Kauniaisissa kesäkuussa 2014

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Kananmuna on helppo rikkoa. Itsetunto on usein yhtä
helppo rikkoa. Näin tapahtui, kun opettaja tokaisi kymmenvuotiaalle pojalle: ”Sinä et tule elämässä pääsemään
pitkälle.” Pojan nimi oli muuten Albert Einstein, joka
myöhemmin sai Nobelin fysiikanpalkinnon. Onneksi hän
sai muualta rohkeutta mennä elämässä eteenpäin.
Säveltäjä Mozartille kävi vähän samalla tavalla. Kun
Preussin prinssi kuunteli Mozartin Figaron häät -oopperan
ensiesitystä, hän pani mestariteoksen matalaksi. Se oli
aivan liian meluisa ja siinä oli hänen mielestään käytetty
liian paljon nuotteja. Siipi maassa säveltäjä kuunteli
palautetta.
Nämä nerot saivat kokea sen, minkä moni meistäkin: on
helppoa ryövätä toiselta rohkeus yrittää. Yksi piikikäs huomautus lannistaa mielen, varsinkin jos on kyse lapsesta tai
nuoresta.
Koulussa nuorelle polvelle opetetaan, että kaksi plus kaksi on neljä tai että Pariisi on Ranskan
pääkaupunki. Mutta opettaako joku heille, että he ovat arvokkaita? Että he eivät ole nollia vaikka
todistus olisi huono. Eikö juuri nuoren pitäisi saada kuulla: ”Tiedätkö että sinä olet suuri ihme?
Koskaan ennen ei ole elänyt sellaista ihmistä kuin sinä. Kenelläkään toisella ei ole sinunlaisiasi
kykyjä ja taitoja.” Rohkaisevat sanat antavat voimaa vaatimusten keskellä.
Olen monesti huomannut, ettei toisen rohkaisemiseen paljoa tarvita. Lämmin sana tai katse riittää jo
antamaan voimaa kokonaiseksi päiväksi. Näin herkkiä me olemme. Pienet asiat painavat meidät
maan rakoon ja rikkovat meissä jotain. Pienet asiat nostavat meidät taas jaloillemme. Kannustus ja
rohkaisu ovat kuin valo ja lämpö, jotka antavat elinvoimaa.
Uuden testamentin Barnabas oli lähimmäistensä rohkaisija. Hänestä kerrotaan Apostolien teoissa.
Hänen nimensäkin tarkoittaa ”rohkaisija”. Hänestä tuli Paavalin tuki ja työtoveri lähetysmatkalla
nykyisen Turkin alueelle. Mukaan matkalle otettiin kokematon nuori mies, Johannes Markus.
Jostain tuntemattomasta syystä tämä kääntyi takaisin kotiin jo alkumatkasta.
Kun tiimi oli lähdössä alueelle toisen kerran, heille tuli erimielisyyksiä siitä, otetaanko Markus
tälläkin kertaa mukaan. Barnabas halusi sitä, Paavali vastusti. Ehkä Paavali sanoi näin: ”En halua
Markusta mukaan. Kun vaikeudet tulevat, hän jänistää. Kaveri ei tule pääsemään elämässään
pitkälle.” Barnabas ehkä sanoi: ”Otetaan poika mukaan. Hän on aloittelija, mutta kyllä hän
selviytyy, kun rohkaisemme häntä.” Markus ei päässyt matkalle, vaikka nuorukaisessa olisi ollut
ainesta. Uudesta testamentista löytyy näyttöä pojan kyvyistä: hän kirjoitti Markuksen evankeliumin.
Jouduin itse luostarivuosinani moneen kertaan mollatuksi. Yhteisössä oli viikoittain ankara
synnintunnustusilta, jossa myös minun tekemisiäni ruodittiin. Joskus tuntui kuin olisin ollut

kananmuna, joka muserretaan rikki isossa kourassa. Tiedän, miltä Einsteinista, Mozartista ja
Markuksesta aikanaan tuntui.
Sitten löytyi sanoma ansaitsemattomasta armosta. Ja sen myötä Jumala, joka jatkuvasti rohkaisee ja
kannustaa, arvostaa ja rakastaa minua.
Suurimpia ilonaiheita työssäni ovat olleet ne hetket, kun olen saanut kuulla, että joku jossain
MJ
tilaisuudessa mukana ollut on kohdannut armollisen Jumalan.

*******

Rakkaat ystävämme, meidän rohkaisijamme! ”Kevätlukukausi” on Akasia-työssä päättymässä ja
kun katsomme taaksepäin, on aihetta kiitokseen. Olette rohkaisseet meitä monella lailla. Kiitos
teille jotka olette muistaneet meitä rukouksin, kiitos teille jotka olette tukeneet työtämme
taloudellisesti. Kiitos teille jotka olette myötävaikuttaneet siihen, että meidät on kutsuttu
paikkakuntanne seurakuntaan. Saimme hyvän ja siunatun alkuvuoden josta jäi hyvä mieli.
Iloitsemme tulevasta kesästä ja lomasta, mutta kannamme huolta säätiön taloudesta, joka kesän
aikana on vaarassa mennä alamäkeä. Varmaan saamme jättää asian sydämellenne?
Ensi syksyn tilaisuudet ilmestyvät lähiaikoina nettisivuillemme ja ovat syksyn ensimmäisessä
ystäväkirjeessä näkyvillä.
Muistutamme mahdollisuudesta saada näitä kirjeitä myös sähköpostitse. Moni haluaa kuitenkin
varta vasten saada paperikirjeen postin kautta ja se on totta kai edelleen mahdollista.

Hyvää 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, akasia(at)akasia.fi, etunimi.sukunimi(at)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 10,26 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.

