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hedelmät yleensä, myös nämä kasvavat hi-
taasti. Henki hoitaa ja vaalii omenapui-
taan kaikessa rauhassa. Usein vielå siten,
että niukoista lähtökohdista ponnistaneet,
pohjoisrinteellä kasvavat puut tuppaavat
tuottamaan niitä upeimpia hedelmiä.

Sekä kristityn oma arjen lähiyhteisö
kuin koko ihmiskuntakin on jatkuvassa
hätätilassa.Vain jos täysin onnistuu silmi-
en ummistamisessa, ei huomaa käynnissä
olevaa alituista taistelua kaikenlaisia si-
säisiä ja ulkoisia turmiovaltoja vastaan.
Onko meillä toivoa?

Sarjakuvissa ja Pyhän Hengen todelli-
suudessa kaikki on mahdollista. Eräässä
Aku Ankan jaksossa Aku on puutarhu-
ri, joka isolla injektioruiskulla pruuttaa
ihmelinimenttiä puun sisään ja saa puut
nousemaan juuriltaan, kävelemään ja
vaihtamaan itse kasvupaikkaansa. Tämä
sama tapahtuu mainitsemassani kahden
miljardin omenapuun puutarhassa. Kris-
tityt eivät ole paikallaan, he ovat kävele-
viä hedelmäpuita, vaeltavia monen maan
kansalaisia.

Jeesuksen sanat "Minun tahtoni on. että
te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää"
ovat totta tänäkin päivänä.

Ville Niittynen
Srh-pastori

Rauma

Käveleviä omenapuita
338419 neliökilometriä metsiä, järviä ja
soita on kristitylle taatusti liian pieni ja
ahdas maa-alue. Hänen katseensa tähyilee
kauemmas, horisontin ja taivaan kannen
täa. Suomen kansalaisuus on kristityn nä-
kökulmasta nappikauppaa. Oikeasti hän
kuuluu paljon paljon isompaan porukkaan
ja valtakuntaan.

Kristitty on jäsen maailman isoimmas-
sa perheessä. Upea perhe, johon on hieno
kuulua! Mutta tämä perhe ei ole syvim-
mältä olemukseltaan kovin perhekeskei-
nen, sillä vieraiden perheiden jäseniä tue-
taan, autetaan ja rakastetaan yhtä paljon
kuin omia. Heidän puolestaan luetaan esi-
rukouksia erityisen paljon. Heidän työllis-
tymistään autetaan ja perheitään yhdiste-
tään. Myös ja erityisesti juuri taloudellisen
taantuman aikana.

Maailmanlaajuinen kristittyjen perhe
on vähän kuin iso puutarha. Kuin kaksi
miljardia omenapuuta. Niiden tarkoitus on
tuottaa paljon hedelmiä, hyviä hedelmiä.
Ylipuutarhurilla olikin tapana sanoa, et-
tä hedelmistään puu tunnetaan. Auringon
valona, vetenä ja lannoitteena on Henki,
joka saadaan lahjaksi. Kristityn omavoi-
maisuudesta ei ole kyse, päinvastoin, se
saa aikaan vain huonoja hedelmiä.

Hyviä hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rau-
ha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys,
uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Ja kuten
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