Kauniaisissa lokakuussa 2010

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
”Musiikki-instrumentti ei ole instrumentti ellei sillä soiteta. Laulu ei ole laulu
ellei joku laula sitä. Rakkaus ei ole rakkautta ennen kuin se on annettu pois.”
Näin sanoo amerikkalainen lauluntekijä Oscar Hammerstein.
Rakkaudesta on kautta aikojen tehty valtava määrä väärennöksiä. Se on
muunneltu himoksi, seksiksi ja vallankäytöksi. Se on verhoiltu omaneduntavoitteluksi ja vastuuttomuudeksi. Mutta aidolle rakkaudelle on ominaista
antaminen. Rakkaus sydämessämme ei ole rakkautta ennen kuin olemme
antaneet sen pois.
Niin maailmassa kuin kirkossakin rakkaudesta puhuminen ei kyllästytä.
Silti voi panna merkille, että ajassamme rakkaus kylmenee.
Silloin tällöin pidän seurakunnissa sielunhoito-opetusta maallikoille. Aiheet
ovat erilaisia, mutta kaikkia yhdistää tavalla tai toisella yksi punainen lanka:
rakkaus. Yhteisiä keskusteluja sävyttää usein koettu rakkauden puute ja sen
kaipuu.
Rakkaus on oleellinen osa kristillistä uskoa ja Raamatun sanomaa.
Miten ilmenee tuo rakkaus, joka ”annetaan pois”?
•

Se ilmenee siinä, että kohtaamme toisen ihmisen rakkaudellisesti.
Emme syytä ja tuomitse häntä mielessämme. Moni ihmissuhde särkyy syyttelyn vuoksi. Lähimmäistä on hyvä kuunnella keskittyneesti. Osoittaa häntä kohtaan empatiaa ja arvostusta.
Pyrkiä siihen, että lähimmäisellä olisivat asiat hyvin.

•

Toiseksi lähimmäistä on autettava ymmärtämään, että hän on Jumalan rakastama.
Miten siihen kykenemme, emmehän aina itsekään koe, että Jumala rakastaa minua?
Jumalan rakkauden oppii tuntemaan hänen sielunhoidossaan. Tähän sielunhoitoon kuuluu
kuunteleminen ja puhuminen aivan niin kuin ihmisten välisessä auttamisessa. A ja O on pysähtyä kuuntelemaan, mitä Jumalalla on Sanassaan meille sanottavaa. Hän lupaa meille suuria lahjoja. Jumala on olemukseltaan antaja. Suurin lahja on se, että hän antoi Poikansa syntiemme sovittajaksi.
”Jumala rakastaa sinua” on lause, joka saattaa tuntua fraasilta. Mutta tämä tosiasia on elämän varsinainen perusta. Jumalan rakkauden vuoksi voi vapautua syyllisyydestä. Hänen
rakkautensa kohteena oleminen vaikuttaa itsetuntoon ja koko elämään tervehdyttävästi.

•

Kolmanneksi pyrimme johdattamaan toista ihmistä rakkauteen.
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Jeesus ohjeisti aikansa ihmisiä: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Itsekeskeinen ihminen on onneton, toisia rakastava saa sivutuotteena onnellisuutta. Niinpä yritämme ohjata lähimmäistämme pois pyörimästä oman itsensä ympärillä ja pyrkiä tähän
myös omassa elämässämme. Rakastaminen on palvelemista, toisen tarpeiden huomioonottamista ja toisen asemaan asettumista. Jumalan rakastaminen on kiittämistä hänen lahjoistaan. Tässä on suunta hyvälle elämälle.
Arjen sielunhoitoa on, että otamme vastaan rakkautta ja annamme sitä eteenpäin. Rakkaus on suuri
sana, mutta käytännössä se toteutuu pienin askelin.
Pieni poika antoi Jeesukselle viisi leipää ja kaksi kalaa. Vaatimaton anti siunaantui niin että tuhansien tarpeet tulivat tyydytetyiksi.
Entä jos emme kykene rakastamaan? Ja emmehän me kykene! Luonnostaan sydämemme on kylmä
ja välinpitämätön. Avain on siinä, että me, jotka emme ole ansainneet rakkautta, saamme armosta
ottaa vastaan Jumalan moninaista hyvyyttä. Kiitollisuus tästä muuttaa sydämen väistämättä.
Nuori nainen työskenteli vaikeavammaisten lasten osastolla. Työ tuntui vastenmieliseltä. Lopulta
hän lähti pois työpaikasta. Lähdön jälkeen hän jäi miettimään, miten paljon aihetta hänellä oli kiittää omasta terveydestään. Hän kiitti Jumalaa rukouksissaan. Sitten hän ymmärsi, että hän voi kiittää
myös teoillaan. Hän hakeutui uudelleen samalle osastolle. Kestäisikö hän tällä kertaa? Kiitollisuus
antoi voiman. Vammaiset lapset tulivat rakkaiksi.
MJ

