Kauniaisissa kesäkuussa 2017

Rakkaat Akasia-työn ystävät
Kaksi entistä opiskelutoveria tapasi toisensa kesälomalla. He
muistelivat menneitä, kunnes juttu kulkeutui siihen, mitä kummankin
elämään nyt kuului.
”Mistä johtuu, ettet ole vielä mennyt naimisiin?” toinen kyseli
toiselta. Tämä vastasi etsineensä kovasti sopivaa vaimoa.
Barcelonassa hän tapasi kauniin ja älykkään naisen ja oli hetken sitä
mieltä, että oli löytänyt sen oikean. Mutta osoittautui, että nainen oli
liian tavallinen hänen vaimokseen. Työmatkalla Porissa hän tapasi toisen naisen, hyväsydämisen ja
sosiaalisen. Tässä hän on, mies ajatteli, kunnes huomasi, että nainen oli kovin pinnallinen. Hän
jatkoi etsiskelyä, mutta kävi niin, että aina jotain puuttui naiselta, joka muutoin teki vaikutuksen.
”Sitten onnisti”, mies kertoi, ”usko tai älä, minä löysin etsimäni. Nainen oli kaunis, älykäs,
ystävällinen ja huumorintajuinen, lyhyesti sanottuna täydellinen.”
”Mutta ethän sinä vieläkään ole naimisissa.”
”Minä en saanut häntä”, miehen äänestä kuulsi pettymys, ”sillä kävi ilmi, että nainen etsi itselleen
täydellistä miestä.”
Miten käy, jos etsii täydellistä kristittyä? Moni niin tekee ja haluaisi mieluiten itse olla sellainen.
Mariasisarten luostarissa, jonka jäsen vuosia olin, opetettiin, että sisar voi tulla täydelliseksi. Jos
hän taistelee itsessään olevaa pahaa vastaan, hän muuttuu vähitellen parempaan suuntaan, niin että
lopulta jäljelle jäävät vain synnin rippeet, jotka Jumala armollaan peittää. Luostarielämä tarjosi
pyrkimykseen hyvät puitteet. Oli julkisia synnintunnustusiltoja, aikaa henkilökohtaiseen taisteluun
syntiä vastaan ja paljon mahdollisuuksia erilaisin uhrein vahvistaa jaloa kilvoittelua. Lopulta tulisi
päivä ilman ilkeitä ajatuksia, pahoja sanoja ja vääriä tekoja.
Jeesukselle ei tässä hengellisyydessä jäänyt kovin merkittävää roolia. Pikemminkin hän oli kuin
eräänlainen käynnistyskaapeli, joka kyllä on tarpeen, kun ihminen käynnistyy eli tulee uskoon. Sen
jälkeen uskova pääsee itse huristelemaan uskon tiellä.
Odottamaani muutoksen päivää ei koskaan tullut. Uskon tiellä tuli nokkakolareita. Kolareista tuli
arkipäivää, sillä en pystynyt muuttamaan olemustani ja syntistä luontoani. Lopulta kävi niin, että
auto meni lunastukseen.
Epäonnistumisten keskellä alkoi kirkastua evankeliumi, sanoma syntien anteeksiannosta. Kirkastui
Kristus, täydellinen Pelastaja ja syntisen Armahtaja.
Luther joutui luostarivuosinaan kokemaan saman karvaan pettymyksen. Hän kertoo siitä näin:
”Minulle on langenneen luontoni tähden ollut mahdotonta riittää Jumalalle ja hänen
vaatimuksilleen. Jos en saisi uskoa, että hän antaa minulle Kristuksen tähden syntini anteeksi,
joutuisin epätoivoon. Siinä tilassa Juudas ripustautui puuhun, mutta samaan minä en sorru. Sen
sijaan ripustaudun Herrani jalkoihin niin kuin syntinen nainen ja pidän Jeesuksesta kiinni - - - ”
Voi olla, ettemme olisi odottaneet uskonpuhdistajalta näin toivotonta tekstiä. Pikemminkin
saattaisimme ajatella, että kun tämä kuuluisuus saapuu Jumalan valtaistuimen luo, enkelit tekevät

kunniaa ja alkavat taputtaa: ”Martti, sinä teit sen! Sait kerran koko maailman sekaisin.” Mutta mies
kokee olevansa luuseri ja on siinä tosissaan.
Luther jatkaa: ”Herra Jeesus on tuomionpäivänä sanova Isälleen: ’Tämä rääpäle, joka riippuu kiinni
jaloissani, pitää päästää taivaaseen. Hän on kyllä rikkonut kaikki sinun käskysi eikä hänestä ollut
mihinkään, mutta Isä, hän riippuu minussa kiinni. Minä kuolin hänen puolestaan, päästä hänet
livahtamaan sisälle valtakuntaasi.’ Tässä lepää minun toivoni”, Luther kirjoitti.
Jumala ei syytä meitä eikä odota meiltä näyttöjä muutoksesta. Sitä hän odottaa, että teemme niin
kuin Martti Luther: ripustaudumme Jeesuksen jalkoihin emmekä päästä niistä irti vaikka kuinka
kehnosti menee. Silloin Jeesus on tuomionpäivänä sanova Isälleen: Tämä rääpäle pitää päästää
taivaaseen.
Saamme olla epätäydellisiä ilman muutospaineita. Saattaa olla, että meille sitten käy niin kuin
eräälle aviomiehelle, joka kertoi pienryhmässä elämästään. Vaimo oli jatkuvasti tuonut julki, ettei
pysty rakastamaan miestään, ennen kuin tämä muuttuu. Vaatimus kiristi parisuhdetta. Kerran
miehen palatessa töistä vaimo otti jälleen asian puheeksi ja sanoi jotain odottamatonta:
”Ei sinun tarvitse muuttua, rakastan sinua sellaisena kuin olet.”
”Kun minä tämän kuulin”, mies kertoi, ”aloin pikkuhiljaa muuttua.”
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Kiitoksen paikka
Tuomasmessu Turussa oli juuri päättynyt. Sakaristoon tuli nainen, joka halasi ja kuiskasi korvaani:
”Kiitos siitä mitä julistit, evankeliumin hyvä sanoma kosketti ja saan lähteä kotiin vapain mielin.”
Tämä kiitos kuuluu myös teille, rakkaat ystävät. Olette rukouksin olleet saattelemassa meitä
matkoillemme, joita on ollut runsaasti. Kiitos esirukouksista! Olette myös taloudellisesti tukeneet
Akasia-säätiötä, niin että olemme tästä työstä saaneet leipämme. Kiitos siitä! Mieluiten kiittäisimme
jokaista kättä puristaen, jos se vain olisi mahdollista.
Tulevat kesäkuukaudet ovat talouden kannalta kaikkein haasteellisinta aikaa näin pienen järjestön
elämässä. Siksi kiitos jokaiselle, joka kesän aikana voi taloudellisesti muistaa Akasia-säätiötä.
Lokakuun 7. päivänä alkaen kello 14 vietetään Akasia-säätiön ystävä- ja kiitosjuhlaa Suomen
Raamattuopistolla Kauniaisissa. Varatkaa jo nyt päivä kalenteriinne. Siellä toivomme saavamme
puristaa monen kättä. Luvassa on mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa.
Radioraamattupiiri jatkuu kesätauon jälkeen 15.8. Radio Deissä tiistaisin klo 18.30.
Syksyn tilaisuudet näkyvät nettisivuillamme www.akasia.fi kohdassa Tulevat tilaisuudet.
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Hyvää kesää teille jokaiselle!
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