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VALVOKAA  
Matt. 25:1-13

1. "Taivasten valtakunta on silloin oleva kuin kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat
soihtunsa ja lähtivät ylkää vastaan. 
2. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtävää. 
3. Tyhmät ottivat soihtunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. 
4. Ymmärtävät ottivat öljyä astioihinsa ja soihtunsa. 
5. Yljän viipyessä heille kaikille tuli uni, ja he nukkuivat. 
6. Yösydännä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan'. 
7. Silloin kaikki nämä morsiusneidot nousivat ja laittoivat soihtunsa kuntoon. 
8. Tyhmät sanoivat ymmärtäville: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän soihtumme
sammuvat'. 
9. Ymmärtävät vastasivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin
myyjäin luo ostamaan itsellenne'. 
10. Heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen
kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. 
11. Myöhemmin toisetkin morsiusneidot tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 
12. Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä'. 
13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä." 

Herran eteen kokoontunut lauma
Kokoontuminen Herran kansan yhteiseen juhlaan, jumalanpalvelukseen merkitsee
toistuvaa tietoista asettautumista Herran Jeesuksen kasvojen eteen kysymään: "Herra,
mitkä ovat Sinun viimeisimmät uutisesi taivasten valtakunnasta? Milloin Sinä Herra tulet
takaisin? Mitä Sinulla on tänään meille sanottavaa? Miten tulevalla viikolla voisimme
toimia jouduttaaksemme, Herra, Sinun päiväsi tuloa? Millaisena Sinä näet minun tilani
nyt? Missä kohden minun on tehtävä parannus? Kuinka suuri Sinun armosi onkaan
tänään?" Elävän ja valvovan uskovan kysymykset liikkuvat tuossa suuressa SINÄSSÄ,
Herrassa ja Vapahtajassa, jonka eteen olemme kokoontuneet. Hänen mielenkiintonaan
on Jumalan valtakunta, jonka luonteesta Raamattu sanoo, että "se on vanhurskautta ja
iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä". 

Jumalan kansa, joka elää sen ihmeen varassa, että Jumala tuli ihmiseksi ja sovitti
syntimme 1966 vuotta sitten, tietää, että sama Jeesus tulee toistamiseen maan päälle.
Hän tuli sovittaakseen synnit, nyt hän tulee poistaakseen synnin vallan lopullisesti. Hän
tuli osoittaakseen, millainen Jumala on, nyt Hän on tuleva näyttääkseen Jumalan
hallintavallan koko kirkkauden. Hän tuli tuomaan totuuden valon maan päälle, nyt Hän on
siinä totuudessa tuomitseva maan piirin. Hän tuli tuomaan armon katuville syntisille, nyt
hän on tuleva kokoamaan omansa taivaalliseen kirkkauteensa.

Karitsan häät
Jumalan kansa odottaa ja toivoo Jeesuksen paluuta kirkkaudessaan. Heprealaiskirje
liittää tämän toivon Jumalan kansan kokoontumisesta Heran luo saumattomasti
säännölliseen kokoontumiseen jumalanpalveluksiin sanoessaan: 
"Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana,
vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän
lähestyvän." 
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Herran paluu kirkkaudessaan maan päälle tapahtuu juuri sitä varten, että Hän kokoaisi
oman kansansa luokseen ihaniin Karitsan häihin, vanhurskauteen ja iloon ja rauhaan
Pyhässä Hengessä. Nuo hääjuhlat jatkuvat koko iankaikkisuuden verran. 

Ilmestyskirja kuvaa 19. luvussa (7-9) Karitsan häitä seuraavasti:
"Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat
tulleet, ja hänen [seurakunta]vaimonsa on valmistanut itsensä." Hänen annettiin pukeutua
pellavavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: Se puku on pyhien vanhurskautukset.
Enkeli sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" 

Jumalan suunnaton rakkaus omaa Poikaansa Jeesusta kohtaan näkyy Karitsan häitten
ilossa ja riemussa. Isä antaa omalle Pojalleen palkan Hänen täydellisestä
kuuliaisuudestaan aina ristin kuolemaan asti. Isä antaa Pojalleen, teurastetulle ja
ylösnousseelle Karitsalle vaimoksi pelastettujen seurakunnan. Pelastetut pelastettiin
Jumalan armon kirkkauden kiitokseksi, se on Hänen oman Poikansa vaimoksi.

