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Lukijalle

Tämä kirja ei ole mallikirja saarnoista vaan se sisältää tavallisen rivijäsenen pitämiä saar-
noja pääasiassa pienessä adventtiseurakunnassa Espoossa. Se johtuu siitä, että seurakun-
nalla ei ole kokoaikaista pastoria ja näin ollen saarnan pitäjinä toimivat rivijäsenet pasto-
rin poissa ollessa. Jumalanpalveluksissa on myös Raamatun tutkisteluosuus. Saarnoilla ja 
Raamatun tutkisteluilla on tärkeä merkitys tekijälle Raamatun oppimisessa. Tulee otet-
tua asioista selvää. Näin seurakunnan jäsenissä toteutuu sanonta: ”Työ tekijäänsä opet-
taa.”
 Olen koonnut tähän kirjaan tietokoneelleni tallennettuja saarnojani aikajärjestykses-
sä vuodesta 1998 vuoteen 2017, jonka jälkeen lopetin saarnojen pitämisen ikäni johdosta 
ja terveyssyistä. Koska saarnat ovat tallennetut tietokoneelleni valmiiksi, halusin tehdä 
niistä muistoksi tämän kirjan. Saarnojen aiheinani ovat pääasiassa adventistiset aiheet ja 
oppikysymykset. Koska olen pitänyt saarnojani eri aikoina ja eri paikoissa, niissä on usein 
asioiden toistoa. Sittenpähän toteutuu sanonta: ”Kertaus on opin äiti” 
 Saarnoissani esiintyvät usein sanonnat kolmen enkelin sanoma ja profetian henki, 
jotka ovat tuttuja meille adventisteille.  Tässä kirjassa on kuitenkin syytä selvittää hiukan 
tarkemmin niiden merkitystä ja siksi olen lisännyt saarnojen loppuun luvun, jonka otsik-
ko on Jumalan viimeinen armonsanoma. Siinä selostan vielä lyhyesti näiden sanontojen 
merkitystä.
 Saarnat sisältävät Raamatun keskeisimpiä asioita, jotka liittyvät ihmisen pelastukseen 
ja ennen kaikkea Jeesukseen meidän syntiemme sovittajana. Raamattu on myös histori-
allinen kirja ennustuksineen, joka vahvistaa uskoamme siihen, että se on Jumalan sanaa 
ja siksi totta. Raamattu on myös kirja, joka sisältää elämän ohjeita sekä tätä elämää että 
tulevaa elämä varten.
 Raamattu vastaa moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Onko Jumala olemas-
sa? Mikä on elämän tarkoitus? Onko elämää kuoleman jälkeen? Tuleeko Jeesus takai-
sin? Mitä on tulossa? Miksi on niin monia seurakuntia? Miksi on luonnonmullistuksia? 
Onko saatana olemassa? Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä, sairautta ja tuskaa, 
vaikka Jumala on rakkaus? Toivottavasti nämä saarnani antavat lukijalle myös näihin ky-
symyksiin jonkinlaisen vastauksen.
 Kun Ihminen tutustuu Raamattuun, sen salaisuudet alkavat Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta avautua ihmeellisellä tavalla ja hän tajuaa, että tämä on totta. Usko vahvistuu, mitä 
enemmän tutkii Raamattua. Elämä muuttuu yhä paremmaksi ja paremmaksi. Hän huo-
maa, että elämällä on tarkoitus ja päämäärä, johon tulee pyrkiä.
 Koko Raamatun ydinsanoma löytyy yhdestä jakeesta, jota kutsutaan pienoisevanke-
liumiksi. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yk
sikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” ( Joh. 3:16).

Seppo Johansson
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1. Silmäys aikaamme

Saarnani aihe on Jeesuksen tulon lähei-
syys. Olen yrittänyt koota joitakin it-
seäni kiinnostavia ajatuksiani aikain 

merkeistä Raamatun ja profetian hengen pe-
rusteella. Jotkut ovat omia ajatuksiani, joten 
niihin on suhtauduttava varauksellisesti. Saar-
nassani on myös paljon erilaisia asioita, jotka 
saattava tuntua asiaa tuntemattomalle vaikeas-
ti omaksuttavilta. Ehkäpä siitä kuitenkin jää 
mieleen joitakin tärkeitä tapahtumia ja ennen 
kaikkea halu ottaa asioista parempaa selvyyttä 
ja valmistautua Jeesuksen toista tulemusta var-
ten. Ehkäpä ne antavat myös teille ajattelemi-
sen aihetta siitä, että maailman tapahtumat ju-
listavat todella Jeesuksen pikaista tuloa. 
 Jeesus sanoo viimeisten päivien tapahtu-
mista Matt. 24:37 ”Niin kuin kävi Nooan päi
vinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen Poika 
tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja 
joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään 
aina siihen asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan 
ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei 
heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmi
sen Poika tulee.” 
 Millainen oli sitten tilanne Nooan aikana? 
Raamattu kertoo Nooan ajasta melko vähän, 
mutta kuitenkin riittävästi. Tilanne on saman-
lainen nykyisin. Kaikkialla maailmassa ihmiset 
pakkautuvat suurkaupunkeihin, helpompaan 
elämään ja huvitteluun. Väestönlisäys on valta-
van nopeata. Seka-avioliitot ovat hyvin yleisiä. 
Avioliittoa pidetään väliaikaisena, josta voi-
daan erota milloin tahansa. Avoliitot ja eroa-
miset ovat jokapäiväistä elämää. Vapaa sek-
si ja porno on lisääntynyt hallitsemattomak-
si. Lapsiakin synnytetään luonnonvastaisesti 
valmisalkioista. Länsimainen elämäntapa on 
tehnyt ihmisistä mukavuudenhaluisia. Mäs-
säily ja alkoholi ovat tuoneet elintasosairauk-

sia. Vääryyksiä tapahtuu kaikkialla mitä erilai-
simmissa asioissa. Väkivalta on todella maail-
manlaajuinen ongelma. Ihmisen elämää ei pi-
detä minkään arvoisena. Suurin syy pahuuteen 
on loppujen lopuksi se, että ollaan välinpitä-
mättömiä Jumalan sanalle. 
 Olemmeko jo saavuttaneet Jumalan silmis-
sä Nooan aikana eläneiden ihmisten pahuuden 
vai onko siihen vielä matkaa. Jumala sen yksin 
tietää. Tuntuu kuitenkin, että laittomuus tulee 
lisääntymään nopeata vauhtia ja aikaa ei voi 
olla paljon jäljellä.
 Adventtikansa on odottanut jo yli 150 vuot-
ta Jeesuksen takaisintuloa. Kuinka kauan mei-
dän pitää vielä odottaa? Eikö maailman tilan-
ne ole jo siinä pisteessä, että Jeesus voisi tulla 
ja lopettaa kaiken pahuuden ja perustaa lopul-
lisen Jumalan valtakunnan. Raamatun ennus-
tuksien mukaan täytyy kuitenkin vielä tapah-
tua joitakin tapahtumia ennen Jeesuksen tuloa. 
Vielä ovat edessä saatanan viimeiset yritykset 
ihmisten eksyttämisessä ja tuhoamisessa. Kun 
maailma on täyttänyt lopullisesti syntivelkan-
sa Jumalan silmissä, alkavat lopputapahtumat 
edetä lumivyöryn tavoin. Mikään ei tule estä-
mään niitä.  
 Jeesus sanoi puhuessaan lopun ajan mer-
keistä Luuk. 21:28 ”Kun nuo tapahtumat alka
vat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä tei
dän vapautuksenne on lähellä.” Onko nähtävis-
sä nykyisin sellaisia merkkejä, jotta voisimme 
sanoa, että Jeesuksen tulo on todella lähellä. 
Ehkä adventisteille kaikkein tunnetuin ja pu-
huttelevin on Danielin kirjassa kerrottu kuva-
patsasennustus, jossa Jumala näytti kuningas 
Nebukadnessarille koko maailman histo rian 
etukäteen aina Jeesuksen tulemukseen asti. Tä-
män ennustuksen mukaan Eurooppa ei tule 
yhdistymään. Jeesus tulee sitä ennen takaisin.



8

Jeesuksen todistajana

 Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että 
Eurooppa yhdistyy. Ilmestyskirjan 17. luku an-
taa meille kuitenkin hiukan lisävaloa siihen, 
että Eurooppa tulisi ainakin jossain määrin ja 
erityisesti uskonnollisella rintamalla yhdisty-
mään lyhyeksi ajaksi. Joka tapauksessa Juma-
la tulee perustamaan pian iankaikkisen valta-
kunnan. Voimme luottaa ehdottomasti Juma-
lan sanaan. Näyttää todella siltä, että Jeesuksen 
tulo on lähellä. Jumalan sanan perusteella se 
on lähempänä, kuin aavistammekaan. Jeesuk-
sen tulo tulee yllättämään maailman ja myös 
uskovat, jotka eivät tutki aikain merkkejä.                                                                               
 Ehtoosade on odotetuin ja yksi Jeesuksen 
tulon läheisimmistä aikain merkeistä ja se ei 
ole vielä alkanut. Jotta se voisi alkaa, täytyy us-
konnollisessa maailmassa tapahtua jotain. Us-
konnollisen maailman ja valtion välillä täytyy 
tapahtua jotain yksimielisyyttä ja yhdentymis-
tä. Ilmestyskirjan 13. luvun perusteella Ame-
rikka tulee synnyttämään pedon kuvan, joka 
tulee antamaan vallan pedolle ja näin pakot-
taa kaikki ottamaan pedon merkin. Jotta tämä 
olisi mahdollista, on profetian hengen mukaan 
Yhdysvalloissa synnyttävä uskonnollinen  valta, 
joka ohjaa yhteiskunnallista hallitusta  omien 
tarkoituksiensa toteuttamiseen. Aika tulee 
näyttämään, onko tämä uskonnollinen valta jo 
noussut republikaanisen puolueen muodossa, 
jonka toiminta perustuu juuri uskonnollisiin 
tarkoitusperiin. He ovat jo palauttaneet tai pa-
lauttamassa mm. aamuhartauden valtion kou-
luihin. Lopputapahtumat saavat siis alkunsa 
Amerikasta, jonka toimenpiteitä on syytä tark-
kailla.
 Ennen ehtoosadetta täytyy profetian hen-
gen mukaan tapahtua myös väärä herätys. Me 
emme tiedä, missä laajuudessaan tuo väärä he-
rätys tulee tapahtumaan. Onko se jokin en-
nen kokematon uskonnollinen liikehdintä, vai 
onko se vain jonkinlainen herätyksen aalto, 
jonka vain todelliset Jumalan lapset huomaa-
vat. Saattaa olla, että tuo väärä herätys on jo al-
kanut erilaisina karismaattisina ilmiöinä, kuten 

kaatumiset, Toronton herätys tai erilaiset pa-
rantumiskokoukset. Jotkut pitävät näitä nyky-
ajan ilmiöitä ehtoosateena. Näin ei kuitenkaan 
ole. Ehtoosade on jatkoa kolmannen enkelin 
sanomalle ja se on vielä edessäpäin.
 Ilmestyskirjan 13. luvun mukaan tämä vää-
rä herätys lähtee myös Amerikasta, kaksisarvi-
sesta pedosta. Ilm. 13:13 ”Se tekee suuria tun
nustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maa
han ihmisten nähden.”  Tällä tulella tarkoitetaan 
juuri väärää pyhän hengen vuodatusta, jolla vi-
hollinen yrittää eksyttää, jos mahdollista va-
litutkin. Ilm. 12:17 ”Lohikäärmeen raivo yltyi, 
ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, 
niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja 
Jeesuksen todistukselle.” 
 Itse olen sitä mieltä, että väärä herätys tulee 
tapahtumaan Kristuksen korottamisena siten, 
että Jumalan laki jätetään syrjään. Tämän vah-
vistaa myös Jeesuksen omat sanat. Matt. 7:21 
”Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra, 
pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, 
joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Uskon, että 
väärä herätys on juuri tällainen voimakas Kris-
tuksen ja Jumalan armon korottaminen ja ylis-
täminen ilman Jumalan lakia erilaisine karis-
maattisine ilmiöineen ja ihmeineen. Sellaista 
toimintaa näkyy nykyisin ympärillämme mo-
nissa seurakunnissa. Meidän on nyt, jos kos-
kaan otettava yhä enemmän Jumalan laki ja 
profetian henki turvaksemme vastustaaksem-
me vihollisen hyökkäyksiä.
 Yksi merkittävä aikain merkki muiden rin-
nalla on katolisten ja protestanttien yhtymi-
nen. Ilm. 16:13, 14 ”Minä näin, kuinka lohi
käärmeen suusta, pedon suusta ja väärän pro
feetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka 
ovat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, 
jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan 
maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka 
käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päi
vänä.” Lohikäärme kuvaa saatanaa, peto ka-
tolista kirkkoa ja väärä profeetta langennutta 
protestanttisuutta.  Näyttää siltä, että tämä ta-
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pahtuma on lähellä. Protestanttien ja katolis-
ten välillä olevat erimielisyydet oppikysymyk-
sistä ovat jo teoriassa saatu yhteen sovituksi, 
vain lopullinen päätös on vielä tekemättä. Lu-
terilainen maailmanliitto tulee päättämään sii-
tä osaltaan ennen vuoden 1998 loppua. Roo-
malaiskatolisessa kirkossa asiasta päättävät us-
kon opin kongregaatio ja paavi. Profetia näyt-
tää toteutuvan ja loppu häämöttävän.                
 Ellen White kehottaa erityisesti tutkimaan 
lopun aikana Danielin kirjan 11. luvun vii-
meisiä jakeita. Luen Dan. 11:45 ”Hän pystyt
tää telttapalatsinsa meren ja ihanan vuoren vä
lille. Sitten hän tapaa loppunsa eikä kukaan auta 
häntä.” Tässä jakeessa puhutaan Pohjoisen ku-
ninkaasta, jolla ymmärretään historian loppu-
vaiheessa tarkoitettavan paavinvaltaa. Hengel-
lisesti ajatellen voidaan tällä jakeella ymmär-
tää paavinvallan valtaannousua kristikunnas-
sa, joka tulee ahdistuksen aikana päättymään 
häviöön, kun maailma tulee huomaamaan sen 
maailman laajuisen eksytyksen. Tällä jakeel-
la on mielestäni myös konkreettinen merkitys. 
Vatikaani on nimittäin pari vuotta sitten pe-
rustanut lähetystönsä Tel-Aviviin eli Jerusale-
min ja välimeren välille, aivan niin kuin tämä 
jae antaa ymmärtää. 
 Tämä sama paavinvallan valtaan nousu ja 
häviö on myös kerrottu Ilmestyskirjassa. Ilm. 
17:12 ”Kymmenen sarvea, jotka näit, tarkoitta
vat kymmentä kuningasta, jotka eivät ole vielä 
nousseet valtaan mutta saavat myöhemmin ku
ninkuuden yhdessä pedon kanssa, kuitenkin vain 
hetkeksi aikaa.” Näyttää siltä, että me elämme 
Euroopan yhdistymisen kautta maailmanlaa-
juisen valtiollisen ja uskonnollisen yhdistymi-
sen kynnyksellä, joka tulee sitten päättymään 
hyvin pian ahdistuksen aikaan ja paavinvallan 
häviöön.                                                                        
 Mieltäni on askarruttanut myös Ilm. 9. lu-
vussa kerrottu viides pasuuna ja siinä erityises-
ti kaksi kertaa mainittu viisi kuukautta. Tämän 
on profetian hengen mukaan ymmärretty tar-
koittavan vuosina 1299–1449 vallinnutta otto-

