
 

Tämä sarjakuva on suoraan Raamatusta Matteuksen evankeliumista. Se 

on Jeesuksen kertoma vertaus, jonka hän kertoi omalle kansalleen 

juutalaisille. Sarjakuvan kuningas on tietenkin taivaan isä, joka tahtoo, 

että kaikki pääsisivät kerran taivaan kotiin. Taivaan isä tahtoo järjestää 

suuret hääjuhlat omalle pojalleen Jeesukselle, mutta hänen omansa eli 

juutalaiset torjuivat Jeesuksen ja näin hääkutsua on esitetty kaikille 

kansoille.  

Kaikki ihmiset ovat kuitenkin tehneet syntiä eli vääryyttä (jokainen 

meistä on varmasti valehdellut tai rikkonut muita Jumalan käskyjä 

vastaan). Jokaisen on sen tähden pyydettävä syntien anteeksiantamusta 

Jumalalta. Häävaatteet tarkoittavat sitä, että meidän tulee ”valkaista 

vaatteemme Karitsan veressä.” 



Jeesus Kristus on tuo Jumalan Karitsa, joka on kuollut ristillä meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä hääkutsu on edelleen voimassa. Koska 

juutalaiset eivät ottaneet Jeesusta vastaan Vapahtajana, heidän kaupunkinsa tuhottiin ja heidät karkotettiin eri maihin. Vuonna 1948 Israelin 

valtio syntyi uudelleen ja monet juutalaiset ovat palanneet kotimaahansa. Tämä ihmeellinen aika, että me niin sanotut pakanakansat olemme 

saaneet mahdollisuuden tulla uskonisän eli Aabrahamin lapsiksi, alkaa kuitenkin olla loppusuoralla. Nyt on siis aika herätä ja ottaa kutsu 

vastaan.  

Oma uskoontulokokemukseni: Sain kuulla jo koulussa Jumalasta ja Jeesuksesta. Tulin varmasti jo hyvin nuorena lapsenuskoon. 11-vuotiaana 

jäin auton alle ylittäessäni polkupyörällä pikatietä. Siinä hetkessä enkeli nosti minut siivilleen ja näin auton konepellin liikkuvan allani. Minut 

pudotettiin auton pysähdyttyä konepellille. Polkupyörä jäi auton alle ja se oli sen jälkeen ajokelvoton. Minä selvisin kolhuitta. Aloin lukea 

Raamattua. Uskoni vahvistui. 17-vuotiaana lähdin Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi. Perheeni kotimaassa oli hajoamassa isäni lisääntyneen 

alkoholin käytön takia. Rukoilin ja lupasin Jumalalle, että jos hän vapauttaa isäni alkoholista ja pitää perheeni koossa, palaan kotiini ja kerron 

kaikille, että JEESUS ELÄÄ. Jumala vapautti isäni alkoholista saman tien ja niin minä palasin kotipaikkakunnalleni. Aloin kertoa Jeesuksesta, 

mutta minua pilkattiin ja minulle naurettiin. Jatkoin silti, sillä tiesin, että Jumalalla on voima ja valta muuttaa ihmisten elämä. Moni oli alkoholin 

siteissä ja moni oli epätoivoinen ja masentunut. Vastustus oli kovaa – jopa uskovat hyökkäsivät minua vastaan. Minua yritettiin vaientaa, mutta 

en voinut. Lopulta tapahtui ihme. Nuoria alkoi tulla uskoon ja moni löysi vapautuksen Jeesuksen kautta.  

Minä puhun siis voimasta, joka tulee uskosta Jeesukseen. On olemassa uskonnollisuutta ja järkeisoppeja. Minä en niistä tiedä enkä niistä puhu. 

Tiedän ja tunnen vain Jumalan voiman, joka vapauttaa ihmisen synnin kahleista Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin aukeaa TAIVASTIE.  Se ei maksa 

mitään. Jeesus ei perustanut mitään kirkkokuntaa maailmaan. On olemassa vain YKSI Jumalan seurakunta ja siihen kuuluu jokainen, joka antaa 

elämänsä ohjakset Jeesukselle Kristukselle ja syntyy uudesti ylhäältä – Jumalan lapseksi ja pitää Jeesuksen käskyt (tekee hänen tahtonsa 

mukaan). Jeesus ei hylkää yhden yhtäkään, joka hänen puoleensa kääntyy. Ottaessasi vastaan Jeesuksen Kristuksen sydämeesi, olet heti 

Jumalan seurakunnan jäsen – nimesi kirjoitetaan silloin Karitsan Elämänkirjaan Taivaassa. Se on kaikkein paras jäsenluettelo. 

Toivon, että löydät Jeesuksen Kristuksen elämäsi Herraksi. Minulla on ollut mielenkiintoinen elämä Herran seuraajana. Sarjakuva, jonka luit, on 

aikoinaan piirretty opettamalleni yläkoululuokalle. He olivat yhdessä päättäneet uhata minua aseella, koska kerroin uskovani Jeesukseen. He 

olivat päättäneet, että kuoleman edessä kuitenkin kieltäisin Herrani. En kieltänyt. Koko luokka halusi sen jälkeen, että opettaisin heille 

Jeesuksesta. Piirsin heille sarjakuvia. Olet ehkä kuullut, miten muinainen Rooman keisari vainosi alkukristittyjä. Kristittyjen olisi pitänyt kieltää 

uskonsa tai he joutuisivat taistelemaan Colosseum-areenalle petojen ja gladiaattorien kanssa. Se oli suurta hupia ja viihdettä. Tosikristityt, jotka 

tuntevat, mikä on Jumalan voima, eivät voi Herraansa kieltää ihmisten edessä. Toivon, että löydät sellaisen uskon! 

Terveisin Mari Salonen 