Suomalaisissa häissä morsian valmistautuu häihin pukeutumalla puhtaan valkeaan
vaatteeseen, joka kuvaa hänen puhtauttaan ja täyttä uskollisuuttaan vain ja ainoastaan
tälle, jonka kanssa hän menee naimisiin. Kristuksen morsian valmistettiin ja kaunistettiin
Kristuksen lahjavanhurskaudella, sillä kirkkaudella ja puhtaudella, jonka hän sai kokonaan
lahjaksi omalta Veriyljältään. 

Itse sulhanen saapuu omiin häihinsä "vereen kastetussa vaipassa", mutta Karitsan häitten
ihmeellinen kohokohta on siinä, kun teurastettu Karitsa puetaan Jumalan tahdon ja
rakkauden osoituksena uuteen ihanaan pukuun. Se on hohtavan kirkas ja puhdas. Se on
pyhien, pelastettujen ihmisten vanhurskautukset. 

Jokainen pelastettu sai osakseen Kristuksen oman lahjavanhurskauden puvun ja lisäksi
jokaisen elämässä Pyhä Henki vaikutti vanhurskauden tekoja. Nämä pelastettujen
ihmisten ihanimmat kalleudet he ikään kuin luovuttavat kiitosuhrinaan ne heille
hankkineen Veriyljän ihanaksi uudeksi puvuksi. Mutta pelastetut eivät niitä kuitenkaan
menetä, sillä Yljän yhteys Vaimon kanssa on niin läheinen, että pelastettujen
vanhurskautuksen puku on heidän oma pukunsa ja samalla myös Sulhasen Ihmeellinen
puku.  

Mitään suurempaa onnea ihmiselle ei voi koskaan tulla kuin päästä Karitsan hääaterialle.
Myös Jeesus puhui siitä suurella odotuksella ja ilolla, kun Hän kertoi opetuslapsilleen, että
Hän on uutena taivaassa nauttiva pelastettujen kanssa viinipuun antia, joka viinipuu ei
olekaan mikä tahansa puu vaan niin kuin vanhat ovat aina nähneet, se on Golgatan
hirsinen puu, josta vuotaa taivaallisen Karitsan hääjuhlan viini.

Vaikka uskova ei vielä täällä ajassa kykene kuin hiukan aavistelemaan Karitsan häiden
ihmeellistä onnea, hän voi Jumalan Sanan perusteella jo nyt tietää olevansa autuas eli
ylen onnellinen, koska hänellä on kutsukirje Karitsan hääaterialle. Tämän kutsun on
saanut jokainen, joka on nöyrtynyt synneistään parannukseen ja omistanut Jeesuksen
kuoleman ja ylösnousemuksen tähden kaikkien syntiensä anteeksiantamuksen. Pyhä
Henki asuu uskovan sydämessä ja toimii vakuutuksena siitä, että uskova pääsee perille
Karitsan häihin.
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Vakuuttuneisuus Karitsan häihin pääsystä perustuu siihen, että Pyhä Henki kirkastaa
uskovalle Jumalan Sanan lupausten luotettavuutta ja sitä, että lupaukset koskevat juri
häntä.

Tunteeko Ylkä Sinut ja minut?
Tänään kysymmekin sitä, saammeko me juuri tällä joukolla kerran yhdessä uudessa
maassa ja uusissa taivaissa kokoontua ylistämään suurta Veriylkää, Jeesusta Kristusta,
joka on hankkinut meidät omikseen Golgatan uhrikuoleman ja ylösnousemuksen voiton
kautta? Tunteeko Hän Sinut ja minut, kun Hän saapuu yön pimeimmällä hetkellä? Vai
joutuuko hän ehkä sanomaan sinä päivänä Sinulle: "Totisesti minä sanon teille: minä en
tunne teitä."

