Jumalan Uhrikaritsa ja Pyhällä Hengellä Kastaja
Joh. 1:29-34
29. Seuraavana päivänä Johannes näki
Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi:
"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin!
30. Tämä on se, josta minä sanoin:
minun jäljessäni tulee mies, joka on
minun edelläni, sillä hän on ollut ennen
minua.
31. Minäkään en tuntenut häntä, mutta
sitä varten, että hän tulisi tunnetuksi
Israelille, minä olen tullut kastamaan
vedessä."

32. Johannes todisti sanoen: "Minä näin
Hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen
alas taivaasta ja jäävän hänen päälleen.
33. Minäkään en häntä tuntenut, mutta
hän, joka lähetti minut kastamaan
vedessä, sanoi minulle: 'Se, jonka
päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja
jäävän, kastaa Pyhässä Hengessä.
34. Tämän minä olen nähnyt ja olen
todistanut, että hän on Jumalan Poika."

Miten esittelisit Jeesuksen?
Mitä Sinä kerrot henkilöstä, jonka joudut jossain tilanteessa esittelemään uudelle
ihmiselle? No, tilanne saattaa pitkälle sanella sisällön. Nimen kerrottuaan joku
voi jatkaa, mistä esiteltävä on kotoisin tai mihin sukuun hän kuuluu. Mutta kaiketi
yleisin tapa on kertoa, mitä asianomainen tekee työkseen ja millaisiin
mahdollisiin savutuksiin hän on elämässään yltänyt.
Mutta millä tavalla Sinä esittelisit Jeesuksen ihmiselle, joka ei vielä häntä
henkilökohtaisesti tunne. Tekstissämme Johannes Kastaja, joka oli vasta kuusi
viikkoa aikaisemmin itsekin oppinut vasta syvimmässä merkityksessä tuntemaan
Jeesuksen, vaikka olikin Jeesuksen sukulainen ja oli varmasti pienestä pitäen
tavannut Jeesusta silloin tällöin ja tajunnut, että Jeesus oli erilainen kuin muut.
Hänessä ei ollut syntiä niin kuin kaikissa muissa Johanneksen tuntemissa
ihmisissä. Mutta sitä Johannes ei ollut tiennyt, että Jeesus olisi Messias,
Jumalan Poika ja ihmiskunnan Vapahtaja.
Karitsa ja Pyhällä Hengellä Kastaja
Jeesuksen kasteesta oli nyt siis kulunut noin kuusi viikkoa. Jeesus oli ollut 40
päivää kiusattavana erämaassa ja oli palannut sieltä Johanneksen luo.
Johanneksella oli nyt tilaisuus esitellä kokoontuneelle kansalle ja vähän
myöhemmin omille opetuslapsilleen se Jeesus, jonka hän oli nyt oppinut
tuntemaan henkilökohtaisella tasolla. Mikä oli hänen lyhyt ja ytimekäs esittelynsä
sisältö? Se voidaan tiivistää neljään asiaan:
“Tämä Mies on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.
Tämä Mies on ennen minua eli Hän on tullut taivaasta ja on iankaikkinen
olemukseltaan.
Tämä Mies kastaa Pyhällä Hengellä.
Tämä Mies on Jumalan Poika.”
Johannes olisi voinut jatkaa: “Niin hän ottaa pois myös minun syntini, jonka lain
valossa olen tullut näkemään niin käsittämättömän suureksi ja kadottavaksi. Vain
tämä Jeesus, synnitön, on se virheetön Uhrikaritsa, jonka kuolemassa vuotava
pyhä kallis veri kykenee puhdistamaan minun veriruskeat syntini. Mutta lisäksi
Hän on se ihmeellinen Kastaja, jonka kastevesi ei ole Jordanin vettä, vaan
elävää Pyhän Hengen vettä. Hän on se, joka antaa Pyhän Hengen, Jumalan
oman kolmannen Persoonan asumaan minun sydämeeni ja liittämään minut
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Jumalan iankaikkiseen elämään, katoamattomaan ja loppumattomaan yhteyteen
elävän Jumalan rakastavan sydämen kanssa. Vain tämä Jeesus kykenee tähän
kaikkeen. Vain Häneltä löytyy vastaus syylliselle ja elämän janossa kärsivälle
syntiselle. Hän puhdistaa ja Hän antaa Pyhässä Hengessä uuden elämän.”
