
Sanan vaikutus
Apt. 2:37-47

37. Tämän kuullessaan he saivat piston sy-
dämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muil-
le apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän  
pitää tehdä?" 
38. Pietari vastasi: "Kääntykää, ja ottakoon  
kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen  
nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin  
te saatte Pyhän Hengen lahjan. 
39. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän  
lapsillenne ja  kaikille,  jotka  ovat  kaukana,  
ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kut-
suu." 
40. Monilla muillakin sanoilla hän todisti va-
kuuttavasti,  ja  hän  kehotti  heitä  sanoen:  
"Antakaa  pelastaa  itsenne  tästä  kierosta  
sukupolvesta." 
41. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan,  
kastettiin,  ja  uskovien  joukkoon  tuli  sinä  
päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. 

42.  He  pysyivät  apostolien  opetuksessa,  
keskinäisessä yhteydessä, leivän murtami-
sessa ja rukouksissa. 
43. Jokaisen valtasi pelko, ja monta ihmettä  
ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. 
44. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät  
kaikkea yhteisenä. 
45. He myivät omaisuutensa ja tavaransa,  
ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin  
kukin tarvitsi. 
46. Joka päivä he tulivat yksimielisesti kool-
le temppelialueelle, ja he mursivat kodeissa  
leipää  ja  nauttivat  ruokansa  riemullisin  ja  
vilpittömin sydämin. 
47. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kan-
san suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhtey-
teensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. 

Miten minä voin pelastua?
Miten minä voisin pelastua? Mitä minun pitäisi oikeastaan tehdä, jotta saisin avun? 
Tämän kysymyksen esittää itselleen ja toisille ihminen, kun hän herää tajuamaan 
oman elämänsä todellisen tilan eli hän herää synnin tuntoon. Synnin tunto herää 
usein silloin, kun Jumalan sana iskee oikein kipeästi omaan tuntoon ja paljastaa sy-
dämen turmeluksen ja pahuuden Jumalan kasvojen edessä. Joskus herääminen to-
tuuteen omasta elämästä voi tapahtua hyvinkin äkkiä jossain kriisitilanteessa, kuten 
sairauden tai onnettomuuden iskiessä. Joskus omantunnon saattaa herättää aavis-
tamattoman suuren rakkauden kokeminen, joka samalla paljastaa oman rakkaudet-
tomuuden. Joskus kysymys on hitaasta tapahtumasarjasta, jossa omat yritykset pa-
rantaa itseään tai yritykset elää oikein johtavat umpikujaan. Synti osoittautuu voi-
maksi, jolle ei omin voimin mahda mitään. Tulee taju hirvittävästä synnin orjuudesta 
ja siitä mihin kauheaan lopputulokseen se on viemässä.

Luonnostaan ihminen pyrkii välttämään syyllisyyden tunnetta, koska se tuhoaa hä-
neltä ilon ja rauhan. Siksi meitä jatkuvasti varoitetaan syyllistämästä ketään. Mutta 
silloin kun ihminen jollain tavalla tajuaa olevansa kasvokkain pyhän Jumalan täydel-
lisen puhtauden ja rakkauden kanssa, syyllisyys muuttuu synnintunnoksi, tajuksi sii-
tä, ettei voi kelvata Jumalalle eikä kestää hänen tuomioistuimensa edessä. Synnin 
tunto on itse asiassa suunnaton armo ihmiselle, sillä se on suostumista näkemään 
totuus omasta itsestä. Luonnostamme olemme niin valheen vallassa ja elämme it-
sepetoksessa, että viimeiseen asti  yritämme paeta totuuden valon tunkeutumista 
sydämiimme. 

Hengellinen elonleikkuu
Vanhassa liitossa helluntai oli sadonkorjuun juhla. Uudessa liitossa helluntai merkit-
si hengellisen elonleikkuun alkamista. Pietarin helluntaisaarnan vaikutuksesta Pyhä 
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Henki aloitti heti ihmisten korjaamisen sisälle Jumalan valtakuntaan. Pyhän Hengen 
voimassa saarnattu Sana synnytti välittömiä vaikutuksia ja pysyviä seurauksia.

