
Jeesus on noussut kuolleista!
Matt. 27:57-28:15

27:57. Illan tultua saapui paikalle rikas ari-
matialainen  mies,  jonka  nimi  oli  Joosef.  
Hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 
58. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jee-
suksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa  
sen hänelle. 
59.  Joosef  otti  ruumiin,  kääri  sen puhtaa-
seen liinavaatteeseen 
60. ja pani uuteen hautakammioonsa, jonka  
hän  oli  hakkauttanut  kallioon.  Hän  vieritti  
suuren kiven haudan suulle ja lähti pois. 
61. Magdalan Maria ja se toinen Maria oli-
vat siellä ja istuivat hautaa vastapäätä. 
62.  Seuraavana  päivänä,  sapatin  valmis-
tuspäivän jälkeen, ylipapit ja fariseukset ko-
koontuivat Pilatuksen luo. 
63.  He  sanoivat:  "Herra,  me  muistamme 
tuon  villitsijän  vielä  eläessään  sanoneen:  
'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös.' 
64. Käske siis vartioida hautaa tarkasti kol-
manteen päivään asti,  etteivät hänen ope-
tuslapsensa tule  ja  varasta häntä ja  sano  
sitten kansalle: 'Hän nousi kuolleista.' Näin  
viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensim-
mäinen." 
65.  Pilatus sanoi  heille:  "Saatte  vartiomie-
hiä. Menkää ja vartioikaa niin hyvin kuin tai-
datte." 
66. Niin he menivät ja varmistivat haudan  
sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion. 
28:1. Sapatin jälkeen, viikon ensimmäisen  
päivän  koittaessa,  Magdalan  Maria  ja  se  
toinen Maria tulivat katsomaan hautaa. 
2. Yhtäkkiä tuli voimakas maanjäristys, sillä  
Herran enkeli laskeutui alas taivaasta. Hän  
tuli, vieritti kiven pois ja istuutui sille. 
3. Hän oli näöltään kuin salama, ja hänen  
vaatteensa olivat valkoiset kuin lumi. 
4. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoi-
vat vapista ja tulivat kuin kuolleiksi. 

5. Mutta naisille enkeli sanoi: "Älkää te pe-
lätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnau-
littua Jeesusta. 
6.  Ei  hän ole  täällä,  sillä  hän on noussut  
ylös, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katso-
maan paikkaa, jossa hän makasi. 
7. Menkää kiireesti ja sanokaa hänen ope-
tuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista ja  
menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te  
saatte  nähdä  hänet.'  Minä  olen  sen  teille  
sanonut." 
8. Naiset lähtivät nopeasti haudalta pelon ja  
suuren ilon valtaamina ja juoksivat viemään  
sanaa Jeesuksen opetuslapsille. 
9. Mutta Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi:  
"Rauha  teille!"   He  menivät  hänen  luok-
seen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartui-
vat palvomaan häntä. 
10. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää pelät-
kö! Menkää ja viekää sana minun veljilleni,  
että he menisivät Galileaan. Siellä he saa-
vat nähdä minut."  
11.  Mutta  naisten ollessa matkalla  muuta-
mat vartijoista tulivat kaupunkiin ja kertoivat  
ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. 
12. Kun nämä olivat kokoontuneet vanhin-
ten kanssa ja neuvotelleet, he antoivat soti-
laille suuren summan rahaa 
13.  ja  sanoivat:  "Sanokaa  näin:  'Hänen  
opetuslapsensa  tulivat  yöllä  ja  varastivat  
hänet meidän nukkuessamme.' 
14. Ja jos tämä kantautuu maaherran kor-
viin, me lepytämme hänet, ja te saatte olla  
huoletta." 
15. Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin  
heitä oli neuvottu. Tätä puhetta on levitetty  
juutalaisten  keskuudessa  aina  tähän  päi-
vään asti.

