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Erään firman kassasta puuttui rahaa. Syyllistä alettiin 
etsiä. Epäily kohdistui nuoreen työntekijään, joka oli  
otettu töihin muutama kuukausi aikaisemmin. Hän  
joutui toimitusjohtajan puheille. Kun poika nousi portaita  
ylös johtajan huoneeseen, hänen koko olemuksensa vapisi.  
Hän tajusi, mitä hänellä oli edessä: hänet erotetaan työ-  
paikasta, teko ilmoitetaan poliisille ja uutta työtä on sen 
jälkeen vaikea saada. 

Toimitusjohtaja oli hyvin vakava. Hän kysyi pojalta,  
oliko tämä syyllistynyt varkauteen. Poika tunnusti nöyrästi.  
Johtaja vaikeni tovin ja kysyi sitten: ”Jos saisit pitää työ- 
paikkasi, voisinko jatkossa luottaa sinuun?” Nuoren  
kasvot kirkastuivat: ”Voit kyllä, minä lupaan!” 
                Kuva: Ritva Kosonen 
”En tee rikosilmoitusta”, johtaja jatkoi. ”Saat jäädä töihin.              
Mutta haluan sinun tietävän yhden asian: Olet jo toinen tässä firmassa, joka ei voinut vastustaa kiu-
sausta mutta sai odottamattoman armahduksen. Se ensimmäinen olin minä. Syyllistyin kerran sa-
maan kuin sinä nyt ja haluan kohdella sinua niin kuin oma esimieheni silloin teki.  

Toimitusjohtajalla oli suuri sydän. Entä millainen meillä on? Jeesus puhuu asiasta Raamatussa. 
Matteuksen evankeliumin 18. luvussa hän kertoo vertauksen kuninkaasta, jolle alamainen oli velkaa 
tähtitieteellisen summan rahaa, kymmenentuhatta talenttia. Työntekijää odotti koko omaisuuden 
menetys ja vankeusrangaistus. Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia mies sai osakseen käsittämätöntä 
sydämen jaloutta. Kuningas oli valmis antamaan velan anteeksi. 

Velasta vapautettu mies palasi työpaikalle. Mitä häneltä saattoi muuta odottaa kuin suurta sydäntä 
toisia kohtaan? Mutta hänellepä tulikin mieleen, että eräs työtoveri on hänelle velkaa sata denaaria. 
Se oli vain murto-osa hänen omasta velastaan. Kuitenkin hän meni työtoverinsa luo, kuristi tätä 
kurkusta ja vaati saataviaan heti paikalla takaisin. 

Jumalan edessä jokainen on kuin tuo poika toimitusjohtajan edessä. Syyllinen. Olemme rikkoneet 
Jumalaa vastaan, olemme rikkoneet toisiamme vastaan. Pääsiäiseen laskeutumisen aika on kuin 
kutsu johtajan puheille. Tekomme ovat tulleet julki. Pitkänäperjantaina tapahtuu jotain vastoin 
kaikkia ennakko-odotuksia: kuningas suorittaa velkojemme maksun. Suuri sydän huutaa: ”Se on 
täytetty.”  

Mitä ihmiseltä, joka on kokenut tällaista jalomielisyyttä, voi muuta odottaa kuin että hän armahtaa 
lähimmäisiään?   RL 
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Riitan syöpäsairaus rytmittää elämäämme. Joka kolmas viikko annettavista solumyrkkyhoidoista 
viisi on takanapäin ja kolme vielä edessä. Kiitos rukoustuestanne! Kaikki on mennyt tähän asti  



hyvin. Veriarvot ovat tosin huonot ja se merkitsee infektiovaaraa. Joudummekin välttelemään ih-
misjoukkoja ettemme sairastuisi flunssaan. Onneksi ”pöpöt” eivät ole tarttuneet niissä tilaisuuksissa 
joita olen talven aikana pitänyt. 

Uuden kotikaupunkimme Kauniaisten seurakunta kutsui minut seniori-iltapäivään. Pyyntö tuli 
osallistujajoukosta. Iso joukko vireitä eläkeläistä oli paikalla. Keskustelu oli vilkasta ja kirjapöydän 
äärellä oli tungosta. Syksyllä on Riitan vuoro tehdä ensivisiitti oman seurakunnan senioreiden luok-
se. 

Kauklahden kirkolla Espoossa järjestettiin sielunhoitokoulutus maallikoille talvisena lauantaipäi-
vänä. Uusi kaunis kirkko antoi puitteet tärkeille asioille, joita opiskelimme sekä itseämme varten 
että osataksemme auttaa muita. Aiheitamme olivat: Sielunhoitajan vahvuudet, vaarat ja virheet; 
Jeesus esimerkkinä sielunhoitajasta; Menneisyyden haavoista uuteen toivoon; Hengelliset kysy-
mykset sielunhoidossa. Oppi näytti menneen perille. Yksi osallistuja toi sen julki hauskalla tavalla: 
”Olimme sielunhoidon gourmet-aterian äärellä.” 

Suomen Raamattuopistolla alkaa sielunhoidon peruskurssi syksyllä 2011. Se antaa valmiuksia 
toimia sielunhoitoavustajana seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä. Opettajina toimivat Raamat-
tuopiston työntekijöiden lisäksi Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson sekä ulkopuoliset asian-
tuntijat. Kurssi koostuu seitsemästä viikonlopun kestävästä opetusjaksosta sekä etätehtävistä ja 
päättyy keväällä 2012. Lisätietoja antaa: Mira Vihanto, Suomen Raamattuopisto, PL 15, 02701 
Kauniainen, p. 09-5123910, mira.vihanto@sro.fi. Hakuaika päättyy 13.5.2011.  MJ 
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26.3. Nokian srk., Elämyksiä Raamatusta Naistenpäivässä srk-keskuksessa, MJ 
30.3. Helsinki, Elämyksiä Raamatusta, Kampin palv.kesk., huone 3, 2. krs. klo 12, MJ 
7.4. Helsinki, Munkkiniemen kirkko, Elämyksiä Raamatusta klo 13, MJ 
13.4. Espoo, Kalajärven kappeli, Elämyksiä Raamatusta klo 12.30, MJ 
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teitä, ystäviämme, Akasia-säätiön työn tukemisesta. Koemme sen suurena lahjana, että ympäril- 
lämme on ystäväpiiri, joka on rinnallamme niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Olemme tukenne  
varassa jatkossakin. Muistutamme kuitenkin siitä, että ystäväkirjeiden saanti ei edellytä taloudellista  
tukemista. 
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AKASIA-SÄÄTIÖ, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen   
Puh. 09-728 4790, 050-300 1616 (RL), 050-354 3241 (MJ)  
Kotisvu: www.akasia.fi  
Pankkiyhteys: Sampo 800016-71257633 (lahjoitusten viitenumero: 1009) 
Kännykkäkolehti: Soittamalla numeroon 0600-91898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,10 eurolla. 


