Kauniaisissa lokakuussa 2013

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Eräänä aamuna Alfred Nobel, ruotsalainen tiedemies,
istui lukemassa päivän lehteä. Hän ei ollut uskoa
silmiänsä, sillä lehdessä oli hänestä muistokirjoitus,
nekrologi. Siinä luki: ”Alfred Nobel muistetaan miehenä,
joka keksi dynamiitin. Hän löysi keinon, jolla mahdollisimman monia ihmisiä saadaan kerralla tapettua. Keksintönsä johdosta Nobel jätti jälkeensä miljoonaomaisuuden.”
Todellisuudessa Alfred Nobelin vanhempi veli oli kuollut,
joka ei ollut dynamiitin keksijä. Paikallinen lehti oli sotkenut
veljien nimet keskenään.

Kuva: Ritva Kosonen

Nekrologi säpsähdytti Alfredin perin pohjin. Näinkö jälkimaailma kerran muistelisi häntä? Mitä hän
voisi tehdä, että muisto olisi miellyttävämpi? Nämä mietteet johtivat Nobelin perustamaan nimellään tunnetun palkinnon, joiden saajat julkistetaan joka syksy lokakuussa.
Nyt tiedemies Nobelia muistellaan hyvällä – toisin kuin montaa muuta historian henkilöä. Yksi
näistä oli sotamarsalkka Grigori Potemkin itäisestä naapurimaastamme. Mies on jäänyt historiaan
Venäjän pääministerinä ja Katariina Suuren rakastajana.
Potemkin vähät välitti maineestaan. Tänään hänet muistetaan yhtenä Venäjän suurimmista huijareista. Hän pyysi keisarinnalta monen vuoden ajan rahaa, jotta voisi rakennuttaa uusia asuntoalueita
valloitetuille alueille. Hän sai rahat, mutta panikin kaiken omiin taskuihinsa. Hovissa hän väitti, että
rakennustyöt etenivät suunnitelmien mukaisesti.
Yllättäen keisarinna halusi matkustaa uusien alueiden halki Krimille. Silloin Potemkin määräsi, että
matkareitin varrelle tuli kiireesti pystyttää valtaisat kulissit, jotka esittävät kauniita taloja ja puutarhoja rähjäisen todellisuuden verhoksi.
Kun keisarilliset vaunut ajoivat upeiden julkisivujen ohi, Katariina ihasteli näkemäänsä. Potemkinin
helpotukseksi keisarinna ei astunut ulos vaunuista. Kulissien lumo vakuutti hänet täysin.
Sotamarsalkka muistetaan pahasta, tiedemies hyvästä. Myöhemmin Nobel perusteli tekemäänsä
lahjoitusta toteamalla: ”Jokaisella ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa omia muistosanojaan
ja kirjoittaa ne uusiksi niin kauan kun hän vielä elää.”
Kirkkovuoden loppu muistuttaa siitä, että elämämme päättyy ja meidän on tehtävä siitä tili. Mitä
minun nekrologissani silloin lukee? Mistä minut kerran muistetaan?
Kirkoissa ei vain esitetä vakavia kysymyksiä, siellä kerrotaan myös evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on ainoa, joka voi kirjoittaa ihmiselämän muistosanat uusiksi. Sen hän tekee antamalla vääryytemme, laiminlyöntimme ja pahuutemme anteeksi.

Ristin ryöväriä ei muistella hänen pahuutensa vuoksi, vaan siksi, että hän pyysi Jeesusta tekemään
viime hetkellä elämässään tuon ihmeellisen muutoksen: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän ei pyytänyt turhaan. Tänään ryöväri muistuttaa Jumalan ansaitsemattomasta armosta.
Armoaan Jeesus ei epää keneltäkään sitä pyytävältä.
RL

TIEN PÄÄLLÄ
Tämä syksy on tuonut automme kilometrimittariin pari tuhatta uutta kilometriä. Olemme ajelleet
niin itärajalla kuin lännessäkin, Pohjanmaan lakeuksilla.
Kiteellä evankelisluterilainen seurakunta ja vapaat suunnat järjestivät yhdessä tuumin viikonlopun,
jossa oli osanottajia kaikista näistä. Ohjelmassa oli sielunhoidon koulutusta maallikoille, Elämyksiä
Raamatusta, saarna ja Raamatun opetusta. Väsyneinä mutta kiitollisina matkasimme kotiinpäin.
Mieleeni jäi yhden osallistujan kommentti, joka sattumalta oli nähnyt lehdessä ilmoituksen viikonlopusta. Se alkoi kiinnostaa, vaikka hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, mitä tulisi kuulemaan. Kaiken jälkeen hän kiepsahti kaulaani kiitollisena ja totesi: ”Olen vähän häkeltynyt, olen ollut niin oikeassa paikassa etten ymmärrä sitä itsekään. Olen saanut täällä elämääni ratkaisevan avun.”
Tässä yhteydessä haluamme kiittää teitä, ystävät, tuestanne, jota työllemme olette osoittaneet niin
esirukouksin kuin työtämme taloudellisesti tukemalla. Sydämellinen kiitos!
Monista tapahtumista huolimatta säätiön talouteen on syksyn mittaan syntynyt vajetta. Jos jollakin
on mahdollisuus auttaa tilannetta, olemme kiitollisia.
RL

LOPPUSYKSYN TILAISUUDET
17.11.
23.-24.11.
24.11.
2.12.

Juva, seurakuntatapahtuma, RL, MJ
Kontiolahden srk., ”Naisten yö” leirikeskuksessa, RL
Helsingin Kansanlähetys, Filia-messu, Hotelli Arthurin juhlasali, Vuorikatu 17 klo
16.00, saarna RL
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL

Radioraamattupiiri Radio Deissä joka tiistai klo 18.30. Keskustelijoina Riitta Lemmetyinen ja
Erkki Jokinen, juontajana Aino Viitanen. Vanhat ohjelmat ovat kuultavissa netissä:
www.radioraamattupiiri.fi

Lämpimät terveisemme!
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