Sa manlainen erilainen
Onkohan meillä kristityillä laisinkaan sama
Jumala?
Siellähän sitä taas oltiin. Kesäjuhlilla tietysti,
kuten monet, monet vuodet aikaisemminkin.
Onhan tämä maamme, Suomi, kaikenlaisten
kesäjuhlien siunattu maa. Ammattinsa puolesta
miehemme teki ahkerasti töitä suuren kesäjuhlan suuressa kirja- ja musiikkimyyntiteltassa.
Ison kaappiauton uumenista hän nosti telineitä ja
myyntitavaraa telttaan niin, että hiki lensi. Kiire
oli kova, koska mies tiesi, että kaikki piti saada
myyntikuntoon ennen juhlien virallisia avajaisia myöhemmin iltapäivällä. Taustalla musiikki ja
laulut soivat, kun juhlakuoro ja orkesteri harjoittelivat illan ohjelmaa varten varsinaisen juhlateltan suurella näyttämöllä.
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Viereisessä teltassa oli jo juhlaviikonlopun ensimmäinen epävirallinen kokous menossa ja meteli
teltassa oli melkoisen kova. Paikallinen saarnamies innostui näköjään todella. Välillä hän itki ja
välillä hän nauroi. Välillä hän kuiskasi ja välillä
hän huusi. Ja kokousväki myötäili huutamalla
”aamen” ja ”halleluja” ja ”kiitos Jeesus” ja ”Herra
armahda”. Miehemme siellä myyntiteltassa teki
töitään, kuunteli ja ihmetteli. Joskus hän ei oikeastaan voinut muuta kuin ravistella päätään ja hämmästellä kokousmenoa. Välillä hänestä jopa tuntui, että kaikilla ei ollut ihan kaikki asiat kohdallaan. Tuntui, kun paikalla olisi joukko vähemmän täyspäisiä ihmisiä. Hän jopa kyseli itseltään:
”Onkohan meillä, minulla ja heillä siellä teltassa
ollenkaan sama Jumala?” Kiusalliselta tuntui
koko touhu. Peruskirkollinen miehemme tunsi
olonsa hyvin epämukavaksi, eikä hän viihtynyt
ollenkaan kuunnellessaan kokousta. Päinvastoin!
Yhtäkkiä miehemme havahtui siihen, että teltan
toiselta puolelta kuului ääniä. Joku nainen huusi
kovalla äänellä ”halleluja” aivan teltan ulkopuo201

lella. Miehen oli aivan pakko käydä katsomassa,
mitä sillä puolella telttaa nyt tapahtui. Varovasti
hän nosti telttakangasta ylös sen verran, että hän
pystyi katselemaan ulos. Siellä rinteessä, ison puun
alla, hän näki vanhan pariskunnan. Mies makasi
selällään nurmikolla ja nainen istui hänen vierellään. Välillä nainen nosti kätensä korkealle ja
rukoili kovalla äänellä: ”Rakas Jeesus, siunaa tätä
kesäjuhlaa. Siunaa kaikkia ihmisiä, jotka tänne
tulevat juhlimaan. Kosketa heidän sydämiään.
Anna heille kaikille elämän leipää. Anna heille
kaikille uutta voimaa, uutta toivoa, uutta alkua
elämälleen. Kiitos Herra, että kuulet rukoukseni.
Kiitos, kiitos! Halleluja, Halleluja!” Ja naisen kädet
heiluivat halleluja-huutojen tahdissa…
Väsynyt aviomies naisen vieressä ei jaksanut
muuta kuin hiljaisella äänellä myötäillä vaimoaan. ”Aamen. Kiitos Herralle. Halleluja. Kiitos Jeesus!”
Ja makuuasennossa mieskin nosti kätensä kohti
taivaita ja Jumalaa.
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Miehemme siellä myyntiteltassa katseli ja kuunteli. Aluksi hän melkein purskahti nauruun. Näky
oli niin tavattoman koominen. Kaksi vanhaa
ihmistä – luultavasti paikallisia talkoolaisia – oli
lepotaukoansa viettämässä siellä suuren puun
alla, suojassa muilta ihmisiltä pienten pensaiden
takana. Siellä he kohtasivat Jumalaansa. Siellä he
olivat rukoilemassa, itkemässä ja nauramassa.
Ylistämässä Herraa. Silloin tällöin kaikui jokin
pieni hengellinen laulunpätkäkin – aivan riippumatta siitä, oliko pariskunnalla edes laulutaitoa!
Miehemme naurusta ei tällä kertaa tullut kuitenkaan mitään. Yhtäkkiä hän nimittäin koki seisovansa pyhällä maalla, jolla kaksi ihmistä kohtasi
Jumalaansa. Mies ja nainen tunsivat toisensa läpikotaisin. Naimisissahan he olivat olleet jo kymmeniä vuosia. Yhdessä paljon kokeneina heillä
ei ollut minkäänlaista tarvetta näytellä toisilleen
yhtään mitään. Ainoa tarve heillä oli levätä hetken korkean puun alla ja samalla rukoilla siunausta tulevaa kesäjuhlaa varten tavalla, joka
oli juuri heille luonnollinen ja aito. Tavalla, jolla
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he yhdessä kokivat Jumalan läsnäoloa ja Jumalan pyhyyttä. Tavalla, jolla he ilmaisivat uskonsa
Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään
Henkeen.
Miehemme sulki hiljaa telttakankaan ja jatkoi työtään musiikkimyynnin parissa. Oli tullut
aika miettiä ja mietiskellä äskeisiä kokemuksia
molemmin puolin telttaa.
Onhan se merkillistä, miten eri tavalla me ihmiset
lähestymme ja koemme Jumalaamme. Viereisessä
teltassa oli menossa hurjantuntuinen kokous ja
joku ulkopuolinen kuuntelija voisi helposti jopa
saada sen käsityksen, ettei kaikilla ollut asiat ihan
kohdallaan. Juhlateltan päänäyttämöllä juhlakuoro ja orkesteri harjoittelivat kuorolaulujaan ja
johtajan ohjeet kajahtivat yli juhla-alueen. Myyntiteltassa peruskirkollinen miehemme järjesteli
kirjoja ja äänilevyjä samalla, kun hän pohti omaa
suhtautumistaan Jumalaansa, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Lapsuudestaan lähtien hän oli tottunut kohtaamaan Jumalan hiljai204

