Kauniaisissa huhtikuussa 2017

Rakkaat Akasia-työn ystävät
Hyväksytty merivoimiin! Amerikkalainen nuorimies piteli
saapunutta kirjettä onnellisena kädessään. Alokkaita ei kohdeltaisi koulutuksessa silkkihansikkain, sen hän tiesi, mutta pääasia, että oli hyväksytty mukaan. Nuorimies oli elämässään
kokenut yhtä ja toista vaikeaa. Hänen käytöksensä poikkesi
toisten käytöksestä, ja häntä pidettiin hieman omalaatuisena.
Se altisti kiusatuksi joutumiselle.
Alokkaiden joukossa harrastettiin alusta lähtien siivotonta käytöstä, eikä aikaakaan, kun muut huomasivat toverinsa poikkeavuudet ja alkoivat tehdä hänestä pilaa. Alinomaa he miettivät, miten
pääsisivät tätä nöyryyttämään.
Eräänä päivänä kiusaajat saivat ajatuksen pelästyttää alokas niin, että hän joutuisi varmasti
paniikkiin. He heittäisivät tyhjän käsikranaatin uhrinsa eteen ja uskottelisivat, että se oli ladattu.
Pelkkä ajatuskin uhrin kauhun näkemisestä huvitti heitä.
Käsikranaatti heitettiin lattialle ja joku huusi: ”Varokaa kranaattia, se räjähtää kohta!”
Kaikki odottivat, että nuori alokas joutuisi hysterian valtaan ja hyppäisi päätä pahkaa ikkunasta. Sen
sijaan hän heittäytyikin kranaatin päälle, peitti sen vatsansa alle ja huusi muille: ”Juoskaa henkenne
edestä, juoskaa henkenne edestä! Kuolette, ellette juokse.”
Läsnäolijat jäykistyivät, vaikenivat ja häpesivät. Se jota he olivat vähätelleet, jonka kustannuksella
he olivat pilailleet ja jota kiusanneet, osoittautui sellaiseksi, joka oli valmis antamaan henkensä
heidän edestään.
Alokkaan tarina muistuttaa siitä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta. Hän oli sopiva uhri kiusaajille.
He väittivät, että Jeesus oli avioton lapsi, olihan hän syntynyt ennen kuin Joosef avioitui Marian
kanssa. Jeesus oli kotoisin todellisesta takapajulasta, Nasaretista. Hänen lähipiiriinsä kuului maanpettureita, katutyttöjä ja lahjusten ottajia. Evankeliumien kertomukset paljastavat monia yksityiskohtia siitä, kuinka Jeesusta halveksittiin: ”Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja syntisten
ystävä!”
Sielunvihollinenkin kiusasi Jeesusta ja heitti kiirastorstaina voimakkaan ”käsikranaatin” Jeesuksen
eteen. Se oli ladattu ja räjähtäisi, mutta Getsemanessa sen voisi tehdä vaarattomaksi, jos Jeesus
kieltäytyisi Jumalan tahdosta. Golgatalla kiusaaja tarjosi samaa mahdollisuutta uudelleen, kun ristin
vieressä Jeesukselle huudettiin: ”Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä.”
Mutta Jeesus ei pelastanut itseään, sillä hän halusi pelastaa meidät. Toiset tekivät siitäkin pilkkaa,
kun taas toiset nöyrtyivät ja löivät häveten rintaansa.
Ihmisten suhtautumisesta Jeesukseen Martti Luther totesi kerran: ”Kaksi asiaa on minusta käsittämätöntä. Jumalan muuttumaton rakkaus ihmisiä kohtaan huolimatta heidän kiittämättömyydestään
ja ihmisten kiittämättömyys Jumalaa kohtaan huolimatta hänen muuttumattomasta rakkaudestaan.”

Virsikirjassamme lauletaan: Rakkauden, armon lähde Jeesus ompi pohjaton! Ken ois kuollut synnin
tähden, niin kuin Jeesus kuollut on? Ken ois eestä pilkkaajainsa, vainoojainsa, murhaajainsa
käynyt kovaan kuolohon?
Kelpaahan tämä Jeesus meille?

RL

Kuulumisia
Tänä vuonna tulee täyteen 25 vuotta Akasia-säätiön työtä. Ne ovat olleet intensiivisiä vuosia täynnä
seurakuntamatkoja, monenlaisia tilaisuuksia ja ihmisten kohtaamisia. Teistä ystäväkirjeittemme
saajista osa on kulkenut rinnallamme kaikki nämä vuodet. Uskollisuutenne tekee meidät nöyriksi ja
kiitollisiksi.
Akasia-säätiöllä on täysi syy viettää ystävä- ja kiitosjuhlaa. Sellainen juhla pidetään
Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa lauantaina 7.10.17 kello 14.
Olisi riemullista, jos iso joukko teitä ystäviä olisi juhlassa mukana. Saksalaiset ystävämme Rolf ja
Dorothea Hille on kutsuttu mukaan juhlaan. Heillä oli aikanaan Tübingenissä merkittävä vaikutus
siihen, että saimme luostarista lähdön jälkeen elämäämme uuden hyvän suunnan. Muun muassa
näistä vuosista monine yllättävine pyörteineen he kertovat juhlassa.
Menneinä viikkoina olemme matkanneet Pohjois-Pohjanmaalla, Hämeessä ja Keski-Suomessa.
Erään tilaisuuden jälkeen kuulija kiepsahti kaulaani ja totesi kuulleensa jotain niin armollista, ettei
löydä sanoja. Mariannelle yksi osanottaja sanoi: ”Tämä meni kyllä suoraan suoneen.”
Kiitos, ystävät, kaikista esirukouksista työmme ja terveytemme puolesta. Taloudellinen tukenne on
tehnyt tämän työn mahdolliseksi. Kiitos, että olemme saaneet jo vuosia olla sen varassa. Kiitos jos
saamme edelleen olla!
RL

Tulevia tilaisuuksia
2.4.
8.4.
12.4.
15.4.
21.-29.4.
6.5.

Joutsan srk., Naistenpäivä seurakuntakodilla alk. klo 12, RL ja MJ
Sonkajärven srk., Naistenpäivä alk. klo 9.45, 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
Ryhmämatka Israeliin, RL, MJ
Kalajoen Kristillinen Opisto, Syöpäpotilaiden, omaisten ja tukihenkilöiden hengelliset päivät alk. klo 10, RL
Muista Radioraamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä!

Hyvää kevättä ja siunattua Pääsiäisen aikaa toivottavat
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