Evankeliumi tie taivaaseen
Mark. 1:1-13
1. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan,
evankeliumin alku.
2. Profeetta Jesajan kirjassa on kirjoitettu:
"Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi; hän valmistaa sinulle tien.
3. Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle
tasaisiksi!'"
4. Niin Johannes Kastaja tuli ja saarnasi
erämaassa parannuksen kastetta syntien
anteeksi saamiseksi.
5. Koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset tulivat hänen luokseen, ja hän kastoi
heidät Jordan-virrassa, kun he tunnustivat
syntinsä.
6. Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hän söi
heinäsirkkoja ja luonnonhunajaa.

7. Hän julisti: "Minun jälkeeni tulee minua
väkevämpi, jonka kengännauhaakaan minä
en kelpaa maahan kumartuneena avaamaan.
8. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta
hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä."
9. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.
10. Heti vedestä noustessaan Jeesus näki
taivasten aukeavan ja Hengen laskeutuvan
hänen päälleen kuin kyyhkynen.
11. Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun
rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt."
12. Heti sen jälkeen Henki ajoi Jeesuksen
autiomaahan.
13. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän oli villieläinten parissa, ja enkelit palvelivat häntä.

Mihin haluan päästä?
Kaikkien kuoleman eteen pysähtyvien ihmisten kysymys on: ”Mitä tämän jälkeen?”
Toki moni viimeiseen asti yrittää tukahduttaa tuon kysymyksen mielestään vakuuttelemalle itselleen, että kaikki nyt vaan loppuu. Kysymyksen torjunnan taustalla on ihmisen omatunto, joka syyttää häntä kuluneen elämän aikana tehdyistä synneistä ja
laiminlyönneistä. Keskiverto japanilaiselta kysyttäessä, minne hän haluaisi kuoltuaan päästä, vastaus kuuluu: ”Sinne missä on äiti.” Vastaus kertoo ihmisen syvästä
rakkauden kaipuusta ja toiveesta, että vihdoin kuoleman jälkeen se voisi toteutua.
Uskovan kristityn vastaus on: ”Halua päästä Jeesuksen luo taivaaseen.” Hän perustaa vastauksensa siihen, mitä Jeesus itse sanoi:
”Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen
valmistamaan teille sijaa? Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” (Joh. 14:2-3)
Taivaan koti
Evankeliumi kertoo sen tien, jonka Jeesus itse rakensi päästäksemme osalliseksi
tuosta taivaallisesta kodista yhdessä Hänen kanssaan. Ennen kuin katsomme, mitä
evankeliumi tarkoittaa, viivähdämme vähän katsomaan, millainen on taivas, uskonvaelluksemme päämäärä. Raamattu avaa sitä useassa eri paikassa.
Taivas on luotu paikka mutta vapaa ajan ja paikan rajoituksista. Silti se on erittäin
konkreettinen luonteeltaan aivan niin kuin Jeesuksen ylösnousemusruumiskin. Nykyisen luodun ja taivaallisen luodun suhdetta Paavali kuvaa:
Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen
ruumis, niin on myös hengellinen. ( 1. Kor. 15:42-44)
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Uusi taivas ja uusi maa ovat siis jotenkin samaan tapaan suhteessa vanhaan syntiin
lankeemusta edeltäneeseen luomakuntaan kuin Jeesuksen ajallinen ruumis Hänen
ylösnousemusruumiiseensa. Sen keskuksessa on taivaasta alas laskeutunut uusi
Jerusalem, jossa pelastettujen ihmisten ja Jumalan asumus yhtyvät toisiinsa. Uusi
maa ja uusi taivas ovat iankaikkiset, ne on valmistettu pelastettujen lopulliseksi
asunnoksi ennen nykyisen maan ja taivaan luomista:
Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaa mat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman
perustamisesta asti. (Matt. 25:34)
Ilmestyskirja kuvaa taivasta kauneuden täydellisyydeksi. Uuden Jerusalemin kadut
ovat kultaiset ja sen muureja koristavat jalokivet ja sen portit ovat suunnattoman
suuren helmen kaltaisia. Helmihän syntyy simpukan itkusta, kun sen sisään on osunut jokin terävä siru. Sen se ympäröi sanomattoman kauniilla helmiäisellä. Jerusalemin portit taas on syntyneet Jeesuksen rolgatan ristillä vuodattamista kyyneleistä.
