
 
 
Kauniaisissa helmikuussa 2013 
 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Vuosia sitten olin televisio-ohjelmassa, jossa keskusteltiin siitä, mitä onni on. 
Meitä oli mukana monen alan ”asiantuntijoita”: tietokonenörtti, lottomiljonääri, yrittäjä, Hare 
Krishna -munkki, seksiklubin pitäjä ja minä entinen nunna. Keskustelu oli värikästä ja jokainen 
koki saaneensa omissa ympyröissään onnea ja tyydytystä.  
 
Sitten tuli esiin asioita, joissa onni oli käden ulottuvilla, mutta sitä ei kuitenkaan saavutettu. 
Selittämätön ”mutta” ilmestyi paikalle ja pilasi kaiken. Yhdellä oli upeita suunnitelmia, mutta ne 
eivät toteutuneet. Toisella oli hyvinvointia, mutta samalla hän koki pahoinvointia. 
Rauhanaktivistilla oli kauniita ajatuksia, mutta hän kävi sotaa naapureitaan vastaan. Nörtti löysi 
netissä yhteyden toisiin nörtteihin, mutta kärsi silti yksinäisyydestä. Seksiklubin työntekijä 
rakasteli, mutta ei löytänyt rakkauden tuomaa onnea.  
 
Mieleenpainuvin oli lottomiljonäärin kertomus. Kun miljoonat olivat siirtyneet tilille, onnen huuma 
villitsi perheen. Hankittiin tavaraa ja näytettiin kaikille, miten onnekas perhe elää, mutta samaan 
aikaan perheessä alettiin voida huonosti. Ennen niin hyvät keskinäiset suhteet muuttuivat kireiksi. 
Avioliitto alkoi rakoilla. ”Emme välittäneet enää toisistamme, välitimme vain rahasta. Onnea ei voi 
elämässä takoa edes miljoonilla euroilla.” Miljonäärin suusta painavaa puhetta. 
 
Raamattu valaisee kysymystä onnesta mielenkiintoisella tavalla. Se kertoo, että me ihmiset olemme 
suuren onnen omistajia, mutta lahja on voinut jäädä löytämättä. Joka päivä nautimme Jumalan 
hyvyydestä lukemattomin eri tavoin, mutta emme tiedosta sitä. Kun sitten joku asia ei mene 
toivomallamme tavalla, nurisemme ja olemme tyytymättömiä. Onnemme on eräänlainen onneton 
onni. 
 
Sitten on niitä, jotka ovat löytäneet. He omistavat tietoisen onnen ja tunnistavat sen moninaisen 
hyvän, jolla Jumala on heidän elämäänsä siunannut. Tämän onnen omistaja kiittää ruoasta, 
vaatteista, toimeentulosta, terveydestä, ihmissuhteista, kodista, isänmaasta ja monesta muusta. 
Sydän käy ahtaaksi, sinne ei tunnu mahtuvan riemu kaikesta siitä hyvästä, minkä hän on Jumalalta 
saanut ja jatkuvasti saa. Kiitokseen tarvitaan enemmän kuin yksi kieli: ”Tuhansin kielin oi, jos 
voisin, mä Jumalaani ylistää!” 
 
Kolmas näköala onneen on puhuttelevin. On olemassa onni, joka säilyy silloinkin, kun joku isku 
kohtaa meidät. Kun näyttää siltä, että onnen aurinko on kokonaan kadonnut. Tästä huolimatta 
sydämessä asuu hiljainen ja syvä onni. Sitä voi kutsua myös sydämen rauhaksi. Tämä onnen laji on 
ihmeellisin, mikä ihmisellä voi olla. Jumalalta saatu rauha ei järky olosuhteiden järkkyessä. Onni 
Jumalassa pystyy jopa muuttamaan surun iloksi ja vastoinkäymiset voitoksi. Näin Raamattu asian 
ilmaisee: Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa (Room. 
8:28). 
 
