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" Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä - sanoo Herra Sebaot."
Malakia 3:1a

" He saivat Johannekselta vastauksen....on tuleva minua väkevämpi. Minä en
kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja."

Luuk. 3:16
Rakkaat ystävät!
Matkamme päämääränä on Pécsin kaupunki. Kiidämme mukavaa moottoritietä halki
Unkarin, pohjoisesta etelään. Budapestin jälkeen tie kulkee melkein koko matkan Tonavan
viertä. Puolimatkassa näkyy maamme ainoan atomivoimalan rakennuksia. Sen jälkeen
seuraa Szekszárdin viinialue viinitarhoineen ja kellaririveineen. Kauempana siintää
Szekszárdin kaupunki. Matkallamme tie kulkee parin tunnelin läpi. Me unkarilaiset olemme
hieman kateellisena katselleet Itävallan laaksoja ylittäviä upeita siltoja ja vuoria halkovia
tunneleita. Kroatiankin rannikolle matka kulkee usein läpi pitkien tunneleiden. Niinpä mekin
päätimme rakentaa Balatonille vievälle moottoritielle laakson ylittävän pitkän sillan ja tälle
etelään johtavalle moottoritielle pari tunnelia. Rakentamisen aikana ilmeni ongelma, sillä
toinen tunneli romahti. Kun kaivaukset ja betonisointi oli suoritettu uudestaan, täytyi
rakentaa tunnelin päälle tekokumpu. Moottoritie valmistui muutama vuosi sitten. Nyt
pääsee muutamassa tunnissa tämän alueen (Dunántúl) eteläisimpään suurkaupunkiin,
Pécsiin, matkamme päätepisteeseen.
Olemme matkalla kristittyinä ja siksi tänäkin aamuna meidän on hyvä ajatella
elämänmatkamme lopullista päämäärää. Psalminkirjoittaja sanoo, että meillä ei ole täällä
pysyvää kaupunkia, vaan etsimme tulevaa.
Matkat ovat elämässämme tärkeitä.
Jumalakin valmistaa meille tietä. Hän ei odota, että me tekisimme sen hänen luokseen.
Evankeliumi kertoo meille tästä Jumalan valmistamasta tiestä. Valitettavasti synti rikkoo
usein tämän elämään johtavan tien.
Jumala toimii kuitenkin Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen Golgatalla kärsimänsä
kuolema osoittaa meille oikean suunnan.
Tie on valmis. Se on kuin suora moottoritie kohti ikuista elämää.
Tänäänkin Jumala tarvitsee seuraajiaan tasoittamaan tietä muille kulkijoille, tietä
sydämestä sydämeen, sielusta sieluun, ihmiseltä ihmiselle. Tällaisia seuraajia mekin
olemme, kun osallistumme tähän ystäväseurakuntatapaamiseen. Olemme
seurakuntiemme lähettiläitä. Edustamme kansojamme, asuinpaikkakuntiamme, mutta
ennen kaikkea me olemme Jeesuksen lähettiläitä.
Levittäkäämme Jeesuksen rakkautta, rakentakaamme Jumalan valtakunnan tietä
toistemme luo!
Tätä rakennustehtävää suorittaessamme ajatelkaamme Johannes Kastajaa - tienraivaajaa
- joka nöyrästi suoritti tehtäväänsä. Häntä ihailevien ihmisten keskellä hän julisti
Jeesuksen tuloa eikä hän pitänyt itseään kelvollisena edes avaamaan Jeesuksen
kengännauhoja.
Kulkekaamme Kristusta seuraten ja häntä edustaen, nöyrästi palvellen ja iloiten eläen
hänen yhteydessään, hänen opetuslastensa seurassa!