Hän avasi meille tien taivaaseen ja Hän itse on ovi sisälle täydelliseen kauneuteen.
Jeesus on Golgatan uhrilla valmistanut jokaiselle pelastetulle taivaaseen oman
asunnon, oman paikan, oman tehtävän. Jokaisella on aivan oma kaikista muista
poikkeava persoonallisuutensa. Siellä ollaan Jeesuksen kirkastetun ylösnousemusruumiin kaltaisessa hahmossa, mutta jokainen on siellä aivan ainutlaatuinen yksilö
osana Kristuksen seurakuntaruumista.
Taivaan täydellinen puhtaus ja pyhyys saattaa meistä tuntua jopa pelottavaltakin,
mutta sinne saapuvat itsekin vapautetaan täydellisesti kaikesta synnin saastutuksesta omistamaan Jumalan täysi kirkkaus ja puhtaus. Siellä vallitsee täydellinen
harmonia, sopusointu. Ilmestyskirja kuvaa sitä täydelliseksi yhdeksi kokonaisuudeksi:
Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen
maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden
Jerusalemin, laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian, miehelleen kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Hän asuu heidän keskellään, ja he
ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän
pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei par kua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt." Valtaistuimella istuva sanoi: "-Uudeksi minä teen kaiken." (Ilm. 21:1-5)
Pelastetut ovat Jumalan rakennus, suunnattoman suuri joukko, jolla riittää iankaikkisuuden verran keskinäisessä yhteydessä kasvamista ja Jumalan rakkauden syvemmässä tuntemisessa kasvamisessa. Pelastetut saavat ylistää Isää ja Kristusta.
Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja
kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden
kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä. (Ef. 2:19-22)
Ennen kaikkea uusi maa ja uusi taivas on ihmeellinen koti, johon ihmisen syvin kaipaus suuntautuu ja missä se saa täyttymyksensä. Pelastetut saavat olla Isän ja Po-
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jan läheisyydessä, täydessä turvassa, avoimessa yhteydessä, iloiten, vapautettuina,
täydellisen rakkauden kohteina ja täydellisesti rakastaen.
Taivaassa pelastetuille annetaan tehtävä, joka sisältää jatkuvasti kohoavan ylistyksen Jumalan luomisteoista, Hänen vanhurskaista tuomioistaan ja ennen kaikkea
Jeesuksen Golgatalla suorittamasta lunastuksesta. He saavat edelleen hallita yhdessä Kristuksen kanssa.
Ei vielä muta jo nyt
Pelastettujen ei kuitenkaan tarvitse odottaa pääsyä taivaaseen voidakseen olla jo
nyt Jumalaa lähellä:
Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki te,
jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. (Gal. 3:26-27)
Vielä joudumme taistelemaan syntiä ja kiusauksia vastaan, mutta Jeesus lupaa olla
joka hetki meidän kanssamme koko matkan taivaan kirkkauteen asti.
Jumalan valtakunta sisältää taivaan, mutta se sisältää myös nykyisen maan, vaikka
emme vielä näekään Jumalan hallintavallan toteutuvan keskellämme. Silti Kristuksella on nytkin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän toteuttaa hallintavaltaansa
nyt totuuden ja rakkauden sanalla pelastettujen sydämissä. Toisessa tulemisessa
Hänen hallintansa toteutuu täydellisesti myös näkyvällä tavalla ja niin, ettei kukaan
tai mikään enää voi vastustaa Hänen tahtoaan.
