
 
Kauniaisissa toukokuussa 2014 
 
 
Rakkaat Akasia-työn ystävät! 
 

 

Leskirouva huomasi eläinkaupan ikkunassa kyltin: ”Myytävänä puhuva papukaija.” 
Siitä hän voisi saada apua yksinäisyyteen.  
 
Papukaija sai leskirouvan luona kodin ja kauniin häkin, joka roikkui keittiön katosta. 
Lintu katseli emäntäänsä ja ympäristöään, mutta ei päästänyt ääntäkään. Rouva meni 
liikkeeseen kysymään neuvoa. ”Onko häkissä peiliä?” myyjä tiedusteli. ”Linnusta 
tulee puhelias, kun se katsoo itseään peilistä.” 
 
Rouva hankki sopivan peilin, mutta mikään ei muuttunut. ”Onko häkissä tikapuut?” 
Tikkaat pantiin häkkiin, mutta papukaija pysyi mykkänä. Rouva valitti asiasta, jolloin 
myyjä huomasi, että vielä puuttui yksi tärkeä kapistus, keinu. Nyt häkissä oli kaikki 
mahdollinen, mutta papukaija oli hiljaa. Seuraavana aamuna se makasi kuolleena 
häkissään. 
 
Leskirouva meni eläinkauppaan valittamaan. ”Eikö lintu todella puhunut mitään ennen 
menehtymistään”, häneltä tivattiin. ”Sanoi se yhden lauseen: 'Eikö siellä kaupassa 
ollut ruokaa?' ''  

 
Näin alkaa yksi luku Riitta Lemmetyisen uudessa kirjassa Iloa näkyvissä. Tarinoita 
arkeen ja juhlaan. Se on kuvitettu lahjakirja ja on juuri ilmestynyt. Haluat varmaan tietää, 
miten tuo luku jatkuu.  

 
Hengellisissä tapahtumissa on tarjolla monenlaista ohjelmaa, mutta onko siellä myös 
hengen ruokaa? Hengellisissä yhteisöissä voidaan ajaa jaloja päämääriä mutta samalla 
laiminlyödä jäsenten ruokkiminen Elämän leivällä.  
 
Puhun kokemuksesta. Luostari, jonka jäsen olin vuosia, painotti pyhityskristillisyyttä. 
Oli hartaudenharjoituksia, kieltoja ja käskyjä, joista tehtiin ikään kuin tikapuut. 
Sääntöjä noudattamalla pääsisi kiipeämään lähemmäksi Jumalaa. Jokaisella sisarella 
oli myös kirjanen, jota hänen tuli lukea ahkerasti. Sen nimi oli Omantunnon peili. 
Hymy hyytyi, kun sitä luki. Syntyi varmuus: ikinä Jumala ei tule olemaan minuun 
tyytyväinen. Minullekin oli käydä kuin papukaijalle. Olin häkissä ja vähällä menehtyä 
hengen nälkään.  
 
Löysin erään vanhan kirjan, jonka joku suomalainen vieras oli lahjoittanut luostariin. 
Se oli Carl Olof Roseniuksen hartauskirja Elämän leipää. Minua kiinnosti, olisiko siinä 
minulle jotain evästä. 
 
Eteeni tuli lainaus Roomalaiskirjeestä: Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka 

uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha 

Jumalan kanssa. Sen jälkeen tuli vakava varoitus: ”Sinä hyvää tarkoittava sielu 
harjoittaudut vakavasti jumalisuuteen, rukoilet ahkerasti, taistelet pahaa vastaan ja 



tavoittelet sitä, mikä on hyvää. Mutta sinulla ei ole rauhaa Jumalan kanssa, et ole 
varma hänen armostaan.”  
 
Hätkähdin, oli kuin kirjoittaja olisi tullut yhtäkkiä vierelleni. Rosenius jatkoi: 
”Et ymmärtänyt, että vika sinussa on niin suuri, ettei sitä voida auttaa, vaikka kuinka 
paljon itsessäsi työtä tekisit. Et ymmärtänyt, kuinka kadotettu sinä olet ja kuinka kaik-
ki on täytetty ja parannettu Kristuksessa.”  
 
Olin tuijottanut jatkuvasti itseeni ja yrittänyt muuttua paremmaksi. Nyt piti kääntää 
katse Kristukseen. 
 
Oli kuin tikapuillani olisi kuulunut askelia. Joku tuli niitä pitkin ylhäältä alaspäin 
avaamaan häkkini ovea. Tässä on kristityn hengen ruoka: Me saamme elää siitä, mitä 
Jeesus on puolestamme tehnyt. Syömme armon leipää. Se ravitsee ja antaa sydämelle 
rauhan. 
 

Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole 

nälissään” (Joh. 6: 35). 
 
 
Iloa näkyvissä -kirjaa saa kirjakaupoista tai sitä voi tilata kustantajalta: Perussanoma Oy, 
PL 15, 02701 Kauniainen, p. (09)5123 9120, www.perussanoma.fi. Kirjan hinta on 23,- €. 
Tässä on sopiva lahja ylioppilasjuhliin ja muihin kevään valmistujaisiin. Kirja on myös oiva 
syntymäpäivälahja. Se sopii niin nuorille kuin vanhoillekin. Elämänläheisillä tarinoillaan se 
tuo iloa sydämeen ja hengellistä evästä arkeen ja juhlaan. 
Riitta lukee lukuja kirjastaan Radio Deissä päivittäin 26.5.-30.5. klo 7.40 ja 17.20. 
Ohjelman nimi on ”Viikon teos”. Uusinta 1.6. klo 10.35. 
 
Rakkaat ystävät, kiitolliset ajatukset lähtevät tämän kirjeen mukana teidän koteihinne. 
Moni teistä on viime aikoina kertonut meille muistavansa meitä rukouksessa säännöllisesti. 
Mikä on suurempaa kuin saada olla esirukouksen kohteena! 
Kiitämme myös lämpimästi teitä kaikkia, joilla on mahdollisuus tukea työtämme 
taloudellisesti. Näinä aikoina hengellisillä järjestöillä on tiukkaa. Jokainen roponen on 
arvokas. 
 
Olemme saaneet olla terveinä ja ilolla teemme työtämme. Syksyn kalenteri on jo melko 
täysi ja jopa vuosi 2015 täyttyy hyvää vauhtia. Syyskuun Slovenian matkakin on täysi, 
mutta jonotuslistalle pääsee vielä. Kaikesta tästä hyvästä kuuluu suuri kiitos ylöspäin.  

 
Siunausta sydämeesi! 
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