Vihdoin parannettu
Mark. 5:21-43
21. Kun Jeesus oli tullut takaisin veneellä
järven toiselle puolelle, hänen luokseen kokoontui paljon kansaa. Hän oli järven rannalla,
22. ja sinne tuli yksi synagogan esimiehistä,
nimeltään Jairos. Nähtyään Jeesuksen hän
heittäytyi hänen jalkojensa juureen
23. ja pyysi hartaasti: "Pieni tyttäreni on
kuolemaisillaan. Tule ja pane kätesi hänen päälleen, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon."
24. Jeesus lähti hänen mukaansa, ja häntä
seurasi suuri kansanjoukko tungeksien hänen ympärillään.
25. Siellä oli myös nainen, joka oli kaksitoista vuotta sairastanut verenvuotoa.
26. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin
käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa
saamatta mitään apua, pikemminkin hän oli
tullut huonommaksi.
27. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän
tuli väkijoukossa hänen taakseen ja kosketti hänen viittaansa.
28. Nainen näet sanoi: "Kunhan vain saan
koskettaa hänen vaatteitaan, tulen terveeksi."
29. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi, ja
hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut
vaivastaan.
30. Heti kun Jeesus tunsi, että hänestä oli
lähtenyt voimaa, hän kääntyi väkijoukossa
ja kysyi: "Kuka koski minun vaatteisiini?"
31. Opetuslapset sanoivat hänelle: "Sinä
näet väen tungeksivan ympärilläsi ja kysyt,
kuka sinuun koski!"
32. Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen, kuka sen oli tehnyt.

33. Nainen oli peloissaan ja vapisi, sillä hän
tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli
esiin, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen
ja kertoi hänelle koko totuuden.
34. Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi (pelastanut
sinut). Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi."
35. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan: "Tyttäresi
kuoli. Miksi enää vaivaat opettajaa?"
36. Jeesus kuuli tämän ja sanoi synagogan
esimiehelle: "Älä pelkää, usko ainoastaan!"
37. Hän ei antanut kenenkään muun tulla
mukaansa kuin Pietarin, Jaakobin ja tämän
veljen Johanneksen.
38. He tulivat synagogan esimiehen taloon,
ja Jeesus näki hälisevän joukon ihmisiä, jotka itkivät ja valittivat suureen ääneen.
39. Mentyään sisään hän sanoi: "Mitä te hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut vaan
nukkuu."
40. Niin he nauroivat hänelle. Mutta hän
ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän
ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli.
41. Hän tarttui lasta kädestä ja sanoi: "Talita
kuumi!" Se on käännettynä: Tyttö, minä
sanon sinulle, nouse!
42. Tyttö, iältään kaksitoistavuotias, nousi
heti kävelemään. He olivat kovin hämmästyksissään,
43. mutta Jeesus kielsi heitä ankarasti kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää.

Jeesus ja kaksi ahdistettua ihmistä
Millaista on elämä parantumattoman sairauden kanssa? Miten se vaikuttaa ihmiseen? Mistä löytyy apu sairauden ja kuoleman keskelle? Tekstissämme kuroutuvat
yhteen kahden ihmisen hätä ja se miten Jeesus toi avun molemmille.
Jairos
Jairos, synagogan esimies, oli saanut elää kaksitoista vuotts päivänpaisteessa. Rakas tytär oli kasvanut onnellisessa, hyvässä ja Jumalaa kunnioittavassa kodissa,
sen päivänpaisteessa. Nyt hän oli astumassa murrosikään ja kohti aikuistumista.
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Siihen tuli sitten kuin salama kirkkaalta taivaalta nopeasti etenevä vakava sairaus ja
kuolema. Jeesus tuli ja herätti lapsen unesta.
Kuolema ja poisnukkuminen
Jumala näkee kuoleman toisin kuin ihminen. Yksikään ihminen ei ole Hänelle kuollut. Jokainen on luotu iankaikkisuusolennoksi. Kaikkien kuolleiden on kerran kuultava Jeesuksen ääni Hänen tullessaan kirkkaudessa. Jokaisen on noustava kuolleista
Hänen käskystään ja jokainen joutuu ylösnousemusruumiissaan vastaamaan Hänelle ajallisesta elämästään viimeisellä tuomiolla.