Me, jotka olemme saaneet kohdata saman Vapahtajan, voimme yhtyä
Johanneksen esittelyyn ja sanoa: “Niin se on, Jeesus osti minutkin uhrillaan
vapaaksi syyllisyyden ja kuoleman taakasta, Hän se on, joka antoi Pyhän
Hengen sydämeeni ja uuden elämän, kun sain syntini anteeksi.”
Jeesus ja Hänen työnsä
Uskovan ihmisen tulee esitellä Jeesus niille, jotka eivät Herraa vielä tunne
samalla tavalla kuin Johannes Kastajakin. Toki sanamuodot voivat vaihdella,
mutta asiat ovat samat:
Jeesuksesta on kerrottava, kuka ja millainen Hän on alkuperältään ja sitten se,
mitä tuli tekemään tänne maan päälle.
Nasaretin Jeesus on aito ja täysi ihminen, mutta vailla syntiä. Ihmisenä Hän eli
siis täydellisessä yhteydessä Taivaalliseen Isään noudattaen 100%:sti Isän
tahtoa. Mutta samalla Hän on täydellinen Jumala, olemukseltaan yhtä Isän
kanssa. Siksi Hän on Jumalan Poika. Hän on eri persoona kuin Isä, mutta
olemukseltaan yhtä Isän kanssa ja Isässä. Hänen täytyi tulla ihmiseksi,
voidakseen sovittaa ihmiskunnan Isän kanssa. Mutta Hänen täytyi olla myös
Jumala voidakseen tuottaa meille iankaikkisen pelastuksen.
Jeesus tuli maailmaan sovittamaan maailman synnit. Vanhassa Testamentissa
papit teurastivat syntiuhriksi karitsan, joka sitten uhrattiin tulessa polttamassa.
Jeesus Kristus toimitti suurena Ylimmäisenä Pappina uhrin, mutta Hän itse toimi
myös uhrikaritsana. Hänet lyötiin Golgatan ristille ja Isän Jumalan pyhä viha
syntisiä kohtaan purettiin tähän Uhrikaritsaan, joka oli ottanut kantaakseen
jokaisen täällä olijan synnit ja koko maailman synnit. Jeesuksen kärsimys ristillä
oli Jumalan pyhyyden tulen polttamana olemista. Hän kärsi helvetin tuskat siellä,
jotta kenenkään Häneen turvautuvan ei tarvitsisi kokea mitään syntiensä
oikeudenmukaisesta rangaistuksesta. Jeesuksen uhri on täysin riittävä niin
menneisiin, nykyisiin kuin tuleviinkin synteihimme.
Mutta Jeesuksen pelastava työ ei rajoittunut vain Hänen sovitustyöhönsä ja
täydelliseen elämäänsä, joka luetaan jokaisen sellaisen ihmisen omaisuudeksi,
joka
jättää
itsensä
ylösnousseen
Herramme
käsiin.
Sovitettuaan
kokoihmiskunnan synnit Jeesus vuodatti Pyhän Hengen omiensa päälle. Hän
kastaa heitä Pyhällä Hengellä. He pääsevät Jeesuksen ylösnousemuselämästä
osallisiksi. Pyhä Henki tekee ihmisen osalliseksi kaikesta siitä, minkä Jeesus sai
aikaan kärsimällä puolestamme, nousemalla kuolleista ja astumalla taivaaseen.
Jeesus avasi meille tien Isän luokse ja Pyhä Henki kuljettaa meidät tätä tietä
perille asti.
Jeesuksen suuri halu oli saada kastaa omansa Pyhällä Hengellä. Vähän ennen
Golgatan tapahtumia Hän ilmaisi asian näin:
"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se
jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka ahtaalle
joudunkaan, ennen kuin se on täytetty! ” (Luuk. 12:19-50)
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Kun sitten helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin, opetuslapset saivat kokea
ihmeellisellä tavalla Jumalan läheisyyttä. He eivät voineet olla ylistämättä Häntä.