maanien valtakautta, joka siis kesti viisi kuu-
kautta eli päivä/vuositulkinnan mukaan 150 
vuotta. 
 Pasuunoiden ymmärretään puhaltavan sa-
manaikaisesti myös juuri ennen Kristuksen ta-
kaisintuloa ja tällöin viides pasuuna kuvaa spi-
ritismin valtakautta, jonka katsotaan alkaneen 
v. 1848 Foxin sisarusten kokemista koputusil-
miöistä. Kun vuoteen 1848 lisätään 150 vuotta, 
tullaan vuoteen 1998, jota pidetään spiritisti-
sissä liikkeissä suurena ihmiskunnan muutos-
tapahtumana. Tuntuu jotenkin, että tällä vii-
dellä kuukaudella täytyisi olla myös merkityk-
sensä lopun ajassa, koska se mainitaan kuten 
aikaisemmin sanoin kaksi kertaa Ilmestyskir-
jassa. On mielenkiintoista seurata, mitä ta-
pahtuu tänä vuonna vai tapahtuuko mitään 
erikoista vai onko tällä aikaprofetialla pelkäs-
tään vain historiallinen tulkinta. Sen tulee aika 
näyttämään.    
 Jo lapsuudestani asti olen kuullut puhut-
tavan siitä, että maailman loppu tulee vuonna 
2000. Onko tälle päätelmälle mitään raama-
tullista pohjaa? Itse olen ajatellut sen näin. El-
len White puhuu useaan otteeseen 6000 vuo-
desta. Raamatusta lasketun ja yleisesti hyväk-
sytyn käsityksen mukaan maailman luomises-
ta tähän päivään on kulunut nuo 6000 vuotta. 
Siinä mielessä tuo aika tuntuu todennäköiseltä. 
Kun ajatellaan, että maailma luotiin kuudessa 
päivässä ja seitsemäs päivä oli lepopäivä, niin 
6000 vuotta ja Ilmestyskirjan mainitsema sitä 
seuraava tuhannen vuoden ajanjakso tuntuvat 
sopivan hyvin yhteen. Sanoohan myös Raa-
mattu, että Herralle on yksi päivä niin kuin tu-
hat vuotta. Tosin tällä ymmärretään sitä, että 
Jumala ei ole sidottu aikaan. Myös Raamatun 
aikaprofetioissa yksi päivä tarkoittaa yhtä kir-
jaimellista vuotta, joten siinäkin mielessä vuosi 
2000 tuntuu sopivalta. Tämä nyt oli vain yksi 
ajatus, jota ei voida soveltaa näin tarkasti ai-
kalaskelmien epätarkkuuden takia ja myös sik-
si, että kukaan ei tiedä Jeesuksen takaisin tulon 
tarkkaa aikaa.
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 Yksi mielenkiintoinen lause löytyy Ellen 
Whiten kirjasta Alfa ja Omega, kolmannesta 
osasta sivulta 336. Siinä kirjoittaja kertoo Este-
rin päivien Jumalan kansan koettelemuksista. 
Hän vertaa tätä tapahtumaa siihen viimeiseen 
vainoon, joka tulee kohtaamaan Jumalan kan-
saa ajan lopussa. Hän kirjoittaa näin: ”Jotkut 
nykyään elävät saavat nähdä näiden sanojen 
täyttyvän.” Eli jotkut hänen aikalaisistaan tule-
vat näkemään viimeiset lopputapahtumat 
 ahdistuksen aikana. Ahdistuksen aikahan kes-
tää Raamatun mukaan yhden vuoden (Ilm. 
18:8), ja sen jälkeen Jeesus tulee takaisin. Ellen 
White kuoli vuonna 1915, joten siitä ajasta on 
tällä hetkellä kulunut yli 80 vuotta, joten loppu-
tapahtumien täytyy tämän mukaan olla lähellä. 
Tosin opetuslapsetkin odottivat Jeesusta jo 
omana aikanaan takaisin, joten siinä mielessä 
suhtautukaamme varauksella tähän lausuntoon. 
 Haluan tässä yhteydessä kertoa myös oman 
kokemukseni Jeesuksen tulon läheisyydestä. 
Näin vuonna 1991 unta, että olin pastori Toi-
vo Markkasen kokoussarjassa. Yhtäkkiä enkeli 
ilmestyi kokouspaikan eteisessä ja ilmoitti Jee-
suksen tulon olevan hyvin lähellä. Enkeli sa-
noi: ”Jeesuksen tulo on miehen kämmenen le-
veyden päässä.” Aamulla herättyäni ihmette-
lin, miksi enkeli käytti tällaista pientä matkan 
mittaa kuin miehen kämmenen leveys. Tutkin 
Raamatusta, mitä merkitsee kämmenen leveys. 
Löysin psalmista 39, että kämmenen le veyttä 
on käytetty myös ajan mittana. Daavid sanoo: 
”kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni.” 
Tällainen erikoinen ilmaus ja sen myöhempi 
löytäminen Raamatusta sai minut uskomaan, 
että uni oli Jumalalta. Uskallan kertoa tämän 
unen näin julkisesti, koska Raamattukin ker-
too enkeliunista. Ehkä tuo miehen kämmenen 
leveys tarkoittaa, että se ei ole aivan lähellä, 
koska unestakin on jo kulunut seitsemän vuot-
ta. Joka tapauksessa uni on yhtäpitävä Raama-
tun ennustuksien kanssa ja kertoo omalta osal-
taan Jeesuksen pikaisesta tulosta.  
 Olen monesti ihmetellyt itsekseni. Jos tämä 

uni oli Jumalalta, niin miksi Jumala antoi sen 
minulle. Koskeeko se jollain tavalla omaa elä-
määni, tulenko näkemään Jeesuksen tulon vai 
onko se annettu rohkaisuksi minulle vai onko 
se tarkoitettu kerrottavaksi myös muille. Eh-
käpä sen kertominen antaa myös teille sisäisen 
ilon ja toivon Jeesuksen pikaisesta tulosta.
 Vaikka aikain merkit Jeesuksen takaisintu-
losta näyttävät olevan hyvin lähellä, Profetian 
hengen mukaan kukaan ei kuitenkaan pysty 
tarkalleen ennustamaan, milloin se tapahtuu, 
sillä ”kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä”. Ku-
kaan ei pysty sanomaan varmasti, että Jeesus 
tulee yhden, kahden tai viiden vuoden kuluttua, 
eikä kukaan voi viivyttää hänen tuloaan väittä-
mällä, että siihen kuluu vielä ainakin kymme-
nen tai kaksikymmentä vuotta. Kun sunnun-
tailain voimaansaattamista käsitellään laajoissa 
piireissä, se on merkki, jolloin loppu on lähel-
lä. Lopputapahtumat tulevat sitten etenemään 
lumivyöryn tavoin. ”Herra on toteuttava sanan
sa lopullisesti ja rutosti.”                      
 Voisiko sunnuntailain voimaansaattaminen 
sitten olla jo lähellä? Minua on kovasti puhu-
tellut viime aikoina tämä paavin 7.7.98 kir-
joittama ja lähettämä apostolinen kirje, joka 
on osoitettu katolisen kirkon piispoille, papis-
tolle ja uskollisille jäsenille, jossa hän kehottaa 
pitämään sunnuntaita pyhänä. Se on lähetet-
ty internetin kautta, joten koko maailma on 
teo riassa tietoinen siitä. Tästä ei ole enää pit-
kä matka sunnuntailain voimaansaattamisek-
si koko maailmassa. Jotenkin tuntuu, että pian 
alkaa tapahtua.                                               
 Ellen White kirjoittaa kirjassa Todistusaar-
teita: ”Suuria muutoksia tulee pian tapahtu-
maan maailmassa ja lopputapahtumat tapah-
tuvat nopeasti.” Nämä sanat ovat hyvin tuttu-
ja seitsemännen päivän adventisteille. Mutta 
mitä tarkoittaa nopeasti. Kuinka pian voimme 
odottaa sodan syttyvän? Olen kääntänyt pari 
profetian hengen lausuntoa: ”Kun jumalallinen 
voima yhdistyy inhimilliseen ponnistukseen, 
työ tulee leviämään kuin tuli kuivassa sänki-
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pellossa.” Ja vielä voimakkaammin tämä tulee 
esiin Ellen Whiten lausunnossa kos kien Hes. 
1:8. ”Hesekielen näkemät taivaalliset sanan-
saattajat kulkevat kirkkaan valon tavoin elä vien 
olentojen joukossa salaman nopeudella, kuvaa 
sitä nopeutta, jolla työ tulee lopulta päätty-
mään.” Ajatelkaa, työ tulee siis päättymään sa-
laman nopeudella. 
 Ehkäpä nykypäivän tilannetta kuvaa hyvin 
kertomus opetuslapsista, jotka olivat kalasta-
massa pimeänä yönä Galilean järvellä. Yö oli 
pimeä aivan niin kuin maailma tällä hetkel-
lä. Kuitenkin taivaallinen olento seurasi ope-
tuslasten kamppailua myrskyävällä järvellä. 
He luulivat olevansa yksin, mutta eivät olleet. 
Samoin tulee uskovissa tuntumaan viimeisi-
nä päivinä. Jeesus on kuitenkin lähellä ja seu-
raa tilannetta ja on valmiina astumaan kansan-
sa suojaksi aivan niin kuin hän tuli vettä pitkin 
opetuslasten vajoavaa venettä kohti. Kun ope-
tuslapset näkivät Jeesuksen, he olivat pelois-
saan, mutta hän sanoi: ”Minä tässä olen, älkää 
pelätkö.” 
 Onko tämä syy, miksi Jeesus ei ole vielä tul-
lut? Epäilemättä on. Me emme ole vielä otta-
neet häntä kokosydämisesti veneeseen. Kun 
maailman myrskyt tulevat riepottelemaan seu-
rakuntavenettä ja seurakunta on hukkumai-
sillaan, silloin Jeesus saapuu yliluonnollisella 
tavalla taivaan pilvissä. Silloin meidän ainoa 
mahdollisuutemme on Pietarin tavoin ojentaa 
kätemme hänelle kokosydämisesti ilman epä-
uskoa luottaen yksinomaan Jumalan armoon ja 
Jeesuksen täytettyyn työhön.
 Jumala kuitenkin toteuttaa työnsä oman 
tahtonsa mukaan. Hän tietää, milloin me 
olemme valmiit hänen tulolleen. Hän tietää, 
milloin vilja on kypsää koottavaksi ja milloin 
pakanoiden lukumäärä on tullut täyteen. Hän 
tietää myös, milloin ohdakkeet täytyy hävittää 
ja milloin maailma on täyttänyt syntivelkansa. 
Kun asiat menevät määrättyyn pisteeseen, jon-
ka Jumala on määrännyt, armonovi sulkeutuu 
lopullisesti. 

 Jos lopputapahtumat tapahtuisivat jo nyt 
nopeasti, jos ehtoosade putoaisi ympärillämme, 
jos suora huuto kaikuisi kaikkialla, jättäisitkö 
sinä maalliset askareesi ja liittyisit kolmannen 
enkelin voimakkaaseen huutoon. Ehkä sanoi-
sit: aivan varmasti. Mutta onko näin?  Olisitko 
sinä valmis siihen. Jos taas tietäisit, että Jeesus 
tulisi jo huomenna, niin haluaisitko vielä tehdä 
jotakin muuta ennen hänen tuloaan.  Ei, silloin 
voi olla jo myöhäistä. Meidän on jo nyt val-
mistauduttava Jeesuksen tuloon. Meidän on jo 
nyt tunnustettava kaikki syntimme ja tehtävä 
niistä parannus. Meidän on jo nyt julistettava 
kokosydämisesti kolmen enkelin sanomaa, vii-
meistä armon sanomaa hukkuvalle maailmal-
le. Meidät on kutsuttu siihen tehtävään. Me 
olemme vastuussa siitä Jumalalle. 
 Ilm. 22:12 ”Katso minä tulen pian, ja minun 
palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin 
hänen tekojensa mukaan.” Jumala haluaa viedä 
työnsä päätökseen pian. Se tarkoittaa sitä, että 
Jeesus tulee pian. Se tarkoittaa myös sitä, että 
Jeesus päättää pian työnsä taivaallisessa pyhä-
kössä, jolloin myös sinun nimesi on käsitelty 
peruuttamattomasti joko iankaikkiseksi elä-
mäksi tai kadotukseksi. Tuleeko hän sano-
maan, että minun vereni on sovittanut sinun 
syntisi vai tuleeko hän surullisena kääntymään 
pois, koska olet hylännyt hänen armotarjouk-
sensa. Sinun kohtalosi on silloin jo määrätty, 
oletko pelastettu vai kadotettu. Jeesus on kuol-
lut myös sinun puolestasi. Jeesus ei voi pelas-
taa sinua ilman sinun suostumustasi. Eikä hän 
voi pelastaa ketään, joka on ollut kerran halu-
kas seuraamaan häntä, mutta on sitten luopu-
nut siitä.  
 Me emme voi siis itse päättää pelastukses-
tamme eikä mikään muukaan instanssi voi sitä 
ratkaista. Se päätetään vasta taivaallisessa tuo-
mioistuimessa, kun nimemme siellä käsitel-
lään. Siksi meidän on pelkästään turvaudut-
tava Jeesuksen ansioihin ja Jumalan lupauk-
siin. Meidän on taisteltava epäuskoamme vas-
taa. Luottamus Jumalaan on tärkeintä. On jul-
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keutta tehdä päätöstä hänen puolestaan. Meil-
lä pitää olla sisäinen luottamus ja varmuus pe-
lastuksesta. Jeesus on tehnyt kaiken meidän 
pelastuksemme puolesta. Vain meidän kestä-
vyytemme loppuun asti varmistaa sen. On siis 
ennenaikaista ja vaarallista sanoa, että olem-
me pelastettu, ennen kuin asiamme on ratkais-
tu tuomiolla. Näin kuitenkin julistetaan eräissä 
piireissä. Siksi profetian henki varoittaa mei-
tä käyttämästä sanontaa olen pelastettu, en-
nen kuin Jeesus tulee ja saamme astua Jumalan 
kaupunkiin. 
 Tuomio on ollut käynnissä taivaallisessa 
 pyhäkössä jo yli 150 vuotta. Me emme tiedä, 
tutkitaanko siellä jo täällä eläviä ihmisiä. 
Emme tiedä, onko jo sinun nimesi tutkittu vai 
tutkitaanko sitä parastaikaa. Siksi meidän tulee 
tänä aikana olla valveilla enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin. Mark. 13:33 ”Pitäkää 
 varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin 
se aika tulee.” Ilm. 3:3 ”Ellet ole hereillä, minä 
tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aa
vista.” 
 Jumala on suuressa rakkaudessaan anta-
nut lopun ajan kansalleen Laodikean sano-
man (Ilm. 3:14–23), joka valmistaa kansan 
 Jeesuksen tuloa varten. Hän haluaa, että jokai-
nen huomaisi haaleutensa ja hankkisi uskon 
kultaa Jumalan sanaan, Jeesuksen vanhurskau-
den valkeat vaatteet ja silmävoidetta ymmär-
tääkseen Jumalan sanaa ja nähdäkseen todelli-
sen tilansa. Valitettavasti vain pieni osa Juma-
lan kansasta ottaa vaarin Laodikean sanomasta 
ja pelastuu. 
 Kuinka suuri on tämä pieni osa? Profetian 
henki vastaa: ”Niistä, joiden nimet ovat seura-
kunnan jäsenluettelossa, ei yksi kahdestakym-
menestä ole valmis päättämään ajallista elä-
määnsä, ja lopulta havaitaankin heidän olevan 
sellaisia, jotka ovat ilman toivoa ja ilman Juma-
laa, kuten muut syntiset.” Todella huolestutta-
vaa. Miksi vain näin vähän? Profetian henki 
vastaa: ”Vain pieni määrä niistä, jotka tunnus-
tavat uskovansa totuuden, lopulta pelastuu, ei 

siksi, etteivät he voisi pelastua, vaan siksi, että 
he eivät halunneet tulla pelastetuksi Jumalan 
määräämällä tavalla.” Jeesuskin vahvisti tämän 
sanomalla, että antakaa rikkaviljan ja vehnän 
kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti.
 Miksi meille on uskottu näin vakava varoi-
tus? Siksi, ettemme joutuisi petoksen uhriksi, 
halvan armon uhriksi, vaan että huomaisimme 
todellisen surkean tilamme ja tekisimme pa-
rannuksen synneistämme. Pelastuuko Jumalan 
kansasta vain näin pieni osa vai onko tällä lu-
kumäärällä vain symbolinen merkitys herättä-
mään seurakuntaa?  Jumala sen tietää. Joka ta-
pauksessa seurakunnassa on tapahduttava he-
rätys ja uskonpuhdistus. On rukoiltava ja tun-
nustettava synnit ja tehtävä parannus kaikesta 
vääryydestä ja helmasynneistä. Jokainen on itse 
vastuussa omasta vaelluksestaan. Kun ehtoosa-
de tulee, vain tämä pieni osa tulee saamaan sen 
ja tulee viemään työn päätökseen.
 Kun Jeesus saapuu läpi loistavan taivaan 
pasuunan soidessa ja Jumalan äänen kuuluessa, 
kun maa vavahtelee, haudat aukeavat, Jumalan 
omat nousevat kirkastetuissa ruumiissaan ja 
pilvivaunut ovat valmiina viemään meidät-
Jeesuksen kanssa taivaalliseen kotiin, ethän 
 halua jäädä tähän pimeään maailmaan, joka 
 tulee tuhoutumaan Jumalan kirkkaudesta. Si-
nun on tehtävä nyt kokosydäminen ratkaisu 
Jeesuksen puoleen. Sinun on turvauduttava yk-
sinomaan hänen armoonsa ja lupauksiinsa. Se 
on sinun ainoa mahdollisuutesi. Anna elämäsi 
nyt kokonaan Herralle. Nyt on pelastuksen 
päivä. 
 Ystävät! Toivon, että jokainen teistä on ym-
märtänyt ajan vakavuuden, Jeesuksen tulon lä-
heisyyden ja omakohtaisen ratkaisun välttä-
mättömyyden. Ehkäpä tähän päätteeksi sopi-
vat hyvin Herran sanat Sefanjalle Herran päi-
vän läheisyydestä. Minusta tuntuu, että ne ovat 
hyvin ajankohtaiset tällä hetkellä. Sef. 1:14 
”Lähellä on Herran suuri päivä, se lähestyy, kii
reesti se rientää. Ettekö kuule pauhua – nyt on 
Herran päivä! Rohkea soturikin huutaa pelosta.” 
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Sef. 2:3 ”Mutta te maan nöyrät, jotka noudatat
te Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää van

Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Me kiitämme siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, mitä sinä olet 
osoittanut kansaasi kohtaan ilmoittamalla suunnitelmasi ja tahtosi profeettasi kautta. Myös 
siitä, että et halua jättää pimeyteen ketään, joka haluaa noudattaa sinun tahtoasi parhaan ky-
kynsä mukaan. Herra me pyydämme, että sinä varustaisit meidät uskon kullalla, valkeilla vaat-
teilla ja silmävoiteella ymmärtääksemme Jumalan sanaa ja nähdäksemme todellisen tilamme. 
Anna meille Pyhän Hengen voimaa rukoukseen, syntien tunnustamiseen ja parannukseen 
elämässämme. Siunaa meitä jokaista täällä rakkauden ja totuuden siteillä niin, että voisimme 
johtaa mahdollisimman monen Jeesuksen luo. Vie myös meidät jokainen perille läheistemme 
kanssa taivaan valtakuntaan palvelemaan ja kiittämään sinua. Tule Herra pian takaisin! Me 
odotamme sinua koko luomakunnan tähden. Jeesuksen nimessä. Aamen.

hurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydät
te suojan Herran vihan päivänä.” 
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2. Raamatun luotettavuus      
totuuden lähteenä 

                                                                  

A iheenani on Raamatun luotettavuus to-
tuuden lähteenä. Näin lyhyessä esityk-
sessä on mahdotonta antaa riittävää 

Raamatun puolesta puhuvaa todistusaineista. 
Tulen vain raapaisemaan hiukan pintaa.
 Raamatun luotettavuutta on yritetty todis-
taa monella eri tavalla. Arkeologit ovat jatku-
vasti tehneet uusia ja uusia löytöjä ja toden-
neet, että olosuhteet ovat olleet samanlaiset, 
kuin mitä Raamattu kuvaa. Biologit puoles-
taan vahvistavat eläinkunnan lisääntymisen la-
jiensa mukaan, niin kuin Raamatussa on ker-
rottu Jumalan luomistyöstä. Geologit ovat taas 
todenneet, että vedenpaisumus ei ole pelkkää 
mielikuvitusta. Jopa ydinfyysikotkin ovat tul-
leet siihen tulokseen, ettei maapallon yhtäkki-
nen luominen ole mahdoton ajatus vaan päin-
vastoin varteenotettava teoria.                                                                         
 En puutu edellä mainittuihin todisteisiin 
sen enempää, koska niistä ollaan monta eri 
mieltä. On sekä puolesta että vastaan puhujia, 
enkä itsekään ole asiantuntija. Näihin todistei-
siin voitte tutustua kirjallisuuden kautta. Nii-
tä on paljon. Minulla on tässä joitakin seura-
kuntamme julkaisemia kirjoja, kuten Siegfried 
H. Hornin Lapio ja Raamattu, kirjeopistom-
me Arkeologia ja Raamattu, Kirjatoimen Luo-
ja vai sattuma ja Wiljam Aittalan Kehitysoppi 
ja uskon kriisi. Voitte tutustua näihin kirjoihin 
tilaisuutemme väliajalla.   
 Vielä on mainitsematta paras todistusai-
neisto ja se on itse Raamattu. Kokemuksestani 
tiedän, etteivät mitkään tieteelliset todistusai-
neistot ole pystyneet antamaan minulle veden-
pitävää varmuutta pyhistä kirjoituksista. Sen 
sijaan Raamatun kirjoitukset ovat itse todis-
taneet luotettavuutensa Jumalan ehdottomana 

totuutena. Olen itse tutkinut Raamattua in-
tensiivisesti noin 20 vuotta ja uskoisin olevani 
siinä jo jonkinlainen asiantuntija.
 Kun muutama vuosi sitten tuli voimaan 
uusi Raamatun käännös, se oli tullut maksa-
maan huomattavan summan. Tämä johtui sii-
tä, että jouduttiin valitsemaan ryhmä asiantun-
tijoita, jotka yhteisvoimin valmistivat työn. Li-
säksi heidän työnsä tarkistivat useat kristilliset 
yhteisöt. Lopullinen käännös hyväksyttiin vas-
ta, kun kaikki eroavuudet oli jollain tavalla saa-
tu sopimaan yhteen.
 Raamattu on siinä mielessä ihmeellinen 
kirja, että sen ovat kirjoittaneet noin 40 hen-
kilöä, jotka kirjoittivat sen 1600 vuoden aika-
na eri puolilla maata tuntematta ja tapaamat-
ta toisiaan lukuun ottamatta muutamia heistä. 
Siitä huolimatta Raamattu on täysin yhtäpitävä 
ja sopusointuinen, ellei oteta huomioon joita-
kin käännösteknisiä ja osittain selittäviä kohtia. 
Tämä johtuu siitä, että Raamatun ilmoituksen 
mukaan todellinen kirjoittaja oli jumaluuden 
kolmas persoona Pyhä Henki (2. Piet. 1:21). 
 Jumala itse kehottaa tutkimaan Raamatun 
luotettavuutta luonnon kirjaa tutkimalla ( Job. 
12:7–9 ja Ps. 19:2). Itselleni on jotenkin mah-
dotonta kuvitella, että luonnon ihmeellisyys ja 
kaiken huippuna ajatteleva ja toimiva ihminen 
olisi voinut syntyä ilman suunnittelevaa ja to-
teuttavaa Luojaa. Evoluutio-teoria kyllä puhuu 
toisin, mutta Raamatun todistukset ovat aina-
kin minulle ylivoimaisesti paremmat. Onneksi 
on myös luomisteoriaan uskovia tiedemiehiä.
 Jumala kehottaa tutkimaan Raamatun luo-
tettavuutta myös profetioiden eli ennustuksien 
kautta ( Jes. 41:21, 23 ja Jes. 44:7). Ainoastaan 
kaikkitietävä Jumala voi vuosituhansia etukä-
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teen tarkasti ilmoittaa, mitä tulee tulevaisuu-
dessa tapahtumaan. Jumala on antanut Raa-
matun ennustukset todisteeksi oikeasta Juma-
lasta ja myös valoksi tämän maailman pimey-
teen (2. Piet. 1:16–18).
 Raamatun luotettavuuden toteaminen on 
mahdollista vain Jumalalle antautumisen ja 
Raamatun tutkimisen kautta. Se edellyttää re-
hellistä ja vilpitöntä mieltä, rukousta ja Pyhän 
Hengen läsnäoloa. Joka todella haluaa ottaa 
asiasta selvää, niin Jumala on lupauksensa mu-
kaan ilmoittava totuuden. 
 Raamatussa on lukemattomia ennustuksia 
ja siksi puutun tässä esityksessäni vain pariin 
mielestäni puhuttelevaan profetiaan. Erityises-
ti Danielin kirja ja Ilmestyskirja ovat tällaisia 
profeetallisia kirjoja. Ilmestyskirjaa tulemme 
tutkimaan alkavassa seminaarissa, joten kat-
somme nyt esimerkkinä kahta Danielin kirjan 
profetiaa. Mielestäni Raamatun luotettavuus 
tulee parhaiten esille juuri profeetallisten esi-
merkkien kautta.
 Danielin kirja kirjoitettiin yli 500 vuotta 
eKr. aikana, jolloin Israelin kansa oli Babylonin 
pakkosiirtolaisuudessa. Danielin kirjan toises-
sa luvussa kerrotaan, miten Babylonin kunin-
gas Nebukadnessar näki tärkeän unen, jonka 
hän unohti. Hovin viisaat eivät osanneet ker-
toa hänelle unta eikä sen selitystä. Jumala il-
moitti Danielille unen ja sen selityksen. Täs-
sä unessa Jumala paljasti koko maailman his-
torian etukäteen aina ajan loppuun asti. Yritän 
kertoa tästä asiasta vain oleellisimman. Yksi-
tyiskohtiin voitte tutustua myöhemmin kirjal-
lisuuden kautta.
 Kuningas oli nähnyt unessa suuren kuva-
patsaan Dan. 2:31–36. Sitten Daniel selitti ku-
ninkaalle unen Dan. 2:37, 38 ”Sinulle, kunin
gas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala 
antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kun
nian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi 
ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt 
sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää.” 
Kultainen pää kuvaa Babylonin maailman val-

taa, joka oli kuuluisa kullastaan. Sitä oli siel-
lä valtavat määrät temppeleissä ja palatseissa. 
Babylonin maailman valta ajoitetaan vuosille 
606–539 eKr.                                                                           
 Dan. 2:39 ”Mutta sinun jälkeesi nousee toi
nen valtakunta, vähäisempi kuin sinun, ja sitten 
kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva 
koko maailmaa.” Seuraava maailman valta oli 
Meedia-Persia. Tällä halvemmalle valtakun-
nalle oli tunnusomaista mm. hopean käyttö ra-
hana. Meedia-Persian valta ajoitetaan vuosille 
539–331 eKr. Kolmas maailman valta oli Alek-
santeri Suuren valtakunta eli Kreikka, jolle oli 
tunnusomaista vasken käyttö rahana, koristeis-
sa ja aseistuksena. Kreikan maailman valta ra-
joittuu vuosille 331–168 eKr.
 Dan. 2:40, 43 ”Vielä on tuleva neljäs valta
kunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murs
kaa ja särkee kaiken ja niin kuin rauta rikkoo, 
niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut.   
Ja että näit rautaa ruukkusaven seassa, se tarkoit
taa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositein 
mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yh
disty saveen.” Neljäs maailman valta oli rautai-
nen Rooma, joka ajoitetaan vuosille 168 eKr.–
485 jKr. Rooman maailman valta hajaantui sit-
ten kansainvaellusten pyörteissä pienemmiksi 
valtioiksi, joita nykyään edustavat Euroopan 
valtiot. Osa niistä on yhä edelleenkin lujia kuin 
rauta ja osa hauraita kuin kivi.                                                        
 Dan. 2:44, 45 ”Noiden kuninkaiden aika
na on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, 
joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa an
neta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaik
ki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti, niin kuin 
sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi kä
den koskematta ja murskasi raudan, pronssin, sa
ven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoitta
nut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva, ja uni 
on tosi, ja sen selitys on oikea.” Viides maailman 
valta on sitten kivilohkare, joka murskaa koko 
patsaan. Mikä on tämä kivilohkare, joka murs-
kaa maalliset valtakunnat ja täyttää koko maan. 
Juutalaisille se on täysin selvä asia. Se on Mes-
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siaan valtakunta. Kivi kuvaa todellakin Raama-
tun profetioissa Jeesusta Kristusta. Raamattu 
kertoo, että Kristus on se kulmakivi, jonka ra-
kentajat hylkäsivät. Ainoa toteutumaton kohta 
tässä ennustuksessa on Kristuksen takaisintulo 
kunniassaan ja kirkkaudessaan. 
 Me elämme siis maailman historian loppu-
vaiheessa aivan näissä kuvapatsaan varpaissa. 
Eurooppaa on yritetty yhdistää erilaisin kei-
noin, jopa hallitsijoiden välisillä avioliitoilla eli 
”ihmissiemenellä” kuten jae 43 kertoo. Kaar-
le Suuri, Napoleon, keisarillinen Saksa ja Hit-
ler pyrkivät siihen sodilla ja onnistuivat mel-
ko pitkälle. Nyt Eurooppaa yritetään yhdistää 
EU:n kautta. Tämän profetian perusteella ym-
märrämme, että Eurooppa ei tule yhdistymään. 
Jeesus tulee takaisin ja perustaa iankaikkisen 
valtakunnan. Halukkaat saavat tällaisen vihko-
sen, jossa tämä kuvapatsasprofetia on esitetty 
täydellisimmin.
 Ilmestyskirja kertoo sitten enemmän näis-
tä viimeisistä tapahtumista. Suosittelen koko 
sydämestäni Ilmestyskirjan tutkimista. Jumala 
on antanut sen kansalleen erityisesti lopun ai-
koja varten, jotta osaisimme valmistautua lop-
putapahtumia varten ja ennen kaikkea oman 
pelastuksen kannalta. Jumala on silloin meidän 
ainoa turvamme.
 Samat maailmanvallat on esitetty myös 
Danielin kirjan seitsemännessä ja kahdeksan-
nessa luvussa erilaisten kummallisten eläinten 
muodossa, joilla kullakin yksityiskohtia myö-
ten on omat symboliset merkityksensä. Täs-
sä on taiteilijan näkemys niistä. Babylonia on 
esitetty leijonana, jolla on kotkan siivet. Mee-
dia-Persia on esitetty karhuna, jolla on suus-
sa kolme kylkiluuta ja kaksi sarvisena oinaana. 
Kreikka on esitetty nelipäisenä pantterina, jol-
la on neljä linnunsiipeä ja yksisarvisena kaurii-
na. Rooma on esitetty hirmuisena petona, jolla 
on kymmenen sarvea ja nelisarvisena kauriina, 
jonka yhdestä sarvesta kasvoi suuri sarvi. Nyt ei 
ole mahdollista puuttua niihin ajan niukkuu-
den takia.

 Tiedättekö, mikä on Uuden testamentin 
useimmin esiintyvä profetia? Se on juuri Jee-
suksen takaisintulo. Joku on laskenut, että se 
esiintyy Uudessa testamentissa kaikkiaan 318 
kertaa. Jeesuksen takaisintulo on koko Raama-
tun ja Jumalan pelastussuunnitelman huipen-
tuma. Luen Raamatusta Jeesuksen omat sa-
nat hänen takaisintulostaan. Tämä on muuten 
kohta, joka herätti minut ensimmäisen kerran 
kokouksessa, kun se heijastettiin taululle. Sik-
si luen sen taululle heijastettuna. Joh. 14:1–6 
”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Juma
laan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on 
monta huonetta  enhän minä muuten sanoisi, 
että menen valmistamaan teille asuinsijan.  Minä 
menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sit
ten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta sai
sitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte  kyllä 
tien sinne minne minä menen.” Tuomas sanoi hä
nelle: ”Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. 
Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus  vastasi: 
”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse 
Isän luo muuten kuin minun kauttani.”
 Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta on 
Vanhassa testamentissa myös yli 300 profe-
tiaa. Minulla on tässä ilmainen kopio joista-
kin näistä ennustuksista. Katsomme nyt seu-
raavaksi erästä tällaista ennustusta. Se on Raa-
matun ainoa aikaennustus tästä tapahtumasta 
ja se annettiin myös Danielin kautta yli 500 
vuotta aikaisemmin. Se on esitetty Danielin 
kirjan yhdeksännessä luvussa. Siinä kerrotaan, 
miten enkeli Gabriel tuli näyssä uudelleen Da-
nielin luokse tämän ollessa rukouksessa neuvo-
maan häntä ymmärtämään edellisessä luvussa 
mainittua näkyä.            
 Dan. 9:24 ”– – Seitsemänkymmentä vuosi
viikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kau
pungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, syn
nistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen 
oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja 
profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin 
voidellaan.” Raamattu itse kertoo, että aikapro-
fetioissa päivä tarkoittaa vuotta. Näin todella-
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kin saadaan aikaprofetiat kohdalleen. Ensiksi 
on määriteltävä tämän aikaprofetian lähtövuo-
si. Tämä löytyy jakeesta 25. Profetia alkaa sii-
tä, kun annettiin Jerusalemin jälleenrakenta-
miskäsky. Tämä tapahtui vuonna 457 eKr. ja se 
voidaan histo riallisesti todistaa.  
 70 viikkoa on näin ollen 70 x 7 päivää eli 
yhteensä 490 päivää ja tämä tarkoittaa siis 490 
vuotta. Näin tullaan vuoteen 34 jKr. Silloin 
päättyi Israelin kansan etsikkoaika ja evanke-
liumia alettiin julistaa pakanoille. Sinä aika-
na Jeesus sovitti syntimme ristillä ja näin me 
saamme uskon kautta Jeesuksen vanhurskau-
den osaksemme. Jeesuksen toiminnan tapah-
tumat vahvistavat sinetillä edellisessä luvussa 
jakeessa 12 enkeli Gabrielin ilmoittaman ai-
kaennustuksen lähtövuoden. Tästä ennustuk-
sesta muuten enkeli Gabriel sanoo kolme ker-
taa, että se tarkoittaa lopun aikaa, lopun aikaa 
ja kaukaista aikaa. Tällöin taivaallisessa pyhä-
kössä oleva kaikkein pyhin voideltiin käyttöön. 
Tämä tapahtui saman periaatteen mukaan 
vuonna 1844 jKr. eli todella on kysymys kau-
kaisesta ajasta heistä katsottuna. Tästä kertoo 
enemmän Hebrealaiskirje.
 Dan. 9:25 ”Sinun tulee tietää ja ymmärtää: 
Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jeru
salemin entiselleen palauttamista ja rakentamis
ta koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hal
litsijan tuloon seitsemän vuosiviikkoa. Ja kuusi
kymmentäkaksi vuosiviikkoa rakennetaan kau
punkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. 
Mutta vaikeat ajat tulevat.” Voideltuun ruhti-
naaseen eli Jeesukseen Kristukseen oli kuluva 7 
vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa eli yhteensä 69 
viikkoa. Tämä tekee 483 päivää eli 483 vuot-
ta. Näin tullaan vuoteen 27 jKr., jolloin Jeesus 
kastettiin Jordanilla. Jerusalem jälleenraken-
nettiin 7 vuosiviikon eli 49 päivän eli 49 vuo-
den kuluttua. Näin tapahtui vuonna 408 eKr.  
keskellä ahtaita aikoja viholliskansojen yrit-
täessä estää rakentamista.
 Dan. 9:26 ”Ja kuudenkymmenenkahden vuo
siviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä 

kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähet
tää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhä
kön, mutta tulva tekee hänestä lopun.   Ja tuho 
on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti.” 62 
vuosiviikon jälkeen tuhottiin voideltu eli 483 
vuoden jälkeen Jeesus ristiinnaulittiin. Häneltä 
ei jäänyt ketään. Opetuslapsetkin jättivät hä-
net. Hyökkäävän ruhtinaan väki eli roomalai-
set hävittivät Jerusalemin pyhäkköineen v. 70 
jKr. maan tasalle. Rooman maailman valta ha-
josi tulvassa eli kansainvaellusten pyörteissä. 
Näin oli säädetty ja näin todellakin tapahtui.                                                                
 Dan. 9:27 ”Hän on tekevä liiton raskaak
si monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi 
sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruo
kauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on ole
va turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmi
on tuoja vääjäämättä joutuu turmioon.” Hän te-
kee liiton raskaaksi eli antaa Israelin kansalle 
viimeisen mahdollisuuden vastaanottaa Jeesus 
Kristus yhden vuosiviikon ajaksi eli seitsemäk-
si päiväksi. Tämä on seitsemän vuotta eli vuo-
desta 27 vuoteen 34 jKr. Puoleksi vuosiviikok-
si eli keskellä tätä seitsemää vuotta Jeesus ris-
tiinnaulittiin. Näin päättyi vanhan liiton uhri-
palvelujärjestelmä. Jeesus oli lopullinen uhri-
karitsa, jota eläinuhrit esikuvasivat. Jerusalem 
temppeleineen hävitettiin Jeesuksen surmaa-
jien takia ja he saivat loppunsa.
 Kuten huomaatte, Raamattu on hyvin tark-
ka. Jokaisella lauseella ja sanalla on oma merki-
tyksensä. Vain kaikki tietävä Jumala voi kertoa 
kaiken tulevaisuuden etukäteen näin tarkas-
ti. Näin on Jumala huolehtinut sanansa tark-
kuudesta ja näin mekin voimme luottaa täysin 
Raamattuun. 
 Ensi kuulemalta näitä profetioita on vai-
keata ymmärtää ja omaksua, eikä se aina ole 
tarpeellistakaan. Tarkoitukseni oli vain osoit-
taa lyhyesti Raamatun tarkkuus ja luotetta-
vuus. Todellinen Jumalan lapsi haluaa kuiten-
kin tietää kaiken mahdollisen Jumalan sanasta 
ja se juuri antaa uskolle vahvistusta ja varmuut-
ta.



18

Jeesuksen todistajana

Olen tässä esityksessäni yrittänyt hiukan tuo-
da esiin Raamatun luotettavuutta. Se on kuten 
alussa sanoin vain sellaista pinnan raapaisua. 
Todellisen varmuuden asiasta saa vasta pit-
käaikaisen tutkimisen, kokemisen ja Jumalal-
le antautumisen tuloksena. Se vaatii työtä niin 
kuin kaikkeen muuhunkin perehtyminen. To-
dellinen varmuus on kuitenkin Jumalan lahja, 

joka annetaan vain jokaiselle häntä etsivälle ih-
miselle. Oman etunsa vuoksi kannattaa uhrata 
aikaa Raamatun tutkimiselle, sillä onhan ky-
symys elämästä sekä tässä ajassa että tulevas-
sa. Kannattaa ainakin ottaa asiasta selvää ilman 
ennakkoluuloja ja vasta sitten tehdä oma rat-
kaisunsa. 

Rukoilemme
Kiitos Herra, että olet antanut meille sanasi, ilmoituksen itsestäsi, luotettavan sanasi. Taivas ja 
maa katoavat, mutta sanasi pysyy. Kiitos tieteestä, joka myös viimeaikaisten löytöjen ja arke-
ologian kautta todistaa Raamatun luotettavuudesta. Kiitos henkilökohtaisista kokemuksista. 
Niistä tiedämme, että olet elävä ja todellinen rukouksiin vastaava Jumala. Jeesuksen nimessä. 
Aamen.
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sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun 
isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille van
notulla valalla on luvannut heille antaa.” Toinen 
samanlainen jae on 5. Moos. 13:4 ”Seuratkaa 
Herraa teidän Jumalaanne, häntä pelätkää ja pi
täkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä pal
velkaa ja hänessä kiinni riippukaa.”  Ja vielä kol-
mas jae Ps. 91:14 ”Koska hän riippuu minussa 
kiinni, niin minä hänet pelastan, minä suojelen 
hänet, koska hän tuntee minun nimeni.”  
 Me lankeamme usein ja häpeämme omaa 
kehnoa vaellustamme. Jos emme tuntisi Juma-
laa ja hänen sanaansa, jotka ovat meidän par-
haaksemme, me varmaan irrottaisimme ot-
teemme hänestä. Vaikka irrottaisimmekin, 
on Jumala armollinen, hyvä ja anteeksiantava. 
Hän tekee kaikkensa meidän hyväksemme. Ju-
mala pitää meistä kiinni tukevalla otteella, kun 
vain haluamme riippua hänessä kaikesta sydä-
mestämme emmekä hellitä. 
 Muistanette Jaakobin painiskelun enkelin 
kanssa Jabbok-joen rannalla. Jaakob oli suu-
ressa ahdistuksessa syntiensä takia vuoristo-
seudulla, missä rosvot ja villipedot ahdistivat 
häntä. Jaakob joutui taisteluun olennon kanssa, 
jota hän luuli viholliseksi. Kerrotaan, että pai-
niskelu jatkui miltei päivänkoittoon asti. Vii-
mein Jaakob tajusi, että hän paini taivaallisen 
olennon kanssa.  Kun tämä selvisi Jaakobille, 
hän ei päästänyt otettaan irti. Enkeli koitti ir-
rottautua, mutta Jaakob ei hellittänyt. Hän ta-
jusi syntisyytensä ja hänen oli saatava varmuus 
siitä, että hän oli saanut syntinsä anteeksi. 
Jaakob vastasi enkelille: ”En päästä sinua, ellet 
siunaa minua.” 
 Jaakob antoi meille malliesimerkin siitä, 
miten syntisen ihmisen on turvauduttava Ju-
malaan. Näin Jaakob voitti nöyryydellään, ka-

K erron aluksi erään tapauksen, jonka 
koin noin 50 vuotta sitten. Olin silloin 
noin 10-vuotias.                                                                  

 Siihen aikaan oli osa raitiovaunuista ke-
säisin päätyjen osalta avonaisia ilman sivuo-
via. Ruuhka-aikoina, kun vaunut olivat täyn-
nä, matkustajat eivät kaikki mahtuneet sisälle 
vaan roikkuivat oviaukoissa pitäen kiinni käsi-
pylväistä ja jalat olivat porrasaskelmilla. 
 Jouduin sitten poikasena tällaiseen tilan-
teeseen. Raitiovaunu lähti huristamaan ko-
vaa vauhtia alamäkeä pitkin Snellmanin katua 
Kruununhaassa. Jostain syystä jalkani irtosivat 
porrasaskelmilta ja jäin riippumaan käsieni va-
raan ja jalkani laahasivat pitkin katukivitystä. 
Muistan selvästi, että aioin irrottaa käteni, kos-
ka en jaksanut enää pitää kiinni pylväistä. En 
osannut ajatella silloin mahdollisia seurauksia. 
En kuitenkaan irrottanut otettani, jokin ih-
meellinen voima piti käsiäni pylväissä. Viimein 
saatiin sana kuljettajalle ja raitiovaunu pysähtyi 
ja pääsin ylös vaunuun.
 Tapaus on tullut mieleeni monesti. Miten 
olisi käynyt, jos otteeni olisi irronnut. Olisin-
ko jäänyt vaunun alle tai olisinko lyönyt pää-
ni katuun tai muuten ruhjoutunut. Jälkeenpäin 
olen itsekseni ajatellut, että varmaan enkeli 
piti kiinni käsistäni, etten päässyt putoamaan. 
Ihmeelliseltä vain tuntui, että käteni pysyivät 
kiinni ja selvisin pelkällä säikähdyksellä.                                                         
 Samoin Jumala pitää meistä kiinni uskon 
tiellä, kun riipumme hänessä kiinni kaikin voi-
min. Jo uskoon tullessani omaksuin Raamatus-
ta mielijakeekseni 5. Moos. 30:20 ja olen tur-
vautunut siihen joka hetki. Tämä jae kuuluu 
seuraavasti: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sil
lä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin 
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tumuksellaan ja sinnikkyydellään Taivaan Ma-
jesteetin ja sai siunauksen ja varmuuden syn-
tiensä anteeksiannosta. Tästä Jaakobin hellit-
tämättömästä taistelusta ovat Jumalan lapset 
saaneet kautta aikojen rohkeutta ja sitkeyt-
tä taistelussa syntiä vastaan. Se opettaa meil-
le voimakkaasti aitoa katumusta ja kääntymis-
tä Jumalan puoleen sekä uskoa ja luottamusta 
Jumalan armoon ja lupauksiin.   
 Me emme saa hellittää, vaikka taistelu tun-
tuisi toivottomalta. Meidän on vedottava Ju-
malan lupauksiin. Jumala rakastaa jokaista luo-
maansa ihmistä, joka syntinsä tunnustaen tur-
vautuu häneen, joka on rajaton rakkaus. Eri-
tyisesti hän rakastaa sellaisia ihmisiä, joilla on 
luonteen heikkouksia ja puutteita. Jumala vie 
perille heikoimmankin ihmisen, joka häneen 
luottaa ja häneltä turvaa etsii. 
 Jokainen Jumalan lapsi joutuu jossain elä-
mänsä vaiheessa taistelemaan Jaakobin tais-
telun. Näin ainakin itse uskon. Tämä kaikki 
tapahtuu Jumalan sallimuksesta meidän par-
haaksemme. Itse koin tällaisen taistelun erääs-
sä elämäni vaiheessa. Lankesin erääseen vaka-
vaan syntiin. Itkin ja pyysin Jumalalta armoa 
ja voimaa parannukseen. Jonkin ajan kuluttua 
lankesin jälleen. Itkin ja rukoilin jälleen. Kai-
kesta huolimatta lankeemukset toistuivat. Olin 
epätoivon partaalla. 
 Asiasta tietämättä eräs ystäväni tuli kerto-
maan minulle, että hänelle oli ilmestynyt näys-
sä olento, joka oli ilmoittanut minun olevan 
suurissa vaikeuksissa. Tämä lisäsi ahdistustani. 
En hellittänyt. Turvauduin yhä enemmän Ju-
malaan. Herra palkitsi taisteluni ja pääsin ah-
distuksesta. Olen edelleen uskossa ja seura-
kunnassa. Olen kiitollinen Herralle armosta ja 
syntini anteeksisaamisesta.
 Jaakobin kokemus ja myös oma kokemuk-
seni ovat opettaneet minulle, että meidän on 
riiputtava Herrassa kiinni, sattui meille sitten 
mitä tahansa. Me emme saa hellittää otettam-
me Jumalasta, vaikka olisimme tehneet millai-
sen synnin tahansa. Me emme pääsee pakoon 

Jumalaa. Hän etsii ja löytää meidät mistä ta-
hansa. Hän tuntee meidät läpikotoisin. Emme 
voi salata mitään syntiä. Menkäämme siis us-
kalluksella omaksi parhaaksemme armonistui-
men luo. Näinhän Raamattu meitä kehottaa.                                                  
 Jumala rakastaa jokaista luomaansa olentoa, 
jokaista syntisintäkin ihmistä. Riippukaamme 
siksi hänessä kiinni mitään häpeämättä, syn-
timme tunnustaen ja pyytäen Jumalalta voi-
maa parannuksen tekoon. Jumala on rakkaus. 
Hän tekee kaikkensa meitä auttaakseen. Herra 
ei koskaan hylkää sielua, joka syntinsä tunnus-
taen riippuu hänessä Jaakobin tavoin. Me kui-
tenkin lankeamme kaikesta huolimatta usein 
syntiin. Me emme saa lannistua siitä, vaan sitä 
enemmän meidän on turvauduttava häneen. 
Snl. 24:16. ”Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa 
ja nousee jälleen.” 
 Luukkaan evankeliumissa Jeesus puhui 
toista tulemustaan edeltävästä ajasta ja siinä 
hän kertoi myös vertauksen leskivaimosta ja 
tuomarista. Tässä vertauksessa hän halusi opet-
taa kuinka hänen seuraajansa tuli aina riippua 
Jumalassa kiinni rukoillen ja anoen eikä väsyä.
 Tuomari ei pelännyt Jumalaa eikä häven-
nyt ihmisiä. Leskivaimo pyysi häntä jatkuvas-
ti auttamaan eräässä oikeusasiassa. Tuomari ei 
kuunnellut häntä pitkään aikaan, mutta suostui 
lopulta leskivaimon toistuvien pyyntöjen joh-
dosta. Tuomari auttoi, koska hän halusi päästä 
eroon leskivaimosta. Jumala on erilainen kuin 
tämä tuomari. Jumala on rakkaus. Hän auttaa 
välittömästi valittujansa, jotka häntä yötä päi-
vää avuksi huutavat ja hänessä kiinni riippuvat.                                             
 Ihminen menetti synnin takia yhteytensä 
Jumalaan eikä voi mitenkään omin voimin pe-
lastua. Jeesus Kristus on ihmisen ainoa mah-
dollisuus. Tuomari ei ollut kiinnostunut les-
kestä, mutta Jumala rakastaa lapsiaan rajat-
tomalla rakkaudella. Hän huolehtii omistaan 
kuin silmäterästään. Sak. 2:8 ”Joka teihin koskee, 
se koskee hänen silmäteräänsä.”
 Saatana on Jumalan lasten suuri riitapuo-
li. Hän on meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt 
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ja päivät syyttää heitä Jumalan edessä (Ilm. 
12:10). Vihollinen yrittää lannistaa meitä riip-
pumasta kiinni ainoassa auttajassamme, kos-
ka tunnemme syntisyytemme ja heikkoutem-
me. Hän yrittää lannistaa meitä esim. sanoilla: 
et sinä enää jaksa, ei sinulla ole toivoa, olet jo 
täyttänyt syntivelkasi.
 Älkäämme lannistuko, luottakaamme Ju-
malan lupauksiin, muistakaamme vertaus tuo-
marista ja leskivaimosta sekä Jaakobin painis-
kelu Jumalan kanssa. Herra kyllä sallii meille 
koettelemuksia meidän parhaaksemme, mut-
ta hän ei salli sellaisia, jotka ylittävät meidän 
voimavaramme. 1. Kor. 10:13 ”Hän ei salli teitä 
kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiu
sauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin 
että voitte sen kestää.” 
 Herra sanoo Ps. 50:15 ”Avuksesi huuda mi
nua hädän päivänä.” Hän kehottaa meitä esit-
tämään hänelle kaikki ahdinkomme ja hätäm-
me sekä jumalallisen avun tarpeemme. Hän 
kehottaa meitä rukoilemaan heti, viivyttele-
mättä. Heti kun vaikeuksia ilmaantuu, mei-
dän tulee rukoilla Jumalaa hartaasti ja palavas-
ti. Hellittämättömät rukoukset osoittavat us-
komme ja luottamuksemme Jumalaan.                                                                                                     
 Herrassa riippuminen edellyttää myös, että 
me tottelemme häntä ja pysymme hänen käs-
kyissään ja asetuksissaan. Herra tulee lupauk-
sensa mukaan antamaan meille siihen tarvitta-
van voiman, jos me annamme itsemme hänelle 
kokonaan. Itsensä antaminen kokonaan edel-
lyttää myös, että me toimimme sielujen pelas-
tamiseksi. Millä tavoin Herra on sitten pyytä-
nyt meitä toimimaan. Miten juuri minä voin 
toimia.                                                                
 Herra on antanut jokaiselle ihmiselle ja jopa 
jokaiselle sukupolvelle tehtävän. Ps. 104:27 sa-
noo sen näin: ”Ne kaikki odottavat sinua, että 
antaisit heille ruuan ajallansa.”  Herra on an-
tanut tälle ajalle mielestäni koko ihmiskunnan 
historian tärkeimmän tehtävän: julistaa maail-
man historian viimeistä armon sanomaa, kol-
men enkelin sanomaa. Tämä sanoma on val-

