Kauniaisissa maaliskuussa 2015

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Kun tämä kirje tulee kotiinne, pääsiäinen on ovella.
Muistelemme taas sitä, miten Jumala sinetöi rakkautensa
meitä kohtaan antamalla Poikansa kuolla ristillä syntiemme
tähden. Hänen rakkautensa vuoksi me voimme saada anteeksi
ja meistä tulee taivaan perillisiä. Elämän ihmeellisin asia!
Albrecht Dürer: Christuskopf (Kristuksen pää)

Tätä havainnollistaa puhuttelevalla tavalla kertomus rikkaasta
englantilaisesta paronista, Fitzgeraldista. Miehellä oli vain
yksi poika. Tämä lähti nuorena kotoa – ja kuoli sillä matkalla. Paroni suri poikansa menetystä koko
loppuikänsä. Yhä kasvavia rikkauksiaan hän alkoi investoida arvokkaisiin maalauksiin. Hän sääti
testamentissaan, että hänen kuolemansa jälkeen taidekokoelma tuli myydä huutokaupassa.
Kun paroni oli kuollut, taiteenostajia kokoontui hänen kotiinsa. Ennen huutokaupan alkamista asianajaja luki testamentin määräyksen. Sen mukaan ensimmäinen huutokaupattava taulu oli ”kuva
minun rakkaasta pojastani”. Maalaus oli tuntemattoman taiteilijan tekemä ja silmiinpistävän huonokuntoinen. Ainoa joka huusi taulun, oli talon vanha palvelija, joka oli tuntenut sekä paroni Fitzgeraldin että hänen poikansa. Hän sai taulun pilkkahintaan. Sitten asianajaja jatkoi testamentin lukemista: ”Se joka ostaa kuvan pojastani, saa kaupan päälle koko muun omaisuuteni. Huutokauppa on
päättynyt.”
Paronin testamentin sisältö oli yllättävä. Yhtä yllättävä on Jumalan ilmoitus meille ihmisille: Hänen
Poikansa on avain taivaan ja maan Herran koko perintöön. Sen saamiseksi kysytään uskoa Jeesukseen. Kuva hänestä ristiinnaulittuna ei ole kaunista katseltavaa. Mutta hänen ristinkuolemansa myötä meille annetaan iankaikkinen autuus ja jo täällä maan päällä osallisuus hänen suuresta hyvyydestään.
Jeesuksen opetuslasten mielissä pyöri aika ajoin ajatus, mitä he saisivat siitä, että he uskoivat Jeesukseen ja olivat hänen takiaan olleet valmiit luopumaan paljosta. Saisivatko he jonkun palkkion?
Jeesus ei tyrmännyt tätä niin inhimillistä kysymystä, vaan lupasi: Kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan
tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja
lapsia ja peltoja – tosin myös vainoa – ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän
(Mark.10:29-30).
Aivan kuin Jumala itse vakuuttaisi: Jos minun Poikani saa olla elämäsi Herra, saat arvokkaita lahjoja jo täällä maan päällä – ja kerran taivaallisen perinnön. Usko Jeesukseen kasvaa satakertaista korkoa.
Tähän voin henkilökohtaisestikin sanoa aameneni. Tulin nuorena uskoon ja annoin elämäni Jumalan
käyttöön. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin voin todeta, etten saanut helppoa elämää. Minäkin jouduin luopumaan paljosta. Mutta Jeesuksen lupaus piti. Sain sisältörikkaan elämän, jollaisesta en
olisi osannut unelmoidakaan. Eikä mitään ole puuttunut aineellisesta hyvästä.

Jumalan lapsen elämässä arvoasteikko menee päälaelleen. Materia menettää merkityksensä elämän
sisältönä. Ihmissuhteet ja suhde Jumalaan ovat ne kaikkein tärkeimmät. Panostakaamme näihin!
Samanaikaisesti Jumala lahjoittaa meille paljon ulkonaista hyvää. Näistä lahjoista saamme nauttia.
Ehkä juuri Jumalan lapsi osaa niistä eniten kiittää.
”Se joka ostaa kuvan pojastani, saa kaupan päälle koko muun omaisuuteni.” Tuossa tilanteessa yllätys oli ilmeinen. Ihmiskunnalle koittaa sen suurin yllätys tämän maailmanajan lopussa. Jeesus sanoitti sen näin: Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. MJ

Seurakuntavierailuilla
Takanamme on kolme yhdessä tehtyä kaksipäiväistä seurakuntavierailua: Rovaniemi, Miehikkälä
ja Lieksa. Koimme olevamme odotettuja vieraita ja saimme käynneistämme hyvää palautetta. Rovaniemellä järjestettiin Naistenpäivät monen vuoden tauon jälkeen. Miehikkälässä syvennyttiin
Raamatun ja sielunhoidon opetukseen ja Lieksassa oli Raamattupäivät, joiden keskiössä olivat
Raamatun henkilöt. Iloitsimme hyvästä yhteistyöstä seurakuntien työntekijöiden kanssa ja mahdollisuudesta saada saarnata jumalanpalveluksissa. Seurakuntien vapaaehtoiset jäivät myös hyvään
mieleen. Monet näistä kantoivat vastuuta käytännön järjestelyistä etukäteen ja vierailun aikana. He
häärivät antaumuksella keittiön puolella siellä missä palkattua emäntää ei ollut. Paljon oli nähty
vaivaa, ja se kannatti. Yhden ihmisen repliikki jäi erityisesti soimaan: ”Tällaista pitäisi seurakunnassa järjestää enemmän.”

Tulevia tilaisuuksia
29.3.
11.4.
12.4.
17.4.
4.5.
23.5.
14.6.

Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, opetusta sielunhoidon linjalla, MJ
Heinola, Naisten aamukahvitilaisuus RantaCasinolla klo 09.00 alk., MJ
Ilomantsi, saarna ja Majataloilta, RL
Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Naistenpäivät, Elämyksiä Raamatusta klo
18.15, MJ
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkolla klo 18.30, RL
Vihti, seurakunnan naisten kevätretki Nuottakodossa, RL
Myrskylä, saarna kirkossa klo 12, RL

Radioraamattupiiri
joka tiistai klo 18.30-19.00 Radio Deissä. Keskustelijoina ovat Eero Junkkaala (Akasia-säätiön puheenjohtaja) ja Riitta Lemmetyinen, juontajana Aino Viitanen. Aiheena Markuksen evankeliumi.

Lämmin kiitos teille, ystävät, esirukouksista ja taloudellisesta tuesta työllemme. Tervehdimme
teitä sydämellisesti ja toivotamme Jumalan siunausta hiljaiselle viikolle sekä riemullista Pääsiäistä,
ylösnousemusjuhlaa.

Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790, RL: 050 300 1616,
MJ: 050 354 3241, etunimi.sukunimi@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: Poliisihallitus POL-2014-13822, myönnetty 6.2.2015 ajalle 25.2.2015-24.2.2017. Koko Suomi
paitsi Ahvenanmaa. Varojen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyö vuosina 2015-2017.

