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Rakkaat Akasia-työn ystävät!  
 
Koulun maantiedontunnilla puhuttiin maailman 
seitsemästä ihmeestä. Opettaja kertoi Egyptin 
pyramideista, Artemiin temppelistä, Zeuksen 
kuvapatsaasta ja muista antiikin ajan rakennuk- 
sista ja monumenteista, jotka tuohon aikaan 
olivat suuria nähtävyyksiä. Sitten hän pyysi 
oppilaitaan kirjoittamaan oman luettelon koh- 
teista, joita itse kukin piti merkittävimpinä. 
Listoille pääsivät nyt Kiinan muuri, Grand 
Canyon, Panaman kanava, Pietarinkirkko ja 

                  Kalajoen naistenpäivien tyttöleiriläisiä
 

moni muu. 
 
Opettaja keräsi listat ja huomasi, että yksi tytöistä ei ollut kirjoittanut mitään. ”Tuntuuko sinusta 
vaikealta keksiä uusia ihmeitä?” opettaja kyseli. Tyttö vastasi: ”Tuntuu, kun niitä on niin monta.”  
”Kerro, mitkä sinusta ovat ne kaikkein tärkeimmät”, opettaja rohkaisi. Hiljaisella äänellä tyttö 
aloitti: ”No se, että minä pystyn näkemään ja kuulemaan ja maistamaan ja koskettamaan. Ja sitten 
vielä se, että pystyn juoksemaan ja hymyilemään ja rakastamaan.” 
 
Mahtoiko opettaja oivaltaa jotain tärkeää? Suurimmat ihmeet eivät ole ihmisten vaan Luojamme 
tekemiä. ”Ihmeelliset ovat hänen tekonsa, ei ole hänelle vertaa”, todetaan Psalmien kirjassa. 
Jumalan ihmeet ovat koulumaailmassa – ja muuallakin – tainneet jäädä jalkoihin. 
 
Nuorena biologian opiskelijana sain perinnöllisyystieteen opetusta professori Esko Suomalaiselta. 
Hän oli kristitty mies ja puhui kerran Ylioppilaslähetyksen tilaisuudessa. Siellä hän sanoi: ”Yhtä 
todennäköistä kuin maailman syntyminen itsestään, on se, että meidän kasaan heittelemistämme 
tiiliskivistä syntyisi itsestään kerrostalo.” Professori näki luonnon pienet ja suuret ilmiöt Jumalan 
luomina ihmeinä. 
 
Jumalan ihmeellisten tekojen joukossa suurin on se, että ihmisen silmät avautuvat myös 
näkymättömälle todellisuudelle. Hän pääsee suhteeseen elävän Jumalan kanssa. Miten suhde 
syntyy? Luonnossa havaitsemme Jumalan kädenjälkiä. Vastoinkäymiset vetävät meitä hänen 
lähelleen. Syvin suhde syntyy kuitenkin anteeksiantamuksen kokemisesta. On ihme, kun syyllinen 
ihminen saa synnit anteeksi ja hyvän omantunnon! Jotta tämä olisi mahdollista, Jeesus kärsi 
syntiemme rangaistuksen ristillä. Hän tarjoaa sovitusta ihmisen ja Jumalan välille. Ilman tätä me 
joudumme torjumaan syyllisyytemme, ja siitä on pahoja seurauksia. Anteeksiantamus tuo rauhan 
sydämeen, ja Jumalasta tulee Isä. 
 
Toisen maailmansodan aikana eräs saksalainen sotilas haavoittui vaikeasti, ja hänet vietiin 
puolalaiseen sairaalaan. Kun sotilaspappi tuli hänen vuoteensa äärelle, mies huokaisi: ”Pastori, kun 
lähdin sotaan, minulla oli yksi ainoa toive: saada ylipäälliköltä urhoollisuusmitali, rautaristi. Kun 
haavoituin, panin toivoni Punaiseen Ristiin. Mutta Punaisen Ristin lääkärit eivät pysty minua enää 
auttamaan. Nyt käännän katseeni siihen ristiin, joka on tuolla seinällä.” Pastori kääntyi katsomaan ja 
näki seinällä kuvan Ristiinnaulitusta, joka katsoi suoraan kohti kuolevaa sotilasta. ”Jeesuksen risti 
on minun ainoa toivoni.” Oli tapahtunut uskon ihme. Suhde Jumalaan oli syntynyt.   MJ 