Saarna vaikutti  kuulijoissa välittömästi synnintunnon ja kyselyn, miten he voisivat 
pelastua. (37) Sitä seurasi Pietarin antama kehotus ja opastus kyselijöille (38–40). 
Kun he taivuttivat sydämensä kuuliaisuuteen kuulemalleen Sanalle, hekin saivat Py-
hän Hengen. (41)

Synnintunto ja kysely (37)
Helluntaisaarnan kuulleet saivat piston sydämiinsä ja kysyivät: "Veljet, mitä meidän 
pitää tehdä?" (37) 

Eräässä mielessä synnin tuntoon tulleen ihmisen kysymys ”Mitä minun pitää teh-
dä?” ilmentää yhä hänen harhakuvitelmiaan. Kun synnin tunto pääsee tarpeeksi sy-
välle, alamme nähdä, että me emme kykene tekemään mitään tilamme parantami-
seksi. Olemme synnin tähden hengellisesti kuolleet emmekä pysty mitenkään herät-
tämään itseämme eloon. Olemme täysin avuttomia auttamaan itseämme. Jos ja kun 
sitten  synnintunnossamme  syvenemme  näkemään,  että  syntimme  on  sitä,  että 
olemme ristiinnaulinneet Jeesuksen, meidän syntimme veivät Jeesuksen ristille, ta-
juamme, että ainoa mahdollisuutemme on siinä, että ylösnoussut Jeesus Kristus tu-
lee ja herättää meidät kuolemastamme elämään.

Helluntaisaarnan kuulijoissa Pyhä Henki synnytti synnintunnon, kun he tajusivat ris-
tiinnaulinneensa sen Herran, joka oli tullut pelastamaan heitä. "...Jeesuksen, jonka 
te ristiinnaulitsitte." (36)

Kuulijoiden sydämiin porautui sekä Jeesuksen herruus että heidän oma syntisyyten-
sä Jeesuksen valtasuuruuden valossa. Vakuuttuminen Jeesuksen herruudesta ja 
synnintunto hänen herruutensa edessä synnytti heissä kysymyksen:  "Mitä meidän 
pitää tehdä?"

Elämä Jeesuksen herruuden valossa
Tänä päivänä ihmisiltä puuttuu useimmiten synnintunto. Jumalan lain julistus syn-
nyttää synnintunnon, mutta väärin julistettu – Herran kirkkaudesta erotettu – laki ei 
herätä sydäntä pelkoon ja pelastuksen etsimiseen. Liian usein lakia julistaessamme 
olemme vieneet kuulijamme kymmenen käskyn luo ja liian harvoin Kristuksen her-
ruuden, hänen puhtaan majesteetillisuutensa ja häikäisevän kirkkautensa luo. Tä-
nään on paljon ihmisiä, joita ei kymmenen käskyn kuuleminen hätkäytä. Mutta jos 
joku pääsee evankeliumeista näkemään toisaalta Herran Jeesuksen Kristuksen ole-
muksen valkeuden, pyhyyden ja hänen luonteensa kirkkauden ja toisaalta hänen 
kärsimyksensä  salaisuuden  keskellä  loistavan  sanoinkuvaamattoman  rakkauden, 
hän ei voi olla panematta kättä suulleen ja tunnustamatta olevansa saastainen. 

Pyhä Henki näyttää synnin
Pietarin saarna vei kuulijat  nimenomaan Herran olemuksen käsittämiseen ja sitä 
kautta synnintuntoon. Sen synnytti kaksinkertainen todistus: Ihmisen ja Pyhän Hen-
gen todistus. Omassa voimassa julistettu oikeakaan opetus synnistä ja Kristuksesta 
ei  saa aikaan synnintuntoa eikä parannusta. Sanan julistajan tulee toimia Pyhän 
Hengen voimassa. Mutta toisaalta Pyhä Henki tarvitsee ihmisen julistamaan Sanaa.
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Vain Pyhä Henki, Totuuden Henki, kykenee herättämään synnintunnon, joka voi joh-
taa ihmisen parannukseen ja uskoon. Jeesus sanoi:
Kun hän (Pyhä Henki) tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskau-
den ja tuomion: synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, vanhurskauden, koska  
minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, ja tuomion, koska tämän maailman  
ruhtinas on tuomittu. (Joh. 16:8-11)

