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Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Pari miestä oli poistumassa vanhanaikaisesta pankkisalista 
Helsingin keskustassa. Heidän mukanaan oli toisen alle koulu- 
ikäinen tytär. Tyttö juoksi miesten edellä avaaman pankin 
raskasta ovea. Hän työnsi ja puski, astui askeleen taaksepäin ja 
yritti uudelleen. Kun ovi ei avautunut, hän keräsi kaiken 
voimansa ja työnsi ovea koko ruumiinsa voimalla. Ja nyt ovi 
avautui! Yhtä hän ei kuitenkaan huomannut, nimittäin sitä että hänen päänsä yläpuolella isän käsi 
työnsi oven auki. Miehet hymyilivät pikkutytölle, joka autuaan tietämättömänä luuli saaneensa ih-
meitä aikaan. 
 
Tytön riemu sai minut miettimään, eikö Jumala tee samoin meille. Me olemme jonkun vaikean ti-
lanteen edessä. Se voi olla lukkoon mennyt ihmissuhde tai uuden työpaikan haku. Puskemme ovea, 
mutta kiinni pysyy. Rukoilemme lastemme tai lastenlastemme puolesta tai kerromme evankeliumin 
hyvästä läheiselle. Mutta kaikki pysyy ennallaan eikä mitään hyvää tapahdu. Ja sitten odottamatta 
saamme kokea että Jumalan käsi on sittenkin mukana. Ovi avautuu. 
 
Herran kädestä puhutaan Raamatussa eri tavoin. ”Herran käsi oli heidän tukenaan, ja suuri joukko 
ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan”. Näin kerrotaan alkuseurakunnasta. Herran käsi avasi Pietarille 
vankilan raskaat ovet. Tuo käsi tuki niitä, jotka palvelivat häntä. Se siunasi ja paransi. Se murskasi 
vihollisvoimia. Herran käden avulla heikosta ihmisestä tuli vahva. Se joka oli ujo ja arka uskalsi 
tehdä asioita joita ei luonnostaan olisi tehnyt.  
 
Pieni episodi pankin ovella muistutti minua siitä, että tämän suuren käden varassa uskaltaa tarttua 
hankaluuksiin ja haasteisiin. Voin rukoilla Jumalalta suuria luottaen siihen, että ”ei Herran käsi ole 
lyhyt pelastamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan”. Usko Jumalan mahdollisuuksiin tekee 
hänen lapsistaan arjen sankareita. Kenenkään ei tule luovuttaa raskaiden asioiden edessä, sillä Ju-
malan käsi on olemassa ja se on kanssamme. Tuon käden voimasta riippuu kaikki, minun käteni 
voimasta ei riipu mikään. 
 
Kaikkein paras viesti Jumalan kädestä on se, kun Jeesus lupasi: ”Kukaan ei voi riistää heitä Isäni 
kädestä”. Olemme loppuun asti lapsia, joista pidetään huolta. Tietoisina tästä meidän on hyvä jat-
kaa eteenpäin.     MJ 

 
TYÖN KUULUMISIA 
     
Akasia-säätiössä olemme pyytäneet, että Jumala avaisi ovia seurakuntiin nyt kun Riitta on parantu-
nut syövästä ja voi taas pitämää tilaisuuksia. Ja pyyntöjä on tullut! Siitä olemme iloisia. 
 
Emme uskaltaneet suunnitella uutta ryhmämatkaa, ennen kuin saimme kuulla että sytostaattihoito 
on purrut. Ajatuksissamme oli tehdä Israel-matka pääsiäisenä. Mutta matkan suunnittelu on aloitet-
tava vuotta aikaisemmin, joten olimme auttamattomasti myöhässä. Soitimme Toiviomatkoihin ja 
saimme kuulla, että heille oli juuri tullut peruutus. Isolle ryhmälle varatut lentopaikat olivat käytet-
tävissämme! Emme voineet kuin ihmetellä, miten meille avattiin ovi. 



