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Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Ranskalaisen psykiatrin luo tuli mies, joka kertoi
kärsivänsä raskasmielisyydestä. Elämä pyöri koko
ajan oman itsen ympärillä. Mitä pitäisi tehdä jotta
tulisi terveeksi ja onnelliseksi?
Psykiatrille juolahti mieleen Grimaldi-niminen nuori
taiteilija, joka piti yökerhoa Pariisissa. Hän kehotti
potilasta ottamaan yhteyttä häneen. Tämä oli onnistunut
luomaan itselleen loistavan uran. ”Yritä oppia häneltä,
miten elämässä voi onnistua ja pitää hauskaa, niin tulet
varmasti onnelliseksi.” Potilas loi alakuloisen katseen
lääkäriin ja huokaisi: ”Minä olen Grimaldi.”
Moni ajattelee, että rikkaus ja hauskanpito tuovat onnea.
Mutta onnelliseksi tekee pikemminkin se, että joku välittää
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minusta ja minä hänestä, että on mieluisaa tekemistä ja että elämässä on tulevaisuuden toivo. Joskus meillä ei ole näitäkään onnen airuita. Rakas ihminen otetaan pois. Ei ole mahdollisuutta tehdä
sitä mitä mielellään tekisi. Tulevaisuuskin saattaa näyttää synkältä.
Vanhan testamentin kuningas Salomo sanoi: ”Onni on sen, joka turvaa Herraan” (Snl. 16:20). Jumalaan turvaava ei ole heitteillä, vaikka inhimillinen onni häneltä puuttuisikin. Uskova ihminen
johdatetaan uusiin palvelutehtäviin ja hänelle osoitetaan ihmisiä joita rakastaa. Hän saa myös varmuuden, että Jumalan uskollinen käsi ei päästä häntä irti tulevaisuudessakaan.
Myöhemmätkin kuninkaalliset ovat tämän kokeneet. Ruotsin prinssi Oscar Bernadotte (k. 1953)
päätti kerran puheen näillä sanoilla:
”Joku saattaa luulla, että minun asemassani oleva ihminen on aina onnellinen, mutta asia ei ole näin.
Vaikka ihminen omistaisi kaiken mitä maailma tarjoaa, hän ei olisi vieläkään tyytyväinen. Sydän
kaipaa jotain vielä parempaa. Sen jälkeen kun Jeesus Kristus otti valtaansa sydämeni, ei minulla
enää ole ollut täyttymättömiä toiveita. Päämääräni on saada olla hänen rakkautensa todistaja sanoin
ja teoin. Haluan sanoa jokaiselle joka minua kuuntelee, että onnea on se kun saa palvella häntä.”
Itse muistan erään seurakuntalaisen, jonka sydämeen oli syttynyt halu palvella Jumalan valtakunnan
työssä. Hän kääntyi asiassa papin puoleen. Tämä kyseli mitä hän mielellään tekisi, mitkä olivat hänen lahjansa ja taipumuksensa. Seurakuntalainen ei heti osannut vastata ja sai papilta neuvoksi rukoilla seuraavan rukouksen: ”Herra, näytä minulle, minkälainen minä olen”. Kun pappi seuraavan
kerran tapasi hänet, hän ihmetteli miksi tuo ihminen oli niin masentuneen oloinen. ”Mitä on tapahtunut, mikä sinua painaa?”
”Tein niin kuin sanoit, rukoilin että Herra näyttäisi minulle minkälainen olen. Hän näytti minulle.
Siitä lähtien minulla on mennyt tosi huonosti. Voisin vajota häpeästä maan alle.”
Silloin pappi sanoi: ”Käänny uudelleen Jeesuksen puoleen ja pyydä: ’Näytä minulle, minkälainen
sinä olet!’”
Kun he seuraavan kerran tapasivat, seurakuntalainen lähestyi pappia silmät loistaen. ”No mitä nyt
on tapahtunut?” pappi kysyi.

”Tein niin kuin sanoit. Pyysin Jeesusta näyttämään minkälainen hän on. Hän teki sen, enkä ole sen
jälkeen voinut lakata kiittämästä. Nyt tiedän, mikä onni ja etuoikeus on saada palvella häntä. Olen
valmis mihin tahansa työhön missä minua tarvitaan.”
Apostoli Paavali pyytää Jumalalta, että hän näyttäisi saman asian myös meille:
”…että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton
on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti
herättäessään Kristuksen kuolleista” (Ef.1:18-20).
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KUULUMISIA
On onnea on saada palvella Jumalaa, samasta voimme mekin todistaa. Riitta on saanut valmiiksi
uuden kirjansa TÄMÄ ON SE PÄIVÄ - Tarinoita uskosta ja elämästä. Se jatkaa lahjakirjojen sarjaa sisältäen koskettavia kertomuksia ja kauniita värikuvia. Julkaisija on Perussanoma ja kirja tulee
markkinoille elokuun lopulla. Kirjan teko on antanut Riitalle mielekästä tekemistä ja sisältöä raskaiden solumyrkkyhoitojen väliviikkoina.
Riitta kiittää lämpimästi kaikkia jotka ovat muistaneet häntä rukouksin. Veriarvot ovat pysyneet
sen verran korkealla että hoitoja on voitu jatkaa. Olemme kiitollisia, jos edelleen jaksatte rukoilla,
että kaikki menisi hyvin loppuun saakka. Viimeinen hoitokerta on näillä näkymin 19.5.
Kevään seurakuntavierailut ovat olleet ilon aihe. Eräässä seurakunnassa huomioni kiinnittyi naiseen, joka oli niin surullisen näköinen. Ennen kuin lähdin pois, hän tuli juttelemaan. Tilaisuuden
aikana hänelle oli selvinnyt ”mistä kenkä puristaa”. Nyt kasvoja kaunisti iloinen hymy.
Toisella paikkakunnalla seurakunnan työntekijä iloitsi siitä, että kuulijat olivat saaneet kuulla selkeää evankeliumin sanomaa. Hän kertoi, että joukossa oli sellaisia, jotka eivät vielä koskaan ole sitä
kuulleet. Eräs osallistuja tuli kiittämään siitä, että jaksamme vielä tehdä tätä työtä. Toinen kiitti siitä, että oli saanut elämän leipää.
Kiitos elämän leivästä kuuluu Jumalalle. Ja me kiitämme teitä, ystävät, että ette ole tätä työtä unohtaneet, vaan teette sen lahjoillanne ja rukouksillanne mahdolliseksi. Lämpimästi kiitos!
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Teitä jokaista sydämellisesti tervehtien
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