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KOHTI RISTIÄ
Luuk. 18:31-43

31. Jeesus otti luokseen ne kaksitoista ja sanoi heille: "Me menemme Jerusalemiin, ja
kaikki on täysin toteutuva, mitä profeetat ovat kirjoittaneet Ihmisen Pojasta. 
32. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan, häväistään ja hänen päälleen
syljetään. 
33. Ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." 
34. He eivät kuitenkaan ymmärtäneet mitään tästä. Tämä puhe oli heiltä niin salattu, että
he eivät käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. 
35. Jeesuksen lähestyessä Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäämässä. 
36. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, hän kyseli, mitä se oli. 
37. Hänelle sanottiin, että Jeesus, Nasaretilainen, oli menossa ohi. 
38. Silloin hän huusi: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!" 
39. Edellä kulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi
entistä kovemmin: "Daavidin poika, armahda minua!" 
40. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi
häneltä: 
41. "Mitä tahdot minun tekevän sinulle?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni takaisin."
42. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi. Uskosi on parantanut sinut." 
43. Hän sai heti näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistäen Jumalaa. Kaikki, jotka näkivät
tämän, ylistivät Jumalaa. 

Ristin merkitys
Eräs Japanin rautateillä työskennellyt Masao Nagano niminen nuorukainen Hokkaidoon
saarelta oli joutunut kosketukseen kristittyjen kanssa. Hän oli lukenut myös Raamattua
jonkun verran. Hän kiinnostui siinä määrin, että meni kysymään eräältä pastorilta, mistä
kristinuskossa oikein oli kysymys. Pastori selitti, miten Jumala lähetti oman Poikansa
Jeesuksen kärsimään Golgatan ristillä meidän syntiemme tähden. Mutta Nagano vastasi:

"Kyllä minä sen ymmärrän, että Jumala on luonut kaiken ja rakastaa meitä ihmisiä, mutta
puhetta Jeesuksen kärsimyksestä en käsitä. Miksi se tarvittiin?" 

Luulen, että suomalaisissakin on yllättävän paljon niitä, jotka kyllä uskovat Jumalan
olemassaoloon, käyvät kirkossakin, ymmärtävät myös sen, että he ovat syntisiä ihmisiä
ja kaipaavat myös anteeksiantamuksen rauhaa sydämelleen, mutta ajattelevat, että koska
Jumala on hyvä ja rakastava, Hän ilman muuta antaa synnit anteeksi kaikille sitä
pyytäville. Kuitenkaan he eivät ymmärrä, miksi Jeesuksen täytyi kärsiä Golgatan ristillä.

Usein heitä vaivaa myös toinen asia. Toisin kuin ne, joille Jeesuksen uhriveri ja
ylösnousemus on puheiden keskeinen sisältö ja ilon aihe, heiltä näyttää puuttuvan jotain.
He tietävät kyllä, että Jumala on armollinen, mutta jostain syystä heidän sisimpäänsä
vaivaa jatkuva kalvava levottomuus ja ajoittain hivuttava kuolemanpelkokin. Saarnoissa
kuullut rauhoittavat sanat eivät jostain syystä tunnu tehoavan. Joskus heitä saattaa myös
jopa kiusata puhe Jeesuksen verestä, esimerkiksi se, mitä Heprealaiskirje sanoo:"Meillä
on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään." (10:19) tai "ilman
verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta" (9:22) Tällaisesta ihmisestä voidaan
sanoa, että hän kyllä ymmärtää Jumalan rakkaudesta jotain, mutta ei sitä, miksi Jumalan
rakkauden täytyi tulla esiin uhritiellä, mistä sunnuntaimme aihe puhuu.
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Opetuslapsetkaan eivät ymmärtäneet
Tällainen kyselijä on itse asiassa tämän päivän tekstissä kohtaamiemme opetuslasten
seurassa. Jeesus oli yli kahden vuoden ajan tehnyt opetuslasten silmien edessä
lukemattomia parantamisihmeitä, herättänyt kuolleita, hallinnut luonnonvoimia, va-
pauttanut ihmisiä pimeyden henkivaltojen kahleista. Jeesus oli julistanut ilosanomaa
Jumalan rakkauden valtakunnasta, joka oli Hänessä itsessään tullut heidän keskelleen.
Itsekin he olivat saaneet valtuutuksen ja olivat saaneet toimia Jumalan rakkauden
parantavien voimien välikappaleina. He olivat saaneet jopa ajaa riivaajiakin ihmisistä ulos
Jeesuksen voimalla ja valtuutuksella. 