Vanhurskauden valtakunta
Tämän päivän epistolatekstin viimeiset sanat: "Herran lupauksen mukaan me odotamme
uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu," puhuvat myös meille tästä
kristityn toivon sisällöstä. Kun evankeliumimme tuttu vertaus kymmenestä neitsyestä
alkaa sanoin: "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen..," Herra
korostaa, että vertauksen päähenkilöitä eivät suinkaan ole viisi viisasta neitsyttä eivätkä
viisi tyhmää. 

Päähenkilö on Ylkä eli Sulhanen, Herra Jeesus Kristus itse. Taivasten valtakunta on
Hänen kuninkuuttaan, hallintavaltaansa ja herruuttaan meidän elämässämme. Hän ei
hallitse niin kuin tämän ajan vallanpitäjät voimalla ja väkivallalla, vaan totuutensa ja
armonsa avulla. Täällä ajassa Hänen hallintavaltansa on vapaaehtoista, mutta silti
todellista. Niin kuin sulhanen hallitsee rakkaudellaan morsianta niin, että morsian
mielellään tekee niin kuin hänen sulhasensa toivoo, samoin valvova Herran seurakunta
haluaa pienimmästäkin vihjeestä tehdä rakastavan Herran tahdon, sillä se on saanut jo
maistaa Hänen armonsa ja rakkautensa hyvyyttä. Se, joka ei tunne tätä Herran läheistä,
henkilökohtaista ja suunnattoman suurta rakkautta, ottaa Herran kehotukset vastaan
vaatimuksina, taakkana, lakina, jonka alta hän mieluiten luistaisi kokonaan pois. 

Ratkaisevaa on siis, onko meillä elävä henkilökohtainen suhde Kuninkaaseen
Jeesukseen vai ei. Onko Hänen totuutensa Sana saanut tunkeutua sillä tavalla sydämesi
syvyyksiin, että omatuntosi on joutunut tunnustamaan, että Herran totuus ja tuomio
Sinusta on oikea? Olenko sydämesi taipunut huutamaan: "Herra armahda minua! Anna
kaikki syntini, joilla olen noussut Sinua vastaan ja lähimmäisiäni vastaan anteeksi! Anna
anteeksi, että olen itse hallinnut elämääni ja kapinoinut Sinua vastaan!" 

Oletko myös kaiken syntisyytesi keskellä suostunut Hänen armonsa hallittavaksi? Kun
Hän on vakuuttanut, että Hän kärsi Golgatan ristillä juuri Sinun syntiesi rangaistuksen,
oletko antanut tämän Hänen armonsa Sanan hallita Sinua, vai oletko työntänyt sen pois
joko syntiesi suuruuteen tai niiden pienuuteen viitaten. Herran armon hallinta tapahtuu nyt
Hänen armolupaustensa välityksellä. Oletko ottanut Hänet niiden kautta sydämesi
Kuninkaaksi, vai joutuuko Hän yhä seisomaan sydämesi ovella kolkuttaen ja kehottaen:
"Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin
minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani."
(Ilm. 3:20)
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Taivas ja kadotus
Suuren Ylkämme totuuden ja armon Sanalla tapahtuva hallinta tulee jatkumaan
iankaikkisesti niiden kohdalla, jotka henkilökohtaisesti oppivat tuntemaan Herran täällä
ajassa. Mutta kutsu tähän armon valtakuntaan kestää vain siihen asti, kun Ylkä saapuu
joko sinä suurena päivänä, jona koko ihmiskunta on näkevä hänen kirkkautensa, tai jo
sitä ennen, kun henkilökohtaisesti joudumme kulkemaan kuoleman kautta Hänen tykönsä.
Sen jälkeen ovi taivaallisiin häihin suljetaan. Vain ne, joilla on henkilökohtainen suhde
Vapahtajaan, vain ne, jotka Hän tuntee, pääsevät sisälle. Muille avautuu kyllä ovi, mutta
se on aivan toisenlainen ovi. Se on iankaikkisen kadotuksen ovi. 