suudessa, nöyryydessä ja vakavin ajatuksin. Saariston kasvatti oli kalastajakylässään oppinut kohtaamaan Jumalan ilman suuria eleitä mutta syvin
tuntein ja hartain rukouksin. Kaikki ulkonainen
meteli, kaikki huudot ja tunteenpurkaukset tuntuivat hänestä perin oudoilta ja vierailta.
Nyt tämä peruskirkollinen mies, karun saaristokylän kasvatti oli saanut kuunnella ja katsella
kahta vanhaa ihmistä juuri sinä hetkenä, kun he
kohtasivat Jumalansa juuri sillä tavalla, joka oli
heille luonteenomaista ja tuttua. Sinä hetkenä
miehen nauru hyytyi ja paikan pyhyys oli käsin
kosketeltavaa. Kesken koomisen tilanteen Jumala
puhuu tavalla, joka tekee myyntiteltan lattiastakin
pyhän maan.
Onkohan meillä kristityillä ylipäätänsäkään sama
Jumala?
Päältäpäin katsottuna tuntuu varmasti monen
mielestä siltä, ettei ole. Palvelemme ja rukoilemme
Jumalaa sen verran eri tavalla ja erilaisin menoin.
Mutta – yhteisen Raamattumme mukaan jokai205

nen meistä, joka tunnustaa Kristuksen Jumalan
Pojaksi ja henkilökohtaiseksi Pelastajakseen, kuuluu samaan, olkoonkin kovin eriskummalliseen,
sakkiin. Me näemme Jumalamme eri tavalla ja
eri näkökulmista yksinkertaisesti siitä syystä, että
me olemme – erilaisia! Me lähestymme Jumalaamme eri tavalla, koska olemme erilaisia. Me
rukoilemme eri tavalla, koska me olemme erilaisia. Jumala yksin on aina sama, kaikille.
Miehemme siellä myyntiteltassa istahtaa penkille
ja panee kädet ristiin. Keskellä kirjoja ja levyjä ja
avattuja laatikkoja hän kiittää Jumalaansa, hiljaa
ja nöyrästi, kuten hän on tottunut tekemään. Kiittää Jumalaa siitä, että me saamme olla erilaisia,
siitä että saamme kokea Jumalamme pyhyyttä eri
tavalla ja erilaisin menoin.
Teltan ulkopuolella vanha pariskunta jatkaa
käsiensä heiluttamista, kunnes pari kovaa halleluja-huutoa panee pisteen lepotauolle, ja mies ja
nainen palaavat juhlavalmistelutyöhönsä.
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Miehemme hymähtää omille ajatuksilleen. ”Olisipa todella mukavaa, jos kerran saisin seistä
Jumalani edessä tämän vanhan halleluja-pariskunnan rinnalla ja sen toisen teltan meteliä pitävän saarnaajan vieressä. Onhan meillä kaikilla
kuitenkin sama ihmeellinen Jumala. Olkoonkin,
että Hän varmasti usein joutuu pikkuisen hymyilemään katsellessaan lastensa erilaisia touhuja.”
Ja miehemme rukoilee: ”Kiitos, Taivaallinen Isä,
siitä, että saamme rohkeasti olla erilaisia tietäen,
että sinun luova sormesi on ollut mukana muovaamassa meitä erilaisiksi. Kiitos siitä, että Sinä
kuitenkin olet aina sama. Nyt ja aina. Menneitten aikojen Jumala. Tämän päivän ja tulevaisuuden Jumala, joka suuressa rakkaudessasi iloitset
kaikkien erilaisten lapsesi rukouksista, kiitoksista, pyynnöistä ja lauluista. Kiitos, että me kerran saamme seistä edessäsi – erilaisina mutta
yhdessä.”
27.6.1997 pidetyn radiohartauden pohjalta
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