Kauniaisissa helmikuussa 2014

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Luin lukiossa venäjää. Yhtenä vuonna teimme luokkaretken
Leningradiin. Joukossa oli muutama uskovainen tyttö, ja me
lähdimme eräänä iltana omille teillemme. Olimme jostain
saaneet maanalaisen seurakunnan osoitteen. Halusimme sinne.
Ojensimme taksikuskille osoitelappusen. Kaupunki jäi taakse
ja katselimme pelokkaina toisiamme. Mihin meitä viedään?
Jalmari Laurikkala
Sitten auto pysähtyi hiljaisen tien laitaan. Toden totta, täällä
se oli – seurakunta, jonka elämästä olimme paljon kuulleet. Paikalla oli muitakin suomalaisia, joille
Laura-niminen tyttö tulkitsi puheet suomeksi. Illan päätyttyä hän tuli kanssamme hotelliin ja vietimme yhdessä mieliin painuneen illan.
Kohtasin Lauran seuraavan kerran Vivamon naistenpäivillä pari vuotta sitten. Laura toimii nykyään
miehensä Hannu Haukan kanssa Keravalla IRR-TV:ssä, joka on medialähetykseen erikoistunut lähetysjärjestö. Sen valtakunnallinen TV-kanava, Alfa, näkyy nykyään suurimmassa osassa Suomea.
Muistelimme ensimmäistä tapaamistamme. Sitten puhe kääntyi Inkerin suomalaisiin, joita Laurakin
on. Kerroin hänelle, että heistä puhuttiin paljon äitini kotitalossa Länsi-Suomessa. Se oli ollut sukupolvea aikaisemmin Inkerin kirkon piispan, Jalmari Laurikkalan lapsuudenkoti. Hän oli äitini setä.
Työssään Inkerinmaalla mies joutui Stalinin vainojen kohteeksi. Hänet yritettiin savustaa ulos
maasta tehokkaasti rakennetulla urkintajärjestelmällä, panetteluilla ja murhayrityksillä. Laurikkala
olisi voinut lähteä pois Inkeristä niin kuin muut papit tekivät, mutta ei lähtenyt. Hän rakasti inkeriläisiä ja halusi kärsiä heidän kanssaan. Hänestä tuli Inkerin kristikansan mielessä eräänlainen ikoni:
”Niin kauan kuin Laurikkala on Inkerissä, niin kauan meillä on toivoa.”
Lauralle ei miestä tarvinnut esitellä, sillä Laurikkalasta inkeriläiset puhuvat yhä tänä päivänä. Mitä
pitemmälle juttutuokiomme eteni, sitä enemmän vakuutuimme siitä, että piispan vaiherikas ja poikkeuksellinen elämä pitäisi jollain tavoin saada julkisuuteen, se varmasti siunaisi monia.
”Luuletko, että IRR-TV:ssä voitaisiin tehdä jotain? Teillähän on elokuvatuotantoa.” Kysymykseeni
Laura totesi: ”Itse asiassa minä olen aina haaveillut, että voisin tehdä tästä miehestä dokumenttielokuvan.” Tällä välin elokuvahanke on saanut työryhmän, ohjaajan ja käsikirjoittajan.
Toisinaan kun olen tullut työryhmän palavereista kotiin, olen ajatellut, että Jalmarin elämässä oli
jotain samaa kuin erään uskovaisen tytön elämässä, joka oli saanut pääroolin kesäteatterin näytelmässä. Ensinäytös meni loistavasti. Sen päätyttyä eräs mies kulissien takaa tuli tyttöä kiittämään.
Kävi ilmi, että mies oli draaman käsikirjoittaja. ”Olen nähnyt tämän näytelmän esityksiä jo monta
kertaa”, mies totesi, ”mutta vasta sinä toteutit sen unelman, joka minulla sen sankarittarelle on aina
ollut mielessä.”
Tyttö häkeltyi. Sitten hän sanoi: ”Jotain samaa toivoisin saavani kuulla kerran elämäni draaman
päätyttyä. Kun viimeinen näytös on viety loppuun, silloinhan kulissien takaa luokseni tulee Käsikirjoittaja, Jumala, joka minut loi. Se vasta jotakin olisi, jos kuulisin hänen silloin sanovan: ”Sinä toteutit sen unelman, joka minulla on aina ollut sinun elämääsi varten.”

Piispa Laurikkala sai merkittävän roolin elämän suuressa draamassa. Itse kullakin meistä on oma
roolinsa. Jumala on luvannut johtaa meitä niin, että hänen hyvä suunnitelmansa saisi siinä toteutua:
”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua.
Älä lannistu, älä pelkää” (5. Moos. 31:8).
RL

VÄLÄHDYKSIÄ MATKOILTA
Vuosi on alkanut täyteläisten viikonloppujen sarjalla. Olemme olleet liikkeellä välillä yksin, välillä
kaksin. Kiitollisina olemme palanneet kotiin, sillä väkeä on ollut liikkeellä runsaasti ja on tuntunut
siltä, että siemen on pudonnut hyvään maahan.
Heinäveden seurakunnassa järjestettiin naistenpäivät ensimmäistä kertaa moneen vuoteen ystäväkirjeitämme saavan seurakuntalaisen aloitteesta. Se kannatti, sanoivat järjestäjät. Luostaripitäjän
paikallislehti oli tietysti kiinnostunut entisistä nunnista ja teki meistä haastattelun.
Länsi-Suomen Jurvassa kokoonnuttiin vapaaehtoisten kiitosjuhlaan. Marianne haluttiin paikalle
pitämään Elämyksiä Raamatusta. Teki vaikutuksen, että pienellä paikkakunnalla oli paikalla 60
vapaaehtoistyöntekijää, joista jokainen kantaa vastuuta seurakunnassa, kuka mistäkin.
Savonlinnassa oli yhtaikaa naisten- ja miestenpäivät eri seurakuntataloissa. Täällä päiville on pitkät
perinteet aina sodan jälkeisistä ajoista asti.
Kuopiossa meidät oli kutsuttu NNKY:n järjestämään raamattupäivään. Lisäksi Riitta saarnasi
Männistön kirkossa. Erityinen ilo olivat ne parikymmentä rippikoululaista, jotka saivat matkaansa
hyviä eväitä saarnasta ja sen elämänläheisistä esimerkeistä.
MJ
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Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Sielunhoitotyön opintopäivät, RL, MJ (ohjelma: www.sro.fi kohdassa Raamattuopisto / Tulevat kurssit ja tapahtumat)
Lapinjärven srk., saarna ja päivätilaisuus Kinkereiden merkeissä, RL, MJ
Myrskylän srk., Seurakuntakerho klo 13.00, RL
Luumäen srk., Naistenpäivä, saarna ja päivätilaisuus, RL
Sääksmäen srk., Elämyksiä Raamatusta klo 14, MJ
Ruotsi, Trollhättan, seurakuntatapahtuma Ruotsin suomalaisille, RL
Vuokatti, Vuokatinranta, Sielunhoitopäivät, MJ (ohjelma: www.sro.fi kohdassa Vuokatinranta / Tapahtumat)
Miehikkälän kappelisrk., la Naistenpäivä, su saarna, RL
Espoo, Elämyksiä Raamatusta Suvelan kappelissa Kirstinpiha 3 klo 17.00, MJ
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL
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