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Kerrostalon pihalla leikki joukko lapsia. Heidän leikissään kysyttiin, kuka näkee kotinsa ikkunoista 
pisimmälle. Ensimmäisessä kerroksessa asuva poika sanoi, että hän näkee pitkälle peltojen taakse. 
Toisen kerroksen tyttö kertoi näkevänsä lammen, joka on lähellä merta. Kolmannen kerroksen poi-
ka oli ylivoimainen, sillä hän näkee meren ja horisontissa kulkevat laivat. Talonmiehen pieni tyttö 
seisoi vieressä eikä puhunut mitään. Silloin joku kysyi häneltä: ”Entä sinä, miten pitkälle sinä näet,
tehän asutte kellarissa?” Tyttö vastasi hiljaa: ”Minun sänkyni on ikkunan alla; kun illalla on pimeää,
minä näen tähtiin saakka.”  

Myös oman elämämme kellarikerroksesta, kärsimysten ja koettelemusten alhoista, voi nähdä Juma-
lan tähtiin asti. 

Vuoden vaihteessa Akasia-säätiö muutti kerrostaloon. Säätiön toimipiste Helsingin Veräjämäessä 
vaihtui helppohoitoisempaan työtilaan Kauniaisissa.

Osoitteenmuutoksesta huolimatta työmme yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa jatkuu 
entiseen tapaan. 

Olemme toisessa kerroksessa ja näemme ikkunoista päiväsaikaan talojen ympärillä kaunista luontoa 
ja illalla taivaan tähtiä! 

Muuttamisesta tuli Riitalle ja minulle koettelemusten aikaa. Keskellä kiireisintä purkamis- ja pak-
kaamisvaihetta kaaduin portaissa ja nivelside nilkassa repesi. Toipuminen on ollut hidasta. Riitan 
voimat joutuivat lujille kun minä kävelin kyynärsauvoilla enkä pystynyt kantamaan mitään. Hän sai 
oireita silmäluomiinsa ja odottaa nyt kutsua jatkotutkimuksiin. Suuren projektimme ja vaivojemme 
keskellä meistä alkoi tuntua siltä, ettei tähtiä enää näkynytkään taivaalla. 

Jumala ei kuitenkaan jättänyt meitä oman onnemme nojaan. Ystäviä tuli paikalle pakkaamaan tava-
roita laatikoihin vanhassa paikassa ja purkamaan niitä uudessa. Espoolaisen miestenpiirin jäsenet 
uhrasivat aikaansa ja voimiansa remonttitöissä sekä huonekalujen ja muuttolaatikoiden kantamises-
sa. Olemme näille ystävillemme syvästi kiitollisia. Jumala auttoi meitä heidän kauttaan. Vaikka 
vielä moni asia on rempallaan, vaikka jalka ja silmät eivät vielä ole kunnossa, koemme itsemme 
siunatuiksi uudessa kodissamme, joka on samalla työpaikkamme.  

Uusi osoitteemme on: Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen.
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Siunaus ei näytä olevan meidän – eikä ehkä teidänkään  
kohdalla sitä, että säästyy koettelemuksilta.  

Silti siunaus on aina plus-merkkinen, elämään tulee jotain hyvää.  
Saamme jotain sellaista, mitä emme ole ansainneet. Se on kuin Jumalan  
plussakortti, jolla saa jotain lisää. On käsittämätöntä, että Jumala haluaa antaa  
meille näitä ”lisäpisteitä”. Pidämme ehkä itsestäänselvyytenä, että meillä on turvallinen  
koti, rakkaita omaisia, ystäviä ja terveys tallella. Kun katselemme kuvia Haitin maanjäristysalueel-
ta, huomaamme että näin ei ole. Tuo kaikki on pelkkää lahjaa. 

Siunaus ja kiitollisuus ovat sisaruksia. Siunaus tuo mukanaan kiitollisuutta. Kiitollisuus näkee kai-
ken hyvän Jumalan siunauksena. 

Siunaus ei kuitenkaan ole vain lisäbonuksia. Usein siunauksen kumppanina on luopuminen. Toisi-
naan meidät pakotetaan luopumaan jostakin. Läheisestä ihmisestä tai suuresta haaveesta luopumi-
nen tuntuu onnettomuudelta. Joudumme ehkä taistelemaan katkeruuden kanssa. Saatamme ryhtyä 
sisäiseen lakkoon. Menetys siunaa, jos se otetaan vastaan Jumalan kädestä. 

Pakotetun  luopumisen lisäksi on vapaa- 
ehtoista luopumista. Lastemme tai ammattimme  
vuoksi olemme valmiit suuriinkin uhrauksiin.  
Nyt luovun, myöhemmin asiat ovat paremmin.  
Luopuminen saa merkityksen.  
Jumalan valtakunnan tähden moni kristitty on  
vapaaehtoisesti luopunut paljosta ja saanut kokea 
ylenpalttisen siunauksen elämässään. On menty  
”kellarikerrokseen” ja sieltä saatu nähdä tähtiä.  
Tässä piilee ihmeellinen salaisuus. 

Abraham koki molemmat luopumisen lajit.  
Ensin hän sai kehotuksen muuttaa pois kotiseudul- 
taan nykyisen Etelä-Irakin alueelta Kanaanin  
maahan. Se oli vapaaehtoinen muutto, joka vaati 
paljon. Oli jätettävä suku ja sen myötä oli luo- 
vuttava vanhuuden turvasta. Matka oli pitkä ja 
raskas, sillä se taittui kamelilla ja jalan.  
Sitten miehen uskoa koeteltiin lapsettomuudella.  

