Kauniaisissa kesäkuussa 2015

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Seisoin alkukesän päivänä golfkentän laidalla. Golffarit löivät taidokkaita lyöntejä mailallaan, enkä
voinut kuin ihmetellä. Millä ihmeen voimalla he saivat pallonsa lentämään noin huimannäköisen
matkan? Poimin yhden pallon käteeni ja mietin, onko siinä joku taika. Golfpallolla on lommoinen
pinta, josta tulee lähinnä mieleen rokonarpinen iho.
Eräs pelaaja selitti, että sileäpintainen pallo lentää noin 120 metriä lähtöpaikaltaan. Kuoppapintainen saa lennossa paremman nosteen ja lentää tuplasti pitemmälle juuri noiden ”rokonarpien” ansiosta. Ne vähentävät ilmanvastusta.
Golfkentältä jäi mietittävää. Me pidämme sileästä elämästä. Haluamme päästä irti kaikesta, mikä
haavoittaa ja jättää meihin arven tai lommon. Mutta ettei vain olisi niin, että elämässäkin toteutuu
”golfpallon laki”.
Belgialainen pappi Damien de Veuster toimi sata vuotta sitten Havaijilla lähetystyössä leprasairaiden parissa. Sunnuntaisin hän saarnasi pienen saaren asukkaille ja aloitti joka kerta puheensa sanoen: ”Te spitaaliset tiedätte, että Jumala rakastaa teitä.” Helppohan terveen on puhua, moni sairas
ajatteli ja kuunteli pappia sen minkä kuunteli.
Samat alkusanat toistuivat jumalanpalveluksessa vuodesta toiseen. Sitten tuli sunnuntai, jolloin
Damien-pappi oli muuttanut sanoja. Sillä kertaa hän aloitti sanomalla: ”Me spitaaliset tiedämme,
että Jumala rakastaa meitä.” Hän oli itse saanut lepratartunnan.
Nyt kuulijat hätkähtivät ja tuijottivat herkeämättä pappiaan. He imivät hänen huuliltaan saarnan
jok’ikisen sanan. Kirkossa ei ollut silmää, josta kyynel ei olisi vierinyt, ei asennetta ”puhu pappi,
mitä puhut”. Oli kuin golfpallo olisi lentänyt pitkälle – sydämeen asti.
Kertomus lähetyskentältä hiljentää. Voisiko olla, että Jumala kerran kysyy meiltä rajan toisella puolella: ”Missä sinun arpesi ovat?” Me saatamme silloin huokaista, että onneksi pääsin niiden suhteen
elämässä aika vähällä. Entä jos seuraava kysymys kuuluisi näin: ”Eikö sinulla ollut mitään minkä
puolesta taistella tai minkä eteen panna itsesi likoon?”
Haavat ja arvet ovat arvokkaita. Niillä on kyky lennättää elämän pallomme pitemmälle kuin mitä
ikinä olisimme voineet kuvitella. Niiden kautta pystymme rohkaisemaan ja auttamaan muita.
Mutta onneksi on niin, että iankaikkisen elämän portilla Jeesuksen haavat riittävät. RL

Matkoilla koettua
Keravan seurakunnan leirikeskukseen oli kokoontunut motivoitunut leiriläisten joukko. Innostusta ei vaimentanut edes teema, jossa puhuttiin ikään kuin golfpallon röpelöisestä pinnasta. Aiheenani
nimittäin oli: ”Kokemuksia hengellisestä vallankäytöstä ja vaikean sairauden läpikäymisestä”. Yhdellä jos toisella leiriläiselläkin oli kokemuksia ahdistavasta julistuksesta tai oman sydämen ahdistuksesta, kun lain sana oli päässyt jyräämään armon sanan alleen. He rohkaistuivat luennon jälkeen
purkamaan omia tuntojaan ja ”lommojaan”.

Kun tuli vuoro kertoa rankasta syöpäsairaudestani, toteutui taas jotain golfpallon laista. Pallo lensi
pitkälle ja sain rohkaista kuulijoitani. Apostoli Paavali sanoittaa sen näin: Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa
muita ahdingossa olevia (2 Kor.1:4).
Toisena keväisenä päivänä joukko
nuoria täytti valoisalla olemuksellaan
olohuoneemme. He olivat Suomen
Raamattuopiston peruskurssilaisia,
jotka oli saanut liikkeelle kysymys:
”Millaista oli elämä luostarissa ja mitä
siitä saattoi oppia?” Yhteinen aamupäivämme aiheen tiimoilla riensi kuin siivillä. Yhden nuoren lausahdus ulkoovella hyvästellessä jäi soimaan: ”Opin
tänään jotain sellaista, mistä olen todella
kiitollinen.” RL

Kiitos ja hyvää kesää

Raamattuopiston nuoria kylässä

Olemme kiitollisia menneestä lukukaudesta, sen monista tilaisuuksista ja ihmisten kohtaamisista.
Silloin tällöin meiltä kysytään, eikö matkatyö ole kuluttavaa. On se, mutta ilo hyvästä sanomasta,
josta saamme kertoa, voittaa matkanteon vaivat.
Kiitos, rakkaat ystävät, että olette tehneet tuellanne tämän työn mahdolliseksi! Yhtä suuri on kiitoksemme myös jokaisesta esirukouksesta puolestamme. Koemme rukousvastauksena, että olemme
saaneet työhömme voiman ja terveyden. Kesäkuukaudet ovat säätiön talouden kannalta ne haastavimmat. Kiitos jos silloinkin saamme olla tukenne kohde.
Se teistä, joka kesän aikana haluaa syventää Raamatun tuntemustaan, voi hyödyntää Radioraamattupiirin antia netissä, osoitteessa www.radioraamattupiiri.fi. Sieltä löytyvät Radio Deissä pidetyt
keskusteluohjelmat. Myös Tampereen Raamattukoulun sivuilta löytyy runsaasti hengellistä antia,
mm. äskettäin edesmenneen raamatunopettajan, rovasti Erkki Rannan raamattuluentoja. Myös Riitta
on kuulunut vuosia koulun opettajakaartiin, ja hänenkin luentojaan löytyy osoitteesta
www.tampereenraamattukoulu.net
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