Kauniaisissa tammikuussa 2016

Rakkaat Akasia-työn ystävät!
Oletko koskaan kuullut tytöstä nimeltä Rode? Ehkä et, sillä hänellä
ei ole Raamatussa merkittävää roolia. Apostolien teoissa kerrotaan,
että Rode oli kotiapulaisena Maria-nimisen naisen taloudessa. Marian
talossa kokoontui rukouspiiri. Rukousaiheita oli, sillä kuningas Herodes
oli juuri mestauttanut apostoli Jaakobin. Kuningas oli vanginnut Pietarin. Kun pääsiäisen juhla-aika
olisi ohi, myös Pietari mestattaisiin. Ei ole vaikea arvata, mitä rukouspiiri pyysi Jumalalta. ”Oi Herra, tee ihme ja pelasta Pietari.”
Kun rukoushetki oli hartaimmillaan, ulkoportilta kuului kolkutus. Rode kiirehti avaamaan. ”Kuka
siellä?” Ääni vastasi ulkoa: ”Pietari.” Rode tunsi Pietarin äänen, ja hänet valtasi niin suuri ilo, että
hän unohti avata portin. Sen sijaan hän ryntäsi sisään ja huusi voitonriemuisena rukouspiiriläisille:
”Rukoukseemme on vastattu, Pietari on portilla.” ”Sinä olet seonnut”, piiriläiset sanoivat. ”Enkä
ole, se on ihan totta!” ”Se on hänen enkelinsä”, piiriläiset väittivät. He eivät kyenneet uskomaan,
että rukousvastaus odotti heitä ovella.
Taas portilta kuului kolkutusta. Nyt kaikki ryntäsivät ovelle. Ja siellä Pietari todella seisoi – ilmielävänä. Pietari otettiin vastaan riemukkailla halauksilla, ja kaikki tunsivat olevansa kuin unta
näkeväiset. Sitten Pietari kertoi, miten ihmeellisellä tavalla Jumala oli kuullut seurakunnan rukoukset ja lähettänyt enkelin vapauttamaan hänet vankilan kahleista keskellä yötä.
Ehkä sinäkin olet saanut jonkin rukousvastauksen, jota et ollut uskoa todeksi. Myös Riitta ja minä
olemme saaneet sellaisen! Riitta oli hiljakkoin vuosittaisessa syöpäkontrollissa. Lääkäri totesi:
”Harva munasarjasyövän sairastanut tulee enää vastaanotolle viiden vuoden jälkeen.” Riitta sai puhtaat paperit jälleen kerran – mikä lahja ja rukousvastaus!
Minä olin pään magneettikuvauksessa joulun alla. Vuosi sitten kallonpohjastani löytyi ”sattumalta”
toisen tutkimuksen yhteydessä hyvänlaatuinen kasvain. Koska minulla ei ollut oireita, päätettiin,
ettei vielä leikata. Seurataan tilannetta, liittyisihän leikkaukseen isot riskit. Sain kuulla, että tällaisilla kasvaimilla on taipumusta kasvaa. Nyt menin kuulemaan uusia tuloksia. ”Kasvi ei ole yhtään
suurentunut”, sanoi lääkäri. Uskomatonta – kiitos, Jeesus! Ja sydämellinen kiitos teille, jotka olette
rukoilleet puolestamme.
Meillä kaikilla lienee kokemuksia myös siitä, ettemme ole saaneet rukousvastausta pyynnöistämme
huolimatta. Vaikuttaa siltä, että Jumala vastaa joihinkin rukouksiin ”kyllä”, joihinkin ”ei” ja joskus
taas ”ei vielä”. Uskon, että ei-vastaukset voivat olla yhtä rakkaudellisia kuin kyllä-vastaukset. Jumalan äänettömyydellä on rukoilijan jumalasuhdetta ja rukouselämää syventävä vaikutus.
1800-luvulla vaikuttanut englantilainen saarnaaja C.H. Spurgeon vertasi rukousta sen ajan laivoihin.
Kun rahtialus lähti matkaan valtamerten taakse, se viipyi kauan matkalla. Kun se lopulta tuli takaisin lähtösatamaan, sillä oli mukanaan rikas lasti. Matalissa vesissä liikkuvat rannikoiden laivat kuljettivat hiiltä ja muita päivittäin tarvittavia tavaroita. Ne, jotka purjehtivat kaukomaille, toivat kultaa
ja norsunluuta.
Toiset rukoukset ovat kuin päivittäistavaroita kuljettavat laivat, Spurgeon totesi. Ne liikkuvat matalissa vesissä. Mutta sitten on niitä, jotka valtamerialusten tavoin kulkevat syvissä vesissä ja ovat

