
Kauniaisissa marraskuussa 2011 
 
 
 

Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Vieraillessamme muutama vuosi sitten Tansaniassa 
kohtasimme monta asiaa, jotka poikkesivat omasta  
kulttuuristamme. Kun Itä-Afrikassa mennään 
naimisiin, isä etsii hyvissä ajoin tyttärelleen sopivan  
miehen. Tyttärestä on myös maksettava hinta. 
Maksuvälineiksi käyvät lehmät ja vuohet. Niiden 
määrästä isä neuvottelee sulhaskokelaan isän 
kanssa. Jos isä huomaa tyttärensä herättävän 
kiinnostusta useissa ehdokkaissa, hän korottaa 
morsiushintaa. Hinta voi olla kahdeksankin 
lehmää. Kelpo lehmän arvo on n. 200 euroa.  
 
Länsimaissa ajatus isästä, joka jossain kuppilassa istuisi neuvottelemassa tyttärensä avioliitosta, on 
kestämätön. Jokaisen on itse voitava valita. Romantiikka näyttelee merkittävää osaa. Tosin vakuut-
taakseen toisen itsestään, on nähtävä vaivaa. Epävarmuuttakaan ei voi välttää, onko valinta varmasti 
oikea. Auttaisiko, jos istuisi nurmikolle ja ottaisi käteensä päivänkakkaran terälehdet: ”Rakastaa, ei 
rakasta, rakastaa, ei…”   
 
Mitä me länsimaalaiset sanomme siihen, että Jumala toimii kuin isät Afrikassa? Hän valitsee Pojal-
leen morsiamen. Tämän hän on kertonut Raamatussa. Tulevista hääjuhlista on näytetty kirjassa rie-
mullisia näkymiä: ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Ka-
ritsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan 
valkea pellavapuku” (Ilm. 19:7-8). Mutta kuka kelpuutetaan Jumalan valitsemaksi?  
 
Kuluneen kesän mieleenpainuvin tapahtuma oli sisarpuoleni Eijan hautajaiset. Hän menehtyi rin-
tasyöpään 53-vuotiaana. Eija pyysi minua juontamaan hänen muistotilaisuutensa. Pari viikkoa en-
nen hänen kuolemaansa kysyin, kävisimmekö mahdolliset toiveet läpi. Eija totesi, että kaikki on jo 
paperilla. 
 
Harva paperi on liikuttanut minua niin syvästi kun Eijan viimeinen tahto. Päällimmäinen toive oli, 
että hautajaisista tulisi juhlat, joissa ”juhlitaan iankaikkista elämää”. Toiveen perään oli piirretty iso 
huutomerkki. Mistä saattoväki saisi juhlamielen? Yksi paperin toiveista vastasi tähän. Eija halusi 
lähteä täältä puettuna morsiuspukuunsa. Hän tiesi menevänsä häihin. Hän oli Taivaallisen Isän va-
linta. Usko Jeesukseen oli antanut hänelle sellaisen aseman.  
 
Kyseinen paperi välitti kaikissa laulutoiveissa evankeliumin iloa. Se muistutti, miten vapauttava on 
tietoisuus siitä, että Isä valitsee Pojalleen morsiamen. Jumala valitsi Eijan eikä toisinpäin. Jumala 
valitsi myös meidät. Kenenkään ei tarvitse repiä päivänkakkaran terälehtiä ja miettiä: rakastaako, 
eikö rakasta? Eikä stressiä siitäkään, olenko Jumalan mielestä tarpeeksi hyvä ja vakuuttava. Olen 
hänen valintansa seisomaan kerran Jumalan Pojan rinnalla hääjuhlassa. 
 
Entä jos epävarmuus kuitenkin iskee? Yhdessä Eijan valitsemista lauluista ylistettiin Jumalaa siitä, 
että hän antoi Jeesuksen kuolla ristillä. Morsiushinta sinusta ja minusta on maksettu! RL 



Työn kuulumisia 
• Pääsiäisviikon Israel-matkan (1.-8.4.2012) mielenkiintoinen retkiohjelma on valmistunut. 

