Kauniaisissa huhtikuussa 2013
Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Sielunhoidon kurssilla eteen tuli hankala kysymys:
”Miten Jumala voi olla hyvä, kun maailmassa on niin
paljon pahaa?” Kuka ei olisi takonut päätä seinään
tätä kysymystä miettiessä? Uutiset maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kärsimyksestä ovat monelle este uskoa Jumalaan.
Eräs kapinahenkinen mies purki pahaa mieltään tutulle vihkipapille heidän tavatessaan kadulla.
”En usko sellaiseen Jumalaan, joka sallii, että nuori ihminen syrjäytyy ja alkaa käyttää huumeita.
Jos Jumala olisi rakkaus, hän tekisi jotain tällaisten ihmisten auttamiseksi. En voi uskoa Jumalaan,
joka sallii työpaikkakiusaamisen, lasten hyväksikäytön tai perheväkivallan.”
Papilta katosivat sanat, mitä ihmettä vastata moiseen. Siinä samassa heidän ohitseen kulki mies,
jonka hiukset roikkuivat rasvaisina hartioilla ja jonka parta oli pitkä ja hoitamaton. Pappi loi katseen
keskustelukumppaniinsa. ”Kuule, muistanko oikein, että sinä olet parturi?” Mies nyökkäsi ilahtuen.
Selvästi pappi arvosti hänen ammattiaan. ”Osaisitko sanoa minulle, miten hyvä, ammattitaitoinen
parturi voi sallia sen, että tuon näköinen mies asuu ja kulkee näillä kulmilla noin epäsiistin näköisenä?”
Nyt parturin tunteet kuumenivat. ”Et kai syytä minua siitä, että mies on siivottoman näköinen? Voin
vakuuttaa sinulle, ettei hän koskaan ole astunut jalallaankaan parturiliikkeeseeni. Jos hän olisi tullut,
olisin alta aikayksikön saanut hänet näyttämään vaikka gentlemannilta.”
Pappi katseli keskustelukumppaniaan ystävällisesti. ”Mitä ajattelet, pitäisiköhän meidän lopettaa
Jumalan syyttäminen siitä, että hän sallii ihmisten kulkea omia pahoja teitään? Hän kutsuu kaikkia
meitä luokseen ja haluaa pelastaa meidät pahan vallasta. Mutta on valitettavan paljon ihmisiä, jotka
eivät halua tulla Jumalan luo. He kieltäytyvät vastaanottamasta häneltä apua.”
Parturi ei enää vastannut. Hänelle tuli kiire pois paikalta. Ei hän halunnut tällaista kysymyksenasettelua.
Aurinko heitti viimeisiä säteitään taivaalle kun pappi suuntasi kulkunsa kastekotiin. Kun toimituksen jälkeen juotiin juhlakahveja, papin ajatukset menivät vielä parturin kanssa käytyyn keskusteluun. Hiljaa itsekseen hän mietti: Miten oikeastaan on selitettävissä tämä herkkä hetki tässä kodissa? Ellei hyvää Jumalaa olisi, ei meillä olisi kasteen lahjaa eikä evankeliumin hyvää. Ilman Jumalaa
meillä ei olisi tätä upeaa auringonlaskua, ei äidin rakkautta, ei kodissa kuultua kaunista musiikkia.
Ilman Jumalan todellisuutta ei voi selittää syvää omantunnon rauhaa. Ei myöskään iloa siitä, että
pahasti tulehtunut ihmissuhde eheytyy. Tällaisen todistajana pappi oli saanut olla. Puhumattakaan
kaikesta ihmeellisestä kehityksestä ihmiskunnan historiassa, jonka ansiosta emme elä enää kivikaudella, vaan tässäkin kodissa on paljon uusimman tekniikan suomaa hyvää.
Pahan ongelma on suuri, mutta hyvän mysteeri jää kokonaan ratkaisematta, ellemme usko hyvään,
meitä rakastavaan Jumalaan.
MJ

TYÖSSÄ KOETTUA
Ilon aiheita on työssämme tänä talvena ollut monia. Tässä niistä joitakin:











