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VIINITARHAN TYÖMIEHET
Matt. 20:1-16

1. "Taivasten valtakunta on kuin talonisäntä, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä
viinitarhaansa. 
2. Sovittuaan työmiesten kanssa denarista päivältä hän lähetti heidät viinitarhaansa.
3. Mennessään ulos kolmannen tunnin vaiheilla hän näki toisia seisomassa torilla joutilaina. 
4. Hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani. Minä annan teille sen, mikä on kohtuullista.'
5. Niin he menivät. Hän lähti taas ulos kuudennen ja yhdeksännen tunnin vaiheilla ja teki samoin.
6. Mennessään ulos 11. tunnin vaiheilla hän tapasi vielä toisia siellä seisomassa. Hän kysyi heiltä:
'Miksi te seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?' 
7. He vastasivat: 'Kukaan ei ole meitä palkannut.' Hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun
viinitarhaani.' 
8. Illan tultua viinitarhan isäntä sanoi tilansa hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka,
viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti.' 
9. Kun sitten 11. tunnin vaiheilla saapuneet tulivat, hekin saivat kukin denarin. 
10. Ensimmäiset ajattelivat tullessaan, että he saisivat enemmän, mutta hekin saivat kukin denarin.
11. Sen saadessaan he nurisivat isäntää vastaan 
12. ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden tunnin. Sinä teit heidät
samanarvoisiksi kuin me, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.' 
13. Hän vastasi eräälle heistä: 'Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Etkö sopinut kanssani
denarista? 
14. Ota omasi ja mene. Minä tahdon antaa tälle viimeiselle saman verran kuin sinullekin. 
15. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja siksi, että minä olen hyvä?' 
16. Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi." 

Jumalan kaksi kutsua
Kun Jumala alkaa kutsua Sinua, Hänellä on kaksi suurta tavoitetta. Ensimmäinen on saada
pelastaa Sinut synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta omaan valtakuntaansa. Hän haluaa ottaa
Sinut omaksi lapsekseen, viedä Sinut syyllisyydestä rauhaan, kuolemasta elämään, valheen
vallasta totuuden ja armon hallintaan. Toinen tavoite on se, että Herra haluaisi antaa Sinun
elämääsi mielekkään tehtävän. Herra haluaa käyttää Sinua omassa työssään Jumalan valtakunnan
leviämiseen.

Kutsu pelastukseen
Jumalan kutsu pelastukseen on luonteeltaan aina sellaista, että kutsun saaneena et voi olla
tietämättä, että nyt on kysymys Sinun iankaikkisesta kohtalostasi. Joko otat vastaan Herran kutsun
ja saat ikuisen elämän tai torjut se omaksi kadotukseksesi. 

Tosin moni kutsun torjunut saattaa väittää, ettei häntä koskaan kutsuttu. Siitä ei kuitenkaan ole
kysymys. Herran kutsu voidaan vain torjua niin rajulla tavalla, että ihminen alkaa uskoa oman
valheensa siitä, ettei muka Herra olisikaan häntä kutsunut. 

Herran hyvyys vetää
Herra aloittaa useimmiten kutsunsa vetoamalla omaan hyvyyteensä. Hän muistuttaa siitä, että
kaikki hyvä, mikä Sinulla on, tulee kokonaan Hänen rakkaudestaan, vaikket vielä haluaisikaan sitä
myöntää. Liian moni kieltäytyy kuuntelemasta Herran hellää kutsua, sillä Hänen rakkautensa ja
hyvyytensä kohtaaminenkin saattaa herättää meissä pelkoa ja syyllisyyttä, sillä oma sydämemme
ei ole sopusoinnussa Jumalan laupeuden kanssa. Herran hyvyyden valossa olemme kuin ihanan
kauniissa puutarhassa, jonka pilaa vain oman sydämemme saastaisuus. Herra on kärsivällinen
kutsuessaan. Hän toistaa sitä useita kertoja ja jopa pitkin jaksoin. 
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Vasemman käden kutsu
Mutta hyvyyden kutsu ei aina tehoa. Siksi Herra joutuu uudistaessaan kutsunsa usein kääntämään
ikään kuin “lisävolyymia päälle”. Herran ensimmäinen halu ei ole kutsua ketään ahdistusten ja
vaikeuksien kautta, mutta Hänen rakkautensa on niin suuri, että Hän ei voi jättää Sinua rauhaan,
joka olet Hänen hyvyytensä kutsun torjunut. Moninaisilla elämänkohtaloilla Herra alkaa osoittaa,
että et kykene hallitsemaan omaa elämääsi. Tarvitset Herran omaksi Vapahtajaksesi ja
Hallitsijaksesi. 