Jumalan valtakunta sisältää ennen muuta sen, että jo nyt saamme päästä elävän
Jumalan yhteyteen, Hänen armonsa, rakkautensa ja totuutensa hallittaviksi. Meidän on siksi mahdollista päästä maistamaan Jumalan todellista ja taivaallista esimakua evankeliumin kautta.
Evankeliumin alku
Tekstimme ei ole vain Markuksen evankeliumikirjan alku, vaan itse evankeliumin alku. Evankeliumihan on se iloinen ja vapauttava uutinen, että Jeesuksen kautta meillä on vapaa pääsy Jumalan valtakuntaan ja siis myös taivasten valtakuntaan, jonka
jokainen pelastettu saa Jeesuksen kuolemallaan jättämänä perintönä omakseen.
Evankeliumi alku kertoo, miten Jeesus alkoi avata meille taivasten valtakunnan
ovea. Evankeliumin sana, sen saarna on se väline, jolla Jeesus kutsuu ja vetää
meitä luokseen ja osallisuuteen valmistamastaan pelastuksesta.
Jakeen 1 sana evankeliumi tarkoittaa hyvää uutista, iloista viestiä, lohdutuksen sanomaa, toivon julistusta ja kutsua riemuun Jumalan kanssa. Se on hyvä uutinen nimen omaan syntiselle ihmiselle, koska se kertoo, että meille on valmistettu pelastus
synnistä. Saamme Golgatan ristinuhrin tähden syntimme anteeksi, saamme Kristuksen täydellisen elämän ansiosta Jumalalle kelpaavan vanhurskauden, saamme Pyhän Hengen eli Jumalan oman elämän sydämeemme asumaan, pääsemme Jumalan lapsiksi. Kaikki tämä annetaan Jumalan yksipuolisen armon ja rakkauden lahjana ilman meidän omia ponnistelujamme. Sen saa ottaa uskossa vastaan jokainen,
joka kääntyy huutamaan avukseen Jeesuksen nimeä.
Evankeliumi on Jumalasta lähtöisin. Hän itse riemuitsee, kun Hän voi sen julistaa
maailmalle. Se on hyvä uutinen siihen määrään asti, että opetuslapsia kehotetaan
kieltämään itsensä ja ottamaan ristinsä evankeliumin tähden. Ei ole olemassa mi3

tään niin hyvää kuin evankeliumi. Luopuminen jostakin evankeliumin tähden ei todellisuudessa ole luopumista vaan suuri voitto. Vaikka näkisimme ympärillämme
kuinka paljon tahansa pimeää, meillä on riemu-uutinen: Synti on sovitettu, olemme
vapaat. Kuoleman on voitettu, meillä on iankaikkinen elämä. Saatana on kukistettu,
pääsemme sen orjuudesta Jumalan ihmeelliseen vapauden hallintaan.
Evankeliumi on Jeesus Kristus itse!
Jeesus on se liittymäkohta, jossa syntinen ja rajallinen ihminen pääsee tuntemaan
elävän Jumalan. Jos otat pois Jeesuksen ja yrität puhua Jumalan hallintavallasta
maailmankaikkeudessa, niin emme ymmärrä siitä mitään. Ota pois Jeesus ja puhu
Jumalan ihmeellisyydestä, enkä ymmärrä siitä mitään. Evankeliumi, joka ei tule mi nun rajallisuuteeni niin, että voin sen ymmärtää, ei ole mikään evankeliumi.
