Kahleet

Syytön syyllinen

K

ävelin kaljapullo kädessäni diskon suuntaan
parhaan ystäväni kanssa. Oli perjantai-ilta,
kouluviikko päättynyt ja mielessä tyttöjen metsästys. Aloimme tulla pieneen hiprakkaan ja keskustelumme kulki jostain syystä uskonasioihin.
Päätimme yhdessä, että uskonasiat kuuluvat eläkeikään ja silloin ne ovat ihan OK. Sitä ennen
ei kannata elämäänsä sitoa uskonnollisiin kahleisiin. Olimme molemmat tyytyväisiä keskustelun lopputulokseen. Kippis, pullot yhteen, näin
se on!
Nyt olen jo aikuinen mies ja näen asiat päinvastoin. Viina on sitonut monet ystäväni kahleisiin,
usko Jeesukseen taas vapauttanut elämään tätä
elämää vastuullisesti ja hyvillä mielin. Jeesus sanoi antavansa meille vapauden.

V

eljeni oli nuorena poikana töissä kodinkoneliikkeen varastossa. Pakettiautot ajoivat
linjalle ja veljeni pakkasi niihin koneita. Työpäivä
oli jo virallisesti loppunut, kun paikalle ajoi vielä yksi auto. Veljeni huusi esimiehelleen ja kysyi,
oliko tämä auto vielä pakattava samana päivänä.
Esimies vastasi muina miehinä, että näin oli toimittava. Veljeni pakkasi auton täyteen, ja se ajoi
matkoihinsa.
Seuraavana päivänä selvisi, että auto oli varkaiden ja veljeäni syytettiin osallisuudesta varkauteen. Seurasi pitkä ja ahdistava prosessi, jossa syytön onneksi lopulta todettiin myös syyttömäksi.
Tässä maailmassa on kuitenkin yksi tuomioistuin, jossa jokainen syyttömänäkin itseään pitävä todetaan oikeudenmukaisesti syylliseksi.
Sinutkin. Ellei ole sitä ainoaa puolustajaa, joka
voi osoittaa rangaistuksen tulleen jo kärsityksi.
Tuomioistuin on Jumalan tuomioistuin ja puolustaja on Jeesus Kristus. Hän on vain rukouksen matkan päässä sinusta.
Olisiko aika valmistautua oikeudenkäyntiin?
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Taunus 12M

Kuolemaan asti

M

ennessäni naimisiin – joskus vuosisata sitten – lähdin tuoreen vaimoni kanssa hääjuhlista vuoden 1965 Taunus 12M:llä. Ajelimme sillä loman ajan ja kun veimme sitä sitten takaisin appiukon talvitalliin säilöön, se alkoi piiputtaa juuri loppukilometreillä. Kun sain sen
ajettua tallin eteen, se todellakin sananmukaisesti levisi siihen. Se on vuosimallia 1965. On
ja pysyy. Vanha, väsynyt, rikkinäinen ja ruosteessakin jo.
Nykyaikana vanha, ruosteinen ja väsynyt on arvotonta. Kaiken tulee olla tehokasta, hyvää, uutta ja kaunista. Niin tavaroiden kuin ihmistenkin.
Jumalan ajatukset ovat kuitenkin toisenlaisia. Sinulle väsynyt ja raihnainen Hän sanoo: ”Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä
en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut
piirtänyt.” (Jes. 49:15–16)
Noihin käsiin on sinunkin korjausaikataulusi
kirjoitettu, kun annat raihnaisuutesi Jeesuksen
hoitoon.

V

ietettiin pikkusiskon häitä. Kirkossa pappi kysyi puolisoilta heidän tahtoaan rakastaa toisiaan niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä aina kuolemaan asti. Monet ajattelevat tämän
olevan mahdotonta. Kuinka sitä voisi luvata rakastaa kuolemaan asti? Kuka voi tietää, lupaako
ihan liikoja? Mutta monikaan ei ehkä mieti alttarin edessä sitä, että niitä yhteisiä päiviä ei aina
ole välttämättä montaa.
Pikkusiskoni lähti puolisonsa kanssa häämatkalle Israeliin. 3.3.1996 räjähti Hamash-järjestön
asettama pommi linja-autossa hääparin hotellin
edessä. Lähitalojen ikkunat lensivät sisään, yhtäkkiä katu oli täynnä ihmisten ruumiiden osia,
kuolema tuli kasvojen eteen.
On oltava valmis kohtaamaan Jumala nyt, ei
joskus.
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