Kärsivä Kristus
Mark. 15:1-47
1. Heti aamulla ylipapit pitivät neuvottelun vanhimpien, kirjanoppineiden ja koko neuvoston kanssa.
Jeesus sidottiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatuksen käsiin.
2. Pilatus kysyi Jeesukselta: "Sinä siis olet juutalaisten kuningas?" Hän vastasi: "Sinäpä sen sanot."
3. Ja ylipapit esittivät monta syytöstä häntä vastaan.
4. Pilatus kysyi taas häneltä: "Etkö vastaa mitään? Näethän, kuinka paljon syytöksiä he esittävät sinua vastaan."
5. Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin
että Pilatus ihmetteli.
6. Juhlan aikana Pilatuksella oli tapana vapauttaa
yksi vanki, se, jota kansa pyysi.
7. Eräs mies nimeltään Barabbas oli vangittuna
muiden kapinoitsijoiden kanssa, jotka olivat kapinan yhteydessä tehneet murhan.
8. Niin väkijoukko meni Pilatuksen luo ja alkoi
pyytää, että hän tekisi niin kuin hänen tapansa oli.
9. Pilatus vastasi: "Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kuninkaan?"
10. Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä
kateudesta luovuttaneet hänet.
11. Mutta ylipapit kiihottivat kansaa pyytämään,
että hän pikemminkin vapauttaisi Barabbaksen.
12. Pilatus kysyi taas: "Mitä sitten tahdotte minun
tekevän hänelle, jota te kutsutte juutalaisten kuninkaaksi?"
13. Kansa huusi toistamiseen: "Ristiinnaulitse hänet!"
14. Pilatus kysyi: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta kansa huusi vielä kovemmin: "Ristiinnaulitse hänet!"
15. Kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, hän
vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän
ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.
16. Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran palatsin
sisäpihaan ja kutsuivat koolle koko sotilasosaston.
17. He pukivat hänet purppuraviittaan, väänsivät
orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen
päähänsä.
18. Sitten he alkoivat pilkallisesti tervehtiä häntä:
"Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!"
19. He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät
hänen päälleen ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä.
20. Kun he olivat häntä pilkanneet, he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin
vaatteisiinsa ja veivät ristiinnaulittavaksi.
21. Sotilaat pakottivat erään ohikulkijan, joka oli
tulossa pellolta, kantamaan Jeesuksen ristiä. Mies

oli kyreneläinen Simon, Aleksandroksen ja Rufuksen isä.
22. He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on
Golgata, käännettynä pääkallonpaikka.
23. He antoivat hänelle juotavaksi mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei ottanut sitä.
24. Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat
keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin saisi.
25. Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet.
26. Hänen yläpuolelleen oli kirjoitettu hänen tuomionsa syy: "Juutalaisten kuningas".
27. Hänen lisäkseen he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen vasemmalle
puolelleen.
28. [Näin toteutui kirjoitus, joka sanoo: "Hänet
luettiin pahantekijöiden joukkoon."]
29. Ohikulkijat pilkkasivat häntä ja sanoivat päätään nyökyttäen: "Voi sinua, joka hajotat temppelin ja kolmessa päivässä rakennat sen uudestaan.
30. Pelasta itsesi ja astu alas ristiltä."
31. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet puhuivat toisilleen häntä pilkaten: "Muita hän on auttanut, itseään hän ei voi auttaa.
32. Astukoon nyt, Kristus, Israelin kuningas, alas
ristiltä, että me sen näkisimme ja uskoisimme."
Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu hänen kanssaan,
herjasivat häntä.
33. Kuudennella tunnilla tuli pimeys yli koko
maan. Sitä kesti yhdeksänteen tuntiin asti.
34. Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla
äänellä: "Elohi, Elohi, lema sabaktani?"
Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
35. Sen kuullessaan muutamat lähellä seisovista
sanoivat: "Kuulkaa, hän huutaa Eliaa."