tava etuoikeus ja armo ja se on annettu juuri 
meille täällä, joten ymmärtäkäämme jokainen 
se sydämessämme. Se on juuri se peltoon kät-
ketty aarre, joka meidän on saatava millä hin-
nalla hyvänsä. Meidän on tehtävä kaikkem-
me tämän aarteen saamiseksi. Meidän on jopa 
luovuttava kaikesta, jotta saisimme sen. Näin 
Jeesus meitä opetti.
 Meidän jokaisen tehtävänä on julistaa kol-
men enkelin sanomaa niillä leivisköillä, mitä 
Herra on meille itse kullekin antanut. Se edel-
lyttää myös täydellistä kuuliaisuutta tälle sano-
malle. Tämän sanoman julistaminen on mah-
dollista ainoastaan seurakunnan yhteydessä. 
Seurakunnan palveluksen on oltava ensimmäi-
sellä sijalla kaikissa toiminnoissamme. Mit-
kään muut asiat eivät saa tulla sen edelle. Herra 
tulee sitten siunaamaan myös nämä muut asiat. 
Näin olen itse omaksunut toimintani arvojär-
jestyksen.                                                                   
 Toimiminen ja tehtävät seurakunnassa aut-
tavat meitä riippumaan Herrassa kiinni koko-
aikaisesti ja näin saamme myös tukea ja kan-
nustusta seurakunnan jäseniltä. Tämä on juuri 
seurakunnan merkitys. Herra on antanut seu-
rakunnan meidän parhaaksemme, uskon yllä-
pitämiseksi ja pelastukseksi. Älköön kukaan 
laiminlyökö seurakunnan toimintaa. Älkääm-
me käykö ainoastaan jumalanpalveluksissa val-
miissa ruokapöydässä vaan osallistukaamme 
kaikkeen seurakunnan toimintaan mahdolli-
suuksien mukaan antaaksemme myös lähim-
mäisillemme ruokaa heidän pelastamiseksi.  
 Meidän toimintamme on kuitenkin vaja-
vaista. Me teemme erehdyksiä ja lankeamme 
syntiin. Jumala rakastaa kuitenkin seurakuntaa 
ja jokaista sen jäsentä. Herra myös johtaa seu-
rakuntaa ja jokaista sen jäsentä. Hän on armol-
linen. Hän ymmärtää heikkoutemme. Hän an-
taa kaikki meidän syntimme anteeksi, olivatpa 
ne sitten millaiset tahansa. Jes. 1:18 ”Vaikka tei
dän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumi
valkeiksi, vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tu
levat ne villanvalkoisiksi.” 
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 Jeesus kertoi, millainen meidän Taivaal-
linen Isämme on, kun hän vastasi Pietarille, 
kuinka monesti meidän on annettava anteek-
si veljellemme. Matt. 18:22 ”ei seitsemän kertaa, 
vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.”                                                                                                
 Olkaamme armahtavaisia lähimmäisillem-
me, niin Herra on myös armahtavainen meille. 
Meidän ainoa toivomme on riippua Herrassa 
kiinni ja luottaa hänen armoonsa. Ps. 147:11 
”Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, 
jotka panevat toivonsa hänen armoonsa.” 
 Herra sallii meille ahdistuksia muodossa 
tai toisessa. Ne kaikki tapahtuvat ovat meidän 
parhaaksemme. Herra näkee meissä jotakin 
hyvin kallisarvoista, mitä hän haluaa kehittää. 
Seppä panee raudan ahjoon saadakseen selvil-
le, millaista metallia se on. Herra antaa valittu-
jensa joutua kärsimyksen ahjoon nähdäkseen, 
minkälaisia he ovat ja voiko hän muokata hei-
dät soveliaiksi hänen työhönsä. Hän sallii heil-
le myös sairauksia, jotta voimakas parantumi-
sen halu saa heidät rukoilemaan yhä hartaam-
min.                                                                                   
 Jouduin itse tällaiseen kärsimyksen ahjoon 
sairauden muodossa vuoden 1993–1994 vaih-
teessa ja tätä sairautta kesti noin puoli vuot-
ta. Juoksin eri lääkäreillä, terveyskeskukses-
sa, Hyksissä ja Jorvissa. Tehtiin monia tutki-
muksia, mutta mitään vikaa ei löydetty. Sairau-
teni jatkui. Olin epätoivoinen ja masentunut. 
Käännyin voimakkaasti Jumalan puoleen, puo-
lestani rukoiltiin ja voideltiin öljyllä.                                                                                           
 Kysyin Herralta, mikä minua vaivaa. Epäi-
lin jopa syöpää, kasvainta tms. En saanut vas-
tausta. Kysyin jopa Herralta, pitääkö minun lo-
pettaa toiminta seurakunnan tehtävissä, Ilmes-
tyskirja-seminaarit ja muu lähetystyö. Nyt sain 
vastauksen: Joh. 21:16. Se kuuluu näin: ”Jee
sus sanoi Pietarille taas toistamiseen. Simon, Jo
hanneksen poika, rakastatko minua? Hän vasta
si hänelle: Rakastan Herra; sinä tiedät, että olet 
minulle rakas. Hän sanoi hänelle: Kaitse minun 
lampaitani.” Tämä vastaus lohdutti minua. 
Ymmärsin, että tulen terveeksi ja saan jatkaa 

tehtäviä seurakunnassa. Puolen vuoden kulut-
tua sitten todettiin, että minulla on hyvin al-
hainen B12- vitamiinipitoisuus veressä, alle 20 
PMOL/L. Sain välittömästi B12-vitamiiniruis-
keen ja kuntoni alkoi parantua. Tämä sairaute-
ni todella lähensi minua yhä enemmän Her-
raan. Turvauduin häneen Jaakobin ja leskivai-
mon tavoin. Uskon, että Herra tulee lupauk-
sensa mukaan palkitsemaan sen, että me rii-
pumme hänessä kiinni emmekä hellitä. Minua 
koeteltiin tällä tavalla. 
 Apostoli Paavali oli kokenut monet ahdis-
tukset. Hän oli ollut monta kertaa kuoleman 
vaarassa, mutta Herra oli huolehtinut hänes-
tä, koska hän luotti Herraan eikä lannistunut. 
Hän riippui Herrassa kiinni. Vaikka Paava-
li tunsi ruumiillista heikkoutta iän karttues-
sa, hän uskollisesti ja järkkymättä julisti Kris-
tuksen evankeliumia. Kun Paavali oli elämän-
sä loppuvaiheessa, hän oli varma pelastukses-
taan. Hän oli taistellut Jumalan kanssa ja voit-
tanut. Paavali kirjoittaa siitä näin. 2. Tim. 4:7, 8 
”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juok
sun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on mi
nulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka 
Herra vanhurskas tuomari, on antava minulle 
sinä päivänä eikä ainoastaan minulle, vaan myös 
kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.”
 Jaakobin ahdistus on esikuva siitä suuresta 
ahdistuksesta, johon koko maailma joutuu en-
nen Jeesuksen takaisintuloa. Silloin myös Ju-
malan lapset joutuvat syntiensä tähden ahdis-
tukseen, jossa heitä koetellaan syntiensä tähden 
äärimmilleen. Heidän uskonsa ja kestävyytensä 
pannaan ankaraan koetukseen. Heidät on kui-
tenkin koeteltu jo elämänsä aikana ja se antaa 
heille uskoa, voimaa ja rohkeutta tässä suuressa 
ahdistuksessa. Profeetta Malakia kirjoittaa täs-
tä asiasta näin. Mal. 3:2, 3 ”Mutta kuka kestää 
hänen tulemisensa päivän ja kuka voi pysyä, kun 
hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän 
tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja 
sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Lee
vin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean 
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ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurs
kaudessa.” Tämä suuri ahdistus saattaa jo tulla 
meidän elinaikanamme. Siltä näyttävät ajan-
merkit ja maailman tapahtumat. Nyt jos kos-
kaan on meidän valmistauduttava sitä varten. 
Aika on todella lähellä.                                                                       
 Jeesus Kristus on meidän esikuvamme. Hän 
on kärsinyt suunnattomat tuskat meidän pe-
lastuksemme puolesta. Hän lunasti kuolemal-
laan ihmiskunnan. Hän valmistui tehtävään-
sä kärsimysten ahjossa. Toimintansa alkaessa 
Jeesus oli erämaassa perkeleen kiusattavana 40 
päivää. Näissä olosuhteissa hän ilman ruokaa 
voitti taistelun, mikä valmisti hänet sitä suurta 
ahdistusta varten, mitä kukaan ihminen ei ole 
ennen häntä eikä sen jälkeen kokenut. Jeesusta 
kiusattiin, ruoskittiin ja lopulta hänet ristiin-
naulittiin meidän jokaisen syntien vuoksi. Hän 
on kulkenut tuskien tien meidän pelastuksem-
me puolesta. Sellainen on meidän Jumalamme, 
rakkaus vertaansa vailla.                                               
 Meidän ahdistuksemme ovat pieniä verrat-
tuna Jeesuksen ahdistuksiin. Olkaamme siis 
kiitollisia Jumalalle niistä ahdistuksista, joita 
hän sallii meille puhdistaakseen meidät taivas-
ten valtakuntaa varten. Olkaamme kiitollisia, 

että me saamme tällä tavoin kulkea Jeesuksen 
jalanjäljissä.                                                                               
 Jeesus Kristus oli ainoastaan arvollinen ole-
maan meidän teurastettuna Karitsana. Hänel-
le kaikki kiitos ja kunnia. Hän tulee olemaan 
kautta ikuisien aikojen meidän ylistyksemme 
ja kiitoksemme kohteena uudessa maassa, tai-
vaallisessa Jerusalemissa ja nämä kärsimysten 
jäljet, arvet käsissä ja jaloissa, tulevat muistut-
tamaan meitä ikuisesti Jeesuksen Kristuksen 
kärsimyksen kautta tapahtuneesta lunastuk-
sesta.                                                              
 Jumala on luvannut, että me saamme naut-
tia iankaikkisesta elämästä, jolloin synti kaik-
kine ahdistuksineen on hävitetty lopullisesti. 
Koko maailmankaikkeus on puhdas iankaik-
kisesti. Me saamme kokea tämän tilan uskon 
kautta jo tässä elämässä ja se on meidän autu-
aallinen toivomme ahdistusten keskellä. Vaik-
ka nämä ahdistukset tuntuvat meistä joskus 
vaikeilta ja ylipääsemättömiltä, niin Jumala an-
taa meille niihin tarvittavan voiman. Hän pitää 
meistä kiinni, kun me vain riipumme hänessä 
uskon kautta. Hän on sen luvannut. Joh. 6:37 
”Sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos”                                                                               

Rukoilemme                                                                                                       
Rakas Taivaallinen Isämme. Kiitos Herra siitä, että sinä sanassasi olet opettanut mei-
tä riippumaan sinussa kiinni kaikin voimin, sattuipa meille sitten mitä tahansa ja että sinä 
lupauksesi mukaan et jätä ketään, joka sinun tykösi tulee, vaan viet perille asti siihen tai-
vaalliseen kotiin, jonka olet valmistanut omillesi. Siunaa meitä kaikkia täällä. Pidä meis-
tä lujasti kiinni. Älä hellitä otettasi, vaikka me emme jaksaisikaan riippua sinussa. Me luo-
tamme sinun vahvoihin käsivarsiisi, jotka eivät petä. Anna meille Herra voimaa kes-
tää kaikki ne ahdistukset ja koettelemukset, jotka sinä olet meille suuressa rakkaudessa-
si sallinut meidän iankaikkiseksi parhaaksi. Valmista meidät sitä suurta ahdistusta var-
ten, joka on edessämme, niin että voisimme iloiten ja rukoillen odottaa sinun pikaista ta-
kaisintuloasi. Kiitetty ja ylistetty olkoon pyhä nimesi Jeesuksen tähden ja nimessä. Aamen.                                                                                                                                           
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                                                                                                                                                                                                                                                 4. Tulevat tapahtumat                      
ja profetian henki

T änään sapattina on kirkkomme kalen-
terissa profetian hengen päivä, ja siksi 
saarnani aihe käsittelee tulevia tapahtu-

mia profetian hengen pohjalta.
 Me elämme tällä hetkellä suurten muutos-
ten aikaa. Niitä on tapahtunut sekä maallises-
sa että hengellisessä elämässä. Berliinin muuri 
on sortunut, Venäjä on avautunut ja Euroop-
paa ollaan yhdistämässä. Tiede on kehittynyt 
huimaavaa vauhtia jopa Jumalan sallimusten 
yläpuolelle. Vihollinen toimii ennennäkemät-
tömällä tavalla. Hänellä on vähän aikaa. Hä-
nen eksytyksensä ovat suurimmillaan. On vää-
rää herätystä, spiritistiset liikkeet elävät uut-
ta kukoistusaikaa. Televisio ja aikakauslehdet 
ovat täynnä paranormaalista ohjelmaa, astrolo-
gia on tullut osittain psykologian tilalle. Vas-
tauksia etsitään kaikkialta muualta kuin Juma-
lan sanasta. 
 Jumalan kansa on kuitenkin turvassa, jos se 
luottaa yksinomaan Raamattuun ja profetian 
hengen kirjoituksiin. Jumala on nähnyt hyväk-
si ja tarpeelliseksi antaa meille profetian lahjan 
ymmärtääksemme paremmin Raamattua, kos-
ka juuri Raamattua yritetään vääntää kieroon. 
Profetian hengen kirjoitukset ovat siis välttä-
mättömiä Raamatun oikein ymmärtämiseksi. 
Meille on niissä selvitetty tulevat tapahtumat 
kirjoituksien pohjalta pelastuksemme varmis-
tamiseksi. 
 Eräs henkilö pyysi minua kirjoittamaan tu-
levat tapahtumat lyhyesti aikajärjestyksessä, 
koska ne on esitetty kirjallisuudessamme joko 
liian monisanaisesti tai epäjärjestyksessä. Tästä 
sain sitten saarnan aiheen, joka saattaa tuntua 
asiaa tuntemattomalle vaikeasti omaksuttaval-
ta. Ehkäpä siitä kuitenkin jää mieleen joitakin 

