Kauniaisissa lokakuussa 2017

Rakkaat Akasia-työn ystävät
Puutarhuri sai kerran toimia merkittävän pelastusoperaation välineenä Englannissa. Järven rannalla olevalle maatilalle oli kokoontunut omistajaperheen sukua, ja kävi niin onnettomasti, että
yksi lapsista putosi jyrkänteeltä veteen. Puutarhuri kuuli epätoivoista huutoa, juoksi paikalle, hyppäsi veteen ja sai pojan pelastetuksi. Me tunnemme tämän pojan – hänen nimensä oli
Winston Churchill.
Winstonin vanhemmat halusivat osoittaa kiitollisuuttaan palkitsemalla pelastajan jollakin tavalla. ”Mitä voisimme tehdä hyväksenne?” he kysyivät. ”Toivoisin, että minun poikani saisi mahdollisuuden opiskella”, puutarhuri vastasi. ”Siihen me ilomielin
lahjoitamme varat”, Churchillin pariskunta lupasi.
Winston Churchill eteni urallaan Britannian pääministeriksi. Hänen virkakautensa aikana kuolema
oli jälleen saada hänet saaliikseen, sillä hän sairastui vakavasti keuhkokuumeeseen. Maan paras lääkäri haettiin paikalle. Hän oli Alexander Fleming, kuuluisa penisilliinin keksijä. Uuden lääkkeen
ansiosta Churchill tervehtyi. Tämän tohtori Flemingin isä oli se puutarhuri, joka pelasti Churchillin
lapsena hukkumasta.
”Harvoin joku on voinut kiittää saman perheen jäseniä kahdesti pelastumisestaan, niin kuin minä
olen voinut”, Winston Churchill totesi myöhemmin.
Vanhempien kiitollisuus tuotti runsasta hedelmää. Alexander Flemingin keksimä penisilliini oli alkusysäyksenä modernin lääketieteen antibiooteille. Nämä lääkkeet ovat pelastaneet miljoonien ihmisten hengen, myös minun äitini, joka sai komplikaatioita syntymäni yhteydessä.
Kristittyinä me haluamme toimia lähimmäistemme parhaaksi. Halu kumpuaa kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, joka on pelastanut meidät niin ikään varmalta hukkumiselta. ”Niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä.”
Koskaan emme voi tietää, mihin Jumala toimiamme käyttää. Winston Churchillin pelastaminen
hukkumiselta ja keuhkokuumeesta sai maailmanhistoriallista merkitystä, sillä hänen vaikutuksensa
ulottui toisen maailmansodan aikana Hitlerin Saksan armeijasta saavutettuun voittoon.
Raamatussa kerrotaan Marian rikkoneen alabasteripullon voidellakseen Jeesuksen. Arvokkaan voiteen tuhlaus ei tuntunut miltään sen kiitollisuuden rinnalla, jota Maria tunsi Pelastajaansa kohtaan.
Hän ei tosin voinut kuvitellakaan, mihin Jumala hänen tekoaan käyttäisi. ”Hän teki minulle hyvän
teon. Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten.”
Jumalan käsissä myös pieniltä näyttävät asiat voivat saada ennätykselliset mittasuhteet, siksi vähäistä ei tule aliarvioida. Kerran pieni poika antoi eväspussinsa Jeesukselle. Siinä tosin oli vain
kaksi kalaa ja viisi leipää. Kuka olisi uskonut, miten merkittävän pelastusoperaation välineenä poika
sai olla? Eväillä ruokittiin 5000 miestä ja heidän mukanaan olevat naiset ja lapset.

Me tunnemme suurta kiitollisuutta teitä, Akasia-säätiön ystäviä, kohtaan. Olette taloudellisella tuellanne vaikuttaneet siihen, että tämä työ on voinut jatkua 25 vuotta. Meillä on sen vuoksi ollut mahdollisuus opettaa ja julistaa hyvää sanomaa seurakuntien ja järjestöjen tilaisuuksissa. Kiitämme teitä
sydämellisesti jokaisesta lahjasta, pienestä ja vähän suuremmasta. Kiitämme teitä, jotka olette säännöllisesti lähettäneet lahjanne, ja samoin teitä, jotka olette tukeneet silloin tällöin. Kiitos myös rinnalla kulkemisesta ja esirukouksista. Toivomme, että jaksatte jatkaa vielä tämän vuoden loppuun
asti, jolloin jäämme eläkkeelle. Jumala tulee kerran näyttämään, miten suuri merkitys panoksellanne
on ollut ja minkälaista hedelmää se on kantanut maassamme.
MJ

Vietimme kiitosjuhlaa

Tuntui että saimme satoja lämpimiä halauksia viettäessämme 7.10. Raamattuopistolla ”elämäntyömme juhlaa”, niin kuin joku asian ilmaisi. Kiitos teille, jotka tulitte juhlistamaan tätä päivää! Ilo
ja kiitollisuus täyttivät sydämemme. Saksalaiset vieraamme Rolf ja Dorothea Hille sekä Akasia-säätiön puheenjohtaja Eero Junkkaala kertasivat vaiheitamme luostarista teologian maistereiksi ja säätiön kouluttajiksi. Itse kerroimme meille tärkeistä virstanpylväistä ja sattumuksista matkan varrelta.
Hienot laulu- ja musiikkiesitykset olivat sokerina pohjalla. Yksi ystävistä soitti sahalla ”Amazing
Grace”, ja ihmeellinen armo onkin se, joka tässä elämänvaiheessa jää päällimmäiseksi.

Paimenpojasta Inkerin piispaksi

Stalinin aikana Inkerin piispana toimineen Selim Jalmari Laurikkalan elämästä tehty 9-osainen
historiallinen tv-dokumentti on valmis. Laurikkala oli Riitan isoisän veli, ja Riitta on osallistunut
sarjan valmisteluihin ja filmauksiin. Lähetykset alkavat Alfa-TV:ssä tiistaina 7.11. klo 22.30 ja
jatkuvat viikoittain. Kukin jakso lähetetään uusintana kyseisen viikon aikana kahdesti: perjantaisin klo 21.30 ja sunnuntaisin klo 20.00. Kannattaa katsoa tämä vaikuttava dokumentti Inkerin kansan ja kirkon historiasta.

Ryhmämatka Irlantiin

Olemme aikeissa järjestää matkan Irlantiin 8.-13.9.2018. Lisätietoja seuraavassa kirjeessä.

Tulevat tilaisuudet

28.10.
6.11.
13.11.
18.11.
19.11.
26.11.

Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Naistenpäivät, RL
Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL
Helsinki, Laajasalon kirkko, Elämyksiä Raamatusta Raamatunopetusakatemiassa klo
15, MJ
Joensuun seurakuntakeskus, Nyyttikesti-ilta alk. klo 17, RL
Outokummun srk., Naistenpäivä, saarna messussa RL, Päiväjuhla MJ, RL
Nakkila, Naisten kahvila klo 15 seurakuntakeskuksessa, MJ
Radioraamattupiiri Radio Deissä tiistaisin klo 18.30.
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