Jeesus on kuoleman voittaja. Siksi Hän käyttää ruumiin kuolemasta nimitystä nukkuminen. Vaikka ihmiset nauroivat Hänelle, Hän tiesi paremmin. Vaikka syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen joutui hengellisen, ajallisen ja iankaikkisen kuoleman alaiseksi, Jeesuksen pelastama on saanut syntinsä anteeksi ja on vapaa synnin rangaistuksena tulevasta kuolemasta. Hän on osallinen hengellisestä elämästä,
ruumiillisesta elämästä ja iankaikkisesta elämästä. Hänen ajallisessa kuolemassaankaan ei ole enää mitään rangaistusta, koska Jeesus kärsi hänen syntiensä rangaistuksen kokonaan hänen puolestaan. Se on vain kuin vanhan vaatteen riisumista
pukeakseen päälleen uuden ylösnousemusruumiin. Siksi uskovan ruumiillisesta
kuolemasta Uudessa testamentissa käytetään pääsääntöisesti ilmaisua poisnukkuminen. Sen sijaan pelastuksen torjujille ajallinenkin kuolema on edelleen rangaistusta luonteeltaan.
Jeesus käytti ilmaisua nukkuminen myös Lasaruksen kuolemasta. Jeesus tiesi, että
rajan toiselle puolelle siirtynyt kuulee Hänen äänensä. Siksi Hän antoi heille käskyn
ja he noudattivat sitä. Jeesuksen kuolleista herättämät joutuivat myöhemmin taas
kulkemaan saman portin kautta rajan toiselle puolelle. Kuolleista herättäminen on
siksi eri asia kuin ruumiin ylösnousemus. Ylösnousemusruumis ei voi enää kuolla eli
se on ikuinen. Viimeisellä tuomiolla kaikki ovat ylösnousemusruumiissa ja sen jälkeen pelastetut elävät ikuisesti uudessa maassa ja uudessa taivaassa. Kadotetut
joutuvat viettämään ikuisessa tulessa iankaikkisuutensa.
Älä pelkää, usko ainoastaan!
Tyttären kuolinviestin kuulleelle Jairokselle Jeesus antoi sanat: "Älä pelkää, usko ainoastaan!" Tämän päivän ajallista kuolemaa kohti kulkevalle uskovale Jeesuksella
on sama viesti. Poisnukkumisessa ei ole mitään pelättävää, vaikka ajallisen ruumiin
pois riisuminen sinänsä saattaa olla hyvinkin tuskallinen prosessi. Paavali kuvaa
sitä omalta kohdaltaan näin:
Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme hajotetaankin,
meillä on taivaissa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty.
Täällä me huokailemme ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Me,
jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneina. Emme näet tahdo riisuutua vaan pukeutua, niin että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Jumala itse on
valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuudeksi Hengen. Siksi olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä
ruumiissamme, olemme poissa Herran luota. Mehän vaellamme uskossa, emme
näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin
muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. Siksi pidämme kunnia-asianamme
olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa kotoa. (2. Kor. 5:1-9)
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Kun silmämme sulkeutuvat ajassa, samalla hetkellä saamme nähdä kirkkauden valtakunnassa Jeesuksen kasvot meitä vastaanottamassa. Siksi kenenkään kuolemaa
kohti kulkevan uskovan ei tarvitse pelätä sen jälkeen tulevaa tuomiota. Usko tarttuu
ja turvautuu Jeesukseen, joka on voittanut kuoleman vallan.
Jeesuksen parantamisihmeet ja kuolleiden herättämiset
Sekä sairaudet että kuolema ovat viime kädessä syntiinlankeemuksen seurausta.
Jeesus paransi sairaita ja herätti muutamia kuolleita ei vain osoittaakseen, että Hän
on Jumalan Poika, Jumala ja Ihminen. Sen lisäksi Jeesus osoitti näillä teoillaan, että
lopullisessa kirkkaudessa pelastetuilla on täydellisen terve ylösnousemusruumis,
jonka yli kuolemalla ei ole mitään valtaa.