tärkeitä tapahtumia ja ennen kaikkea halu ot-
taa asioista parempaa selvyyttä ja valmistautua 
Jeesuksen toista tulemusta varten. Olen siis nyt 
yrittänyt lyhyesti valottaa joitakin tulevia ta-
pahtumia profetian hengen kirjoituksien poh-
jalta aina uuteen maahan saakka sillä tavalla 
kuin olen itse ymmärtänyt.
 Adventtikansana me odotamme ehtoosa-
detta, myöhäissadetta, kevätsadetta niin kuin 
Raamattu nimittää suurta Pyhän Hengen vuo-
datusta, joka tulee tapahtumaan ennen Jeesuk-
sen takaisintuloa ja jonka tehtävänä on koota ja 
valmistaa ihmiskunta vastaanottamaan Jeesus 
kirkkaudessaan, kun Hän saapuu noutamaan 
omansa taivaaseen.                                                                
 Ennen ehtoosadetta täytyy profetian hen-
gen mukaan tapahtua myös väärä herätys. Oi-
kea herätys on jatkoa kolmannen enkelin sa-
nomalle eli siis pedon merkin julistamiselle. 
Me elämme jo nyt mahdollisesti väärän he-
rätyksen aikaa. Me emme tiedä, missä laajuu-
dessaan tuo väärä herätys tulee tapahtumaan. 
Onko se jokin ennen kokematon uskonnolli-
nen liikehdintä, vai onko se vain jonkinlainen 
herätyksen aalto, jonka vain todelliset Jumalan 
lapset huomaavat. Mielestäni väärä herätys pe-
rustuu uskonnolliseen liikehdintään, jolle on 
tunnusomaista karismaattisuuteen ja ihmei-
siin perustuva julistus ja toiminta. Matt. 7:22, 
23 ”Monet sanovat minulle sinä päivänä: Her
ra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, 
sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä 
ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. 
Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: En 
tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryy
dentekijät!” Vihollinen vetoaa ihmisten tuntei-
siin kauniilla tavalla pyrkien unohtamaan kuu-
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liaisuuden Jumalan käskyille. Vihollinen pyrkii 
korottamaan Kristusta ja Jumalan armoa en-
nennäkemättömällä tavalla unohtaen Juma-
lan lain. Tämä ei ole todellista Kristuksen ylis-
tämistä vaan väärän Kristuksen korottamista. 
Jeesus nimenomaan varoitti tästä ennen toista 
tulemustaan. Matt. 24:4, 5 ”Jeesus vastasi: Varo
kaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tu
levat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 
Minä olen Messias, ja eksyttävät monia.”
 Yksi vihollisen suurista eksytyksistä usko-
vien keskuudessa ovat erilaiset karismaatti-
set kokoukset ja niiden yhteydessä tapahtuvat 
parantumiset. Jumala ei suorita näitä tunnus-
tekoja lopun aikana, koska vihollinen käyttää 
niitä myös harhauttamiseen. Todellisten Juma-
lan lasten usko täytyy lopun lähestyessä perus-
tua yksinomaan kirjoituksiin. Vihollinen jopa 
aiheuttaa sairauksia ihmisiin ja sitten parantaa 
heidät uskotellakseen, että Jumala toimii täl-
laisissa langenneissa seurakunnissa. Tämä on 
profetian hengen mukaan melkein voittama-
ton eksytys monille ja saattaa monet adventis-
titkin koetukselle. 
 Tämä väärä herätys lähtee Amerikasta. 
Amerikkahan oli tällainen uskonvapauden ja 
tasa-arvoisuuden maa, jota hyvin kuvaavat Ilm. 
13. luvun karitsan sarvet. On luonnollista, että 
juuri tässä maassa on edellytykset ja perinteet 
uskonnollisille herätyksille, koska juuri sinne 
uskovat siirtyivät turvaan Rooman valtakun-
nan vainoilta. Tämä maa tulee kuitenkin puhu-
maan kuin lohikäärme. Miten tämä on mah-
dollista? Onhan kysymys uskovista ihmisistä. 
Apostoli Johannes kertoo siihen syyn, kun hän 
puhuu antikristuksista. 1. Joh. 2:19 ”He ovat 
lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät 
olleet meidän joukkoamme.” Tälle väärälle he-
rätykselle ovat tunnusomaista ihmeet ja tun-
nusteot. Ilm. 13:13 ”Se tekee suuria tunnustekoja 
ja saa tulen lyömään taivaasta ihmisten nähden.” 
Taivaasta tuleva tuli kuvaa pyhää henkeä, mut-
ta nyt on kysymyksessä vihollisen aiheuttama 
pyhän hengen sade, joka johtaa pedon kuvan 

kumartamiseen. Mielestäni esim. Toronton 
siunaus on yksi näistä väärän herätyksen ilme-
nemismuodoista.
 Jotta oikea ehtoosade voisi alkaa, täytyy us-
konnollisessa maailmassa tapahtua jotain. Us-
konnollisen maailman ja valtion välillä täytyy 
tapahtua jotain yksimielisyyttä ja yhdentymis-
tä. Ilm. 13 luvun perusteella Amerikka syn-
nyttää pedon kuvan, joka tulee antamaan val-
lan pedolle ja näin pakottaa kaikki ottamaan 
pedon merkin. Jotta tämä olisi mahdollista, on 
profetian hengen mukaan Yhdysvalloissa us-
konnollisen vallan ohjattava yhteiskunnallista 
hallitusta omien tarkoituksiensa toteuttami-
seen. Aika tulee näyttämään, onko tämä us-
konnollinen valta jo noussut republikaanisen 
puolueen muodossa, jonka toiminta perustuu 
juuri uskonnollisiin tarkoitusperiin. He ovat jo 
palauttaneet tai palauttamassa aamuhartauden 
pakolliseksi valtion kouluissa.  
 Yksi merkittävä aikain merkki on katolis-
ten ja protestanttien yhtyminen. Ilm. 16:13, 
14 ”Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pe
don suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme 
saastaista henkeä, jotka ovat sammakon näköisiä. 
Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja 
ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kunin
kaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikki
valtiaan, suurena päivänä.” Lohikäärme kuvaa 
saatanaa, peto katollista kirkkoa ja väärä pro-
feetta langennutta protestanttisuutta.  Näyt-
tää siltä, että tämä tapahtuma on lähellä. Pro-
testanttien ja katolisten välillä olevat erimieli-
syydet oppikysymyksistä ovat jo teoriassa saa-
tu yhteen sovitetuksi, vain lopullinen päätös 
on vielä tekemättä. Luterilainen maailmanliit-
to tulee päättämään siitä osaltaan ennen vuo-
den 1998 loppua. Roomalaiskatolisessa kirkos-
sa asiasta päättävät uskon opin kongregaattio 
ja paavi. Profetia näyttää toteutuvan ja loppu 
häämöttävän.                
 Ellen White kehottaa erityisesti tutki-
maan lopun aikana Danielin kirjan 11. luvun 
viimeisiä jakeita. Luen Dan. 11:45 ”Hän pys
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tyttää telttapalatsinsa meren ja ihanan vuoren 
välille. Sitten hän tapaa loppunsa eikä kukaan 
auta häntä.” Tässä jakeessa puhutaan Pohjoi-
sen kuninkaasta, jolla ymmärretään lopun ai-
kana tarkoitettavan paavinvaltaa. Hengellisesti 
ajatellen voidaan tällä jakeella ymmärtää paa-
vinvallan tulevaa ja ennen kokematonta valta-
asemaa kristikunnassa, joka tulee ahdistuksen 
aikana päättymään häviöön, kun maailma tu-
lee  huomaamaan sen maailman laajuisen eksy-
tyksen. 
 Tämä sama asia paavinvallan häviöstä on 
myös kerrottu Ilm. 16:10 ”Viides enkeli tyhjen
si maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon val
takunta pimeni.” Ilm. 17:12 ”Kymmenen sar
vea, jotka näit, tarkoittavat kymmentä kunin
gasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan mutta 
saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon 
kanssa, kuitenkin vain hetkeksi aikaa.” Näyttää 
siltä, että me elämme Euroopan yhdistymisen 
kautta maailmanlaajuisen valtiollisen ja uskon-
nollisen yhdistymisen kynnyksellä. Tämä yh-
distyminen tulee sitten päättymään hyvin pian 
ahdistuksen aikaan.                                                                                    
 Mieltäni on askarruttanut myös Ilm. 9. lu-
vussa kerrottu viides pasuuna ja siinä erityises-
ti kaksi kertaa mainittu viisi kuukautta. Tämän 
on profetian hengen mukaan ymmärretty tar-
koittavan vuosina 1299–1449 vallinnutta otto-
maanien valtakautta, joka siis kesti viisi kuu-
kautta eli päivä/vuosiperiaatteen mukaan 150 
vuotta. Pasuunoiden ymmärretään myös pu-
haltavan juuri ennen Kristuksen takaisintu-
loa ja tällöin viides pasuuna kuvaa spiritismin 
valtakautta, jonka katsotaan alkaneen v. 1848 
Foxin sisarusten kokemista koputusilmiöistä. 
Kun vuoteen 1848 lisätään 150 vuotta, tullaan 
vuoteen 1998, jota pidetään spiritistisissä liik-
keissä suurena ihmiskunnan muutostapahtu-
mana. Tuntuu jotenkin, että tällä viidellä kuu-
kaudella täytyy olla myös merkityksensä lopun 
ajassa, koska se mainitaan kuten aikaisemmin 
sanoin kaksi kertaa Ilmestyskirjassa. On mie-
lenkiintoista seurata, mitä tapahtuu tänä vuon-

na vai tapahtuuko mitään erikoista. Sen tulee 
aika näyttämään.    
 Vaikka aikain merkit Jeesuksen takaisintu-
losta näyttävät olevan hyvin lähellä, profe tian 
hengen mukaan kukaan ei kuitenkaan pysty 
tarkalleen ennustamaan, milloin se tapahtuu, 
sillä ”kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä.” Ku-
kaan ei pysty sanomaan varmasti, että Jeesus 
tulee yhden, kahden tai viiden vuoden kulut-
tua, eikä kukaan voi viivyttää hänen tu loaan 
väittämällä, että siihen kuluu vielä ainakin 
kymmenen tai kaksikymmentä vuotta. Sun-
nuntailain voimaansaattaminen lienee merkki, 
jolloin loppu on lähellä. Voisiko sunnuntailain 
voimaansaattaminen sitten olla jo lähellä. Mi-
nua on kovasti puhutellut viime aikoina tämä 
paavin 7.7.98 kirjoittama ja lähettämä aposto-
linen kirje, joka on osoitettu katolisen kirkon 
piispoille, papistolle ja uskollisille jäsenille ja 
jossa hän kehottaa pitämään sunnuntaita py-
hänä. Se on lähetetty internetin kautta, joten 
koko maailma on teoriassa tietoinen siitä. Täs-
tä ei ole enää pitkä matka sunnuntailain voi-
maansaattamiseksi koko maailmassa. Loppu-
tapahtumathan tapahtuvat nopeasti. Jotenkin 
tuntuu, että pian alkaa tapahtua.                                               
 Ehtoosateen aloittaa kolmannen enkelin 
voimakas huuto. Tämä on seurausta sunnun-
tailain voimaansaattamisesta. Silloin on Ju-
malan kansalle annettu ohjeeksi jättää suuret 
kaupungit. Silloin tullaan julistamaan voimak-
kaasti elävän Jumalan sinettiä ja pedon mer-
kin varoitusta. Silloin alkaa kristittyjen paris-
sa lopullinen seulonta. Silloin erotetaan lopul-
lisesti jyvät akanoista. Sen saa aikaan suora to-
distus, joka perustuu Laodikean seurakunnalle 
annettuun neuvoon. Silloin tulessa puhdistet-
tu kulta, valkeat vaatteet ja silmävoide ovat ar-
vossaan. Enää ei arkailla, vaan kerrotaan voi-
mallisesti asiat suoraan. Silloin todelliset kris-
tityt ovat palavia ja työ viedään nopeasti pää-
tökseen. Jumalan lähettiläät julistavat voimak-
kaasti Ilm. 18:4 sanomaa ”Kukistunut, kukistu
nut on se suuri Babylon!  Lähtekää pois, jättä
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kää hänet, te, minun kansani, ettette joutuisi otta
maan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi 
niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.”
 Toisaalta taas katoliset, protestantit ja 
 maailmanlapset julistavat rauhan ajasta - tu-
hatvuotisesta valtakunnasta. Maailma näyttää 
yhdentyvän. Toinen ääni kuitenkin varoittaa 
Jeesuksen pikaisesta tulemisesta. Jumalan kan-
sa sinetöidään lopullisesti. Armon ovi taivaassa 
sulkeutuu pian.                                                                              
 Maailmassa on ehtoosateen aikana lyhyt 
rauhan aika, sinetöimisen aika, jolloin Juma-
la armossaan antaa meille vapaat kädet viedä 
työ päätökseen Jumalan lasten lopulliseksi pe-
lastamiseksi. Herra on toteuttava sanansa lo-
pullisesti ja rutosti. Silloin on ihmisten tehtä-
vä lopullinen ratkaisu Jumalan sinetin ja pedon 
merkin välillä eli sapatin ja sunnuntain välillä. 
Vielä on siis armonaikaa jäljellä. Tehkäämme 
nyt työtä hukkuvien ihmisten pelastamiseksi. 
Kohta sitä ei ole enää. On todella kiire toimia. 
Babylonissa on vilpittömiä Jumalan lapsia, jot-
ka odottavat meitä. Heidän iankaikkinen elä-
mä riippuu meidän ahkeruudestamme.  
 Armon ovi tulee sulkeutumaan huomaa-
matta. Tulee tapahtumaan aivan samalla tavalla 
kuin ennen vedenpaisumusta. Jumala sulki ar-
kin oven ja ihmiset vain nauroivat Nooan saar-
nalle. He elivät huoletonta aikaa, koska ei ollut 
aikaisemmin satanut. He eivät uskoneet sel-
laiseen mahdollisuuteen. Armon ovi tulee sul-
keutumaan nyt myös ihmisten eläessä maalli-
sissa askareissaan tietämättä tuomionsa lopul-
lisesta sinetöinnistä. Jeesus tulee sanojensa mu-
kaan kuin varas yöllä. Se tarkoittaa odottama-
tonta tuloa, johon ei ole valmistauduttu. Nyt 
on vielä mahdollisuus valmistautua Jeesuksen 
tulolle. Vielä on armon ovi auki. Pitäkäämme 
huoli siitä, ettei meille käy samoin kuin ihmi-
sille ennen vedenpaisumusta. Sen jälkeen, kun 
armon ovi on sulkeutunut ei ihmisille tarjota 
enää toista mahdollisuutta. Ennen vedenpaisu-
musta pelastui vain kahdeksan ihmistä, mut-
ta nyt tulee pelastumaan suuri joukko ihmisiä 

ja tuohon joukkoon mahtuvat kaikki Jeesuk-
seen uskovat ja Jumalan käskyt pitävät ihmi-
set. Kannattaa yrittää, koska on kysymys ian-
kaikkisesta elämästä ja siihen on mahdollisuus 
päästä Jumalan voimassa ja armossa.
 Kun Jeesus päättää välittäjän työnsä taivaan 
pyhäkössä ja armon ovi sulkeutuu, alkavat ah-
distuksen aika ja vitsaukset. Jumala vihastuu 
lopullisesti maailman pahuuteen. Ihmiskunta 
on saanut syntivelkansa täyteen. Pedon mer-
kin vastaanottaneet ja pedon kuvan kumarta-
jat saavat tuomionsa. Nämä vitsaukset eivät ole 
yleismaailmalliset, koska silloin kaikki maan 
asukkaat menehtyisivät. Ne ovat kuitenkin 
hirvittävimpiä, mihin ihmiskunta on koskaan 
olemassaoloaikana joutunut. Niissä ei ole enää 
armoa mukana. Ihmiset saavat kärsiä ansion-
sa mukaan. Siiloin tullaan julistamaan kuole-
mantuomio uskollisille sapatinpitäjille. Silloin 
on Jumalan kansan lopullisesti jätettävä kau-
pungit ja kylät ja paettava syrjäisille seuduille. 
Jumalan kansalle alkaa Jaakobin ahdistuksen 
aika. Silloin Jumalan kansan uskoa koetellaan 
äärimmilleen. Heillä täytyy olla varmuus syn-
tien anteeksisaamisesta ja se varmuus on han-
kittava ennen armon oven sulkeutumista. Nyt 
on pelastuksen päivä.          
 Saatanan eksyttämis- ja hävittämistyö saa-
vuttaa huippunsa juuri ennen viimeisiä vit-
sauksia. Nyt hän tulee lopullisesti näyttäyty-
mään Kristuksena. Ainoastaan ne, jotka ovat 
tutkineet kirjoituksia ja tietävät Kristuksen 
oikean takaisintulotavan, tulevat välttymään 
petokselta. Tämä on väkevä eksytys, melkein 
voittamaton. Emme saa Jumalan sanan perus-
teella mennä edes katsomaan häntä, muuten 
olemme vaarassa. Melkein koko maailma tulee 
menemään tähän ansaan. Tämän petoksen tar-
koituksena on saada maailma tuhoamaan us-
kolliset sapatin pitäjät. Saatana uskottelee, että 
juuri sapatin pitäjät ovat syypäitä maailmassa 
tapahtuneille onnettomuuksille, koska he ovat 
hyljänneet hänen muuttamansa lepopäivän 
sunnuntain ja hän yllyttää heitä tu hoamaan 
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sapatin pitäjät. Tämä kuolemantuomio pan-
naan täytäntöön, mutta Kristus tulee kansan-
sa suojelijaksi. Enää ei tarvita marttyyrejä. Pe-
lastussuunnitelma on viety loppuun. Todistuk-
sen sana on jo annettu. Ahdistuksen aika on 
vaikeata aikaa myös Jumalan omille ja siksi Ju-
mala tulee korjaamaan sitä ennen vanhukset ja 
sairaat. Ahdistuksen aika tulee osoittamaan lo-
pullisesti kuka palvelee Herraa ja kuka saata-
naa. Enkelit tulevat silloin huolehtimaan Ju-
malan lasten tarpeista. He ohjaavat heitä pake-
nemaan syrjäisille seuduille ja huolehtivat hei-
dän toimeentulostaan aivan niin kuin Juma-
la huolehti Eliastakin hänen pakomatkallaan. 
Kaarneet toivat Elialle ruokaa erämaassa.                                                                                             
 Ennen Jeesuksen takaisintulemista ahdis-
tuksen loppupuolella tapahtuu erikoisylösnou-
semus, jossa herätetään Jeesuksen pahimmat 
vastustajat ja kolmen enkelin sanomaan nuk-
kuneet. Ilm. 1:7 ”Katso, hän tulee pilvissä! Kaik
ki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lä
vistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maa
ilman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen.” 
Dan. 12:1, 2 ”Silloin astuu esiin Mikael, suuri 
enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tu
lee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ollut sii
tä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon ai
kaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pe
lastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. 
Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset 
ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kau
huun.” 
 Tämä erikoisylösnousemus tapahtuu pro-
fetian hengen mukaan ahdistuksen aikana vä-
hän ennen Jeesuksen tuloa. Sen tarkoituksena 
on näyttää Jeesuksen pahimmille vastustajille 
hänen kirkkautensa ja kuuliaisten osaksi tule-
va kunnia. Samoin kolmen enkelin sanomaan 
nukkuneet saavat nähdä vapautuksensa hetken. 
He ovat niitä, jotka elossa olevien pyhien kans-
sa kuuluvat 144 000 joukkoon, jotka seuraavat 
Jeesusta, mihin ikinä hän menee. He ovat niitä, 
jotka ovat pitäneet sapatin, jonka koko maail-
ma on hylännyt. Silloin koko maailma tulee 

