Kauniaisissa maaliskuussa 2012

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Mikä ihme minua vaivaa, mies mietti, kun mieleni tekee potkia omaa kissaa? Kun tulin lyöneeksi
työkaveria niin, että hänen silmänsä meni mustaksi, kun käytän alkoholia aivan liikaa?
Hän päätti ongelmineen mennä psykiatrin vastaanotolle. Tämä kuunteli ja analysoi kuulemaansa.
Miehen menneisyydestä näytti löytyvän syyt kielteiseen käyttäytymiseen.
Hänen ollessaan kolmen vanha isä piilotti legot komeroon. Se selittää, miksi mies nyt kärsii pakkomielteistä. Hänen ollessaan neljän vanha veljen kanssa oli riitaa. Se selittää, miksi tekee mieli
iskeä työkaveria nyrkillä. Hänen ollessaan viisi äiti kielsi kauppareissuilla koskemasta karkkihyllyyn. On ymmärrettävää, että hän nyt koskee liian usein viinapulloon.
Mies tunsi olonsa huojentuneeksi. Mikä elämässä meneekin pieleen, siihen on syypää joku muu
kuin hän.
Tarina muistuttaa jostain perin inhimillisestä. Ei ole helppo myöntää olevansa syyllinen. Olemme
mestareita selittämään asiat jonkun muun syyksi.
Yksitoista veljestä on pyrkimässä veljensä Joosefin vastaanotolle. Tällä on ollut kova nousu urallaan. Ennen sitä hän joutui veljiensä tappoyrityksen kohteeksi. Sitten he myivät hänet orjaksi Egyptiin. Siellä hän joutui vankilaan ja oli parikymmentä vuotta läheistensä unohtama. Mutta sen jälkeen
mikään ei voinut jarruttaa nousua. Hänestä tuli unien selittäjä, maa- ja metsätalousministeri ja
Egyptin kakkosmies.
Miten pieniksi nuo yksitoista tunsivatkaan itsensä kohdatessaan suuren veljensä uudelleen. Nyt oli
selityksen paikka.
Mitä jos alkaisi itkeskellä ja selittäisi menneet näin: ”Joosef, me sekosimme silloin kerran. Muistat
varmaan sen hirveän kuumuuden, jonka takia emme ajatelleet enää järkevästi.” Tai ehkä mieluummin näin: ”Joosef, me vaan leikittiin kidnappausta, kai ymmärrät, että poikien leikit voivat olla joskus rajuja. Sorry, ihan oikeasti.”
Vastaanotolla ei kuitenkaan kuulu tämänkaltaista. Siinä seisovilla on vain yksi tarve, he haluavat
pyytää anteeksi: Anna meille anteeksi meidän rikoksemme.
Nöyrtymistä ja anteeksipyytämistä veljet olivat pantanneet viimeiset parikymmentä vuotta ja laahanneet perässään syyllisyyden kivistä rekeä. Nyt helpotti suunnattomasti.
Anteeksipyyntö oli kuin alkuräjähdys perhettä ja koko sukua koskevalle siunatulle elämänmuutokselle. Ne sinetöidään vielä herkällä tavalla. Joosef kulkee veljen luota toiselle, halaa ja rutistaa. Sanoittakin on selvää, mitä hän sillä haluaa sanoa: Olet minulle yhä oma rakas veli! Miltä se liekään
itse kustakin tuntunut?
Tie Jumalan luo on samankaltainen. Kun armon sanoma koskettaa, tulee tarve tunnustaa Jumalalle
rikkomuksensa. Samassa yhteydessä saa kokea, että se Jeesus, jota minä kerran olin naulaamassa
ristille, sulkee minut syliinsä ja vakuuttaa: Olet minulle yhä rakas lapsi, kaikista synneistäsi ja irtiotoistasi huolimatta. Annan sinulle kaiken anteeksi.

Tätä tunnustamista ja nöyrtymistä voi myös pantata. Koin sen hiljakkoin eräässä tilaisuudessa, jossa
olin puhujana. Jumalan armosta oli juuri puhuttu ja laulettu. Eräs kuulija hyvästeli ja sanoi, ettei
ollut kyennyt ottamaan mitään kuullusta vastaan. Hänen elämästään ei löydy mitään armahdettavaa.
Katsoin häntä kysyvästi: Et siis koskaan ole tehnyt mitään väärää? Juuri niin, olin ymmärtänyt oikein.
Luokseni tuli toinenkin osallistuja ja kertoi olevansa ensimmäistä kertaa hengellisessä tilaisuudessa.
Täällä hän oli kokenut, että vaikka hänen elämästään löytyy paljon sellaista, joka kaduttaa, Jumala
rakastaa häntä silti. Silmät loistaen hän lähti ulos pimeään pakkasyöhön.
RL

* * *
Hyvät ystävämme, haluamme jakaa kanssanne kiitos- ja rukousaiheitamme:
• Kiitämme että Riitta on saanut syövän jälkitarkastuksissa puhtaat paperit. Kiitämme monista
siunatuista tapahtumista jotka ovat takana. Kiitos teille, tukijoillemme ja esirukoilijoillemme!
• Rukoilemme että meillä olisi aina tuore ja ihmisiä rohkaiseva sanoma tulevissa tilaisuuksissa.
Monen muun järjestön tavoin olemme sen varassa että lahjoitukset riittävät työn tarpeisiin.
20 vuotta olemme tehneet tätä työtä ja selvinneet. Rukoilemme että näin saisi olla edelleen.
Muistutamme että näiden kirjeiden saaminen ei edellytä taloudellista tukemista.
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