Kauniaisissa elokuussa 2014

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Lukion äidinkielenopettajani oli innostunut
ranskalaisen kirjailijan Victor Hugon tuotannosta ja pani meidät tutustumaan siihen.
Pariisin Notre-Dame ja Kurjat tulivat tutuiksi.
Vähemmän tunnettu on kirjailijan teos
Yhdeksänkymmentäkolme. Siinä on puhutteleva
kertomus laivasta, joka joutui merihätään.
Kun myrsky oli pahimmillaan, miehistö kuuli hirvittävän pamahduksen. Sen arveltiin johtuvan tykistä, joka oli osa laivan kuljettamaa tavaraa ja joka ilmiselvästi oli irtautunut paikaltaan johon se
oli kiinnitetty. Tykki liukui ruumassa puolelta toiselle aaltojen käskyläisenä. Mikä pahinta, se rysähti joka kerran laivan seinämiin ja hajottaisi ne ennen pitkää, jolloin laiva uppoaisi.
Kaksi rohkeaa miehistön jäsentä ilmoittautui kapteenille. He olisivat valmiita menemään ruumaan,
ehkä heiltä onnistuu irronneen tykin sitominen. Olihan alus, jonka sisällä oli näin suuri tuhoava tekijä, vielä vaarallisempi kuin merenkäynti laivan ulkopuolella.
Juuri tästä kirjailija halusi lukijaansa muistuttaa. Maailma myrskyää ihmiskunnan ympärillä, mutta
vakavin uhka löytyy sittenkin ihmisen sisimmästä. Ellei löydy jotakuta, joka sitoo siellä vellovat
”tykit” – vihan, kostonhalun, katkeruuden, valheellisen elämän, pelon ja epätoivon – ihmispursi
tuhoutuu.
Kuka tuo taho voisi olla? Kirjassaan Kurjat Hugo kertoo, että sellaiseen pystyy vain Jumalan armo,
jota hän osoitti ihmiskunnalle lähettämällä Jeesuksen. Jeesus Kristus on ainoa, joka kykenee sitomaan pahan ”tykit”. Hän on synnin ja kuoleman voittaja.
Samasta muistuttaa myös Uuden testamentin kertomus opetuslapsista merihädässä. He tuijottivat
veneensä ympärillä vellovia hirmuisia aaltoja ja pelkäsivät henkensä edestä.
Miten Jeesus saattoi nukkua tässä myrskyssä? Hänet ravisteltiin hereille: Opettaja, etkö näe, me
hukumme? Mitä Jeesus herättäjilleen vastasi? Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole
uskoa? Suurin uhka ei ollut veneen ulkopuolella vaan sen sisäpuolella, opetuslasten sydämissä!
Kun Jeesus armahti näitä ”kurjiaan” ja tyynnytti myrskyn, suurimman jäljen ihmeteko jätti mukana
olleiden sydämiin. Elämän myrskyissä ei saa jäädä tuijottamaan niihin liittyviin uhkiin eikä antaa
niille sydämessä sijaa. Silloin epäuskon ja toivottomuuden ”tykit” alkavat repiä sielun seinämiä.
Sen sijaan on kiinnitettävä katse Jeesukseen Kristukseen. Hän on mukana veneessä vaikkei se meidän silmissämme aina siltä näytäkään. Myös Lähi-idässä, Itä-Ukrainassa ja Afganistanissa hänellä
on kaikki langat käsissään.
Hänen turvallisissa käsissään on myös henkilökohtainen elämämme, silloinkin kun vastoinkäymisten aallokko käy kovana tai sydän on syystä tai toisesta rauhaton. Yksin Jumala voi luvata meille:

Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkestä hetkeen, hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisautta
ja tietoa (Jes. 33:6).
RL
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Helsinki, Hengellisen elämän syventymispäivät, seminaari aiheesta ”Miten vältämme
hengellisen väkivallan työssämme ja autamme sitä kohdanneita?” klo 11.00, RL ja MJ
Ryhmämatka Wieniin, Sloveniaan ja Venetsiaan, RL ja MJ
Espoo, Leppävaara, havainnollinen raamattutunti kirkolla klo 18.30, MJ
Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, opetusta Sielunhoidon linjalla, MJ
Raahen srk., Naistenpäivä Pattijoen seurakuntakodilla alk. klo 9, RL, MJ
Raahen srk., messu Pattijoen kirkossa, saarna RL, päivätilaisuus srk-kodilla, RL, MJ
Virrat, saarna messussa, RL, päivätilaisuus seurakuntatalolla, RL, MJ
Espoo, Tapiolan kirkko, Sanan ja rukouksen ilta klo 18, RL
Vantaa, Savion seurakuntatalo, Naisten ilta, havainnollinen raamattutunti klo 17, MJ
Kauniainen, Kristilliset Eläkeläiset ry., vuosijuhla Raamattuopistolla, juhlapuhe RL
Joutsenon srk., saarna messussa, RL, päiväjuhla, MJ, RL

RADIORAAMATTUPIIRI
Suomen Raamattuopiston kustantama ohjelma Radio Deissä alkaa kesätauon jälkeen tiistaina 2.9.
klo 18.30. Syksyn ajan keskustelijoina ovat Eero Junkkaala ja Riitta Lemmetyinen, juontajana Aino
Viitanen. Puolen tunnin ohjelmissa tutkitaan Roomalaiskirjettä ja puhutaan näin ollen uskon ydinasioista.
Ohjelma on saanut suuren suosion. Viikoittain radioiden äärellä istuu noin 15000 kuulijaa. Uusia
raamattupiirejä on perustettu lukuisia. Piireissä kuunnellaan ohjelma ja jatketaan sitten omaa keskustelua. Tällaiselle toiminnalle on maassamme tilausta. Ja onhan Raamattu maailman tärkein kirja.
* * *
Rakkaat ystävät, sydämellisten terveisten kera lähetämme teille tämän syksyn ensimmäisen ystäväkirjeen. Kesälomalla teimme matkan länsirannikon Pyhämaahan. Kuva kirjeen etusivulla on paikkakunnan 1600-luvulla rakennetusta uhrikirkosta (vas.) sekä myöhemmin rakennetusta uudesta kirkosta. Uhrikirkon kaikkia seiniä ja kattoa koristavat Christian Wilbrandtin vuonna 1667 maalaamat
kuvat Jeesuksen elämästä. Sinne on kautta vuosisatojen tultu kiittämään pelastumisesta myrskyävällä merellä. Ikivanha kiitosuhriarkku on vielä jäljellä.
Suljemme esirukouksiinne työmme, taloutemme ja tulevat tilaisuutemme.
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