Kauniaisissa toukokuussa 2015

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Toukokuussa 70 vuotta sitten Euroopassa henkäistiin helpotuksesta. Saksa antautui ja toinen maailmansota päättyi Euroopan
mantereella.
Mutta sotiminen ei ole päättynyt. Se tulee olohuoneisiimme päivittäin, kun televisiouutiset kertovat sodasta milloin missä-kin:
Ukrainassa, Syyriassa, Irakissa, Jemenissä, Nigeriassa. Uutisia
katsellessa tuntee itsensä voimattomaksi, sillä vallas- samme ei
ole mitään, millä panna piste sodan kauheuksille.
Vai onko sittenkin?
Toisen maailmansodan loppuvaiheessa liittoutuneiden pommikoneet jyrisivät Saksan taivaan yllä. Natsiarmeija joutui perääntymään jo valtaamiltaan alueilta. Pommeja pudottaneen lentäjän,
Bohn Fawkesin, kone joutui yölennolla saksalaisten
ilmatorjunnan kohteeksi. Koneen polttoainesäiliöön osui, kohta
se räjähtäisi. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

Kuva: Ritva Kosonen

Kun konetta tutkittiin, kävi ilmi, että se oli saanut yksitoista osumaa. Polttoainesäiliöstä löytyneet
kranaatit avattiin ja tutkittiin. Ihme ja kumma, niissä ei ollut räjähtävää ainetta. Yhden kranaatin
sisältä löytyi paperilappunen, jossa luki tsekin kielellä: ”Tässä on kaikki, mitä me voimme teidän
hyväksenne tehdä.”
Mitä ihmettä? Sotamateriaalin tuotantohihnalla tuntematon sotavanki oli tehnyt työtään. Aseiden
valmistus tuntui hänestä mielettömältä, ja hän alkoi miettiä, mitä hän, pieni voimaton ihminen, voisi
tehdä yhteisen kärsimyksen lievittämiseksi.
Sitten hänen mieleensä tuli ajatus sabotoida kranaatintuotantoa. Salaa hän poisti kranaateista räjähdysaineen. Näin ei voi lopettaa sotaa, mutta ehkä pelastaa jonkun ihmisen henki. Samalla vanki
vaaransi oman henkensä. Hänen paperilappusensa oli totisinta totta: ”Tässä on kaikki, mitä me
voimme teidän hyväksenne tehdä.”
Vallassamme ei ole Ukrainan eikä Syyrian kriisipesäkkeiden rauhoittaminen, mutta ehkä toisenlaisen pesäkkeen?
Omasta sydämestämme lähtee usein kranaatteja, joiden sisällä on räjähtävää materiaalia – ilkeitä
ajatuksia jotain ihmistä kohtaan, sanoja tai tekoja täynnä kostonhalua ja pahaa mieltä.
Mitäpä jos tämän tuotantolinjan äärellä pysähtyisimme sotavangin lailla miettimään: Onko tämä
kranaatti lähettämisen arvoinen? Eikö olisi parempi saada vihanpito loppumaan ja jättää suunniteltu
kranaatti tyhjäksi? Tulehtunut ihmissuhde ei ehkä pelkästään tällä parane, mutta ”tämä on kaikki,
mitä minä voin tehdä sen hyväksi”.
Jerusalemissa käytiin kerran historian raskain sota, sota hyvän ja pahan välillä. Jeesusta pommitettiin ankarasti ja kranaatteja lensi joka suunnasta. Kun Paha oli pomminsa heittänyt, Jeesuksen ruumis oli rikki ja hän oli lähellä kuolemaa. Eikö Jeesus heittänyt mitään tähän sotaan omalta puolel-

taan? Kyllä hänkin heitti. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sanoillaan
Jeesus sulki syliinsä jokaisen pommittajan. Isä, anna anteeksi pilkkaajalle, sylkijälle, ruoskijalle.
Jeesuksen sanoista löytyy sotavangin viesti: ”Tämä on kaikki, mitä minä voin tehdä teidän hyväksenne.”
Hyvä voitti pahan, rakkaus voitti vihan. Jeesus voitti synnin, paholaisen ja kuoleman. Hän antaa
pahuutemme anteeksi ja ottaa syyllisyytemme pois. Häneltä saamme voiman voittaa paha hyvällä.
RL

VÄLÄHDYKSIÄ TYÖSTÄ
Kun tämä kirje tulee koteihinne, kevät on kauneimmillaan. Katsomme taaksepäin ”kevätlukukauden” lopun tilaisuuksiin. Ilomantsissa kiiteltiin, että Riitta oli lähtenyt liikkeelle heidän luokseen
niin pitkän matkan päähän. Onkin erityinen ilo palvella juuri niitä, joilla on vähän vaihtelua ja tarjontaa. Heinolassa Marianne sai kuulla, että Naisten aamukahvitilaisuudessa oli paljon sellaisia
ihmisiä, jotka eivät liiku seurakunnassa. Näin on muuten ollut monessa muussakin vierailukohteessa. Marianpäivänä olimme molemmat pitkästä aikaa Helsingissä (Pihlajamäen kirkossa). Riitta
saarnasi jumalanpalveluksessa. Väkeä oli tungokseen asti eivätkä istumapaikat riittäneet. Harvinainen kokemus! Siellä täällä saamme kuulla kuulijoilta, että ”teitä tarvitaan”. Se rohkaisee ja ilahduttaa. Meitä on myös rohkaissut se hyvä palaute, mikä tulee Radioraamattupiiristä. Kun seurakunnissa
kysymme, kuka teistä kuuntelee ohjelmaa, aina nousee monia käsiä. Kuuntelethan sinäkin Radioraamattupiiriä tiistaisin klo 18.30 Radio Deistä?

INFOA
•
•

Muutamalle on vielä tilaa Englannin ja Walesin matkalle 5.-12.9. Ohjelma: www.akasia.fi
kohdassa Matkat, tai pyydettäessä lähetämme paperiversion postitse.
Näitä kirjeitä saa myös sähköpostitse. Jos haluat sähköpostikirjeen mieluummin kuin paperikirjeen, voit ilmoittaa siitä meille. Ilmoita myös, jos et enää halua saada postiamme.

KIITOS
Sydämellinen kiitos teille ystävät esirukouksista ja taloudellisesta tuesta työllemme! Olemme jatkossakin näistä kiitollisia. Seurakuntien taloustilanne on käynyt tiukaksi eikä palkkioiden määrä ole
kovin suuri.

Aurinkoista kevättä ja iloa sydämeenne!
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon” (Fil. 4:6).
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