JUMALAN KIRKKAUS KRISTUKSESSA
Joh. 1:16-18
14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Me katselimme hänen
kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin
ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän
oli täynnä armoa ja totuutta.
15. Johannes todisti hänestä ja huusi:
"Tämä on se, josta minä sanoin: se,
joka tulee minun jäljessäni, on minua
edellä, sillä hän oli olemassa ennen
minua."

16. Hänen täyteydestään me kaikki
olemme saaneet osamme ja armoa
armon lisäksi,
17. sillä laki on annettu Mooseksen
kautta, armo ja totuus ovat tulleet
Jeesuksen Kristuksen kautta.
18. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan
nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on
Isän rinnalla (helmassa), on hänet
ilmoittanut.

Jumalan ilmoitus
Tiedätkö Sinä, millainen on Jumala? Tiedätkö, mitä Jumala ajattelee Sinusta? Mistä tiedät, että ajattelet asioista oikein? Mitä Jumala ajattelee Sinusta? Ovatko elämäsi asiat oikeissa suhteissa toisiinsa ja oikeassa tärkeysjärjestyksessä? Miten voisit päästä tuntemaan Jumalaa paremmin kuin tähän asti? Mistä voi löytää tien Jumalan yhteyteen?
Näistä ja monista muista asioista on kysymys, kun käytetään kristillistä ilmaisua "Jumalan ilmoitus". Jumala ei ole jättänyt meitä näissä asioissa
itsemme ja oman viisautemme varaan, vaan on ilmoittanut meille itsensä,
oman kirkkautensa Jeesuksessa Kristuksessa.
"Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen
suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan,
jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on
luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen Majesteetin oikealle puolelle." (Hepr. 1:1-3)
Riippuvuus Jumalasta
Moni ihminen ajattelee, että hän on kyllä monella tavalla heikko. Tunteet ailahtelevat sinne tänne ja tahto on niin taipuvainen pahaan. Kiusaukset ovat
monet ja vievät niin helposti mukanaan. Mutta ei hänen ymmärryksessään
ole mitään vikaa. Kyllä hän tietää mikä on oikein ja väärin. Luonnossa liikkuessaan hän tajuaa myös oikein hyvin, että kaiken taustalla on suuri luoja
Jumala. Hänen ajattelussaan ei nyt ole kerta kaikkiaan mitään vikaa. Kunhan hän vain saisi jostain lisää voimaa, hän kykenisi oikeastaan elämään
ihan hyvää ja onnellista elämää.
Raamatun mukaan asia ei kuitenkaan ole läheskään niin yksinkertainen.
Jumala, joka on luonut jokaisen meistä oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, on antanut meille järjen valon, omantunnon ja tietoa itsestään
luomisteoissaan, historian vaiheissa ja omissa henkilökohtaisissa kohtaloissamme. Jumala on kuin kaiken aikaa puhaltamassa meidän selkämme
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takana. Jumala on asettanut jokaiseen ihmiseen myös uskonnollisen kaipauksen, elämän janon, iankaikkisuus kaipuun. Mutta ihmistä ei ole koskaan tarkoitettu elämään riippumattomana Jumalasta.
Ihmisen tahto voi toimia oikein vain silloin, kun se sitoutuu Jumalan tahtoon. Siitä on kysymys kun, rukoilemme ”Isä, tapahtukoon Sinun tahtosi”.
Ihmisen tunteet voi täyttää taivaallinen ilo ja iankaikkinen rauha, vain silloin,
kun hänen turvanaan on hänen puolellaan seisova kaikkivaltias Jumala.
Siitä on kysymys, kun rukoilemme ”Isä anna meille anteeksi, niin kuin
mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet”.
Ei edes ennen syntiinlankeemusta ihminen kyennyt ajattelemaan asioista
oikein muuten kuin siten, että hän otti vastaan ja kuunteli, mitä Jumala
hänelle puhui. Ihminen sai toki tehtävän hankkia tietoa tutkimalla Jumalan
luomia eläimiä, kasveja ja laajemminkin luomakuntaa. Mutta pienellä ja
rajallisella ihmisellä ei ollut silloinkaan mahdollisuutta suhteuttaa tietojaan
oikein muuten kuin riippuvuudessa Jumalan täydelliseen tietoon.