Pyhä Henki antoi uuden rohkeuden ja voiman todistaa Jeesuksen rististä ja
ylösnousemuksesta. Opetuslasten olemus ikään kuin alkoi säteillä Herran
läheisyyttä. Sitten Pyhän Hengen täyttämä Pietari saarnasi sellaisella uudella
voimalla, että ihmiset tulivat synnin tuntoon ja kyselivät, mitä heidän pitäisi tehdä
pelastuakseen. Pietarin vastaus kuului:
Pietari vastasi: "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen
Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen
lahjan. 39. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka
ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (Ap. t. 2:38-39)
Sinä päivänä 3000 henkeä kuulijoista pääsi pelastuksesta osalliseksi.
Johanneksen kaste ja kristillinen kaste
Tekstissämme Johannes Kastaja puhuu kahdenlaisesta kasteesta. Ensimmäinen
on Johanneksen vesikaste ja toinen on Jeesuksen Kristuksen itsensä suorittama
kaste Pyhällä Hengellä. Kristillinen kaste asetettiin vasta Jeesuksen
ylösnousemuksen jälkeen lähetyskäskyn antamisen yhteydessä siitä syystä, että
vasta Jeesuksen kärsiminen ja kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus antoivat
kristilliselle kasteelle sisällön. Vasta koko maailman synnin poisottamisen jälkeen
voitiin vuodattaa Pyhä Henki.
Epistolatekstimme kuvaa kristillisen kasteen sisältöä näin: ”Teidät on Kristuksen
kanssa haudattu kasteessa, jossa teidät on hänen kanssaan myös herätetty
uskon kautta, minkä vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista. Teidät, jotka
olitte kuolleet rikoksiinne ja turmeltuneen luontonne uudistumattomuuteen, hän
teki eläviksi Kristuksen kanssa, antaen meille anteeksi kaikki rikokset.” (Kol.
2:12-13)
Kristillinen kaste on siis hukuttamista ja ylösnousemista kuolleista. Vesi ei
kasteessa merkitse ensi sijassa puhdistautumista, syntinsä tunnustava saa
kasteessa kaiken anteeksi, vaan sitä että kastettava ikään kuin hukutetaan
veteen. Hän saa syntisyytensä vuoksi kuolemantuomion - niin itse asiassa
tuomion, joka ulottuu iankaikkisuuteen asti. Mutta tämän tuomion Jeesus kuolikin
kastettavan sijasta ja kastettavalle annetaan lahjaksi Kristuksen, Uhrikaritsan,
kärsimys ja kuolema ikään kuin kastettava itse olisi kuollut. Kristuksen kanssa
hänet haudataan ja Kristuksessa hänen koko syntisyytensä upotetaan Jumalan
anteeksiantamuksen pohjattomaan mereen.
Kastetun nouseminen vedestä elävänä kasteen jälkeen kuvaa Kristuksen
ylösnousemusta. Kasteessa Kristuksen ylösnousemuselämä lahjoitetaan
kastettavalle. Jeesuksen elämä tulee Hänen elämäkseen. “Nyt en enää elä
minä, vaan Kristus minussa”, niin kuin Paavali asiaa kuvaa. Tai edelleen:
”Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen,
on kastettu hänen kuolemaansa? 4. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan
haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. 5. Jos
kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me
olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. 6. Mehän tiedämme,
että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis
nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä.” (Room. 6:3-6)
Kun nyt Pyhä Henki tulee ihmisen sydämeen, Hänessä syntyy usko, joka ottaa
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koko kasteen ihmeellisen sisällön vastaan. Hän pääsee osalliseksi Jumalan
lapseudesta ja iankaikkisesta perinnöstä kirkkaudessa. Näin kristillinen kaste
sisältää sekä vesikasteen että Pyhän Hengen kasteen, jossa Jeesus antaa
uskon. Puhuessaan uudesti syntymästä Jeesus korosti, että ihmisen tulee
syntyä “vedestä ja Hengestä” voidakseen päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Kaste, niin vedestä kuin Hengestä, on Jumalan lahja. Se on Kristuksen
aikaansaama armon ihme, joka on tarkoitettu meidän pelastukseksemme. Siinä
Uhrikaritsan veri puhdistaa synnistä ja Pyhän Hengen lahja antaa uuden
elämän. Mutta muista myös, että vesikaste ilman uskoa, joka ottaa sen sisällön
vastaan, ei ole oleva Sinulle miksikään hyödyksi, vaikka siinä Sinua varten
tarjottu liitto pysyykin voimassa. Sinun on taivuttava parannukseen,
tunnustettava syntisi ja pyydettävä niitä Golgatan Uhrikaritsan veressä anteeksi,
jotta pysyisit kasteen armossa.
