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ERÄS MERKILLINEN TAPAUS
Aina välillä kuulee merkillisistä tapauksista. Tapahtuu jotain sellaista, mikä poikkeaa
tavanomaisesta tai tuntuu selittämättömältä – jopa yliluonnolliselta. Kerron yhden tällaisen
esimerkin elävästä elämästä – omasta elämästäni. Tämä tapahtui entisessä asuin- ja
työpaikassani Siikaisissa 90-luvun puolivälissä.
Olin matkalla poikieni potkupalloharjoitukseen Poriin ja ajamassa sinne Siikaisten ja
Pomarkun välistä sangen mutkaista tietä. Minulla oli eväskori (kahvia ja kastamista) auton
etupenkillä. Eväskori alkoi kallistella uhkaavasti mutkaisella tiellä ja vähän ennen
Leväsjoen rukoushuonetta oli tiessä kaarre vasemmalle. Juuri siinä katsoin kallistelevaa
koria ja tartuin siihen. Ja mitä tapahtui? Auto ajautui pois tieltä suoraan oikealle
tienvarsiojaa kohti. Muistan kuinka ojassa olevat pusikot löivät rajusti auton keulaan ja
tuulilasiin. Kerkesin ajatella, että nyt mentiin. Minne ja miten tämä mahtaa päättyä?
Seuraava asia, minkä muistin, oli se, että auto oli takaisin tiellä ja pysähdyksissä. Olo oli
uskomaton ja epätodellinen. Nousin autosta ja totesin että se oli vahingoittumaton.
Keulassa oli kiinni takertuneena heiniä ja pensaan varpuja – mutta ei muuta. Menin
katsomaan paikkaa, jossa auto oli suistunut tieltä ja mistä se oli tullut takaisin tielle. Ja
ihmetykseni kasvoi, kun totesin että se oli lentänyt kaaressa ylitse poikittaisen pellolle
vievän tien. Mikä on selitys tuollaiselle ilmalennolle, joka tuo auton takaisin tielle? Kaiken järjen mukaan sen olisi pitänyt jatkaa
suoraan eteenpäin ja pysähtyä sitten johonkin. Ilmassa ei auton ohjaus luonnostaan toimi
– ei myöskään missään pusikossa kovassa vauhdissa.
Minun oli pakko todeta, että oli tapahtunut selittämätön ihme. Jumala – tai Jumalan enkeli
– oli tarttunut autoon ja tuonut sen takaisin tielle yli-inhimillisellä tavalla. Tulee mieleen
sana, jota paholainen käytti kiusatessaan Jeesusta erämaassa: ”Kirjoitettu on: ´Hän antaa
enkeleilleen käskyn sinusta, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi´.” (Matt. 4:6)
Kuljen aina silloin tällöin kyseisen paikan ohitse ja aina tuo yli 20 vuoden takainen
tapahtuma tulee silloin mieleen. Uudelleen ja uudelleen ihmettelen, kuinka sellainen
saattoi tapahtua. Tiedän ettei tapahtuisi, jos tarkoituksella koettaisin sen toistaa. - Vuosi
sitten otin paikasta kuvia ja niitä on tässä alla. Nuolet osoittavat auton reitin maisemassa.
Hiukan on toki maisema 20 vuodessa muuttunut, puut kasvaneet jne.

Ihmisen päivät ovat Taivaan Isän kädessä. Lähdemme tästä elämästä, kun aika tulee
täyteen. Emme yhtään aikaisemmin emmekä myöhemmin. Silti on aina hyvä pyytää
Jumalan varjelusta matkoillemme ja elämään sekä kiittää, kun olemme onnellisesti
saaneet matkan tehtyä.

Välillä meille tapahtuu jotain ikävää ja odottamatonta. Mitä silloin pitäisi ajatella? - Jumala
ehkä antaa meille opetuksen. Tarvitsemme sitä, sillä niin helposti kuvittelemme olevamme
voittamattomia ja luotamme vain itseemme tai hyvään onneen. Alamme olla holtittomia jne.
Liikenteessä tämä opetus voi tarkoittaa varovaisuutta, nopeusrajoitusten ja yleensäkin
liikennesääntöjen noudattamista. Tämä on sitä meidän osuuttamme asiassa. Kaikki tämä
on kristillistä. Kristitty pyytää olla myös maalliselle esivallalle kuuliainen, sillä se sääntöjä
asettaessaan toimii parhaaksemme. Terveellinen opetus voi varjella meidät joskus suurelta
onnettomuudelta.
Ihmeelliset varjeltumiset tai yleensäkin Jumalan tekemät ihmeet vahvistavat uskoamme
siihen, että Hän on ja että Hänen voimansa on suuri. Hänelle mikään ei ole mahdotonta.
Raamattu on, paitsi elämän kirja, myös Jumalan ihmeellisten tekojen kirja. Mietipä kuinka
paljon siellä kerrotaankaan jumalallisista ihmeistä. Niitä ei tarvitse tavoitella, mutta niitä
tapahtuu – edelleenkin. Suurin ihme on kuitenkin syntisen pelastus, se, kun jollekin
kirkastuu Jumalan armo Kristuksessa ja hän saa ne anteeksi Jeesuksen veressä. Jumalan
ihmeet taitavat nekin loppujen lopuksi palvella tätä ihanaa päämäärää, syntisen
pelastusta. Se on jotain suurta. Joko sinä olet kokenut tämän ihmeellisen Jumalan armon?
Oletko jo Jeesuksen oma?
Rukoilemme: Rakas Taivaan Isä, kiitos varjeluksesta ja elämän lahjasta. Ole
vierelläni joka hetki ja johda matkani. Vie minut Kristuksessa kerran
taivaan kotiin, jossa ei mikään vaara minua enää uhkaa. Aamen.