Jeesus on tavallisen ihmisen nimi ja se kertoo, että Jeesus tuli todelliseksi ihmiseksi
meidän rajoitustemme alaisuuteen. Kristus ei ole Jeesuksen toinen nimi, vaan se
kertoo tavasta, jolla Jumala valmisti meille pelastuksen. Sana on arvoa ja tehtävää
kuvaava sana, joka tarkoittaa voideltua. Vanhassa testamentissa papit, kuninkaat ja
profeetat voideltiin tehtäviinsä. Kristus eli Messias on Jumalan Pyhällä Hengellä voitelema itsensä sijastamme uhriksi antava Ylipappi, meitä Pyhällä Hengellä hallitseva Kuningas ja Jumalan totuuden sanan ja ilmoituksen jakava Profeetta.
Samalla kun Jeesus on todellinen ihminen, Hän on myös Jumalan Poika. Se tarkoittaa, että Hän on Jumala Jumalasta, Hänellä on voiman äärettömyys. Kun liitämme
lihallisen kätemme Hänen käteensä, koskemme samalla iankaikkisen Jumalan kättä. Jumalan valo loistaa Hänen kasvoistaan.
Evankeliumi on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta. Evankeliumi
on Jumalan voima ihmisten pelastukseksi. (Room. 1:16)
Jeesus astui julkisuuteen
Tekstimme tapahtumasarja aloittaa kertomuksen evankeliumin sisällöstä eli siitä
tiestä, jonka Herra valmisti meille taivaaseen asti. Jeesus astui näyttämölle, Hänet
kastettiin Johanneksen kasteella, Pyhä Henki laskeutui Hänen päälleen ja Pyhän
Hengen kuljettamana Jeesus meni erämaahan Saatanan kiusattavaksi ja siten valmistamaan meillekin voiton kiusauksista. Tie jatkui julkisen toiminnan kautta ristin
kärsimyksiin, joissa syntimme sovitettiin, ylösnousemuksen voittoon kuolemasta ja
astumiseen ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle. Sieltä Hän vuodatti Isältä saamansa Pyhän Hengen lahjan omilleen. Jumalan valtakunta tuli kaikissa noissa askelissa näkyviin ja tie sen sisälle avattiin.
Elämä meidän hyväksemme
Betlehemissä syntynyt Jeesus kasvoi Nasaretissa miehuuteen. Se oli Hänelle paikka, jossa Hän sai kokea kaikkea inhimillistä. Hän suoritti normaaleja inhimillisiä velvollisuuksia mutta täydessä yhteydessä Isään. Hän eli sitä elämää, joka syvimmiltään on tarkoitettu ihmiselle. Hän rakensi taloja, valmisti työkaluja, auroja ja ikeitä.
Hän vietti 30 vuotta hiljaisuudessa, vailla vihollisuuksia. Kaikessa inhimillisessä Hän
eli synnittömän elämän, Jumalan rakkauden lain vaatimukset täydellisesti täyttäen.
Hän eli juuri niin kuin meille olisi kuulunut elää. Hänen täydellinen elämänsä lue taankin niiden hyväksi, jotka uskossa turvautuvat Häneen ja luovuttavat koko
elämänsä syntisäkin Hänen kannettavakseen Golgatalle. Hänen pyhä elämänsä
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luetaan meidän vanhurskaudeksemme ja meidän syntimme Hänen synneikseen
”autuaassa vaihtokaupassa”.
Parannuksen kaste
Johannes määritteli oman kasteensa parannuksen kasteeksi. Hän kastoi vain ne,
jotka tunnustivat syntinsä. Näin Johanneksen kasteen ydin ei ole siinä, että se kykenisi tarjoamaan pelastusta, vaan se oli julkista tunnustautumista siihen, että kastettava syntisenä ansaitsi Jumalan tuomion. Vaikka laki eikä syntien tunnustaminen
parannuksessa itsessään ei kykene ketään pelastamaan, ne ajoivat ihmisiä Kristuksen luo. Näin Johannes valmisti kansaa vastaanottamaan pelastuksen Jeesuksessa.