 

 

 

 

 



 

MATKOILLA KOETTUA 
Kalajoen Kristillisellä Opistolla vallitsi juhlatunnelma, sillä helmikuun naistenpäiviä pidettiin nyt 
30. kerran. Väkeä oli lähtenyt liikkeelle euroja ja vaivoja säästelemättä aina Lapin Kolaria myöten. 
Minut oli kutsuttu mukaan pitämään raamatunopetusta. 
Oli riemullista olla mukana juhlissa, joiden ohjelma tarjosi rukiista evästä matkallamme taivaallisiin 
juhliin. Iloitsin, kun joku kertoi minulle ymmärtäneensä päivillä ”uutta Raamatusta” tai löytäneensä 
”vapauttavaan uskoon”. 
Kalajoella ei katsottu vain menneeseen, sillä samanaikaisesti talossa pidettiin tyttöleiriä. Leiriläiset 
ovat tulevien naistenpäivien osallistujia. He järjestivät päätöshetkessä sykähdyttävän näytelmän Hy-
västä Paimenesta, joka itseään säästämättä kulkee uppiniskaisen tai tottelemattoman lampaan pe-
rässä, kunnes löytää tämän. 
Viimeisessä näytöksessä tytöt levittäytyivät pitkin juhlasalia ja kulkivat yhden osallistujan luota toi-
sen luo. Miksi he niin tekivät? Pieni käsi laskeutui päälleni ja lausui hellästi: ”Herra siunatkoon si-
nua!”   RL 
 
AKASIA-SÄÄTIÖN RYHMÄMATKA SAKSAAN 24.9.-1.10.2016 
Lähde tutustumaan Lutherin elämään liittyviin paikkoihin ja Berliiniin. Nähtävyyksien joukossa 
on maailmanperintökohteita, linnoja, museoita, kirkkoja, diakonissalaitos, viehättäviä pikkukaupun-
keja, kaunis Harz-vuoristo jne. Erityisoppaina ovat matkanjohtajien Riitta Lemmetyisen ja Mari-

anne Janssonin tuntemat saksalaiset pastorit ja Luther-tuntijat Reinhard Holmer ja Theo Schnei-

der. 
Matkan tarjontaan kuuluu Mozart-konsertti Berliinin suurimmassa linnassa, Charlottenburgissa, 
joka huokuu historiaa ja kauneutta. Helmi on myös Sanssoucin linna, jonka rakennutti Potsdamiin 
Preussin kuningas Fredrik Suuri. 
Koko ohjelma on nähtävissä netissä www.akasia.fi kohdassa Matkat. Paperiversion saa pyynnöstä. 
Matkan hinta: 1850,- €. Puolihoito, hyvät hotellit ja muut palvelut.  
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Akasia-säätiö / Marianne Jansson, 050 354 3241, akasia(at)akasia.fi. 
Matkatoimisto: Grabar Consulting Oy, (014)515 495.  
Tervetuloa erikoisräätälöidylle matkalle! Nyt on aika ilmoittautua. 
 
TULEVAT TILAISUUDET 
6.3. Kuusankosken srk., Voikkaan kirkko, Elämyksiä Raamatusta klo 15 (MJ), saarna 

messussa klo 17 (RL) 
13.3. Petäjäveden srk., Marianpäivän naistenpäivätapahtuma (RL, MJ) 
1.4. Isokyrö, Orisbergin Loma- ja kurssikeskus (KRS), seurat klo 18 (RL, MJ) 
2.4. Isonkyrön srk., Rovastikunnallinen naistenpäivä pappilassa klo 10-16 (Pappilan-

mutka 1, Isokyrö) (RL, MJ). Myös Mathilda Wrede – vankien ystävä -monologi.  
 
Rakkaat ystävät, kiitämme teitä sydämellisesti saamastamme taloudellisesta tuesta! Se kertoo  
meille siitä, että ympärillämme on ystäviä, joiden sydän sykkii lämpimästi tälle työlle. Kiitos myös 
esirukouksista, yhtä tärkeästä tuen muodosta. Näiden varassa jatkamme kiitollisina eteenpäin.  
Jumala teitä siunatkoon!  

 
Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. (09) 728 4790, RL: 050 300 1616, MJ: 050 354 3241, 
akasia(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: 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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