Jumalan kutsu alkaa lopulta osua sillä tavalla omaantuntoosi, että Sinun on pakko nähdä jotain
siitä, että olet kulkemassa kuoleman tietä. Kuoleman pelkosi saattaa nousta pintaan. Samalla
Sinussa saattaa herätä merkillinen ikävä rakastavan sydämen yhteyteen. Alat tajuta, että et voi
löytää syvää rauhaa ja todellista kestävää rakkautta, joka kykenisi tyydyttämään sydämesi
pohjattoman ikävän muualta kuin elävän Jumalan yhteydestä. Tunnet ikään kuin Jumalan
puhalluksen selässäsi. 

Totuus ja armo
Jumalan kutsuun sisältyy aina totuuden vaatimus. Sinun on tunnustettava, että tiesi on ollut tähän
asti väärä, olet pettänyt itseäsi, lähimmäisiäsi ja Jumalaa. Mutta Jumalan kutsu sisältää samalla
aina myös ihmeellisen lupauksen. Vaikka et itse voi elämääsi parantaa etkä toiseksi muuttaa, Herra
ottaa Sinut vastaan sellaisenaan, synteinesi, puuteinesi, laiminlyönteinesi ja epäonnistuminesi. Hän
lupaa ottaa Sinut vastaan, antaa kaiken menneisyytesi anteeksi, lahjoittaa Sinulle Kristuksen
pelastukseksesi ja uudeksi elämäksesi. Hän itse lupaa muuttaa elämäsi uudeksi.

Ei välttämättä suuria näkyjä
Moni on tyytymätön tapaan, jolla Jumala häntä kutsuu. Moni jopa asettaa Jumalalle ehtoja sen
suhteen, millä tavalla kutsun pitää tapahtua, jotta hän olisi suostuvainen sen vastaanottamiseen.
Siksi voi olla nöyryyttävää, että Jumalan kutsu tulee Sinun korviisi tai silmiisi usein aivan tavallisten
uskovien ihmisten tai hengellisten kirjoitusten, Raamatun sanan tai joskus menneisyydessäsi
mieleesi jääneen Jumalan Sanan kautta. Sellaiset asiat, jotka olit kuvitellut jo ajat sitten
unohtaneesi, alkavatkin merkillisellä tavalla vaivata Sinua. Jumala puhuu Sinun ymmärryksellesi
ja samalla myös omalle tunnollesi. 

On otettava kantaa
Jumalan kutsuun on pakko ottaa kantaa. On joko taivuttava Herran eteen tai hyljättävä kutsu.
Sekin, että jättää asian myöhempään ajankohtaan, on kannanotto. Se on yksinkertaisesti kutsun
hylkäämistä tänään. Huomisen tulemisesta ei ole mitään takeita. Jumalan kutsun edessä on vain
yksi päivä: Tänään. “Jos tänään kuulette Hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydämiänne!”

Taistelu
Jumalan kutsussa pelastukseen on aina kysymys kovasta taistelusta. Kysymys on siitä, saako
Herra siirtää Sinut Jeesuksen uhriverellä hankitun anteeksiantamuksen kautta omaan valtapiiriinsä,
vai jäätkö yhä Saatanan, valheen ruhtinaan hallintaan. Pimeyden ruhtinas syöttää Jumalan kutsun
saaneelle jos jonkinlaisia vastaväitteitä ja valheita. Kutsun alla oleva tajuaa kyllä asiat valheiksi,
mutta saattaa silti rakkaudesta syntiin ja parannuksen teon seurausten pelosta hylätä kutsun ja
Jumalan armon. Kutsun hyljännyt on aina iankaikkisuusvastuussa Jumalan pyhien kasvojen
edessä. On hirvittävää kerran kohdata omana Tuomarinaan se Herra, jonka on hyljännyt
Vapahtajanaan.

Tänään
Tämän viimeksi mainitun asian tajuaminen on ollut monelle kutsun saaneelle se viimeinen asia,
jolla Herra on saanut heidät lopulta taipumaan ja ottamaan vastaan Herran kokonaan valmistaman
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pelastuksen lahjan. Monen kohdalla Herra on joutunut tekemään vuosia jopa vuosikymmeniä
kutsuvaa työtään, ennen kuin hän on ottanut pelastuksen vastaan. Joidenkin kohdalla asia on
jäänyt aivan viime metreille ennen kuolemaa. Jumalan suurta armoa on, että Hänen kutsunsa on
niin sanomattoman kärsivällinen ja sitkeä. 