Kun Jeesus oli noin kuusi kuukautta aikaisemmin alkanut puhua tiestään Jerusalemiin,
siellä tapahtuvasta kärsimisestään, kuolemastaan ja kolmantena päivänä tapahtuvasta
ruumiillisesta ylösnousemuksestaan, opetuslapset olivat protestoineet voimakkaasti
moista ajatusta vastaan. Jeesus oli toistanut asiaa sen jälkeen epälukuisia kertoja ja
opetuslapset olivat keskenään myös asiaa pohtineet. Mutta kaikesta kokemastaan ja
tietämästään ja Jeesuksen opetuksesta huolimatta, he eivät yksinkertaisesti
ymmärtäneet, mitä Jeesus tarkoitti. 

Jeesus selittää
Tekstissämme Jeesus jälleen juurta jaksaen Vanhan Testamentin kirjoituksia läpi käyden
selittää, mitä Hänelle tulisi parin viikon sisällä Jerusalemissa tapahtumaan. Hän ties
kuinka monetta kertaa puhuu Jesajan profetiasta sen luvussa 53, jossa sanotaan mm.: 
"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä.
Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on
haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.
Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me
olemme paratut. "

Samoin Jeesus jälleen toistaa Psalmin 16 sisältämän ylösnousemuksen lupauksen:
"Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju.
Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu
turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuo-
lemaa."

Jeesus kertoo aivan yksityiskohtaisesti ja tarkassa järjestyksessä, mitä Hänelle lähi
päivinä tulee tapahtumaan: 
1. Jumalan valitsema kansa Israel, jolle Hän oli tehnyt pelkästään hyvää ja osoittanut
rakkautta ja julistanut totuutta ja parannuksessa kääntymistä Herran puoleen, tulee
luovuttamaan Hänet, Auttajansa, Messiaansa, pakanain käsiin tuomittavaksi kuolemaan.
(Jos Jeesuksen kuolema olisi ollut vain marttyyrin onneton kuolema eikä Jumalan
rakkauden uhri, voidaan perustellusti sanoa, että meillä olisi kaikki syy olla uskomatta
Jumalan vanhurskauteen ja oikeudenmukaisuuteen, kun Hän salli synnittömän ja itse
Rakkauden joutua niin hirvittävän vääryyden uhriksi.)
2. Häntä pilkataan.
3. Häntä häväistään.
4. Häntä syljetään.
5. Hänet ruoskitaan.
6. He tappavat Jeesuksen.
7. Kolmantena päivänä Hän nousee ylös.
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Joka kerta tapahtumasarjaa selittäessään Jeesus korosti viimeistä tapahtumaa. Hän tulisi
nousemaan ylös haudasta. Opetuslapset saattoivat kyllä ymmärtää, mitä Jeesuksen
luovuttaminen roomalaisille merkitsisi, mitä pilkka, häväistys, sylkeminen ja ruoskinta
merkitsivät ja myös, mitä tappaminen merkitsi. Mutta ylösnousemuksen tosiasiaa me eivät
ymmärtäneet ja juuri siitä syystä he ymmärsivät kaiken muunkin aivan väärin. Vasta
ylösnousemus antaa Golgatan kärsimykselle sen oikean sisällön. Tekstimme korostaakin,
että opetuslapset eivät ymmärtäneet mitään ja että Jeesuksen puhe oli heille täysin
käsittämätöntä. 

Suomalaiset tänään
Tänä aikana, jona suomalaisetkin ovat menettäneet uskonsa ruumiin ylösnousemukseen,
he eivät enää voi ymmärtää myöskään Golgatan ihmeellistä uhria. Ylösnousemuksesta on
tullut lähinnä kevään ja luonnon kierron symboli tai hautajaisten kaunis sana, jolla
yritetään lohdutella surevia, vaikka jokainenhan  tietää, ettei haudoista mihinkään nousta.
Koska opetuslapset eivät kyenneet ottamaan vastaan Jeesuksen puhetta
ylösnousemuksesta, kaikki muukin jäi heille käsittämättömäksi.

