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Pieni Antti-poika päätti tehdä itselleen kaarnaveneen. Hän valmisti sitä kauan ja hartaasti,
koska halusi veneestä niin hienon kuin mahdollista. Kun vene vihdoin oli valmis, Antti oli
onnellinen poika. Ylpeänä hän esitteli hienoa venettään kaikille. Niin hienoa venettä
kehtasi muillekin näyttää ja uittaa läheisessä joessa.
Juhlatunnelmissa Antti otti hienon valmiin kaarnaveneensä ja lähti joenrantaan. Antti laski
veneen jokeen ja puhalsi sen vauhtiin. Hitaasti mutta varmasti vene lähti liikkeelle. Se
purjehti leppoisasti aalloilla ja Antti juoksi sen vierellä seuraten sitä tarkasti katseellaan.
Mutta virta alkoi viedä venettä yhä nopeammin, yhä nopeammin. Antti juoksi minkä
jaloistaan pääsi, mutta ei pysynyt kauaa veneen matkassa. Lopulta se oli enää kaukainen
piste. Antti palasi murtuneena takaisin kotiin.
Monen kuukauden päästä Antti lähti isänsä kanssa läheiseen kaupunkiin. Antti kierteli
kaupungin kaduilla ja päätyi katsomaan vanhoja tavaroita myyvän kaupan näyteikkunaa.
Yhtäkkiä hänen silmänsä näkivät jotakin tuttua. Hänen kaarnaveneensä oli kaupan
näyteikkunassa. Hän tunnisti sen heti omakseen. Antti marssi kauppaan ja pyysi saada
oman veneensä takaisin. Myyjä ei Anttia kuunnellut vaan sanoi, että Antti saa veneensä
takaisin maksamalla siitä pyydetyn hinnan. Ei auttanut vaikka Antti kuinka vakuutti, että
vene oli hänen ja hän oli sen tehnyt. Säästettyään tarpeeksi rahaa Antti palasi kauppaan ja
nosti onnellisena syliinsä oman hienon kaarnaveneensä. Annettuaan rahat myyjälle vene
kuului jälleen hänelle. Oikeastaan hän oli sen kaksinkertainen omistaja. Hän oli sekä
tehnyt sen että ostanut sen itselleen.
Tämä tarina kertoo Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Jumalakin on tehnyt jokaisen
meistä. Hän on meidän Luojamme. Hän on suunnitellut meistä jokaisen. Hän on päättänyt,
kenelle tulee siniset silmät ja kenelle ruskeat hiukset. Kun hän on saanut meidät valmiiksi,
hän on ollut tyytyväinen. Sefanjan kirja (3:17) vakuuttaa meille: ”Herra, Jumalasi, on sinun
kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän
tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” Jokaisesta meistä on tullut juuri
sellainen kuin hän on halunnut. Jokainen meistä on taivaan Isän ihme. ”Minä olen ihme,
suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.” (Ps.139:14)
Kuitenkin me olemme lähteneet pois Luojamme luota. Olemme valinneet oman tiemme.
Olemme lähteneet karkumatkalle. Jo ensimmäiset ihmiset pitivät omaa tietään parempana.
Valitsemme yhä uudelleen oman tiemme aina kun teemme syntiä. Jumala kuitenkin rakasti
ja rakastaa meitä valtavasti ja halusi meidät, karkulaiset, takaisin itselleen, omiksi
aarteikseen. Hän maksoi meistä kalliin hinnan. Hän antoi maksuksi oman Poikansa
Jeesuksen, joka kuoli meidän puolestamme Golgatan ristillä, jotta meistä voisi jälleen tulla
Jumalan omia. Nyt Jumalakin omistaa meidät kahdesti. Hän on sekä luonut meidät että
ostanut meidät takaisin itselleen kalliilla hinnalla.
”Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä
millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja
tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja
nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan,
joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös
panette toivonne Jumalaan.” (1.Piet.1:18-21)
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Kasteesi hetkellä Jumala on ottanut sinut omaksi lapsekseen. Sinä kuulut Jumalalle. Saat
turvallisin mielin olla Jumalan lapsi ja kastettuna, Jeesukseen uskovana, kulkea kohti
taivasta, todellista kotiasi.
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