Riittaa pyydettiin mukaan Radio Dein suosittuun ohjelmaan ”Päivin pesula”. Siinä Päivi Kyyrö 
haastattelee Riittaa hänen elämästään neljässä eri ohjelmassa. Voitte kuunnella ohjelmia neljänä 
lokakuun maanantaina alkaen 3.10. klo 21.35 – 22.35. Kunkin maanantain ohjelma uusitaan seuraa-
vana lauantaina klo 18.00 – 19.00.     MJ 

 
ISRAELIIN PÄÄSIÄISVIIKOLLA! 
1.-8.4.2012 
 
Israel on aina ajankohtainen matkakohde. Akasia-säätiön ryhmämatka 
soveltuu niin ensikertalaisille kuin jo usein maassa käyneille. Oppaana 
on kokenut Israelin opas teol.maist. Anna-Liisa Matikainen.  
Matkanjohtajina ovat teol.maist. Riitta Lemmetyinen, teol.maist. 
Marianne Jansson ja merikapteeni Antero Öhberg. Matkanjohtajat 
vastaavat matkalaisten hyvinvoinnista ja matkan hengellisestä annista. 
 
Menolento 1.4. su Helsinki – Tel Aviv klo 06.05 – 10.25 (Finnair) 
Paluulento 8.4. su Tel Aviv – Helsinki klo 11.15 – 15.50 (Finnair) 
1.4. – 5.4. (4 yötä) Tiberias / hotelli Leonardo Club 
5.4. – 8.4. (3 yötä) Jerusalem / hotelli Leonardo Jerusalem 
Kahden hengen huoneet, puolihoito (7 x illallinen ja 7 x aamiainen) 
Perushinta 1445,- € / henkilö. Lisämaksu majoittumisesta yhden hengen huoneeseen 295,- €. 
Retket eri maksusta. Retkiohjelman ja retkien hinnan ilmoitamme myöhemmin. 
Tekninen ja vastuullinen matkanjärjestäjä: Toiviomatkat, Annankatu 31-33 C, 00100 Helsinki. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Toiviomatkat: puh. (09) 565 7170, helsinki(@)toiviomatkat.fi tai 
Akasia-säätiö (yhteystiedot alla). 
 

TULEVIA TILAISUUKSIA 
 
30.9.-2.10. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, luentoja Sielunhoitolinjalla, MJ, RL 
5.10. Helsinki, Kampin palvelukeskus, huone 3, 2. krs. klo 12, järj. Raamattuopisto, RL 
6.10. Espoo, Tuomiokirkon seurakuntatalo, Elämyksiä Raamatusta klo 13, MJ 
10.10. Ylöjärvi, Naistenilta seurakuntakeskuksessa klo 18, RL 
16.10. Pori, Teljän kirkko, Elämyksiä Raamatusta klo 17, MJ 
24.10. Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL 
26.10. Salo, sielunhoidollinen luento seurakuntasalissa Kirkkokatu 6 klo 18.30, MJ 
29.-30.10. Varkaus, raamatunopetusviikonloppu seurakunnassa alk. la klo 10, RL, MJ 
5.11. Ryttylä, Kirkon lähetysjärjestöjen lähettien kotouttamisseminaari, MJ 
 
Rakkaat ystävät, kiitos rukouksista puolestamme! Kiitos taloudellisesta tuesta! Kiitos jos muistatte 
työtämme jatkossakin.  
 
  
 
 
Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790, RL: 050 300 1616, MJ:  
050 354 3241, www.akasia.fi 
Pankki: Sampo 800016-71257633 (lahjoitusten viitenumero: 1009). 
Puhelinkolehti: Soittamalla numeroon 0600-91898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,10 eurolla. 
Keräyslupa: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. POHA 2020/2010/3767 ajalle 17.2.2011-31.12.2012 myönnetty 17.2.2011. Varojen 
käyttöaika: 2011-2013.    


