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Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Onko sinulla aikaa pieneen markkinointikyselyyn?  
Hyvä. Asutko vuokralla vai omistusasunnossa?  
Oletko yli- tai alipainoinen? Poltatko tupakkaa?  
Oletko joskus lyönyt vetoa? 
 
Gallupit auttavat asiantuntijoita saamaan tietoa 
ihmisestä ja hänen käyttäytymisestään. Mutta 
tiedämmekö itse kuka olemme?  
 
Egyptin entinen presidentti Anwar Sadat kirjoitti kirjassaan 
Identiteettiä etsimässä: ”Olen maanviljelijän poika, syntynyt ja 
kasvanut Niilin rannoilla. Niin kuin kaikkien muidenkin matka, on 
minunkin matkani ollut identiteetin etsintää.”  
Tätähän me itse kukin kyselemme, kuka minä oikein olen. 
 
Riittääkö vastaukseksi tämä: Olen tietyn ammattikunnan edustaja. 
Olen suomalainen. Olen Virtasen tai Lahtisen suvun jäsen. 
Tai ehkä identiteettini on ennen muuta olla äiti tai isä. Meillä on      Kuva: Ritva Kosonen 
monenlaisia rooleja jotka yhdessä muodostavat käsityksen itsestämme. 
 
Juutalainen filosofi Martin Buber totesi, että toisen ihmisen kohtaaminen on paikka, jossa löydäm-
me identiteettimme, minuutemme. Vasta sinän kohtaaminen tekee minusta minut. Tämä kohtaami-
nen tapahtuu keskustelun kautta. Toinen kuuntelee mitä minulla on sanottavaa ja hänellä on hyväk-
syvä asenne minua kohtaan. Minulla on hyväksyvä asenne häntä kohtaan ja kuuntelen häntä. Ter-
veen identiteetin perusta on hyväksyvä vastavuoroisuus. 
 
Kun Jumala loi ihmisen, hän loi olennon, jota hän saattoi puhutella ja jolta hän odotti vastausta. 
Myös jumalasuhteeseen kuuluu molemminpuolinen vuorovaikutus. 
 
Olen syksyllä opettanut sielunhoitoa Suomen Raamattuopiston sielunhoidon linjalla. Luennot jat-
kuvat kevätkaudella. Aiheena on mm. ollut ”Jeesus sielunhoitajana”. Olemme tutustuneet siihen 
yksilölliseen tapaan millä Jeesus kohtasi ihmisiä. Itseäni on puhutellut se, että samalla kun ymmär-
rämme jotain siitä kuka Jeesus on, ymmärrämme myös enemmän itseämme. Jotain meissä paranee 
kun olemme tekemisissä Jeesuksen kanssa.  
 
Yksi Jeesuksen kohtaamista ihmisistä Uuden testamentin lehdillä oli Sakkeus (Luuk. 19). Hän oli 
veronkerääjänä ollut kiskuri. Se vaikutti kielteisesti hänen ihmissuhteisiinsa. Kun Jeesus tuli hänen 
kotikaupunkiinsa Jerikoon, pieni mies kiipesi puuhun nähdäkseen hänet paremmin. Jeesuksen tul-
lessa puun kohdalle hän kutsui Sakkeusta nimeltä ja pyysi häntä tulemaan alas. Mies vei Jeesuksen 
iloisena kotiinsa ja lupasi yllättäen antaa puolet omaisuudestaan köyhille ja maksaa nelinkertaisesti 
takaisin niille, joilta oli kiskonut liikaa. Mistä tällainen muutos? 
 
Jeesus kunnioitti Sakkeusta kutsumalla häntä nimeltä. Hän katsoi tätä alhaalta käsin, ei ylenkatsonut 
eikä torjunut häntä. Tapahtui hyväksyvä kohtaaminen. Se teki niin hyvää Sakkeukselle, että  



moraaliton mies tunnusti ryvettyneen menneisyytensä ja irrottautui vääränlaisesta käytöksestä. Ta-
paus olisi tänä päivänä varmasti päätynyt lööppeihin. 
 
Pelastus oli tullut Sakkeuksen ja koko perheen osaksi. Menneen voi saada anteeksi. Elämänmuutos 
on mahdollinen. Sakkeus oli valmis nöyrtymään ja tuli siinäkin mielessä alas puusta. Vuorovaiku-
tussuhde Jeesuksen kanssa tervehdytti hänet ja koko perheen. 
 
Kristityn identiteetti ei perustu siihen mitä itsessämme olemme. Olemme syntisiä loppuun asti. 
Mutta Kristukselta saamme lahjaksi armon, johon saamme kietoutua kuin puhtaaseen vaatteeseen. 
Kristityn identiteetti on kaksijakoinen. Olemme yhtaikaa syntisiä ja armahdettuja. Armo saa aikaan 
ilon ja siinä on muutosvoimaa. 
”Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle.” 
      MJ 

*  *  * 
 
Edessä olevana vuonna olemme jälleen liikkeellä julistus- opetus- ja sielunhoitotyössä. Olemme 
kiitollisia tästä työstä joka on meille uskottu. Olemme myös kiitollisia ympärillämme olevien ystä-
vien ja tukijoiden joukosta. Kiitos teille, ystävät, esirukouksista ja taloudellisesta tuesta! Kiitos ter-
vehdyksistä, lahjoista ja ystävyyden osoituksista joulun aikaan. Suljemme edelleen työmme ja it-
semme rukouksiinne.  
 

Lämpimästi tervehtien 
 
 
 
 
 

TULEVIA TILAISUUKSIA 
 
4.-5.2. Lohja, Vivamo, Naistenpäivät, RL, MJ 
13.2. Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kkon srk-salissa klo 18.30, RL 
18.2.  Ylitornion seurakuntakoti, seurakuntatapahtuma alk. klo 9.30, RL 
26.2.  Oulu, Tuiran srk., Naistenpäivä, saarna ja päivätilaisuus, RL 
3.3.  Kuopion NNKY, Myllykatu 5, sielunhoitotapahtuma alk. klo 10, MJ 
3.-4.3.  Parikkala, Oronmylly, Naistenpäivät, RL 
12.3.  Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kkon srk-salissa klo 18.30, RL 
17.3.  Kaustinen, Naistenpäivät Ev. opistolla, RL 
17.3.  Espoo, Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, sielunhoitokurssi maallikoille  

alk. klo 10, ilmoittautuminen p. (09) 8050 3503, MJ 
25.3.  Saaren srk., Naistenpäivät, RL, MJ 
28.3.  Helsinki, Kampin palvelukeskus, raamattuluento, kerhohuone 3 klo 12.30, MJ 
1.-8.4. Israelin matka, RL, MJ 
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