Lehtikirjoitus Pielisjokiseutu 26.11.2009
Jeesus tulee, oletko valmis?
Adventin aika lähestyy, kirkkovuosi on vaihtumassa ja alkaa valmistautuminen jouluun.
Ensimmäisen adventin evankeliumit kertovat siitä kun Kristus, yhdessä opetuslapsiensa kanssa,
lähestyy Jerusalemia. He ottavat haltuunsa aasin varsan, levittävät vaatteita sen selkään.
Taittoivat puista oksia ja lehviä. Suuri joukko opetuslapsia ja ihmisiä kulki edellä ja perässä.
Riemumielin huusivat Hoosianna ja ylistivät. Luukas kertoo myös fariseuksista, jotka nuhtelivat
Jeesusta opetuslasten toiminnasta. Mutta Jeesus vastasi heille: ”Jos he olisivat vaiti, niin kivet
huutaisivat”.
Lapsuus ja nuoruusajan koulumatkoilta muistan kuinka sähkölinjojen tolpat ja valopylväät oli
verhottu julisteilla, joissa oli pitkähiuksisen ja kauniskasvoisen miehen kuva. Alla luki teksti:
”Jeesus tulee, oletko valmis.” Mieleen palautuu myös seurakunnan nuoriso-ohjaaja, joka syksyisin
kävi tekemässä kouluvierailun, pitämässä päivänavauksen tai oppitunnin. Muistan että hänellä,
ainakin joinakin kertoina, oli samankaltainen paita. Sitä en enää muista mitä tuo seurakunnan
työläinen tunneillaan puhui, mutta sen muistan kuinka koululaisen mieli askaroi kysymystä.
Samoja kysymyksiä mieli askaroi myös nyt. Miltähän Jeesus näyttäisi tänään? Millaisella
kulkuneuvolla hän saapuisi? Millaisia ihmisiä kulkisi hänen ympärillään ja mitä he riemumielin
huutaisivat? Millaisia ihmisiä olisi heitä nuhtelemassa? Mitä heille vastattaisiin?
Kirkkovuosi on vaihtumassa ja matkaamme kohti adventtia. Kirkkovuoden viimeisten pyhien
tekstit kehottavat meitä vertauksin valvomaan. Olemaan valmiina kun Herramme tulee. Pitämään
lampuissamme tuli, valmistautumaan. Tekstit kehottavat meitä tarkastelemaan sitä, mihin
suuntaan elämäämme viemme. Mikä on meille oikeasti arvokasta ja tärkeää? Kuinka kohtelemme
lähimmäisiämme, perheenjäseniämme, työ- ja koulukavereita? Vuoden viimeiset tekstit puhuvat
kodittomista, sairaista, nälkäisistä, alastomista ja vangituista.
Tämän päivän nuorisotyöläisen mieli askaroi edelleen noita samoja kysymyksiä ja sitä, että
tunnistanko Hänet. Miltä Hän näyttää kun adventti koittaa. Tunnistanko Hänet? Mitä Hän opettaa
ja puhuu? Joulumetelin keskellä tunnistanko vai sorrunko nuhtelemaan? Olenko valveilla ja
riittääkö lamppuöljy vai hurautanko omalla kulkuneuvolla vain ohitse? En tiedä, mutta silloin
tällöin päässäni soi rippikoulussa kuulemani Jouko Mäki- Lohiluoman kirjoittama laulu
”Jeesus tuli vastaan polkuautossaan.
Hän rohkeasti kiihdytti ja kurvas vasempaan.
Heti Hänet tunnistin, mä hyvilläni katselin.
Kun Jeesus tuli vastaan polkuautossaan.
Jeesus tuli vastaan beavers farkuissaan.
Rinnat ynnä peppu oli parhaat päällä maan.
Heti hänet tunnistin, mä hyvilläni katselin.
Kun Jeesus tuli vastaan Beavers farkuissaan.

Jeesus tuli vastaan lakki kourassaan.
Hän markkaa multa pyysi, piilotellen pulloaan.
Mutta tunnistanut häntä en, ohi katsoin vaieten.
Kun Jeesus tuli vastaan lakki kourassaan”
Adventin alla Kristus sanoo meille: ” Totisesti, kaiken minkä olette tehneet tai jättäneet tekemättä
yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette tehneet tai jättäneet tekemättä minulle.”
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