
Kauniaisissa tammikuussa 2013 
 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Lähetystyö on viime viikkoina ollut tapetilla. Kotimaa-lehden 
kolumnisti Rebekka Naatus kirjoitti, että lähetystyö joutaisi 
museoon, vain auttamistyö on tärkeää. Tampereen piispa Matti 
Repo kommentoi kolumnia: lähetystyö ei jouda museoon, sillä 
”lähetys on kirkon elämisen muoto”.  
 
Helen Roseveare on monen suomalaisenkin tuntema englantilai-
nen lähetyslääkäri, joka oli työssä Kongon 
demokraattisessa tasavallassa. Hänelle lähetys oli elämisen muoto. Tapasin hänet kerran hänen vie-
raillessaan Helsingissä. Lääkärinä hän teki auttamistyötä, mutta hänen sydämensä paloi evanke-
liumille. Molemmat kulkivat käsi kädessä. 
 
Kerran Helen teki koko yön työtä auttaakseen synnyttämään tullutta naista. Nainen kuitenkin kuoli. 
Pieni keskonen jäi henkiin. Ennestään naisella oli kaksivuotias tytär. Keskosen hengissä pitäminen 
osoittautui vaikeaksi, sillä sairaalassa ei ollut keskoskaappia. Vaikka oltiin päiväntasaajalla, yöt 
olivat kylmiä. Avustaja haki laatikon ja pani siihen pumpulipehmusteen. Toinen sytytti tulen läm-
mittääkseen vettä kuumavesipulloa varten. Mutta kun hän täytti vanhan kumisen pullon, se halkesi. 
”Tämä oli meidän viimeinen kuumavesipullomme”, avustaja valitti lääkärille. 
 
Keskipäivällä Helenillä oli rukoushetki orpolasten kanssa. Helen kertoi heille keskosesta ja äidittö-
mäksi jääneestä itkevästä kaksivuotiaasta. Kymmenvuotias Ruut rukoili luottavaisesti lasten puoles-
ta: ”Rakas Jumala, lähetä meille kuumavesipullo, me tarvitsemme sen jo tänään. Huomenna siitä ei 
ole enää hyötyä, sillä vauva kuolee huomiseen mennessä.”  
 
Helen pelästyi kuullessaan rukouksen lapsen suusta. Ruut jatkoi: ”Ja kun lähetät paketin, niin voi-
sitko panna siihen myös nuken itkevälle pikkutytölle, että tämä ymmärtää, että sinä rakastat häntä.” 
 
Helen oli tuolloin ollut neljä vuotta Afrikassa, eikä ollut vielä koskaan saanut pakettia. Ja jos joku 
sellaisen lähettäisikin, ei kai hän tulisi ajatelleeksi lähettää kuumavesipulloa päiväntasaajan alueelle.  
 
Kun Helen iltapäivällä tuli kotiin, oli verannalla suuri paketti! Hän haki kiireesti orpolapset paikal-
le. Neljäkymmentä silmäparia tuijotti pakettia kun naruja avattiin. Paketista tuli näkyviin värikkäitä 
villatakkeja, sidemateriaalia ja rusinoita. Kun Helen uudelleen työnsi kätensä paketin sisään, hän 
nosti sieltä upouuden kumisen kuumavesipullon. Hän purskahti itkuun. Tätä hän ei ollut pyytänyt, 
hän ei ollut uskonut tämän olevan mahdollista.  
 
Ruut-tytön silmät loistivat. Hän tuli lähemmäksi pakettia ja alkoi penkoa sitä. ”Jumala on lähettänyt 
kuumavesipullon ja hän on aivan varmasti lähettänyt myös nuken.” Toden totta, paketin pohjalta 
löytyi kauniisiin vaatteisiin puettu nukke. Ruut ei ollut epäillyt hetkeäkään. Hän katsahti Heleniin. 
”Saanko minä antaa nuken tytölle että hän uskoo, että Jeesus rakastaa häntä?”  
 
Paketti oli ollut matkalla viisi kuukautta. Englantilaiset pyhäkoululaiset olivat sen pakanneet. Pyhä-
koulun opettaja oli kuunnellut sisäistä kehotusta lähettää Kongoon kuumavesipullo. Yksi tytöistä 
taas halusi lähettää nuken jollekin afrikkalaiselle tytölle. He saivat olla välikappaleina kun Jumala 
kuuli Ruutin rukouksen jonka hän rukoili viisi kuukautta myöhemmin. Jo ennen kuin he kutsuvat, 
minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen (Jes. 65:24). 



