
Kauniaisissa marraskuussa 2014 
 
 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Säätiön ryhmämatkalla syyskuussa tutustuimme Wienin maineikkaaseen 
oopperataloon. Pääsimme katsomaan myös kulissien taakse missä näyttämöä 
juuri valmisteltiin illan esitystä varten. Seiniä siirreltiin, välikattoja pantiin 
paikoilleen ja valoja asennettiin. Näyttämö oli kuin rakennustyömaa. Joka 
päivä miehillä on sama urakka edessä, sillä esitykset ja roolit vaihtuvat joka ilta.  
 
”Minun tehtäväni on ripustaa valonheittimet ja kovaääniset”, sanoi yksi työn- 
tekijä. ”Paikasta jossa työskentelen on 30m pudotusta lattiatasoon. Allani on 
keinotekoinen välikatto. Jos putoan ylhäältä sen päälle, se ei kestä painoani. 
Minun on alinomaa oltava varuillani.” 
 
Kirkkovuoden lopussa kirkoissa puhutaan valvomisesta. Onko sekin varuillaan 
oloa? 
 
Hirvet ovat varuillaan kun ne ylittävät vilkkaasti liikennöidyn tien. Syksyllä kuitenkin, kun niillä on 
kiima-aika, ei mielessä ole muuta kuin kumppani. Liikenteen vaarat on unohdettu. 
 
Me taas saatamme uhmata vaaraa kaunistelemalla veroilmoitusta tai KELA-korvauslomaketta. Pieni 
uskottomuusseikkailukaan ei ole niin vaarallinen – jonkun mielestä. Eihän kukaan saa tietää.  
 
Raamattu todella neuvoo meitä olemaan varuillamme kun on omista heikkouksistamme kyse. Kiu-
sauksia ja pahaa tulee vastustaa, sillä Jumalan käskyjen rikkominen on yhtä vaarallista kuin ooppe-
ran välikatolle putoaminen.  
 
Kun Jeesus oli erämaassa Saatanan kiusattavana, hänellä oli yksi täsmäase kiusaajaa vastaan: ”On 
kirjoitettu”. Hän tunsi Sanan, hän eli siinä ja se oli hänen aseensa. Varuillaan oleminen tarkoittaa 
myös Sanassa elämistä, sen lukemista ja tuntemista. 
 
Saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer sanoi Raamatun lukemisen merkityksestä näin: ”Au-
tiomaassa Jumala antoi mannaa kansalleen joka päivä eikä heidän tarvinnut kantaa huolta jokapäi-
väisestä leivästä. Mutta jos he keräsivät mannaa varastoon seuraavaksi päiväksi, se pilaantui. Sa-
malla tavalla Jeesuksen seuraajan on saatava annoksensa Sanasta joka päivä. Jos hän varastoi sitä ja 
ajattelee, että tämän minä jo tiedän ja tuon minä jo tunnen, niin hän pilaa lahjan – ja myös itsensä. 
Hän on sitonut sydämensä varastoituun hyvään, ja siitä tulee este hänen ja Jumalan välille.” 
 
Opiskeluaikanani opin yhdeltä opettajaltani arvokkaan asian hengellisen elämän hoitamisesta: Pari 
jaetta Raamatusta päivittäin, esimerkiksi Päivän tunnussanan mukaan, on parempi kuin pitkä pätkä 
kerran viikossa. Säännöllisyys on raamatunluvussa valttia. Jos on enemmän aikaa, voi lukea koko-
naisia lukuja, ja jos on oikein paljon aikaa niin kuin lomalla tai eläkkeellä on, kannattaa lukea Raa-
matun kirjoja läpi. Näin elämme Raamatussa ja pidämme mielemme valppaina. 
 
Jeesus puhui valvomisesta vertauksessaan isäntäänsä odottavista palvelijoista (Luuk. 12:35-38). 
”Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta.” Näiden palvelijoiden 
isäntä oli ollut kutsuvieraana hääjuhlassa ja palasi myöhään yöllä takaisin kotiin. Palvelijat valvoi-
vat kotona ja olivat varautuneet palvelemaan isäntää hänen palatessaan, niin kuin he päivittäin muu-



tenkin tekivät. Mutta nyt he saivatkin kokea jotain odottamatonta. Roolit vaihtuivat: ”Totisesti, hän 
vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä.” Isäntä jää valvomaan ja alkaa pal-
vella palvelijoitaan! Tämän isännän kaltainen on Jeesus. Kaiken valvomisen keskellä kristitty saa 
kokea ihmeellisen roolien vaihdon. Jeesus palvelee meitä! Se toteutuu ehtoollispöydässä, evanke-
liumin sanan äärellä ja sitten täydellisenä kun Herramme ja Mestarimme tulee takaisin. Mikä ilon ja 
voiman lähde.  MJ 
 
 TYÖN KUULUMISIA 
 

Olemme tänä syksynä olleet liikkeellä raamattuopetuksen, sielunhoito-opetuksen, saarnojen ja Elä-
myksiä Raamatusta -tapahtumien merkeissä. Ilolla katselemme taaksepäin tilaisuuksiamme Raa-

hessa, Virroilla, Espoon Leppävaarassa ja Tapiolassa, Keravalla, Kauniaisissa ja Joutsenossa. 
Välillä kaksin, välillä yksin olemme matkaa taittaneet.  
Siinä sivussa on nauhoitettu radioraamattupiirin tulevia ohjelmia. Myös ns. ”Laurikkala-

projekti” etenee, josta olemme aikaisemmin kirjoittaneet. Ennen sotia oli Inkerin piispana Selim 
Jalmari Laurikkala, Riitan isoisän veli. Hänestä valmistellaan työryhmässä 3-osaista dokument-
tielokuvaa televisiota varten. Käytössä on ennen julkaisematonta materiaalia Inkerin historiasta. 
Ohjaajana toimii Arto Myllärinen. Elokuvan on tarkoitus valmistua vuodeksi 2017, joka on Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. 
Myös uusi ryhmämatka on jo työn alla. Näillä näkymin teemme matkan Englantiin ja Walesiin 
syyskuun alkupuolella 2015. Siitä enemmän myöhemmin. 
Ennen kuin ystäväkirjeemme tulee kotiinne, täällä tiloissamme 9 ystävää on liimannut 1650 osoi-
tetarraa ja pannut kirjeitä kuoriin kokonaisen päivän ajan. Kiitämme ihania talkoolaisiamme! 
Säätiön hallituskin kokoontuu aika ajoin puheenjohtajansa Eero Junkkaalan johdolla. Asialistalla 
on syksyllä mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kiitämme erinomaista hallitustamme! 
 
TILAISUUKSIA 
 

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  
Radioraamattupiiri joka tiistai klo 18.30 Radio Deissä.  
 

Kiitämme teitä, rakkaat ystävämme, esirukouksistanne ja jokaisesta lahjasta taloutemme hyväksi. 
Seurakunnat säästävät ja kustannukset nousevat ja niinpä taloutemme on tiukoilla. 
 
Lämpimin syysterveisin 

 
 
 
 

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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