
 
Kauniaisissa elokuussa 2011 
 

 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 
”Kaikki näyttää hyvältä.” Puhelimessa oli lääkäri, joka 
kertoi minulle tietokonetomografian tuloksen. Pitkän 
sytostaattihoidon jälkeen oli tutkittu, löytyykö ruumiista 
vielä syöpään viittaavaa. Ei löytynyt!  
 
Suunnaton kiitollisuus täytti sydämeni. Kiitin Taivaallista 
Isää hänen hyvyydestään. Haluan kiittää myös teitä, jotka 
olette rukoilleet puolestani. 
Kiitollisuus on niin suuri, että minut valtaa toisinaan 
aivan epätodellinen olo: voiko tämä olla totta? 
 
Saan jälleen lähteä liikkeelle kertomaan Jumalan hyvää uutista. Onhan siinäkin kyse viestistä, joka 
tekee sydämen suunnattoman kiitolliseksi: sinusta ei löydy enää mitään kadotustuomioon viittaavaa.   
 
Paavali rohkaisi aikansa seurakuntalaisia elämään tämän uutisen todellisuutta. ”Jumala on ostanut 
teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!” (1 Kor. 6:20). 
 
Kun seurakuntalaiset Korintissa menivät torille, he ostivat sieltä appelsiineja, persikoita, lihaa ja 
monenmoista muuta. Torilla oli myös isoja myyntikojuja, joissa luki: ”andrapoda”. Sana tarkoitti 
”tavaroita, joilla on miehen jalat”. Näissä kojuissa myytiin orjia.  
 
Orjakauppias oli useimmiten pannut ykköslaadun orjat etummaisina näytille. Takimmaisena kyy-
hötti sellainen, joka tuskin kelpasi kenellekään. Hän oli vuosia saattanut olla väkivaltaisen isännän 
halussa. Orjaostoksia tekevä näkee arpien peittämän ruumiin. Hän tunnustelee kylkiluita, avaa suu-
ta, katsoo hampaita ja toteaa sitten: ”Mitä tämä täällä tekee, joutaisi kaatopaikalle?”  
 
Eräänä päivänä kojun eteen pysähtyy mies, joka näkee sen takimmaisen ja kysyy: ”Millä hinnalla 
voisin ostaa hänet?” Ostaja ojentaa kauppiaalle vaaditun hinnan ja sanoo orjalle: ”Tule, sinä kuulut 
nyt minulle.” 
 
Kun tämä orja lähti torilta uuden herransa kanssa, oli tapahtunut jotain, josta orjat tuolloin vain 
uneksivat. Hän oli vapautunut sadistisen isännän vallasta. Oli löytynyt sellainen herra, jolle hän ei 
ollut tavara vaan ihminen. Sitten tapahtuu jotain, mihin ei edes orjan unelma yltänyt. Uusi isäntä 
ojentaa hänelle vapaan miehen viitan. ”Maksoin sinusta täyden hinnan – nyt minulla on valta pääs-
tää sinut vapaaksi. Saat lähteä.”  
 
Vapaa mies kulkee Korintin kadulla. Yhden nurkan takaa tulee vastaan entinen sadistinen isäntä. 
Polvet alkavat vapista, paniikki iskee, koettu tuska tulvahtaa mieleen. Äkäinen isäntä tarttuu miehen 
olkavarteen ja alkaa huutaa: ”Mitä sinä täällä kuljeksit? Orjuudesta sinä tulet ja sinne sinä kuulut.” 
Vaipuuko entinen orja nyt vanhan isäntänsä eteen? Alistuuko hän tämän vaatimuksiin?   
 
”Mitä yhteistä meillä enää on?” vapaaksi ostettu toteaa itsevarmana vaikka polvet vielä tutisevatkin. 
”Jos haluat minulta jotakin, vien sinut uuden herrani luo.”  



”Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta”, apostoli kirjoitti. Tähän ostoon vaadittiin Kristuksen 
veri. Miten arvokas minä olenkaan Jumalalle! Tämän arvon ja vapauden tulee saada vaikuttaa elä-
mäni arjessa. 
”Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!” Evankeliumin hyvä rohkaisee siihen, että Jumala 
saisi olla elämässäni suuri. Kun syyllisyys iskee, saan muistaa, että Jumala on sovittanut minut it-
sensä kanssa. Kun kiusaaja ahdistaa ja pelottelee, saan viedä hänet rukouksessa uuden Herrani 
eteen. Siellä pahan kaikkien vaateiden on vaiettava. Minusta on maksettu täysi hinta. Olen vapaa.  
      RL 

ALKUSYKSYN TILAISUUKSIA 
 
21.9. Kangasala, Suoraman seurakuntakeskus, Ilosanomailta klo 18.30, RL 
30.9.-2.10. Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, luentoja Sielunhoitolinjalla, MJ, RL 
5.10. Helsinki, Kampin palvelukeskus, huone 3, 2. krs. klo 12, järj. Raamattuopisto, RL 
6.10. Espoo, Tuomiokirkon seurakuntatalo, Elämyksiä Raamatusta klo 13, MJ 
10.10. Ylöjärvi, Naistenilta seurakuntakeskuksessa klo 18, RL 
16.10. Pori, Teljän kirkko, Elämyksiä Raamatusta klo 17, MJ 
24.10. Tampereen raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, RL 
26.10. Salo, sielunhoidollinen luento seurakuntasalissa Kirkkokatu 6 klo 18.30, MJ 
29.-30.10. Varkaus, raamatunopetusviikonloppu seurakunnassa, RL, MJ 
 

RUKOUSAIHEITA 
 
Rakkaat ystävät, kiitos jos saamme jakaa kanssanne seuraavat rukousaiheet: 

- että syöpä pysyisi poissa Riitan ruumiista ja saisimme tehdä työtämme 
- voimaa ja terveyttä syksyn haasteita varten ja varjelusta kaikilla matkoilla 
- yllä olevat tilaisuudet – että siunaus olisi niissä mukana 

 
KIITOS teille, jotka kesän aikana muistitte työtämme lahjalla! Olemme edelleen teidän ystävien 
avusta riippuvaisia ja pienestäkin lahjasta kiitollisia. 
 
Toivotamme teille jokaiselle siunattua syksyn alkua. Muistamme teitä rukouksessa, etenkin teitä, 
joilla on sairauksia tai muuten vaikea elämäntilanne.  
”Jumala on itse sanonut: Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden voimme turvalli-
sin mielin sanoa: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä?” 
(Hepr. 13:5-6).  
 
Lämpimin terveisin 
 
 
 
PS. Riitta Lemmetyisen uutta kirjaa TÄMÄ ON SE PÄIVÄ – tarinoita uskosta ja  
elämästä voi tilata Perussanoma Oy:stä, puh. (09) 512 39120, tilauspalvelu@perussanoma.fi   
   *  *  * 
Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen, puh. 09-728 4790, RL: 050-300 1616, MJ: 
050-354 3241,   
www.akasia.fi, Pankki: Sampo 800016-71257633 (lahjoitusten viitenumero: 1009). 
Puhelinkolehti: Soittamalla numeroon 0600-91898 tuet Akasia-säätiön työtä 10,10 eurolla. 
Keräyslupa: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa. POHA 2020/2010/3767 ajalle 17.2.2011-31.12.2012 myönnetty 
17.2.2011. Varojen käyttöaika: 2011-2013.    