Jeesuksen kaste Jordanilla
Jeesuksen kaste Johanneksen kasteella tarkoittaa meidän kannaltamme ensinäkin
sitä, että Jeesus suostui viimeisintä myöten Jumalan pyhän lain tutkittavaksi ja tuomittavaksi. Koko Hänen hiljainen vaelluksensa Nasaretin Puuseppänä ja veljiensä
ja perheensä elättäjänä Joosefin kuoleman jälkeen alistetaan nyt Jumalan pyhän
lain kirkkaimpaan valokeilaan ja sen tutkittavaksi. Kun sitten Isä sanoi: "Tämä on
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt", Hän antoi tunnustuksen siitä,
että Jeesuksen vaellus oli ollut täydellinen lain vaatimusten valossa ja täydellinen
kuuliaisuus Isälle oli tuottanut Isän mielisuosion eli hyväksynnän.
Meidän kannaltamme tällä asialla on suuri merkitys kristillisen kasteen kautta. Kun
siinä lahjoitetaan meille itsellemme koko Jeesus Kristus, saamme myös omaksemme sen täydellisen lainkuuliaisuuden, jota Jeesus osoitti. Kasteessa saadun lahjan
perusteella voimme siis uskossa ottaa vastaan omalle kohdallemme nuo sanat:
"Olet Jumalan rakas lapsi, johon Isällä on mielisuosio. Isä hyväksyy sinut." Jeesuksen aktiivinen laintäyttäminen tulee Häneen yhteen kasvaneen omaisuudeksi. Kaste
ei siis tarjoa vain syntien anteeksiantamusta Jeesuksen passiivisen eli meidän sijaisenamme kärsivän uhrin perusteella, vaan myös aktiivisen Jumalalle kelpaavan elämän, jonka Hän eli meidän sijaisenamme.
Jeesuksen tie meidän sijaiskärsijänämme alkoi Jordanilta. Hän ei mennyt veteen
tunnustamaan omia syntejään, vaan tunnustamaan ihmiskunnan synnit omikseen
lähteäkseen kantamaan niiden vastuun loppuun asti. Hän lähti kulkemaan niiden
kanssa Golgatalle.
Jeesuksen kaste Jordanilla on edelleen kuva tulevasta kristillisestä kasteesta siinä
mielessä, että kasteelta nousseen Jeesuksen päälle laskeutui Pyhä Henki kyyhkysen muodossa ja Isä vakuutti rakkautensa omaan Poikaansa.
Kristillisessä kasteessa Jeesukseen yhteen kasvaneen ihmisen pelastumisessakin
on kysymys koko Pyhän Kolminaisuuden toiminnasta. Pyhä Henki laskeutuu kastetun päälle. Jeesuksella oli jo Pyhästä Hengestä sikiämisen perusteella täysi Pyhän
Hengen täyteys, mutta Jordanin kasteella Jumala ilmoitti, että Jeesus on kastava
Pyhällä Hengellä. Ilman Pyhää Henkeä ei ole mahdollista elää kristittynä.
Pyhä Henki antaa myös varustuksen sitä tehtävää varten, johon Jeesukseen kasteessa yhteen kasvaneet lähetetään. Jeesus lähti toteuttamaan sovitustyötään Pyhässä Hengessä. Herran oma on kutsuttu viemään kaikkeen maailmaan Hänen so5

vitustyönsä lahjaa, pelastusta uskon kautta evankeliumiin. Mutta vain Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa tämä työ on mahdollista.
Jeesus voittaa kiusaukset (Vrt. Matt. 4:1-11)
Pyhä Henki ajoi Jeesuksen erämaahan Saatanan kiusattavaksi. Jeesuksen saavuttama voitto kiusauksista ja Kiusaajasta tapahtui puhtaasti inhimillisen elämän tasolla. Jokaiseen Saatanan hyökkäykseen Hän vastasi kuin Ihminen, mutta Jumalan
sanalla. Tässä taistelussa Hän oli "orjan muodossa" eikä käyttänyt jumalallista valtaansa. Jumalan laki, jota Hän lainasi oli laki ihmisiä varten. Olemalla kuuliainen laille inhimillisen luontonsa puolesta Hän voitti kiusaukset. Jokaisella ihmisellä, joka on
kuuliainen Jumalan sanalle, on mahdollisuus saada voitto kiusausten keskellä, sikäli
kuin olemme Jumalan kanssa niissä.