Kerroin TV-studiossa näistä kolmesta onnen ulottuvuudesta. Kun tulin viimeiseen kohtaan, täysi 
hiljaisuus levisi keskustelijoiden joukkoon. Viesti meni perille. Jumalalla on annettavana se onni, 
jota jokainen syvimmältään kaipaa. Synkkä ”mutta” muuttaa luonnettaan tämän lahjan äärellä: 
Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa, minä turvaan Herraan, Jumalaani, ja kerron kaikista 
hänen teoistaan (Ps. 73:28).    RL  



Radioraamaattupiiri 
Eräänä aamuna puhelimeni soi. Iloisella äänellä soittaja kertoi ystävästään, joka oli edellisenä iltana 
kuunnellut radioraamattupiiri-ohjelmaa. Radion äärellä tämä oli ymmärtänyt, mitä usko Jeesuksen 
tarkoittaa ja miten hän pääsee sen osallisuuteen. Johanneksen evankeliumi, josta ohjelmassa 
keskustellaan, syntyi aikanaan siksi, että ihmiset uskoisivat Jeesukseen ja saisivat iankaikkisen 
elämän. Kun lopetin puhelun, ajattelin, että tästä palautteesta olisi evankeliumin kirjoittaja 
Johanneskin iloinnut. Ohjelma on ylipäätään saanut paljon hyvää palautetta, mikä on meitä 
keskustelijoita rohkaissut jatkamaan. Ohjelmat lähetetään joka tiistai klo 18.30 Radio Dein 
kanavalla. Keskustelupalsta: www.radioraamattupiiri.fi  RL 
 
Työssä koettua 
Seisoin ulkovaatteet päällä kirkon eteisessä. Tapahtuma, jossa olin puhujana, oli jäähyväisiä vaille 
ohi. Luokseni tuli aviopari, joka kertoi saaneensa illan aikana vastauksen hengelliseen kyselyynsä. 
He halusivat kasvaa uskossa ja olivat eri puolilla kierrellessään kuulleet, että uskon lisäksi tarvitaan 
syvempää hengellisyyttä. He kaipasivat kokemuksia ja Jumalan kosketusta. Tätä varten he olivat 
tilanneet kirjoja, joissa opetetaan, miten hengellisyys syvenee. Nyt tämä ilta oli jäänyt 
puhuttelemaan. He ymmärsivät, että uskon kohde, Jeesus Kristus, on niin valtava asia, että se tekee 
hengellisten kokemusten metsästämisen turhaksi. Jeesus riittää! Kirjoille ei ollut enää käyttöä. Ilta 
oli ollut avioparille raikastava ”uskonpuhdistus”.   RL 
 
Kiitos 
Silloin tällöin tapaamme tilaisuuksissa jonkun teistä, ystäväkirjeiden saajista. Tuntuu hienolta 
puristaa kättänne. Tällä kirjeellä haluamme puristaa jokaisen kättä, vaikka emme olisi 
kohdanneetkaan. Kiitos rukouksistasi, kiitos taloudellisesta tuesta! Sen varassa olemme edelleen. 
Kiitos, jos haluat muistaa taloudellisesti Akasia-säätiön julistus- ja opetustyötä. Kaikille tukeminen 
ei ole mahdollista, ymmärrämme sen hyvin.  
 
Tulevat tilaisuudet 
8.3. Someron srk., Elämyksiä Raamatusta Naisten illassa Somerniemen  seurakuntatalolla 

klo 18.30, MJ 
9.3.  Kuhmoinen, Naistenpäivä seurakuntakodissa alk. klo 11, RL 
16.-17.3.  Savitaipaleen srk., Naistenpäivät, Elämyksiä Raamatusta seurakuntakodissa, la klo 17 

ja su päivätilaisuudessa, MJ 
17.3. Pori, Teljän kirkko, Armon ilta klo 17, RL 
24.3. Imatra, Tainionkosken kirkko, saarna ja päivätilaisuus, RL 
3.4. Kangasala, Suoraman seurakuntatalo, raamattuluento klo 18.30, RL 
6.4. Valkeala, Naisten iltapäivä seurakuntakeskuksessa, yläsali, alk. klo 13, RL, MJ 
7.4. Lahti, Helluntaiseurakunta Kääntöpiiri, Vesijärvenk. 25 klo 16, RL   
13.-14.4. Vuokatti, Vuokatinranta, Naistenpäivät, RL (ohjelma:www.vuokatinranta.fi) 
 

Hyvää kevättalvea teille jokaiselle! 
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