36. Joku juoksi täyttämään sienen hapanviinillä,
pani sen ruokosauvan päähän, antoi hänen juoda
ja sanoi: "Saapa nähdä, tuleeko Elia ottamaan hänet alas."
37. Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi
henkensä.
38. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.
39. Sadanpäällikkö, joka seisoi häntä vastapäätä
ja näki, miten hän antoi henkensä, sanoi: "Tämä
mies oli todellakin Jumalan Poika!"
40. Jonkin matkan päässä oli myös naisia katselemassa. Heidän joukossaan oli Magdalan Maria ja
toinen Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseksen
äiti, ja Salome.
41. He olivat seuranneet Jeesusta ja palvelleet
häntä hänen ollessaan Galileassa. Paikalla oli
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myös useita muita naisia, jotka olivat tulleet hänen
kanssaan ylös Jerusalemiin.
42. Ilta oli jo tullut, ja oli valmistuspäivä eli sapatin
aatto.
43. Paikalle saapui arimatialainen Joosef, arvossa
pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
44. Pilatus ihmetteli, oliko Jeesus jo kuollut. Hän
kutsui luokseen sadanpäällikön ja kysyi tältä, oliko
Jeesus todella jo kuollut.

45. Saatuaan tiedon sadanpäälliköltä hän luovutti
ruumiin Joosefille.
46. Tämä osti liinavaatteen, otti Jeesuksen alas ja
kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon. Hautakammion
suulle hän vieritti kiven.
47. Magdalan Maria ja Jooseksen äiti Maria näkivät, minne hänet pantiin.

Miksi risti?
Kristinuskon symboliksi muodostui risti, vaikka alkukristityt käyttivät tunnuksenaan
kalan kuvaa, koska kreikan kalaa tarkoittavan sanan ikhthys kirjaimet muodostuvat
sanojen Iesous Khristos Theou Hyios Soter alkukirjaimista. Sanat merkitsevät Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja. Kala symboli kertoo, kuka Jeesus on, mutta
risti kertoo taas sen, mitä Jeesus teki. Koska risti edusti Rooman valtakunnassa hirvittävintä tapaa kiduttaa ihminen kuoliaaksi, se ei ymmärrettävästi alussa tullut symboliksi. Kristinuskon tunnusmerkki ei ole krusifiksi eli ristiinnaulitun kuva, vaikka sellaisia esiintyykin laajalti varsinkin katolisessa maailmassa. Tunnus on tyhjä risti, joka
ei kuvaa vain Jeesuksen hirvittäviä tuskia ristillä vaan myös sitä, että kolmantena
päivänä Hän nousi haudasta ja siksi sekä risti että hauta ovat tyhjät. Jeesus on
ylösnoussut ja taivaaseen astunut ja elää ikuisesti Isän oikealla puolella. Kala siis
kuvaa, kuka on Jeesus ja risti, mitä Hän teki meidän hyväksemme.
Meidän on mahdotonta samaistua ja sillä tavalla ymmärtää Jeesuksen kärsimystä
ristillä, sillä Hänen tuskansa oli jotain niin toisenlaista kuin syvinkään kärsimys ihmisillä, ettemme sitä voi käsittää. Itse asiassa meidän ei tarvitsekaan, sillä Hän kärsi
kaiken meidän sijastamme, ettei meidän tarvitsisi kokea mitään siitä mitä Hän koki.
Toisaalta voimme ja saamme omistaa koko sen siunauksen, joka Jeesuksen ristiin
sisältyy. Jo täällä ajassa voimme kokea siitä jotain, mutta syvimmin tulemme sen
ymmärtämään taivaan kirkkaudessa, kun saamme ylistää siellä ”Teurastettua Karitsaa.”
Ristin tapahtuma antaa vastauksen kahteen suureen kysymykseen: Miten oikeudenmukainen Jumala voi vanhurskauttaa eli julistaa syyttömäksi ja taivaskelpoiseksi
syntisen ihmisen? Miten syntinen ihminen voi elää oikein?
