
Kauniaisissa kesäkuussa 2012 
 
 

Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Eräs kosmetiikka-alan yritys julisti kilpailun, jossa ihmisiä 
pyydettiin lähettämään valokuva kauneimmasta naisesta 
jonka he tunsivat. Tarkoitus oli käyttää kuvaa osoittamaan, 
mihin kosmetiikalla ylletään. Tuhansia kuvia tulvi firmaan. 
 
Eräs nuori poika lähetti kuvan lisäksi kirjeen. Siinä hän kertoi 
kotinsa olleen rikkinäinen, vanhemmat olivat eronneet ja nyt Etsi kuvasta vanha ja nuori nainen 
hän ja isä asuivat ränsistyneessä talossa kahdestaan. Sitten  
poika kirjoitti tuntemastaan kauneimmasta naisesta: ”Kaunis nainen asuu tässä lähellä. Käyn hänen 
luonaan päivittäin ja hän saa minut tuntemaan itseni tärkeäksi ihmiseksi. Pelaamme shakkia ja hän 
kuuntelee huoliani. Nainen ymmärtää minua ja kun lähden, hän huutaa vielä ulko-ovelta että on niin 
ylpeä minusta.” 
 
Poika oli pannut kuoreen valokuvan ja kirjoittanut sen alle: ”Tämä kuva todistaa teille, että hän on 
maailman kaunein nainen.” 
 
Kosmetiikkayrityksen johtaja innostui tavattomasti luettuaan kirjeen. ”Näytä äkkiä kuva”, hän sanoi 
sihteerilleen. ”Nyt firma pääsee tuotteiden markkinoinnissa kilpailijoiden edelle.” Sihteeri ojensi 
kuvan hymyilevästä naisesta, jolta kaikki hampaat olivat tippuneet. Hän istui pyörätuolissa, ja ohuet 
harmaat hiukset olivat sidottuina pienelle nutturalle. Naisen silmistä näkyi sellainen ilo ja hohde, 
että niiden rinnalla kaikki kasvojen rypyt ja uurteet näyttivät toisarvoisilta.  
 
Johtaja tuijotti katsomaansa, virnisti hampaattomalle kauneudelle ja totesi: ”Tätä kuvaa emme voi 
käyttää. Sehän kertoo, että näyttääkseen kauniilta ei tarvitse yhtään kauneusalan tuotetta.” 
 
Olisipa meillä nuoren pojan silmää! Hän näki kauneutta siellä, missä sitä harvoin nähdään: ihmisen 
sisällä. Samalla hän ravistelee itse kunkin kauneusihanteita. Kenellä meistä on peilin edessä riemun 
tunne: mikä täysosuma! Kuudenkympin kynnyksellä huomaan itsekin peilistä yhä uusia ryppyjä, 
joita ei eilen vielä näkynyt. Todellinen kauneus ei kuitenkaan näy peilistä.  
 
Miten pääsisi osalliseksi sisäisestä kauneudesta? Raamatun Kuningas Salomo olisi sopinut aikansa 
missikisojen tuomariksi. Hän mainitsee erään asian, joka kauneutta arvioitaessa ylittää kaikki muut: 
Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se nainen, joka pelkää Herraa. 
 
Herran pelko ja kunnioittaminen tekee ihmisestä ylivertaisen kauniin. Apostoli Pietari oli vakuuttu-
nut samasta asiasta. Yhteys Jumalaan saa ihmisessä aikaa kauneutta, jonka rinnalla rypyt käyvät 
toisarvoisiksi. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lem-
peä ja sävyisä henki.  
 
Alkuseurakunnan vihamiehet joutuivat tämän todistajiksi. Kivet käsissä, viha sydämessä he olivat 
surmaamassa Stefanosta. Miehellä oli kuitenkin kasvot, jotka pysähdyttivät: Kaikki kiinnittivät kat-
seensa Stefanokseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot.   
 
Miten mies niin kauniiksi oli tullut? Hän oli tehnyt jotain, jota mekin voimme tehdä: hän luki Juma-
lan sanaa ja kertoi siitä toisille. Puhui Jeesuksen kanssa rukouksessa kaikki elämänsä asiat läpi ja 



kävi Herran pöydässä. Jumalan edessä viipyminen jättää väistämättä jälkensä niin sisäiseen kuin 
ulkoiseenkin ihmiseen.     RL 
 

KIITOSMIELIN 
Olemme saaneet olla terveinä ja mukana monessa siunatussa tapahtumassa menneenä lukukautena. 
Erityisesti mieleeni on jäänyt iso naistentapahtuma, jossa kerroin osallistujille jotain siitä, mitä usko 
arjessa voi olla. Ja että keskellä arjen tohinaa elämää olisi toisinaan hyvä miettiä myös lopusta kä-
sin. Onko siinä tänään jotain sellaista, josta ei tule hyvä mieli silloin, kun esimerkiksi joku läheinen 
otetaan tästä elämästä pois? Ilokseni useampi osallistuja tuli luokseni kertomaan: Suhde siihen ja 
siihen läheiseen on ollut vuosia poikki. Nyt menen kotiin ja soitan kyseiselle henkilölle vielä tä-
nään. Tuntui, että Jumala oli puhutellut ja antanut samalla voimaa ja halua sovinnon rakentamiseen.
      RL 
 

KATSE ETEENPÄIN 
Näin sotilaille huudetaan kasarmin pihalla. Mekin suuntaamme katsettamme eteenpäin ja iloitsem-
me kaikista seurakuntavierailuista, joita syksyyn on sovittu. Syksyn kalenteri näkyy netissä osoit-
teessa www.akasia.fi. Ohjelma painetaan ystäväkirjeeseen elokuussa. Tässä elokuun tilaisuudet: 

• 23.8. klo 18 Riitta puhuu Hengellisen elämän syventymispäivillä Helsingissä Temppeli-
aukion kirkossa aiheesta ”Hylätty” 

• 25.8. klo 11.30 Riitta pitää Syventymispäiviin liittyvän seminaarin Cygnaeuksen koululla, 
Ratakatu 8 (Johanneksen kirkon vieressä) aiheesta ”Vinoutuneen uskonnollisuuden vankina” 

• 22.8. ja 29.8. Riitta pitää iltahartauden YLE radio 1 :ssä klo 18.50.  
 
• Erityisesti iloitsisimme, jos näkisimme monia teistä lauantaina 1.9. klo 14 SUOMEN 

RAAMATTUOPISTOLLA Kauniaisissa, Helsingintie 10. Siellä juhlitaan Riitan 60 v. ja 
Akasia-säätiön 40 v. syntymäpäiviä ja iloitaan työvuosistamme säätiössä, joita on tasan 20. 

  
Rakkaat ystävät, te olette tehneet tämän työn mahdolliseksi tukemalla sitä taloudellisesti. Lämmin 
kiitos siitä! Yhtä lämmin on kiitoksemme osaksemme tulleesta esirukouksesta. Kiitos siitä niin 
ikään! 
 
Kesä on talouden tiukinta aikaa ja rohkenemme pyytää kesäkuukausiksi erityistä tukea. 
Jos haluat tukea kännykkäkolehdin kautta, puhelinnumero on 0600 91898 ja lahjoituksen suuruus 
10,10 €. 

 

 
 

Hyvää kesää! 
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