Kauniaisissa marraskuussa 2016

Rakkaat Akasia-työn ystävät
Eräs mies eksyi erämaavaelluksella. Kuljettuaan kauan
sinne tänne häneltä loppui vesi ja hän alkoi jo pelätä.
”Entä jos kuolen janoon?” Mutta toivo heräsi, kun hän näki
kaukana pienen vajan.
Hän suuntasi vajalle ja näki sen sisällä vesipumpun. Pumpun
vieressä oli jopa muki täynnä vettä. Mahtavaa! Sitten hän
huomasi paperilappusen, johon oli kirjoitettu: ”Tyhjennä tämä
muki pumppuun niin se alkaa toimia. Kun teet sen, saat niin
paljon vettä kuin tarvitset.”
Janoinen mies joutui valinnan eteen. Jos hän uskoisi kirjoitusta ja tyhjentäisi mukin pumppuun, hän
saisi kaiken tarvitsemansa veden. Mutta jos pumppu ei tästä huolimatta alkaisikaan toimia, silloin
hän ei pystyisi sammuttamaan janoaan ja voisi jopa kuolla. Mutta oli toinenkin vaihtoehto: juoda
vesi mukista ja saada heti helpotusta janoonsa.
Mies päätti ottaa riskin ja tyhjensi mukin pumppuun. Sitten hän alkoi veivata käsikäyttöistä pumppua. Mitään ei tapahtunut! Hän jatkoi pumppaamista, ja hetken päästä vettä alkoi tulla toden teolla.
Sitä tuli niin runsaasti, että hän joi janoonsa, täytti vesipullonsa ja peseytyi. Hän oli luopunut hetkellisestä tyydytyksestä, ”heti kaikki minulle” -ajattelusta ja sai sen, mitä kipeimmin tarvitsi.
Mutta paperilapussa luki vielä jotain: ”Kun olet saanut itsellesi vettä, täytä muki seuraavaa kulkijaa
varten.” Näin mies teki ja kirjoitti vielä paperin alareunaan: ”Usko pois, tämä toimii!”
Me joudumme joskus vastaavanlaisten valintojen eteen. Voimme valita helpoimman vaihtoehdon ja
tyydyttää tarpeemme heti saman tien. Tai voimme luopua ”heti kaikki minulle” -asenteesta ja huomata myöhemmin, että niin olikin monin verroin parempi.
Kertomus puhuttelee myös uskonelämän alueella. Usko on sitä, että saamme vaikeissa tilanteissa
luottaa Jumalaan ja kirjoitettuun Sanaan. Luovumme vähäisistä ”vesimukeista”, jotka lupaavat helpotusta tässä ja nyt, saadaksemme sen, minkä Jumala meille antaa ja mikä oikeasti auttaa.
Kertomuksen mies uskoi kirjoitusta ja sai kaiken tarvitsemansa, ylitsevuotavasti.
Kuuluisa amerikkalainen raamatunkääntäjä Eugene Nida (k. 2011) kertoi, miten eri tavoin sana
usko on maailmalla käännetty. Tzeltalin kieli, jota puhutaan Etelä-Meksikossa, käyttää ilmaisua
”riippua sydämellä Jumalassa”. Panaman valienten kielellä usko on ”nojaamista Jumalaan”, sudanilaisille anuakeille ”jättäytymistä Jumalan käsiin”. Sudanin udukeille puolestaan usko on sitä, että
”Jumalan sana yhdistyy ihmisen ruumiin elämään”.
Kun Jumalan sana yhdistyy meidän elämäämme, eikö silloin ”heti kaikki minulle” -ajattelu alakin
maistua turhuuksien turhuudelta?
Moni huokaa, ettei pysty uskomaan. Olisiko norjalaisen piispa Alex Johnsonin (k. 1989) sanoista
apua: ”Uskoni on vain minussa oleva tyhjä tila, jonka Jumala täyttää Sanallaan.” Tähän tyhjään

paikkaan hän kaataa elävää vettä. Olemme vastaanottajia ilman että meiltä odotetaan muuta kuin
tyhjää tilaa. Ja kun Jumala sitten antaa meille lahjojaan, meidän tekee mieli laittaa ”pumppu” kunMJ
toon seuraavalle janoiselle. Usko pois, tämä toimii!
MATKOILLA SUOMESSA
Olemme syksyn aikana liikkuneet ahkerasti eri puolilla Suomea. Pidimme tilaisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja
Uudellamaalla. Kohta liittyy joukkoon Varsinais-Suomi. Saimme vierailla myös meille aivan uusissa seurakunnissa: Haapavedellä, Kärsämäellä ja Äänekoskella. Mieleen jäi mm. erään naisen repliikki: ”Tämä oli oikein hyvä tilaisuus ja tästä riittää mietittävää ja pureskeltavaa pitkäksi aikaa.”
Evankeliumin asialla on mieluista liikkua, ja samalla haluamme rohkaista kuulijaa uskomaan, että
Jumalan Sana toimii myös hänen arjessaan.
ISRAEL
Israel-matka 21.-29.4.2017 täyttyy hitaasti mutta varmasti. Vielä mahdut mukaan ystäväsi tai puolisosi kanssa. Suosittelemme, että jokainen kristitty kävisi Israelissa ainakin kerran elämässään. Jeesuksen elämän paikkojen näkeminen avaa Raamattua uudella tavalla. Matkan tiedot ovat nähtävissä
sivustolla www.akasia.fi kohdassa Matkat. Lähetämme paperiversion pyydettäessä.
TULEVAT TILAISUUDET
20.11.
21.11.
23.11.
24.11.
30.11.

Tuusulan seurakunta, ”Naisten kesken”-ilta Rihasalissa klo 17.30, MJ
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, miestenpiiri Pitäjäntuvassa klo 19, MJ
Salon seurakunta ja Kansanlähetys, ”Usko arjessa” -ilta Salo-Uskelan seurakuntatalossa Kirkkokatu 6 klo 18.30, MJ
Järvenpää, ”Naistenkahvila” Seurakuntakeskuksessa Kirkkotie 1 klo 17.30, RL
Helsinki, Suomen Raamattuopisto, Elämyksiä Raamatusta ”Raamattu-Kampissa”
Salomonkatu 17 D klo 12.30, MJ

KIITOS
Lämmin kiitos teille, joilla on ollut mahdollisuus tukea työtämme. Kiitos pienistä lahjoista ja kiitos
vähän isommista! Kiitos esirukouksista, joita tarvitsemme jaksaaksemme ja pysyäksemme
terveinä. Saammeko myös jatkossa jättää sydämellenne työmme taloudelliset tarpeet, jotta vielä
voimme kiertää maamme seurakunnissa?
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