Tapahtumasarja
Mitä tapahtui Jeesukselle fyysisellä eli ruumiillisella tasolla? Hänellä oli takanaan
valvottu yö ankarassa rukoustaistelussa Getsemanen puutarhan pimeydessä. Pidättäjät ja kuulustelijat löivät Häntä. Väsymyksen ja ruoskinnan vallassa Hän joutui
kävelemään ja lopulta raahautumaan pitkiä matkoja Getsemanesta Kaifaan palatsiin, sieltä Pilatuksen eteen, sieltä Herodeksen linnaan, sieltä takaisin Pilatuksen
eteen ja edelleen Golgatalle. Viimeisellä matkalla Hän kaatui useita kertoja. Hänet
ruoskittiin ja päähän lyötiin piikkikruunu. Hän joutui kantamaan ristin poikkipuuta,
mutta ei jaksanut. Hänen käsiensä ja jalkojensa läpi lyötiin naulat. Tavattomien hengitysvaikeuksien, kivun ja verenvuodon keskellä Hän kärsi valtavasta janosta. Lopulta Hänen ruumiinsa kuoli.
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Mitä Jeesus joutui kokemaan sielullisella tasolla? Opetuslapset pettivät , kielsivät
Hänet ja pakenivat Hänen luotaan. Hänestä esitettiin valheellisia syytöksiä. Hän sai
väärän tuomion. Kansa ja sen johtajat huusivat Hänet ristiinnaulittavaksi. Sotilaat
pilkkasivat Häntä. Kansa nauroi ja nautti Hänen tuskastaan. Hänet riisuttiin alasti
kärsimään alastomuuden häpeää. Hänet häpäistiin pahimpana rikollisena keskimmäiselle ristille. Toinen ristiinnaulituista rikollisista pilkkasi Häntä. Ylipapit ja kansa
ivasivat Häntä. Hänen vaatteistaan heitettiin arpaa.
Mitä Jeesus joutui kokemaan hengellisellä tasolla? Hirvittävä Jumalan tuomion tuli
poltti Häntä, niin kuin Vanhan testamentin syntiuhria uhrituli. Se oli helvetin tulta,
joka olisi kuulunut meille. Hän joutui kantamaan koko ihmiskunnan syyllisyyden taakan. Jumala vaikeni. Hän joutui hyljättynä huutamaan tuskassaan: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Ei olemitään kauheampaa kuin joutua Jumalan hylkäämäksi sisältä palaen rangaistuksen tulessa Jumalan pyhän vihan kohteena.
Mitä Jeesuksen kärsimys paljastaa?
Jeesuksen kärsimystie paljastaa millainen on ihminen. Käytöksellään Jeesuksen
ympärillä ylipapit osoittivat kateutensa ja vihansa. Opetuslapsista paljastui pelko ja
avuttomuus, kansasta sen sokeus ja ajattelemattomuus, naisista väärä sääli, Herodeksesta sensaation halu, Pilatuksesta oman aseman pönkittäminen, sotilaista raakuus, ryöväreistä vahingonilo. Toki sadanpäämieheltä löytyi uskoa, Joosef Arimartialaiselta rakkautta ja toiselta rikolliselta kunnioittavaa uskoa. Mutta nuo asiat löytyvät myös meidän syntisestä ja lihallisesta mielestämme.
Jeesuksen kärsimys paljastaa, miten Jumala vihaa syntiä. Sinun ja minun syntimme
löivät Jeesuksen ristille. Jumala rankaisee synnin, sillä se on ainoa tapa, millä synti
voidaan poistaa ja hävittää. Rangaistuksen täytyy tulla. Jumala vihaa sinua, koska
sinä olet syntinen. Lause ”Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä” on
puolitotuus. Synti ei ole mitään erillistä meistä itsestämme ikään kuin syöpä, joka
voitaisiin leikata pois. Me itse olemme syntisiä. Siksi Jumalan pyhä ja oikeudenmukainen viha kohdistuu jokaiseen ihmiseen. Niin kauan kuin ihminen on pelastuksen
ulkopuolella, hän on Jumalan vihan alla ja joutuu lopulta tuomittavaksi omien tekojensa mukaan iankaikkiseen rangaistukseen, joka on pelkästään oikeudenmukaisuuden toteuttamista, vanhurskas tuomio synneistä.