Se, että kristilliseksi lepopäiväksi aikanaan tuli sunnuntai, Jeesuksen ylösnousemuksen
päivä, eikä perjantai, Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman päivä, kertoo meille myös
samaa. Vasta sitten kun itse Ylösnoussut Jeesus osoitti opetuslapsilleen, että juuri se
sama Hän, joka oli ristille lyöty, seisoi nyt heidän edessään, he ymmärsivät Golgatan
uhrin merkityksen. Ylösnousseen käsien, jalkojen ja kyljen haavojen näkeminen ja
tunnusteleminen vakuutti syvimmänkin epäilijän siitä, että Jeesus on todella Herra ja
Jumala, ja että Hänen kärsimyksensä oli Jumalan oma uhri meidän syntiemme so-
vittamiseksi. Vasta Ylösnoussut Jeesus kykeni avaamaan opetuslasten sydämet, niin että
he alkoivat ymmärtää myös Vanhan Testamentin kirjoitukset. 

Jeesus elää tänään
Mutta ylösnoussut Jeesus Kristus on elävä yhä tänään, Hän on Pyhässä Hengessä täällä
nyt keskellämme ja halajamalla halajaa avata silmäsi ja ymmärryksesi näkemään, minkä
vuoksi Hän kulki tien Jerusalemiin, ristille ja ylösnousemuksen voittoon. Jos siis haluat
ymmärtää Jeesuksen ristin salaisuutta ja maistaa, miten ihanan sydämen rauhan saa,
jokainen joka uskossa katsoo Golgatalla hänen syntiensä tähden kärsivään Vapahtajaan,
niin tutki Raamattuasi ja näe kuinka vahvat ovat todisteet Jeesuksen ruumiilliselle ja his-
torialliselle ylösnousemukselle. 

Tee siitä johtopäätökset: Ei että kuoleman jälkeen jatkuu elämä jossain muodossa, siihen
pakanatkin uskovat, vaan että itse kuolema on kukistettu, ja myös tämä kuolevainen
ruumiimme on nouseva ylös joko tuomion tai elämän ylösnousemuksessa. Jokainen
meistä tulee nousemaan ruumiillisesti ylös ja jokainen meistä on saava sen mukaan, mitä
olemme tässä ruumiissa ollessamme tehneet, vakuuttaa Raamattu.

Tietämättömyys ei vapauta vastuusta
Ihmisen ymmärtämättömyys ei ole Raamatun mukaan ihmisen vastuullisuutta vähentävä
asia. Sokea usko omaan itseensä, oman kokemuksen pitäminen kaiken mittana ja
Jumalasta poiskääntyminen aiheuttaa ymmärtämättömyyttä. Roomalaiskirje ilmaisee
asian näin: 

"Jumalan näkymätön olemus, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat,
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kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he
voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä
Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet, ja heidän
ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt." (Room.1:20-21)

Opetuslapsillekin Jeesus oli totisesti ilmoittanut itsensä ja suuret tekonsa, oli opettanut
heille Vanhan Testamentin kirjoitukset, mutta he eivät halunneet luopua omasta härkäpäi-
sestä luottamuksestaan omiin silmiinsä, omiin kokemuksiinsa ja omaan
arvostelukykyynsä. Vasta kipeiden kokemusten jälkeen he nöyrtyivät näkemään oman
suuruudenhulluutensa ja ylpeytensä, ja vasta sitten alkoi ristin salaisuus aueta heille.

