
Kauniaisissa lokakuussa 2014 
 
 

Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Juna nytkähti liikkeelle, se oli viemässä Akasia- 
matkalaisia ja muita turisteja maan alle. Olimme 
Sloveniassa tutustumassa Postojnska Jaman 
tippukiviluoliin. Avojuna kuljetti meitä läpi henkeä- 
salpaavien tunnelien. Kun se pysähtyi ja astuimme 
siitä ulos, eteemme avautui ihmeellinen Luojamme 
geokätkö, maailma täynnä ainutlaatuisia käytäviä, 
säihkyviä taidegallerioita ja erilaisia kivipaaseja. 
Slovenia ei turhaan ylpeile suurimmasta matkailu- 
nähtävyydestään, aarteesta sata metriä maan alla. 
 
Luojamme ei harrasta näitä geokätköjä vain luon- 
nossa. Vai mitä meidän on sanottava kätketystä 
aarteesta, josta hänen Sanansa kertoo näin: 
Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalas-

ta eikä meistä itsestämme (2. Kor. 4:7). Jumalan voimalla olisi maailmassa käyttöä, mutta se jää 
monilta löytämättä, sillä ei osattu etsiä sitä oikeasta paikasta. 
 

Kun Jeesus tuli maailmaan, hän esiintyi vaatimattomana ihmisen muodossa. Kuka hän todellisuu-
dessa oli, sen ymmärsi vain sellainen, joka ei halveksinut saviastiaa. 
 
Kun Raamattu kirjoitettiin, enkelit eivät olleet mukana. Pyhä kirja on ihmisten kirjoittama eikä mi-
kään sen osista tippunut taivaasta. Kirjaa on helppo kritisoida, mutta se sisältää valtavan aarteen, jos 
ei pahennu sen saviasuun. 
 
Entä Jeesuksen asettamat sakramentit? Vedestä, leivästä ja viinistä ei näyttäisi löytyvän mitään ju-
malallista – silti Jumala toimii niissä salatulla tavalla.  
 
Entä minun kristillisyyteni? Kuinka moni lähelläni on vetänyt siitä sen johtopäätöksen, että usko 
Jeesukseen on maailman suurin aarre, jonka hänkin haluaisi itselleen? Vajavaista on todistukseni 
ollut, niin että pelkkä kysymyskin vihloo. Oi Jumala, tee minusta parempi astia! Tähän rukoukseen 
tuskin tulee toivomaamme vastausta. 
 
Kerrotaan palvelijasta, jolla oli kaksi saviruukkua. Hän kiinnitti ne tukevan kepin molempiin päihin 
ja lähti keppi olkapäillään hakemaan vettä isännälleen. Toinen ruukku oli virheetön, toisessa oli 
halkeama. Kun palvelija tuli takaisin, ehjässä ruukussa oli vesi tallella, vioittuneessa oli enää vain 
puolet jäljellä.  
 
Ehjä ruukku ylpeili mihin se pystyi, viallista hävetti kun ei parempaan pystynyt. Piinaa pitkään kes-
tettyään viallinen totesi palvelijalle: ”Minä häpeän itseäni ja pyydän sinulta anteeksi, etten ole ky-
ennyt parempaan. Minussa on vaje etkä sinä ole koskaan päässyt tavoitteeseesi minun kohdallani.” 
 
Palvelija vastasi: ”Oletko huomannut, että sillä puolen polkua, jolla olen sinua kantanut, kasvaa 
kukkia?” Toden totta, polun reuna oli täynnä kukkaloistoa. ”Sinun vajeesi on palvellut minua  



suurenmoisesti”, palvelija jatkoi. ”Saatoin kylvää kukkasiemeniä polun reunaan sille puolelle. Joka 
kerran kun kuljimme siitä, sinä kastelit niitä. Nyt olen voinut poimia kauniita kukkia herrani pöy-
dälle.”  
 

Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalas-

ta eikä meistä itsestämme. Itse kullakin meistä on omat särömme ja valuvikamme. Juuri näin Juma-
la haluaa levittää evankeliumin valoa. Parhaiten se leviää siellä, missä ihmiset lähelläni näkevät, 
etten minä vain puhu Jeesuksesta, vaan että tarvitsen häntä itse joka päivä.  RL 
 

Syksyn haasteet 
 

Ilolla ja korkealla työmotivaatiolla suuntamme syksyn tultua eri puolelle Suomea. Samalla lausum-
me suuren kiitoksen teille, jotka olette olleet ja edelleen haluatte olla meitä lähettämässä. 
Kiitos taloudellisesta tuesta! Kiitos jokaisesta rukouksesta puolestamme! Ne on kuultu, sillä saam-
me olla terveitä ja voimme vastaanottaa kutsuja monilta tahoilta.  
 
Työ viikoittaisessa Radioraamattupiirissä on seurakuntavierailujen ohella monella lailla palkitsevaa 
ja rohkaisevaa. Jo 70 uutta raamattupiiriä on ohjelman tuloksena perustettu. Ohjelma on kuultavissa 
Radio Deissä joka tiistai klo 18.30 ja jälkeenpäin netissä osoitteessa www.radioraamattupiiri.fi. 
Roomalaiskirjeestä keskustelevat syksyn aikana Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viita-
nen. 
 
Suomen Raamattuopistolla on tulossa viikonloppu (22.-23.11.), johon kutsutaan raamattupiiriläisiä, 
ohjelman kuuntelijoita tai muuten vain Raamatusta kiinnostuneita. Sen aikana nauhoitetaan yksi 
radio-ohjelma, ja mukana olevat saavat esittää keskustelijoille kysymyksiä. Tiedot viikonlopusta 
löytyvät nettiosoitteesta www.sro.fi kohdasta Raamattuopisto / Kurssit ja tapahtumat. 
 
Tulevat tilaisuudet  
 
19.10. Espoo, Tapiolan kirkko, Sanan ja rukouksen ilta klo 18, RL 
19.10. Kerava, Savion seurakuntatalo, Naisten ilta, havainnollinen raamattutunti klo 17, MJ 
25.10. Kauniainen, Kristilliset Eläkeläiset ry., vuosijuhla Raamattuopistolla, juhlapuhe RL 
26.10. Joutsenon srk., saarna RL, päiväjuhla, Sanan ja rukouksen ilta klo 18, RL, MJ 
16.-17.11. Joensuu, Rantakylän srk., raamattutunti ja Tuomasmessun saarna, RL 
22.-23.11. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, Raamattutapahtuma, RL 
24.11. Tampereen Raamattukoulu, raamattuluento (Room.3) Kalevan kirkon seurakuntasa-

lissa klo 18.30, RL 
26.11. Kangasala, Suoraman seurakuntakeskus, Ilosanomailta klo 18.30, RL 
1.12. Tampereen Raamattukoulu, raamattuluento (Room.4) Kalevan kirkon seurakuntasa-

lissa klo 18.30, RL  
 
Siunausta syksyynne! 

 
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). 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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