Jumala antoi Abrahamille kaiken jälkeen siuna- 
uksen, joka oli vertaansa vailla. Jumala siunasi  
hänet niin, että hänen jälkeläistensä määrä oli kuin
tähtien määrä taivaalla. Hän sai lupauksen, että  
hän ”tulee siunaukseksi kaikille maailman kan- 
soille” (1.Moos.12:3). Tuo siunaus toteutui 
lopullisesti Jeesuksessa, maailman Vapahtajassa. 
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Jokaista ihmistä Jumala kehottaa luopumaan pahasta. Jumala ei siunaa sellaista, jolla rikomme  
hänen tahtonsa. Anteeksipyytäminen ja anteeksisaaminen on siunauksen lähteellä olemista. 

Suurin siunaus on ikuisen elämän todellisuus. Viime kesänä luin Mathilda Wreden, vankien ystä-
vän, elämäkerran. Kävin hänen haudallaan Anjalassa. Wrede-suvun hautojen joukossa oli yksi, joka 
erikoisesti puhutteli minua. Hautakivessä luki: ”Hemma hos Jesus”. Kotona Jeesuksen luona. Sieltä 
ei tarvitse koskaan muuttaa pois.   MJ  
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• Radio-ohjelmamme Lähimmäisen lähellä Radio Deissä jatkuvat taas tänä vuonna kuukau-
den ensimmäisenä lauantaina klo 19. Seuraava ohjelma on kuultavissa 6. helmikuuta. 

• Ryhmämatka Saksaan (18.-26.9.2010) on täysi. Koska lähtöpäivään on vielä aikaa, voi 
hyvin ilmoittautua jonotuslistalle, sillä lista ”elää” yleensä jonkun verran. Lopullinen hinta 
on 1150,- euroa, yhden hengen huoneen lisämaksu 50,- euroa. Matkaohjelma löytyy inter-
net-sivuiltamme www.kolumbus.fi/akasia kohdasta ”Matkat”. 
Ilmoittautumiset: Matkatoimisto Granitours, leena.jokinen@granitours.fi, p. 040-827 9525 
tai Akasia-säätiö (yhteystiedot alla). 
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5.-7.2.  Kalajoen kr. opisto, Naisten hengelliset päivät, alk. pe klo 18, RL, MJ 
13.-14.2.  Heinolan srk., Raamattuviikonloppu srk-keskuksessa Harjuk. 9 alk. la klo 11, RL, MJ 
21.-28.2.  Israelin matka, RL, MJ 
7.3.  Kankaanpään srk., saarna ja päivätilaisuus, RL 
14.3.  Helsinki, Pakilan srk., Elämyksiä Raamatusta Paloheinän kirkossa klo 17, MJ 
17.3. Salon srk. + Kansanlähetys, Elämyksiä Raamatusta seurakuntasalissa klo 18.30, MJ 
21.3.  Tohmajärven srk., saarna ja päivätilaisuus, RL 
27.3.  Tuusulan srk., Elämyksiä Raamatusta päivätilaisuudessa Jokelan kirkolla, RL  
27.-28.3. Toholammin srk., Elämyksiä Raamatusta Naistenpäivillä alk. la klo 18, MJ 
29.3.  Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL 
10.4.  Jämsän srk., Elämyksiä Raamatusta Naistenpäivässä srk-keskuksessa alk. klo 10, MJ 
13.4.  Vantaa, Rekolan seurakunta, iltatilaisuus, RL 
17.4.  Espoo, Leppävaaran srk., Lähimmäispalvelijoiden koulutuspäivä, MJ 
18.4. Virrat, seurakuntatapahtuma, RL 
19.4.  Lempäälän srk., Elämyksiä Raamatusta Kuljun koululla klo 18, MJ  
24.4.  Miehikkälä, Naistenpäivä seurakunnassa, RL 
24.4.  Liperin srk., Elämyksiä Raamatusta -päivä Kuoringan leirikesk. alk. klo 10, MJ 
26.4.  Tampereen Raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL 
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Rakkaat ystävämme, kiitos jos saamme jättää teille esirukousaiheeksi yllä  
olevat kevättalven tilaisuudet, jotka tähän asti ovat kalenteriimme merkityt.  
Pyydämme myös esirukousta terveytemme ja jaksamisemme puolesta.  

Lämpimästi kiitos tähänastisista rukouksista ja lahjoista, myös kaikista  
joulun aikaan tulleista lahjoista. Meille on suuri siunaus, että ympärillämme  
on ystäviä, jotka ovat saaneet sydämelleen tämän työn. 

Huom. uusi osoite ja puhelinnumerot! 

Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen 
puh. 050-3001616 (Riitta Lemmetyinen), 050-3543241 (Marianne Jansson). Toistaiseksi vain kän-
nykkänumerot ovat voimassa. 
sähköposti: akasia@kolumbus.fi
kotisivu: www.kolumbus.fi/akasia
Pankkiyhteys: Sampo 800016-71257633.  Lahjoitusten viitenumero: 1009  
Voit tukea työtämme myös Kännykkäkolehdin kautta: soittaessasi numeroon 0600-91898 lahjoitat
säätiölle 10,10 euroa. 

Etelä-Suomen lääninhallitus on 7.11.2008 myöntänyt Akasia-säätiölle koko maata käsittävän rahankeräysluvan 
nro OKH579A ajalle 1.1.2009-31.12.2010. Varat käytetään säätiön toiminnan tukemiseen.          


