
Kauniaisissa lokakuussa 2015 

 

Rakkaat Akasia-työn ystävät! 

Yhdentoista vuoden ajan nuori mies nimeltä  

Merhan Nasseri eli ilman omaa kotimaata. 

Nuo vuodet hän asui Pariisin lentokentällä. 

Merhanilla ei ollut passia, ei minkään maan 

kansalaisuutta eikä virallisia lupapapereita. Aikoinaan hänet oli karkotettu Iranista. Belgiasta hän 

sai turvapaikan, mutta joutui lähtemään sieltäkin, sillä hänen lupapaperinsa varastettiin. Merhan 

pakeni Englantiin, mutta ei saanut oleskelulupaa. Sitten hän tuli Pariisin lentokentälle ja sai henki-

lökunnalta luvan asua tilapäisesti Ykkösterminaalissa. Tästä oleskelusta tuli yhdentoista vuoden 

mittainen. Tuona aikana hän kirjoitti päiväkirjaa, eli henkilökunnan antamista ruoka-avustuksista ja 

pesi lentokentän vessoja. 

 

Sitten tilanne muuttui, sillä Ranskan viranomaiset olivat valmiit antamaan Merhanille oleskelu- ja 

matkustusluvan. Mies oli vapaa lähtemään mihin halusi. Mutta kun hänelle ojennettiin tarvittavat 

asiakirjat, lentokentän viranomaiset hämmästyivät. Merhan vain hymyili heille, torjui paperit ja 

halusi jatkaa vessojen pesua. Miksi ihmeessä? Viranomaiset aavistivat, että hän pelkäsi lähteä. Len-

tokentästä oli tullut hänen turvallinen kotinsa näinä vuosina. 

 

Jonkin ajan kuluttua viranomaiset tulivat Merhanin luo uudelleen ja vakuuttivat, etteivät he heitä 

häntä ulos, mutta lentokenttä ei ole kenenkään ihmisen koti. Merhan voi saada oman kodin, mutta 

sitä ennen hänen on oltava valmis ottamaan vastaan tärkeät dokumentit ja jätettävä tutuksi tullut 

Ykkösterminaali. Mies oli tällä välin itsekin kypsytellyt asiaa mielessään ja oli valmis lähtemään. 

Päätös ei ollut helppo, mutta hän sai kokea että se kannatti.  

 

Merhanin muutoksen pelko on tuttua meillekin. On pelottavaa, kun elämässä joutuu ottamaan uuden 

askeleen ja edessä on ennestään tuntematon tilanne. On pelottavaa irtautua vanhasta ja turvallisesta. 

Niinpä moni ikääntynyt haluaa edelleen asua isossa omakotitalossa, hoitaa taloa ja puutarhaa, leika-

ta nurmikkoa ja lapioida lunta, vaikkei siihen oikeasti voimia ole.  

Joku toinen taas vaalii kielteisiä ajatuksia jotain lähimmäistä kohtaan. Katkeruus tarjoaa turvallisen 

linnakkeen, jossa saa olla oikeassa. On pelottavaa ajatella, mitä siitä seuraisi, jos tulisi bunkkerista 

ulos ja pyrkisi suhteen eheyttämiseen. 

Entä tilanteet, joista tiedotusvälineet kertovat päivittäin? Merhanin kaltaisia pakolaisia ei asu enää 

vain Pariisissa tai kaukaisilla pakolaisleireillä, vaan omilla paikkakunnillamme. Yhtäkkiä meitä 

kutsutaan ulos tutusta ja turvallisesta sellaiseen, mitä emme ennen ole kokeneet. Se tuntuu pelotta-

valta. 

Raamatussa puhutaan muukalaisista, silloisista pakolaisista, sillä heitä asui Israelin kansan keskellä. 

Kansan asenne heihin oli torjuva ja karsastava – asenne jonka mekin tunnemme.  

