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Rakkaat Akasia-työn ystävät! 

"En voi uskoa mihinkään rakkauden Jumalaan. Jos hän on 
rakkaus, miksi hän ei estänyt sairastumistani? Miksi lähei- 
seni kuoli? Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä, 
vaikka Raamattu sanoo Jumalan rakastavan maailmaa?” 
Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä vastattaviksi.  
 
Psalmeissa kysyvälle luvataan kuitenkin jotain: ”Sinun 
valostasi me saamme valon.” Jumala voi valaista ihmisen 
silmät näkemään asioita, joita hän ei tavallisesti näe. Hän 
pääsee katselemaan elämäänsä ikään kuin päämäärästä 
käsin. Mielettömyydestään huolimatta kärsimys on täh- 
dännyt johonkin. Jumala ei tee virheitä. 

Kerran eräs mies tuli kirkkotilaisuuden jälkeen tervehtimään isääni. Hän kertoi perhettään kohdan-
neesta surusta. Hänen viisivuotias Mikko-poikansa oli hukkunut. Ennen onnettomuutta perhe oli 
matkustanut pääkaupunkiseudulta kesämökille. Isä oli ajanut koko pitkän matkan. Mikko oli mat-
kan jokaisessa tienristeyksessä näyttänyt isälleen, mihin tämän kulloinkin piti kääntyä. Suunta oli 
aina oikein. Loppumatkasta isä oli alkanut ihmetellä pienen pojan erehtymätöntä suuntavaistoa. 
Kun auto kaarsi kesämökin pihalle eikä yhtään risteystä enää ollut, isä kysyi nauraen pojaltaan: ”No 
Mikko, mihin me nyt mennään?” Silloin Mikko oli kohottanut kätensä ja näyttänyt sormellaan ylös, 
kohti taivasta.  

Alettiin purkaa tavaroita autosta ja järjestellä niitä paikoilleen. Saunapuita haettiin liiteristä, ja kiu-
kaan alle pantiin tuli. "Missä Mikko on?" Hän oli kadonnut näkyvistä. Mikko löytyi rannasta huk-
kuneena. Valtavan shokin keskellä isä yhtäkkiä muisti poikansa ylöspäin kohotetun käden. 

Kun Mikon isä kertoi tapahtuneesta, menetyksen kipu raastoi yhä hänen mieltään. Silti hän sanoi 
isälleni puhuttelevat sanat: ”Meidän perheellemme on näytetty uusi suunta.” Uskon asiat olivat sii-
hen asti olleet etäisiä. Nyt kaikki muuttui, ja kauhea onnettomuus sai kokonaan toisenlaisen ulottu-
vuuden. Sen takaa näkyivät kaikesta huolimatta Jumalan rakastavat kasvot. 

”Jumala on rakkaus”, näin Jumalasta kerrotaan Raamatussa. Nämä sanat merkitsivät eräälle mie-
helle niin paljon, että hän kirjoitti ne tuuliviiriinsä, jonka kiinnitti katolle. Saarnaaja Dwight Moody 
nuhteli miestä: ”Näin hieno raamatunsana on nyt kaikkien tuulien riepoteltavissa. Ei se katolle 
sovi.” 

”Kyllä sopii”, mies vastasi, ”siellä se kertoo kaikille, että Jumala on rakkaus, tuuli elämässä mistä 
päin tahansa.”   

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä 
tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11). RL 

 



Kuulumisia  

Postituslistallamme on yli 2000 nimeä. Moni listalla oleva pappi on kertonut käyttävänsä kirjeit-
temme tarinoita saarnoissaan. Iloitsemme tästä, niin kuin myös siitä, että kirjeitämme luetaan raa-
mattupiireissänne. Toiset teistä ovat olleet aloitteentekijöinä kun meidät on kutsuttu paikkakuntanne 
seurakuntaan. Näin oli hiljakkoin Voikkaalla ja Petäjävedellä.  
Voikkaan seurakunnan yläsalissa oli tiivis tunnelma. Sali oli täynnä eri-ikäisiä kuulijoita ja erin-
omainen ”bändi” höysti mukavasti ohjelmaamme. Nuoret laulajat ja soittajat olivat motivoituneita 
viemään evankeliumia eteenpäin. Ihmiset olivat avoimia ja syntyi tärkeitä kohtaamisia. Illalla vie-
tettiin kirkossa yhteistä messua. Tätä teollisuuspaikkakuntaa työttömyys piinaa, mutta seurakun-
nassa puhalsivat Hengen tuulet. 

Petäjävesi oli yhtä mieluinen vierailukohde. Väkeä oli tullut paikalle kaukaakin. Mahtava vapaaeh-
toisten joukko oli valmistanut Marianpäivän naistentapahtuman rakkaudella pienintä piirtoa myö-
ten. Tähän kotoisaan ilmapiiriin meidän oli helppo tuoda oma osuutemme ja hyvä sanomamme. 
Tuntui, että siunaus oli matkassa mukana. 

Tätä kirjoittaessa valmistaudumme lähtemään Pohjanmaalle, Orisbergiin ja Isoonkyröön. 

Infoa  

 Saksan matkalle (Lutherin elämään liittyvät paikat ja Berliini) 24.9.-1.10. on vielä joitakin 
paikkoja vapaana. Pyydämme ilmoittautumaan mahdollisimman pian sähköpostitse tai puh. 
050 3543241. Ilmoittautumisen takaraja on 10.5. Ohjelma on nähtävissä nettisivuillamme 
www.akasia.fi kohdassa Matkat. Lähetämme paperiversion pyynnöstä. 

 Radioraamattupiiri  on edelleen kuultavissa Radio Deissä tiistaisin kello 18.30-19.00. Ke-
vään aikana Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen keskustelevat 2. Pietarin 
kirjeestä, Juudaksen kirjeestä ja Jaakobin kirjeestä. Vanhat ohjelmat ovat kuultavissa netti-
osoitteessa www.radioraamattupiiri.fi 

 Tulevia tilaisuuksia: 

17.4. Loimaa, Mellilän kappelisrk., Naisten iltapäivä alk. klo 15 Mellilän Lounaspaikan 
ravintolasalissa Sahatie 5 (käynti ravintolaan rakennuksen takaa), RL                                         
25.4. Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL          
9.5. Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL 

Kiitos  

teille, jotka rukoilette puolestamme ja tuette työtämme taloudellisesti. Kirjeitämme saa kuitenkin 
hyvällä omallatunnolla vastaanottaa ilman mitään velvoitteita. Ja postituslistalta pääsee halutessaan 
myös helposti pois yhdellä puhelinsoitolla, kortilla tai sähköpostiviestillä.  

 

Lämpimät terveiset teille kaikille! 

 

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 viite-
numero: 1009. Kännykkäkolehti: Soittamalla numeroon 0600 91 898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,26 eurolla (+pvm). Rahanke-

räyslupa: Poliisihallitus POL-2014-13822, myönnetty 6.2.2015 ajalle 25.2.2015-24.2.2017. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. Varo-
jen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyö vuosina 2015-2017.   
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