Kokonaan langennut ihminen
Syntiinlankeemuksessa ihminen turmeltui läpeensä. Ei vain hänen tahtonsa kääntynyt pahaan ja tunteensa pelkoon ja epätoivoon, vaan myös hänen järkensä pimentyi.
Luonnollisin tiedonhankinnan keinoin ihmisen on pakko myöntää: "Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää." Ja syy on ilmeinen: "Tieto ja informaatiotulvan
edessä kipuileva ihminen ei tänään ymmärrä, mikä tieto on tärkeää ja mikä
ei, mikä on totta ja mikä ei." Mutta ihmisen kyky tuntea Jumala turmeltui
täysin. Sielunvihollinen, joka valheellisesti lupasi jumalallista tietoa, sai ihmisen harhakuviensa ja pimeyden valtaan. Synti ja syyllisyys väänsivät rakastavan Jumalan kuvan pelottavan tyrannin ja hirmuhallitsijan hahmoksi.
Syntinsä sokaisema ihminen lähti Jumalaa pakoon eikä suinkaan etsimään
Häneltä apua.
Tietoisuuden muutoksen harha
Tänä päivänä monenkirjava uususkonnollisuus vetoaa ihmisiin puhumalla
uudesta korkeammasta tietoisuudesta, johon ihmisen olisi mahdollista
päästä mietiskelemällä ja kokemalla vapauttavia elämyksiä itsessään asuvien mahdollisuuksien ja voimien alkaessa purkautua esiin. Näin tehdessään ihminen itse asiassa epäsuorasti tunnustaa oman pimeytensä, vaikka
lähteekin siihen etsimään apua yhä suuremmasta pimeydestä. Jeesus sanoi: "Jos teidän valonne on pimeyttä, niin kuinka suuri onkaan pimeys!"
Idän uskonnolliset kokemukset ovat kyllä todellisia, mutta ne sitovat ihmisen valheen ja sielunvihollisen verkkoon. Joudutaan entistä suuremman
synkeyden yöhön, vaikka aluksi näyttäisikin löytyvän mielenkiintoista ja vetoavaa uutta. Järkyttävän pelottavia voivat olla hindujen ja buddhalaisten
kokemukset transsitiloissaan, joihin he pääsevät mm joogan keinoin. He
saattavat kyllä nähdä merkillisiä taivaallisia olentoja, mutta hyvin usein heitä vastaan tulee hirvittäviä ja pelottavia olentoja. Tarvittaessa valkeuden
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enkelin hahmoon pukeutuva Sielunvihollinen ja pahat henget pääsevät vaikuttamaan heidän sisimpäänsä. Jumalasta erossa vaeltavan, mutta uskonnollisuutensa tosissaan ottavan ihmisen tie on suurinta mahdollista pimeyttä. Synnin syvin olemus kun on uskonnollinen turvautuminen valheeseen.
Yleinen ilmoitus ei riitä
Vaikka ihminen ei lähtisikään etsimään oman sielunsa syövereistä jumaluutta, niin hän ei silti voi luonnosta ja omastatunnostaan käsin saada oikeaa kuvaa elävästä Jumalasta. Hän voi kyllä oikein tunnustaa sen, että
Jumala on suuri, ääretön, koko maailmankaikkeuden täyttävä Luoja. Hän
saattaa tunnustaa myös omantuntonsa vaatimuksen oikeasta ja väärästä
jopa siihen asti, että hän haluaa elää ns. omantunnon ihmisenä. Hän ei halua rikkoa lakia eikä aiheuttaa toisille ihmisille harmia. Hän haluaa tehdä
työnsä hyvin ja säilyttää hyvät ihmissuhteet.