Kadotus on se Jumalan määräämä paikka ja tila, jossa Jumalan pyhän ja
oikeudenmukaisen tuomion tuli on loputtomasti polttava jokaista hänen omien syntiensä
rangaistuksena. Tässä yhteydessä meidän on aina muistettava, että syntiemme suuruutta
ei määrää se, mitä olemme tehneet ja kuinka paljon, vaan se KETÄ vastaan olemme
rikkoneet, kun olemme hyljänneet sen täydellisen ja ainoan pelastuksen, jonka Jumala
Golgatalla oli meitä varten valmistanut. 

Koska on Jumala ja Kristus on taivas ja iankaikkinen ilo. Sillä Herran rakkaus ja armo,
Hänen ihana armohallintansa tekee taivaasta taivaan. Ota Jumala pois taivaasta, niin
mitkään taivaallisimmatkaan olosuhteet eivät Häntä korvaa. Kun ihanimmassa linnassa
käy suru, rakas joutuu yllättäen lähtemään, niin ulkoiset puitteet eivät merkitse mitään.
Taivaan tekee taivaaksi Isän rakkaus Poikaan, joka Pyhässä Hengessä virtaa kuin
elämän virta pelastettuihin ihmisiin. Taivas on Pyhä Kolminaisuus ihmisten ylistyksen
keskellä.

Mutta toisaalta koska on Jumala, niin on myös kadotus. Sillä Hänen pyhyytensä ja
vanhurskautensa tuli kuluttaa hukkuneiden sieluja. Niin kuin taivaassa hallitsee Jumala,
niin on kadotustakin hallitseva Jumala, siellä ei sielunvihollinen ja pahat henget temmellä,
vaan juuri heidän tuomitsemista varten kadotus on valmistettu. Kadotusta ei ole tarkoitettu
ainoatakaan ihmistä varten. Sillä Jumala on rakastanut niin paljon maailmaa, jokaista
ihmistä, myös Sinua, että Hän antoi ainokaisen Poikansa Jeesuksen Kristuksen ristin
kärsimyksiin ja tuskiin, ettei yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä. Mutta jos työnnät Jeesuksen itsensä ja Hänen armonsa pois luotasi,
kun Hän vetää ja houkuttaa Sinua sisälle armovaltakuntaansa, niin millä muullakaan
tavalla Sinä voisit pelastua. 

Epäusko
Epäusko ei ole jonkinlaista uskon puutetta, jolle nyt ei voi mitään, kun ei satu olemaan niin
sanottua uskonnollista tyyppiä, vaan se on aktiivista ja toimivaa vastauskoa, jossa
ihminen luottaa itsensä, itse valitsemiinsa epäjumaliin, omaan viisauteensa jne. Epäusko
on Herran hallintavallan hylkäämistä ja sitä luonnehtii näin aina myös ylpeys, haluttomuus
taipua Herran hallintaan.

Kymmenen neitsyttä
Vertauksemme kymmenestä neitsyestä tuo eteemme kahdenlaisia ihmisiä, jotka näyttivät
päällisin puolin tarkasteltuina hyvin samanlaisilta. Tänäkin päivänä, jona maassamme
lukemattomat ihmiset tunnustavat avoimesti oman epäuskonsa tai uskonsa epäjumaliin,
esiintyy silti varsin paljon ihmisiä, jotka sanovat tuntevansa Jumalan, mutta eivät
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tosiasiassa Häntä tunne eikä heillä ole henkilökohtaista yhteyttä Hänen kanssaan. Heitä
saattaa olla yllättävän vaikea erottaa niistä, joilla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen,
jotka tuntevat Hänet ja jotka Herra tuntee. Vasta Jeesuksen saapuessa tämä ero tulee
lopullisesti näkyviin. Siksi meille on äärimmäisen tärkeää tehdä itsellemme selväksi,
kuulummeko todella Herran omiin, noihin viisaisiin, vai kuvittelemmeko vain sitä. Oletko
Sinä viisas neitsyt? Oletko valmis astumaan taivasten valtakunnan häihin sisälle?