Mutta toisaalta meille on suuri lohdutus, että Jeesuksen voitto ei rajoittunut vain Ihmisen voitoksi. Se, että Saatana jätti Jeesuksen, täyttää sydämemme toivolla ja ilolla, sillä siihen sisältyi lupaus: "Jeesus tulisi ristin tiellä tekemään tyhjäksi Sielunvihollisen teot."
Ylösnousseen Jeesuksen kanssa on Jumalan lapsen mahdollista tänään voittaa
kiusauksia. Meidän kohtaamamme kiusaukset ovat "ihmismittaisia" ja salliessaan
ne, Jumalan valmistaa myös pääsyn niistä:
"Teitä on kohdannut vain inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä
kiusattavan yli voimienne. Salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä,
niin että voitte sen kestää." (1.Kor. 10:13)
Jeesus voitti suuren henkilökohtaisen taistelun Saatanaa vastaan. Sen jälkeen Herran enkelit huolehtivat myös Jeesuksen ajallisista tarpeista. Monia muita yhteenottoja oli vielä edessä, viimeinen suuri Golgatalla vielä edessäpäin. Niissä kaikissa Jeesus oli myös meidän sijaisenamme ja edustajanamme vielä selkeämmin kuin tässä
taistelussa.
Meidän kohtaamamme kiusaukset tulevat aivan samoilla alueilla kuin Jeesuksen.
Fyysiset tarpeet, hengellinen Jumalan lapseus ja tehtävä Jumalan evankeliumin levittäjänä ovat ne kolme aluetta, joilla kiivaimmat taistelumme käydään. Mutta Jeesuksen kanssa voimme kulkea voiton tietä.
Rouva Daikichin tarina
Japanilaisen rouva Sayo Daikichi kulki tien Jeesuksen luo ja taivaalliseen jouluun
asti. Hän kuoli 41-vuotiaana vatsasyöpään.
Ensi kerran tapasin hänet Tokushiman keskussairaalassa pari kolme viikkoa hänen
ensimmäisen syöpäleikkauksen jälkeen vuonna 1980. Hänen veljensä vaimo oli silloisen seurakuntamme jäsen ja oli kertonut minulle hänestä. Lääkärit olivat kertoneet silloiseen japanilaiseen tapaan vain omaisille sairauden laadun ja sen, että
syöpä oli levinnyt jo niin pahasti, että hänellä olisi korkeintaan vuosi elinaikaa. Tiesin
sen ja odottaessani sairaalan aulassa hänen tuloaan mietin kuumeisesti, mitä minun pitäisi hänelle puhua. Tiesin, että hän ei ollut kristitty eikä käynyt koskaan kir kossa.
Kun hän astui luokseni, hämmästyin, sillä hän kertoi minulle kohdanneensa Jeesuksen Kristuksen. Veljensä vaimon kehotuksesta hän oli vuotta aikaisemmin pannut
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ainoan lapsensa, kristilliseen lastentarhaan, vaikka hän itse ei kirkossa käynytkään.