Mutta luonnon keskellä ei syntinen ihminen voi nähdä Jumalan olemusta
totuutena ja rakkautena. Tietysti voidaan puhua tunteenomaisesti maan
huolenpidosta ja auringon lämmittävästä rakkaudesta, mutta Jumalan totuuden ja armon tuntemiseen se ei riitä. Kun syyrialainen äiti piti sylissään
kranaatinsirpaleen surmaamaa pienokaistaan, ilta-auringon lempeät säteet
lämmittivät lapsen kelmeää ihoa. Aurinko ei poista synnin kauhistuttavaa
todellisuutta, kuoleman valtaa eikä pimeyden valtojen riehuntaa. Auringon
paisteesta ei löytynyt armoa.
Vääristynyt jumalakuva
Monen kristillistä opetustakin saaneen käsitys Jumalasta ja Jeesuksesta
saattaa olla hyvinkin vääristynyt. Luonnon ja ihmiskunnan julmuuksien keskellä nähdään kaksi jumalaa: Toinen on julma ja säälimätön piiskuri jumala,
ja niin kuin usein väärin sanotaan Mooseksen Jumala. Toinen taas on rakastava Jeesus, joka ei kuitenkaan tunnu oikein pärjäävän julmalle jumalalle. Jeesus on kuitenkin sillä tavalla rakastava jumala, että häneltä saa lohdutusta ja ymmärrystä ahdistusten keskellä, vaikka ei hän kykenekään julmaa todellisuutta toiseksi muuttamaan. Tällainen sokaistuneen järjen ja pimentyneen sydämen kristillisyys tekee Jumalan irvikuvaksi. Jeesus on samaa olemusta Isän kanssa. Isällä on suunnaton rakkaus luotujaan kohtaan
ja Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä myös toteuttaa pelastustahtonsa.
Jumalan valtakunta on tullut
Synnin ja kuoleman ja pimeyden vallan keskelle tuli armon ja totuuden valtakunta, kun sen kuningas Herra Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan. Jumala oli kyllä jo Vanhan Liiton aikana Mooseksen kautta antanut lain. Jumala oli osoittanut, että Hän ei ole jättänyt luomaansa, mutta synnissään
Jumalasta eroon juossutta ihmistä yksin. Jumala oli Mooseksen kautta vienyt kansan orjuudesta erämaavaelluksen kautta luvatun maan vapauteen.
Jumala oli kulkenut kansansa kanssa, Jumala oli ilmestynyt ilmestysmajassa. Hänen kirkkauden pilvensä, joka oli päivisin varjostanut kansaa auringon helteeltä ja öisin valaissut leirin kirkkaudellaan oli kulkenut heidän
kanssaan. Jumala oli puhunut ja osoittanut, että Hänellä on rakastava sy3

dän. Jumala oli antanut myös oman lakinsa, jotta Hänen kansansa olisi
kyennyt sen valossa ajattelemaan ja toimimaan oikein.
Mooseksen kautta saatu laki oli siis armoa eikä suinkaan armon vastakohta, niin kuin usein on annettu ymmärtää. Mutta Mooseksen kautta saatu armon ja totuuden valo oli vasta sen kuva, joka oli tuleva Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksessa Kristuksessa vasta ihmiset voivat nähdä Jumalan
kirkkauden. Jeesuksessa Kristuksessa armo ja totuus tulevat koko täyteydessään.
Mooseksen lakia ei koskaan tarkoitettu pelastustieksi. Sehän annettiin
vasta vuosisatoja sen jälkeen, kun Aabrahamille osoitettiin pelastustie
uskoon perustuvassa vanhurskaaksi lukemisessa. Mooseksen lain tehtävä
on osoittamalla yksityiskohtaisessa elämässämme tekemämme synnit ja
niiden taustalla olevan syvän syntisen luontomme. Kun ihminen suostuu
Jumalan Mooseksen kautta antaman lain tuomittavaksi, hänelle ei jää
mitään muuta vaihtoehtoa, kuin paeta Kristuksen luokse saamaan pelastus
yksin armosta uskon kautta.
Jeesuksessa Kristuksessa annettu totuus ja armo eivät ole ristiriidassa
Mooseksen lain kanssa. Mooseksen lain ydin ”Rakasta Jumalaa yli kaiken
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” on ilmoitusta Jumalalta. Meidän on
nähtävä Kristuksessa annettu armo ja totuus nimen omaan Moosekselle
ilmoitetun Jumalan lain valossa. Jeesuksen täydellinen lainkuuliaisuus
luetaan meille, ikään kuin olisimme itse eläneet niin kuin Jeesus.