Ilouutinen
Mikä on kristinuskon evankeliumi eli ilouutinen? Miksi se on ilouutinen? Paavali vas-
taa näihin kysymyksiin saarnassaan näin:
Me julistamme teille hyvän sanoman: minkä Jumala lupasi isille, sen hän on täyttä-
nyt meille, heidän lapsilleen, herättäessään Jeesuksen,... hänen kauttaan teille ju-
listetaan syntien anteeksianto ja vapautus kaikesta, mistä te ette voineet Moosek-
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sen lain  avulla  vapautua. Hänessä tulee vanhurskaaksi  jokainen, joka uskoo. 
(Ap.t. 13:32,33,38,39)

Jeesus elää!
Jeesus on noussut kuolleista ja elää tänään. Hän on tänään täällä kanssamme. 
Jeesus kuoli ristillä. Hänen kuolemansa varmistettiin keihäänpistolla Hänen sydä-
meensä. Hänet haudattiin ja sillä hän valmisti meidänkin hautamme pyhiksi. Hän 
nousi ruumiillisesti ylös haudasta ja valmisti myös meille ruumiin ylösnousemuksen. 
Tämä tapahtumasarja on evankeliumin eli ilosanoman sisältö. Sitä me julistamme ja 
sitä Raamattu todistaa. Uskomme seisoo tai kaatuu sen varassa, nousiko Jeesus 
kuolleista vai ei.

Ellei Jeesus olisi noussut, ei olisi säälittävämpiä olentoja kuin kristityt. Siinä tapauk-
sessa uskoisimme valheen, uhraisimme elämämme petokselle, pakenisimme todel-
lisuutta ja uskottelisimme itsellemme saaneemme syntimme anteeksi, vaikka niin ei 
olisikaan tapahtunut. Olisimme yhä tuomion alla. 

Ylösnousemuksen kieltäminen ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että Jumala on 
olemassa ja että kuoleman jälkeen jokainen ihminen joutuu kohtaamaan tuomion. 
Jumalan ja tuomion kieltämiseksi täytyy kieltää kaikki luomisteot, omatunto ja oma 
olemassaolokin.

Jos Jeesus nousi kuolleista – ja Hän totisesti nousi, ei ole mitään onnellisempaa 
kuin olla kristitty ja elää yhdessä Ylösnousseen kanssa. 

Jeesuksen ylösnousemuksen luotettavuus
Jeesuksen ylösnousemuksen luotettavuus perustuu siihen, että se on historiallinen 
tapahtuma eikä vain opetus tai pelkää ylösnousemususkoa. Sillä on kirjalliset todis-
teet silminnäkijöiltä. Uusi testamentti, joka sisältää ne, kestää kriittisimmänkin tutki-
muksen valon, sikäli kuin se on ennakkoluulotonta tutkimusta.

Todisteet ja esitetyt vastaväitteet
- Hauta oli tyhjä.

Mitä Jeesuksen ruumiille oli tapahtunut? 
• Olivatko opetuslapset varastaneet sen? Jos niin olisi ollut, miksi he myöhemmin oli-

vat valmiit kuolemaan valheen vuoksi? Miten ruumis olisi voitu varastaa, kun soti-
laat vartioivat hautaa?

• Olivatko sotilaat varastaneet sen? Miksi he olisivat tehneet niin varsinkin kun he oli-
vat roomalaisia, joilla oli monenlaisia taikauskoisia käsityksiä ja pelkoa. Mikä olisi 
ollut heidän motiivinsa?

• Olivatko juutalaiset kirjanoppineet ja papit varastaneet sen? Jos niin olisi ollut, hei-
dän olisi ollut helppo osoittaa opetuslasten ylösnousemusjulistus petokseksi.

• Oliko Jeesus vain valekuollut ja tuli itse pois haudasta? Mutta sotilaat puhkaisivat 
Jeesuksen kyljen ja lisäksi Pilatus käski vielä varmistaa Jeesuksen kuoleman. Sitä 
paitsi ruoskitun ja ristiinnaulitun olisi ollut mahdotonta siirtää raskas hautakivi pai-
koiltaan.

- Haudan kääreliinat olivat tyhjät, mutta ehjät.
Jeesuksen ruumis oli poistunut ihmeellisellä tavalla kääreliinojen sisältä avaamatta 
niitä. Kymmeniä kiloja öljyjä ja hajuaineita kääreissä tekivät niistä kuin kotelon. Jos 
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ruumis olisi varastettu, liinat olisi pitänyt avata. Kääreliinat olivat kuitenkin avaamat-
tomina paikallaan.

