Kauniaisissa toukokuussa 2013

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Kouluissa valmistaudutaan päätösjuhliin. Joskus
juhlapuhujaksi kutsutaan joku koulun entinen
oppilas, josta on tullut merkittävä yhteiskunnallinen
vaikuttaja. Näin kävi eräässä amerikkalaisessa koulussa, jonka oppilaat tulivat suurkaupungin köyhälistökorttelista. 61 oppilasta oli suorittanut loppuun yläasteen. Tilastot tiesivät, että vain muutama
prosentti koulun oppilaista saa lukion käytyä loppuun, ani harva selviää korkeakouluun.
Nyt nimekkäältä suurliikemieheltä oli pyydetty juhlapuhe, jolla toivottiin olevan vaikutusta oppilaisiin. Jospa hänen esimerkkinsä ja vetoomuksensa saisi tilastojen luvut näyttämään valoisammilta.
Mistä ja miten puhua? – liikemies pyöritteli erilaisia vaihtoehtoja päässään. Puhuako siitä, että koulunkäynti on elintärkeää ja että jokaisen on tehtävä töitä sen eteen ja oltava kurinalainen?
Ajatus ei tyydyttänyt. Liikemies tiesi tämänkaltaisen vetoomuksen kumisevan onttoutta. Näiltä nuorilta puuttui usko tulevaisuuteen. Köyhyys toi näköalattomuuteen oman lisänsä.
Vähän ennen päättäjäisiä liikemies tiesi, miten toimia. Kun tilaisuudessa tuli hänen vuoronsa, juhlapuhetta ei kuulunutkaan. Sen sijaan hän antoi juhlallisen lupauksen. Mies lupasi rahoittaa jokaisen
oppilaan lukioajan ja korkeakouluopinnot. Sitä varten hän oli ennen juhlaa perustanut säätiön, josta
kaikki kulut maksettaisi. Oppilaat eivät olleet uskoa korviaan.
Muutaman vuoden kuluttua nuo kaikki 61 yläasteen suorittanutta oppilasta olivat käyneet myös
lukion. Heidän todistuksensa olivat koulun parhaimmistoa. 58 oppilasta pääsi opiskelemaan eri korkeakouluihin.
Mitä heille oli tapahtunut? He olivat saaneet rohkaisevan näköalan. Sen sijaan, että koulun päättäjäisissä olisi sanottu: ”Jos teet lujasti töitä, järjestän sinulle rahoituksen”, he saivatkin kuulla: ”Sinun koulutuksesi on jo maksettu. Se on lahja sinulle, ei palkka onnistumisestasi.” Tieto antoi siivet
opiskelulle.
Jostain samasta on kyse, kun hengellisellä kielellä puhutaan laista ja evankeliumista.
Jumala olisi voinut lähestyä meitä sanomalla: ”Jos täytät lakini, teet kovasti töitä, elät kurinalaisesti
ja voitat itsessäsi olevan pahan, minä lupaan sinulle osallisuuden taivaan valtakunnasta.”
Mutta kaiken hyvän Antaja sanookin: ”Koska rakastan sinua, vastaan itse kaikista kustannuksista.
Minä turvaan sinun tulevaisuutesi, teen sinut Jeesuksen tähden osalliseksi iankaikkisesta elämästä.
Saat sen ilman velvoitteita, lahjana.” Tämä on armoa.
Aikanaan Mariasisarena usko tulevaisuuteen pimeni monta kertaa. Jumalan laki oli luostarin julistuksessa vahvasti läsnä. Alinomaa sisar sai kuulla: ”Jos elät Jeesuksen esimerkkiä noudattaen, olet
kurinalainen ja voitat syntisi, voit päästä kerran taivaaseen.” Evankeliumin ääni ei koskaan päässyt
esille. Lain ja evankeliumin välistä eroa ei talossa tunnettu.

Vasta vuosia myöhemmin ollessamme Mariannen kanssa sisarkunnan ulkomaisessa työssä asia alkoi kirkastua. Siinä missä lain vaatimus tukki suumme Jumalan edessä, evankeliumi alkoi avata sitä
ylistämään Jumalaa. Siinä missä laki sanoi: ”Tee näin, niin saat elää”, evankeliumi sanoi: ”Usko
Herraan Jeesukseen, niin saat elää.”
Erottuamme sisarkunnasta kirjoitimme kirjan tästä kamppailusta ja elämästä luostarissa:
Marianne Jansson & Riitta Lemmetyinen, Kun luostarin muurit murtuvat. Kirja on ollut kauan
loppuunmyyty. Kesäkuun alussa siitä ilmestyy uusi, kuudes painos. Olemme kirjoittaneet siihen
kaksi uutta lukua, sillä monesti meiltä on kysytty, mitä on tapahtunut sen jälkeen kun kirja 15 vuotta sitten ilmestyi ensimmäisen kerran. Murtuivatko muurit?
RL
•

Kun luostarin muurit murtuvat -kirjan on kustantanut Perussanoma. Sitä voi tilata suoraan
kustantajalta:
Perussanoma Oy, PL 15, 02701 Kauniainen, puh. (09) 5123 9120, tilauspalvelu@perussanoma.fi Hinta 29,- €.

•

Suosittelemme myös kevään juhlia varten Riitta Lemmetyisen lahjakirjaa Tämä on se päivä.
Tarinoita uskosta ja elämästä. Tarinoissa evankeliumi on esillä lämpimässä ja helppolukuisessa muodossa. Kirja soveltuukin kenelle tahansa, nuorille ja iäkkäämmille. Upeat kuvat
kaunistavat kirjaa. Kustantaja Perussanoma. Hinta 19,90 €.

Kiitos teille, ystävämme, kun kuljette rinnallamme tukien tätä Jumalan valtakunnan työsarkaa.
Kiitämme Jumalaa teistä ja muistamme teitä rukouksin.
Kiitämme myös siitä, että olemme saaneet olla terveitä. Riitta on saanut syöpätarkastuksissa jokaisella tutkimuskerralla puhtaat paperit. Se on suurta Jumalan lahjaa eikä mikään itsestäänselvyys.
Kiitämme siitä, että meille on uskottu tällainen työ, joka antaa elämäämme paljon iloa ja mielekkyyttä. Kun katsomme taaksepäin kulunutta syys- ja talvikautta, voimme vain kiittää. Saimme
ruokkia monia ihmisiä evankeliumin hyvällä. Saimme itse jokapäiväisen leivän. Ja ensi syksyn ja
kevään kalenteri on hyvää vauhtia täyttymässä pyynnöillä seurakunnista eri puolilla maata.
Teitä jokaista siunaten,

PS 1) Pääkäupunkiseutulaiset! Sunnuntaina 2.6. klo 16 voitte osallistua jumalanpalvelukseen, jossa
Riitta Lemmetyinen saarnaa: Helsingin Kansanlähetyksen F5-messu, Hotelli Arthurin juhlasali,
Vuorikatu 17, Helsinki.
PS 2) Haluatko meiltä postikirjeen sijaan mieluummin sähköpostikirjeen? Ilmoita siinä tapauksessa
siitä meille. Ilmoita myös, jos et enää halua kirjeitämme.
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