Suurin ja tärkein ihme ihmiselle ei olekaan se, että hän täällä ajassa paranisi sairauksista, vaikka sekin on Jumalan armoa. Suurin ihme on se, että syntinen ihminen
saa syntinsä anteeksi, saa sydämelleen rauhan ja osallisuuden ikuiseen elämään
Pyhässä Hengessä. Se on iankaikkinen ihme, joka tapahtuu täällä ajassa, kun pääsemme yhteyteen Jeesuksen kanssa, tulemme uskoon ja saamme Jumalan lapsen
osan.
Verenvuotoa sairastanut nainen
Jos Jairoksen kodissa oli vietetty 12 vuotta päivänpaisteessa, verenvuotoa sairastanut nainen oli yhtä kauan kulkenut pimeydessä. Hänen tiensä oli ollut hiljaista kulkua kohti kuolemaa. Hän oli joutunut kärsimään ja vapisemaan paljon. Hänen miehensä oli varmaankin ottanut hänestä avioeron, sairauden vuoksi yhteisö oli pyrkinyt eristäytymään hänestä ja kultillisesti saastaisena hänellä ei ollut ollut pääsyä
temppeliin. Hän oli menettänyt kaiken sen, mikä oli hänelle ollut tärkeää: kodin, yhteisön ja uskonnon. Samalla kuitenkin ruumis oli kaiken aikaa heikentynyt ja kuihtunut.
Jeesus toi avun hänelle ja antoi samalla Jairokselle uskon tarttua Jeesuksen lupaukseen, vaikka kaikki toivo näytti menetetyltä tyttären kuoltua. Nyt keskitymme
siihen, miten Herra toimi naisen pelastamiseksi.
Mitä nainen oli tehnyt?
Mitä oli nainen tehnyt noiden 12 vuoden aikana matkalla kohti kuolemaa? Hän oli
päättänyt olla kuolematta, jos vain olisi saatavissa apu. Hänellä oli ollut lujaa päättäväisyyttä ja toiveikkuutta ja siksi hän oli päättänyt taistella perinnöllistä sairauttaan
vastaan: ”Jos vain on mahdollista parantua, aion parantua.”
Löytyykö sinusta tätä asennetta:
”Olen hukkuva, syyllinen, syntinen, mutta jos on jokin, joka voi minut pelastaa, vapauttaa syyllisyydestä, tahdon, että pelastun ja saan anteeksi ja pääsen vapaaksi
syyllisyydestä.”
”Minulla on kivinen sydän, tiedän sen, mutta jos kivisydän voi muuttua lihasydämeksi, tahdon, että niin tapahtuu minulle.”
”Etsin, kolkutan, anon siihen asti, kunnes pelastus on minun ja pelastuksen ihme on
omaisuuttani.”
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Vain harvat ajattelevat niin. Monet ovat välinpitämättömiä. Toiset taas ajattelevat,
että jos voin parantua ja pelastua, sen tulee tapahtua minulle noin vain ilman, että
sitä tulee tavoitella. Jeesus sanoi: ”Anokaa, etsikää ja kolkuttakaa, sillä anovalle annetaan, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.”
Ikävä totuus on, että läheskään kaikki ruumiillisista vaivoista kärsivätkään eivät etsi
apua tai pyri parantumaan. Se voi johtua ylpeydestä, itseriittoisuudesta tai haluttomuudesta nähdä omaa tilaansa. Monen ihmisen salainen synti imee häneltä elinvoimaa niin kuin verenjuoksu ihmisestä.
Monet ovat puolestaan vaipuneet epätoivon valtaan. Ei ole mitään suurempaa syn tiä kuin epätoivo, sillä se hylkää johdonmukaisesti kaikki Jumalan lupaukset siitä,
että Hän parantaa, antaa synnit anteeksi, uudistaa, johdattaa ja vie iankaikkiseen
kirkkauteen. Lue Raamattua ja näe miten täynnä se on toivoa: ”Kaikki synnit anne taan anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon ikinä he ovat Jumalaa pilkanneetkin.”
Nainen turvautui todennäköisimpään avun lähteeseen
Nainen turvautui siihen, mikä todennäköisimmin antaisi hänelle avun. Hän meni lääkäriin. Mitäpä muutakaan hän olisi voinut tehdä? Ei ole mitään moitittavaa, kun ihmiset etsivät inhimillistä apua omaan ahdinkoonsa, kun he eivät tiedä paremmasta.