Viisaat
Viisaitten valmius Jeesuksen tullessa ei ollut synnynnäistä, vaan Jumalan armon heissä
synnyttämää. Kysymys oli ihmissilmältä salatusta työstä, jonka kautta Jeesus itse oli tullut
asumaan heidän sydämiinsä. Heidät oli sovitettu Jeesuksen kuoleman kautta Jumalan
kanssa ja he olivat uskossa ottaneet vastaan Jeesuksen lahjavanhurskauden. Pyhä Henki
oli astunut heidän sydämiinsä antaen heille Kristuksen uuden elämän lahjaksi. Pyhä
Henki oli myös vaikuttanut heissä tahtoa ja voimaa Herran palvelukseen. Siksi heidän
pääsynsä sisälle häihin oli välitön. Se tapahtui heti, kun Ylkä saapui. Mitään viivytystä ei
esiintynyt, sillä sisäisesti he olivat jo eläneet Yljän yhteydessä. Jeesuksen tulemisessa
näkymätön tulee näkyväksi. He saivat mennä Jeesuksen läheisyyteen, Hänen kanssaan.
Se oli heille suuren ilon hetki.

Tyhmät
Tyhmien valmistautumattomuus Jeesuksen tullessa oli sisäisen ja salatun Herran
tuntemisen puutetta. Heiltä puuttui elävä yhteys Vapahtajaan. Tämä puute oli ilmeistä siitä
huolimatta, että he suorittivat monenlaisia näennäisiä valmisteluja. Heitä kutsuttiin
neitsyiksi ja he näyttivät aidoilta. Heillä oli lamput tai soihdut niin kuin morsiusneidoilla
pitikin. He olivat todellisten neitsyiden seurassa. Heidän käytöksensä muistutti viisaiden
käytöstä niin hyvässä kuin pahassa. He heräsivät samaan huutoon: "Katso, ylkä tulee!"
kuin viisaatkin ja he myös rukoilivat tavallaan: "Antakaa meille öljyänne, sillä meidän
lamppumme sammuvat", olkoonkin, että heidän rukoustensa kohde oli väärä. Elämää
antavaa Pyhän Hengen öljyä eivät ihmiset voi antaa, vain Herra Jeesus itse. Mutta
kaikesta tästä huolimatta he eivät olleet valmiit astumaan sisään häihin Yljän kanssa. He
eivät itse asiassa olleet lainkaan huolehtineet siitä, että he olisivat valmiit Jeesuksen
tullessa näkyvällä tavalla tänne maan päälle. Heillä oli ulkoista loistetta, mutta sisäisen
puutteessa ulkoinen kuihtui nopeasti.

Lopullisesti suljettu ovi
Heidän sulkemisensa häiden ulkopuolelle koskee kaikkia, jotka eivät ole valmiit. Oven
sulkeminen oli täydellistä. Ovi pysyi kiinni niin sisälle päässeille kuin ulos jääneille. Oven
sulkeminen oli oikeudenmukaista, sillä tyhmät eivät olleet valmiita, koska he eivät
kuninkaallisesta Yljästä todellisuudessa välittäneetkään. Ovi suljettiin lopullisesti, eikä sitä
sen jälkeen enää koskaan avata.

Kaste ja usko
Tänä päivänä kirkossamme korostamalla korostetaan kasteen tärkeyttä, vaikka kovin
harvoin kuulee kerrottavan, mitä kaste todella sisältää. Kastehan sisältää suunnattoman
suuren aarteen. Kasteessa meidän kohtalomme sidotaan Kristuksen kärsimykseen ja
kuolemaan. Siinä on kaksi puolta. Ensinnäkin kastettavan pään päälle valeltu vesi
tarkoittaa sitä, että veden alle jäänyt ihminen hukkuu. Kasteessa julistetaan siis itse
asiassa kastettavalle kuolemantuomio. "Sen perusteella, mitä olet syntymäsi nojalla,
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ansaitset kuoleman ja hukkumisen". Mutta kasteen suuri lahja on siinä, että Jeesus
Kristus ottikin sinun kuolemasi omakseen ja kärsi syntisyytesi tuomion iankaikkisen
rangaistuksen Jumalan hylkäämänä ristin puulla sinun sijastasi. 