Parannus ja usko (38–41)
Saarnaa ja sen herättämää kyselyä seurasi "jälkikokous". Pietari opasti kyselijöitä ja 
antoi  heille  kehotuksen.  Syntikysymykseen  hän  viittasi  sanoillaan:  "Kääntykää 
(=tehkää parannus) ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta  
syntinne annettaisiin anteeksi." (38)

Kyselijöiden oli käännyttävä pois synnistä ja saatava syntien anteeksiantamus usko-
malla  kasteen  sisältöön,  Jeesuksen  kärsimykseen  ja  ylösnousemukseen.  Sana, 
joka on käännetty ”kääntymiseksi” tai ”parannuksen tekemiseksi” on alkukielen me-
tanoia, joka tarkoittaa mielen muutosta, suunnan muutosta ja elämän muutosta. Se 
sisltää siis sen, että myönnän Jumalan pyhien kasvojen edessä olleeni väärässä, 
tunnustan olevani  syyllinen ja ansaitsevani  rangaistuksena iankaikkisen kadotuk-
sen. Se merkitsee edelleen, että myönnän olevani täysin kyvytön muuttamaan tai 
pelastamaan itseäni. Se on Jumalaa vastaan taistelleen ihmisen käsien nosto an-
tautumisen merkiksi: ”Olen käsissäsi, voit tehdä minulle mitä tahdot, mutta armahda 
minua!” Armoa ei voi saada muuta kuin silloin, kun toisella on armolliset ajatukset 
anojaa kohtaan. Anoja ei voi vedota mihinkään oikeuksiinsa, sillä oikeutta olisi kado-
tukseen joutuminen, juuri sellaiseen Jumalan hylkäämäksi tulemiseen, jonka Jeesus 
koki ristillä meidän puolestamme.

Kääntyvä saa nyt Jumalan suunnattomasta armosta nostaa katseensa siihen Jee-
sukseen, joka kärsi ja kuoli juuri hänen puolestaan ja hänen sijaisenaan. Hän saa 
uskossa tarrautua Jeesuksen kärsimykseen ja ylösnousemukseen juuri hänen puo-
lestaan. Kun hänet kastetaan, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus luetaan hänen 
hyväkseen ja siksi hän saa kaikki syntinsä anteeksi ja yhteyden Jumalan elämään: 
Pyhä Henki asettuu asumaan häneen ja tulee hallitsemaan ja muuttamaan hänen 
elämänsä uudeksi. "Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen." (38) 

Syntien tunnustaminen parannuksessa ja kaste eivät kuitenkaan ole pelastuksem-
me syy, vaan ehto. Syy on siinä, mitä Jumala teki, kun hän antoi ainoan Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kärsimään ja kuolemaan meidän sijastamme ja nousemaan 
kuolleista avatakseen meille tien elämään ja Isän yhteyteen.  On tavattoman tär-
keää, ettemme sotke ehtoa ja syytä. Syntien tunnustaminen ei tuota anteeksianta-
musta. Vain Jeesuksen sovitus tuo sen.

Ihmisen tarvitsee saada Pyhä Henki, jotta hän tuntisi Kristuksen herruuden ja kyke-
nisi  olemaan kuuliainen hänelle.  Pietari  rohkaisee meitä viittaamalla lupaukseen, 
jonka Jumala on antanut kaikille niille, joita hän kutsuu. "Teitä tämä lupaus tarkoit-
taa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä  
Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (39)

3



Parannus ja kaste Jeesukseen sekä Pyhän Hengen lahja on tarjolla kaikille ihmisille 
aivan ikään tai  asuinpaikkaan katsomatta.  Siksi  pelastuksen sanoma on vietävä 
kaikkialle maailmaan ja kaiken ikäisille, lapsille, nuorille, keski-ikäisille ja vanhoille. 

