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Suo minun kilvoitella
Uskon kieleemme on vanhastaan kuulunut kilpailua muistuttava sana kilvoittelu.
Erityisesti paaston aikaan meitä rohkaistaan kilvoittelemaan. Monissa kilpailuissa
kilpaillaan kullasta ja kunniasta, voittajan
seppeleestä. Kaupan alalla käydään kisaa
asiakkaista ja huomiotaloudessa huomiosta. Mistä kilvoittelussa on kysymys? Mitä
sillä tarkoitetaan?
Kilvoittelun synonyymi on askeesi,
selittävät ortodoksit. Kilvoitus tarkoittaa
heidän selityksensä mukaan ”kristillisten
arvojen ja oppien noudattamiseen pyrkimistä omassa elämässä”. Luostarit ovat
heille pääpaikkoja kilvoitteluun. Siellä voi
kurinalaisuudella omistautua elämään
kilvoitellen 24/7.
Raamatun esikuvia kilvoittelulle ovat
olleet mm. erämaahan vetäytynyt Jeesus ja naimattomana apostolin tehtäviin
omistautunut Paavali. Juoksukilpailuista
innostunut apostoli Paavali nosti kilvoittelun esimerkiksi pitkänmatkanjuoksijan
ankaran itsekurin. Hän oli oppinut, että
hosumalla juoksija vain uuvuttaa itsensä. Hänen lopullisena päämääränään oli
katoamattoman seppeleen voittaminen.
Paavali pelkäsi hylätyksi tulemista. Apostolille kilvoittelu tarkoitti ankaranlaista
itsekuria ja itsensä komentamista Kristukseen seuraajana.
Miten körttiläinen tai luterilainen
suhtautuvat kilvoitteluun? Itsekriittisesti,
sillä Paavali nosti kilvoittelun riman niin
korkealle, että uudistetussa körttivirressä veisaaja joutuukin toteamaan oman
kilvoittelunsa olevan kelvotonta hääräilyä.
Hankaluuksista ja heikkouksista huolimatta kilvoittelusta ei kuitenkaan haluta
luopua tai antaa periksi. Kilvoittelun kentät eivät ole vain luostareissa. Ne löytyvät
jokaisen arkisesta elämästä.
Kristittyinä meitä rohkaistaan kilvoittelemaan, kilpailemaan toinen toistemme
kunnioituksessa ja toistemme puolesta,
ei toisiamme vastaan. Meitä kutsutaan

palvelemaan lähimmäisiämme, kehumaan ja
kerskaamaan enemmän Jumalasta kuin palvomaan ihmistä tai ihailemaan itseämme.
Valtakunnassa, josta Jeesus puhui ja opetti, asetelmat kääntyvät päälaelleen. Viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset
viimeiseksi. Siinä valtakunnassa tuhlataan ja
vietetään jatkuvaa armon loppuunmyyntiä
maksutta ja hinnatta. Kaikki voittavat, eikä
kukaan voita enempää kuin toiset. Jumalan
armo on yksin lahja, joka ei perustu vastaanottajan ansioon tai oikeuksiin, kilvoituksen
onnistumisiin vaan ainoastaan armahtajan
tahtoon ja rakkauteen.
Kilvoittelun ydin onkin lopulta Kristukseen katsomisessa, ja luottamisessa
Jumalan armoon ja hyvyyteen.
Simo Juntunen
päätoimittaja
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