Kauniaisissa marraskuussa 2015

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Yellowstonen kansallispuistossa, Yhdysvalloissa, kasvaa puu
nimeltä kontortamänty. Sen kävyt ovat erittäin kovia ja pysyvät
puussa vuosia. Kun ne vihdoin putoavat maahan, ne eivät avaudu.
Avautuminen tapahtuu vain erittäin korkeassa lämpötilassa. Aivan
kuin näiden puiden Luoja olisi valmistanut kävyt tiettyä tilannetta
varten.
Aika ajoin kansallispuistossa riehuu metsäpaloja, ja paljon
metsää tuhoutuu. Kuumuus avaa kävyt, ja siemenet putoavat maahan. Niistä kasvavat tulipalon jälkeen uudet puut kulottuneelle alueelle.
Tornion kirkko

Luonnossa tapahtuu monia ihmeellisiä asioita. Kontortamänty on
luotu selviämään tulikokeista. Koettelemus ei ole sille kuolemaksi vaan elämäksi.
Joskus meidänkin elämässämme se, mikä näytti pahalta, toikin mukanaan hyvää. Sen sai kokea
mies nimeltä Walter, josta norjalainen ystäväni minulle kertoi. Walterin vene sai pohjakosketuksen
kun hän oli kalastamassa asumattoman saaren lähellä. Pohja alkoi vuotaa. Walter kahlasi saarelle ja
onnistui saamaan veneensä rannalle. Itsensä ja vähäisen omaisuutensa suojaksi hän rakensi rannan
tuntumaan majan puunoksista. Sieltä hän tarkkaili horisonttia, tulisiko näköpiiriin laivaa tai veneilijää.
Kului pari vuorokautta. Walter kulki metsässä etsimässä marjoja ruoakseen. Kun hän eräänä iltana
palasi majalleen, se oli ilmiliekeissä.
Tulipalo koitui miehen parhaaksi. Seuraavana aamuna hän heräsi siihen, että lähellä saarta oli ankkuroituneena laiva. Sen kapteeni souti maihin ja kysyi: ”Me näimme kaukaa savumerkkisi – onko
sinulla jokin hätä?” Walter menetti tavaransa, mutta hän itse pelastui.
Vaikka kärsimykset itsessään ovat pahoja, Jumala käyttää niitä omiin hyviin tarkoituksiinsa. Tämän
ovat monet saaneet kokea. Itse ihmettelen sitä johdatusta elämässäni, että raskaiden luostarivuosien
jälkeen minulle avautui uusi kutsumustyö Akasia-säätiössä. Tätä työtä ei olisi ilman Riitan ja minun
yhteistä menneisyyttä Mariasisar-yhteisössä. Opimme luostarissa paljon sellaista, mistä on ollut
hyötyä nykyisessä työssämme. Ja vaikka sisarkunnasta eroamisemme jälkeen olimme tyhjän päällä,
Jumala rakensi meille uuden tulevaisuuden, juuri meille räätälöidyn.
Raamattu vakuuttaa, että koettelemusten aikoinakin Jumalalla on langat käsissään. Vanha patriarkka
Jaakob oli surun murtama, kun ankara egyptiläinen viljanmyyjä vaati häntä lähettämään kaikki poikansa Egyptiin. Viljanmyyjä oli asettanut ehdoksi viljansaannille, että myös nuorimman veljistä,
Benjaminin, piti tulla mukaan. Nälänhädän pakottamana Jaakob alistui: Mutta jos minun täytyy menettää lapseni, käyköön sitten niin (1.Moos.43:14).
Jaakob ei tuolloin tiennyt, että viljanmyyjä oli hänen oma kadonnut poikansa Joosef. Hän ei vielä
saanut nähdä Jumalan hyvää suunnitelmaa perheen kohdalla. Myöhemmin hän pääsi sitä ihmettelemään: Joosef järjesti isälleen ja veljilleen ja koko suvulle mahdollisuuden muuttaa Egyptiin. Näin
he pelastuivat nälänhädästä. Jumalan tiet ovat meidän ymmärrystämme ylemmät.
MJ

TYÖN KUULUMISIA
Kävimme viikonloppuvierailulla Tornion seurakunnassa. Kaupunkiin oli juuri avattu järjestelykeskus pakolaisia varten. Oli vaikuttavaa kuulla, että seurakunnan diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset
olivat ensimmäisinä auttamassa näitä ihmisiä. He tarjoilivat matkakeskuksessa teetä ja voileipiä ja
antoivat monenlaista käytännön apua.
Meidän ohjelmamme seurakunnassa oli monipuolinen. Lauantaina oli naistenpäivä, jossa Riitta piti
raamattuluentoja ja Marianne Elämyksiä Raamatusta. Ilmapiiri oli avoin ja iloinen. Sunnuntaina
Riitta saarnasi Tornion kauniissa kirkossa ja Marianne piti seurakuntatalolla sielunhoidollisen luennon. Väkeä oli lähtenyt liikkeelle pitkienkin matkojen takaa – niin kuin Lapissa pruukataan.
Paras palaute seurakuntavierailulla on se, kun työntekijät tulevat kysymään, milloin voisimme järjestää uuden vierailun paikkakunnalla. Näin meille kävi Torniossa.

LOPPUSYKSYN TILAISUUDET
16.11.
19.11.
23.11.
30.11.

Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL
Kankaanpään srk., Toivon torstai -ilta Kankaanpää-salissa klo 18.30, RL
Helsinki, opetusta Raamatunopetusakatemiassa, MJ, www.raamatunopetusakatemia.fi
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL

Radioraamattupiiri Radio Deissä tiistaisin klo 18.30. Keskustelijoina Riitta Lemmetyinen ja Eero
Junkkaala, juontajana Aino Viitanen. Kuulijan palaute: ”Tarpeeksi syvällistä ja tarpeeksi tavallista.”
* * *
Rakkaat ystävät, kiitos teille työmme taloudellisesta tukemisesta ja esirukouksista puolestamme.
Emme tulisi toimeen ilman näitä molempia, mutta tähän asti olemme selvinneet. Kiitos jos jatkossakin saamme tukeutua apuunne ja rukouksiinne. Näiden kirjeiden saaminen ei kuitenkaan edellytä
teiltä lahjoituksia säätiölle.
Olemme kiitollisia myös siitä, että olemme saaneet jatkuvasti sopivan määrän pyyntöjä seurakuntiin. Jos haluat meitä yhdessä tai erikseen omalle paikkakunnallesi pitämään esim. raamattuluentoja tai Elämyksiä Raamatusta, niin voit pyytää seurakuntasi työntekijää ottamaan meihin yhteyttä. Elämyksiä Raamatusta on syvälle luotaava työmuoto. ”Muistan kymmenen vuoden takaa mitä
silloin näin ja koin”, kertoi hiljakkoin henkilö, joka oli ollut mukana Elämyksiä Raamatusta tilaisuudessa. Pidämme seurakunnissa yksittäisiä tilaisuuksia, yhden päivän ohjelmia tai kokonaisia
viikonloppuja. Täytämme kalenteriamme hyvissä ajoin, niin kuin tekevät seurakunnatkin.
Lämpimin terveisin ja siunauksin

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.