Samalla kuitenkin Jeesuksen risti paljastaa, että Jumala rakastaa luomiaan ja syntiin langenneita ihmisiä. Tämä Jumalan rakkaus ei kuitenkaan ole ristiriidassa Hänen oikeudenmukaisen vihansa kanssa. Rangaistuksen täytyi tulla, mutta Hän otti
itse kantaakseen sen omassa Pojassaan meidän sijastamme. Näin Jumala on samanaikaisesti oikeudenmukainen ja armollinen. Oikeuden vaatima rangaistus tapahtui, synti sai palkkansa Jeesuksen kärsimyksessä, mutta me, jotka uskossa turvaamme Jeesuksen uhrikuolemaan, saamme armon, syntien anteeksiantamuksen
ja täyden vapauden päästä Isän luokse.
Jeesuksen kuoleman merkitys
Mitä siis ristillä tapahtui? Jeesus kärsi sijaisenamme Jumalan pyhän lain vaatiman
rangaistuksen. Lain kaikki rangaistusvaatimuksen tyydytettiin sataprosenttisesti.
Kun Jeesus toisaalta eli täydellisen ja synnittömän elämän, sekin luetaan uskovalle
ikään kuin hän itse olisi sen elänyt. Niin lain elämää koskevat vaatikukset täytettiin
Jeesuksessa meidän hyväksemme. Lain vaatima oikea elämä ja lain vaatima ran3

gaistus molemmat on tyydytetty. Siksi lailla ei ole uskossa Jeesukseen turvaaviin
nähden mitään vaatimuksia. Kaikki on jo täytetty Jeesuksessa.
Jumala sai omalta Pojaltaan hyvityksen kunniansa loukkaamisesta ja siksi Jumalan
viha on käännetty pois uskovien päältä. Vain Hänen armokasvonsa loistavat heitä
kohti. Kärsimyksellään Jeesus sovitti uskovat Isän kanssa niin, ettei mitään erottavaa muuria ole enää Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala on Kristuksen tähden meidän kanssamme eikä enää meitä vastaan. Samalla Jeesus lunasti meidät eli osti
meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja Saatanan orjuudesta. Jeesus maksoi kärsimisillään syntivelkamme, joihin omatunto ja Saatana jatkuvasti vetosivat vaatien meidän omistusoikeutta itselleen. Kuolema synnin seurauksena sai myös kuoliniskun:
”Kuolemalla Jeesus kuoleman kukisti.” Jeesuksen ristinuhri oli myös täydellinen
voitto. Lopuksi Hän korotti suuren voitonhuudon: ”Se on täytetty!” Kaikki mitä ihmisten pelastamiseksi tarvitaan, oli suoritettu loppuun. Jumalan vihan malja tyhjentyi
viimeistä pisaraa myöten Jeesukseen ristillä. Siksi me olemme vapaat, olemme
päässeet Jumalan armon alle.
Miten Jeesuksen kärsimys koituu meidän siunaukseksemme?
Jeesuksen ristin kärsimys koituu meille valtavaksi siunaukseksi: Me saamme kaikki
syntimme anteeksi. Jeesuksen uhri riittää kaikkiin menneisiin, nykyisiin ja tuleviin
synteihimme. Se, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Siksi syntien anteeksi saaminen, joka liittää meidät Jumalan elämään, vaikuttaa myös synnin vihaamista ja totuuden rakkautta. Anteeksi saaminen ei siis ole tie halpaan armoon, jossa
syntiä rakastettaisiin ja harjoitettaisiin, koska kerran Jeesus antaa ne anteeksi. Päin
vastoin Golgatan ristin kärsimys osoittaa Herran omalle, kuinka inhottavaa synti on
ja halun elää Jumalan hyvän tahdon mukaan.