Mutta me tiedämme paremmin, että avun voi antaa vain Jeesus. Käykäämme Hänen luokseen välittömästi ja koskettakaamme häntä.
Nainen tapasi monia, jotka kertoivat, että heillä on keino, jolla hän voi parantua. Tämän tyyppisiä ”parantajia” on uususkonnollisuus täynnä: ”Pane, luota itsesi ehdottomasti meidän käsiimme, niin voit parantua.” Sairaat nielevät helposti tällaisia syöttejä. ”Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää.”
Mikään ajallinen leikkaus ei voi vapauttaa meitä synnin kuormasta. Ei kukaan pappi,
ei filosofi eikä profeetta voi vapauttaa meitä synnin pitaalista. Vain taivaallinen Parantaja, Jeesus Kristus kykenee siihen.
Nainen jatkoi sinnikkäästi
Nainen jatkoi sinnikkäästi avun etsintää käyttäen noita keinoja. Hän koetti monenlaisia keinoja ja lääkkeitä. Hän sai ristiriitaisia ohjeita ja kokeili niitä. Lääkkeet ja hoidot
aiheuttivat ajoittain suurempaa tuskaa kuin itse sairaus.
Hengellisellä alueella tilanne on samanlainen. On monenlaisia lääkäreitä kuten tohtori Seremonia, tohtori Moraalisuus, tohtori Kansalaiskunto, tohtori Tunnekoulu jne.
Vain Jeesus antaa todellisen avun.
Nainen kulutti koko omaisuutensa
Nainen kulutti koko omaisuutensa lääkkeisiin ja lääkäreihin. Hän kulutti rahansa ja
vaivansa. Hän antautui siihen, mikä ei voinut antaa apua. Hengellisellä alueella tilanne on sama. Ei ole mitään ihmeteltävää, kun kuoleva rikas lupaa antaa koko
omaisuutensa saadakseen varmuuden taivaasta.
Jos terveys voitaisiin hankkia rahalla, se olisi halpaa, vaikka hinta olisi kuinka korkea tahansa. Jos sielun terveys, luonteen pyhyys ja taivaan varmuus olisi saatavissa rahalla, se olisi halpa, vaikka hinta olisi maailmojen määrä.
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Mitä nainen oli saavuttanut?
Mitä nainen oli kaikella saavuttanut? Hän oli saanut enemmän kärsimystä ja tuskaa.
Jos yrität etsiä apua sielullesi muualta kuin Jeesukselta, saat vain lisää ahdistusta.
Rukouksesi paljastavat syntisi entistäkin kipeämpänä. Seremoniat paljastavat Jumalan pyhyyden kuluttavaksi tuleksi. Hyvät teot osoittavat, että sinulta puuttuu todellinen hyvyys. Itsekieltäymykset johtavat vain uudenlaiseen ylpeyteen.
Nainen ei löytänyt mitään apua. Hänen tilansa kävi entistä pahemmaksi. Hn kulutti
kaiken omaisuutensa hukkaan. Kun kaikki tiet on kuljettu loppuun, olemme vihdoin
valmiit Jeesukselle, Jeesuksen etsimiseen.
Mitä nainen teki lopulta?
Mitä nainen teki lopulta? Hän sai kuulla Jeesuksesta Kristuksesta, joka voi parantaa
kaikkinaista sairautta. Hän kuuntelee, liittää asiat yhteen ja tekee johtopäätökset.
Hän uskoo kuulemansa. ”Minulla on vielä yksi mahdollisuus. Menen väkijoukon keskellä Hänen luokseen, kosketan Hänen vaippaansa ja parannun.” Hänen johtopäätöksensä oli suurenmoinen usko.
Hän päätti turvautua Jeesukseen, kun kaikki muu oli vienyt hänet epätoivoon. Ihmisen synti ja ylpeys ei salli hänen uskovan eikä turvaavan Jeesukseen, ennen kuin
hän joutuu täydelliseen umpikujaan omien mahdollisuuksiensa suhteen. Elämän peruskysymyksiin ei löydy apua muualta kuin Jeesukselta ja silti sokeudessamme yritämme muuta.
