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Rakkaat Akasia-työn ystävät  
 

Vuosia sitten olin Mariasisarena työmatkalla Färsaarilla. 

Vahvasti jäi mieleeni sankka sumu, joka noilla saarilla 

hetkessä peitti kaiken alleen ja vei autolla liikkuvalta näky- 

vyyden. Lentoliikenteelle sumu oli vielä pahempi riesa. 

Kotiinlähtöpäivänä lentokone ei sumun vuoksi päässyt 

lähtemään, ja niinpä odottelin sumun hälvenemistä 

kokonaisen vuorokauden. 

 

Luin sumusta mielenkiintoisen tiedon. Sumu, joka peittää nä-

kyvistä seitsemän kaupunkikorttelia ja on 30 metriä korkea, 

sisältää vain yhden juomalasillisen verran vettä! Vesi on ja-

kaantunut 60 000 pisaraksi. Kun nämä pikkuriikkiset pisarat 

laskeutuvat kaupungin ylle, ne tekevät kaiken melkein näkymättömäksi. 

 

Tuon saman saa aikaan ”lasillinen” huolia laskeutuessaan ajatustemme ylle. Ne vievät sekä näkö- 

että suunnistuskyvyn. 

 

Kerran tutkittiin, minkälaisia huolia ihmisillä on. Neljäkymmentä prosenttia huolista koski tulevai-

suuteen liittyviä asioita, jotka eivät kuitenkaan ikinä toteutuneet. Kolmekymmentä prosenttia liittyi 

menneisyyteen, vaikkei niille asioille voinut tehdä enää mitään. Kaksitoista prosenttia huolehtijoista 

mietti toisilta ihmisiltä saamaansa ikävää kohtelua, ja kymmenellä prosentilla oli huolta terveydes-

tään. Vain kahdeksan prosenttia huolista oli varteenotettavia ongelmia. 

 

Skotlantilainen Thomas Carlyle (1795-1881) oli ahkera kirjailija. Lontoon-asuntoonsa hän raken-

nutti äänieristetyn huoneen saadakseen työrauhan. Mutta naapuritalossa oli äänekkäästi kiekuva 

kukko, joka kiekui aamuvarhaisella. Carlyle valitti asiasta kukon omistajalle. Naapuri vastasi, että 

eihän kukko voi olla ongelma, sehän kiekaisee korkeintaan kolme, neljä kertaa. Tähän Carlyle: 

”Tietäisitpä vain miten paljon kärsin odottaessani kiekumisen alkamista!” 

 

Moni meistäkin kärsii odottaessaan että jotain kamalaa tapahtuu. Eräällä naisella oli jatkuvana pel-

kona se, että hän kuolee kerran syöpään. Lopulta hän kuoli keuhkokuumeeseen. 

 

Huolet ovat niin vahva tekijä elämässämme, että niiden häätämiseen tarvitaan jotain enemmän kuin 

omat keinot ja omat voimat. Luther painotti, että on olemassa yksi voima, joka on huolia vahvempi 

ja pystyy vapauttamaan meidät niistä: Jumalan lupaukset. Yksi niistä on tämä: ”Minä olen Herra, 

sinun Jumalasi” (2. Moos. 20:1). Hän ei ole ainoastaan yleisesti Herra ja Jumala, vaan hän on si-

nun Jumalasi! Tämän majesteetin edessä huolet joutuvat alistumaan. Tuo Raamatun lupaus asettaa 

elämän uudelle, vahvalle perustalle. Jumalan lupaus ei ole pelkkää informaatiota, sillä Sana tekee 

mitä lupaa. Se lahjoittaa meille myös luottamuksen siihen, että näin tapahtuu.  

 

Suurta voimaa on myös tässä lauseessa: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina 

se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon” (Fil. 4:6). On tärkeää antaa 

lupauksen päästä sydämeen saakka. Sydän on luonnostaan pelokas ja masennukseen taipuvainen 

eikä pysty itse auttamaan itseään. Ilman evankeliumin rohkaisevaa lupausta sisimmästämme nousee 



jatkuvia huolten ryppäitä, joiden on helppo ottaa meidät valtaansa. Mutta kun pidämme kiinni lu-

pauksesta, saamme uuden suhteen huoliimme. Pystymme päästämään niistä irti ja jättäytymään 

meistä huolehtivan Isän käsiin.      

 

Uuden vuoden alussa moni edessä oleva asia on kuin sumun peitossa ja saattaa huolestuttaa meitä. 

Mutta Jumalan sana ei ole sumun peitossa – se on kirkkaasti luettavissa ja kuultavissa. Siihen saa 

tarttua, siihen saa uskoa, ja sen varaan uskaltaa laskea tulevaisuutensa. Sillä näin sanoo Herra:  

”Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkestä hetkeen, hänellä on varattuna apua yllin kyllin, 

viisautta ja tietoa” (Jes. 33:6).    MJ 

 

Kevättä kohti 
 

Luottavaisin mielin katsomme edessä olevaan työkauteen ja iloitsemme siitä, että kevättalven kalen-

teri on hyvin täyttynyt vierailukutsuista seurakuntiin. Koko kevään kalenteri on näkyvillä nettisi-

vuillamme www.akasia.fi kohdassa Tulevat tilaisuudet.  

Riitta Lemmetyinen on edelleen mukana Radioraamattupiirissä tiistaisin kello 18.30 Radio 

Deissä. Vuorossa on Matteuksen evankeliumi.  

Tiistaisin kello 15.15 Riitta lukee Radio Deissä uusinta kirjaansa Tuon taivaallista, luvun kerral-

laan.  

 

Haluamme sydämellisesti kiittää teitä, ystävät, joulun alla saamistamme lahjoituksista työtämme 

varten ja kaikista joulutervehdyksistä. Ne kertovat jotain siitä, että meillä on lähettäjiä ja ystäviä, 

jotka ovat saaneet sydämelleen kantaa huolta Akasia-työn tarpeista. Saammehan jättää työmme tar-

peet edelleen tänä vuonna huolenpitonne kohteeksi? Eräältä ystävältä saimme kortin jossa luki: 

”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!” (Ps.37:5). Toden totta, näin 

on ollut jo monta vuotta tähän päivään saakka! 

 

Tulevat tilaisuudet 

 

28.-29.1. Kajaanin srk. ja Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys, Naistenpäivät Keskusseurakunta-

kodilla Kirkkokatu 26 alk. la klo 9, RL, MJ 

4.2. Lohja, Vivamo, Naistenpäivät, raamattutunti klo 10, RL 

6.2. Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL 

9.2. Hämeenkyrön srk., ”Myötätuuli-päivä” Koskilinnassa Kyröskoskella klo 12.30, RL 

11.2. Keravan srk., Sielunhoitokurssi seurakunnan vapaaehtoisille seurakuntakeskuksessa 

alk. klo 10, MJ 

12.2. Vantaa, Hakunilan srk., ”Kohtaamispaikka” Hakunilan kirkolla klo 17, RL 

18.2. Taipalsaaren srk., Naisten iltapäivä seurakuntasalissa klo 14, RL 

 

Lämpimin terveisin 

 

 

 
 

 

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 Ahvenan-

maa. Varojen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyö vuosina 2015-2017.   

http://www.akasia.fi/