Toiseksi kasteessa kastettava ikään kuin nousee veden alta. Se kertoo siitä, että ihminen,
joka sai kuolemantuomion, nouseekin kuolleista. Kaste liittää näin ihmisen myös
Jeesuksen ylösnousemukseen. Jeesuksen ylösnousemus on sinun ylösnousemuksesi.
Koska Jeesus nousi, sinäkin tulet nousemaan.

Kaste ilman uskoa kasteen sisältöön eli Jeesuksen kärsimiseen, kuolemaan ja
ylösnousemukseen jää kuitenkin hyödyttömäksi. Siksi Raamattu korostamalla korostaa
henkilökohtaisen uskon tärkeyttä. Kastettu, joka ei elä uskon yhteydessä kasteen lahjan
antajaan Jeesukseen, on kuin tyhmä neitsyt, jolle Herra joutuu viimeisenä päivänä
sanomaan: "Minä en tunne sinua!" 

Uusi Testamentti käyttää sanaa kaste tai kastaa 86 kertaa, mutta sanaa usko tai uskoa
440 kertaa korostaakseen kuinka sanomattoman tärkeätä on, että otamme
henkilökohtaisessa uskossa Kristuksessa olevan kasteen sisällön vastaan. Sama koskee
ehtoollista ja Jumalan sanaa. Herra tarjoaa meille armovälineissä suunnattoman suurta
pelastuksen lahjaa. Usko avaa sydämen ja ottaa itse lahjan Antajan vastaan
sydämeensä.

Sairaanhoitajatar pääsee sisälle
En hevin unohda, miten eräs sairaanhoitajatar pääsi osalliseksi pelastuksesta muutama
vuosi sitten. Hän oli saanut jonkin aikaa kasteopetusta. Sitten eräänä iltana kirkon keittiön
pöydän ääressä hän antautui Herran käsiin eli lakkasi vastustamasta Herran ääntä ja
sanoi: "Minun on kerrottava syntini." Ja niin hän painoi päänsä alas, silmät kyynelissä hän
kertoi elämänsä koko syyllisyyden taakan. Sain hänen todellisiin synteihinsä julistaa
Jeesuksen todellisen tuskan ja uhriveren tähden syntien anteeksiantamuksen ilouutisen.
Voi sitä iloa, kun hän tajusi, että kaikki oli anteeksi annettu. Hän taivutti sydämensä
Herran hallintaan, ja sillä hetkellä Herran ihmeellinen armo lahjoitti hänelle koko taivasten
valtakunnan lahjan. Kuukautta myöhemmin hänet kastettiin ja oli ilo saada nähdä se
riemu, minkä Kristus-yhteys synnytti hänen sydämeensä.

Valvokaa
Kehotus: "Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä," kuuluu tänään sekä niille
meistä, jotka kuuluvat viisaisiin ja tuntevat Herran henkilökohtaisesti, että niille, jotka eivät
Jeesusta tunne eivätkä siksi Häntä myöskään ilolla odota palaavaksi. 

Jos tunnet Herran, älä jää nukkuen odottamaan Häntä, vaan huolehdi, että valo, joka
Sinulle on armosta annettu saisi loistaa monien vielä pimeydessä olevien pelastukseksi.
Rukoillen ja evankeliumin työssä liikkeellä ollen me pysymme valveilla. Vielä on aika
kutsua ihmisiä pimeyden vallasta Jumalan totuuden ja armon ihmeellisen hallintaan.

Jos Sinun omatuntosi todistaa, että Sinulta puuttuu elävä henkilökohtainen uskon suhde
Jeesukseen, niin tunnusta tosiasia. Tunnusta myös, että olet itse vastuussa tilastasi.
Pyydä Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja sovintoveren tähden anteeksiantamusta.
Turvaudu Jeesuksen lupaukseen, että "jokainen, joka avuksensa huutaa Herran nimeä,
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pelastuu. Käy sopimassa myös niiden ihmisten kanssa, joita vastaan olet rikkonut. Herran
kutsu parannukseen on myös kutsu armoon ja uuteen elämään Hänen kanssaan. Herra
haluaa tulla sydämeesi ja hallita sitä. Herra haluaa sinut vieraaksi iankaikkisiin hääjuhliin,
mutta haluatko Sinä? Jos haluat, tee toki valmistelut tänään!


