
Kauniaisissa syyskuussa 2013 

 

Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 

Hellyttävä tarina kertoo kahdesta veljestä, jotka omistivat 

yhdessä myllyn. Iltaisin heillä oli tapana jakaa jauhettu 

vilja keskenään, niin että kumpikin sai siitä puolet. Toinen 

veljistä mietti kuitenkin mielessään: Minusta tämä jako ei 

ole oikeudenmukainen. Veljelläni on perhe, vaimo ja kolme 

lasta, minä sen sijaan elän yksin. Veljeni tarvitsee enemmän 

viljaa. Niinpä hän meni iltaisin omalle viljavarastolleen ja 

kantoi sieltä kiloittain viljaa veljen varastoon.  

 

Toinen veljistä mietti hänkin tahollaan: Ei mene tämä viljan 

jako niin kuin sen pitäisi. Veljelläni ei ole perhettä. Kun hän 

tulee vanhaksi, hänellä ei ole lapsia, jotka huolehtisivat hä-

nestä. Hän tarvitsee viljaa myös vanhuuden päivien varalle. 

Niinpä hän kantoi myöhään iltaisin jauhosäkkejä omasta va-

rastostaan veljen varastoon.  

 

Eräänä iltana kävi niin, että veljekset kohtasivat toisensa  Kuva: Ritva Kosonen 

ollessaan matkalla toisen varastolle. Nyt oli selityksen paikka. 

Kun kumpikin kertoi, mihin oli menossa ja miksi, oli kuin toisesta huolen pitäminen olisi tehnyt 

myllystä pyhän paikan. Veljet tiesivät rakastavansa toisiaan. Se teki heidät suunnattoman iloisiksi. 

 

Iloitsemmeko me toisistamme? Vai onko käynyt niin, että tekee mieli lähteä pois jonnekin autiolle 

saarelle, mahdollisimman kauas toisesta? Totuus on, että jonkun ajan kuluttua tulemme kyllä toisiin 

ajatuksiin. Me tarvitsemme toinen toisiamme perheessä, suvussa, naapurustossa, työpaikalla, ystä-

väjoukossa ja seurakunnassa. 

 

Kukaan meistä ei synny solistiksi vaan suhteisiin. Vauvalle riittää suhde äitiin, mutta kasvaessamme 

suhteita toisiin ihmisiin tarvitaan lisää. Emme voi yksin muodostaa orkesteria. Jokainen meistä on 

yksi sen instrumenteista. Mutta jos ottaa yhden instrumentin pois, sinfonia ei ole enää täydellinen.   

 

Joka päivä eteemme tulee tilanteita, joissa meillä on tilaisuus huolehtia toisesta ihmisestä. Lähim-

mäisenrakkaus pysähtyy ja reagoi toisen tarpeeseen. Mutta voi miten usein on tullut mentyä ohi! 

Huolenpidon asenne vaatii kyllä jaksamista ja kärsivällisyyttä ja jopa itsensä kieltämistä. Ajatel-

kaamme vain omaishoitajan vaikeaa tehtävää. Joka haluaa harjaantua tässä korkeakoulussa, kypsyy 

ihmisenä. Ja se joka saa olla hyvän huolenpidon kohde, hänelle se on kuin terapiaa.  

 

Raamatussa meitä kehotetaan rakastamaan toinen toisiamme. Ei siksi, että tuntisimme niin tai koska 

toinen ansaitsee sen. Ei, vaan siksi, että kylmyys toista kohtaan tekee meistä itsestämme jääkylmiä 

ja tuhoaa elämämme.  

 

Keskinäinen rakkaus ja huolenpito pohjautuvat perimmältään siihen, että Jumala rakastaa meitä ja 

pitää meistä huolta. ”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä 

huolen” (1. Piet. 5:7). Hän huolehtii meidän tarpeistamme tänäkin päivänä – ja silloinkin kun tun-

nemme itsemme yksinäisiksi, kun ihmissuhteet ovat solmussa tai kun elämässämme on ratkaisemat-

tomia kysymyksiä. Olemmeko me ansainneet tämän? Emme. Tästä huolimatta Jeesus osoitti aina 

lämpimintä rakkautta juuri niille, jotka sitä vähiten uskalsivat odottaa.       MJ 



MATKALLA KROATIASSA JA BOSNIASSA 

 

Neljäkymmentäviisi iloista matkalaista palasi syyskuun puolivälissä Akasia-säätiön ryhmämatkalta. 

