PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA
STI:n jäsenjärjestöjen johtajat kirjoittavat vuorollaan tälle palstalle.

Usean pysähdyksen taktiikka
Lähetyspiirin mummot päättivät kesäpäivän ratoksi lähteä ajelulle. Tallista haettiin
papan Taunus, jolla Siiri (87), Toini (72), Liisa (78) ja Marketta (82) lähtivät köröt
telemään kohti kaupunkia. Moottoritielle päästyään liikennepoliisi pysäytti rouvat
heidän ajettuaan kahtakymppiä. – Mutta konstaapeli, mehän ajoimme aivan nopeus
rajoituksen mukaan! Liisa tokaisi ja jatkoi: – Tuossa kyltissähän lukee 20! Poliisi
vastasi: – Hyvä rouva, sehän on tienumero. Onko siellä takapenkillä muuten kaikki
hyvin?, poliisi tiedusteli kalpeilta matkustajilta. – Kaikki on aivan kunnossa, konstaa
peli. Me tulimme vain juuri pikkutieltä numero 180!
Mitä muorit voivat meille opettaa? Jeesus on tie, ja Jumala on tehnyt tämän valtatien
valmiiksi Golgatalla. Tällä tiellä tulisi kulkea oikeaa vauhtia, ei liian lujaa eikä liian
hiljaa. On totta, että Jeesus tulee pian, ja siksi evankeliumin levittämisellä kaikkeen
maailmaan on aina kiire (Mark. 24:14). Samanaikaisesti on totta, että ensimmäinen
asia, minkä Jumala Raamatussa siunasi, oli lepopäivä. Levon ja toimeliaisuuden ta
sapaino kulkevat koko Raamatun läpi. Jeesus itse vetäytyi syrjään, vaikka ympärillä
oli ihmisjoukot suurine tarpeineen ja toiveineen (Mark.1:35: Mark 6:56; Luuk. 4:42;
6:12). Jeesuksella oli harteillaan koko ihmiskunnan pelastaminen. Tästä huolimatta
hän eteni usean pysähdyksen taktiikalla.
Kun Jeesuksen ystävä Lasarus sairastui vakavasti (Joh. 11:1–45), hänen sisarensa
Martta ja Maria lähettivät Jeesukselle viestin ja pyysivät tätä nopeasti paikalle. Tarve
oli ilmeinen. Mutta mitä teki Jeesus? Kuultuaan tilanteesta Hän viipyy vielä kaksi
päivää, eikä tehnyt heti mitään! Jeesus ei tullut täyttämään ihmisten tarpeita, vaan
tekemään Isänsä tahdon. Viimein Jeesus tuli paikalle, ja Lasarus oli jo kuollut. – Jos
sinä olisit ollut täällä, hän ei olisi kuollut, Martta sanoi Jeesukselle. Marian suusta
tulee sama syytös. Naiset eivät ymmärtäneet Jeesusta. Miksi tämä pysähtyi odotta
maan? Jeesus meni liikuttuneena haudalle ja käski jo kolme päivää kuolleena olleen
Lasaruksen tulla ulos haudasta, mutta vasta, kun hän oli jo mätänemistilassa. Jeesus
antoi ihmisten odottaa, jotta ihmeteko vahvistaisi heidän uskoansa (Joh. 11:15). Jee
suksella on valta synnin, kuoleman ja sielunvihollisen hirmuvoimien edessä. Silti toi
sinaan Hän näyttää pysähtyvän ja hiljentävän vauhtia. Niissäkin tilanteissa saamme
luottaa Jeesukseen. Hän tuntee meidät ja tietää kaikki tarpeemme. Hän saapuu juuri
oikeaan aikaan.
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