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Odottakaa, palvelemme teitä hetken kuluttua
Jokainen on varmasti kuullut seuraavat sanat soittaessaan esimerkiksi asiakaspalvelunumeroon:
Kaikki linjamme ovat nyt varattuna. Odottakaa sulkematta puhelinta. Palvelemme Teitä hetken
kuluttua. Tämän jälkeen alkaa yleensä soida jokin odotusmusiikki, menee muutama minuutti ja
taas kuulet nuo samat lauseet. Tämä kaava saattaa toistua useamman kerran. Ehdit jo huokaista
syvään monta kertaa ja ihmetellä, että mikä siellä kestää.
Toisinaan minusta tuntuu, että Jumalakin sanoo minulle nuo samat sanat päivästä
toiseen. Tai joskus jopa vuodesta toiseen.
Kun jokin hartaasti odotettu rukousvastaus viipyy, tuntuu kuin olisin silloinkin jossain
asiakaspalvelujonossa, jossa kaikki linjat ovat aina varattuja ja vain odotan, odotan ja odotan.
Milloin minun vuoroni tulee?
Silloin ainakin minun uskoani ja luottamustani Jumalaan koetellaan kovalla kädellä.
Jaksanko odottaa linjalla sulkematta puhelinta? Aina en, vaan lyön kiukkuisesti luurin korvaan.
Joskus toivoisin saavani edes kerran suoran puheyhteyden Jumalaan kysyäkseni, miksi Hän
viivyttelee tai kuuleeko Hän edes minun rukouksiani. Näkeekö Hän minun kyyneleitäni ja
tuskaani?
Jos Jumalan vastaus viipyy, alan miettiä, olenko tehnyt jotain niin väärää, jota Jumala
ei anna anteeksi ja siksi jättää vastaamatta.
Onko olemassa jokin niin suuri synti, jota Hän ei voi unohtaa? Miksi Hän vastaa toisille
heti tai ainakin nopeammin kuin minulle? Rukoilenko väärällä tavalla?
Loputtoman kysymystulvan keskellä Raamatun lupaukset, kuten Anokaa niin teille
annetaan tai Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä tahansa asiasta, että he sitä
anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa, alkavat väistämättä kuulostaa
korulauseilta. Tyhjiltä lupauksilta.
Jos tällä hetkellä odotat johonkin asiaan vastausta Jumalalta, voin omien kokemusteni
perusteella luvata, että pitkänkin odotuksen jälkeen lopulta tulee sinun vuorosi, varattu linja
aukeaa ja sinulle vastataan. Saat Häneen yhteyden ja Hän näyttää, että ei missään nimessä ole
unohtanut sinua tai sivuuttanut rukouksiasi. Hän näkee sinut tälläkin hetkellä ja johdattaa
sinua koko ajan. Luota ja usko siihen. Se todella kannattaa.
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