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Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
”Mummi, eikö sinulla ole mitään ajatusta, 
mitä voisimme tuoda vaarille lahjaksi, kun 
hän täyttää 70 vuotta?” Lastenlapset soitte- 
livat isoäidille vuoron perään ja kyselivät 
tätä toivoen, että hän keksisi jotain. He olivat 
päättäneet yksissä tuumin muistaa päivän- 
sankaria.  
 
Lasten pettymykseksi isoäidin vastaus oli aina 
sama: ”Vaarilla on jo kaikkea. Ei teidän tarvitse lahjaa tuoda.” 
 
Jälkipolvi päätti kuitenkin pitää ”hätäkokouksen”. Paikalta ei lähdettäisi, ennen kuin jotain olisi 
keksitty. 
 
Viisaat päät lyötiin yhteen. Ehdotuksia sateli, mutta vanhimmat joukossa hylkäsivät ne vuoron pe-
rään. ”Kun me niin tykätään vaarista, niin pakkohan meidän on jotain kivaa keksiä”, yksi pienim-
mistä sanoi huolestuneena. 
 
Yhdellä sytytti: ”Hei, eikö siinä se lahja voisi olla, että me kerrotaan vaarille, miten me hänestä ty-
kätään. Kerrotaan se yhtä monta kertaa kuin hän täyttää vuosia.” 
 
Tehtävät jaettiin ja jokainen sai käyttää mielikuvitustaan, millä sanoin ja millä tavoin kertoa, mitä 
vaari itse kullekin merkitsee. 
 
Kun merkkipäivä koitti, vaari kohtasi yhden yllätyksen toisensa jälkeen. Ensin hän löysi kahvipöy-
dästä erilaisia tervehdyksiä, joissa hänelle osoitettiin kauniita sanoja. Niitä löytyi lisää autosta, hat-
tuhyllyltä, keittiöstä, kirjoituspöydältä, kylpyhuoneen peilistä, päivän postista, facebookista, sähkö-
postista ja ties mistä. Jokainen niistä alkoi sanoin: Tämä on tervehdys numero…  
 
Vaari, joka ei muuten helposti näyttänyt tunteitaan, joutui nyt pyyhkimään ilon ja onnen kyyneleitä 
kasvoiltaan monta kertaa. Tänään hänelle oli seitsemänkymmentä kertaa kerrottu, miten häntä ra-
kastettiin ja arvostettiin. 
 
Raamattu on täynnä ihmeellisiä tervehdyksiä siitä, miten Jumala arvostaa ja rakastaa meitä. Niitä 
löytyy aina kirjan alkulehdiltä viimeisille sivuille saakka. Mitä enemmän luemme Raamattua ja 
kohtaamme näitä sanoja, sitä suuremmaksi omanarvontunteemme ja ilomme käy. Joskus joutuu 
turvautumaan jopa nenäliinaan. 
 
Sefanjan kirjassa Jumala tuo rakkautensa meihin julki tällaisin sanoin:  
 

Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, 

rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta (Sef.  3:17).    
       RL 



TULEVIA TILAISUUKSIA  
 
2.2. Tampere, Tesoman kirkko, saarna messussa RL, päivätilaisuudessa Elämyksiä Raa-

matusta MJ 
8.2. Savonlinnan srk., Elämyksiä Raamatusta Naistenpäivillä ja Miestenpäivillä MJ 
15.2. Kuopion NNKY Myllyk. 5, Raamattupäivä alk. klo 12.30, RL, MJ 
16.2. Kuopio, Männistön srk., Pyhän Johanneksen kirkko, saarna messussa RL, päivätilai-

suus RL, MJ 
1.-2.3. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Sielunhoitotyön opintopäivät, la klo 9.00 luen-

to ”Vallan nälkä seurakunnassa” RL, klo 10.45 luento ”Sielunhoito karismaattisessa 
liikkeessä” MJ, klo 15.00 Keskusteluryhmät luennoista RL, MJ,  
su klo 9.00 luento ”Ahdas uskonnollisuus – tunnistaminen ja työstäminen” MJ 

Koko kevään tilaisuudet: www.akasia.fi kohdassa Tulevat tilaisuudet  
 
 

RYHMÄMATKA ITÄVALTAAN, SLOVENIAAN JA VENETSIAAN 

6.-13.9.2014 
 

Akasia-säätiö järjestää matkan Euroopan kauneimmille seuduille. Näemme Wienin keisariajan lois-
toa, upeita alppimaisemia, kauneudestaan kuuluisan Slovenian, sinisen Välimeren ja tarunhohtoisen 
Venetsian. Käytössämme on oma tilausbussi. Saamme kuulla alueen historiasta ja nykypäivästä. 
Matka tarjoaa myös hengellistä antia. Vietämme messua Ljubljanan luterilaisessa seurakunnassa 
piispan johdolla. Matkanjohtajina Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson.  
Hinta 1576,- € jaetussa kahden hengen huoneessa, 1756,- € yhden hengen huoneessa. Puolihoito. 
Lähetämme matkaohjelman pyydettäessä. Se löytyy myös sivuilta www.akasia.fi. kohdasta Matkat.  
Tekninen matkanjärjestäjä: Grabar Consulting Oy, p. 014 515 495, zeljko.grabar(at)pp.inet.fi 
Nyt on aika ilmoittautua: Akasia-säätiö, p. 09 728 4790, 050 354 3241 (MJ), 050 300 1616 (RL), 
akasia(at)akasia.fi  
   *  *  * 

 

Rakkaat ystävät, kiitos jälleen kerran kun olette muistaneet työtämme lahjoillanne ja rukouksillan-
ne! On Jumalan suurta hyvyyttä, että hän on ylläpitänyt tätä työtä nyt jo kolmatta vuosikymmentä. 
Lämmin kiitos teille, jotka olette siihen myötävaikuttaneet.  
 
Uusi työvuosi on edessä, ja olemme iloisia lukuisista vierailukutsuista seurakuntiin. Meille on an-
nettu avoimia ovia viedä eteenpäin hyvää sanomaa raamatunopetuksen, saarnojen ja sielunhoito-
koulutuksen muodossa. Työn tarpeetkin jatkuvat. Olettehan jatkossakin lähettämässä meitä tähän 
työhön. 
 
Siunaavin terveisin 

 
Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790, RL: 050 300 1616,  
MJ: 050 354 3241, akasia(at)akasia.fi, etunimi.sukunimi(at)akasia.fi, www.akasia.fi  
Pankki: FI04 8000 1671 2576 33 (Danske Bank). Lahjoitusten viitenumero: 1009. 
Kännykkäkolehti: Soittamalla numeroon 0600 91 898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,26 eurolla (+pvm) 
Rahankeräyslupa: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. POHA 2020/2012/4611 ajalle 25.02.2013-24.02.2015, myönnetty 
25.02.2013. Varojen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyö vuosina 2013-2015.   
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