Golgatalla Jeesus solmi Jumalan ja meidän välille liiton, joka ei petä. Se on iankaikkinen liitto, joka lupaa meille ikuisen elämän taivaallista kirkkautta myöten. Tässä
uudessa liitossa meille tarjotaan uusi elämä jo nyt. Se on vapautusta synnin, lain ja
Saatanan vallasta Jumalan rauhan, rakkauden ja ilon valtakuntaan. Erinäisissä elämän ahdistuksissa uskova saa nostaa katseensa ristillä Teurastettuun Karitsaan,
joka Isän oikealla puolella nyt rukoilee omiensa puolesta. Hän saa avun ahdistuksiinsa. Kun hän joutuu tässä maailmassa kärsimään Jeesuksen nimen tähden, hän
tietää, että Jeesus ymmärtää häntä ja on tukensa hänen ahdistustensa keskellä.
Miten ihminen voi päästä osalliseksi kaikesta tästä?
Tie pelastukseen on yksinkertainen. Se on parannuksen tekeminen eli sen tunnustamista, että Jeesus kärsi Golgatan ristillä juuri minun syntieni tähden. Kun evankeliumin sanassa Herra lupaa antaa juuri minun syntini, otan tämän lupauksen vastaan ”huutamalla Herran nimeä avukseni”. Näin saan kaikki syntini kerta heitolla anteeksi, pääsen Jumalan lapseksi ja iankaikkisen kirkkauden perilliseksi. Saan lahjaksi elämän ja autuuden. Kasteessa minut liitetään Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman ja ylösnousemuksen yhteyteen. Jeesuksen kuolema on minun kuolemani ja
Hänen ylösnousemuselämäni on nyt minun elämääni.
Pietari lausui: "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen
nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä
teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä
ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (Ap.t. 2:39)
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Ayako Miuran todistus
Kuuluisa kristitty naiskirjailija Ayako Miura lainaa erästä romaaniaan, jossa hän samalla antaa oman uskontunnustuksensa:
Kirja "Rakkauden sola" liittyy Hokkaidon Shiokari-solassa 28. helmikuuta 1906 tapahtuneeseen rautatieonnettomuuteen. Käytin päähenkilön mallina erästä nuorta kristittyä miestä,
joka heittäytymällä kiskoille sai muusta junasta irtaantuneen vaunun pysähtymään ja näin
esti sen suistumasta rotkoon. Tämä muiden matkustajien pelastamiseksi elämänsä uhrannut
rautatievirkailija oli nimeltään Masao Nagano, Asahigawan aseman rahtiosaston konttoripäällikkö.
Hänen kuolemansa ja uskonsa kosketti monia. Nagano oli valmistautunut kuolemaan milloin
tahansa. Siitä oli osoituksena testamentti, jota hän kantoi aina mukanaan. Veren tahraamana
se löydettiin hänen taskustaan. Hänen kuvallaan varustettuna sen teksti painettiin kortiksi,
jota levitettiin laajalti. Moni sen saanut kääntyi kristityksi.
Tässä ote kirjasta: Lumisen Sapporon eräässä kadunkulmassa Nagano kuuli julistajan puhuvan ohikulkijoille. Saarna teki häneen lähtemättömän vaikutuksen:
"Hyvät kuulijat! Millainen ihminen oikein on? Ensinäkin ihminen pitää itseään parempana
kuin ketään muuta. Mutta millaista on todellinen hyvyys? Eikö se ole sitä, että ihminen vihaa pahuutta itsessään? Mutta mehän emme edes halua myöntää itsessämme mitään rumaa
tai pahaa. Esimerkiksi pidämme kyllä hotkimista häpeällisenä tapana, mutta omaa hotkimistamme emme pidä ollenkaan pahana. Vaikka tiedämme, että pahan puhe ei ole miehekästä,
pidämme omaa pahaa puhettamme pelkästään toisten oikeutettuna arviointina. Japanilainen
sananlaskun mukaan rosvollakin on ainakin kolme syytä rosvoiluunsa. Miten on puolustettavissa se, että varastaa toisten omaa? Silti varas keksii perusteensa.
