri kiertää Aasiaa”, ”Ilosanomapiiri kiertää Afrikkaa”, ”Ilosanomapiiri kiertää Venäjää” ja

niin edelleen. En usko, että mikään ”oikea” kustantaja huolii noita kirjoja julkaisuohjelmaansa, koska ne
eivät luultavasti menisi kaupaksi, mutta mielenkiintoista niitä on ollut väsätä. Olen sydämestäni kiitollinen
Jumalalle noista matkoista, noista muistoista ja ylipäänsä siitä mielekkäästä elämästä, jonka hän minulle on
antanut.
Radio Patmoksen piirit
Radio Patmoksen raamattupiirit pyörivät täydellä teholla. Ilosanomapiireissä käsitellään pe klo 19 ja su klo 9
kyseisen sunnuntain evankeliumitekstiä. Vanhan testamentin piiriä voi kuunnella to klo 20 tai la klo 7. Viime
vuonna kävimme läpi Genesiksen otsikolla ”Miten kaikki alkoi”. Tällä viikolla loppuu sarja ”Mooses ja suuri
kotiinpaluu” (2-5. Mooseksen kirjat), jota olemme äänittäneet koko vuoden sekä etänä että paikan päällä
studiossa. Joulukuun ajan ohjelmassa on Ruutin kirja ja ensi vuonna käymme läpi Samuelin kirjat, jos Herra
suo. Sarjan otsikko on ”Kuninkaita ja kuninkaantekijöitä”. Näitä sarjoja voi kuunnella paitsi radiosta myös
Radio Patmoksen arkistosta tai ilosanomapiirin sivuilta tai podcastina Spotifystä ”Mailiksen raamattukoulusta”.
Kiitos siis mukanaolostanne tässä tärkeässä työssä ja tervetuloa vuosikokoukseen. Vuosimaksuhan oli 10
euroa ja tili: Ilosanomapiirin ystävät ry FI18 1544 3000 1713 76.
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