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Silloin tällöin uutisissa kerrotaan lentokone- 
kaappauksista. Toisinaan ne päättyvät onnellisesti 
ja matkustajat selviytyvät hengissä. Toisinaan näin 
onnellista loppua ei ole. 

Vuosia sitten Ethiopian Airlinesin kone syöksyi Intian 
valtamereen lähellä Komorien saaria Tansanian 
kaakkoispuolella. Kone oli kaapattu ja polttoaine loppui. 
Matkustajien joukossa oli Addis Abeban evankelisen 
kirkon johtajiin kuulunut Andrew Meekens. Hän sai 
surmansa onnettomuudessa. Muutamat turmassa hengissä 
selvinneet kertoivat jälkeenpäin, mitä koneessa oli 
tapahtunut ennen sen tuhoutumista.  

Kun kapteeni oli kertonut, että hän yrittää hätälaskua,    Kuva: Ritva Kosonen

Andrew nousi paikaltaan ja alkoi puhua matkustajille.  
Hän rauhoitti hätääntyneitä kertomalla, mistä hän itse saa turvaa sillä hetkellä. Lyhyesti hän kertoi 
heille evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta ja kutsui matkustajia ottamaan tämän sanoman vas-
taan. Parikymmentä ihmistä nosti kätensä merkiksi, että he tahtoivat näin tehdä. Heidän joukossaan 
oli myös lentoemäntä, joka menehtyi turmassa. 

Lehdessä, jossa tästä kerrottiin, todettiin osuvasti: ”Kuoleva kertoo toisille kuoleville, että on ole-
massa ikuisen elämän todellisuus ja näyttää tien sinne.” Tästä on kyse lähetystyössä. Tästä on kyse 
kristillisessä työssä ylipäätään.  

Todistus Jeesuksesta ei ollut etiopialaiselle Andrewlle velvollisuus. Se oli etuoikeus. Se oli tietoi-
suutta siitä, ettei kenelläkään maailmassa ollut sen suurempaa uutista kerrottavana kuin hänellä oli. 

Tätä sanomaa saa myös itse kukin meistä olla välittämässä eteenpäin siellä missä meille avataan 
siihen mahdollisuuksia. Riemu on sama: tämän suurempaa kerrottavaa ei kenelläkään ole. 

Akasia-säätiön hallituksen puheenjohtaja, teol.tri Eero Junkkaala on parastaikaa lähetystyössä Tan-
saniassa. Hän kertoo tässä kirjeessä kuulumisia työkentältään. 

Me säätiön työntekijät olemme kulkeneet menneinä viikkoina eri puolilla omaa maatamme. Vaikka 
matkatyö aika ajoin rasittaa, työmme on meille etuoikeus. 

Yhtenä viikonloppuna olin Kiteellä. Siellä kutsuttiin ihmisiä Sanan kuuloon kolmen seurakunnan 
voimin. Tilaisuuksia oli niin Helluntai-seurakunnassa, Vapaakirkossa kuin myös evankelis-
luterilaisessa kirkossa. Yli seurakuntarajojen järjestettiin tilaisuudet ja yli seurakuntarajojen tultiin 
koolle. Mieleeni jäi yhden mukana olleen kiitollinen huokaisu, kun hän totesi: ”Kuulin niin hyvän 
uutisen, etten enää mitään lisää kaipaa.” 
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Kiitos teille, ystävät, että olette olleet mukana tässä työssä. Pelkillä ”matkustavaisilla” ei hengellistä 
työtä tehdä. Se tarvitsee niitä, jotka rukoilevat ja jotka mahdollisuuksien mukaan tukevat työtä ta-
loudellisesti.  

Kiitos kaikesta tuesta tähän asti! Kiitos, jos saamme laskea tukenne varaan tästä eteenpäinkin.    RL 
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Suomessa on tietääkseni nyt syksy, niinpä päiväntasaajan toisella puolella eletään kevättä. Täällä 
tosin vuodenajoilla on eri merkitys kuin Euroopassa. Suomen talvi on täällä kuuma sadekausi ja 
meikäläisen kesän aikana eteläisessä Afrikassa eletään kylmää ja kuivaa vuodenaikaa.  
Hengellisetkin vuodenajat ovat erilaisia. Afrikassa kirkot kasvavat, eletään hengellistä kevättä. Eu-
roopassa taitaa pikemmin olla kirkkojen elämässä takatalvi; jäsenmäärät ovat enempi laskusuunnas-
sa. Onneksi Jumala voi antaa herätyksen aikoja vielä pohjoisellekin pallonpuoliskolle. Afrikan kris-
tittyjen määrän kasvuvauhti on ollut melkoinen. Vuonna 2008 kristittyjä laskettiin olevan 423,6 
miljoonaa, vuonna 2009 heitä oli 447,2 miljoonaa ja tänä vuonna 470,6 miljoonaa. Eteläisellä pal-
lonpuoliskolla on tällä hetkellä 64 prosenttia kaikista maailman kristityistä. 

