Kauniaisissa lokakuussa 2016

Rakkaat Akasia-työn ystävät
Pari viikkoa sitten tutustuimme ryhmämatkalaisten kanssa Berliinin kaupunkiin ja sen historiaan. Ajoimme yhtä pääkaduista, joka on saanut nimensä Karl Marxin mukaan. Toistasataa vuotta sitten hän asui Berliinissä. Perhe oli juutalainen ja syvästi uskonnollinen. Isä kasvatti lapsensa
kunnioittamaan juutalaista uskoa ja elämää. Karl ihaili suuresti isäänsä.
Lutherin sinetti

Myöhemmin perhe muutti toiseen kaupunkiin, jossa isä sai johtavan lakimiehen paikan. Muitakin
kaupungin juutalaisia oli päässyt johtoasemiin. Huomattavan asemansa turvatakseen he olivat kääntyneet luterilaiseen uskoon.
Kerran isä tuli kotiin ja sanoi, että nyt perheen oli luovuttava isiensä uskosta ja liityttävä luterilaiseen kirkkoon. Muut perheenjäsenet lamaantuivat uutisesta ja vaativat isältä selitystä. Uskonnon
vaihtaminen oli välttämätöntä, isä selitti, muuten hänen virkansa ja liiketoimintansa eivät kaupungissa menestyisi.
Karlin ajatusmaailmaa ja ihanteita uutinen sekoitti pahan kerran. Hän pettyi isään ja vihastui. Vihastaan hän ei päässyt koskaan eroon. Miten uskonto saattoi olla isälle näin kevyt asia? Hän vaihtoi sen
noin vain bisneksen takia. Eikö Jumala merkinnytkään mitään? Entä omatunto, voiko sitä venyttää
miten paljon tahansa?
Pettynyt poika muutti Englantiin opiskelemaan. Siellä hän istui British Museumissa, muotoili ajatuksiaan ja kirjoitti niistä kirjan. Siinä hän esitteli uuden maailmankuvan, joka muuttaisi vallitsevia
sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä. Mikä merkitys siinä maailmankuvassa olisi uskonnolla? Opiskelija näki sen olevan vain ”oopiumia kansalle”. Uskonto oli keksitty sitä varten, että sen avulla
päästiin turvaamaan omat taloudelliset ja henkilökohtaiset edut.
Karl Marx ei ole menneen talven lumia, vaikka sitä onkin Itä-Saksan kommunistihallinto. Miljoonat
ihmiset elävät yhä poliittisissa järjestelmissä, jotka perustuvat tämän katkeroituneen miehen teorioihin. Puistattavinta on, että alkusysäys kommunismin synnylle näyttää olevan siinä hetkessä, jona
nuoren miehen isä käytti Jumalan nimeä hyväkseen turvatakseen omat etunsa.
Ennen saapumistamme Berliiniin kuljimme toisen kuuluisan itäsaksalaisen, Martti Lutherin, jäljillä.
Vierailimme Erfurtin luostarissa, jonka ovea hän parikymppisenä kolkutti. Omatunto ei ollut tälle
miehelle mikään pikku juttu. Sen ääni pani hänet jatkuvasti kysymään: Miten minä löydän armollisen Jumalan? Etsiessään häntä luostarissa Luther kuritti itseään, tunnusti ja hyvitti syntejään tavalla,
joka oli viedä miehen terveyden. Sama kysymys ahdisti myös lukemattomia hänen aikalaisiaan. Katolisen kirkon oppi kuoleman jälkeisestä kiirastulesta oli vain omiaan syventämään ahdinkoa.
Tuli päivä, jolloin taivas munkin yllä kirkastui. Jumalaa ei tarvitse tehdä armolliseksi, hän on jo
sitä. Syntejä ei tarvitse hyvittää, se on jo tehty. Jeesuksessa meihin katsovat rakastavan Jumalan
kasvot. Nyt omantunnon täytti sellainen ilo, ettei Marttia pidätellyt mikään. Muittenkin oli päästävä
tästä ilosta osallisiksi. Vasara kainalossa hän suuntasi Wittenbergin linnankirkon ovelle, joka oli
oman aikansa ”Some”. Ovelle naulituista teeseistä tuli hetkessä valtakunnallinen puheenaihe.
Tuli kutsu Wormsiin ja valtiopäiville. Lutheria vastassa oli keisari ja koko valtakunta, paavi ja mahtava kirkko. Häntä uhattiin valtakunnankirouksella ja hengen menetyksellä. Mutta ei välttämättä,

