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Rakkaat Akasia-työn ystävät! 

Muistan erään aamuhartauden kouluajaltani. Sen piti 

kotkalainen kauppias Suhonen. Hän kertoi kuuluvansa 

maailmanlaajaan järjestöön nimeltä Gideonit. Järjestön 

tehtävänä on lahjoittaa Raamattuja tai Uusia Testament- 

teja kouluihin, sairaaloihin ja hotelleihin. Tuona päivänä 

jokainen meistä sai lahjaksi Uuden testamentin.  

 

”Jumala puhuu meille tässä kirjassa”, kauppias todisti. ”Oma 

elämäni on sitä lukiessa muuttunut ja saanut uuden suunnan. 

Kirjan viimeisellä sivulla on mahdollisuus tunnustaa usko 

siihen Herraan, josta kirja puhuu. Sen voi tehdä omalla alle- 

kirjoituksellaan siinä kohdassa jossa lukee: Päätökseni ottaa  

Kristus vastaan omana Vapahtajanani.”  

 

Jumala yksin tietää, kenen silloisen lukiolaisen testamentista allekirjoitus löytyy. 

  

Kauppias Suhosen todistus Jumalan Sanan voimasta on monen muunkin kokemus ympäri maail-

maa. Siitä kertoo myös hänen Gideon-veljensä Etelä-Amerikan Kolumbiasta. Hän jakoi Uusia tes-

tamentteja niin ikään kouluissa, ja eräs koulutyttö alkoi lukea kirjaa innokkaasti. Kerran tytön isä 

yllätti tyttärensä lukemasta, tulistui näkemästään ja sanoi, että lukeminen oli lopetettava. Kirja oli 

isän mielestä pelkkää mielikuvituksen tuotetta ja täynnä valheita. 

Uusi testamentti oli kuitenkin vallannut tytön, ja hän jatkoi salaa sen lukemista. Eräänä päivänä isä 

tuli kesken työpäivän kotiin ja tapasi tyttärensä lukemasta. Vihoissaan hän riuhtaisi kirjan tytön 

käsistä ja työnsi sen omaan taskuunsa. Nyt lukeminen ainakin loppuisi.  

Isä toimi kaivosinsinöörinä ja lähti vielä kaivokselle takaisin. Muutaman tunnin kuluttua kuului 

sireenien ja hälytysajoneuvojen ulvontaa. Mitä oli tapahtunut? Kaivoksella maa oli yhtäkkiä sortu-

nut ja sen seurauksena 31 työmiestä oli jäänyt maan alle loukkuun, heidän joukossaan myös tytön 

isä. 

Pelastustyöt kestivät kokonaista viisi päivää. Kun vihdoin päästiin maan uumeniin, kukaan miehistä 

ei enää ollut elossa. 

Pelastustyöntekijät huomasivat, että kaivosinsinöörin käsien välissä oli Uusi testamentti. Sen alku-

lehdeltä löytyi kirjoitus: ”Tyttärelleni. Jatka tämän kirjan lukemista, sillä kaikki on totta, mitä siihen 

on kirjoitettu. Odotan jälleennäkemistä kanssasi taivaassa. Isä.” Kirjan viimeiseltä sivulta löytyi 

insinöörin allekirjoittama päätös ottaa Herra Jeesus vastaan omana Vapahtajanaan. 

Gideon-veljen jakaman testamentin tarina ei pääty vielä tähän. Kirjan toiseksi viimeiseltä sivulta 

löytyi lisää allekirjoituksia. Muut 30 kaivosmiestä olivat allekirjoittaneet saman päätöksen omilla 

nimillään.  

Jeesus vertasi Jumalan Sanaa siemeneen, jota kylväjä kylvää. Hän ei säästele siemeniä heitellessään 

niitä, vaan heittää niitä kaikkialle. Joskus kylväjästä tuntuu, että hukkaanhan nuo menevät orjantap-



purapensaissa, kallion päällä tai pikkulintujen nokkiessa niitä suuhunsa. Mutta osa putoaa hyvään 

maahan ja tuottaa moninkertaisen sadon.  

Me emme aina tiedä, missä kulloinkin on hyvä maa, mutta meiltä Jumala odottaa, että uskollisesti 

heitämme Sanan siementä kaikkialle, missä elämme ja toimimme. Taivaassa on kerran luvassa iloi-

sia yllätyksiä kun saamme nähdä, mitä kylvetty sana on saanut aikaan.  RL 

Syyskauden alkaessa 

Rakkaat ystävät, koemme etuoikeutena saadessamme lähteä jälleen kylvämään. Moninaiset ovat 

mahdollisuudet, oli sitten kyse tilaisuuksista ja tapahtumista seurakunnissa, Radioraamattupiiristä 

tai erilaisista kohtaamisista matkan varrella.  

Kiitos, että olette halunneet muistaa työtämme esirukouksin. Vastauksena rukouksiin olemme saa-

neet tarvittavan terveyden. Mariannen kallonpohjassa todettiin yllättäen kasvain. Huojentavaa oli 

kuulla sen olevan hyvänlaatuinen. Koska kasvi ei oireile, kirurgi päätti, että leikkauksen sijaan ti-

lannetta seurataan ja pää kuvataan tietyin aikavälein. Rukoilevat ystävät ovat edelleen suuri lahja. 

Kiitos myös taloudellisesta tuestanne kesäkuukausien aikana! Kiitos, jos jatkossakin haluatte työ-

tämme taloudellisesti muistaa. Mutta muistutamme siitä, että ystäväkirjeitä ja työn kuulumisia voi 

hyvällä omallatunnolla ottaa vastaan ilman mitään avustusvelvoitetta. 

Lämpimästi teitä kaikkia tervehtien, 

Tulevat tilaisuudet 

5.-12.9. Akasia-säätiön ryhmämatka Englantiin ja Walesiin, RL, MJ 

19.9. Sastamala, Naistenpäivä Leiriaholla klo 13-18, ilm. (03) 5219090, MJ 

26.9. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, opetusta Sielunhoidon linjalla, MJ 

3.-4.10. Tornion srk., Seurakuntatapahtuma alk. la klo 9.30, RL, MJ 

7.10. Helsinki, Suomen teologinen instituutti, sielunhoidon opetusta klo 16.15, RL 

10.10. Kangasala, Suoraman seurakuntakeskus, Ilosanomatapahtuma, RL 

17.-18.10. Alahärmä, Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys, Naisten virkistysviikonloppu Härmän 

kuntokeskuksessa, RL, MJ 

25.10. Kotka, Langinkosken srk., Elämyksiä Raamatusta ja Sanan ja rukouksen ilta, RL, MJ 

Radioraamattupiiri pyörähtää käyntiin tiistaina 1.9. klo 18.30 Radio Deissä ja jatkuu viikoittain. 

Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala keskustelevat toisesta Korinttilaiskirjeestä Aino Viitasen 

juontaessa ohjelmaa. 

* * * 

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: Poliisihallitus POL-2014-13822, myönnetty 6.2.2015 ajalle 25.2.2015-24.2.2017. Koko Suomi 

paitsi Ahvenanmaa. Varojen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyö vuosina 2015-2017.    
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