Jos tiedät menneisyydessä hyljänneesi Herran kutsun, älä tee sitä enää tänään. Älä usko
pimeydestä tulevaa kuisketta, että nyt muka olisi jo liian myöhäistä. Jos tänään kuulet Herran
äänen, tunnusta syntisi, pyydä niitä ja vääriä teitäsi anteeksi. Pyydä Sinulle puhuvaa Jeesusta
astumaan sydämeesi. Hän antaa Sinulle oman uhrinsa tähden kaiken anteeksi ja antaa Sinulle
iankaikkisen elämän.

Kutsu tehtävään
Niin kuin alussa totesin, Jumalan kutsu on samalla myös kutsu tehtävään. Herra haluaa käyttää
Sinua siinä viinitarhassa, jossa Hän itse on työnantaja ja jossa kootaan hedelmää Häntä varten.
Mutta jos Kiusaaja tekee kaikkensa estääkseen ihmisiä tulemasta sisälle Jumalan valtakuntaan,
ei se lopeta jo pelastettujenkaan kiusaamista. Tekstinämme olevalla vertauksella Jeesus antaa
meille aseita työhön liittyvien kiusausten voittamiseen. 

Vertaus on yhteydessä, missä opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä he saavat siitä, että he ovat
luopuneet kaikesta ajallisesta ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. Tekstimme edellä Herra vastaa
heille näin:
"Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa
valtaistuimella, tekin minua seuranneet saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa.
Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään,
äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, on saava satakertaisesti takaisin ja perivä iäisen elämän.
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä." (Matt. 19:28-30)

On erittäin tärkeä muistaa, että tekstimme vertaus ei ole tarkoitettu yhteiskunnalliseksi ohjelmaksi
työpaikoille. Se kertoo vain ja ainoastaan niistä, jotka ovat jo Jumalan valtakunnassa sisällä
palvelemassa Herraa. Sen perus viesti kuuluu: “Jumalan valtakunnassa ei ratkaise tehdyn työn
laatu tai määrä, vaan se kuinka uskollisia olemme niille mahdollisuuksille, jotka Herra antaa
käyttöömme.”

Liian myöhään
Ensimmäinen kiusaus, jonka työhön kutsuttuja kohtaa, on niillä, joiden uskoon tulo tapahtuu
myöhäisellä iällä. Valheen ruhtinas haluaa viedä sellaisen uskovan tarrautumaan
menneisyyteensä, niin että hän jatkuvasti kertaa sitä, miten tyhmä hän oli ollutkaan, kun hän oli
parhaat elämänsä vuodet tuhlannut maailmassa. Menneet menetetyt työmahdollisuudet
marssitetaan jatkuvasti hänen eteensä:
- Miten paljon olisinkaan voinut tehdä toisin, jos olisin aiemmin ottanut pelastuskutsun vastaan?
- Miten olisinkaan voinut palvella muita sen sijaan, että elin vain itseäni varten?
- Miten monta vuotta onkaan mennyt hukkaan?
- Miksi olin niin hidas ottamaan evankeliumin vastaan, vaikka tilaisuuksia olisi ollutkin?
- Olen tullut viinitarhaan vasta yhdennellätoista hetkellä, ei minusta ole enää mitään hyötyä?

On tietenkin aivan oikein, jos kadumme sitä, että olemme olleet hitaita uskomaan, mutta on täysin
väärin antautua masennuksen valtaan sen vuoksi. Meidän on nähtävä, että aito katumus vie
tarttumaan tämän hetken mahdollisuuksiin, mutta itsesääli - joka on ylpeyden syntiä - pyrkii
lamauttamaan meidät ja estämään tekemästä sitä, mikä nyt on vielä meille mahdollista.
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Käy käsiksi työhön
Vertauksen 11. hetkellä tulleet eivät jääneet surkuttelemaan tilaansa, vaan kävivät käsiksi jäljellä
oleviin mahdollisuuksiinsa. Kun menneisyytesi synnit on annettu Sinulle anteeksi, Sinun on
käännyttävä eteenpäin. Menneiden murehtiminen on voiman ja ajan tuhlausta ja juuri siihen
Kiusaaja pyrkii. Emme voi mennyttä muuttaa, mutta se on anteeksi annettu! Menneiden
murehtiminen aiheuttaa sitä paitsi helposti sen, että epäonnistumme tänään. 

(Kun Vanhan Testamentin Samuel jäi murehtimaan voitelemansa kuninkaan Saulin lankeemusta,
Jumalan täytyi ikään kuin “tökkiä” hänet uudestaan liikkeelle. Hän sai käskyn lähteä voitelemaan
uudeksi kuninkaaksi Daavidia.)

