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Rakkaat Akasia-työn ystävät 
 
”Paistinperunat eivät ole taaskaan rapeita!” Tuohtunut 
mies vei perunakulhon takaisin lounasravintolan keit- 
tiöön ja purki harmiaan kokille. George Crum työsken- 
teli tuolloin, 1800-luvun puolivälissä, kokkina ravinto-
lassa. Tyytymätön asiakas toi perunat jo ties kuinka 
monetta kertaa takaisin keittiöön, ja kokki paistoi aina 
uudet. Selvähän se, että ilmapiiri alkoi olla aikalailla  

viitan tupsua (Matt.9,Tabghan kirkko Israelissa) 

Kokki otti taas uudet perunat esille ja leikkasi ne tällä kertaa ohuen ohuiksi viipaleiksi. Sitten hän 
heitti ne kiehuvaan rasvaan. Kun perunat olivat kypsyneet kullankeltaisiksi, hän suolasi ne ja vei 
asiakkaan pöytään. Ruokailija maistoi perunoita, ja hänen kasvoilleen levisi tyytyväinen ilme. Vih-
doinkin rapeita paistinperunoita! Tietämättään George Crum oli keksinyt jotain uutta ja mullistavaa: 
hän oli juuri valmistanut maailman ensimmäiset perunalastut! 
 
Perunalastuissa on paljon rasvaa ja suolaa, joten voidaan olla monta mieltä siitä, kannattaako niitä 
syödä. Mutta tämän tarinan viesti onkin siinä, että joskus arjen harmilliset ja ikävät tapahtumat voi-
vat tuoda tullessaan jotain uutta ja hyvää. 
 
Pienet ja suuret harmit kohtaavat meitä, sillä eihän todellisuus aina ole toiveittemme mukainen. 
Emme ehkä pääse tahtomaamme päämäärään. Petymme ihmisiin, joihin olemme luottaneet. Tulee 
sairautta. Vaikeat tilanteet asettavat meidät kuin tienristeykseen. Toinen tie vie sinne, missä suuttu-
mus ja paha mieli saavat jyllätä sydämessä. Toiseen suuntaan avautuu aivan toisenlainen tie. Psal-
minlaulaja kertoo, minkälainen: ”Me olemme joutuneet tuleen ja veteen, mutta sinä olet avannut 
meille jälleen tien” (Ps.66). Tuo ”sinä” on Jumala, Taivaallinen Isämme, joka omalla ajallaan avaa 
eteemme uuden, ihmeellisen tien. Onko meillä rohkeutta valita tämä tie?  
 
Jeesuksen opetuslapset unelmoivat ajasta, jolloin Jeesus ajaisi roomalaiset pois Israelista ja perus-
taisi tilalle Messiaan valtakunnan. Mikä pettymys, kun toive ei toteutunut vaan Jeesus kuoli. Mutta 
pääsiäisen jälkeen pettyneiden eteen avattiin uusi tie, joka toi tullessaan jotain vielä suurempaa: 
”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille” (Mark. 16). Onneksi 
opetuslapset olivat valmiit valitsemaan tämän tien! 
 
Vanhan testamentin Joosef koki jotain samaa, tosin aivan erilaisessa elämäntilanteessa. Hän joutui 
orjaksi Egyptiin, kun omat veljet myivät hänet ohikulkevalle karavaanille. Lähtikö Joosef samalla 
vihan ja katkeruuden tielle? Ei lähtenyt. Hän tiesi isänsä Jaakobin vaikeista elämänvaiheista, että 
Jumala voi käyttää sitä pahaa, jota ihminen joutuu kokemaan, jotain hyvää varten. Niinpä hän jäi 
odottamaan Jumalan tietä. 
 
Jumalan tie ja sen päämäärä näyttäytyivät vasta vuosien jälkeen, kun Joosefille tarjottiin virkaa 
Egyptin faraon hovissa. Joosef sai mahdollisuuden varastoida suuria määriä viljaa kuivia aikoja var-
ten. Kun Lähi-itään tuli nälänhätä, hän myi viljaa tarvitseville. Myös Joosefin veljet tulivat Egyptiin 
ostamaan viljaa, ja silloin Joosef kohtasi veljensä uudelleen. Joosefin valitsema tie näkyi tässä koh-
taamisessa: ”Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi” (1. Moos. 50). 