- Jeesus ilmestyi useasti yli 500 henkilölle 40 päivän aikana erilaisissa tilanteissa.
On väitetty, että ihmiset näkivät hallusinaatioita eli harhanäkyjä. Mutta hallusinaatiot 
edellyttävät voimasta odotusta, mutta opetuslapset eivät epätoivoissaan ja murheis-
saan  odottaneet  Jeesuksen  ylösnousemusta.  Lisäksi  hallusinaatiot  edellyttävät 
yleensä tietynlaisia olosuhteita. Jeesus ilmestyi hyvin erilaisissa paikoissa ja tilan-
teissa. Hallusinaatio on yksilökokemus eikä monta ihmistä voi saman aikaisesti saa-
da samaa hallusinaatiota.   Lisäksi Jeesus keskusteli  ja söi opetuslasten kanssa. 
Nämä saivat myös kosketella Jeesusta. Sitä paitsi Jeesuksen ilmestymiset loppui-
vat yhtäkkiä. Hallusinaatiot voivat jatkua pitkäänkin sopivissa tunnetiloissa.

- Opetuslapset muuttuivat.
Jeesuksen ylösnousemus aiheutti rajun muutoksen opetuslapsissa. Pelkureista tuli 
kuolemaa uhmaavan rohkeita, koska he tiesivät kuoltuaan pääsevänsä osalliseksi 
ylösnousemuksesta  Jeesuksen  ylösnousemuksen  perusteella.  Kristillisen  kirkon 
syntymä ja leviäminen olisi käsittämätön ilman ylösnousemuksen tosiasiaa.

- Jeesus elää ja toimii tänään.
Koska Jeesus nousi kuolleista Hän elää ja vaikuttaa tänään. Siitä on osoituksena 
jatkuva uskovien kokemus Hänen toiminnastaan ja läsnäolostaan heidän elämäs-
sään.

Jeesuksen ylösnousemuksen tosiasian merkitys yleisesti
• Yleisesti  Jeesuksen ylösnousemus merkitsee, että iankaikkinen elämä on todelli-

suutta. Jeesus tuli takaisin kuoleman tuolta puolelta ja voimme siksi tietää millainen 
on taivas.

• Kuoleman ongelma on ratkaistu. Kuolema on väistämätön valta, joka kukistaa jokai-
sen. Emme voi millään sitä estää, ehkä hetken viivyttää. Se tulee varmasti. Mutta 
Jeesus on kuolemaa väkevämpi. Itse kuolema on kukistettu. Siksi mekin pääsem-
me osalliseksi ruumiin ylösnousemuksesta.

• Ylösnousemus sinetöi  kaiken Jeesuksen opetuksen totuudeksi:  Hän on Jumalan 
Poika. Hän antaa synnit anteeksi, sillä ylösnousemus vahvisti Hänen sovituskuole-
mansa synneistämme Golgatalla.  Hän on tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja 
kuolleita. Hän on tie, totuus, elämä, ylösnousemus, maailman valo, elämän leipä, 
hyvä paimen ja iankaikkinen elämä. 

• Jeesuksen työ Golgatalla on voimassa. Jumala hyväksyi Jeesuksen kärsimyksen ja 
kuoleman meidän edestämme. Synneistämme on maksettu riittävä sovittava ran-
gaistus. Me saamme anteeksi ja pääsemme yhteyteen Isän kanssa, kun otamme 
uskossa Jeesuksen sovituksen vastaan.

• Jeesuksen ylösnousemusvoima vaikuttaa Jumalan lapsissa,  jotka ovat  syntyneet 
uudesti ylhäältä. Kristityn vaellus on yhteyttä ylösnousseeseen ja elävään Vapahta-
jaan. Kristillisyys on mahdollista, koska meillä on elävä Herra kanssamme.

Jeesuksen ylösnousemuksen tosiasian merkitys erityisesti
• Jeesuksen ylösnousemus takaa, että useimmat ongelmamme saavat ratkaisunsa. 

Jeesus sovitti syntimme ja lahjoitti meille Jumalalle riittävän vanhurskauden meille, 
Jumala kohtelee meitä ikään kuin olisimme yhtä pyhiä ja hurskaita kuin Jeesus, 
koska Hän katsoo meitä Jeesuksen täytetyn työn lävitse. Siksi saamme Jeesuksen 
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kasvojen edessä vaeltaa jatkuvassa anteeksiantamuksessa. Sydämemme ja Saata-
nan syytöksiä vastaan saamme asettaa Jeesuksen, joka esirukoilee puolestamme 
Isän oikealla puolella taivaassa. Heikkouteemme Herra itse tulee voimaksemme. 
Kuolemanpelkoomme Herra vastaa omalla voitollaan kuoleman vallasta. Elämäm-
me tarkoitukseksi muodostuu vaeltaa iloisesti Herran edessä Häntä palvellen. Jee-
sus avasi meille tien lopulliseen päämäärään uuteen maahan ja uuteen taivaaseen, 
jossa saamme asua yhdessä Jeesuksen ja Isän kanssa.