Jos todella uskot sen, mitä sanot menneisyydestäsi, niin lähde toki kaikin voimin korvaamaan nyt
sitä mitä olet menettänyt. Elä nyt Herralle. Lähde Herran viinitarhaan nyt. Käytä hyväksi ne
mahdollisuudet, jotka Herra Sinulle antaa tänään. Hän antaa, mutta ala sitten myöskään nirsoile
niiden tehtävien suhteen, joita Herra Sinulle tarjoaa.

Jumalan armosta
Muista miten Paavali aikanaan oli kulkenut seurakunnan vainoojan tiellä. Mutta kun hän sai
kohdata Herran, Hän lähti myös kaikin voimin palvelemaan Herraa. Hän tajusi, että sekä hänen
pelastuksensa, olemisensa Herrassa, että hänen työnsä olivat molemmat pelkkää armoa. Hän oppi
katselemaan itseään Jumalan armon silmälasein. Korinttolaiskirjeessä hän kirjoittaa:
“Aivan viimeiseksi Herra näyttäytyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan
apostoleista vähäisin enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan
seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen. Hänen armonsa minua kohtaan ei
ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki olen tehnyt työtä, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan
armo, joka on kanssani.” (1.Kor 13:6-8)

Ratkaisevaa Jumalan lapselle ei ole se, mitä hän oli, vaan se mitä hän on NYT.
“Jumalan armosta minä olen se mikä olen.”
Olet uskovana vapaaksi ostettu, parannettu, uudistettu ja armahdettu. Sinulla on kaikki syy kiittää
ja ylistää Herraa tänään. Ratkaisevaa ei ole se, milloin olet tullut sisälle Jumalan valtakuntaan,
vaan se ETTÄ olet tullut sisälle. Menneisyydestä murehtiminen on synnillistä itsekeskeisyyttä, jossa
olet aivan liian kiinnostunut itsestäsi. Tuomitset itseäsi, etkä jätä tuomiota Herralle, eikä se ole
nöyryyttä vaan itsekeskeisyyttä. Sinun ei tule ajatella omien vaan Jumalan mahdollisuuksien
mukaan elämääsi eteenpäin. Sinut on kutsuttu kieltämään itsesi, ottamaan ristisi ja seuraamaan
Herraa. Saat jättää itsesi ja menneisyytesi, nykyhetkesi ja tulevaisuutesi Herralle. 

Kaikki on armoa
Jos käyttäisimme enemmän aikaa Herran katseluun, unohtaisimme pian itsemme. Älä tuijota
itseesi, nauti Jeesuksesta, jonka saat nähdä Raamatun sanassa. Mitä kiinnostuneempi olet
Jeesuksesta sitä vähemmän olet kiinnostunut itsestäsi. Jumalan valtakunnassa ei ole ratkaisevaa
kuinka pitkään palvelemme vaan asenteemme Herraan, halumme tuottaa Hänelle iloa. Herra on
kiinnostunut sydämestä eikä kellosta. Jumalan valtakunta on ARMON valtakunta. Jumala ei katsele
asioita meidän mittapuittemme mukaan. Pelastus on armoa, palvelu on armoa, kaikki on armoa
Hänen valtapiirissään. Jumalan armo myös riittää. Herra voi antaa meille vuodessa sen, mitä
olemme kymmenessä menettäneet:
“Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi."

Päivän helteen kestäneet
Toinen kiusaus, johon Jeesus vertauksellamme tarttuu, koskettaa taas niitä ihmisiä, jotka ovat
tulleet varhain uskoon, ehkä jo lapsuudessaan. He ovat myös uskollisesti tehneet työtä omissa
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seurakunnissaan vuosia. He ovat kantaneet monet paineet ja taistelleet vaikeuksien kanssa.
Vertauksessa näemme heidän vaaransa. He ovat noita, jotka olivat viinitarhassa töissä aamusta
asti. He aloittivat hyvin, mutta törmäsivät myöhemmin ongelmiin. Meillekään ei riitä hyvä alku, myös
jatko on tärkeä! Heistä tuli lopulta tyytymättömiä, valittavia ja napisevia. 

