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Mikä kauhea näytelmä tapahtuikaan Jairuksen kodissa! Hän oli yksi Jeesuksen ajan synagogan esimies. Siellä oli
sekasortoa, epäilyä, pelkoa ja valitusta, kun hänen tyttärensä kuoli.
”Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja
käydessään sisään hän sanoi heille: ’Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu.’ Niin he
nauroivat häntä”(Mark.5:38 - 40).
Rakas lukija, kerronpa sinulle, miksi sinun elämässäsi on niin paljon menossa, niin paljon murhetta ja valitusta. Se
johtuu siitä, että sinä et usko Jeesuksen pystyvän herättämään sitä, mikä on kuollutta. Sinä et usko, että Hän tietää
mitä on tekemässä. Et usko, että Hänellä on elämää antava suunnitelma. Sinä luulet, että on liian myöhäistä ja että
asiat ovat menneet liian pitkälle. Et usko Jeesuksen edelleen toimivan, kun sinä olet jo antanut periksi.
Me olemme yhtä syyllisiä kuin nuo hälisijät Jairuksen kodissa. Mekin huudamme Jumalan puoleen hädässämme,
pyytäen, että Hän vastaisi meille, ennen kuin on liian myöhäistä. Kun vastausta ei sitten tule, meistä tulee
valittelijoita. Me vapisemme paholaisen voiman edessä, aivan kuin riivaajat olisivat voittaneet; ikään kuin Jeesus
olisi hävinnyt ja paholainen voittanut!
Kaikki menee vain huonosta pahemmaksi, ja lopulta sanomme: ”No niin, nyt on liian myöhäistä. Jostakin syystä
Herra ei aiokaan pelastaa tilannetta.”
Ei riitä, että rakastamme, palvelemme ja ylistämme Häntä vain toivottomuuden pisteeseen asti. Mitä jos
luottaisimme Häneen, kun kaikki toivo on mennyt? Kun näyttää siltä, etten koskaan löydä työpaikkaa? Tai kun
kaikki kasaantuu päälle joka puolella, kun näyttää inhimillisesti mahdottomalta jatkaa?
Jos Jeesus tulisi sinun nykyiseen tilanteeseesi, mitä Hän näkisi? Kuinka sinä suhtautuisit Häneen? Murehtisitko
edelleen? Olisiko sydämesi edelleen sekasorron tilassa? Minä toivon, että sanoisit Hänelle: ”Herra, näyttää
toivottomalta. Olin jo antaa peräksi, mutta Sinä olet sama tänään kuin Jairuksen kodissa. Sinä voit tuoda elämän
kuolleelle ja Sinä voit korjata tämän tilanteen.”
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