
Kauniaisissa kesäkuussa 2016 
 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
”Omena ei putoa kauas puusta.” Näin sukulainen on voinut todeta uudelle yliop- 
pilaalle, joka aikoo samalle alalle kuin isänsä. Sanottu pätee myös saksalaiseen 
taiteilijaan Hubert von Herkommeriin, joka syntyi taiteilijaperheeseen vuonna 
1849. Hänen isänsä oli lahjakas kuvanveistäjä, ja pojastakin tuli kuvanveistäjä. 
 
Aikuisiällä poika muutti Englantiin. Isän ikääntyessä poika pyysi häntä muut- 
tamaan luoksensa Lontooseen. Isä ilahtui pyynnöstä ja innostui tekemään 
savitöitä poikansa ateljeessa. Senioritaiteilija loihti savesta toinen toistaan 
kauniimpia maljakoita ynnä muita esineitä, jotka herättivät ihastusta. Poika ja 
isä toimivat yhdessä taiteilijoina, eikä omena ollut pudonnut kauas puusta. 
 
Ajan myötä vanhan miehen kyvyt heikkenivät. Häntä suretti, etteivät työt 
enää saavuttaneet sitä tasoa, mikä niillä aikaisemmin oli ollut. 
 
Pojan tarkka silmä huomasi, mikä isää painoi. Kun tämä oli lähtenyt ateljeesta, Hubert otti isän työt 
käsiinsä, korjasi hellävaraisesti niiden virheitä ja paransi kömpelöä kädenjälkeä. Kun isä aamulla 
tuli ateljeeseen, hän aina ensimmäisenä meni tarkastelemaan luomuksiaan. Hymy levisi hänen kas-
voilleen: ”Eiväthän nämä niin huonoja olekaan kuin mitä muistin. Minähän osaan niin kuin ennen-
kin.” 
 
Hubert oli kaikessa hiljaisuudessa ojentanut auttavan kätensä isälleen, jotta tämä ei menettäisi työn 
iloa ja itsekunnioitusta.  
 
Ehkä kertomus heijastaa jotain siitäkin, millainen Taivaallinen Isä on meitä kohtaan. Me ahke-
roimme työssämme ja elämme uskoamme todeksi perheemme keskellä. Teemme vapaaehtoistyötä, 
laulamme kuorossa tai vedämme raamattupiiriä. Lähetystyöntekijöitäkin me lähetämme maailmalle 
ja rukoilemme heidän puolestaan. Kaikki tämä on kovin puutteellista ja jättää parantamisen varaa.  
 
Jossain meidän ulottumattomissamme tapahtuu jotain ihmeellistä. Näkymätön käsi laskeutuu köm-
pelön työmme ylle. Hyvä Jumala muovaa tekeleitämme oikeaan suuntaan ja siunaa niitä tavalla, 
joka ylittää käsityskykymme. 
 
Englantilainen saarnaaja Spurgeon rohkaisi kerran alakuloista ystäväänsä tähän tapaan: ”Älä sinä 
vetäydy palvelutehtävästäsi, vaikka et pääsekään saarnaamaan St. Paulsin katedraaliin. Tyydy sii-
hen, että saat kertoa evankeliumin ilosta yhdelle tai kahdelle pienessä mökissäsi. Vehnänjyvä kas-
vaa yhtä hyvin pienessä kuin isossakin pellossa, ja maittavaa ruokaa voidaan tehdä yhtä hyvin pie-
nessä kattilassa kuin suuressa padassa. Kirjekyyhkyset voivat kuljettaa suurta sanomaa matkassaan, 
ja pieni koira kykenee säikäyttämään varkaan ja estämään ryöstön. Yksi kipinä voi sytyttää tulipa-
lon, ja yksi lause voi tuoda taivaan tullessaan. Se, minkä teet, tee se sydämestäsi ja jätä lopputulos 
Kaikkivaltiaan käsiin.” Kun Jumala ottaa käsiinsä sen, mitä me olemme ja teemme, se tulee siuna-
tuksi.  
 
Tästä muistutti minua myös eräs kuulemani todistuspuheenvuoro. Mies kertoi, että hänellä oli us-
kova äiti. Itse hän oli kieltänyt äitinsä uskon. Sitten hän sanoi: ”Minä en ole koskaan päässyt irti äi-
tini rukouksista. Ne ovat vetäneet minut kotiin Jumalan luo.”   RL 



Kesän kynnyksellä 
 
Samaisella Spurgeonilla oli tapana kerätä kolehtia lähettämällä hattu kiertämään. Kun hattuhaavi 
tuli takaisin, saarnaaja siunasi uhrilahjan. Kerran väki päätti olla laittamatta siihen mitään, sillä ha-
luttiin nähdä, miten sellainen kolehti siunataan. Tyhjä hattu palasi saarnaajalle. Tämä kiitti Jumalaa 
niin kuin ennenkin, että hän sillä kertaa oli saanut hattunsa takaisin.  
 
Pienet kristilliset järjestöt joutuvat olemaan ”hattu kourassa” näin kesän kynnyksellä. Omia kesä-
juhlia ei ole ja seurakuntavierailut ovat kesätauolla. Kiitos ystävät, ettei meidän hattumme ole kos-
kaan tullut tyhjänä takaisin. Kiitos jos te, joilla on siihen mahdollisuus, muistatte Akasia-säätiön 
työtä myös kesäkuukausina.  
 
Infoa 
 

 Perussanoma julkaisee loppukesästä Riitan uuden lahjakirjan: Tuon taivaallista. Tari-
noita elävästä elämästä. Sitä voi tilata ennakkoon joko meiltä tai Perussanomasta (www.pe-
russanoma.fi, puh. 09-5123 9120). Kirjan hinta on 24,- €, ja ennakkotilaaja saa kirjan ko-
tiinsa ilman postimaksua. 

 
 Kerromme nyt jo hyvissä ajoin, että teemme ensi vuonna ryhmämatkan Israeliin. Sitä on 

moni meiltä toivonut, ja jos Jumala suo, se toteutetaan 21.-29.4.2017. Suunnittelemme mie-
lenkiintoisen retkiohjelman niin ensikertalaisille kuin usein maassa käyneillekin. Matkan pe-
rushinta on 1450,- € jaetussa kahden hengen huoneessa (puolihoito). Lisäksi tulee retkipake-
tin hinta, joka selviää myöhemmin. Matkatoimistona on Toiviomatkat. 
 

 Parikkalassa Saaren kirkolla 12.-14.8. pidettävillä Orpokotijuhlilla Riitta pitää raamat-
tuopetuksen aiheesta ”Herra on minun valoni ja apuni”. Riitan luento on lauantaina 13.8. 
klo 10. Ehkä tapaamme joitakin teistä siellä? 
 

 Tämä on viimeinen kirje ennen kesälomaamme, ja kuulette meistä taas elokuussa.  
Halutessanne voitte saada kirjeemme jatkossa sähköpostiinne. Postikirjeitä lähetämme tie-
tenkin entiseen tapaan. 

 
 Radioraamattupiiri on kesätauolla ja palaa Radio Dein aalloille 6.9. Silloin alkaa keskus-

telu Galatalaiskirjeestä. 
 

 Syksyn seurakuntavierailut ovat nähtävissä nettisivuillamme ja sitten elokuun kirjeessä. 
 

Hyvää ja siunattua kesää teille jokaiselle!  
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