Jokaisella on Isänpäivä.
Suunnaton tuskanaalto vavahteli vartaloni lävitse. Kaikki asiat, jotka olivat pyörineet mielessäni, hävisivät
salamannopeasti. Jäljelle jäi kipu ja ajatus siitä miten pääsen kivusta eroon. Myös toinen vahva ajatus nousi
mieleeni kun näin poikani nukkumassa muutaman metrin päässä puun juurella: En halua säikäyttää
poikaani, yritän kestää kivun ääntä päästämättä.
Olimme poikani ja koirani kanssa metsästämässä jäniksiä kun huomasin, että jänisajo siirtyy pari kilometriä
eteenpäin. Ajattelin että nousemme maastoautoon ja ajamme vähän lähemmäs jänisajoa. Yöllä oli satanut
muutama sentti lunta enkä huomannut että vanha tienpohja oli lumen alla pehmeä. Auto jäi kiinni ja
jouduin aloittamaan raskaan työn auton nostamiseksi liejusta.
Käytin maastotunkkia auton nostamiseen, jotta saisin puita renkaiden alle. Maastotunkki on reilun metrin
korkuinen, joka asetetaan auton perään tai eteen. Vipusin auton ilmaan ensin edestä, jonne laitoin puut
renkaiden alle. Sitten siirryin takaosaan ja nostin perän ilmaan. Aikaa oli jo kulunut reilu tunti ja poikani oli
jo ehtinyt nukahtaa läheisen puun alle. Viimeisen vipuamisen aikana tunkin alla oleva puu petti ja tunkki
iskeytyi auton peräluukkua vasten. En ehtinyt väistää ja käteni jäi tunkin ja auton väliin. Käteni upposi auton
peltiin niin voimakkaasti, että se jätti auton peltiin syvän kuopan.
En päässyt irti omin avuin tunkin välistä mutta sain soitettua kaverini apuun. Kun odotin avun tulemista
mieleeni tuli mieleeni poikani sanat ennen hänen nukahtamistaan: ”kyllä isä sinä saat tämän irti”. Poikani
luotti siihen, ettei ole mitään hätää kun isä on paikalla. Avun saapuminen tuntui suunnattoman hyvältä.
Lasten luottamus vanhempiinsa on pysäyttävää. Jumalakin tahtoisi että luottaisimme häneen lapsen lailla.
Luottaisimme hänen sanaansa ja lupauksiinsa niin kuin pieni lapsi luottaa vanhempiinsa. Meillä on
Taivaassa täydellinen Isä, joka haluaa suojella meitä kaikelta pahalta. Hänen rakkautensa luotuihinsa ei
horju vaikka me olemmekin päivittäin tottelemattomia. Armahtava Isän sanat kuuluvat tänäkin päivänä
hänen valtakunnastaan: ”Poikani, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.”(Matt.9:2)
Synnintuskan ahdistaessa tällaisen ilosanoman kuullessa tuska häviää. Tulee kiitollinen mieli ihanasta
Taivaan Isästä. Me jokainen saamme iloita isänpäivänä omasta isästämme mutta erityisesti Taivaan Isästä.
Hän pitää meistä hyvän huolen.
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