Ymmärtäminen ja usko
Kristillinen kaste, vedestä ja Hengestä, liittää ihmisen Jeesukseen Kristukseen,
uudestisynnyttää hänet, antaa hänelle vahvan vakuutuksen siitä, että
pelastusvarmuus lepää Jeesuksen valmiin työn varassa, vapauttaa hänet synnin
vallasta palvelemaan elävää Jumalaa, antaa hänelle tehtävän viedä sovituksen
sanaa kaikkeen maailmaan ja liittää hänet yhteen Kristuksen ruumiiseen
seurakuntaan.
Kasteen sisällön ja kastekäytännön suhteen kristikunnassa on monenlaisia
jakautumia, mutta kaste on yhteinen jokaisen pelastuneen ihmisen elämässä,
vaikka sen ymmärtämisessä olisimme kuinka alkutaipaleella. Ruokaa ei tee
ravitsevaksi se, että ymmärrämme sen koostumuksen täysin oikein, vaan se,
että se nautitaan. Kasteenkaan armo ei ole siinä kuinka paljon sen salaisuutta
ymmärrämme, vaan siinä, omistammeko ja otammeko vastaan Herran
Jeesuksen yhteyden, jonka kaste meille antaa.
Teemme kohtalokkaan erehdyksen, jos eristämme vesikasteen ja Pyhän Hengen
kasteen (Pyhän Hengen saaminen) toisistaan, vaikka ajallisesti ne saattavat olla
hyvinkin kaukana toisistaan. Toisen suuren erehdyksen teemme, jos panemme
Pyhän Hengen ajattelussamme sellaisiin kaavoihin, joille Raamattu ei anna
mitään oikeutusta. Kolmas suuri erehdys tapahtuu, kun kasteesta puhutaan
jollain tavalla Jeesuksesta erillisenä asiana, joko toimituksen tai ihmisen omana
toimenpiteenä. Kaste ilman henkilösuhdetta Jeesukseen Kristukseen ei ole
mikään kristillinen kaste.
Jeesuksen käsky kuuluu mennä tekemään kaikki kansat opetuslapsiksi
kastamalla heitä ja opettamalla heitä pitämään kaikki, minkä Jeesus käski
omiensa pitää. Kaste ei ole sivuasia, sillä muuten Jeesus ei olisi nimen omaan
käskenyt kastaa ihmisiä Pyhän Kolminaisuuden nimeen eli Pyhän
Kolminaisuuden koko olemuksen rikkauden yhteyteen. Kaste tarvitaan
pelastumiseen.
Rouva Fukuin kaste
Lähetystyössä Japanissa kasteen merkitys on erityisen voimakkaasti esillä. Tästä
erinomaisena esimerkkinä haluaisin lopuksi jakaa kanssanne tapahtuman vuoden 1996
joulukuun alkupäiviltä:
Edessäni kotonamme istui 30 kg:n painoiseksi laihtunut 43 vuotias japanilainen rouva
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Fusayo Fukui. Hänessä oli todettu alkuvuodesta keuhko- ja ruokatorven syöpä ja nyt hän
ei enää ole kahteen kuukauteen kyennyt syömään mitään. Viikko Suomessa kotonamme,
käsittämättömän vahvalla tahdonvoimalla tehty unelmien ulkomaanmatkalla oli
takanapäin. Nyt hän oli tyttärensä ja poikansa saattelemana lähdössä takaisin Japaniin,
mistä hän viimeisillä voimillaan ja voimakkaiden kipulääkkeiden varassa oli halunnut
tulla inhimillisesti katsottuna viimeiselle matkalleen. Kysyin, häneltä miltä matka oli
tuntunut. Vaikka kävelyyn ei enää riittänyt voimia, hänen vastauksensa kuului:
“Tätä varten ovat olleet viimeiset 12 vuotta elämässäni!” Sitten hän viittasi edellisen
illan juhlaan, jossa hänet pyhässä kasteessa liitettiin Jeesuksen kärsimisen, kuolemaan ja
ylösnousemiseen. Hän tiesi, että aika taivaallisten juhlien alkaa on pian hänellä käsissä.