Kristukseen liittäminen (41)
"Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli  
sinä päivänä lisää (KR 1938: heitä lisääntyi) noin kolmetuhatta henkeä." (41)

Alkukielen sana "lisääntyä" merkitsee jonkin asettamista jonkin jo olemassa olevan 
jatkeeksi siten, että jo olemassa oleva kasvaa liitetyn verran. Nämä kolmetuhatta 
kastettua ja Pyhän Hengen saanutta liittyivät tietenkin noin sataan kahteenkymme-
neen alkuperäiseen Pyhän Hengen vuodatuksesta osalliseksi tulleeseen opetuslap-
seen. Mutta ensisijaisesti jae tarkoittaa, että heidät liitettiin itse Herraan. Pyhässä 
Hengessä heistä tuli Kristuksen ruumiin "jatke". He pääsivät osallisiksi Kristuksen 
elämästä. 

Kun siis nämä synnintuntoon tulleet kääntyivät uskon kuuliaisuudessa ristiinnaulitun 
ja ylösnousseen Kristuksen puoleen, he saivat Pyhän Hengen ja heidät liitettiin Her-
raan. He saivat omakseen kaiken sen, minkä Jeesus oli ansainnut kuolemallaan ja 
elämällään. Samalla Herra sai laajennetun välineen evankeliumin julistamiseen ja 
työhönsä tässä maailmassa.

Evankeliumi lähtee leviämään (42–47)
Helluntaisaarnalla oli myös jatkuvat vaikutuksensa. Kuulijoiden joukossa oli ihmisiä 
eri  puolilta Rooman valtakuntaa. Uskoon tulleet heistä palasivat kotipaikkakunnil-
leen  Kristuksen  salatun  ruumiin  jäseninä  ja  osallisina  hänen  elämästään.  Herra 
saattoi heidän kauttaan jatkaa työtään. Näin syntyi muun muassa seurakunta Roo-
maan. Pyhässä Hengessä saarnatun Sanan vaikutukset saattavat olla laajuudel-
taan arvaamattomat.

Seurakuntayhteyden välineet (42)
Toinen pysyvä vaikutus oli kristillisen seurakunnan yhteyttä ylläpitävien välineiden 
käyttöönotto. 
"Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta (KR 1938: he py-
syivät apostolien opetuksessa). Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat  
yhdessä leipää ja rukoilivat." (42) 

Jumalan Sanan opetus, keskinäisten kokemusten jakaminen, ehtoollinen ja rukous 
ovat uskovien yhteyden välineitä. Niitä on kuvattu pöydän neljäksi jalaksi, joiden va-
rassa uskonelämä pysyy tasapainossa. Ne eivät ole kristillisen palvelun vaan usko-
vien yhteyden välineitä, sillä kristillinen palvelu voi alkaa vasta, kun yhteys on ole-
massa, ja kun se kasvaa ja syvenee. Jakeen sana "yhteys" viittaa selkeisiin tapoi-
hin, joita kokoontuneet uskovat noudattivat.

Puhelu Herrasta
Toisiaan tavatessaan uskovien on tänä aikana vaikea keskustella yhteisestä Herras-
taan. Kaikesta muusta he kyllä juttelevat. Asia ei johdu siitä, etteivätkö he olisi pääs-
seet sisälle hengelliseen elämään ja Jumalan valtakuntaan. He eivät ole vain oppi-
neet auttamaan toisiaan puhelemaan Herrasta. 
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Esimerkiksi  seurat eivät  alun perin olleet  puheiden ja hengellisten laulujen sarja 
vaan avoin keskustelufoorumi, ”kanssapuheita”. Niissä kukin sai esittää kysymyk-
siään hengellisen elämän asioista ja jakaa kokemuksiaan Herran armosta. 

Mikään ei niin lujita hengellistä elämää kuin yhteys, jossa saa vapaasti keskustella 
Vapahtajasta.  Juuri  sillä  tavalla  pysytään  apostolien  opetuksessa.  Menetämme 
suunnattoman paljon, jos annamme muotojen tukahduttaa vapaan yhteyden. Tie-
tenkin tarvitsemme saarnoja ja syventäviä Raamattu-luentoja tunteaksemme Herran 
sanan kunnolla ja voidaksemme olla Sanalle kuuliaisia, mutta vapaa ajatusten vaih-
to uskovien kesken voi viedä meidät todella syvälle, kun saamme samalla jakaa 
Herran sanan synnyttämää elämää keskenämme.