• Jeesuksen seuraaja ei ole vapaa kärsimyksestä, mutta hän tietää saavuttavansa lo-
pullisen voiton, koska Jeesuskin voitti ahdistusten jälkeen.

• Jeesuksen ylösnousemus tuo toivon toivottomuuden keskelle.  Hänen ylösnouse-
muksensa oli voitto Saatanasta, joka pyrkii pitämään ihmisiä masennuksen ja pelon 
vallassa kuoleman edessä.

• Jeesuksen vastustaminen on turhaa. Seurakunta, jonka pää on ylösnoussut Kristus, 
marssii läpi tuonelan ja kuoleman porttien.

Ylösnousseen sanoma meille tänään
Menkää kiireesti ja sanokaa hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista ja  
menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet.' Minä olen sen teil-
le sanonut." …  Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää pelätkö! Menkää ja viekää sana  
minun veljilleni, että he menisivät Galileaan. Siellä he saavat nähdä minut."  

- Jeesus haluaa tavata opetuslapsiaan. 
Jeesus lähettää sanan opetuslapsilleen: ”Haluan tavata teidät – teidät, jotka kielsitte 
minut,  pakenitte  ja  häpesitte  minua.”  Hän haluaa olla  jokaisen kanssa.  Kiiruhta-
kaamme sinne, missä Jeesus voidaan tavata: Sanassa, sakramenteissa ja seura-
kunnan kokoontumisissa.
Jeesus lähettää sanoman naisten välityksellä. Jeesus ei käytä tänäänkään välinei-
nään ensisijassa enkeleitä, vaan ihmisiä, jotka ymmärtävät missä hädässä sano-
man kuulijat ovat. Opetuslapset eivät tarvinneet mitään niin kipeästi kuin kohtaamis-
ta Jeesuksen kanssa, vaikka eivät murheeltaan ja epätoivoltaan odottaneetkaan mi-
tään. Jeesus itse myös haluaa olla meitä lähellä.

- Jeesus pitää lupauksensa.
Jeesus oli  ennen ristiinnaulitsemistaan antanut lupauksen: ”Noustuani menen tei-
dän edellänne Galileaan.” Jeesus on täsmällinen toisin kuin me, jotka emme paljon 
lupauksiamme kunnioita. Miksi Jeesus halusi tavata omansa juuri Galileassa? Hän-
hän ilmestyi heille myös Jerusalemissa. Galilea oli opetuslapsille koti. Jeesus ha-
luaa kohdata meidät juuri omimmassa ympäristössämme. Galileassa Jeesus tun-
nettiin ja tunnistettiin ylösnousseeksi. Galilea oli myös halveksittua aluetta. Jeesus 
valitsee sen paikan, joka ei ole mitään tälle maailmalle. Jerusalemista oli melkoinen 
matka Galileaan. Opetuslasten oli nähtävä vaivaa päästäkseen Jeesuksen luokse. 
Tänään Jeesus on siellä, missä kaksi tai kolme on koolla Hänen nimessään, mutta 
meidänkin tulee panna pois ne esteet, jotka haittaavat meitä kokoontumasta yhteen 
kohtaamaan Jeesusta.

- Jeesus itse on ensimmäisenä paikalla. Hän kulki edeltä.
Jeesus on paimen. Hän on keskus, isäntä. Jeesus on aina valmis tapaamaan mei-
dät. Hän on paljon innokkaampi yhteyteen sinun kanssasi kuin sinä Hänen kans-
saan.
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- Jeesus ilmoittaa itsensä omilleen.
”Te saatte nähdä minut.” Jeesuksen läsnäolossa on se, mitä sinä tarvitset. Hän ha-
luaa ilmaista itsensä sinulle. Jeesus tekee sen mahdolliseksi avaamalla sinun so-
keat silmäsi. Jumala on kaikkialla, mutta harva näkee Hänet, koska sydämen silmät 
ovat sokeat. Jeesus kykenee avaamaan sokean silmät. Jeesus piti  lupauksensa. 
Sinä voit unohtaa Jeesuksen lupaukset, mutta Hän ei koskaan unohda, mitä Hän on 
sinulle luvannut.
Ne yksitoista opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käske-
nyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta  
muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: "Minulle on annettu  
kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista mi-
nun opetuslapsiani.  Kastakaa heidät  Isän ja  Pojan ja  Pyhän Hengen nimeen ja  
opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,  
minä olen  teidän kanssanne  joka päivä  maailmanajan loppuun  saakka."  (Matt. 
28:16-20)

