Kauniaisissa huhtikuussa 2014

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Krimin niemimaan tienoilla on ollut levotonta ennenkin.
Keskiajalla läheisillä Kaukasuksen vuorilla heimot olivat
usein sodassa keskenään. Yksi niistä oli omana aikanaan
ylivoimainen. Se johtui taitavasta sotapäälliköstä, Schemilistä.
Hänelle annettiin lisänimeksi Oikeudenmukainen, sillä sellainen hän oli. Hänen sanaansa saattoi aina luottaa.
Kerran Schemil antoi sotilaille pari lepopäivää. Nämä pystyttivät
telttoja laaksoon, lauleskelivat keskenään ja pelastivat pelejä.
Kuva: Aarne Laasonen
Kesken kaiken tapahtui jotain yllättävää. Yksi sotilaista tuli kertomaan, että häneltä oli varastettu arvokas sormus, sotasaalis.
Heti perään toinen huomasi, että häneltä oli viety pikari. Kolmannelta oli hävinnyt kaulaketju. Oliko
veli varastanut veljeltä? Sotilaat katselivat epäluuloisina toisiaan. Tuntui kuin synkkä ukkospilvi
olisi levinnyt telttakylään.
Tämä oli sotapäällikölle liikaa. Hän kuulutti leirissä: ”Se joka saadaan kiinni varkaudesta, joutuu
ruoskittavaksi.” Tuon ajan ruoskinta oli niin rajua, että moni menetti henkensä tai vammautui pysyvästi.
Parin päivän päästä varas oli jälleen ollut liikkeellä. Nyt yksi sotilas määrättiin tarkastamaan kaikki
teltat. Varas löytyi! Sotilaat huokasivat helpotuksesta. Kuka hän oli? Sotapäällikkö Schemilin äiti.
Tiedon myötä helpotus vaihtui kauhuksi. Kaikki tiesivät, että Schemil rakasti äitiään yli kaiken. Hän
otti tämän mukaan sotaretkille ja pystytti hänelle teltan oman telttansa viereen. Mitä nyt tapahtuisi?
Seuraavana yönä teltoissa ei nukuttu. Sotilaat keskustelivat kiivaasti syntyneestä tilanteesta. Toiset
olivat sitä mieltä, että sotapäällikkö tietenkin armahtaa äitinsä, olihan hän hänelle niin rakas. Toiset
sanoivat, että sitä Schemil ei voi tehdä. Oikeudenmukaisuuden tähden hänen on pakko rangaista
äitiään. Jos hän nyt toimii omia sanojansa vastaan, kuka luottaa häneen jatkossa.
Voittaako rakkaus vai oikeudenmukaisuus? Siitä oli kaikki kiinni.
Seuraavana aamuna torvensoitto kokosi joukot. Sotapäällikkö tuli teltastaan kalpeana. Toisesta teltasta miehet raahasivat hänen äitinsä ruoskintapaalulle kahleisiin sidottuna. Schemil Oikeudenmukainen lausui ääni vavahtaen: ”Rikollinen on löytynyt ja rangaistus pannaan täytäntöön. Mutta
ruoskinnan kohde ei ole äitini. Se olen minä.”
Arvostettu sotapäällikkö sidottiin paaluun ja ruoskittiin julmasti. Hänet kannettiin verisenä pois
paikalta. Ylin tuomari otti itse syyllisyyden kannettavakseen. Näin toteutuivat molemmat, niin oikeudenmukaisuus kuin rakkauskin.
Puhutteleva kertomus luo häivähdyksenomaisesti valoa Pitkäperjantain tapahtumille. Silloin Jeesus
ruoskittiin ja naulittiin ristille. Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen. Hän ei voi katsoa ihmisen

pahuutta läpi sormien. Vääryys vaatii sille kuuluvan rangaistuksen. Mutta minä ja sinä, joille rangaistus kuuluisi, saamme kokea, että toinen ottaa sen kannettavakseen.
Saakoon tuleva Pitkäperjantai ja Pääsiäinen olla kiitosjuhla tälle rakkaudelle!

MJ

MATKOILLA KOETTUA
Eräällä paikkakunnalla pari seurakuntalaista toi papistaan mielipahansa julki: "Meidän pappi on
yhtä kummallinen kuin Jumala. Sunnuntaina se on käsittämätön ja viikolla näkymätön."
Samaa ei voi sanoa Ruotsin suomalaisten Mikko-papista (Mikko Ollilainen) Trollhättanissa. Olin
seurakunnan vieraana perinteisissä kevätseuroissa, joihin väkeä oli tullut koolle eri puolilta maata.
Sanat "meidän Mikko" lausuttiin kahvitauolla lämmöllä. Monet osallistujista olivat asuneet Ruotsissa kauan, silti siirtolaisen osa vieraassa maassa ei aina ollut helppo. Mutta seurakunta tuntui kodilta.
Viikonlopun raamatunopetusta arvostettiin. Mieleeni jäi sanankuulija, joka kiitollisena kiepsahti
kaulaani: "Oli kuin juuri minulle olisit puhunut."
RL
Pohjois-Suomessa hengellisten päivien osanottaja kertoi läsnä oleville suuren surunsa äidistään,
joka kuoli auto-onnettomuudessa nuoren naisen yliajamana. Elämä oli sen jälkeen kuin sirpaleina.
Pidin päivillä elämyksellisen raamattuopetuksen nimeltä ”Elämän sirpaleet”. Tuo henkilö kuunteli
sitä kuin omaa kokemaansa ja sanoi sitten: ”Nyt on viimeinen sirpale saanut paikkansa. Nyt kaikki
on loksahtanut kohdalleen.” Vilpittömästi iloitsin, että hän oli saanut avun.
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Espoo, Elämyksiä Raamatusta Suvelan kappelissa Kirstinpiha 3 klo 17.00, MJ
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Roomalaiskirjeestä Kalevan kirkon seurakuntasalissa klo 18.30, RL
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Roomalaiskirjeestä Kalevan kirkon seurakuntasalissa klo 18.30, RL
Jalasjärven srk., Naistenpäivä leirikeskus Kesärannassa alk. klo 11, Elämyksiä Raamatusta MJ

Olemme sydämestämme kiitollisia teille, hyvät ystävät, jotka tuette työtämme ja rukoilette puolestamme. Tällä jalustalla työmme on saanut jatkuvuutta tähän asti. Kiitos, jos jatkossakin muistatte
työtämme. Me puolestamme muistutamme, että näitä kirjeitä saa aivan ilmaiseksi.
Toivotamme teille jokaiselle siunattua Pääsiäisen aikaa!
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