Jumala kutsui kansaansa astumaan ulos tutusta ja turvallisesta ja kohtaamaan tosiasiat. Hän antoi 

tilanteeseen matkapassin, jonka avulla kohdata tilanne:  

Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa jou-

kossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, 

sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä (3.Moos. 19: 33-34). 



Eivät vain pakolaiset tarvitse matkapassia, myös me tarvitsemme sellaisen. Maamme viranomaisten 

tehtävänä on selvittää turvapaikanhakijoiden oikeus oleskella täällä, meidän kristittyjen tehtävänä 

on osoittaa heille lähimmäisenrakkautta.     RL 

TYÖN KUULUMISIA 

Saimme unohtumattoman viikon Akasia-säätiön ryhmämatkalla Englannissa ja Walesissa syys-

kuun alussa. Mukaan lähti 39 iloista matkalaista, ja ilon aiheita oli todella paljon. Mukava op-

paamme pastori Seija Wallace avasi meille kotinsa ovet ja syötti ja juotti ison joukkomme. Nau-

timme olostamme kesäisessä säässä niin sisällä kuin puutarhassakin. Sateisilla Brittein saarilla mei-

tä hemmoteltiin auringonpaisteella joka päivä! Seijan valitsemat kohteet Pohjois-Walesissa ja Lon-

toossa olivat vertaansa vailla. Kaikesta kuuluu kiitos ylöspäin. 

Usean vuoden ajan olemme osallistuneet opetustehtäviin Suomen Raamattuopiston Sielunhoito-

linjalla, viimeksi syyskuussa. Alun perin olimme mukana suunnittelemassa linjan sisältöä. Niiltä, 

jotka ovat sen käyneet, on tullut hyvää palautetta. Monimuotokoulutuksena toteutettava vuoden 

mittainen sielunhoitolinja koostuu yhdeksästä viikonlopusta Raamattuopistolla Kauniaisissa, ryh-

mäkokoontumisista, etätehtävistä ja käytännön harjoituksista. Linja sopii sellaiselle, joka toimii 

sielunhoitajana tai rinnalla kulkijana ammatissa tai vapaaehtoisena. Suosittelemme kurssia! 

(www.sro.fi) 

TULEVAT TILAISUUDET 

10.10. Kangasala, Suoraman seurakuntakeskus, Ilosanomapäivät, klo 14.30 raamattuopetus, 

klo 18 puhe Iltajuhlassa, RL 

17.-18.10. Alahärmä, Naisten virkistysviikonloppu Härmän kuntokeskuksessa, järj. Etelä-

Pohjanmaan Kansanlähetys, RL, MJ 

25.10. Kotka, Aittakorven seurakuntatalo, Elämyksiä Raamatusta klo 17, Sanan ja rukouk-

sen ilta klo 18, MJ, RL 

4.11. Jyväskylä, Halssilan kirkko, Raamattuopetuksen ja musiikin ilta klo 18.30, RL 

7.11. Kankaanpään srk., opetusta nuorille, RL 

7.11. Kuopion NNKY, sielunhoidollinen iltapäivä klo 12-16, os. Keskusseurakuntatalo, 

Suokatu 22, MJ 

11.11. Raisio, Naisverkoston ilta, RL 

 

Radioraamattupiiri jatkuu tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä. Riitta Lemmetyinen ja Eero 

Junkkaala keskustelevat toisesta Korinttilaiskirjeestä. Aino Viitanen juontaa. 

 

Hyvät ystävät, tervehdimme teitä kaikkia sydämellisesti kiittäen esirukouksista ja taloudellisesta 

tuesta. Niiden varassa jatkamme eteenpäin taas tänä syksynä. Iloitsemme edessä olevista mahdolli-

suuksista pitää esillä evankeliumia ja rohkaista ihmisiä Jumalan Sanalla. Voisiko olla mielekkääm-

pää työtä! 

 

 

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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