Se on nähtävissä kotisivuillamme www.akasia.fi kohdassa Matkat. Lähetämme pyynnöstä 
matkaohjelman myös postitse. Retkipaketin hinta on n. 300,- €. 

• Sielunhoitolinja Suomen Raamattuopistolla lähti käyntiin syys-lokakuun vaihteessa. 
Olemme olleet mukana suunnittelutyössä ja pidimme luentoja jo ensimmäisenä viikonlop-
puna. Linjalla on noin 30 motivoitunutta opiskelijaa. Kurssi kestää loppukevääseen 2012. 

• Alkusyksyn seurakuntavierailuissa on ollut siunauksen tuntu. Ilolla tätä työtä teemme ja 
kiitämme Jumalaa että se on mahdollista. Kiitos esirukouksistanne työmme puolesta! Las-
kemme myös tulevat tilaisuudet sydämellenne. 

• Riitan haastattelut Radio Dein ohjelmassa ”Päivin pesula” ovat saatavilla 4:llä CD:llä (4 x 
1t). Niitä voi tilata Dei-kaupasta: deikauppa@radiodei.fi, puh. 020 133 433, hinta 20,- €. 

• Joululahjavinkki: Riitta Lemmetyisen uusin kirja Tämä on se päivä on oivallinen joululah-
jaksi! Tilaa kirja Perussanomasta puh. (09) 5123 9120. Hinta 19,- €. 

 

Marraskuun tilaisuudet 
1.11. Kauniaisten seurakunta, Hyvän tuulen ystäväkerho kirkolla klo 13.00, RL 
4.11. Espoo, Kalajärven kappeli, raamattuopetus klo 19.00, RL 
5.11. Ryttylä, Kirkon lähetysjärjestöjen lähettien kotouttamisseminaari, MJ 
18.11. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, luento Mielenterveys- ja ihmissuhdetyön kurs-

silla klo 16.00, RL 
19.-20.11. Savitaipale, seurakuntatapahtuma, saarna ja raamattuopetuksia, RL 
 
Kiitämme lämpimästi jokaista työmme tukijaa!  
Laskemme paitsi työmme, myös taloutemme sydämellenne. Voit halutessasi antaa lahjan alla ole-
valle pankkitilille tai puhelimella soittamalla alla olevaan numeroon. 
Muistathan, että ystäväkirjeen saanti ei edellytä taloudellista tukemista. Voit lukea kirjeitämme jat-
kossakin hyvällä omallatunnolla! 
 
Lämpimästi teitä kaikkia 
tervehtien 
  
 
 
PS. Tärkeää asiaa tilinumeroista!  1.11.2011 jälkeen pankki ei enää hyväksy vanhanmuotoisia tilinumeroi-
ta. Maksuja suorittaessa täytyy vastedes käyttää IBAN-numeroita. Akasia-säätiön lahjoitustilin IBAN-
numero on FI04 8000 1671 2576 33. 
Jos lähetät maksun ulkomailta, on lisäksi ilmoitettava säätiön SWIFT/BIC-tunnus, joka on DABAFIHH. 
 
 
 
 
 
  
 
Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790, RL: 050 300 1616, MJ:  
050 354 3241, www.akasia.fi 
Pankki: FI04 8000 1671 2576 33 (lahjoitusten viitenumero: 1009). 
Rahankeräyslupa: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. POHA 2020/2010/3767 ajalle 17.2.2011-31.12.2012 myönnetty 17.2.2011. 
Varojen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyön tukemiseen vuosina 2011-2013.   

Lahjoita puhelinsoitolla! 
Voit tukea Akasia-säätiön opetus- ja julistustyötä soittamalla säätiön lahjoitus- 
puhelinnumeroon. Hinta veloitetaan puhelinlaskusi yhteydessä. Kiitos soitostasi! 

Puh. 0600 91898 
10,10 € + pvm / puhelu 

 