Ehtoollinen ja rukous
Uskoon tulleet viettivät yhdessä ehtoollista. Ehtoollinen on osallisuutta Kristuksen 
ruumiiseen ja vereen. Siksi se on yhteyden ateria, Jeesuksen sovituksen tähden an-
teeksiantamuksen ateria, se on kiitoksen ateria, se liittää taistelevan seurakunnan 
kirkastettuun seurakuntaan, se on julistusta Herran valmistamasta lunastuksesta ja 
se valmistaa myös uskovaa seurakuntaa tulevaan taivaalliseen suureen ehtoollis-
juhlaan. Niin kuin leipä ja viini leviävät koko ruumiiseemme, niin myös Jeesuksen 
elämä ja armo leviää koko sydämeemme ehtoollisessa.

He pitivät järjestelmällisiä yhteisiä rukouksia, joiden taustalla oli heidän henkilökoh-
tainen rukouselämänsä omissa rukouskammioissaan. Rukous on jatkuvaa keskus-
teluyhteyden ylläpitoa Jumalan kanssa. Kun harjoitamme sitä yhdessä pienryhmis-
sä, saamme kokea myös parasta mahdollista sielunhoitoa: saamme jakaa ilomme 
ja taakkamme toistemme ja Jeesuksen kanssa. Saamme iloita siitä, että Herra vas-
taa ja on keskellämme.

Pyhyyden tunto (43)
Uskovien yhteys sai aikaan pysyvää vaikutusta myös ulkopuolisissa. "Pelko levisi  
ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnus-
tekoja." (43) 

Seurakunta kokoontui edelleen julkisesti temppelissä ja myös kodeissa. Sen kes-
kuudessa vallitsi sellainen Herran pyhyyden ja läsnäolon tunto, että ulkopuoliset ta-
jusivat jotain sen ylimaallisesta luonteesta. "Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat  
temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vil-
pittömin mielin (1938: sydämen yksinkertaisuudella). He ylistivät Jumalaa ja olivat  
koko kansan suosiossa." (46–47)

Pyhä Henki synnytti seurakuntansa keskellä iloa, Jumalan ylistystä, keskinäistä rak-
kautta ja sekä sydänten että elämäntavan yksinkertaisuutta. Kaikki tämä synnytti ul-
kopuolisissa  kunnioituksen  sitä  kohtaan.  Pian  alkaneita  seurakunnan  vainoja  ei 
aloittanut kansa vaan papisto ja poliittinen johto. 

Kaikki yhteistä (44-46)
Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. 
Alkuseurakunnan omaisuuden yhteys, jossa kaikille jaettiin ajallisia tarpeita sen mu-
kaan, mitä kuin tarvitsi, ei perustunut yhteiseen päätökseen siitä, että niin piti toimia, 
vaan paljon syvempään. Se nousi  yhteisestä sydämestä, yhteisestä rakkaudesta 
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Herraa kohtaan. Se nousi ajatusten ja rakkauden jakamisesta, toimivasta yhteydes-
tä, jota pienessä määrin olemme aina saaneet nähdä herätysten keskellä. Ajalliseen 
omaisuuteen  nähden  uskovat  tietävät,  että  mikään  ei  ole  varsinaisesti  heidän 
omaansa vaan Herralta saatua. Se on annettu meille käyttääksemme sitä rakkau-
den välineenä. Siksi jokainen uskova tietää myös joutuvansa tilille siitä, mitä Herra 
on uskonut hänen käyttöönsä. Jotta omaisuuden yhteys voisi  seurakunnassa tä-
nään toteutua, tarvitsemme paljon nykyistä syvempää hengellistä yhteyttä keske-
nämme.