Ei Tansaniassa silti ole mitään suurta herätysten aikaa. Kirkoissa käy kuitenkin paljon väkeä ja uu-
sia kristittyjä kastetaan jatkuvasti. Etelässä ja pohjoisessa on suuria lähetysalueita, joilla asuu mil-
joonia kansanuskontojen edustajia sekä muslimeja. Lähetystyö oman maan sisällä on vielä nupus-
saan. Kun kerran ihmettelin tätä, minulle muistutettiin, että meillä meni melkein tuhat vuotta kris-
tinuskon tulon jälkeen, ennen kuin ymmärsimme lähettää väkeä lähetystyöhön. Annetaan siis tansa-
nialaisillekin hiukan aikaa. 
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Opetustehtävä tansanialaisten  
parissa on haastavaa. Tällainen  
muukalainen ei muutamassa  
vuodessa opi kovin paljoa  
ymmärtämään vierasta kulttuuria.  
Ajatusmaailma ja perinteet ovat  
kovin toisenlaisia kuin läntisessä  
maailmassa. Onneksi Raamattu  
on sama ja Jeesus on sama ja uskon  
ydinasiat muuttumattomia. On  
riittävästi yhteistä pohjaa raamattu- 
opetukselle. Swahilinkielistä  
kirjallisuutta on hyvin niukasti ja  
englanninkielinen usein liian vaikeaa.  
Niinpä minä olen kokenut yhdeksi    Pirkko ja Eero Junkkaala 
tehtäväkseni tuottaa materiaalia  
tämän kirkon opetuksen tarpeisiin. Kirjoitin englanninkielisen Vanhan testamentin johdanto-opin, 
joka on juuri kirjapainossa ja joka olisi tarkoitus kääntää swahiliksi. Nyt suunnittelen vastaavaa 
opusta Uudesta testamentista. 

Koulutus on lähetys- ja kehitysyhteistyön avainasioita. Ulkomaista rahaa on joskus heitetty kankku-
lan kaivoonkin Afrikassa, mutta paljon on myös saatu aikaan. Kaikilla eri asteilla tapahtuva koulu-
tus antaa ihmisille välineitä auttaa itseään ja hankkimaan tarvittavaa tietoa. Raamatun opettaminen 
syventää sekä kristinuskon ymmärtämistä että antaa eväitä koko elämän matkalle. Näin sekä Tansa-
niassa että Suomessa. 

Täältä kaukaa seuraan Akasia-säätiön työtä ja iloitsen siitä, että Riitta Lemmetyinen ja Marianne 
Jansson ovat voineet kiertää uskollisesti Suomen seurakuntia ja antaa oman panoksensa opetus- ja 
julistustyöhön kotimaassa. Terve raamattuopetus luo pohjaa terveelle uskolle. Toivotan kaikille 
tämän kirjeen saajille hyvän Jumalan runsasta siunausta. 

Eero Junkkaala 

�����
	�
	�����
���
��

5.11. Espoo, Kalajärven kappeli, Elämyksiä Raamatusta Sanan ja rukouksen illassa klo 
18.30, MJ  

7.11. Espoo, Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16, Sanan ja rukouksen ilta klo 18, RL 
19.11. Janakkalan srk., Elämyksiä Raamatusta vapaaehtoistyöntekijöiden virkistyspäivässä 

leirikeskus Rantalahdessa klo 12.30, MJ. Ilm. srk-tstoon p. 03-656950. 
19.-20.11. Kauniainen, Suomen Raamattuopiston Mielenterveyspäivät, luento pe klo 19: ”Usko, 

tuki vai taakka?” RL, iltatilaisuus pe klo 19: ”Miten usko on kantanut minua työssä-
ni?” RL ym., la keskusteluryhmä klo 11: ”Usko, tuki vai taakka?” RL 

29.11. Järvenpään srk., Elämyksiä Raamatusta klo 18 ”Naistenkahvilassa”, Järvenpää-talo, 
Juhani Aho -sali, MJ 

1.12. Lohja, Vivamo, Naisten ilta klo 18.30, RL  



4

Rakkaat ystävämme, toivotamme siunausta arkeenne, iloa pimenevän syksyn keskelle ja luottamus-
ta häneen, joka kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella.   

Lämpimin terveisin 

                                   

AKASIA-SÄÄTIÖ, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen  

Puh. 09-728 4790, 050-300 1616 (RL), 050-354 3241 (MJ)  
 
Kotisvu: www.akasia.fi  
Pankkiyhteys: Sampo 800016-71257633 (Lahjoitusten viitenumero: 1009)  
Kännykkäkolehti: Soittamalla numeroon 0600-91 898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,10 eurolla. 

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.    

Akasia-säätiö ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja 


