Kauniaisissa elokuussa 2010

5DNNDDW$NDVLDW\|Q\VWlYlW
Kouluaikana kuljin silloin tällöin Kotkan satamassa.
Oli vaikuttavaa katsella suuria valtamerialuksia, niiden
lipumista satamaan tai poislähtöä sieltä. Paikallislehdestä
saattoi lukea viikoittain, mitä aluksia oli tulossa ja mitkä
sieltä milloinkin lähtivät.
Ahtaajat ottivat satamassa laivat vastaan. He purkivat kontteja ja lastasivat aluksia. Mistä he tiesivät, miten paljon
milloinkin sisään sai ahdata?

Purjevene S.Lorenzon katakombissa
Roomassa 100-luvulla

Ahtaajat tarkkasivat viivaa aluksen kyljessä, niin kutsuttua lastimerkkiä. Merkin oli pysyttävä veden
pinnan yläpuolella. Jos se lastattaessa painuisi veden alle, painoa oli tullut liikaa.
Lastimerkki kertoo, kuinka paljon kuormaa laiva on rakennettu kestämään. Jos alus lähtee merelle
liian suuri taakka mukanaan, se voi upota. Jos kuormaa taas on liian vähän, rahtialus voi myös joutua vaikeuksiin. Jokaisella aluksella on oma kiintiönsä.
Eikö ihmisen suhteen ole kyse jostain samankaltaisesta? Ihmistä ei luotu päiväperhoseksi vaan sellaiseksi, että hän pystyy kantamaan taakkoja. Jumala rakensi meistä jokaisen ja antoi itse kullekin
oman kestokyvyn. Jotkut tuntevat itsensä rahtilaivoiksi; he joutuvat kantamaan suurta vastuuta tai
muunlaisia taakkoja. Toiset pääsevät vähemmällä. Mutta rahtilaivoiksi itsensä kokevilla on silti
oma lastimerkkinsä, jota ei sovi vähätellä.
Joku totesi osuvasti, että elämän suurin taakka on se jos ei ole yhtään taakkaa. Taakka tuo elämän
kulkuun – niin kuin merenkulkuunkin – vakautta. Harva tosin iloitsee taakoista, ja harva kokee ongelmaksi sen, jos elämässä ei ole kannettavaa. Pikemminkin päinvastoin.
Lastimerkki – sellaiseen törmää Raamatussakin. Jeesuksen ympärillä oli ihmisiä, joista hän näki,
että merkki oli painunut vedenpinnan alapuolelle. Jeesus sanoi heille: Tulkaa minun luokseni, kaikki
te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon (Matt. 11:28). Sanat ”kuormien uuvuttamat” merkitsevät juuri ylikuormittamista.
Ihmeellinen raamatunkohta! Maailmassa on elänyt paljon viisaita ihmisiä ja ansiokkaita filosofeja.
Kukaan heistä ei kuitenkaan ole pystynyt lupamaan ihmiselle vastaavanlaista.
Jeesuksen sanat ovat elävää ja koettavaa todellisuutta.
Kerran olin lähdössä eräästä kirkkotilaisuudesta, kun tuntematon sanankuulija lähestyi minua. Niinpä istahdimme hetkeksi kirkon penkkiin. Vuosia sitten tapahtuneista asioista oli hänen elämäänsä
tullut sellainen kontti, ettei hän voinut iloita enää mistään. Syyllisyys oli upottaa elämän aluksen.
Tuosta hetkestä tuli kuitenkin kevennyspaikka. Ylimääräiset kontit jäivät siihen. Ahdistunut sydän
sai Herralta Jeesukselta anteeksiannon ja levon rauhattomaan omaantuntoon.
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Erilaisten taakkojemme keventämisessä tarvitsemme monesti toinen toisiamme. On hyvä jakaa niitä
yhdessä. Kesän aikana on tullut viestejä ystäviltä, joiden elämään on tullut lisätaakkaa: elämänmuutos, uusi sairaus ja joillekin läheisen ja rakkaan ihmisen yllättävä poismeno. Heistä on tuntunut, että
taakan myötä on vaarassa vajota jonnekin syvälle.
Tuntui meistä miltä tahansa, varmaa on, että tarkemmin kuin ahtaajat konsanaan, Taivaallinen
Isämme valvoo elämämme lastimerkkiä. Hänen tekoaan me olemme. Hän tietää, mitä jaksamme ja
kestämme.
Halki elinpäivieni tieni hän on avannut...
Virrentekijä katselee elämäänsä taaksepäin ja huomaa ilokseen, että kontit elämän matkalla ovat
olleet tarkoin punnittuja:
Riemut, murheet matkalleni viisaasti on jakanut. Vaikeinakin päivinä Herra oli lähellä, rakkauden
voimin kantoi, murheeseenkin toivon antoi (VK 470:2).
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Maalaus Jerusalemin Litostrotonilla (kivipiha)
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Loma-aika on ollut meille paitsi virkistymisaikaa, myös mahdollisuus ystävien ja sukulaisten tapaamiseen. Itselleni se mahdollisti menneittenkin sukupolvien ”kohtaamiseen” sukukokouksen
myötä.
Seisoimme suurena joukkona isoisäni veljen, Selim Jalmar Laurikkalan haudalla Uudenkaupungin
Pyhärannassa. Hautakiveen oli hakattu vuosilukujen ohella sanat: Inkerin piispa ja hengellinen isä
raskaina ja vaikeina aikoina Inkerissä v. 1909–37, Ruotsissa v. 1950–57.
Pojanpoika, Antero, kertoi puhuttelevan tapauksen isoisästään. Tämä oli papiksi valmistuttuaan
kokenut lähetyskutsun. Kiina kiehtoi, kunnes hän sai kuulla Inkerinmaalla olevasta suuresta pappispulasta. Nuori pappi koki Jumalan kutsuvan häntä täyttämään tuo tarve.