Juttelimme paljon taivaan ihanuudesta, siitä Jumalan vanhurskauden valtakunnasta,
missä saamme katsella kasvoista kasvoihin Jeesusta Kristusta.
Aika astua sisälle taivasten valtakuntaan tuli rouva Fukuin kohdalle kaksi viikkoa
myöhemmin 18. joulukuuta. Mutta hän oli myös tehnyt valmistelunsa sitä varten.
Jumalan valtakunnan lähestyminen hänen elämäänsä alkoi oikeastaan jo noin 20 vuotta
aikaisemmin. Silloin hän ensi kertaa elämässään törmäsi kristittyihin. Nuorena
sairaanhoitajana Ananin Keskussairaalassa hän joutui näkemään ilmiön, joka tuntui
hänestä uskomattomalta. Ananin Luterilaisen seurakunnan rouva Okahisan 38 vuotias
mies oli juuri kuollut syöpään. Normaalisti kuolemantapauksen yhteydessä omaiset
itkevät vainajan ympärillä, mutta siinä potilashuoneessa vainajan ympärillä veisattiin
kiitosvirsiä vielä toista tuntia potilaan poisnukkumisen jälkeenkin. Leskikin näytti
käsittämättömän onnelliselta, sillä hänen miehensä oli vasta viikkoa aikaisemmin
löytänyt elävän uskon Jeesukseen, saanut syntinsä anteeksi ja levon sydämelleen.
Sairaanhoitajatar Fukui ei voinut olla näkemättä sitä suurta eroa, mikä oli uskovan
kristityn ja buddhalaisen ajallisen kuoleman välillä.
Seuraavan kerran rouva Fukui törmäsi kristittyihin 8 vuotta myöhemmin, kun hän joutui
hoitamaan meidän perheemme toista poikaa leikkauksen aikana. Vaimoni oli
japanilaiseen tapaan kaiken aikaa pikku potilaan vierellä ja sai monta tilaisuutta jutella
tämän silloin jo kolmen lapsen äidin, rouva Fukuin kanssa. Noista muutamista päivistä
kehkeytyi luja ystävyys hänen perheensä ja meidän lähettiperheemme välille. Rouva
Fukui alkoi ensin käydä ruokapiirissä kotonamme ja sitten kun hänen neljäs, nyt 10
vuotias, lapsensa syntyi, hänelle tuli tilaisuus alkaa käydä kirkossa säännöllisemminkin.
Sanan nälkä kasvoi ja kasvoi. Usein hän saattoi yötöistä päästyään käydä hakemansa
vauvan kotoa ja tulla suoraan kirkolle opiskelemaan Jumalan sanaa. Väsymys ei ollut
este, kun sydän janosi Elämän Leipää.
Noihin aikoihin hän alkoi ymmärtää, mistä synnissä on kysymys ja monituisesti ripissä
kertoi sydämensä taakat ja sai kuulla evankeliumin sanan: “Jeesuksen Golgatan ristillä
vuodatetun uhriveren tähden ja Hänen ylösnousemisensa tähden saat kaikki syntisi
anteeksi.” Parannuksessa hän kääntyi näin Herran puoleen ja sai omistaa Jumalan
rauhan. Usko Jeesukseen syntyi hänen sydämeensä.
Hänen isänsä, erään japanilaisen uususkonnon innokas kannattaja ja paikallinen
kirjallisuuden levittäjä samoin kuin hänen veljensä näkivät rouva Fukuissa tapahtuneen
muutoksen ja alkoivat käydä kirkolla edellinen juttelemassa ja jälkimmäinen
opiskelemassa englannin kieltä ja Raamattua. Rouva Fukuin mieskin kiinnostui asioista
ja kävi jonkin aikaa erittäin innokkaasti kirkossa Raamattu-opetuksessa.
