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IV A MINÄ
-

IV B MINÄ
Havaitsen olevani suuressa huoneessa, aivan kuin
oikeudenkäyntisalissa. Näen paljon ihmisiä, tuttuja ja
tuntemattomia. Näen siellä myös sinut. Olet epätietoisen
näköinen. Et huomaa minua, koska sinäkin ihmettelet, mitä
täällä tapahtuu. Vieressäni oleva kaveri supisee minulle:
"Ei sulla sattuis olemaan yhtään röökiä?" Silmäilen
ympärilleni ja vastaan: "Luulisin, että täällä ei kellään
ole yhtään ainutta tupakkia." "Harmi. Ei voi mitään.", hän
vastaa.
Valkealla tuomarin istuimella istuu kirkas hahmo, joka on
niin kirkas, että taivas ja maa häntä pakenevat. Kirjat
avataan. Oikeudenkäyntiavustaja kutsuu ensimmäisen ihmisen.
Samassa huomaan suuren taulun, jolle heijastuu kuva vasta
syntyneestä lapsesta. Nopeassa tahdissa lapsi lapsi kasvaa
ja kehittyy. Kuva näyttää kaiken, mitä hän tekee ja mitä
hänelle tapahtuu, samoin kuin hänen salaisimmatkin
ajatuksensa. Vuorossaan oleva ihminen välistä nolostuu ja
välistä näyttää varsin tyytyväiseltä itseensä. Hänen
elämästään näkyvät ne ajat, jolloin Jumala kutsuu häntä,
mutta yhä uudestaan ja uudestaan tämä ihminen torjuu kutsun.
Alan oivaltaa, että minunkin vuoroni tulee vuorollaan. Tässä
huoneessa ei tule olemaan mitään salaisuuksia.
Viimein taululla ihmisen silmät sulkeutuvat viimeisen kerran
ja hän vetäisee viimeisen henkäyksensä.
Tuomari varmistaa vielä oikeudenpalvelijalta: "Onko hänen
nimensä elämän kirjassani?" Oikeudenpalvelija vastaa: "Ei
ole, Herra." Tuomari sanoo: "Tekojen kirjan mukaan sitten
hänet tuomittakoon."
Tuomitulle määritetään rangaistus, ja minusta tuntuu, että
se on oikein, ja oikeassa suhteessa hänen elämäänsä. Tämän
jälkeen hänet ohjataan Tuomarin vasemmalla puolella olevalle
ovelle odottamaan, joka on musta ja todella pahanenteinen.
Jokaisen ihmisen elämä tarkastetaan, ja tarkastetaan myös,
että hänen nimeään ei löydy elämän kirjasta. Jokaiselle
määrätään tarkasti ja oikeudenmukaisesti hänelle tuleva osa.

Minunkin vuoroni tulee, ja sinun.
Viimein kaikki on tuomittu ja odotamme mustan oven edessä,
joka avautuu. Sen takana näkyy tulta kiehuva järvi, josta
nousee rikkiliekkejä. Näen siellä olevan jo muutaman
olennon, perkeleen, antikristuksen ja väärän profeetan. Näen
heidän kärsivän. Kaikki toivo viimein pakenee minusta. Tämä
on kadotuksen perimmäinen merkitys: kaatopaikka. Muistan
Raamatusta lukeneeni: "Mahtaja tulee rohtimeksi ja hänen
tekonsa tuleksi. Ja ne palavat." Vuorollani astun järveen,
ja se polttaa minua, mutta ei läheskään niin kuumasti kuin
se, mitä muistan, omat tekoni, oma typeryyteni ja
kaipaukseni Jumalan luokse. Tiedän, että vain omasta
syystäni minä olen joutunut tänne. Minä palan.

IV C MINÄ
"Tuuuu-ooooooooOOOOOO!!!!" Torvi soi korvissani niin että
kuolleetkin heräävät. Aika riemukkaalta se minusta
kuulostaa? Ai! Tunnun olevan jonkinlaisessa pienessä
askissa, mutta pian alkaa liike, ja liu'un askin kannen
lävitse ylöspäin ja viimein näen maan pinnan. Katselen
mäntyjä ja tuumailen, että he sittenkin hautasivat ruumiini
niin kuin halusin, merkittömään hautaan isin palstalle.
Vieressäni näen valkeisiin vaatteisiin puetun kaverin, joka
katselee minua. Hän toteaa: "Eiköhän mennä sitten." Vastaan:
"Ai, sinä siis olet minun vartijani?" Hän vastaa: "Kyllä.
Oli se vaan aika rankkaa minullekin. Ja nyt on aika sinun
kohdata Hänet." Katselen ympärilleni ja näen muitakin
ihmisiä nousevan haudoistaan. Kun tässä on päästy matkan
teon alkuun näen myös elävien ihmisten liittyvän joukkoon.
Jäljelle jäävien ihmisten näkökulmasta he vain näyttävät
katoavan. Kaaos on melkoinen. Näen nousevien joukossa monta
tuttua. Yllätyn suuresti, kun näen myös sinut ja miehesi
siellä.
Jeesus? Missä olet? Sinua olen etsinyt ja kaivannut. Vihdoin
näen hänet, ja liikumme häntä kohti. Asetumme jonoon, ja
jokainen meistä vuorollaan pääsee Hänet kohtaamaan. Tulee
minun vuoroni. Näen haavat hänen käsissään ja jaloissaan,
piikkikruunun painamat hänen otsallaan. Hinta minusta.
Kumarrun hänen jalkojensa puoleen ja suutelen niitä
kunnioittavasti ja palvoen. Hän katsoo minuun ja toteaa:
"Tervetuloa. Nouse. Olen odottanut sinua." Katsomme minun
elämäni syntymästä kuolemaan. Näen monia tekoja, joita
kadun. Kun katson myös hyviä tekojani, ne näyttävät nyt aika
valjuilta ja eivät ole sellaiset, joita voisin esitellä
Jumalalle. Sanon: "Herra, anna niidenkin mennä, sillä niiden
alkusyyt eivät olleet hyvät." Kuin saastainen vaate ne putoa

vat lattialle. Sitten on jotain tekoja, jotka olen saanut
tehdä Hänen vaikutuksestaan, ja niistä Hän maksaa minulle.
Lopuksi Herra antaa minulle uudet puhtaat vaatteet, jotka
paremmin sopivat. Hän kutsuu minut: "Tervetuloa vielä
kerran! Käy peremmälle." Kiitän ja kumarran. Muistan
Raamatusta, miten siellä kirjoitetaan että Karitsan häät
ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä häntä varten
valmistanut. Ihmetellen seuraan tätä loistaviin pukuihin
pukeutunutta joukkoa, joka jokseenkin hämmästyneenä katselee
Jumalaa ja toisiaan. Etsin käsiini sinut ja totean: "Sinäkin
siis pääsit perille?" Vastaat: "No juu. On täällä paljon
muitakin ystäviäni ja tuttujani, ja aivan yllättäviä
henkilöitä." Mutta kerkiämme vaihtaa kuulumisia vähän
myöhemmin. Siihen meillä on aikaa iankaikkisuus.
Orkesteri alkaa soittaa riemukasta katrillia.
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