Jeesukselle taas luettiin lain mukainen tuomio meidän synneistämme ja
Hän kärsi sen loppuun asti Golgatan ristillä Isän hylkäämänä pyhän tulen
polttaessa Häntä. (VT:n syntiuhri poltettiin kuvana Jeesuksen ristin
kärsimyksestä ja toisaalta myös kadotuksen luonteesta Jumalan pyhänä
tulena.)
Mooseksen lakia ja Jeesuksessa olevaa armoa ja totuutta ei pidä asettaa
vastakohdikseen. Pelastus tapahtui lain mukaisesti, mutta nyt emme enää
ole lain alla. Olemme Jeesuksessa päässeet armon alle.
Sana tuli lihaksi
"Alussa oli Sana. Sana tuli lihaksi. Sana oli Jumalan luona, ja asui meidän
keskellämme. Sana oli Jumala. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet."
(Joh. 1:1,14,18)
Jumala, joka on ääretön ja siksi myös luonnollisen silmän tavoittamattomissa, tuli ihmiseksi. Jeesus on todellinen ihminen kiusauksineen ja kärsimyksessään, mutta samalla myös todellinen Jumala kaikkiviisaudessaan ja
kaikkivallassaan. Katselemalla Jeesusta Raamatun lehdiltä saamme nähdä
Jumalan kirkkauden ilman, että silmämme sokaistuvat. Voimme nähdä, että
Hän oli Isän helmassa ilmaistessaan meille Jumalan kirkkauden. Jumalan
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äärettömyys jää meiltä tavoittamatta, vaikka saamme siihen turvautua.
Mutta Jumalan Isän sydän, Jumalan helma, Jumalan syli, Jumalan sydämen armo ja totuus, loistavat Jeesuksessa Kristuksessa sellaisen sydämeen, joka ei sulje sydämensä silmiä Hänen kirkkaudeltaan.
Ilmoitus löytää sydämen
Jumalan kirkkauden ilmoitus Kristuksessa on niin ihmeellistä, että se kulkee myös rikkinäisen ja turmeltuneen vastaanottajan sydämeen asti. Jumala saa meidän rikkinäisen vastaanottimemmekin kuulemaan Hänen armonsa ja totuutensa Jeesuksessa. Mutta et voi päästä pysyvään valoon muuten kuin suostumalla valaistavaksi. Jumala on valo. Jumalan yleinen ilmoitus voidaan tukahduttaa. Niin voidaan myös Jumalan erityinen ilmoitus Jeesuksessa Kristuksessa. Et voi välttää sitä, että Jumala saa sen omaan tuntoosi asti, mutta olet vastuussa siitä, saako Kristuksen kirkkaus valaista Sinua.
Armo ja totuus
Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Hän on niin täynnä ja niin rikas, että
Hänen yhteydessään eläminen on kuin virrassa elämistä. Virran vesi on
aina uutta, ei koskaan samaa entistä. Kristuksen armoa saadaan armon lisäksi, armon päälle. Hänen täyteytensä on iankaikkisesti virtaava elämän
veden virta.
Jeesuksen armo ja totuus eivät ole koskaan ristiriidassa keskenään. Jeesuksen anteeksiantamus perustuu vanhurskauteen ja totuuteen. Anteeksi
saamisessa ei ole mitään bluffia, ei sormien läpi katsomista eikä vääryyttä
ketään kohtaan.
Mistä syy anteeksiantamukseen
Näytin yläasteen oppitunnilla kuvaa japanilaisista, jotka puhdistivat temppeliään päästäkseen sydämelleen kertyneestä synnin pölystä eli syyllisyydestä vapaaksi. Kysyin sitten, mitä oppilaat tekevät, jos he ovat rikkoneet toista
ihmistä vastaan ja haluaisivat saada vapautuksen syyttävästä omasta tunnosta. He vastasivat:
"Pyydämme anteeksi."
Kysyin sitten:
"Eivätkö sitten japanilaiset osaa pyytää toisiltaan anteeksi, kun heidän täytyy vielä yrittää itse puhdistautua syyllisyydestään?"