Sokean silmät avataan
Tekstimme loppuosan sokean kerjäläisen parantaminen Jerikon kaupungin ulkopuolella,
kertoo meille sen, että ei opetuslastenkaan olisi tarvinnut jäädä ymmärtämättömyytensä
ja epäuskonsa pimeyteen, jos he olisivat suostuneet tunnustamaan oman sokeutensa.
Mutta kun he kuvittelivat ymmärtävänsä, he olivat sokeita. Sokea kerjäläinen taas kävi
yksinkertaisessa uskossa pyytämään apua Jeesukselta, ja sai sen välittömästi. Hän oli
kuullut Jeesuksesta ja uskoi, että Jeesus on Daavidin Poika, siis Messias, vapauttaja
Kuningas, ja saatuaan tietää, että Jeesus lähestyi häntä, hän välittömästi huusi apua.
Ympäristön vastustelusta huolimatta hän pääsi hätänsä kanssa suoraan Jeesuksen luo,
ja sai merkillisen helposti avun sokeuteensa. Kun hän ensi kertaa näki, katseli hän
Jeesuksen kasvoja, ja ne vangitsivat hänet seuraansa. Mies sai parin viikon kuluttua omin
silmin Jerusalemissa nähdä, miten Jeesus kuoli hänen syntiensä ja hänen sairauksiensa
puolesta. Hän tuli näkemään, että kahta viikkoa aiemmin tapahtunut parantaminen olikin
Golgatan uhrin siunausta ennakkoon annettuna. 

Sokea pääsi näkemään yksinkertaisessa luottamuksessaan Jeesukseen, mutta
opetuslapset pysyivät ymmärtämättömyyden pimeydessä siihen asti, kunnes heidän
itseluottamuksensa murrettiin. Onnellisia ovat ne, jotka käyvät yksinkertaisessa uskossa
Vapahtajan luo, pyytävät häneltä apua tunnustaen, etteivät näe, eivätkä ymmärrä ristin
salaisuutta, ja pyytävät näkeviä silmiä ja kuulevia korvia. Herra niin mielellään haluaa
meille synnit antaa anteeksi ja avata silmämme ja korvamme. Et voi nähdä ristin
salaisuutta etkä uskoa sitä, ellei Herra itse avaa sinun sydämesi silmiä. Siksi pyydä ja ano
sitä Häneltä.

Jumalan pyhyys
Mutta palaamme alkuperäiseen kysymykseen. Miksi Jeesuksen täytyi kärsiä Golgatan
ristillä? Miksi on niin, että vain Golgatan veressä on syntien anteeksiantamus. Miksi ei
pelkkä Jumalan rakkauden julistus riitä. Kuka ja mikä vaati Jumalaa antamaan oman
ainoan Poikansa ristille kärsimään ei vain hirveää ruumiillista tuskaa vaan ennen kaikkea
sen hengellisen tuskan, että Isä joutui hylkäämään oman Poikansa. Jumalan hylkäämänä
olohan on kadotusta, helvettiä, ja Jumalan tuomion tulta. Voidaankin sanoa, että Jumalan
pyhän vihan ja tuomion tuli poltti Jeesuksen, Jumalan oman Pojan, Uhrikaritsan, ristin
kärsimyksessä. Miksi Jumalan täytyi itse antaa niin hirvittävä uhri? Mikä sitä vaati?

Sitä vaati Jumalan pyhyys ja rakkaus. Jumalan pyhyys ja oikeudenmukaisuus vaati sitä,
koska Jumala ei voi jättää ainoatakaan syntiä rankaisematta. Jos Jumalan
maailmankaikkeuteen jää yksikin synti rankaisematta ja poistamatta, Jumala ei ole enää
Jumala. Jumala on valkeus, jossa ei ole mitään pimeyttä. Synnin poistamiseksi ei ole
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mitään muuta tietä, kuin se, että synti tuomitaan, rangaistaan, hyvitetään ja sovitetaan.
Synnin sovittava rangaistus on iankaikkinen kadotus eli helvetti, mikä ei suinkaan tarkoita
paikkaa, jossa sielunvihollinen ja pimeyden voimat hallitsevat, vaan se on paikka, jossa
Jumala tuomitsee ja rankaisee oikeudenmukaisesti synnin. Jumala on kuluttava tuli. Kuka
voi kestää Hänen tultaan?

Omantunnon todistus
Sinun omatuntosi on muuten Jumalan oikeudenmukaisen vaatimuksen lahjomaton
kannattaja. Koko yhteiskuntamme pysyy pystyssä siksi, että synnissä Jumalastakin
erossa ollessaan ihmisen omatunto vaatii synnille rangaistusta ja tuomiota. Myönsi
ihminen sitä tai ei, hän vavahtaa kuoleman edessä siksi, että hän alitajuisesti tietää, että
omantunnon vaatimus tuomiosta ja rangaistuksesta on oikea. Et voi päästä ainoastakaan
synnistäsi joutumatta tekemään siitä lopullista tiliä.