Kansan suosio (47)
"Seurakunta oli kansan suosiossa". Seurakunta on nyt arvostelun hampaissa, koska 
se ei elä alkuperäisessä yhteydessään. Sen on tehtävä parannus ja palattava Va-
pahtajan yhteyteen. Vain Pyhässä Hengessä Herraan liitetty seurakunta, joka pyrkii 
miellyttämään Herraa, saa osakseen kansan suosion. Sinä päivänä kun me erka-
nemme Herrasta, me menetämme myös kansanjoukot. Vain Herran tuoksu seura-
kunnassa vetää ihmisiä puoleensa.

Pyhässä Hengessä julistettu Sana vaikuttaa
Helluntaisaarna on meille suuri rohkaisu. Tänäkin päivänä Pyhässä Hengessä julis-
tettu Sana saa aikaan samat tulokset kuin helluntaipäivänä. Jos annamme Pyhän 
Hengen käyttöön kaiken, mitä meillä on, niin kaikesta ymmärtämättömyydestämme 
ja heikkoudestamme huolimatta Pyhä Henki voi siunata julistuksemme. Kun hän 
siunaa Sanansa, se ei voi olla jättämättä jälkiä. Siksi me saamme rohkeasti todistaa 
Jeesuksesta, Herran sana ei tyhjänä palaa vaan vaikuttaa ihmisissä synnintuntoa ja 
parannusta ja uskoa Jeesukseen.

Kuolemaantuomittu vanki Sapporosta
Erään Nagoyan suurkaupungissa toimivan kirkon pastori Keton rouva oli jo vuosia 
toiminut vankilatyössä. Hän vieraili useissa vankiloissa ja julisti evankeliumia yhdes-
sä miehensä kanssa. Hänen erityisenä huolen aiheenaan olivat kuolemaan tuomitut 
vangit,  sillä  Japanissa kuolemantuomio on edelleen käytössä.  Normaalisti  vangit 
joutuvat  odottamaan tuomionsa toimeenpanoa keskimäärin  kolme -  neljä  vuotta. 
Näitä vankeja ei lähiomaisten lisäksi kukaan ulkopuolinen saa tavata, eivät myös-
kään vankilalähetit. Oikeudenkäynnit ovat kyllä julkisia. 

Siksi kun rouva Keto sai tietää erään 24 -vuotiaan miehen kuolemantuomiosta, hän 
alkoi rukoilla ja kysellä, miten evankeliumi Jeesuksesta voitaisiin hänelle viestittää. 
Rakkaus keksii keinon. Näille vangeille on mahdollista lähettää kirjeitä, jotka sensu-
roituina toimitetaan perille. Rouva Keto lähetti tälle kahden ihmisen murhasta tuomi-
tulle miehelle kirjeen ja kertoi siinä, miten Jeesus oli Golgatan ristillä kantanut hä-
nenkin murhiensa iankaikkisen rangaistuksen. Pyytämällä armoa Jeesus antaisi sen 
hänelle eikä hän joutuisi kadotukseen.

Pian tuli vastaus, jossa vanki kiitti kirjeestä, mutta jatkoi: "Teidän on turha minulle 
kirjoitella. Olen toivoton tapaus. En odota mitään muuta niin hartaasti kuin sitä, että 
minun kuolemantuomioni pantaisiin toimeen, sillä se on minulle oikein. Olen tehnyt 
niin  suunnattoman väärin,  kun murhasin  tyttöystäväni  ja  hänen kanssaan  minut 
eräässä hotellissa pettäneen miehen.  Joka yö herään siihen kauheaan painajai-
seen, jossa käyn tuon hirveän illan tapahtumia läpi uudestaan ja uudestaan."
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Rouva Keto tiesi paremmin. Siksi hän ei lakannut kirjoittamasta. Hän lähetti miehel-
le Uuden testamentin ja kehotti häntä lukemaan siitä, miten Jeesus ristiinnaulittiin ja 
miten hänen vierellään riippui kaksi muutakin. Jeesus antoi toiselle katuvalle rikolli-
selle synnit anteeksi ja pääsyn taivaalliseen valtakuntaansa. Jeesus teki niin, koska 
hän kantoi Jumalan totuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatiman kadotustuomion 
hänen sijastaan Golgatan tuskissa Isän hylkäämänä.