Kyllä toki japanilaiset osaavat pyytää siinä anteeksi toisiltaan kuin suomalaisetkin.
"Mutta entäs jos sinä esimerkiksi suutuspäissäsi täräytät toista nyrkillä niin,
että hän kaatuu, lyö päänsä ja halvaantuu loppu iäkseen? Onko Sinulla sen
jälkeen jokin peruste tai syy sille, että toinen antaa sinulle anteeksi, kun sitä
pyydät?"
Entä jos toinen sanoo:
"Annan anteeksi sitten vasta, kun olet ensin palauttanut terveyteni?" Japanilaiset eivät tunne mitään syytä anteeksi saamiseen.
Mutta Jeesuksessa Kristuksessa ilmestyi Jumalan armo ja totuus. Jeesuk5

sessa Jumala itse otti kantaakseen meidän syyllisyytemme ja syntimme
tuomion. Jumalan Isän rakkaus loisti Golgatalla, kun Jeesus säästääkseen
meidät rangaistuksesta kantoi tuomiomme viimeiseen loppuun asti. Jeesus
tuli Sovittajaksemme. Jumala ei vain halua vaan myös kykenee antamaan
syntinsä tunnustaville anteeksi, koska Jeesuksen sijaisuhrissa on syy ja
peruste anteeksiantamukseemme. Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa on myös syy siihen, että vääryyttä kärsinyt voi antaa anteeksi.
Tulee päivä, jona kaikki synnin tähden särjetty ja tuhottu tehdään uudeksi.
Jeesus voitti kuoleman ja pimeyden vallat. Kuoleman valtikka on murrettu,
siksi täällä ajassa ei kukaan voi aiheuttaa toiselle mitään sellaista pahaa,
ettei Jeesuksen ylösnousemusvoima kykene sitä lopullisesti korjaamaan.
Kuolemaan tuomittu vanki
Miten sitten Jeesuksessa oleva armon ja totuuden kirkkaus vaikuttaa tänään ihmiselämään. Riittäköön siitä esimerkki joidenkin vuosien takaa Japanista. Nagoyan
suurkaupungissa toimivan erään kirkon pastori Keton rouva oli jo vuosia toiminut
vankilatyössä. Hän vierailee useissa vankiloissa ja julistaa evankeliumia yhdessä
miehensä kanssa. Hänen erityisenä huolen aiheenaan ovat kuolemaan tuomitut
vangit. Japanissahan kuolemantuomio on yhä voimassa ja se pannaan myös toimeen niiden kohdalla, jotka ovat tehneet kaksi tai useampia murhia. Kuolemantuomionsa toimeenpanoa vangit joutuvat odottamaan keskimäärin kolme-neljä vuotta.
Näitä vankeja ei lähiomaisten lisäksi kukaan ulkopuolinen saa tavata, eivät myöskään vankilalähetit. Oikeudenkäynnit ovat kyllä julkisia.
Siksi kun rouva Keto sai tietää erään 24 -vuotiaan miehen kuolemantuomiosta, hän
alkoi rukoilla ja kysellä, miten evankeliumi Jeesuksesta voitaisiin hänelle viestittää. Rakkaus keksii keinon. Näille vangeille on mahdollista lähettää kirjeitä, jotka
tietenkin sensuroituina toimitetaan perille. Rouva Keto lähetti tälle kahden ihmisen
murhasta tuomitulle miehelle kirjeen ja kertoi siinä, miten Jeesus oli Golgatan ristillä kantanut hänenkin murhiensa iankaikkisen rangaistuksen. Pyytämällä armoa
Jeesus antaisi sen hänelle eikä hän joutuisi kadotukseen.
Pian tuli vastaus, jossa vanki kiitti kirjeestä, mutta jatkoi sitten:
"Teidän on turha minulle kirjoitella. Olen toivoton tapaus. En odota mitään muuta
niin hartaasti kuin sitä, että minut hirtettäisiin (mikä on tapa, jolla kuolemantuomio
Japanissa toteutetaan), sillä se on minulle oikein. Olen tehnyt niin suunnattoman
väärin, kun murhasin tyttöystäväni ja hänen kanssaan minut eräässä hotellissa pettäneen miehen. Joka yö herään siihen kauheaan painajaiseen, jossa käyn tuon hirveän illan tapahtumia läpi uudestaan ja uudestaan."