sillä hänelle tarjottiin mahdollisuutta perua vakaumuksensa. Sillä hän pääsisi uhkaavasta kirouksesta ja saisi elää onnellisena elämänsä loppuun.
Mitä Martti-munkki vastasi? ”Ei ole hyvä tehdä omaatuntoaan vastaan. Tässä seison enkä muuta
voi, Jumala minua auttakoon.” Jos munkki olisi oman etunsa vuoksi venyttänyt omaatuntoaan,
meillä ei olisi luterilaista kirkkoa eikä niitä uskon aarteita, joilla tämä mies on siunannut lukemattomia ihmisiä: ”Yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen kautta.”
Marxilaisuus ja luterilaisuus – kaksi merkittävää liikettä maailmassa, joista toinen syntyi, kun
omaatuntoa venytettiin ja toinen, kun sen ääntä kuunneltiin. Toinen liike on kylvänyt tuhoa ja kuolemaa, toinen elämää ja siunausta. Uskonratkaisut tehdään arjessa, eikä koskaan ole hyvä tehdä vastoin omaatuntoaan.
RL

Tulevat tilaisuudet
15.10.
18.10.
22.10.

Kotka, Langinkosken srk., Sanan ja rukouksen ip. Toivonsalissa alk. klo 13, RL, MJ
Imatran srk., ”Naisia kaivolla” -ilta Olavinkulmassa Olavinkatu 13 klo 18, RL
Lahti, Launeen srk., Liipolan seurakuntakeskus, ”Nainen Jumalan hoidossa” -tapahtuma klo 12-16, RL, MJ
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk.-salissa klo 18.30, RL
Äänekosken srk., Suolahden seurakuntatalo, Elämyksiä Raamatusta klo 15, MJ
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk.-salissa klo 18.30, RL
Seinäjoen srk., ”Naisten kesken” -ilta Ystävän tuvalla klo 18.30, RL
Oulu, Karjasillan kirkko, Raamattupäivä klo 11-16, RL
Tuusulan srk., ”Naisten kesken”-ilta Rihasalissa klo 17.30, MJ

31.10.
6.11.
7.11.
10.11.
19.11.
20.11.

Infoa


Seuraava ryhmämatkamme suuntautuu Israeliin 21.-29.4.2017. Retkikohteita: Jerusalemin
keskeiset Raamattuun liittyvät paikat, Betlehem, Yad Hashmonan kibbutsi, Kuollut meri,
Jeriko, Kapernaum, Tabgha, Sachne, Autuuksien vuori, laivamatka Gennesaretilla, Danin
luonnonsuojelualue, Nasaret Village, Kaana, Alassyöksemisen vuori, Haifan Ebeneser-koti,
Jaffan messiaaninen Immanuel-srk. Muutokset mahdollisia. Hinta: 1450,- jaetussa kahden
hengen huoneessa, lisäksi retkipaketti. Oppaana Iris Amoyal, matkanjohtajina Riittta Lemmetyinen ja Marianne Jansson. Lisätietoja edellisessä kirjeessämme (akasia.fi kohdassa Ystäväkirjeet). Ilmoittautuminen Akasia-säätiölle sähköpostitse tai puh. 050 3543241 (MJ)
marraskuun loppuun mennessä, miel. aikaisemmin lentopaikkojen vähyyden vuoksi.



Radioraamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä. Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala
ja Aino Viitanen keskustelevat Efesolaiskirjeestä.

Ystävät ja lähettäjämme, lämmin kiitos esirukouksista ja kaikesta taloudellisesta hyvästä minkä
olemme työtämme varten teiltä saaneet. Se on meille lahjaa ylhäältä. Mutta muistattehan, että näitä
kirjeitä saa ilman velvoitteita tukea työtämme. Jumala teitä kaikkia siunatkoon!

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.