Mies alkoi lueskella Uutta testamenttia. Eräänä päivänä hän polvistui vuoteensa vie-
reen avoimen Raamatun eteen ja pyysi armoa. Silloin tapahtui ihme. Jumalan Pyhä 
Henki laskeutui hänen sydämeensä. Hän tajusi, että Jeesuksen uhri riittää hänenkin 
syntiensä sovitukseksi. Hän tajusi, että ylösnoussut Jeesus tulisi herättämään hä-
nen murhaamansakin viimeisenä päivänä. Hän tajusi, että Sielunvihollinen oli pitä-
nyt häntä synnin ja epätoivon kahleissa, mutta nyt Jeesuksen armo ja totuus tekivät 
hänet vapaaksi. Sanoin kuvaamaton Jumalan rauha laskeutui hänen sydämeensä. 
Hän hypähti  pystyyn ja  huusi:  "Olen saanut anteeksi!"  Hän olisi  halunnut  lähteä 
juoksemaan ja kertomaan siitä kaikille, mutta sellin ovi pysyi kiinni. Pian hänkin kek-
si keinon. Hänkin voisi kirjoittaa kirjeitä. Niin hän alkoi kirjoitella muille kuolemaan 
tuomituille vangeille. Ennen kuin hänen kuolemantuomionsa pantiin toimeen, kaksi-
toista muutakin oli saanut kohdata Vapahtajan ja pelastua synnin syyllisyydestä ja 
vallasta.

Tuli sitten päivä, jona hänen kuolemantuomionsa pantiin toimeen. Kuolemaantuo-
mittu saa tietää teloituspäivänsä vasta samana aamuna siitä, että hänelle tuodaan 
poikkeuksellisen hyvä aamiainen. Kello 10 tuomio pannaan toimeen. Mies nautti hy-
vällä ruokahalulla aterian. Kun kello läheni kymmentä ja hänet vietiin sellistä, hän 
esitti viimeiset pyyntönsä: "Sallikaa minun avoimin silmin siirtyä katselemaan ihanaa 
Vapahtajaani. Kertokaa sitten myös rouva Ketolle, miten täältä nukuin pois Herran 
luo." Sitten hän polvistui ja rukoili: "Kiitos Vapahtaja, että armahdit minut murhamie-
hen. Kiitos, että saan tänään tulla sinun luoksesi taivaalliseen kirkkauteen. Kiitos, 
kun panit rouva Keton kertomaan sinun armostasi minulle suurelle syntiselle. Kiitos 
Jeesus armosi suuruudesta. Aamen." Sitten hän alkoi laulaa ylistysvirttä Herralle ja 
sen aikana hänen maallinen matkansa päättyi Sapporon keskusvankilassa. (1976)

Entä sinä?
Onko Herran sana on herättänyt omantuntosi synnintuntoon ja kyselemään, mitä si-
nun pitäisi tehdä? Jos on, se on suurta Herraan armoa, sillä sitä tietä sinua Herra 
kutsuu  kääntymään  puoleensa  ja  huutamaan  armoa  Jeesuksen  Golgatan  uhrin 
vuoksi. Jos sinua painaa synnin taakka, saat ottaa uskossa vastaan Herran sanan: 
”Kaikki sinun syntisi kannoin Golgatan ristillä, sinä saat nyt kaikki anteeksi. Ota vas-
taan Pyhä Henki, jonka Herra lupasi kaikille, jotka hän on kutsunut. Kutsu koskee 
juuri sinua. Anna Herran pelastaa itsesi, älä pane vastaan! Hänen kanssaan löydät 
todellisen vapauden ja ikuisen elämän.

Jos sinä olet jo Herran oma, sinua kutsutaan yhä syvempään seurakuntayhteyteen 
ja sitä kautta rakastamaan niitä, jotka eivät vielä Herraa tunne. Saat seurakunnan 
yhteydestä käsin todistaa Herran teoista ja julistaa Golgatan ihmeellistä sovitusta 
syntiensä taakkojen alla väsyneille.
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