Koska omatunto on Jumalan liittolainen, moni yrittää sen paaduttaa. Mutta ihmisellä ei ole
mitään keinoa, millä hän voisi menneen tehdä tyhjäksi, tehdyn tekemättömäksi ja
laiminlyödyn tehdyksi. Hän tietää, että tuomio tulee. Hän pelkää, ja pelkää syystä.

Rangaistus on ainoa asia, mikä vapauttaa omantunnon. Parhaiten sitä kuvannee monien
meidän yhteinen kokemuksemme lapsuudestamme, kun omatuntomme oli vielä todella
herkkä. Muistan tehneeni salaa jotain pahaa. Sen jälkeen oli paha olo, kun omatunto
syytti. Kun sitten asia paljastui, jotenkin helpotti, mutta nyt alkoi rangaistus pelottamaan
sitäkin enemmän. Vihdoin vitsa sai hoitaa tehtävänsä. Ja mikä helpotus! Kun rangaistus
oli ohi, omantunnon syytös oli poissa. Mikä vapaus siinä olikaan! (Julma on se kasvattaja,
joka piinaa pahaa tehnyttä lasta huonon omantunnon ruoskalla, kun voisi vapauttaa
hänet, antamalla sopivan rangaistuksen lapselle.)

Jumalan rakkaus
Jeesuksen uhria Golgatalla vaati kuitenkin ennen kaikkea Jumalan käsittämättömän suuri
rakkaus. Hän valitsi mieluummin oman rakkaan ainoan Poikansa Jeesuksen Kristuksen
kärsimään Sinun syntiesi rangaistuksen kuin sen, että Sinä itse joutuisit kantamaan omien
syntiesi rangaistuksen. Hänet synnitön ja puhdas lävistettiin tuskalla, jotta sinä syntinen
ja saastainen saisit rauhan, ilon ja vapauden. Jotta saisit vanhurskauden, jolla kelpaat
Jumalan taivaaseen, jotta saisit omistaa iankaikkisen elämän. Kaiken tämän saat
ilmaisena lahjana ottaa vastaan, sillä Jeesus maksoi hinnan siitä.

Omatuntosi on tässäkin kohden Jumalan liittolainen. Kun sinä tunnustat, että juuri Sinun
syntisi ovat syy, Jeesuksen kärsimykseen, ja turvaat lupaukseen siitä, että kun Jeesus
kärsi sijastasi, niin sinun ei enää tarvitse kärsiä, niin merkillistä kyllä omatuntosi tyytyy
siihen, löytää rauhan ja vapautuu kuoleman ja tuomion pelosta. Omatunto tyytyy
Jeesuksen Sinun Sijaisenasi saamaan rangaistukseen.

Emme koskaan täällä ajassa voi pohjaan asti ymmärtää Jumalan Golgatan verisessä
uhrissa antaman ja ilmaiseman rakkauden syvyyttä. Sen siunausta saamme koko
iankaikkisuuden verran maistaa ja kokea. Sen armoa syntinsä anteeksi saaneet ja taivaa-
seen päässeet tulevat ylistämään iankaikkisesta iankaikkiseen. Taivaassa laulumme aihe,
uuden virren aihe, on Teurastettu Karitsa.

Mutta täällä ajassa voimme ymmärtää, että Jumalan rakkaus uhrasi oman Poikansa juuri
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minun tähteni ja juuri Sinun tähtesi. Uskomalla ja omistamalla tämän tosiasian Sinä saat
syntien anteeksiantamuksen ja elämän ja autuuden. Mutta missään muualla ei ole
sydämelle rauhaa löydettävissä. Sillä ei kukaan eikä mikään muu kuin synnittömän
uhrikaritsan, Jeesuksen, veri voi sovittaa syntejäsi.

Masao Naganon tie
Palataanpa Masao Naganoon, joka ei ymmärtänyt Golgatan ristin merkitystä. Pastori
antoi hänelle neuvon seuraaviin Jeesuksen sanoihin viitaten: "Jos joku tahtoo tehdä
hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä
omiani." (Joh. 7:17): 
"Päästäksesi ymmärtämään ristin salaisuuden sinulle riittää se, että otat yhden Jumalan
sanan ja lähdet noudattamaan sitä tosissasi elämässäsi. Ota esimerkiksi sana: 'Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!' Mieti mielessäsi joku henkilö esimerkiksi paras ystäväsi.
Päätä tästedes osoittaa hänelle rakkautta yhtä paljon kuin itsellesi." 