Edellisenä jouluna tytär oli sitten joutunut joulunäytelmässä esittämään enkelin
osaa. Hänen vuorosanansa kuului:
"Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle
kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä
makaamassa." (Luuk. 2:10-12)
Äiti harjoitutti sanoja niin usein, niin että hänkin oppi ne ulkoa. Näytelmä meni mukavasti ja asia unohtui, kunnes hänen kuntonsa alkoi horjua muutama kuukausi
myöhemmin. Hän joutui tutkimuksiin ja lopulta lääkärit päättivät, että on suoritettava
leikkaus. Leikkausta edeltävänä iltana hänen sydäntään ahdisti pelko ja levottomuus. Mutta yllättäen ulkoa opittu jouluevankeliumi muistui hänen mieleensä ja sanoin kuvaamattomalla voimalla Jumalan Henki vakuutti hänelle: "Älä pelkää". Yli
ymmärryksen käyvä Jumalan rauha täytti hänen sydämensä. Hän tajusi, että hän oli
kohdannut Jeesuksen.
Runsaan kuukauden kuluttua hän pääsi sairaalasta ja alkoi innokkaasti käydä kirkossa, aloitti kasteopetuksen. Hänet kastettiin seuraavana jouluna. Joka kerta tavatessamme keskustelimme taivaasta ja Herran valmistamasta lopullisesta pelastumisesta ruumiin ylösnousemuksessa.
Neljä vuotta kului ja sitten syöpä uusiutui. Hänelle suoritettiin toinen leikkaus. Hän
alkoi tekemään käytännöllisiä valmisteluja kuolemansa varalta. Hän laati testamentin, jossa hän toivoi, että hänen miehensä ja tyttärensäkin tulisivat pelastuksesta
osallisiksi ja samaan taivaaseen kuin hänkin.
Puolivuotta kului ja hän joutui kolmannen kerran sairaalaan. Nyt todettiin, että sairaus oli levinnyt jo niin laajalle, että korkeintaan viikko olisi elinaikaa jäljellä. Nyt ol tiin sitten loppu suoralla.
Ensimmäinen viikko sujui aivan hämmästyttävän sydämen rauhan vallitessa. Kun
syöpäosaston monet potilaat rukoilivat epätoivoissaan epäjumalia, hänellä oli rauha.
Mutta kun toinen viikko alkoi, tapahtuikin romahdus. Usko alkoi horjua, piinallisia kysymyksiä nousi esiin, ja joitakin selvittämättömiä asioita jälkeen jäävien ihmisten
kanssa pulpahti esiin. Sielunvihollinen teki viimeisen rajun hyökkäyksen Jeesuksen
omaa vastaan viimeisissä kiusauksissa. Kolme päivää hän oli tajuttomana ja hetkeksi hänen sydämensäkin pysähtyi, mutta hänet saatiin elvytetyksi uudelleen
eloon. Tuona aikana hän kuitenkin alkoi yllättäen laulaa kovalla äänellä ylistystä
Herralle. Hän palasi sitten tajuihinsa, ja kertoi, että Herra oli näyttänyt hänelle taivaan. Hän kertoi myös miten sanoin kuvaamattoman todellinen ja ihmeellinen taivas
oli. Kaikki epäilyt haihtuivat ja rauha palasi hänen sydämeensä. Kun kaikki näytti romahtavan, Jumala näytti hänelle taivaan.
Hän sai vielä noin puolen vuoden jatkoajan ja kaksi viikkoa ennen hänen kuolemaansa hänen miehensä ja tyttärensä kastettiin hänen potilashuoneessaan.
Tie on valmis.
Jeesus avasi meille tien taivaaseen asti. Meitä odottaa koti. Matka sinne kulkee yhdessä Jeesuksen kanssa, sillä Hän on luvannut olla joka hetki kanssamme. Jos siis
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haluat päästä kotiin, tee sinäkin parannus, käänny Jeesuksen puoleen ja ota uskossa vastaan Hänet omana Vapahtajanasi ja Herranasi. Tie on valmis. Sinäkin voit
löytää sen evankeliumin sanassa, joka avaa silmiesi eteen ihmeellisen Herran, Hänen pyhyytensä ja rakkautensa. Jeesus kutsuu sinua iloon taivaan kotiin. Lähde ahtaan portin kautta kulkemaan elämän tietä.
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