Vietimme ikimuistoisia hetkiä Kutinan seurakunnassa Pohjois-Kroatiassa. Siellä oppaamme Seija 

Uimonen on toiminut pappina ja piispana. Oli ilo tutustua paikallisiin kristittyihin ja viettää juma-

lanpalvelusta ja juhlahetkiä heidän kanssaan. Sitten saimme tutustua kovia kokeneeseen Bosniaan ja 

sen pääkaupunkiin Sarajevoon. Sodan muistot näkyivät ja tuntuivat yhä. Mutta paljon näkyi myös 

pieniä uusia omakotitaloja. Lähes kaikki vanha kun oli hävitetty. Viimeiset päivät olimme Adrian-

meren luonnonkauniilla rannikolla. Kävimme mm. Rooman keisari Diocletianuksen kotikaupungis-

sa Splitissä. Tämän kristittyjä vainonneen keisarin palatsissa sattui juuri olemaan upea kukkanäytte-

ly.  

Kuvia matkalta voi käydä katsomassa nettiosoitteessa www.auranet.fi/kroatia (kuvannut Arto Au-

ranen). Lähiaikoina myös Akasian kotisivulle tulee matkakuvia. 

 

TULEVIA TILAISUUKSIA 

Tiistaisin klo 18.30 Radioraamattupiiri Radio Dein taajuuksilla. Aiheena Apostolien teot. 

28.-29.9. Parikkalan srk., seurakuntatapahtuma, mm. su saarna kirkossa (RL), RL, MJ 

5.-6.10. Kiteen srk., Vapaaseurakunta ja Helluntaiseurakunta: seurakuntatapahtuma ja sielun-

hoidon opetusta, alk. la klo 9.30 Isossa pappilassa Savikontie 7, RL, MJ 

8.10. Espoo, Karakappeli, Karakalliontie 12, Suomen Sairaanhoitajien kristillinen seura, 

”Armolla vai tarmolla?” klo 18.00 (tilaisuus on avoin kaikille), RL 

12.10. Tampere, Tesoman kirkko, sielunhoitokurssi maallikoille alk. klo 10.00, MJ 

20.10. Seinäjoen srk., Naistenpäivä: klo 10 saarna Nurmon kirkossa (RL), sen jälkeen ruo-

kailu, raamattuopetusta ja Elämyksiä Raamatusta Hyllykallion seurakuntakodilla, RL, 

MJ 

24.10. Lahti, Salpausselän kirkko, Sanan ja rukouksen ilta klo 18.00, RL 

 

Rakkaat ystävämme, kiitos jälleen kerran että olette tukeneet työtämme rahalahjoillanne ja esi-

rukouksillanne. Näitä molempia tarvitsemme edelleen. Olemme kiitollisia että tähänastisista tarpeis-

tamme on pidetty huolta. Kiitos jos rukoilette myös tulevien tilaisuuksien puolesta. Olemme saaneet 

olla terveinä (ellei pienestä purnata) ja iloisella mielellä. Tätä samaa toivomme teillekin. Ja teille, 

joiden elämässä on tällä hetkellä sairautta tai muita vastoinkäymisiä, rukoilemme kestävyyttä ja 

Jumalan apua. Pitäkäämme huolta toinen toisistamme! 

 

Teitä siunaten ja sydämellisesti tervehtien 

 
PS. Saksankielinen pro gradu -työmme (ns. ryhmägradu) Evankelisten Mariasisarten opista ja 

käytännöstä on luettavissa Akasia-säätiön nettisivuilla osoitteessa www.akasia.fi/gradu. 

Työn julkaisi aikanaan kirjana kustannusyhtiö Peter Lang sarjassa ”Europäische Hochschulschrif-

ten”. Se on loppuunmyyty. 
    *   *   * 
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