Esimerkki Jeesuksen kohtaamisesta - Setsuko Toyonen todistus
Yhä tänään silmiini piirtyy pimeää yötaivasta vasten valaistu valkoinen risti, kun vuokra-
asuntoa etsiessäni saavuin Aiharan vuokra-asuntoryppäälle.  ”Onko tällaisessakin paikassa 
kirkko?” Siellä oli Itä-Tokushiman luterilainen kirkko. Lähetystyöntekijä tuli kahden pienen 
lapsen kanssa ovellemme tuoden Kristitty -lehden. Siitä alkoi yhteyteni seurakuntaan. 

Koska asuimme aivan kirkon lähellä, kävimme kahden lapseni kanssa opiskelemassa Raa-
mattua, ruokapiirissä ja pyhäkoulussa. Vaikka olin pienenä käynyt pyhäkoulussa ja uskoin 
Jumalaan, joka on kaiken Luoja, Jeesuksen ristin merkitys ei avautunut minulle helposti.

Muutimme kauemmaksi ja lähettiperhekin palasi  kotimaanjaksolle.  Niin etäännyin seura-
kunnasta.  Kun  minut  kutsuttiin  uudelleen  Raamattu-piiriin,  se  oli  siirtynyt  eri  paikkaan 
uuteen pappilaan. Sen valoisassa olohuoneessa tutkimme Sanaa. Kun minulla ei siihen ai-
kaan ollut vielä ajokorttia, sain useilta eri henkilöiltä kuljetuksen paikalle ja näin matka si-
sälle Jumalan sanaan sai jatkua.

Kun opiskelimme 1. Mooseksen kirjaa järjestyksessä luku luvulta, pikku hiljaa aloin ymmär-
tää sellaista, mitä en aiemmin ollut käsittänyt. Kun Sanan tutkiminen oli jatkunut puolien 
vuotta, siitä tuli niin mielenkiintoista, että en millään olisi malttanut odottaa seuraavaa ker-
taa. Kun sitten pääsimme 1. Mooseksen kirjan loppuun, olin sitä mieltä, että sellainenkin, 
joka ei tiedä mitään Jumalasta ja Raamatusta, alkaisi ymmärtämään Jumalan olemusta, kun-
han vain opiskelisi tässä kirkossa.

Tulin vakuuttuneeksi siitä, että Jumalan silmät näkevät kaiken elämässäni aivan riippumatta 
siitä, suuntaanko sydämeni Jumalaan päin vai en.

Koin selkeästi Pyhän Hengen vaikutusta elämässäni. Siihenastisessa elämässäni kaikki oli 
sujunut hyvin. Mitään suuria vaikeuksia ei ollut ollut. Jumala oli johdattanut elämääni rehel-
lisen ja lempeän miehen, jonka kanssa menimme naimisiin ja saimme kaksi ihanaa lasta. 
Ajattelin kyllä, että halusin elämäni päättyessä päästä Jumalan valtakuntaan. Mutta toisaalta 
tämä elämä tuntui niin mukavalta, että en kyennyt ottamaan askelta ottaakseni vastaan kas-
teen.  Mutta sitten alkoivatkin koettelemukset. Mieheni halusi  lopettaa työnsä yrityksessä, 
jossa sai hyvää palkkaa ja joka kohteli työntekijöitään erittäin hyvin. Olin ajatellut, että siinä 
hän työskentelisi koko elämänsä ja tarjoaisi perheellemme huolettoman toimeentulon.
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Sain  asiassa  sydämelleni  rauhan  jättäytymällä  Jumalan  suunnitelmien  varaan.  Juuri  kun 
maalisesti  katsottuna  tilanne  oli  epävarma,  saimmekin  yhdessä  opiskella  Jumalan  sanaa. 
Kun sitten mieheni sai uuden työn Osakasta ja oli sovittu jo muutto sinne, Jumala otti käsit-
telyynsä minut, joka vielä epäröin kasteen ottamista. Viikkoa ennen muuttoa pääsin osalli-
seksi kasteen armosta yhdessä molempien lastemme kanssa. Meitä ennen jo Osakaan yksin 
mennyt mieheni yllättäen kuoli vajaa kaksi kuukautta myöhemmin.