Nainen teki yksinkertaisimman ja helpoimman mahdollisen asian: Hän kosketti Jeesusta. Ei ole vaikeata rukoilla Herraa: ”Armahda minua syntistä ihmistä.” Sana lupaa: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.” Jätä itsesi Jeesuksen puhdistettavaksi ja parannettavaksi.
Nainen sai terveytensä täysin ilmaiseksi ja armosta. Jeesuksen lahjat ovat meille ilmaisia, vaikka Hänelle itselleen ne maksoivat koko elämän ja kuoleman ristillä. Jeesus paransi naisen ulkona keskellä kirkasta päivää kansanjoukon keskellä. Ota sinäkin vastaan Jeesuksen vapaa armo. Älä tuo mitään hyviä tekoja, sanoja, tunteita
tai päätöksiä anteeksiantamuksen maksuksi. Tule aivan tyhjin käsin koskettamaan
Jeesusta uskossa.
Naisen teko oli hiljainen. Hän ei sanonut sanaakaan. Hän vain salaa kosketti Jeesuksen vaippaa. Sinäkin voit pelastua hiljaisuudessa. Sinun ei välttämättä tarvitse
puhua kenellekään. Luota Herran voimaan pelastaa sinut!
Se, mitä nainen teki, oli ainoa tehokas asia. Koske Jeesukseen ja pelastus on sinun
siinä hetkessä. Voima Jeesuksesta paransi naisen välittömästi. Vapiseva nainen sai
heti terveytensä.
Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja
ole terve vaivastasi." Jakeen 34 kreikan sana, joka on käännetty ”tehdä terveeksi”
voidaan yhtä hyvin kääntää ”pelastanut sinut”. Jeesus ei ainoastaan parantanut
naista vaan myös pelasti hänet. Nainen sai ruumiillisen terveytensä, mutta pääsemällä Jeesuksen yhteyteen hän sai myös pelastuksen, hän pääsi Jumalan yhtey5

teen syntinsä anteeksi saaneena ja hän sai Jumalan yhteydessä rauhan sydämelleen.
Tee sinäkin samoin!
Älä jää vain kyselemään ja hankkimaan tietoja, vaan tule ja anna itsesi Jeesuksen
käsiin. Tunkeudu Jeesuksen luokse läpi väkijoukon ja esteiden. Heikko nainen kykeni siihen. Kosketa Jeesusta! Se on: Pane turvasi nyt siihen, että Jeesus, Jumalan
Karitsa kantoi kaikki syntisi!
Älä sano: ”Huomenna.” Nyt kun sinulla on mahdollisuus, pane luottamuksesi Jeesukseen. Hän kulkee nyt ohitsesi. Pyhä Henki tekee mahdolliseksi uskon. Sano siis:
”Minä tahdon uskoa Jeesuksen uhriin puolestani, haluan uskoa sieluni Jeesuksen
käsiin.”
”Mutta minä vapisen.” Myös nainen vapisi, mutta parantava voima ei ole meidän
sormessamme, joka koskee Jeesukseen, vaan Jeesuksessa, johon panemme turvamme. Kunhan pääset kosketukseen Jeesuksen kanssa, Hänen voimansa muuttaa sinut. Heikko usko riittää pelastamaan sinut!
Tule Jeesuksen luo!
Naisen usko ei jäänyt salaiseksi. Hän tuli valkeuteen ja sai ihmeelliset sanat seurakseen: ”Mene rauhaan!”
Raamattu ei kerro, saiko hän palata kotiinsa, ottiko hänen yhteisönsä hänet vastaan
tai pääsikö hän jälleen temppeliin. Mutta hän jatkoi matkaansa rauhan omistajana.
Hän ei saanut vain terveyttä vaan sen rauhan, jonka usko Jeesukseen tuo. Jumalan
rauha riittää! Tule sinäkin Jeesuksen luo!
Rouva Yoshida löysi rauhan ja sai ikuisen elämän
Itä-Tokushiman seurakunnan pastori Masakille tuli eräänä iltana kirkkoon puhelu Mitsuko
Yoshida nimiseltä rouvalta. Hän oli vakavasti sairaana. Hän oli aiemmin käynyt kirkossa ainoastaan yhden kerran. Senkin hän oli tehnyt erään ystävänsä vuoksi. Mitsuko Yoshidakin
oli valinnut elämäntavakseen uskonnottomuuden voidakseen olla ystävä mahdollisimman
moniin uskontoihin kuuluvien ihmisten kanssa. Hän ei pitänyt Jumalaa tarpeellisena.