kauan katseen ulottumattomissa. Lopulta tulee hetki – milloin, sen Jumala yksin tietää – jolloin
olemme kuin unta näkeväiset: ne tuovat meille kultaista lastia.
Kultainen lasti saattaa olla erinäköinen kuin odotimme. Siinä on tällaisia aarteita: Jumala ei ole hylännyt meitä, hän on Jeesuksessa lunastanut meidät, synnit voi saada anteeksi. Nämä ovat kaikkein
tärkeimmät tarpeemme. Ne ylläpitävät yhteyttä Jumalaan. Kiitollisella mielellä vastaamme hänelle:
Kiitos, että rukoukset monet, monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi. Kiitos, että synneistäni vapahtavi Poikasi.
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Ruskon srk., saarna Vahdon kkossa klo 10 (RL), Elämyksiä Raamatusta klo 12 (MJ)
Kalajoen Kristillinen Opisto, Naistenpäivät (RL)
Ilmajoen srk., Raamattutapahtuma (RL sekä Eero Junkkaala, Aino Viitanen)
Espoo, opetusta Raamatunkoulutusakatemiassa (MJ)
Kuusankosken srk., Elämyksiä Raamatusta srk-talolla klo 15 (MJ), saarna Voikkaan
kirkossa klo 17 (RL)
Petäjäveden srk., Marianpäivän naistenpäivätapahtuma (RL, MJ)

Radioraamattupiiri jatkuu tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä. Kevään aikana käydään läpi Johanneksen ja Pietarin kirjeet sekä Jaakobin ja Juudaksen kirjeet. Keskustelijoina ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, juontajana Aino Viitanen.
RYHMÄMATKA LUTHERIN ELÄMÄÄN LIITTYVILLE PAIKOILLE JA BERLIINIIN
24.9.-1.10.2016
Otamme ”förskottia” Uskonpuhdistuksen juhlavuodesta 2017 (500 vuotta teesien naulaamisesta) ja
teemme matkan Saksaan jo tänä vuonna. Yhdistämme Lutherin paikkoihin muita huippunähtävyyksiä. Vierailukohteina ovat mm. Potsdamin Sanssouci-palatsi, Elbingeroden diakonissalaitos Harzvuoristossa (www.neuvandsburg.de), Erfurtin augustinolaisluostari, Wartburgin linna Eisenachissa,
Wittenbergin Luther-kaupunki ja Berliini monine nähtävyyksineen.
Olemme saaneet etuoikeuden siinä, että Luther-osuuden oppaina toimivat diakonissalaitoksen johtaja, pastori Reinhard Holmer ja Wittenbergissä toimiva pastori Theo Schneider (opastus tulkataan).
Molemmat ovat todellisia asiantuntijoita. Muualla on suomenkieliset kaupunkioppaat. Matkanjohtajina ovat teologian maisterit Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson.
Hyvät hotellit, puolihoito. Hinta selviää parin viikon sisällä. Ohjelma kokonaisuudessaan on siinä
vaiheessa nähtävissä Akasia-säätiön nettisivuilla www.akasia.fi kohdassa Matkat. Saman tekstin
painettuna versiona lähetämme pyynnöstä. Ilmoittautumiset ja kyselyt: Marianne Jansson,
050 3543241, akasia@akasia.fi. Matkatoimisto: Grabar Consulting Oy, (014) 515495.
Rakkaat ystävät, haluamme sydämellisesti kiittää teitä jouluksi saamistamme rakkaudenlahjoista. Työmme voi jatkua tukenne ansiosta. Vielä ovet ovat auki ja vielä jaksamme kiertää seurakunnissa. – Lämpimästi teitä tervehtien
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.