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Mutta Sielujen murhaaja ei ole valmis liian helpolla luopumaan seuraajistaan. Hänelle
tuli kiire. Mies saatiin ensin pelästymään omaa uskonnollista innostumistaan ja sen
mahdollisia kielteisiä vaikutuksia työpaikalla. Niin kirkossa käynti sai jäädä. Isä taas sai
tyttärensä käymään oman uskontonsa vaikutusvaltaisen opettajan puheille, joka neuvoi
häntä: “Kristityt ja me Oomoto-uskonnon palvelijat uskomme samaan Jumalaan. Voit
aivan rauhassa uskoa Jeesukseen, mekin kunnioitamme Häntä, mutta älä nyt kuitenkaan
kristillistä kastetta ota. Se ei ole tarpeen, uskosi Jumalaan riittää.” Rouva ei halunnut
nousta isänsä ja miehensä tahtoa vastaan ja niin jo pitkälle suunniteltu kaste jäi joksikin
aikaa häneltä saamatta. Mutta usko Jeesukseen ei hänen sydämestään sammunut.
Helmikuussa 1996 saimme puhelun Japanista. Kirkkaalla ja valoisalla äänellä rouva
Fukui kertoi, että hänessä oli todettu pitkälle kehittynyt syöpä, joka hoitamattomana
johtaisi kuukaudessa kuolemaan. Vaimoni lähti siltä istumalta hankkimaan lentoliput
Japaniin ja lähti häntä kuukauden päiviksi hoitamaan.
Alussa koko perhe oli niin shokissa kuulemastaan, että itki ja valitti hänen ympärillään.
Itse asiassa sairaan rouvan tehtävänä oli lohduttaa perheen jäseniä kertomalla millaiseen
ihanaan taivaalliseen valtakuntaan hän pian pääsisi. Solumyrkyt tehosivat sen verran, että
vaikka pariin kuukauteen mikään ruoka ei enää ole päässyt vatsaan ja vaikka kivut
alkoivat lyödä kaikkialle kehoon, hän päätti vielä viimeisillä voimillaan kipulääkkeiden
varassa toteuttaa unelmansa päästä käymään Suomessa.
Kysyin häneltä kastetta edeltäneenä iltana:
“Tiedätkö minkä lahjan haluaisin Sinulle antaa?”
Hän vastasi:
“Kyllä tiedän, olen tiennyt sen jo 10 vuotta. Sinä haluaisit kastaa minut.” Seuraavana
päivänä hän sanoi:
“Voisinko minä ihan tällaisenani saada kasteen?”
Kun tiesin hänen vilpittömän parannuksen tekemisensä ja aidon uskonsa Jeesukseen,
vastasin:
“Juuri sellaisenasi saat käydä Jumalan armoliittoon.”
Niin sitten muutamien entisten japaninlähettien ja hänen tyttärensä ja poikansa
todistaessa rouva Fukui saatiin liittää Jumalan seurakuntaan ja kasteessa luvattujen
kaikkien ihmeellisten aarteiden omistajaksi. Jumalan valtakunta ei vain tullut lähelle,
vaan parannuksen tehneen ja evankeliumin uskoneen väsyneen vaeltajan sydämeen asti.
Vaikka hän tiesikin, ettei enää eläisi jouluun asti, ennen paluumatkalle lähtöä hän totesi:
“Nyt tuntuu siltä, että tänä jouluna voisin todella iloita ja juhlia.”
Hän sai kasteen armon ja pääsyn ikuiseen jouluun.
Tunnetko Sinä Messiaan?
Herra kysyy Sinulta tänään: “Tunnetko Sinä minut jo Uhrikaritsana ja Pyhän
Hengen Antajana?” Jos tunnet, kiitä ja esittele Jeesusta muillekin. Ellet vielä ole
omistanut kastetta elämäsi suureksi aarteeksi, Herra pyytää päästä luoksesi
tänään. Käänny Hänen puoleensa ja pyydä, että Hän puhdistasi syntisi ja
täyttäisi sydämesi omalla Hengellään!

6