Mutta kuukausi sen jälkeen kun Yoshida oli käynyt kirkossa, hän sairastui vakavasti. Mutta
kaikkiin uskontoihin yhtä paljon etäisyyttä ottaneella Mitsukolla ei ollut sielun rauhaa. Hän
huomasi, ettei hän oma tahdonvoimansa eikä hänen perheensä eikä sairaanhoito kyennyt antamaan apua hänen sydämensä pelkoon. Sisäisten taisteluidensa keskellä Mitsukon mieleen
muistui hänen ystävänsä, joka oli kerran saanut hänet mukaansa kirkkoon.
- Entä jos pyytäisin sen kirkon pastoria tulemaan luokseni!
“Mitsuko oli pyytänyt moneen kertaan läheisiään soittamaan kirkkoon, mutta he olivat kieltäytyneet. Heistä oli sopimatonta pyytää pastoria, jonka kirkossa asianomainen on käynyt
vain kerran elämässään. Vimmoissaan Mitsuko lopulta repi tiputuspussit ja letkut irti noustakseen itse puhelimeen. Niin hän sai tahtonsa läpi ja omaiset soittivat kirkolle.
Pastori Masaki lähti tapaamaan Mitsukoa. Vuoteessa makaavaa Mitsukoa oli vaikea tunnistaa samaksi ihmiseksi, joka oli vain vähän aikaisemmin terveen näköisenä käynyt kirkolla.
Hänen kasvonsa olivat kellertävän kalpeat ja silmät voimattoman näköiset. Silti hän ojentau-
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tui nähdäkseen meidät, kun tulimme ovesta sisään. Kun omaiset ja hoitajat olivat poistuneet
huoneesta, sanoin hänelle.
- Raamatussa sanotaan "Älä pelkää. Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää sinua." Siksi sinun ei
tarvitse olla peloissasi.
Mitsuko, joka ei ollut uskonut edes Jumalan olemassa oloon, vaikutti hämmästyvän sanojani
ja kertoi:
- Pastori, minä olen ollut kauhean peloissani siitä, mitä minulle tapahtuu, kun kuolen? Se on
pahempaa kuin mikään ruumiillinen kipu. Kuulin kerran lääkärin ja sairaanhoitajien puhuvan keskenään. He sanoivat "Eikö hän ole vieläkään kuollut? Onpa ihmeen sitkeä.” Kun suljen silmäni, tuntuu kuin vajoaisin koko ajan jonnekin.
- Vai sillä tavalla, rouva Yoshida. Sinulla on ollut todella rankkaa. Mutta oli hienoa, että haluat kuulla Raamatun opetusta. Raamatussa sanotaan: "Ole turvallisella mielellä, sillä kaikki
sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen tähden."
- Ihanko totta? Olen pelännyt ja aivan selkäpiitäni on karminut ajatuskin siitä, että on joku,
joka tietää koko sydämeni saastaisuuden ja tuomitsee tekoni oikeudenmukaisesti.
- Saat olla turvallisella mielellä. Vaikka kuinka yrittäisit, et voisi syntejäsi itse mitenkään sovittaa. Mutta Jeesus, joka tiesi, että olet syntinen Jumalan edessä, rakasti sinulta niin paljon,
että kantoi sinun sijastasi kaiken sinun syntisi rangaistuksen ristillä ja kuoli puolestasi. Koska Jumala on vanhurskas, sinun syntisi ovat anteeksi annetut.
- Minusta vain tuntuu, että Jumala on pelottava, koska hän on niin oikeudenmukainen.
- Niin, mutta juuri siksi, että Jumala on oikeudenmukainen, Hän ei voi enää tuomita sinua
syntiesi vuoksi, sillä Jeesus otti jo vastaan sinulle kuuluneen synnin rangaistuksen. Taivaallinen Isä vakuuttaa, että Hän on saanut riittävän hyvityksen sinun synneistäsi. Siitä todistuksena Hän on herättänyt Jeesuksen ylös kuolleista. Eihän velkoja voi enää tulla sinun luoksesi,
jos joku toinen on maksanut lainasi puolestasi.