INFOA
•

Sähköposti- ja internetosoitteemme ovat muuttuneet. Tässä uusi nettiosoite:

www.akasia.fi

•

Palasimme kiitollisina Etelä-Saksan matkaltamme (18.-25.9.) 34:n hengen ryhmän kanssa.
Kuvia Saksan matkasta on tulossa Akasia-säätiön kotisivulle lokakuun puolivälissä.

•

Radio-ohjelma Lähimmäisen lähellä Radio Deissä jatkuu joka kuukauden ensimmäisenä
lauantaina klo 19.00. Seuraavat ohjelmat lähetetään näin ollen 6.11. ja 4.12. Vanhoja ohjelmia voi kuunnella internetsivuillamme kohdassa ”Radio-ohjelmat”.

•

Kännykkäkolehti ja lahjoitustili: Soittamalla numeroon 0600-91898 tuet Akasia-säätiön
opetus-, julistus- ja sielunhoitotyötä 10,10 eurolla.
Jos haluat antaa lahjan työllemme pankin kautta, tilinumero on 800016-71257633 ja viitenumero 1009. Kiitos tuestasi, se tulee tarpeeseen!
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TOIVONLINNA
Toivonlinna on Suomen Adventtikirkon kristillinen yhteiskoulu Piikkiössä. Sain kutsun pitää Elämyksiä Raamatusta koulun yläasteelle ja lukiolle, yhteensä 110:lle oppilaalle. Koulu on sisäoppilaitos ja sijaitsee meren äärellä suurella kauniilla tontilla, jonka puutarha on täynnä ikivanhoja paksurunkoisia omenapuita. Paikka oli minulle ennestään tuttu, sillä olin täällä muutama vuosi sitten naistentapahtumassa. Nyt yksi noista naisista, vanhempainneuvoston puheenjohtaja, järjesti kouluvierailun.
Panimme paikalla työskentelevien ”sivarien” kanssa juhlasalin tuolit paikoilleen. Yli sata nuorta on
iso joukko ja tunsin pientä jännitystä, malttaisivatko he kuunnella. Saisinko heidät kiinnostumaan
Kain ja Abel -kertomuksesta, jota tosin käsittelin vauhdikkaasti pallomeripalloja käyttäen. Yllätys
oli suuri kun yksikään ei häirinnyt. Päinvastoin! Edessäni istui motivoitunut joukko hienoja nuoria.
Mieleeni iskostui kuva muutamasta pojasta, jotka kuuntelivat erityisen tarkkaavaisesti istuen tuoleillaan hievahtamatta. Ja miten ajankohtainen tuo ikivanha kertomus onkaan. Viha ja murha on
puhuttanut koululaisia Jokelan ja Kauhajoen jälkeen. Halusin kertoa heille rakentavammista vaihtoehdoista selviytyä vihan tunteiden kanssa. Uskon että musta pallo, joka kuvasi vihaa, jäi kaikille
mieleen. Ja varmasti myös resepti, että tätä palloa ei saa piilottaa. Se on näytettävä luotettavalle
ihmiselle ja Jumalalle. Asioista on puhuttava. Silloin toteutuu se, että Jumala on toivomme ja linnamme vaikka vaikeat tunteet joskus jylläävätkin.
MJ

Toivonlinnan oppilaita Elämyksiä Raamatusta -tilaisuudessa syyskuussa 2010

Toivotamme siunausta syksyynne!
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SYKSYN TILAISUUKSIA
9.-10.10.
11.10.
15.10.
18.10.
23.10.
25.10.
27.10.
30.10.
31.10.
2.11.
5.11.
7.11.
19.11.
19.-20.11.
29.11.
1.12.

Kiteen ev.lut. srk., helluntaiseurakunta ja vapaaseurakunta, 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., raamattuluento Suoraman seurakuntakeskuksessa klo 18.00, RL
Kempeleen srk., Elämyksiä Raamatusta Naisten iltapäivässä klo 15 ja ”Että jaksaisin”
-illassa klo 18 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa, MJ
Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Sana soi -ilta klo 19, RL
Espoo, Kalajärven kappeli, Elämyksiä Raamatusta Sanan ja rukouksen illassa klo
18.30, MJ
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
Lohja, Vivamo, Naisten ilta klo 18.30, RL

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

