Kauniaisissa kesäkuussa 2013

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Lapsuuteni kesien iloja oli ravustaminen. Kesämökkimme järvessä oli nimittäin jokirapuja. Jo pienenä opin, että rapu vaihtaa säännöllisesti kuorensa. Se kasvaa vain silloin kun kuori on joustava
eikä vielä kovettunut. Jos se ei pystyisi vaihtamaan kovaksi tullutta kuortaan, siitä tulisi ravulle
vankila ja lopulta ruumisarkku.
Kristityn elämästä löytyy yhtymäkohta tähän erikoiseen luontokappaleeseen. Meidänkin ympärillemme on saattanut kasvaa kova kuori. Aika-ajoin on hyvä tarkistaa, onko näin päässyt käymään.
Muistutamme rapua: voidaksemme kasvaa ja kehittyä, kuori on välillä heitettävä menemään.
Ehkä olemme kovettuneet joihinkin omiin tapoihin ja näkemyksiin. Emme enää huomaa että samalla olemme kovia lähimmäisiämme kohtaan. Edesmennyt sukulaiseni asui viimeiset vuotensa vanhainkodissa. Yhteisestä oleskelutilasta hän oli varannut itselleen määrätyn nojatuolin, ja jos joku
muu istahti sille, syntyi kovaääninen äläkkä. Lasten leikkipaikalta kuuluu sama vaativa huuto: ”Tää
on mun keinu!” ”Näin on meillä aina tehty” toruu vanhempi nuorempaa kovalla sävyllä. Mielipiteemmekin voi olla kivenkova: ”Näin olen asian ymmärtänyt, enkä voi olla väärässä”. Kuoremme
läpi ei kukaan pääse tunkeutumaan. Samalla olemme rakentaneet esteen uudistumiselle.
On virkistävää kohdata ihmisiä, jotka pystyvät ajattelemaan asioista uudella tavalla. Tunnen sellaisia, joilla on taito kyseenalaistaa omaa vanhaa ajatteluaan ja uskallusta jopa julkisesti tarttua erilaisiin pinttyneisiin käsityksiin. Tuntuu hyvältä kun joku rikkoo väärien käsitysten ja ennakkoluulojen
kuoria.
Itse olen oikea perusrapu, mutta olen arjessani myös joutunut tarkistamaan käsityksiäni. Jos olen
ollut valmis miettimään, voisiko jonkun asian kotona tai työssä tehdä myös eri tavalla kuin mitä
tähän asti olen tehnyt, on aina syntynyt hyvää jälkeä. On tullut parempi lopputulos tai helpotusta
arkeen. On hedelmällistä kuunnella avoimin sydämin toinen toisiamme.
Mariasisarena olin sisäistänyt lakihenkisen hengellisen oppirakennelman. Pitkässä kipeässä prosessissa tämä kuori murtui. Miten paljon hyvää siitä seurasikaan! Uudistus alkoi, kun uskalsin kyseenalaistaa vanhan kuoren eli luostarin kiveen hakatun ajattelutavan.
Kaikkia kuoria ei kuitenkaan ole tarpeellista vaihtaa. Tänä aikana monet kristityt luopuvat Raamatun arvomaailmasta ja omaksuvat mielipiteitä joita enemmistö kannattaa. Mutta uudistus ei tule ajan
hengen eikä muotitrendien kautta, ei omassa elämässämme eikä kirkossamme. Muutos ei tule ulkoa
vaan sisältä. Jumalan hyvät ajatukset ja sanat saavat aikaan kestävää uutta. Ne ovat luovuttamattomia. Muuten joudumme yhdestä vankilasta seuraavaan. Näin meitä Sanassa ohjataan: Älkää mukau-

tuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida,
mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä (Room.12:2).
Yhdestä kuoresta Jeesus kehottaa ihmistä luopuman. Hänen tulee luopua elämäntavasta, jossa Jeesuksella ei ole sijaa. Kun opetuslapset aikoinaan lähtivät seuraamaan Mestariaan, he joutuivat tilanteeseen, joka oli heille outo ja epävarman tuntuinen. Mutta se mikä oli menetys, muuttuikin voitoksi. He pääsivät osallisiksi jostain suuresta ja mielekkäästä, jonka rinnalla entinen oli kuin varjo
vaan. Näin käy tänäkin päivänä Jeesuksen seuraajille.
Kun ikää karttuu, ulkonainen kuoremme rypistyy, harmaantuu ja haurastuu. Huokailemme voimattomuuttamme. Mutta Raamattu sanoo, ettei ole syytä menettää rohkeuttaan: Sen tähden me emme
lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä (2. Kor.4:16). Tätä virkistävää uudistumista tapahtuu, kun hiljennymme Jumalamme eteen.
Jos tänä kesänä syöt rapuja, niin muista, että sen lisäksi että ne ovat herkullisia, ne puhuvat tärkeistä
asioista. Ota vastaan ravun haaste sisäiseen uudistumiseen!
MJ
* * *
Samalla kun toivotamme teille, ystävämme, hyvää kesää, haluamme kiittää kaikesta siitä hyvästä,
mikä kauttanne on tullut meidän ja työmme osaksi. Moni on kertonut rukoilevansa puolestamme.
Kiitos siitä! Kiitos kun olette tukeneet työtämme lahjoillanne pankin tai kännykkäkolehdin kautta.
Koemme että meitä kantavat paitsi Iankaikkiset käsivarret, myös teidän käsivartenne.
Jäämme juhannuksesta kesälomalle. Se on odotettu ja meille myös sopiva loma-ajankohta, sillä seurakunnat eivät kutsu vierailijoita keskikesällä. Kesällä säätiön talous joutuu aina koetukselle. Kiitos jos saamme jättää asian sydämellenne!
Elokuun lopussa ilmestyy seuraava ystäväkirje. Siinä on lista syksyn tilaisuuksista. Ennen sitä ne
löytyvät kotisivultamme www.akasia.fi kohdasta ”Tulevat tilaisuudet”.
Syyskuun alussa lähdemme ryhmän kanssa Kroatian matkalle. Iloksemme matka sai suuren suosion ja meitä on yhteensä 45 matkalaista.
Radioraamattupiiri on kesätauolla ja alkaa taas tiistaina 3.9. klo 18.30. Radio Deissä. Silloin käsitellään Apostolien tekoja.
Kun luostarin muurit murtuvat -kirjan kuudes, uudistettu painos on nyt ilmestynyt. Tilausosoite:
Perussanoma, puh. (09)5123 9120, tilauspalvelu@perussanoma.fi. Hinta 29,- €.

Vielä kerran: hyvää, siunattua ja virkistävää kesää teille kaikille!

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.
Etusivun kuva: Ritva Kosonen.