Sielunhoitokurssilla Espoon Leppävaarassa oli 50 osanottajaa. Enemmänkin oli tulijoita,
mutta tila ei antanut myöten. Olemme kiitollisia seurakunnan iäkkäälle vapaaehtoiselle,
jonka sitkeyden ansiosta kurssi tuli seurakunnan ohjelmaan. Kuulijat olivat motivoituneita,
kynät sauhusivat ja keskusteluaika loppui aina kesken. Päivä jäi hyvään mieleen.
Eräillä syntymäpäivillä tapasimme henkilön, jonka kautta avautui ovi Someron seurakuntaan. Myös Kärkölän seurakuntaan pyydettiin ensivisiitille. Koko papisto (2!) oli mukana
Elämyksiä Raamatusta -päivässä. Huhtikuun lopussa on tulossa tämän talven kolmas uusi
paikkakunta: Lapinlahti.
Marianpäivänä moni seurakunta järjestää erityisohjelmaa ja silloin olemme aina menossa.
Tänä vuonna Riitta oli Porissa ja Marianne Savitaipaleella. Savitaipaleen seurakunnassa
vietettiin perinteisiä naistenpäiviä 2-päiväisenä juhlaviikonloppuna. Ei voinut kuin ihmetellä sitä naisten määrää, joka pienellä paikkakunnalla tuli koolle ja joita hemmoteltiin Marttojen hyvillä antimilla ja salin kauniilla koristelulla. Messun ohella Elämyksiä Raamatusta
tarjosi hengenravintoa. Kasvot loistaen naiset hyvästelivät vieraansa.
Riitta kutsuttiin Kuhmoisten seurakuntaan naistenpäivään. Armon sanomasta kiitettiin ylitsevuotavasti.
Helmikuussa Riittaa pyydettiin saarnaamaan Vanhaan kirkkoon keskelle Helsinkiä.
Palmusunnuntaina köröttelimme autolla Imatralle, jossa vietettiin täyteläistä seurakuntatapahtumaa kirkossa ja seurakuntatalolla. Sairaalapappi oli kutsunut mukaan erityisesti hoitohenkilökuntaa.
Kiitämme Radioraamattupiiristä tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä. Riitta keskustelee Eero
Junkkaalan ja Aino Viitasen kanssa Johanneksen evankeliumista. Ohjelma on jo saanut suuren suosion ja laajan kuuntelijajoukon. Ihmiset antavat palautetta muun muassa siitä, että
kuunnellessa saa uusia oivalluksia ja että keskustelijoilla vaikuttaa olevan niin mukavaa yhdessä.

TULEVIA TILAISUUKSIA
13.-14.4.
19.-20.4.
20.4.
22.4.
18.5.
2.6.

Vuokatti, Vuokatinranta, Naistenpäivät, RL (koko ohjelma:www.vuokatinranta.fi)
Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, opetusta sielunhoidon linjalla, MJ
Lapinlahden srk., Naisten aamukahvitilaisuus seurakuntasalissa alk. klo 10, RL
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL
Vihdin srk., raamattuluentoja ja Elämyksiä Raamatusta klo 14.00-17.30, RL, MJ
Helsingin Kansanlähetys, F5-jumalanpalvelus, Hotelli Arthur, Vuorikatu 17 klo 16,
saarna RL

Tervehdimme lämpimästi teitä jokaista ja kiitämme teitä työmme tukemisesta ja esirukouksistanne!

Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790, RL: 050 300 1616,
MJ: 050 354 3241, etunimi.sukunimi@akasia.fi, www.akasia.fi,
Pankki: FI04 8000 1671 2576 33 (Danske Bank). Lahjoitusten viitenumero: 1009.
Kännykkäkolehti: Soittamalla numeroon 0600 91 898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,10 eurolla (+pvm)

Rahankeräyslupa: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. POHA 2020/2012/4611 ajalle 25.02.2013-24.02.2015, myönnetty
25.02.2013. Varojen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyö vuosina 2013-2015.