Mutta rouva Keto tiesi paremmin. Siksi hän ei lakannut kirjoittamasta. Hän lähetti
miehelle Uuden Testamentin ja kehotti häntä lukemaan siitä, miten Jeesus ristiinnaulittiin ja miten hänen vierellään riippui kaksi muutakin. Jeesus antoi toiselle katuvalle rikolliselle synnit anteeksi ja pääsyn taivaalliseen valtakuntaansa. Jeesus
teki niin, koska Hän kantoi Jumalan totuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatiman
kadotustuomion hänen sijastaan Golgatan tuskissa Isän hylkäämänä.
Mies alkoi lueskella Uutta Testamenttia. Eräänä päivänä hän polvistui vuoteensa
viereen avoimen Raamatun eteen ja pyysi armoa. Silloin tapahtui ihme. Jumalan
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Pyhä Henki laskeutui hänen sydämeensä. Hän tajusi, että Jeesuksen uhri riittää hänenkin syntiensä sovitukseksi. Hän tajusi, että ylösnoussut Jeesus tulisi herättämään hänen murhaamansakin uuteen elämään. Hän tajusi, että Sielunvihollinen oli
pitänyt häntä synnin ja epätoivon kahleissa, mutta nyt Jeesuksen armo ja totuus tekivät hänet vapaaksi. Sanoin kuvaamaton jumalan rauha laskeutui hänen sydämeensä. Hän hypähti pystyyn ja huusi:
"Olen saanut anteeksi!"
Hän olisi lähtenyt juoksemaan ja kertomaan siitä kaikille, mutta sellin ovi pysyi
kiinni. Mutta pian hänkin keksi keinon. Hänkin voisi kirjoittaa kirjeitä. Ja niin hän
alkoi kirjoitella muille kuolemaan tuomituille vangeille. Ennenkuin hänen kuolemantuomionsa pantiin toimeen kaksitoista muutakin kuolemaantuomittua oli saanut kohdata Vapahtajan ja saanut kokea pelastuksen synnin syyllisyydestä ja vallasta.
Tuli sitten se päivä, jona hänen kuolemantuomionsa pantiin toimeen. Kuolemaantuomittu saa tietää teloituspäivänsä siitä, että hänelle tuodaan poikkeuksellisen
hyvä aamiainen. Kello 10 sinä aamuna tuomio pannaan toimeen. Mies nautti hyvällä ruokahalulla aterian. Kun kello läheni kymmentä ja hänet vietiin sellistä hän
esitti viimeiset pyyntönsä:
"Sallikaa minun avoimin silmin siirtyä katselemaan ihanaa Vapahtajaani. Kertokaa
sitten myös rouva Ketolle, miten täältä nukuin pois Herran luo." Sitten hän polvistui ja rukoili:
"Kiitos Vapahtaja, että armahdit minut murhamiehen. Kiitos, että saan tänään tulla
Sinun luoksesi taivaalliseen kirkkauteen. Kiitos, kun panit rouva Keton kertomaan
Sinun armostasi minulle suurelle syntiselle. Kiitos Jeesus armosi suuruudesta. Aamen."
Sitten hän alkoi laulaa ylistysvirttä Herralle ja sen aikana hänen maallinen matkansa päättyi Sapporon keskusvankilassa.
Jeesus kutsuu Sinua
Jeesus Kristus on tänään täynnä armoa ja totuutta. Kun tulet totuuden synneistäsi tunnustaen Hänen eteensä ja pyydät armoa, Hän antaa anteeksi
oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa tähden. Saat kaikki anteeksi ja
saat yhteisen elämän Hänen kanssaan. Oli syntisi minkä niminen tahansa,
Hänen uhrinsa Sinun edestäsi riittää. Hänen luonaan näet sitten myös millainen on Taivaallisen Isän sydän sinua kohtaan. Jeesus kutsuu Sinua tänään!
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