
Kauniaisissa toukokuussa 2016 
 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
Perheenisä tuli kotiin töistä. Hänen vaimonsa oli 
vapaaehtoisesti valinnut kotiäidin roolin ja hoiti 
esimerkillisesti kodin, lapset ja talon puutarhan. 
Mutta tällä kertaa kaaos oli miestä vastassa kotona 
kun hän tuli töistä. 
 
Ensimmäinen yllätys oli jo pihamaalla. Perheen alle kouluikäiset lapset leikkivät kuraisella pihalla 
paljain jaloin ja yöpuku päällä. Lapset olivat kurassa yltä päältä ja talon ovet sepposen selällään. Si-
sällä mies näki vielä pahemman sekasotkun. Olohuoneen jalkalamppu oli kaatunut, matto oli my-
tyssä, ja joka paikassa lojui leluja ja vaatteita. Tiskejä ei ollut tiskattu, ja keittiön ruokapöydällä oli-
vat vielä aamiaisen ja lounaan jäljiltä ruuat ja kattilat. Muroja oli pitkin pöytää. Koiranmuonapussin 
sisältö oli levinnyt lattialle. 
  
Mies suuntasi yläkertaan etsimään vaimoaan. Oliko vaimo sairastunut? Vai oliko tapahtunut jotain 
vielä pahempaa? Huolestuneena perheenisä astui makuuhuoneeseen. 
 
Sieltä hän löysi vaimonsa. Tämä makasi kaikessa rauhassa sängyssä ja luki romaania. Hän nosti kat-
seensa kirjasta, hymyili ja kysyi miten töissä oli mennyt.  
 
Hämmentyneenä mies tuijotti vaimoaan. ”Mitä täällä on tänään tapahtunut?” Vaimo hymyili yhä ja 
sanoi: ”Kuule rakas, sinä kysyt minulta usein töistä tullessasi, että mitä ihmettä sinä oikein olet tä-
nään tehnyt.”  
 
”Niin, entä sitten?”  
”Tänään päätin jättää tekemättä.” 
 
Jotkut työt ovat sellaisia, että vaikka tekee ne huolellisesti, sitä ei kukaan noteeraa. Mutta jos jättää 

työn tekemättä, se huomataan heti. Kotiäidit ovat joutuneet tämän kokemaan. Niin myös omaishoi-
tajat, vapaaehtoistyöntekijät, siivoojat, jätteidenkuljettajat, putkimiehet ja monet muut. Eikö meidän 
siksi tulisi kohdella näiden ammattiryhmien edustajia erityisen ystävällisesti ja muistaa kiittää heitä 
heidän työpanoksestaan? 
 
Myös suhteessa taivaalliseen Isäämme kiitollisuus on ainoa oikea asenne. Jumala ylläpitää elämää 
tässä maailmassa. Hänen lahjaansa on, että sydämemme sykkii ja aurinko paistaa. Että luonto herää 
keväällä ja vilja alkaa kasvaa. Mitä jos Jumala jonakin päivänä sanoisi meille: ”Kaikki mitä teen hy-
väksenne päivittäin, sen jätän tänään tekemättä.” Hetkessä maailma olisi kylmä, pimeä ja eloton 
paikka.  
 
Pidämme usein itsestäänselvyyksinä asioita, jotka elämämme kannalta ovat ne tärkeimmät. Jumalan 
lahjaa on sekin, ettei maassamme ole sotaa eikä kaaosta. Saamme myös henkilökohtaisesti osak-
semme paljon ansaitsematonta hyvää, jota emme aina edes tiedosta. Jumalan hyvyyttä on, että 
meillä on koti, sukulaiset ja perhe ja jokapäiväinen leipä. Muistammeko kiittää häntä niistä?  
 
Kerran pyhäkoulunopettaja kertoi lapsille vedenpaisumuksesta. Kun hän tuli siihen kohtaan, että 
vesi oli laskenut ja Nooa avasi arkin oven, hän selitti lapsille, että ensimmäiseksi Nooa polvistui 



maahan ja kiitti Jumalaa. Pieni tyttö ihmetteli: ”Miten se Nooa nyt siihen polvistui, kun maa oli 
ihan märkä ja kurainen?” 
 
Tytön ihmetys osui naulan kantaan. Olisi ollut ymmärrettävää, jos Nooa olisi ensimmäiseksi alka-
nut miettiä, mistä löytyy juomavettä, ravintoa ja paikka johon leiriytyä. Mutta kertomus ei mennyt 
näin. Ensin Nooa halusi kiittää Jumalaa ja pystytti alttarin. Kiitos elämästä, selviytymisestä kaaok-
sen keskeltä, kiitos uudesta alusta!  
 
On olemassa aarre, joka ei maksa mitään: kiitollisuus. Kiitosrukous Jumalan puoleen on kuin side, 
joka yhdistää meidät taivaallisiin. Jos sana kiitos kuuluu sanavarastoomme, myös ihmissuhteet voi-
vat hyvin.  
 
Ehkä sinä suret arjessasi sitä, ettei kukaan kiitä sinua eikä huomioi panostasi. Muista silloin, että Ju-
mala näkee kaiken mitä teet: ”Ei Jumala unohda teidän tekojanne ja rakkauttanne, jota olette osoit-
taneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet hänen pyhiään ja yhä palvelette heitä” (Hepr. 
6:10).      MJ 
 
KIITOS 
 
Lämpimästi kiitämme teitä, ystävämme, rakkaudenlahjoistanne työmme hyväksi ja esirukoustuesta. 
Ei ole itsestään selvää, että olemme saaneet ystäväjoukon, joka meitä muistaa ja tukee. Se on Juma-
lan suurta lahjaa.  
 
Olemme kiitollisia myös viime viikkojen viikonlopputapahtumista. Saimme jakaa hyvää sanomaa 
Kansan Raamattuseuran Orisbergin toimintakeskuksessa sekä naistentapahtumissa Isossakyrössä ja 
Loimaan Mellilässä. Oli väkeä, oli tärkeitä kohtaamisia ja avoin ja iloinen ilmapiiri.   
 
ELÄMYKSIÄ RAAMATUSTA -OPETUSMENETELMÄN KOULUTUS 

16.-17.9. 
 
Haluatko opettaa Raamattua elämyksellisesti ja havainnollisesti? Järjestämme Suomen Raamat-
tuopistolla Kauniaisissa kurssin, jossa esitellään seitsemän Raamatun kertomusta ja monimuotoisia 
havaintomateriaalin käyttötapoja niiden opetuksessa. Koulutus on tarkoitettu seurakuntien ja järjes-
töjen työntekijöille sekä niille, jotka ovat osallistuneet Raamatunopetusakatemiaan (www.raama-
tunopetusakatemia.fi). Opettajina ovat Marianne Jansson ja Riitta Lemmetyinen. Ilmoittautuminen 
ja lisäkysymykset: info@sro.fi, (09)5123910. Yhteyshenkilö opistolla on Outi Särkelä.  
 
Aurinkoisin kevätterveisin, 
 
 
 
PS. Muista radioraamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä. Vielä toukokuun ajan ohjelma 
jatkuu, sitten se jää kesätauolle. Nyt käydään läpi Jaakobin kirjettä. 
 
 

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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