Kauniaisissa helmikuussa 2017

Rakkaat Akasia-työn ystävät
Erään perheen ainoa poika lähti kotimaastaan Yhdysvalloista matkalle Eurooppaan. Täällä hän sairastui vakavasti ja kuoli. Surun murtamat vanhemmat tulivat
hakemaan pojan ruumiin ja matkustivat arkku mukanaan takaisin Amerikkaan.
Elettiin vuotta 1884. Hautajaisten jälkeen vanhemmat alkoivat suunnitella muistomerkkiä pojalleen. Ei laattaa eikä kiveä, vaan jotain sellaista, joka voisi auttaa
nuoria elämässä eteenpäin.
Pariskunta hakeutui Harvardin yliopiston rehtorin, Charles Eliotin, puheille.
Vanhemmat kertoivat poikansa poismenosta ja ajatuksestaan tukea nuoria pääsemään opintielle.
”Mietittekö mahdollisesti stipendirahastoa?” Eliot tiedusteli.
”Emme, vaan jotain isompaa, uutta rakennusta tai vastaavaa”, vaimo selitti ponnekkaasti.
Rehtorin äänensävystä kuulsi ylimielisyys, kun hän totesi: ”Iso rakennus on hyvin kallis.”
Kysyjä ei siitä välittänyt vaan penäsi: ”Paljonko Harvardin yliopiston päärakennus maksoi?”
Eliot tuijotti vaatimattoman näköistä pariskuntaa ja mumisi töykeästi jotain miljoonista dollareista.
Silloin nainen nousi, veti miestään hihasta ja suuntasi ovelle sanoen: ”Olisi meillä siihenkin ollut
varaa.”
Vuoden kuluttua Charles Eliot sai selityksen outoon tapaukseen. Aviomies oli rikastunut toimiessaan uuden rautatien rakentamisprojektin johdossa. Tällä välin pariskunta oli lahjoittanut omaisuudestaan 30 miljoonaa dollaria poikansa muistomerkkiä varten. Tämä muistomerkki on yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä yliopistoista, Stanford University, joka on saanut nimensä pariskunnan
pojan, Leland Stanford juniorin mukaan.
Miten rehtori Eliot katuikaan asennettaan pariskuntaa kohtaan! Vähättely jätti hänet puille paljaille.
Aikamme ihminen katselee Raamattua rehtorin silmin. Vanha kirja, mitä sillä enää olisi tarjottavana
nykyihmiselle? Kirkossakin pyhän Sanan vähättely yleistyy ja Raamatusta käytetään vain valittuja
kohtia.
Minullakin oli vuosia rehtorin asenne suhteessa Raamattuun. Olin silloin luostarissa, ja Raamattu
jäi erilaisten profetioiden ja mieltä hullaannuttavien näkyjen jalkoihin. Kirjaa ei myöskään pidetty
niin tärkeänä, että sitä olisi sisarille opetettu. Käyttö oli valikoivaa, ja jäimme sen annista puille paljaille.
Sitten tulivat teologian opiskeluvuodet. Tübingenin yliopiston teologisen tiedekunnan oppivaatimuksiin kuului koko Raamatun sisällön tunteminen. Opettajamme oli tehnyt lukuohjelman. Sen
noudattaminen oli välttämätöntä, jotta selviäisi kirjallisesta tentistä. Jokaisen luvun sisältö oli tunnettava. Poikkeuksen tekivät vain Vanhan testamentin Aikakirjat.
Tuo opiskeluaika on unohtumattomana mielessäni, sillä silloin kirjaimellisesti ahmin Raamattua.
Miten rikas kirja se onkaan! Sen lupaukset ovat ihmeelliset. Uudelleen löytämäni evankeliumi rohkaisi minua omistamaan Jumalan lupaukset myös minua koskevina.

