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TARTU HETKEEN 

Jokainen meistä tietää, miten nopeasti aika rientää… 
 
Sekunnit muuttuvat minuuteiksi, sitten tunneiksi, ja 
pian päivä onkin jo ohi! Sellaista on monen ihmisen 
arki. Olemme varmasti kaikki kuulleet sanonnan 
”Carpe Diem”, tartu hetkeen. Mutta nykyään, kun on 
sosiaalinen media, Facebook, Twitter ynnä muut, hetkeen 
tarttuminen tuntuu melkeinpä mahdottomalta. Asioita 
tapahtuu koko ajan, eikä meillä tunnu olevan tarpeeksi 
aikaa prosessoida kaikkea, ennen kuin muu maailma 
kuulee jo seuraavasta tapahtumasta ja reagoi siihen.

Surullista kyllä, sama pätee usein myös uskonelämääm-
me. Minä ainakin haluaisin, että asiat tapahtuisivat heti 
eikä hetken päästä! Ehkä sinäkin ajattelet joskus niin. 
Mutta Jumala ei toimi sillä tavalla. Hänen ajoituksensa 
on täydellinen ja Hän tietää, mikä meille on parasta. 
Joillekin odottaminen on elämän vaikein asia! Mut-
ta Raamatusta voimme lukea, että vaikka Jeesus aina 
tunsi myötätuntoa ihmisten tilanteita kohtaan, Hän ei 
koskaan antanut ihmisten kiireen tai toivottomuuden 
vääristää Hänen aikatauluaan. Luemme Lasaruksesta 
( Joh. 11). Hänen sisarensa syyttivät Jeesusta, koska 
Hän ei tullut silloin kuin he olisivat halunneet. Ja kun 
Jeesus lopulta tuli, täynnä myötätuntoa, Hän teki mitä 
tahtoi omassa aikataulussaan.

Mutta sitten näemme miehen, joka oli maannut 38 
vuotta rampana altaan äärellä ( Joh. 5). Heti, kun Jee-
sus näki hänet, Hän puuttui miehen tilanteeseen ja 
muutti sen. Minusta on mielenkiintoista, että ne, jotka 
sanoivat Jeesuksen tulleen liian myöhään, olivat niitä, 
jotka tunsivat Hänet paremmin. Heillä oli tietynlainen 
odotusarvo, koska Jeesus oli heille tuttu. Altaalla ma-
kaava mies taas ei tiennyt, kuka Jeesus oli. Hän jopa 
sanoi fariseusten kuulustellessa häntä sapatinpäivän 
tapahtumista, ettei tuntenut Jeesusta. Mutta hän teki 
mitä Jeesus käski ja parantui. Hän yksinkertaisesti vas-
tasi Jeesuksen puhumaan sanaan, ja se muutti hänen 
tilanteensa.
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Mietin usein, olemmeko uskonelämämme myötä tul-
leet kovin tutuiksi sen kanssa, mitä odotamme Herran 
tekevän meille ja milloin odotamme sen tapahtuvan. 
On ihmeellinen etuoikeus omistaa läheinen suhde 
Herraan, tuntea Hänet ja palvoa Häntä. Se on kaik-
kien meidän sydämemme toive. Mutta meidän täytyy 
varoa, ettemme menetä jumalallista näkökulmaa ja 
ala kuvitella, että meillä olisi oikeus odottaa Herran 
tekevän kaiken niin kuin me haluamme. Kun nämä 
Raamatun kertomukset lukee loppuun, huomaa, että 
Jeesus todellakin herätti Lasaruksen, koska se oli Hä-
nen suunnitelmansa alusta asti, samoin kuin oli Hänen 
suunnitelmansa parantaa altaalla makaava mies.

Elämän tosiasia on, että sairauksia tulee, läheisiä kuo-
lee, ihmissuhteita hajoaa, talousasioita epäonnistuu, 
masennusta esiintyy – se on elämän realiteetti! Me 
kohtaamme ongelmia, kuljemme kivun läpi ja tosi-
asia on, että joskus elämä vain sattuu ja meistä tun-
tuu, ettemme ansaitse sitä ja haluamme juosta pakoon. 
Mutta samoin kuin noissa kahdessa edellä kertomas-
sani tilanteessa, on tärkeää ymmärtää, että Jumala on 
myös sinun kanssasi tällä polulla ja Hän käyttää sitä 
täyttääkseen sen lupauksen, jonka Hän on antanut 
sinulle. Tämä on se paikka, jossa meidän tulee rukoilla 
ja löytää Jumalasta salattuja voimavaroja. Mutta usein 
tilanteemme tuntuu niin ylivoimaiselta, ettemme näe 
Jumalaa ollenkaan. Joskus on kuljettava laakson poh-
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jalla, jotta voi arvostaa vuorenhuippua. Kun olen itse 
kulkenut elämäni raskaimpia aikoja, olen pitänyt kiinni 
siitä tiedosta, että Jumalani on tässä nyt ja Hän on jo 
huomisessanikin. Joskus olemme kuin Martta, joka 
kohtasi Jeesuksen keskellä kipua ja tarvetta, niin että 
olemme sokeita sille huolenpidolle, jonka Jumala on 
jo suunnitellut meitä varten, koska keskitymme liikaa 
vaikeaan tilanteeseen. 

Ehkä meidän täytyy yhdistää Martan ja Marian reakti-
ot altaalla makaavan miehen reaktioon. Tule Jeesuksen 
luokse tietäen kuka Hän on, koska tunnet Hänet, ja 
usko Häneen samanlaisella yksinkertaisella uskolla, 
jota rammalla miehellä oli, kun hän vastasi välittömästi 
Jeesuksen sanaan, ja se muutti hänen tilanteensa. 38 
vuotta pyyhittiin pois, kun Jeesus puhui vain muuta-
man luovan sanan!

Sillä Hän tietää keitä me olemme Joh. 10:14 ”Hän on 
hyvä paimen, joka tuntee lampaansa”.

Hän tietää millaisella polulla sinä kuljet juuri nyt Job 
23:10 ”Hän tietää, kussa minä kuljen”.

Hän tietää mitä elämässäsi tapahtuu Matt. 10:30.

Hän tietää mitä sinä tarvitset Matt. 6:25-34.

Hän rakastaa sinua Jer. 31:3 ”iankaikkisella rakkau-
della Hän rakastaa sinua”.

Hän pitää sinusta huolen 1. Piet. 5:7 ”heittäkää kaikki 
murheenne Hänen kannettavakseen”.

Hänellä on suunnitelma sinun avuksesi Jer. 29:11 
”minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä koh-
taan…”

Joten tartutaan hetkeen yhdessä Jeesuksen kanssa ru-
kouksessa, kun teemme tätä matkaa nimeltä elämä!
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