Hyvät ystävät, tunnen kuitenkin yhden todella rehellisen miehen. Hän on Jeesus Kristus.
Jeesus Kristus ei tehnyt mitään väärää. Hän paransi syntymästään asti sokeat ja rammat. Hän
osoitti ihmisille todellista rakkautta. Tiedättekö, ystävät, millaista täydellinen rakkaus on?
Rakkaus on sitä, että ihminen antaa toiselle sen, mikä on hänelle itselleen kaikkein tärkeintä.
Mikä sitten on kaikkein tärkeintä? Eikö oma elämä? Jeesus Kristus antoi meille tuon kalleimman, oman elämänsä. Hän ei koskaan tehnyt mitään syntiä. Mehän emme ainoastaan tee
väärin, vaan vieläpä kiellämme mitään pahaa tehneemmekään. Mutta tämä Jeesus Kristus,
joka ei pelkästään ollut synnitön vaan teki jatkuvasti hyvää, otti kantaakseen koko maailman
synnit. Hänet naulittiin niiden vuoksi ristille. Hän olisi voinut päästä rististä vetoamalla syyttömyyteensä. Mutta hän ei tehnyt niin. Synnitön kantoi syntisten rangaistuksen. Syntiset taas
yrittävät paeta vastuutaan kieltämällä syyllisyytensä. Tässä näkyy kirkkaasti, millainen on
Jumalan Poika ja millainen syntinen ihminen.
Hyvät ystävät, ristille naulittu Jeesus Kristus vieläpä rukoili hänet ristille lyöneiden puolesta:
'Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät!'
Ystävät, kykeneekö kukaan ihminen rukoilemaan sellaisen puolesta, joka on lävistämässä?
Jeesus kuitenkin rukoili anteeksiantamusta ristiinnaulitsijoilleen. Se osoittaa, että hänen persoonansa on jumalallinen. Hän on Jumalan Poika."
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Kun romaanin päähenkilö kuuli saarnan kadun kulmassa, hän sai piston sydämeensä, alkoi
etsiä Kristusta ja tuli lopulta uskoon. Itse asiassa kysymys on kuitenkin omasta uskontunnustuksestani.
Sillä hetkellä, kun tajusin, että Jeesus Kristus kärsi ristillä minun likaisen ja iljettävän sydämeni tähden, minun syntieni vuoksi, elämäni muuttui.
Jeesuksen luo saa jokainen tulla aivan sellaisenaan. Vaikka olisit viettänyt kuinka väärää tai
itsekästä elämää tahansa, pidettiinpä sinua kuinka toivottomana tapauksena tahansa, olit
kuinka omahyväinen tahansa, saat tulla sellaisenasi Jeesuksen luo. Saat tulla syntisenä. Raamattu sanoo, että Jeesus tuli tähän maailmaan pelastamaan meitä syntisiä. Jumala ottaa iloiten vastaan, jokaisen joka katuen pyytää pahuuttaan anteeksi. Etkö sinäkin uskoisi ja turvautuisi Jeesukseen Kristukseen. Voin ujostelematta luvata, että eteesi avautuu aivan uusi elämä.
Raamatun kaikkein keskeisin kohta kuuluu:
"Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan Poikansa (Jeesuksen Kristuksen), ettei yksikään, joka häneen (Jeesukseen Kristukseen) uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä." (Joh. 3:16)
Entä sinä?
Jeesuksen kärsimys ja kuolema ristillä on kristillisen uskon ydin, Jeesuksen ylösnousemus on sen sinetti, sen takuu. Käännä siksi katseesi Jeesukseen, Hän kuoli
sinun tähtesi. Hän teki se rakkaudesta sinuun. Omista siksi koko elämäsi Hänelle!

6

