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Tuttavamme kertoi tapauksen ystävänsä lumiselta pihalta.  
Mies oli korjaamassa lumilinkoa ja yritti saada ruuvia auki.  
Mitä enemmän hän väänsi, sitä tiukemmassa ruuvi pysyi. 
Naapuri pistäytyi pihassa juuri silloin ja tuli katsomaan mitä 
mies puuhasteli. ”Tuo on vastakierreruuvi”, hän totesi.  
”Kun käännät sitä auki tai kiinni, sinun on käännettävä 
päinvastaiseen suuntaan kuin mihin yleensä ruuveja käännetään.”  
Naapurin neuvolla ruuvi oli hetkessä irrotettu. 

Raamatun äärellä olemme kuin vastakierreruuvia vääntämässä. 
Moni asia mikä maailmassa on oikeinpäin, on Raamatun 
näkökulmasta väärinpäin. Jos haluat hallita, sinun tulee palvella. Jos haluat löytää elämän, sinun 
käsketään kadottaa se. Hengelliset rikkaudet löytyvät kun ihminen tulee hengessä köyhäksi. Jumala 
valitsee sen, joka mitään ei ole. On kyse paradokseista, näennäisistä järjenvastaisuuksista. Mutta 
vain näennäisistä, sillä pohjimmiltaan on kyse syvistä elämän totuuksista.  

Ellemme ymmärrä tämän ruuvin vastakierreluonnetta, ei mikään tahdo onnistua. Mitä enemmän 
näemme vaivaa maailman arvojen mukaisesti, sitä lujemmin ruuvi on kiinni ja sitä vähemmän 
saamme hyvää aikaan. Raamattu kehottaa päinvastaiseen: Hiljainen luottamus on teidän voimanne.

Jotain samasta järjenvastaisuudesta koettiin talossa, jossa oli 
myynnissä koiranpentuja. Lehdenjakaja kiinnitti huomiota talon aitaan 
kiinnitettyyn mainokseen. Hän soitti ovikelloa. Neljä suloista pentua 
tassutteli häntä kohti. Voi, jos voisin hankkia tuollaisen! Kun isäntä 
kertoi hinnan, ostoajatus oli hylättävä. Yhtäkkiä takahuoneesta tuli 
vielä yksi pentu, joka nilkutti takajalkaansa. ”Mikä sillä on?”  
”Syntymävika”, isäntä selitti. ”Sillä on vikaa nivelissä. Siitä ei saa enää 
tervettä leikkauksellakaan.” 

”Voinko ostaa sen?” lehdenjakaja kyseli. ”Hinta on varmaan alhaisempi?” 
”Et tainnut oikein ymmärtää; tästä koirasta sinulle tulee vain harmia. Se ei koskaan parane.” 
Silloin lehdenjakaja kumartui ja veti ylös housunlahkeensa. Esiin tuli jalkaproteesi.  
”Tuo pentu tarvitsee jonkun, joka ymmärtää sitä.” 

Haavoitettu ymmärtää toista haavoitettua. Heikkous suo mahdollisuuden päästä toista lähelle. Vah-
vuus saa aikaan etäisyyttä, heikkous läheisyyttä ja yhteyttä. Se mikä on vähäistä ihmisten silmissä, 
on suurta Jumalan silmissä. Tämä rohkaisee kaikkia meitä, eri tavoin heikkoja ja rajoitteisia. 

Mikä paradoksi, että pieni lapsi Betlehemin seimessä oli kaikkivaltias Jumala. Mikä järjenvastai-
suus, että kun Jumala vapautti kansansa Egyptistä, hän ei käyttänyt välikappaleenaan voimakasta 
karismaattista johtajaa ja puhujaa. Hän käytti siihen Moosesta, lammaspaimenta, jolla oli puhevika. 
Jumala valitsee yhä heikkoja ihmisiä välikappaleikseen. Heidät hän vyöttää voimallaan.  
      MJ 
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Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja ja lämpimiä rohkaisun sanoja Riitan syöpäsairauden aika-
na. Moni on kertonut rukoilevansa Riitan puolesta. Olemme siitä sydämestämme kiitollisia. Solu-
myrkkyhoidot ovat meneillään. Hoidoista aiheutuvat sivuvaikutukset ovat raskaita, mutta Riitta on 
kestänyt kaiken. Tähänastiset hoidot ovat purreet, siitä olemme iloisia. Joka aamu Jumalan sana 
antaa ihmeellistä rohkeutta ja toivoa. Muistamme rukouksissamme myös teitä, työn ystäviä, ja eri-
koisesti niitä teidän joukossanne jotka sairastavat. 

Riitta on tämän kevätkauden sairaslomalla, sillä hoidot kestävät toukokuun loppuun asti. Syksyllä 
jatkuvat seurakuntavierailut, jos Jumala suo. Näin tämä kevät muotoutui kovin erilaiseksi kuin 
olimme itse suunnitelleet ja toivoneet. Riitta kirjoittaa uutta kirjaa silloin kun olo on parempi. 
Olemme mukana suunnittelemassa vuoden kestävää sielunhoitotyön linjaa Suomen Raamattuopis-
tolle. Meiltä pyydettiin erityisesti sisällön suunnittelua. Opetusjakso alkaa ensi syksynä. 

Riitta sai silmävaiva-asiassaan ihmeellisen uutisen. Lääkäri totesi tarkastaessaan silmiä, että jos 
näistä pitäisi antaa kouluarvosana, se olisi kymmenen miinus. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala! 

Jätämme työmme ja itsemme edelleen esirukouksenne kohteeksi. Suurkiitos kaikesta taloudellisesta 
tuesta, jota olemme taas työtämme varten teiltä saaneet. Jumala rakkautenne ja lahjanne palkitkoon! 
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12.2. Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Kauklahden kko, Sielunhoitokurssi alk. klo 10, MJ 
5.3. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Sielunhoitotyön opintopäivät, luento ”Mennei-

syyden kivuista uuteen toivoon” klo 15.30, MJ 
8.3. Kauniaisten suomalainen srk., Elämyksiä Raamatusta Hyvän tuulen ystäväkerhossa 

klo 13, MJ 
23.3. Helsinki, Agricolan kirkon krypta, SenioriFoorum klo 12, MJ 
26.3. Nokian srk., Elämyksiä Raamatusta Naistenpäivässä srk-keskuksessa, MJ 
30.3. Helsinki, Elämyksiä Raamatusta Kampin palvelukeskuksessa, kerhohuone 3, 2. krs. 

klo 12, MJ 
7.4. Helsinki, Munkkiniemen kirkko, Elämyksiä Raamatusta Senioripäivässä klo 13, MJ 
10.4. Tampere, Viinikan srk., Elämyksiä Raamatusta Sanasta suunta-tapahtumassa klo 12, 

MJ  

AKASIA-SÄÄTIÖ, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen   
Puh. 09-728 4790, 050-300 1616 (RL), 050-354 3241 (MJ)  

 Kotisivu: www.akasia.fi  


