
 
 
 
 
 
Rakkaat Akasia-työn ystävät  Kauniaisissa joulukuussa 2017 
   
Saksassa on ikivanha tapa mennä joulun alla laulamaan porukalla joululauluja naapurustossa. Itä-
Preussin Königsbergissä (nykyinen Kaliningrad) seurakunnan kuoro kävi neljäntenä adventtina lau-
lamassa niiden luona, jotka olivat tehneet lahjoituksia hyväntekeväisyystyölle. Yksi niistä, joiden 
pihassa aina laulettiin, oli rikas sekatavarakauppias Sturgis. Elettiin vuotta 1623, oli sota ja sen täh-
den puutetta kaikesta. Herra Sturgis eli tyytyväisenä hienossa talossaan. Häntä harmitti vain se, että 
läheiselle tontille oli rakennettu vaivaistalo. Hänen ikkunoidensa alla kulki polku, jota sairaat ja 
muutenkin raihnaiset raahustivat matkalla kirkkoon tai kaupunkiin. Kauppiaasta oli vastenmielistä 
katsella heitä.  
 
Niinpä herra Sturgis osti niityn, jonka yli polku kulki, ja teetätti alueesta itselleen puiston. Hän ym-
päröi sen aidalla, rakennutti komean portin ja vastakkaiselle puolelle pienen oven. Nyt kauppias 
pääsi katselemasta vaivaistalon vastenmielisiä asukkeja, sillä kulkijoiden oli turvauduttava kierto-
tiehen. Se oli monille liian pitkä, joten he eivät enää päässeet kirkkoon.  
 
Tämän johdosta kirkkokuorolaiset kieltäytyivät lähtemästä laulamaan kauppias Sturgisin pihalle, ja 
käytiin tiukka keskustelu. Mutta seurakunnan pappi Georg Weissel oli sitä mieltä, ettei jouluna voi 
sulkea ketään juhlan ulkopuolelle. Eihän Vapahtajakaan kulkenut kenenkään ohi. ”Haluammeko me 
seurata häntä vai emme?” Vastahakoiset kuorolaiset myöntyivät lopulta laulamaan myös kauppi-
aalle. Mutta mikä laulu sopisi hänelle? 
 
Weissel tiesi vastauksen, kaivoi laukustaan paperiarkin, jossa oli muutamia säkeitä ja ojensi sen 
kanttorille. Tämä alkoi lukea: Avaja porttis, ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi… ”Mistä sinä tä-
män olet saanut”, kanttori huudahti. Saman tien hän riensi urkujen ääreen ja alkoi tapailla sointuja. 
 
Pappi kertoi kyhänneensä laulun äskettäin, kun voimakas lumimyrsky oli piessyt häntä niin, ettei 
hän kyennyt näkemään eteensä. Hän oli kuitenkin löytänyt tuomiokirkon portaille ja kiivennyt niitä 
ylös katoksen suojaan. Samassa kirkon ovi avattiin ja ystävällinen suntio sanoi tulijalle: ”Tervetuloa 
Herran huoneeseen! Tänne ovat tervetulleita niin rikkaat kuin köyhät, niin terveet kuin sairaat. Kun-
nian kuninkaan portti on avoinna kaikille.” Pappi karisti lumet vaatteistaan ja istahti kirkonpenk-
kiin. Suntio oli pitänyt hänelle tässä tilanteessa niin hyvän saarnan, että se piti nyt pukea laulunsa-
noiksi.  
 
Georg Weisselin kynästä syntyi tuttu adventtivirsi, joka ensimmäistä kertaa laulettiin kovasydämi-
sen kauppias Sturgisin pihalla. Palvelusväki oli jo kattanut kauppiaan komean joulupöydän, kun 
tämä huomasi ikkunasta laulajien kulkueen lähestyvän pappi ja kanttori etunenässä. Joukossa oli 
vaivaistalon asukkejakin. Kuorolaiset suuntasivat kohti aidan ovea, jota Sturgis riensi raottamaan.  
 
Pihalla pappi kertoi muutamalla sanalla kuninkaitten Kuninkaasta, joka pyytää päästä sisään jokai-
seen ihmissydämeen – myös kauppiaan. Sen jälkeen joukko kajautti ilmoille juuri oppimansa lau-
lun: Avaja porttis ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi, kun itse taivaan kuningas sun tahtoo olla 
vierahas… Kauppiaasta tuntui kuin enkelit laulaisivat hänen pihallaan. Liikuttuneena hän suuntasi 
kohti aidan suurta porttia ja avasi sen sepposen selälleen. Sitten hän pyysi kaikkia tulemaan sisään 
taloonsa ja julisti, että tästä lähtien aidan portti ja ovi pysyisivät aina auki. Kotiinsa Sturgis ei ollut 



