
Kauniaisissa elokuussa 2012 
 

Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Kesän kynnyksellä osallistuimme työntekijäkokoukseen,  
joka oli yhteinen neljän hengellisen järjestön kanssa.  
Esittelytilanteessa toinen järjestö sai sanoa toisesta, mitä  
sille tulee tämän työstä mieleen. Tuli Akasia-säätiön vuoro.  
Sisarjärjestön työntekijän sanoi, että hänelle tulee sen 
työstä mieleen yksi asia. Akasia tarjoaa väsyneille evanke- 
liumia. Itseensä pettynyttä, elämässä särkynyttä rohkaistaan 
uskomaan ja luottamaan Jumalan armoon. Näitä särjettyjä 
Jumala sitten käyttää valtakuntansa työssä. 
 
Vastaus jäi puhuttelemaan. Jumala todella kirkastaa itseään ja armoaan 
siellä, missä sitä vähiten odottaisi: saviastioissa, jotka omasta mielestä 
tai toisten mielestä eivät kelpaa enää mihinkään.            Kuningas Daavid soittaa ja laulaa 
               
Juuri tähän havahtui eräs nuorisopappi, joka loppukesällä valmistautui konfirmaatioon. Ennen sitä 
hänen luokseen pyrki nainen kuultuaan, että pappi oli hylkäämässä hänen sukulaistyttönsä konfir-
moitavien joukosta. Pappi puolustautui sanoen tytön olevan liian vaikeasti kehitysvammainen, hän 
ei ollut oppinut edes yhtä laulunvärssyä.  
 
Nainen protestoi. Hän kertoi tytön olevan hänen sisarensa tytär, joka oli tullut perheeseen sisaren 
kuoltua. Kaksi omaakin tytärtä naisella oli.  
 
Perheenäiti purki sydäntään. ”Kun siskon tyttö menee nukkumaan, hän panee kädet ristiin ja lausuu 
sitten jostain kuulemansa rukouksen: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vah-
va henki (Ps. 51:12). Kun omat tyttäreni sen kuulivat, he alkoivat kikattaa. Serkku-tyttö ei välittä-
nyt, seuraavana iltana hän rukoili samat sanat uudelleen. Taas tytöt pilailivat. Sama toistui joka ilta, 
rukous ja sen päälle kikatus. 
 
Kun tätä oli jatkunut jonkun aikaa, toinen tytöistä sanoi ilakoivalle sisarelleen: ’Kuule, ei minusta 
tuo rukous tunnu enää naurettavalta, eihän meillä ole mitään puhdasta sydäntä.’ Hän alkoi rukoilla 
yhdessä serkkunsa kanssa: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. 
Muutaman päivän kuluttua toinenkin tytöistä oli valmis yhtymään rukoukseen. 
 
Molemmat tyttäreni muuttuivat. Kun sitä kerran ääneen ihmettelin, sain tietää, mitä tyttöjen huo-
neessa iltaisin oli tapahtunut. Siinä yhteydessä tytöt pyysivät, voitaisiinko kotona luopua muutamas-
ta sinne pesiytyneestä rumasta käytännöstä. Meidän perheessä ei uskonasioista piitattu, siksi säi-
kähdin, mikä kumma lapsiini oli mennyt.  
 
Tyttöjen pyyntö vaikutti niin, että aloin kaikessa hiljaisuudessa rukoilla itsekin: Jumala, luo minuun 
puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Myöhemmin mieheni halusi yhtyä rukoukseen. 
Perheessämme on muuttunut niin moni asia, ettei sitä todeksi uskoisi. Tästä saamme kiittää kehitys-
vammaista sisareni tyttöä. Hän toi perheeseemme Jumalan todellisuuden.”  
 
Nuorisopappia hävetti. Mikä muutos perheessä tytön välityksellä, joka hänen mielestään oli hylä-
tyksi joutava. Sellaiseen suuri Jumala oli kätkenyt itsensä.  
”Pyydän anteeksi päätöstäni, totta kai tyttö pääsee ripille”, liikuttunut pappi totesi.   RL 



YSTÄVÄJUHLA 1.9. 
Olet sydämellisesti tervetullut Akasia-säätiön ystäväjuhlaan ja Riitta Lemmetyisen 60-vuotispäiville 
lauantaina 1.9. Suomen Raamattuopistolla!  
Aloitamme liukuvalla juhlakahvilla klo 14, 2.krs. Monipuolinen ohjelma kirkkosalissa alkaa klo 15.  
Raamattuopisto sijaitsee 15 km Helsingistä Turkuun päin, osoite on Helsingintie 10, 02700 Kauni-
ainen. Helsingistä Kauniaisiin liikennöivät lähijunat S, U, L ja E sekä bussit 109 (Kampin terminaa-
lista, laituri 45) ja 212 (Elielinaukiolta). 
Mahdolliset muistamiset Akasia-säätiön julistustyölle, tilinumero FI04 8000 1671 2576 33 viestillä 
RL 60v.  
 

RADION ILTAHARTAUS 
Keskiviikkona 29.8. Riitta Lemmetyinen pitää iltahartauden Yle radio 1:ssä klo 18.50. 
 

ALKUSYKSYN TILAISUUDET 
1.9. Kauniainen, Akasia-säätiön ystäväjuhla Suomen Raamattuopistolla, Helsingintie 10 klo 14 
18.9. Kauniaisten suomal. srk., Hyvän tuulen ystäväkerho klo 13, MJ 
22.9.-23.9. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, opetusta Sielunhoidon linjalla, MJ 
22.-23.9. Kitee, Seurakuntatapahtuma, RL 
29.9. Haukipudas, Kristillinen loma- ja kurssikeskus Kellonkartano, Naistenpäivä, RL, MJ 
7.10. Virrat , saarna kirkossa, naisten iltapäivä seurakuntatalolla, RL, MJ 
12.10. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, opetusta sielunhoidon linjalla, RL 
20.10. Kotka , Langinkosken srk., Naistentapahtuma, RL  
21.10. Kotka , Langinkosken kirkko, saarna, RL 
20.10. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Naistenpäivät, klo 11, MJ 
27.-28.10. Palokka, Seurakuntatapahtuma, RL 
 

LÄMMIN KIITOS teille ystävät kun muistitte säätiön työtä lahjoillanne kesän aikana. Sel-
visimme kesästä hyvin. Kiitos myös jokaisesta esirukouksesta. Saimme hyvän kesän. Olimme ystä-
vämme Jon Haraldin häissä Norjassa (hän kirjoittaa luvun kirjassamme Uskolla alistetut) ja saimme 
pitää vierainamme saksalaisia ystäviä opiskeluajalta Tübingenissä. Toiset saksalaisystävät ovat mu-
kana ystäväjuhlassa.  
Terveyden lahjasta ja avoimista ovista kiitollisina lähdemme kohti syksyä. 
 
 
 
Siunaavin terveisin 
 

 
 
 
 
Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790  
RL: 050 300 1616, MJ: 050 354 3241, sukunimi.etunimi@akasia.fi, www.akasia.fi  
Pankki: Sampo FI04 8000 1671 2576 33 (lahjoitusten viitenumero: 1009). 
Kännykkäkolehti : Soittamalla numeroon 0600 91 898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,10 eurolla (+pvm.) 
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 sielunhoitotyö vuosina 2011-2013.      


