
 
Kauniaisissa marraskuussa 2012 
 

 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Onnekas pariskunta sai elää yhdessä niin kauan, että molemmat 
saavuttivat sadan vuoden iän.  
Kun heidän lähtöhetkensä sitten koitti, he saapuivat taivaaseen 
ja olivat ihastuksesta ymmyrkäisinä. Jotain näin suurenmoista 
ja ihmeellistä ei heidän kuvitelmissaankaan ollut käynyt. Mies 
tönäisi vaimoansa ja totesi: ”Voi sentään, jos sinä et olisi päivit- 
täin tuputtanut niitä vitamiineja ja valkosipulikapseleita, olisim- 
me jo 30 vuotta sitten voineet olla täällä.” 
 
Hauska tarina muistuttaa siitä, mistä kirkkovuoden loppukin, että 
meidät on kutsuttu iankaikkiseen iloon Jumalan luona. Se ei tie- 
tenkään tarkoita, että vitamiinit pitäisi hylätä, mutta sitä kylläkin, 
että saamme iloita siitä mitä edessä on.  
 
Vähän samanlaisesta ilosta on kyse kun tilaa lomamatkan. Mitä 
lähemmäksi lähtöpäivä tulee, sitä suuremmaksi ilo tulevasta 
käy. Matkatoimistot suosittelevat varhaista varaamista  ja tar- 
joavat samalla ennakoivaa iloa.    Kuva: Ritva Kosonen
    

Taivaasta ei Raamatussa ole kovin paljon kuvauksia, mutta sen verran on, että se riittää herättämään 
ilon ja kaipauksen saada olla kerran ikuisesti Jumalan luona. 
 
Ensimmäinen askel tätä päämäärää kohti on sama kuin lomamatkalle lähdettäessä: matkakohteeseen 
pitää ilmoittautua. Se tarkoittaa, että sanon Jeesukselle ”kyllä” ja annan elämäni hänelle.  
 
Kirkkovuoden loppu muistuttaa toisestakin askeleesta, nimittäin siitä, ettei päämäärää tule kadottaa 
silmistä.  
 
Tasan 60 vuotta sitten pitkän matkan uimari Florence May Chadwick sai päähänsä uida ensimmäi-
senä naisena 34 kilometrin matkan pitkin Kalifornian rannikkoa Santa Catalinan saarelta Palos Ver-
dekseen. Pitkän harjoittelun jälkeen hän lähti matkaan. Häntä seurasi muutama vene, ja niistä kai-
kuivat ponnekkaat kannustushuudot. Ennen maalia rannikolle laskeutui sankka sumu. Uimarin äiti 
huusi tyttärelleen veneestä: ”Kohta olet perillä, enää vähän matkaa jäljellä.” Siitä huolimatta tytär 
keskeytti ja nousi veneeseen muutama sata metriä ennen rantaa. Toimittajille hän totesi: ”Olisin 
varmaan päässyt perille, jos olisin voinut nähdä päämääräni.” 
 
Vielä uudemman kerran uimari ryhtyi yritykseen ja toteutti rohkean unelmansa. Päämäärä koko 
ajan mielessä ja silmissä hän saavutti toisen rannan 13 tunnissa ja 47 sekunnissa. 
 
Taivas ei ole saavutettavissa omin ennätyksin, mutta päämäärän mielessä pitäminen varjelee, roh-
kaisee ja antaa voimaa matkalla. Jollei ihmisellä ole ikuisuusperspektiiviä, hän jää ajallisen vangik-
si. Joka sen sijaan tuntee taivaan, selviytyy maan päälläkin.  
      RL 



RYHMÄMATKA KROATIAAN JA BOSNIA-HERZEGOVINAAN  
 
Akasia-säätiö järjestää syyskuussa 2013 viikon pituisen matkan Kroatiaan ja Bosnia-
Herzegovinaan. Ajankohta on näillä näkymin syyskuun alkupuoli. 
Oppaana on vuosia Kroatiassa asunut pastori Seija Uimonen, matkanjohtajina Riitta Lemmetyi-
nen ja Marianne Jansson. 
 
Kohteina ovat mm. Zagreb, Kutina, Sarajevo, Medjugorje, Brela, Split ja Krkan kansallispuisto. 
Seija Uimonen: ”Matkan aikana saa kokea ja nähdä paljon mielenkiintoisia asioita. Krkan kansal-
lispuisto on upea. Kävin siellä taas keväällä. Laivaretki siellä ei vaadi paljonkaan kävelyä.” 
Pääsemme vierailemaan Kutinan seurakunnassa, jossa Seija on toiminut pappina. Medjugorje on 
yksi roomalaiskatolisen kirkon tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista, jossa kerrotaan Neitsyt Marian 
ilmestyneen. Saamme tutustua Kroatian hienoon Adrianmeren rannikkoon. Ja paljon muuta! 
Tarkemmat tiedot tulevat seuraavissa ystäväkirjeissä ja kerromme niistä netissä www.akasia.fi 
 
 

RAAMATTUPIIRI – NYT MYÖS RADIOSSA 
 
Raamattu on maailman tärkein kirja. Hyvä tapa tutustua siihen on lukea sitä yhdessä toisten kanssa 
ja keskustella luetusta. Pian raamattupiiri tulee myös radiosta. Vuoden 2013 alusta joka tiistai klo 
18.30-19.00 Radio Dein kanavalla voi kuunnella Radioraamattupiiriä. Riitta Lemmetyinen ja 
Eero Junkkaala keskustelevat Aino Viitasen johdolla. Kevään aikana Radioraamattupiirissä käy-
dään läpi Johanneksen evankeliumi. Nyt on siis aika perustaa raamattupiiri. Kutsu mukaan muuta-
ma ystävä. Kuunnelkaa ohjelmaa ja jatkakaa sen pohjalta keskustelua.  
Lisää infoa: www.radioraamattupiiri.fi (Suomen Raamattuopisto). 
 
   *  *  * 
 
Rakkaat ystävät, kiitos uskollisuudestanne työtämme kohtaan! Tiedämme että monet teistä rukoilet-
te puolestamme. On suuri etuoikeus saada olla esirukousten kohteena. Pyydämme edelleenkin esi-
rukousta, että saisimme voimia ja terveyttä tehdä tätä työtä vielä monta vuotta. Myös taloutemme 
tarvitsee jatkuvasti ystävien tukea. Lämmin kiitos jokaisesta lahjasta!  
 
Sydämellisin terveisin ja teitä siunaten 
 

 
 
PS 1) Jos haluat näitä kirjeitä sähköpostitse paperikirjeen sijaan, lähetä meille siitä viesti.  
PS 2) Jos et halua jatkossa kirjeitämme enää ollenkaan, lähetä siinäkin tapauksessa viesti. 
PS 3) Kirjeidemme saanti ei edellytä taloudellista tukea. 
PS 4) Tulevat tilaisuudet: www.akasia.fi 
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