Kaukana Afrikassa orpotyttö rukoilee kuumavesipulloa ja nukkea – ja rohkaisee meitä täällä Pohjo-
lassa luottamaan, että Jumala ei myöhästy. Rohkaisee uskomaan, että Jumalalla on elämämme kaik-
ki langat käsissään ja että Jeesus rakastaa meitä. Kun me täältä Suomesta käsin teemme lähetystyötä 
ja rukoilemme lähetystyön puolesta, Jumala rohkaisee ihmisiä toisella puolella maapalloa. Jatka-
kaamme siis sekä auttamistyön että evankeliumin julistamisen tukemista!                 MJ 
 
TULEVIA TILAISUUKSIA 
 
Joka tiistai  Radioraamattupiiri Radio Deissä klo 18.30. Keskustelijoina Eero Junkkaala,  

Riitta Lemmetyinen ja Aino Viitanen  
(Kuunneltavissa myös netissä www.radioraamattupiiri.fi) 

2.2.  Espoo, Leppävaaran kirkko, Sielunhoitopäivä maallikoille klo 10-15, MJ 
9.2.  Kärkölän srk., Elämyksiä Raamatusta -päivä, MJ 
10.2.  Tampere, ”Sana soi” -ilta Finlaysonin kirkossa klo 18, RL 
11.2. Ylöjärven seurakuntakeskus, Naisten ilta klo 18.00, RL 
11.2.  Espoon tuomiokirkkoseurakunta, miestenpiiri Pitäjäntuvassa klo 19, MJ 
20.2.  Helsinki, Kampin palv.keskus Salomonk.17 D, 2. krs., klo 12.30, raamattuopetus, MJ 
24.2.  Helsinki, Vanha kirkko, saarna klo 10, RL 
9.3.  Kuhmoinen, Naistenpäivä seurakunnassa, RL 
16.-17.3.  Savitaipaleen srk., Naistenpäivät, Elämyksiä Raamatusta la klo 17 ja 

su päivätilaisuus, MJ 
17.3. Pori, Teljän kirkko klo 17, RL 
 
KROATIAN MATKA 7.9.-14.9.2013      - Nyt on aika ilmoittautua! - 
 
”Tehdään sellainen matka, että matkasta tulee elämys, ei vain kuljetus”, sanoi suomalais-
kroatialaisen matkatoimistomme edustaja. ”Kroatiassa hotellit ovat hyvätasoisia, maa on kaunis ja 
siisti ja palvelu ystävällistä.” Tervetuloa mukaan elämysmatkalle Kroatiaan, jonka aikana pistäy-
dymme myös Bosnia-Herzegovinassa. Matkamme tiedot ovat nyt varmistuneet:  
Lennot: Lähtö la 7.9. klo 09.05 Helsingistä SAS:n koneella, tulo Splitiin klo 11.00.  
Paluu la 14.9. klo 11.45 Splitistä SAS:n koneella, tulo Helsinkiin klo 14.35. 
Matkan hinta: 1254,- € kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisähinta 92,-€. 
Hintaan sisältyvät: lennot, bussikuljetukset, hotellit (3*), puolihoito, oppaan ja matkanjohtajien pal-
velut, erillisopastukset, sisäänpääsymaksut, verot ja viranomaismaksut.   
Pääkohteet: Kutina (tutustumme ev. seurakuntaan ja seurakuntalaisiin), Sarajevo, Mostar, Medju-
gorje (katol. pyhiinvaelluspaikka), Sibenik (Adrianmeren rannalla), Krka:n upea kansallispuisto. 
Opas: pastori Seija Uimonen, matkanjohtajat: Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson. 
Tekninen matkanjärjestäjä: Grabar Consulting Oy, p. 014 515 495, zeljko.grabar@pp.inet.fi 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Akasia-säätiö, yhteystiedot alla. 
Pyynnöstä lähetämme yksityiskohtaisen matkaohjelman postitse tai sähköpostitse. Se löytyy myös 
netistä www.akasia.fi kohdasta Toimintaa/Matkat. 
Matka toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 23 henkilöä. 
   * * * 
Sydämellisesti teitä kaikkia tervehtien ja tuestanne ja ystävyydestänne kiittäen, 

  
Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790, RL: 050 300 1616,  
MJ: 050 354 3241,  etunimi.sukunimi@akasia.fi, www.akasia.fi,  
Pankki: FI04 8000 1671 2576 33 (Danske Bank). 