Sydämeni täytti kysymys: ”Mistä nyt oikein on kysymys? Emmekö perheenä muuttaneet 
Osakaan vakuuttuneina siitä, että se oli Jumalan tahto?” Sitä miettiessäni selailin minulle 
tärkeitä muistiinpanovihkojani Raamatusta ja silmiini lensivät seuraavat lauseet:

Jumala tuntee sinusta kaiken aivan syntymähetkestäsi asti. Jumala varjeli sinua lapsuudessa-
si, nuoruudessasi ja aikuisuudessasi. Elämäsi aikana ei ole ollut ainoatakaan hetkeä, jona Ju-
mala ei olisi sinua varjellut ja huolehtinut sinusta.  Kaiken hän on suunnitellut tapahtumaan 
niin. Sinulle tapahtunut ei ole virhe eikä sattuma. Hänen tiensä ylittää ymmärryksemme, hä-
nen viisautensa on täydellinen. Olet Jumalan suunnitelmassa.

Lukiessani sitä hämmästyin kovin. Vaistomaisesti tajusin, että kysymys oli miehestäni. Teks-
ti oli kirjoitettu kyllä minun käsialallani. Mutta vaikka kuinka asiaa mietin, en muistanut, 
että olisin sitä kirjoittanut. Yritin selvittää, mistä kirjasta olin sen mahdollisesti lainannut, 
mutta siinä ei ollut edes päiväystä, vaikka tapani oli aina sellainen muistiinpanoihini liittää. 
Kun kysyin,  niin minulle kerrottiin,  että sellaista kohtaa ei  löydy myöskään Raamatusta. 
Olen vakuuttunut siitä, että se oli minulle viesti Jumalalta, vaikka minua pidettäisi hölmönä.

Mitään ei tapahdu Jumalan tietämättä. Mitään sellaista ei ole, mitä Jumala ei hallitsisi. Kai-
kessa tapahtuu Jumalan suunnitelma, joka ylittää inhimillisen käsityskyvyn.

Olimme antaneet talomme asunnonvälittäjälle myyntiin, mutta kukaan ei ollut sitä vielä ehti-
nyt ostaa. Niin palasimme kolmestaan tuttuun kotiimme, johon liittyi monia muistoja. Juma-
la, joka tietää kaiken, oli jo edeltä käsin valmistanut kaiken niin, että saatoin yksin jäätyäni-
kin selviytyä. Siirtyminen neljän hengen taloudesta kolmisin elämään tapahtui hämmästyttä-
vän sujuvasti. Osin asiaa helpotti se, että työnsä vuoksi mieheni oli joutunut olemaan paljon 
poissa kotoa. Taivaallisen Isän käsissä koimme rauhaa ja saimme viettää sydäntä tyydyttäviä 
päiviä.

Lasteni tulevaisuuteen liittyvissä asioissa turvauduin Jumalan lupaukseen: ”Kasvun antaa 
Jumala.” Minun tehtäväni vanhempana rajoittuu siihen, että kannan heitä rukouksin. Kun 
ajattelen, millaista elämäni ilman miestäni olisi ollut, jos en olisi tuntenut Jumalaa, en voi 
muuta kuin kiitää Jumalaa hänen ihmeellisistä teoistaan. Edelleen kiitän häntä siitä, miten 
paljon olen Jumalan lapsena saanut rakkaita veljiä ja sisaria.

Uskon Jumalaan, joka lausui: ”Minä olen tie,totuus ja elämä.” Jeesus sanoo: ”Pysykää mi-
nun rakkaudessani.” Haluan vaeltaa tämän ajallisen matkani loppuun asti jättäytyen Jumalan 
varaan. (1989)

Sana sinulle
Jeesus kutsuu sinua, Ylösnoussut kutsuu sinua. Hän haluaa tulla sinun seuraasi. 
Hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa avata silmäsi. Lähde sinne, missä voit koh-
data Jeesuksen.
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