Kanna valoasi

R

aamatun kielellä puhuen, niin sanottuja armolahjoja on monenmoisia; jumalainen energia yrittää herättää jokaisessa jonkin yksilöllisen tavan ilmentää itseään. Sitä kautta voi
löytyä jopa oma elämäntehtävä periaatteella ”lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”
Kun korkeat energiat eli taivasten valtakunta on ihmistä lähellä, hän voi parantaa ja
puhdistaa sairaita, ajaa pois pahoja henkiä. Sairaus on useimmiten ilmentymä sisäistä ääntä
vastaan toimimisesta, ja se on aina tavalla tai toisella oppimisen paikka. Parantumisessa keskeistä on tuon asian oivaltaminen ja sen mukainen muutos sielussa. Suuren parantajan sanoin: ”Jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi,
jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.” Tässä salaperäisen tuntuisessa puheessa
Jeesus viittaa fyysiseen parantumiseen synniksi sanottujen tekojen puhdistamisen seurauksena, sillä sydämen ymmärrystä seuraa kääntyminen oikean toiminnan tielle ja parantuminen,
mutta tuota ei aina haluta nähdä, kuulla tai ymmärtää.
Alun perin synti-sana ei ole tarkoittanut sitä mitä kristillisen tuomiojuridiikan sille antama
merkitys on, vaan se on tarkoittanut jonkin synnyttäjää tai syytä. Ns. synti on sielussa kaikuvan
jumalaisen äänen kuulematta jättämistä ja näin jokaisesta itsestään nouseva erilaisten reaktioiden aiheuttaja. Ne ovat vasteita, jotka ohjaavat tekemään oikeita korjaustoimia. Kyseessä ei
siis ole rikos ja rangaistus -periaate.
Ajatus auttamis- tai parannustyön aloittamisesta saattaa synnyttää arkuuden tunteen.
Mutta jokainen voi tehdä sitä omalla tavallaan. Jo hiljainen läsnäolo arkipäivän tilanteissa on
riittävä, koska sisäinen valo hehkuu kun olet vilpitön omalle itsellesi. Vaikka et konkreettisesti
ryhtyisi mihinkään suureellisen tuntuiseen elämäntehtävän toteuttamiseen, hyvät energiat ovat
aina lähelläsi kunhan olet vilpitön. Ja silloin valosi loistaa ja saa aikaan positiivisia vaikutuksia.
Hengentien kulkija saattaa ehkä arkailla joutuvansa syrjinnän kohteeksi, mutta miksi pelätä ihmisiä. Ihminen minä, ihminen sinä. Jokainen kantakoon valoa missä ikinä kulkeekaan.
En tarkoita että pitäisi lähteä ovelta ovelle tyrkyttämään jotain sanomaa, se on tympeä tapa.
Näitä tyrkyttäjiä on takuulla ’käännytetty’ enemmän kuin mitä he ovat käännyttäneet, vain sen
takia, että he yrittävät tunkeutua sielun yksityisalueelle ja vaikuttaa siihen ulkoapäin. Reaktio
on aivan terve ja oikea.
Jeesus puhui oppilailleen (aikuisia kalastajankorstoja on naiivia kutsua opetuslapsiksi):
”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” Muutkin kuin hän ja ne kaksitoista ovat tervetulleita tekemään
tätä työtä.
Hän neuvoo kauniin tavan tuoda hyvät energiat tullessaan: ”Kun menette taloon, toivottakaa talon väelle rauhaa. Jos talo on sen arvoinen, tulkoon sille teidän rauhanne, mutta jos se
ei ansaitse sitä, palatkoon toivotus teille takaisin.”
Heikki Juutilainen
ULTRA 2/2015