Nagano otti haasteen vastaan. Hän valitsi rakkautensa kohteeksi erään työtoverinsa
Japanin rautateiltä. Hän ryhtyi tosissaan auttamaan häntä. Tuli sitten tilanne, jossa hänen
ystävänsä varasti erään työtoverinsa palkkapussin ja joutui kiinni. Nagano onnistui kui-
tenkin suurella vaivalla pelastamaan ystävänsä työpaikan ehdolla, että hän toimisi
ystävänsä esimiehenä ja vastaisi hänestä jatkossa. Mutta hänen ystävänsä ei
kyennytkään ottamaan hänen rakkauttaan vastaan nöyrästi. Kateus nousi. Hän alkoi
vihata auttajaansa. Lopulta Nagano huomasi, että myös hän alkoi vihata ystäväänsä.
Yritys rakastaa osoitti hänelle, kuinka suunnattoman paha hänen oma sydämensä oli.
Naganon oli pakko palata pastorin luo tunnustamaan: 
"Nyt ymmärrän, miksi Jeesus ristiinnaulittiin. Se tapahtui minun kauhean sydämeni ja
katkeruuteni ja vihani tähden." 
Mutta nyt Naganolle kelpasikin jo syntien anteeksiantamuksen sana. Hänet kastettiin ja
hän sai kokea Jumalan yli ymmärryksen käyvän rauhan, kun kaikki synti oli pyyhitty pois
Jeesuksen veren kautta. Jumalan sanan noudattaminen paljasti hänelle synnin, mutta vei
hänet myös armon ja Jumalan rakkauden osallisuuteen.

Osallisuus Pyhässä Hengessä hänen sydämeensä vuodatetusta Jumalan rakkaudesta
alkoi vaikuttaa hänessä. Hänestä tuli rautatieläisten kristillisen yhdistyksen innokas
julistaja. Hän alkoi julistaa sitä ristin evankeliumia, jonka kautta Jumala oli hänet
pelastanut. 

28. helmikuuta 1906 tapahtui Shiokari-solassa rautatieonnettomuus. Junan viimeinen
vaunu irtautui muusta junasta ja alkoi kiihtyvällä vauhdilla vieriä kohti mutkaa, jonka alla
avautui syvä rotko. Vaunussa ollut Nagano yritti käsijarrulla saada vaunun pysähtymään,
mutta se oli jäätynyt kiinni eikä toiminut. Lopulta hän heittäytyi kiskojen ja pyörien väliin ja
sai viime tingassa omalla ruumiillaan vaunun pysähtymään. Hän kuoli, mutta kaikki muut
matkustajat pelastuivat.  

Hänen kuolemansa ja uskonsa kosketti monia. Nagano oli valmistautunut kuolemaan
milloin tahansa. Siitä oli osoituksena testamentti, jota hän kantoi aina mukanaan. Veren
tahraamana se löydettiin hänen taskustaan.  Siinä hän tunnusti uskonsa ristiinnaulittuun
ja ylösnousseeseen Jeesukseen ja esitti toivomuksensa hautajaistensa suhteen. Hänen
kuvallaan varustettuna sen teksti painettiin kortiksi, jota levitettiin laajalti. Moni sen saanut
kääntyi kristityksi.
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Herra kutsuu Sinua
Miten on Sinun laitasi? Ovatko Sinun silmäsi jo avautuneet näkemään Jeesuksen pyhän
ja kalliin sovintoveren merkityksen. Jos on, niin kiitä ja ylistä Herraa ja kerro Hänen
armostaan muillekin.

Ellet vielä näe, Sinä saat tänään kääntyä huutamaan apua Sinun tähtesi uhritien
kulkeneelta Jeesukselta, niin kuin sokea kerjäläinen teki? Jumalan lahja on tarjolla Sinulle
tänään. Tunnusta sokeutesi, pyydä apua, pyydä anteeksi Jeesukselta, niin Hän itse
osoittaa Sinulle, että Hänen verensä riittää Sinun pelastamiseksesi.