Raamattua lukiessa minulle kävi kuin mummolle, jonka lapsenlapsi oli avioitunut Yhdysvaltoihin.
Uskollisesti tämä lähetti mummolleen kirjeitä. Kerran eläkkeellä oleva opettaja vieraili mummon
mökissä, ja tämä näytti hänelle saamiaan kirjeitä sekä ”kuvia”, jotka lapsenlapsi oli pannut mukaan.
Mummo oli liimannut ne koristeeksi kirjahyllyn reunaan. ”Jostain syystä kuvat ovat aina samat”,
hän selitti. ”Hyvänen aika, nuohan ovat dollarinseteleitä!” opettaja huudahti. ”Mummo hyvä, sinä
olet tietämättäsi rikas!” – Minulle valkeni Raamatun äärellä, miten rikas olen.
Vierailin taannoin kodissa, jossa osattiin elää Raamatun rikkauksista. Perheenäiti kertoi lapsensa
yllättävästä kuolemasta, joka oli tapahtunut oman käden kautta. Suuren tuskan vallassa äiti haki lohtua Raamatusta. Kun hän avasi kirjan, silmiin osui jae Danielin kirjan kymmenennestä luvusta:
”’Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on hyvin. Vahvistu, ole vahva!’ Kun hän puhui minulle,
minä vahvistuin.” Sanaa lukiessa oli kuin taivas olisi ollut hetken auki. Tuo äiti kertoi, että Sanan
aikaansaama rauha oli tuskaa ja surua väkevämpi.
MJ

Matkoilta kerrottavaa
Kevättalvi on naistenpäivien aikaa. Ne kokoavat väkeä, ja sen me näimme taas omin silmin vieraillessamme Kajaanin ja Vivamon (Lohja) naistenpäivillä. Kajaanissa sali täyttyi noin 140 kuulijasta,
Vivamossa koolla oli yli sata naista. Julistuksessamme olivat keskiössä Raamatun henkilöt, Lutherin opetukset ja evankeliumin sanoma. Yhden kuulijan repliikki oli tällainen: ”En ole aikoihin kuullut näin paljon Jeesuksesta.” Naiset keskustelivat ja kyselivät vilkkaasti, ja myös luostaritaustamme
herätti kysymyksiä ja kiinnostusta. Riitan lahjakirjat menivät kuin kuumille kiville. ”Olen saanut
vain positiivista palautetta”, kirjoitti päivien järjestäjä. Olimme kiitollisia meille annetusta missiosta!

Tulevat tilaisuudet
12.3.
18.-19.3.
22.3.
26.3.
2.4.
8.4.
12.4.
15.4.

Akaan srk., Naistenpäivä seurakuntasalissa Sontulantie 1 alk. klo 13.30, RL ja MJ
Siikalatvan srk., Rantsilan kappeliseurakunta, ”Hyvien uutisten viikonloppu” alk.
la klo 13, RL ja MJ
Kangasalan srk., ”Ilosanomailta” Kangasalan kirkossa klo 18.30, RL
Jyväskylä, Korpilahden alueseurakunta, Naistenpäivä seurakuntatalolla, RL ja MJ
Joutsan srk., Naistenpäivä seurakuntatalolla, RL ja MJ
Sonkajärven srk., Naistenpäivä, RL ja MJ
Espoo, Kauklahden kappeli, Hiljaisen viikon sanoma sanoin ja kuvin klo 18.30, RL
Turku, Mikaelin kirkko, Pääsiäisyön Tuomasmessu klo 21, saarna RL
Muista Radioraamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä!

Lämpimästi tervehdimme teitä kaikkia, rakkaat ystävämme! Olemme kiitollisia esirukouksistanne ja
taloudellisesta tuestanne. Seurakunnat ja järjestöt elävät taloudellisesti tiukkoja aikoja, mutta
haluamme palvella heitä myös pienemmillä palkkioilla. Niinpä teidän ”dollarinne” ovat meille
entistäkin arvokkaampia. Kiitos paljon!
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etunimi.sukunimi@akasia.fi, www.akasia.fi
Pankki: FI04 8000 1671 2576 33 (Danske Bank). Lahjoitusten viitenumero: 1009.
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