- Voin siis olla turvallisella mielellä, koska Jumala on oikeudenmukainen.
- Aivan. Sitä paitsi Jumala valmisti tämän pelastuksen sinulle jo 2000 vuotta sitten, paljon
ennen kuin ehdit edes pyytää sitä, rouva Yoshida. Jeesus antaa sinun myös elää tässä ajassa
niin kauan, kun Hänellä on vielä sinulle varattuna tehtävä täällä. Sinun elämästäsi et päätä
sinä itse eivätkä edes lääkärit vaan Jumala. Elät siihen asti, kunnes tehtäväsi täällä päättyy.
Sitten Jeesus tulee ottamaan sinut luokseen sinua varten valmistamaansa asuinsijaan. Jeesus
sanoi, että jos uskot Häneen ja otat kasteen, pelastut. Voit sanoa hänelle: "Niinkö Jumalani.
Ilomielin luotan sinuun." Ja niin Jeesus lahjoittaa sinulle syntien anteeksiantamuksen ja uuden elämän.
- En ole koskaan ennen kuullut mitään tällaista. Olipa hyvä, että tulit, pastori. Olen todella
helpottunut. Kiitos, että toit minulle Raamatun hyvän uutisen, Mitsuko sanoi.
Rukoilin vielä hetken Mitsukon kanssa ja kun katsoin häneen, huomasin värin palanneen takaisin hänen kalpeille kasvoilleen. Verenkiero oli hetkessä tullut paremmaksi ja hänen huulensa olivat taas terveen punaiset. Huomasin hänen silmissäänkin nyt levollisen ja lempeän
loisteen.
Seuraavana päivänä Mitsuko todisti Jeesuksesta hoitajille, lääkäreille ja ystäville, jotka olivat tulleet häntä katsomaan. Kaikki ihmettelivät, miten pohjattoman rauhaton Mitsuko oli
kerta heitolla muuttunut säteilevän iloiseksi. Kun pastori Masaki tuli suorittamaan kastetta,
hän kiitti seurakuntalaisia ja otti vastaan kasteen ilosta kyynelehtien.
Hänen tilansa oli niin kriittinen, että hän olisi voinut minä hetkenä tahansa kuolla. Iloinen ja
kiitosta pursuava Mitsuko ehti viettää noin kolmen viikon elämän kristittynä, kunnes hänet
otettiin taivaaseen. Hän kertoi hyvää sanomaa hoitajilleen ja rukoili kristittyjen ystäviensä
kanssa. Hänen potilashuoneestaan tuli paikka, jossa hän saattoi levätä Jeesuksen armossa ja
rauhassa.
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Pastori Masaki jatkaa: Kun Mitsukon lähtö Jeesuksen luo tuli, ehdin Jumalan armosta saattamaan häntä. Rukoilin Mitsukon vuoteen vierellä häntä kädestä kiinni pitäen. Silloin Mitsuko, joka oli ollut useita päiviä tajuttomana, avasi silmänsä ja hymyili minulle hitaasti seitsemisen kertaa. Hänen heikkenevä hengityksensä ei kuulostanut lainkaan tuskalliselta. Pikemminkin se muistutti äidin syliin hiljaa nukahtavan vauvan hengitystä. Sitten hän huokasi syvään ja pääsi perille Jeesuksen luokse. Se oli ihmeellinen päätös hänen ajalliselle matkalleen.”
Entä sinä?
Hapuiletko sinä edelleen etsien sydämeesi rauhaa, jota eivät tämän maailman parhaatkaan kokemukset ole kyenneet sinulle tarjoamaan. Olet niiden keskellä juonut
tyhjistä maljoista. Jeesus kutsuu sinua: ”Tule minun luokseni, niin saat elämän!”
Jos olet jo saanut maistaa Jumalan rauhaa, kun Jeesus pyyhki pois kaikki sinun
syntisi oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa voimalla, niin Herra kutsuu sinuakin kertomaan muillekin siitä, että tie Jeesuksen luo on edelleen auki.
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