koskaan aikaisemmin laulajia kutsunut, nyt hän pyysi heitä ottamaan paikan hänen joulupöydäs-
sään. Kauppiaan silmät loistivat kuin lapsen jouluaattona, kun hän katseli vieraitaan. Hän pyysi pas-
toria kirjoittamaan kuullun laulun hänen virsikirjaansa muistoksi tästä joulusta. Kun se oli tehty, 
pappi puolestaan pyysi kauppiasta alleviivaamaan virrestä sen lauseen, joka puhutteli häntä 
eniten. Sturgis ei kauan miettinyt, vaan alleviivasi saman tien viidennestä säkeistöstä: 
Käy, Herra Jeesus, luokseni, tee sydämeeni majasi. Se täytä, Jeesus, armolla ja asu aina minussa. 
Saahan tämä olla meidänkin adventti- ja joulurukouksemme!  RL 
 
Tärkeitä tietoja   
Rakkaat ystävämme, tämä on viimeinen ystäväkirjeemme. Siirrymme eläkkeelle vuodenvaih-
teessa. Tuntuu haikealta jättää teidät, tunnemmehan monet teistä henkilökohtaisesti, ja teidän kaik-
kien nimet ovat postitusten yhteydessä alkaneet näyttää tutuilta. Te olette kuluneiden vuosien ai-
kana avanneet sydämenne ovet Akasia-työlle. Olette tukeneet meitä taloudellisesti, rukoilleet puo-
lestamme, muistaneet meitä lahjoin, kirjein, kortein, puhelinsoitoin tai sähköpostin välityksellä. 
Lämmin kiitos tuestanne, rohkaisustanne ja uskollisuudestanne! 
Meitä lohduttaa se, että tapaamme varmasti monia teistä niissä seurakunnissa ja järjestöissä, joiden 
vieraina tulemme käymään myös tulevina päivinä – jos Herra suo meille terveyttä.  
Meihin saa edelleen yhteyden näiden henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden kautta:  
riitta.lemmetyinen at akasia.fi ja marianne.jansson at akasia.fi. Kirjeen lopussa oleva postiosoit-
teemme ja kännykkänumeromme jäävät nekin voimaan, mutta Akasian lankapuhelin (09)728 4790 
poistuu käytöstä. Akasian nettisivut jäävät olemaan, ja niillä ilmoitamme tulevat tilaisuutemme. 
 
Jatkossakin voitte osallistua vetämillemme ryhmämatkoille. Seuraava matka on jo pitkälle valmis-
teltu, se suuntautuu Irlantiin (tiedot jäljempänä tässä kirjeessä). Olemme perustaneet uuden sähkö-
postilistan niitä varten, jotka haluavat saada tietoja matkoistamme. Eli jos haluat saada matkainfoa 
sähköpostiisi, lähetä Mariannen sähköpostiin siitä tieto. Te, jotka nyt saatte sähköisiä ystäväkirjeitä, 
joudutte ilmoittautumaan uudelleen saadaksenne ryhmämatkoista tietoja. Ja te, jotka nyt saatte pa-
perikirjeitä, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne. Lähetämme jatkossa matkainfoa vain sähköisesti. 
Radioraamattupiiristäkään ei tarvitse luopua, sillä Riitta jatkaa siinä eläkkeelle jäämisen jälkeen-
kin tiistaisin klo 18.30 Radio Deissä. 
 
Irlannin kiertomatka 8.-13.9.2018   
Matkaohjelma on runsas. Pääsemme näkemään henkeäsalpaavat rantakalliot Irlannin länsiranni-
kolla, teemme jopa pienen merimatkan nähdäksemme ne mereltä. Tutustumme munkkiluostariin, 
syömme illallista keskiaikaisessa linnassa, näemme upeita maisemia, puutarhoja, linnanraunioita ja 
pikkukaupunkeja. Vietämme aikaa Dublinissa. Tässä yöpymispaikkakunnat: Newbridge – Limerick 
– Ennis (2 yötä) – Dublin.  
Perustiedot matkasta: Hinta 1.579 euroa/henkilö, yhden hengen huoneen lisämaksu 299 euroa. 
Puolihoito ja hyvät hotellit. Lennot: HKI-Dublin 08.20-09.30, Dublin-HKI 18.05-23.05.  
Matkanjohtajat: Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson. Suomalainen paikallisopas on koko 
ohjelman ajan kanssamme. Vastuullinen matkanjärjestäjä: Toiviomatkat (09) 5657170,  
helsinki@toiviomatkat.fi. Ilmoittautua voi jo nyt: Matkanjohtajat tai Toiviomatkat. 
Koko ohjelma löytyy Akasian nettisivuilta www.akasia.fi kohdasta Matkat. 
 
Teitä siunaten ja lämpimästi tervehtien, 

Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. 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.     

  
  
  