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Noihin vuosiin mahtui Venäjän vallankumous ja Neuvostovallan aika. Kirkon toimihenkilöitä alettiin vangita ja karkottaa maasta. Laurikkala joutui kommunistihallituksen taholta systemaattisen
vainon kohteeksi. Ei vähiten siksi, että ihmiset saivat raskaina vuosina rovastiansa kuunnellessa
suurta uskon rohkeutta ja voimaa.
Selim Jalmar sai karkotusmääräyksen. Hän ei totellut, vaan matkusteli Inkerinmaalla pitäen väsymättä huolta laumastaan. Hänen matkalla ollessaan pappilaan tuli kerran vieras, joka kohteliaasti
kyseli, saisiko rovastia tavata. Toki, mutta hän on matkoilla eikä ruustinna tiedä, milloin hän palaa.
Vieras sanoi jäävänsä odottamaan. Sillä välin emäntä kattoi hänelle pöydän ja syötti ja juotti vieraansa. Kun pimeän saapuessa rovastia ei vielä ollut kuulunut, hän pyysi vierasta jäämään yöksi.
Tämä otti kutsun vastaan.
Aamulla vieras sanoi lähtevänsä ja tulevansa joku toinen kerta takaisin. Hän tulikin, mutta syy oli
tällä välin vaihtunut. Mies näytti nyt pappilanväelle puukkoa ja kertoi sen olleen edellisellä kerralla
saappaan varressa. Hän oli saanut tehtäväkseen rovastin tappamisen. Mutta kaikki meni eri tavalla
kuin olisi pitänyt. Mies sai osakseen niin paljon huolenpitoa ja rakkautta, ettei voinut enää ajatella
puukottavansa rovastia hengiltä. Sen sijaan hänelle oli tullut sydämeen suuri halu seurata sitä Jeesusta, josta rovasti ihmisille kertoi.
Sukulaiseni kertomusta kuunnellessa ajattelin, että vilpitön huolenpito toisesta oli muuttunut kutsuksi kevennyspaikalle, Kristuksen luo. Teot puhuvat usein väkevämmin kuin sanat.
RL
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Kiitollisina hyvästä kesästä aloitamme syksyn työt. Seuraavalla sivulla olevassa tapahtumalistassa
ovat elokuuhun mennessä tulleet pyynnöt seurakuntiin ja järjestöihin. Kiitos jos muistatte tilaisuuksiamme rukouksessa. Uskomme siihen että tätä työtä tehdään paitsi seurakuntavierailuilla myös
rukouskammioissa.
Työmme on ”tiimityötä” myös taloudellisessa mielessä. Kiitämme lämpimästi kesän aikana tulleista
lahjoituksista. Ja vetoamme teihin, ystäviimme ja lähettäjiimme: ettehän unohda työtämme syksynkään aikana. Pienikin lahja on tärkeä ja arvokas lisä.
Teille jokaiselle toivomme siunattua syksyn aikaa, missä elämäntilanteessa olettekin. Kääntäköön
hyvä Jumala hyväksi sen mikä nyt näyttää pahalta. Antakoon hän voimaa heikkouden keskelle.
Avatkoon hän ovia siellä missä tie on tukossa.
Näillä ajatuksilla tervehdimme teitä sydämellisesti!
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Helsinki, Johanneksen kirkko, puhe Suomen Raamattuopiston Syventymispäivillä klo
14.15, MJ
Suomen Adventtikirkko, Elämyksiä Raamatusta Suomen kr. yhteiskoulun oppilaille
Piikkiön Toivonlinnassa, MJ
Akasia-säätiön järjestämä ryhmämatka Saksaan, RL, MJ
Oripään srk., senioritapahtuma klo 13.00, RL
Kiteen srk., seurakuntatapahtuma, RL
Ylöjärven srk., Elämyksiä Raamatusta naisten illassa klo 18, MJ
Helsinki, SLEY, Nuorten aikuisten ilta, Lastenkodinkuja 1 klo 19.00, RL
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon seurakuntasalissa klo
18.30, RL
Kauniainen, Suomen Raamattuopiston Naistenpäivät, Elämyksiä Raamatusta klo 13,
MJ
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon seurakuntasalissa klo
18.30, RL
Salon srk. & Kansanlähetys, Usko arjessa –ilta Salo-Uskelan seurakuntatalolla Kirkkokatu 6 klo 18.30, RL
Kangasalan srk., Ilosanomapäivät Suoraman seurakuntakeskuksessa klo 18.00, RL
Espoo, Laaksolahti, Sanan ja rukouksen ilta, RL
Janakkalan srk., Elämyksiä Raamatusta vapaaehtoistyöntekijöiden virkistyspäivässä,
MJ
Kauniainen, Suomen Raamattuopiston Mielenterveyspäivät, luento, seminaari, iltatilaisuus, RL
Järvenpään srk., Elämyksiä Raamatusta Naistenkahvilassa, MJ
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AKASIA-SÄÄTIÖ, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen
Puh. 09-728 4790, 050-300 1616 (RL), 050-354 3241 (MJ)
Kotisvu: www.kolumbus.fi/akasia
Pankkiyhteys: Sampo 800016-71257633 (Lahjoitusten viitenumero: 1009)
Kännykkäkolehti: Soittamalla numeroon 0600-91 898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,10 eurolla.
Etelä-Suomen lääninhallitus on 7.11.2008 myöntänyt Akasia-säätiölle koko maata käsittävän rahankeräysluvan
nro OKH579A ajalle 1.1.2009-31.12.2010. Varat käytetään säätiön toiminnan tukemiseen.