Näiden pitkän linjan työntekijöiden ongelmien syy oli siinä, että heidän asenteessaan itseensä ja
työhönsä oli selkeästi väärä. He lähtivät työhön SOPIMUSPOHJALTA. (Myöhemmin tulleista ei
mainita mitään sopimusta. Isäntä vain lupasi antaa kohtuullisesti.) Alusta lähtien he olivat hyvin
tietoisia omasta työstään ja kiinnittivät katseensa itseensä työtä tehdessään. Lisäksi he arvioivat
työtään väärin vertaamalla sitä muiden työhön, mittaamalla aikaa ja rekisteröimällä tarkasti työn
rasittavuuden ja kuumat olosuhteet. Lopulta he alkoivat siksi arvostelemaan Jumalan armollisuutta
toisia kohtaan. He alkoivat valittaa, kun eivät saaneet ylimääräistä palkanlisää. (Niin pian kuin
unohdamme, että kaikki on pelkkää armoa, alamme valittamaan ja ilomme Herrassa katoaa.) He
osoittivat myös halveksuntaa myöhemmin tulleita kohtaan, mikä on erityinen vaara parhaille Herran
työntekijöille. Mukana oli myös aimo annos kateutta. He alkoivat pitää Herraa
epäoikeudenmukaisena, missä he olivat täysin väärässä. He nousivat Herran tuomareiksi, vaikka
heidän piti olla palvelijoita ja tekivät siis syntiä kaikessa alastomuudessaan.

Voit päästä armolinjalle takaisin
Mutta Jeesus kertoi tämän vertauksen juuri sitä varten, että tietäisimme, miten tällaiset ongelmat
tulee hoitaa. Ensinnäkin meidän tulee ymmärtää Jumalan valtakunnan olemus. Se alkaa meissä
uudesta luomisesta. Siinä on kaikki on uutta. Oikeusajattelu ei kuulu siihen. Se on Herran
armovaltakunta, missä rukouksella, paastolla tai palvelulla ei voi ansaita mitään. Kaikki se palkka,
josta Raamattu puhuu on pelkkää ARMOPALKKAA. Jumalan kanssa ei voi käydä kauppaa. Hän
antaa aina enemmän kuin voit odottaa. Siksi meidän ei tule pitää luetteloa tekemisistämme. Herran
työ on Herran kunnian kirkastamista varten, Hänen korottamisekseen. Älä siksi katsele töitäsi vaan
Herraa, jolle työsi teet. Älä mittaa tunteja Herran työssä, älä kirjaa saavutuksiasi. Katso Häntä,
korota Hänen armotekojaan! Anna Herran pitää kirjanpito. “Älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea
tekee!” Voit varautua siihen, että Herra yllättää Sinut armollaan, kun Hän suurena päivänä lausuu:
“Tulkaa te minun Isäni siunatut!”

Jos koet, että olet tässä kohden langennut, muista että saat kuitenkin kuulua Herran
armovaltakuntaan. Saat tänään omistaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikkien syntiesi
anteeksiantamuksen ja lähteä armosta käsin Häntä uudelleen palvelemaan.

Rouva Yoshidan kutsu valtakuntaan ja tehtävään
Lopuksi esimerkki Japanista siitä, miten Herran kutsu voi ennättää vielä viime metreillä ja miten
pelastettu saa olla uskollinen Herran palvelija vaikka kysymys olisi vain muutamien päivien
vaelluksesta Herran omana. Tapahtumasarja on vuoden 1994 joulusta ja sen kirjoitti Itä-
Tokushiman seurakunnan pastori Masaki:

“Aivan joulun alla eräänä iltana tuli 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. Hänelle
tehtiin ensin tutkimuksia ja sitten hän joutui sairaalan vuoteeseen moniin letkuihin sidottuna. 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
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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. Hänet kirkkoon kutsunut ystävä
oli juuri silloin kirkossa saamassa raamattuopetusta. 

“Tämän ystävän opastamana lähdin 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
ojentautui 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
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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 tulin kirkolta suorittamaan kastetta, hän kiitti seurakuntalaisia
ja otti vastaan kasteen ilosta kyynelehtien. Se tapahtui 22. päivänä joulukuuta. 

“Hänen tilansa oli niin kriittinen, että hän olisi voinut minä hetkenä tahansa kuolla. Siksi kaikki
sukulaiset olivat kokoontuneet häntä hyvästelemään sinä päivänä, jona tapasin häntä sairaalassa.
Niin sitten joulu meni ohi ja uusi vuosi alkoi. 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.

“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?
Herra kutsuu Sinua armovaltakuntaansa. Oletko jo avannut sydämesi ovet Jeesukselle, joka pyytää
päästä sisälle? Herralla on armon ja laupeuden ajatukset Sinua varten.

Herra kutsuu Sinua myös työhön ja palveluun omaan viinitarhaansa. Muista, että sekin on armoa
ja siitä saadaan vain armopalkkaa, ei ansioiden mukaan. Saat jälleen tänään lähteä uudesta
tuoreesta Jeesuksen veren puhdistuksesta käsin Häntä palvelemaan ja korottamaan. Ole uskollinen
Herran antamille mahdollisuuksille!