     Verenvuototautinen nainen koskettaa Jeesuksen  
latautunut.     



Yksi Raamatun ihmeellisimmistä lauseista! Joosef sai nyt nähdä, mihin Jumalan tie johti. Mies sai 
pelastaa egyptiläisten lisäksi oman perheensä ja sukunsa nälkäkuolemalta. 
 
Ehkä sinä seisot parhaillaan oman elämäsi tienristeyksessä. Katkeruus tai suuttumus voivat tuntua 
houkuttelevilta vaihtoehdoilta. Mutta hyvään lopputulokseen vie se tie, jolla luotamme, että Tai-
vaallinen Isä tuntee tilanteen eikä tee virheitä. ”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pi-
tää sinusta huolen!” (Ps. 37).    MJ 
 
Israelin matka  
”Tämä oli elämäni paras matka”, sanoi yksi 22:sta ryhmäläisestämme palattuamme Israelista vapun 
kynnyksellä. Meillä oli todella onnistunut matka: erinomainen opas (Iris Amoyal), monipuolinen 
Toiviomatkojen retkiohjelma, mukava ryhmä, aurinkoinen ja lämmin sää sekä paljon muuta hyvää.  
 
Yksi mielenkiintoinen kohde oli Yad Hashmonan kibbutsissa sijaitseva Raamatunkääntäjien koti, 
joka toimii Jerusalemin heprealaisen yliopiston alaisuudessa. Mirja Ronning kertoi työstä eri maista 
tulevien raamatunkäännöskonsulttien parissa, jotka vastaavat käännöksistä omille heimokielilleen. 
Heillä on useimmiten tohtorintutkinto, mutta ei käsitystä Israelin historiasta, arkeologiasta, maantie-
teestä ja perinteistä eikä riittävää alkuteksteissä käytettyä Raamatun heprean kielen osaamista. Kuu-
den kuukauden kurssilla he opiskelevat kaikkea tätä ja tekevät opintomatkoja. Kurssille tullessaan 
jokaisella on esimerkiksi vertauksiin liittyviä omia mielikuvia. Kurssi avaa heille tekstien alkuperäi-
sen ja oikean merkityksen.  
 
Koulutusta on järjestetty vuodesta 1995 lähtien, ja 137 opiskelijaa on kurssin käynyt. Parastaikaa 
Raamattukodissa opiskelee 13 raamatunkääntäjää viidestä maasta, mm. Intiasta ja Afrikan eri 
maista. Lisätietoja työstä löytyy nettisivuilta www.bibletranslators.org (myös suomen kielellä).  
”Jos haluat olla Jeesuksen opetuslapsi, sinun tulee tutkia Jumalan Sanaa”, Mirja Ronning evästi 
meitä suomalaisia.     MJ 
 
Muista  

 Radioraamattupiiri jatkuu Radio Deissä tiistaisin kello 18.30. Keskustelijoina ovat Riitta 
Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Aiheena on Matteuksen evankeliumi. 

 Riitta Lemmetyisen uusin kirja Tuon taivaallista soveltuu mitä parhaiten ylioppilas- ja val-
mistujaislahjaksi. Tilaukset: tilauspalvelu@perussanoma.fi, puh. (09) 5123 9120. 

 
Kiitos 
teille, ystävät, jokaisesta rukoushuokauksesta työmme puolesta ja jokaisesta lahjoituksesta, jonka 
olette Akasian tilille lähettäneet tai kännykkäkolehdin kautta antaneet! Sydämestämme kiitämme 
kaikesta. Kiitämme Jumalaa siitä ihmeestä, että olemme tähän päivään asti taloudellisesti selvin-
neet. Tämä työ on ystävien tuen varassa, ja kiitos jos saamme jatkossakin tähän turvata. 
 
Lämpimin kevätterveisin 
 
 
 
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 RA/2016/609, myönnetty 13.10.2016 ajalle 25.2.2017-24.2.2018. Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. 
Varojen käyttö: Akasia-säätiön opetus-, julistus- ja sielunhoitotyö vuonna 2017.    
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