lopullisesti tietämään totuuden. Silloin väärät 
opettajat ja kirkkokunnat saavat tuomionsa. 
Lapset syyttävät vanhempiaan ja vanhemmat 
lapsiaan. Koko maailma tulee huomaamaan 
saatanan eksytyksen suuruuden, jota he olivat 
aliarvioineet. He huomaavat, mitä he ovat me-
nettäneet, hylätessään Jumalan rakkauden kut-
sun, jota on julistettu alusta lähtien.                                                        
 Jeesuksen saapuessa koko maapallo on ka-
tastrofitilassa. Suuret kaupungit ovat raunioi-
na. Maanjäristykset ja raesateet ovat tuhonneet 
maan. Uskossa kuolleet kautta aikojen heräte-
tään samankokoisina kuin he olivat kuolles-
saan, mutta ikuisuuden nuoruuden virkeydessä 
ja voimassa. Pelastetut tulevat sitten taivaassa 
saavuttamaan Aatamin ja Eevan koon ja kau-
neuden.
 Jumalan omat viedään taivaaseen, jossa he 
tulevat tuomitsemaan maailman ja langen-
neet enkelit. Paholainen enkeleineen on sidot-
tu olosuhteiden kahleilla autioon ja tyhjään 
maahan, jossa ei ole mitään elämää. He saa-
vat nyt nähdä toimintansa tulokset tuhannen 
vuoden ajan.  Tuhannen vuoden päättyessä tai-
vaallinen Jerusalem laskeutuu pyhineen maan 
päälle vanhan Jerusalemin öljymäen paikal-
le. Kuolleet jumalattomat herätetään samassa 
kuolevaisessa kehossaan, missä he olivat kuo-
linhetkellään. Saatana vapautuu nyt olosuhtei-
den kahleista. Hänellä on jälleen hallinnassaan 
kuolleista herätetyt jumalattomat. Hän uskot-
telee heille herättäneensä heidät kuolleista ju-
malallisella voimallaan valloittaakseen uuden 
Jerusalemin. Tiedemiehet ryhtyvät rakenta-
maan valloitukseen tarvittavaa sotakoneistoa ja 
sotapäälliköt varustavat armeijan. He hyökkää-
vät Jerusalemiin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja 
tuhoaa heidät. Näin paholainen enkeleineen ja 
jumalattomat saavat surmansa tulimeressä, jota 
Raamattu nimittää toiseksi kuolemaksi, josta 
ei enää ole ylösnousemusta.   
 Jumala luo uuden taivaan ja maan, jossa 
Jumala tulee asumaan ihmisten kanssa kaut-
ta ikuisuuksien. Ps. 37:29 ”Vanhurskaat perivät 
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maan ja asuvat siinä aina.” Maa palautetaan 
siihen tilaan, jossa se oli luomisen jälkeen en-
nen syntiinlankeemusta, jolloin Jumala katsoi 
kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Koska 
Jeesus Kristus tulee asumaan ihmisten kanssa, 
maapallosta tulee siinä mielessä koko maail-
mankaikkeuden keskus. Koko maailmankaik-
keus tulee näkemään lunastettujen ihanan pe-
rinnön ja siellä ovat nähtävissä Jeesuksen kä-
det, joissa naulojen jäljet tulevat ikuisesti to-
distamaan Jumalan käsittämättömästä rakkau-
desta langenneita ihmisiä kohtaan. Golgatan 
risti tulee olemaan halki ikuisuuksien kaik kien 
ihmetyksen kohteena. Koko maailmankaik-
keus on lopullisesti vapaa synnin ongelmasta. 
Vuosien vieriessä Jumala ja Jeesus tulevat yhä 
kirkkaimmiksi kaikkien silmissä. Jumalallinen 
onni ja rakkaus täyttää lunastettujen sydämet 
kautta ikuisuuksien.
 Joku saattaa kysyä, onko meidän tarpeellista 
tietää nämä asiat etukäteen. Eikö se riitä, että 
uskomme Jeesukseen. Mitä on usko Jeesuk-
seen? Mitä on rakkaus Jeesukseen? Eikö se ole 
sitä, että haluamme tietää kaiken Jeesuksesta. 
Ei Jumala ole antanut Raamatun profeetallista 
sanaa turhan takia. Kyllä sillä on jokin tärkeä 
merkitys pelastuksemme kannalta. 5. Moos. 
28:29 ”Salatut asiat ovat vain Herran, meidän 
Jumalamme, tiedossa, mutta ne asiat, jotka hän 
on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsil
lemme, että aina täyttäisimme tämän lain käs
kyt,” Ilm.1:3 ”Autuas se, joka tämän toisille lu
kee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat 
ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kir
joitettu, sillä hetki on lähellä.”    
 Joku saattaa kysyä, eikö meille riitä Raa-
mattu, tarvitsemmeko enää mitään profe tian 
hengen kirjoituksia lisäksi. Emme varmaan 
tarvitsisi, jos Raamattu olisi ymmärretty oi-
kein. Ilmestyskirja kertoo, kuinka koko maail-
ma on joutunut Babylonin väärien oppien val-
taan. Väärät opit ovat iskostuneet niin voimak-
kaasti ihmisten mieleen, että Jumala on näh-
nyt hyväksi antaa profetian hengen, jotta hän 

voisi palauttaa totuuden oikealle paikalle en-
nen Jeesuksen takaisintuloa. Jeesus itse sanoi 
Matt. 15:13 ”Jokainen istutus, joka ei ole minun 
taivaallisen Isäni istuttama, revitään juurineen 
pois.” Jumalan kansa tarvitsee ehdottomasti 
voimakasta profeetallista sanaa.                                                                                       
 Joku saattaa kysyä, mistä me voimme olla 
varmoja siitä, että Ellen White on oikea pro-
feetta. Sitä on nyt mahdotonta lyhyesti todis-
taa. Vain omakohtainen tutkiminen ja omak-
suminen antaa siitä täyden varmuuden. Raa-
matussa on Jumala myös ilmoittanut, että hän 
lähettää profeetan sekä ennen Jeesuksen en-
simmäistä että toista tulemusta valmistamaan 
tien hänelle. Se löytyy Mal. 3:23 ”Kuulkaa! En
nen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, 
minä lähetän teille profeetta Elian.”  Jeesus mai-
nitsi, että tämä profeetta Elia oli hänen en-
simmäisessä tulemuksessaan Johannes Kastaja. 
Raamattu ilmoittaa Malakian kirjan samassa 
luvussa Mal. 3:1 profeetan ilmestymisen ajan-
kohdan ennen hänen toista tulemustaan. Kaik-
ki Raamatun todisteet osoittavat selvästi, että 
lopun ajan profeetan tuntomerkit täyttyivät 
Ellen Whitessä ja kolmen enkelin sanomassa. 
 Me adventtikansana saamme olla onnelli-
sia siitä, että meillä on Jumalan lähettämä pro-
feetta. Tämä lahja tulee varjelemaan meitä lu-
kemattomilta vihollisen eksytyksiltä ja antaa 
meille sisäisen ilon ja rauhan sydämeemme 
sekä luottavaisen suhtautumisen tulevaisuu-
teen. Olen sitä mieltä, että pelastuksen kan-
nalta on ehdottomasti luettava myös profe-
tian hengen kirjoituksia ja myös vastaanotetta-
va ne Jumalan sanana. 2. Aik. 20:20 ”Luottakaa 
Herraan, Jumalaanne, niin kukaan ei teitä voita. 
Luottakaa hänen profeettojensa sanaan, niin tei
dän käy hyvin.” Jeesuksessa ja profeetallisessa 
sanassa on adventtikansan voima ja yhteys lä-
hestyessämme lopun ajan eksytyksiä ja ahdis-
tuksia sekä ennen kaikkea odottaessamme Jee-
suksen Kristuksen takaisintuloa kunnian Ku-
ninkaana ja herrain Herrana. 
 Kerron tässä vielä eräästä enkeliunesta, jon-
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ka näin 14.3.98. Se on kolmas enkeliuneni 
elämässäni. Kerron lyhyesti tämän unen siksi, 
koska se mielestäni liittyy juuri profetian hen-
gen antamaan turvaan lopputapahtumien ai-
kana. Olin unessa pimeyden enkelien ahdista-
mana. Minun oli päästävä turvaan niiden toi-
selle puolelle. Kun lähestyin niitä, olin hyvin 
peloissani, tämä on nyt menoa. Viime hetkellä 
niiden joukkoon ilmestyi nainen, joka otti kä-
destäni kiinni ja johdatti minut nopeasti tur-
vaan. Sen jälkeen minulle sanottiin, että hän 
oli enkeli. Ehkä tämä kuvaa juuri edessä ole-
via aikoja ja erityisesti ahdistuksen aikaa, jol-
loin enkelit tulevat viime hetkellä apuun, kun 
kaikki näyttää toivottomalta. Ehkäpä unes-
sa ilmestynyt nainen tarkoittaa Ellen Whiteä 
ja profetian hengen ohjeita ahdistuksen aikaa 
varten. Tämä oli vain uni, mutta ainakin se oli 
profetian hengen mukainen ja siksi uskon, että 
se oli Jumalalta. Jos Jumala on antanut tämän 
unen, niin sillä täytyy olla vakava sanoma. Sik-
si uskon, että meidän on todella nyt kiinnitet-
tävä kaikki huomiomme profetian hengen sa-
nomaan selviytyäksemme lopputapahtumista. 
Aikaa on vähän.
 Koska maailmassa vallitsee vihollisen ai-
kaansaamana erilaisten uskontojen ja myös 
kristinuskojen sekamelska, Jumala on ollut 
pakotettu lähettämään profetian hengen, jot-
ta todelliset Jumalan omat pääsisivät selville 
totuudesta ja voisivat valmistautua Jeesuksen 
toista tulemusta varten. Profetian henki on an-
tanut mielestäni niin selvät ja oikeantuntuiset 
ohjeet ja tulkinnat Raamatun profetioille lop-
putapahtumia varten, eikä parempaa tietoa ole 
löytynyt, joten niihin on uskottava ja toimitta-
va niiden mukaan. Mitä muutakaan voisimme 
uskoa ja tehdä? Jeesus Kristus ja profeetallinen 
sana on ainoa turvamme. Maailma on lähes-
tymässä päätepistettään. Meillä on viimeinen 
hetki tehdä kiireesti tärkeitä ja oikeita ratkai-
suja. Raamattu ja profetian hengen kirjoitukset 
antavat meille siihen oikean suuntaviivan. Nyt 
jos koskaan on vastaanotettava Jumalan vii-

meinen armonsanoma, kolmen enkelin sano-
ma. Sitä on julistettava nopeasti ympäri maail-
maa. Herra on toteuttava sanansa lopullisesti ja 
rutosti. 
 Nyt on valmistautumisen aika edessä ole-
via tapahtumia varten. Nyt on tehtävä työtä. 
On hälvennettävä ennakkoluuloja kaikin voi-
min, on tutkittava Raamattua ja profetian hen-
gen kirjoituksia perusteellisesti, on saatava sy-
vempää kokemusta Jeesuksen seuraamisesta, 
on paettava mahdollisuuksien mukaan pois 
suurista kaupungeista ja tehtävä työtä niistä 
käsin, on harjoitettava uskoa kaikissa elämän 
tilanteissa, on paneuduttava kokosydämisesti 
myös terveysuudistukseen ruuan saastuessa, on 
keskitettävä koko sydän Jeesuksen Kristuksen 
tuntemiseen, on saavutettava voitto kaikista 
helmasynneistä, on vietävä innokkaasti evan-
keliumia eteenpäin erilaisissa työmuodoissa ja 
sijoitettava omaisuutta mahdollisuuksien mu-
kaan Herran työhön. Herra jopa tulee ilmoit-
tamaan, milloin tulee luopua koko omaisuu-
desta.   
 Luen Ilm. 14:12 ”Tässä kysytään pyhiltä kes
tävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käs
kyjä ja uskovat Jeesukseen.” Liittykäämme ko-
kosydämisesti yhteen julistamaan Raamatun 
koko totuutta Jeesuksessa Kristuksessa. Hän 
rakastaa meitä, puutteellista ja vajavaista kan-
saansa kuin silmäteräänsä, koska se riippuu 
hänessä kiinni koko totuuden siteillä. Hän tu-
lee pelastamaan meidät syntiset ihmiset, kos-
ka hän näkee meidän vilpittömät yrityksemme 
rakastaa Jumalaa ja hänen pyhää lakiaan, jota 
vihollinen yrittää kaikin voimin hävittää. Ju-
mala tulee suuressa rakkaudessaan sanomaan. 
Minun armossani on sinulle kylliksi. Minä 
olen sovittanut sinun syntisi. Sinä olet kelvolli-
nen minun iankaikkisen valtakuntani kansalai-
seksi.  
 Tällainen Jumala meillä on, Jeesus Kristus, 
teurastettu Karitsa, iankaikkinen rakkaus. Hä-
nelle tulee koko maailmankaikkeus antamaan 
lopulta kaiken kunnian, kiitoksen ja ylistyk-
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sen. Etkö sinäkin haluaisi jo nyt seurata hän-
tä ja hänen profeetallista sanaansa parhaan 
kykysi mukaan Jumalan voimassa ja armossa. 
Etkö sinäkin haluaisi kokea taivaan ihanuutta 
ja autuutta, josta Ellen White kirjoittaa Suuren 
taistelun lopussa näin. Luen sen päätteeksi.  
 ”Siellä kuolemattomat olennot tutkivat eh-
tymättömällä ilolla luovan voiman ihmeitä, lu-
nastavan rakkauden salaisuuksia. Taidot kehit-
tyvät, suorituskyky kasvaa. Tiedonhankinta ei 
kuluta voimia. Suurimmatkin yritykset viedään 
loppuun, ylevimmätkin tavoitteet saavutetaan, 
korkeimmatkin pyrkimykset toteutetaan. Ja 
aina kohoaa uusia korkeuksia saavutettaviksi, 
uusia ihmeitä ihailtavaksi, uusia totuuksia kä-
sitettäväksi, uusia tavoitteita hengen, sielun ja 
ruumiin voimien harjoittamiseksi. 
 Kaikki maailmankaikkeuden aarteet ovat 
Jumalan lunastettujen ulottuvilla. Vapaina 
kuolevaisuuden kahleista he matkaavat vä-
symättömästi kaukaisiin maailmoihin. Maan 
lapset osallistuvat lankeamattomien olentojen 
ilosta ja viisaudesta, loputtomien pitkien aika-
kausien kuluessa hankituista tiedon aarteista. 
He katselevat luomakunnan salaisuuksia – au-
rinkoja ja tähtijärjestelmiä, jota kiertävät mää-

rätyssä järjestyksessä Jumalan valtaistuinta. 
 Ikuisuuden vuosien vieriessä saadaan yhä 
kirkkaampia ilmestyksiä Jumalasta ja Jeesuk-
sesta. Mitä paremmin ihmiset oppivat tunte-
maan Jumalan, sitä enemmän he ihailevat hä-
nen luonnettaan. Kun Jeesus avaa heille lunas-
tuksen rikkaudet ja hämmästyttävät saavutuk-
set suuressa taistelussa Saatanaa vastaan, yhä 
palavampi rakkaus täyttää lunastettujen sy-
dämen, ja lukemattomat äänet yhtyvät mah-
tavaan ylistyslauluun. ”Ja minä kuulin, kuinka 
kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla 
ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat Hä
nen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan 
on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikui
sesti.”
 Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syn-
tisiä ei enää ole. Koko maailmankaikkeus on 
puhdas. Valtava luomakunta sykkii sopusoin-
tua ja iloa. Hänestä, joka on luonut kaiken, vir-
taa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden 
kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä atomista 
suurimpaan maailmaan kaikki oliot, elolliset ja 
elottomat, julistavat täydellisessä kauneudes-
saan ja ilossaan, että Jumala on rakkaus.  

Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Me kiitämme siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, mitä sinä olet 
osoittanut kansaasi kohtaan ilmoittamalla suunnitelmasi ja tahtosi profeettasi kautta. Myös 
siitä, että et halua jättää pimeyteen ketään, joka haluaa noudattaa sinun tahtoasi parhaan ky-
kynsä mukaan. Herra me pyydämme, että sinä varustaisit meidät uskon kullalla, valkeilla vaat-
teilla ja silmävoiteella ymmärtääksemme Jumalan sanaa ja nähdäksemme todellisen tilamme. 
Anna meille Pyhän Hengen voimaa rukoukseen, syntien tunnustamiseen ja parannukseen 
elämässämme. Siunaa meitä jokaista täällä rakkauden ja totuuden siteillä niin, että voisimme 
johtaa mahdollisimman monia Jeesuksen luo. Vie myös meidät jokainen perille läheistemme 
kanssa taivaan valtakuntaan palvelemaan ja kiittämään sinua. Tule Herra pian takaisin! Me 
odotamme sinua koko luomakunnan tähden. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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V armaan muistanette vielä muutama 
vuosi sitten tapahtuneen valtiovierailun, 
jolloin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton 

presidentit Bush ja Gorbatsov tapasivat toi-
sensa Helsingissä Irakin ja Kuwaitin tilanteen 
johdosta. He ilmoittivat tulostaan viime het-
kellä eli noin viikkoa aikaisemmin. Suomen vi-
ranomaisille tuli todella kiire valmistautua vas-
taanottamaan heidät.                                                            
 Muistanette, kuinka tapaaminen onnistui 
hyvin. Suomen viranomaiset suoriutuivat kii-
tettävästi kaikista tapaamiseen liittyvistä jär-
jestelyistä. Tulimme yhdessä hetkessä tunne-
tuksi ympäri maailmaa valtiovierailun hyvänä 
järjestäjänä. Tämä tapahtuma onnistui siksi, 
että viranomaiset valmistautuivat siihen par-
haan kykynsä mukaan.                                                                                               
 Koko maailmankaikkeuden kuningas Jee-
sus Kristus on ilmoittanut takaisintulostaan 
jatkuvasti koko ihmiskunnan historian ajan. 
Jo Raamatun alkulehdillä Enok ilmoitti tämän 
loistavan tapahtuman sanoen ”Katso, Herra tu
lee tuhannen tuhansine pyhinensä,” Esim. Uu-
den testamentin 26. luvussa on 318 jaetta, jot-
ka mainitsevat Jeesuksen takaisintulosta.                                                                        
 Tämä maailman suurin valtiovierailu on il-
moitettu riittävän selvästi ja usein. Ihmiskun-
ta ei voi millään puolustautua siitä, ettei Jeesus 
olisi ilmoittanut tulostaan. Se voi vain syyttää 
itseään valmisteluiden laiminlyömisestä. Vastuu 
on ensikädessä meillä, jotka tunnemme totuu-
den. Meidän on kerrottava tästä tapahtumas-
ta jokaiselle ihmiselle ja jokainen ihminen on 
sitten itse vastuussa omasta valmistautumises-
taan. Meidän on tehtävä kaikkemme itse kukin 
henkilökohtaisesti valmistautuessamme tuota 
suurta päivää varten, jolloin Jeesus tulee takai-
sin kunnian Kuninkaana ja herrain Herrana.

 Millä tavalla meidän on sitten valmistau-
duttava ja miten ihmiskunta tulee valmistau-
tumaan? Jeesus esitti tämän tilanteen vertauk-
sella kymmenestä neitsyestä. Ehkäpä luemme 
tämän vertauksen muistin virkistämiseksi Raa-
matusta Matt. 25:1–13.     
 Tarkastelkaamme tätä vertausta. Raamatun 
aikoihin oli tapana, että häät pidettiin illalla. 
Sulhanen eli ylkä lähti noutamaan morsian-
taan tämän kodista omaan kotiinsa, jossa häät 
pidettiin kutsuvieraiden läsnä ollessa. Vieraat 
odottivat sulhasta morsiamen kodin lähetty-
villä liittyäkseen morsiusparin muodostamaan 
kulkueeseen. Kun tämä kulkue oli päässyt si-
sälle sulhasen kotiin, ovet suljettiin ja häät al-
koivat.                                                                                  
 Jeesus katseli opetuslastensa kanssa juuri 
tällaista hääkulkuetta. Jostain syystä sulhasen 
tulo viipyi ja hän saapui morsiamensa kotiin 
vasta keskiyöllä. Morsiamen kotitalon lähellä 
oli kymmenen nuorta neitosta, joilla oli kul-
lakin palava lamppu ja öljyastia. Neitoset ei-
vät olleet varautuneet sulhasen viipymiseen ja 
siksi viideltä heistä loppui öljy. Nuo viisi, joil-
la oli öljyä lampuissaan, liittyivät kulkueeseen 
ja pääsivät sulhasen kotiin häihin. Loput viisi, 
joilla ei ollut öljyä lampuissaan, myöhästyivät 
häistä ja jäivät oven ulkopuolelle.                                                          
 Tästä hääkulkueesta Jeesus siis otti ver-
tauksen kymmenestä neitsyestä, jotka odotti-
vat Herraa. Voimme soveltaa tämän vertauk-
sen sopivaksi kaikkina aikoina ja erityisesti nyt 
kun Jeesuksen takaisintulo on hyvin lähellä. 
Tämä vertaus lienee teille kaikille hyvin tuttu, 
joten en puutu siihen sen enempää. Toteamme 
vain, että viidellä neitsyellä oli öljyä lampuis-
saan ja lopuilla viidellä oli tyhjät astiat. Nuo 
viisi viisasta neitsyettä kuvaavat niitä ihmisiä, 
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joilla on Jumalan sanan tuntemisen lisäksi Py-
hän Hengen öljyä. Tyhmillä neitsyillä on vain 
Jumalan sana. Edellinen ihmisluokka pääsee 
Jumalan valtakuntaan ja jälkimmäinen jää sen 
ulkopuolelle.                                                                            
 Millä tavalla Pyhä Henki ilmenee näissä 
ihmisissä? Millä tavalla me voimme tutkia it-
seämme, olemmeko me noiden viisaiden neit-
syiden joukossa?
 Jumalan sanan tuntemus ei hyödytä ihmis-
tä millään tavalla, ellei hänellä ole Pyhää Hen-
keä. Pyhän Hengen on täytynyt vallata koko 
ihminen. Millä tavalla sitten Pyhä Henki il-
menee ihmisessä? Se ilmenee täydellisenä an-
tautumisena Jeesukselle Kristukselle. Heidän 
luonteensa on muuttumassa Jeesuksen luon-
teen kaltaiseksi. He rakastavat Jeesusta ja lä-
himmäisiään. He tahtovat täyttää Jeesuksen 
antaman rakkauden kaksoiskäskyn.                                                                                          
 Viisaita neitsyitä oli siis viisi ja olenkin ot-
tanut tähän esitykseeni myös viisi Pyhän Hen-
gen ilmenemismuotoa, joilla mielestäni voim-
me tutkia itseämme eli täytämmekö rakkauden 
kaksoiskäskyn eli olemmeko noiden viiden vii-
saan neitsyen joukossa. 

1. Pyhän Hengen ensimmäiseksi   
ilmenemismuodoksi olen 

valinnut rukouksen. 

Rukous on sydämen avaamista Jumalalle. Se 
lähentää meidät Jumalan puoleen. Rukous ei 
siis vedä Jumalaa meidän puoleemme vaan se 
vie meidät Jumalan luo. Rukous tekee meidät 
vastaanottaviksi, niin että Jumala pääsee vai-
kuttamaan meissä Pyhän Henkensä kautta. 
Jeesus antoi meille esimerkin rukouksen voi-
masta. Hän kesti kaikki Golgatan hirvittävät 
tapahtumat rukouksen avulla. Rukous oli hä-
nelle välttämätöntä, muuten hän ei olisi onnis-
tunut ihmiskunnan lunastuksessa. Jos siis Ju-
malan poika tarvitsi rukousta, niin kuinka pal-
jon enemmän tulisi meidän puutteellisten ja 
syntisten ihmisten turvautua rukouksen voi-
maan.  

Seuraavaksi joitakin ehtoja, jotta Jumala 
kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. 

Meillä täytyy olla ensiksi tarve Jumalan puo-
leen. Jos me emme tunne mitään tarvetta, niin 
emme tule saamaankaan. Näinhän se on maal-
lisissakin asioissa. Seuraavaksi meidän on ryh-
dyttävä toimenpiteisiin tarpeemme tyydyttä-
miseksi. Meidän on pyydettävä sitä Jumalalta. 
Näinhän Jeesus kehotti meitä. Matt. 7:7 ”Ano
kaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; 
kolkuttakaa, niin teille avataan.”                                                                  
 Jotta Jumala voisi kuulla rukouksemme, 
meidän on poistettava kaikki vääryys sydämes-
tämme. Kun olemme korjanneet kaikki tietä-
mämme vääryydet, Jumala on valmis vastaa-
maan rukouksiimme.  
 Meillä tulee olla myös rakkaus ja anteeksi-
anto toisia ihmisiä kohtaan. Muistanette ver-
tauksen kahdesta velallisesta, joista toinen sai 
anteeksi hyvin suuren velan, mutta ei suostu-
nut antamaan omalle velalliselleen anteeksi ai-
van mitätöntä velkaa. Me olemme saaneet an-
teeksi hyvin suuren velan. Olemme saaneet an-
teeksi kaikki syntimme Jeesuksen veren kaut-
ta ja olemme siis velvolliset antamaan anteeksi 
kaikille kanssaihmisillemme. 
 Rukouksen kuuleminen edellyttää ennen 
kaikkea uskoa, sillä sanoohan Raamattu. Hebr. 
11:6 ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otol
linen; sillä sen, joka tulee Jumalan tykö, täytyy us
koa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka 
häntä etsivät.” 
 Rukouksessa on oltava säännöllinen. Ei saa 
antaa minkään tapahtuman estää rukoilemis-
ta. On tehtävä kaikki mahdollinen rukoushet-
ken järjestämiseksi. Meidän tulee rukoilla per-
hepiirissä ja yhteisissä tilaisuuksissa. Herra on 
lupauksensa mukaa siellä, missä kaksi tai kol-
me on hänen nimessään kokoontuneena.                                                       
 Salainen rukous on erittäin tärkeätä, kos-
ka se tulee todellisesta sydämestä ja se on vain 
Jumalalle. Me voimme rukoilla kaikkialla: ko-
tona, työssä, ulkona, hiljaisuudessa, hälinässä, 
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pyhissä paikoissa, turmeltuneessa ilmapiirissä 
jne. Jumala kuulee kaikkialla. Voimme kertoa 
Jumalalle kaikki asiamme: ilomme, surumme, 
huolemme, pelkomme ja mitä tahansa sydä-
mellämme on.                                                                                              
 Jumalaa on rukoiltava Jeesuksen nimessä ja 
hänen tahtonsa mukaan. Silloin me vetoamme 
Jumalaan Jeesuksen uhrin perusteella ja tun-
nustamme omat puutteemme ja syntimme.

2. Toiseksi Pyhän Hengen                                 
ilmenemismuodoksi olen valinnut               

Jumalan sanan tutkimisen. 

Jumala puhuu meille sanansa kautta. Hän ker-
too meille luonteestaan ja tahdostaan ihmis-
tä kohtaan sekä suuresta lunastustyöstään. Ju-
malan sana kertoo meille Jumalan rakkaudesta 
ihmistä kohtaan ja näin luottamuksemme hä-
neen voimistuu ja johtaa meidät pelastukseen. 
Jumalan sana kertoo ennen kaikkea Vapahta-
jasta ristin valossa. Mitä enemmän me Jeesusta 
tutkimme, sitä enemmän me muutumme hä-
nen kaltaisekseen. Onhan meillä tuttu sanan-
parsi: ”seura tekee kaltaisekseen.”                                                                      
 Raamattu kertoo meille pyhien miesten 
kokemuksista Jumalan armon avulla voittoon. 
Nämä ovat meitä varten kannustimena ja roh-
kaisuna uskon tiellä vaeltaessamme, sillä oli-
vathan he yhtä vajavaisia kuin mekin.                                                                
 Raamattu itsessään todistaa Jumalan ole-
massaolon ja totuuden. Se antaa meille uskon 
Pyhän Hengen kautta ja johtaa meidät yltä-
kylläiseen elämään Jeesuksen yhteydessä, kun 
otamme siitä vaarin.                                                                          
 Raamattu on tarkoitettu kaikille ihmisil-
le. Jeesus on kuollut jokaisen ihmisen puoles-
ta. Jokainen ymmärtää sitä. Raamatun opetuk-
set ja totuudet on tehty selviksi niille, jotka ei-
vät luota omaan arvostelukykyyn vaan yksin-
omaan Jumalaan. Meidän on turvauduttava ai-
noastaan Raamattuun eikä muiden puheisiin. 
Ainoastaan oma ja vilpitön Jumalan sanan tut-
kiminen johtaa hengelliseen kasvuun.                                                                                                      
 Jumalan sana vahvistaa meidän älyäm-

me, sielunvoimiamme ja ajatuksiamme. Mitä 
enemmän me tutkimme Raamattua, sitä ja-
lompia meistä tulee. Jumalan sanaa on tut-
kittava ajatuksella ja harkiten. On tutkittava 
yhtä kohtaa, kunnes sen merkitys selviää. Toi-
set raamatunkohdat ovat hyvin selkeitä, toiset 
on tutkittava ja verrattava samanlaisiin raama-
tunkohtiin. Raamattua on tutkittava huolelli-
sesti ja rukoillen. Tällöin Pyhä Henki kirkas-
taa meille Vapahtajan, hänen vanhurskautensa 
ja pelastussuunnitelman. Ilman Jumalan sanan 
tutkimista emme opi tuntemaan Kristusta ja 
hänen neuvomaansa tietä pelastukseen.

3. Kolmanneksi Pyhän Hengen                 
ilmenemismuodoksi olen valinnut             
kuuliaisuuden Jumalan tahdolle. 

Hepr. 11:1 ”Usko on luja luottamus siihen, mitä 
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei 
näy.” Usko siis johtaa kuuliaisuuteen ja kuuliai-
suus Jumalan käskyille on ainoa tie, jolla voim-
me miellyttää Jumalaa. Hän on antava meille 
palkan siitä, emmekä siksi saa antaa minkään 
maallisen esteen horjuttaa kuuliaisuuttamme.
 Jumala on antanut meille Raamattuun esi-
merkkejä uskon kuuliaisuudesta, jotta ne olisi-
vat meille esimerkkejä aina ajan loppuun asti.  
Suurin uskon teko on varmasti Aabrahamin 
kokemus. Hänhän sai vanhana miehenä Juma-
lalta käskyn uhrata oman poikansa. Aabraham 
ei epäröinyt. Hän luotti Jumalaan täysin. Hän 
tiesi, että Jumala huolehtii hänestä parhaiten. 
Me emme ymmärrä, mikä on meille parasta. 
Oman poikansa uhraaminen tuntui Aabraha-
mista täysin mielettömältä teolta, mutta hän 
luotti Jumalaan ja Jumala palkitsi hänen kuu-
liaisuutensa. Aabrahamin teko oli esikuva Jee-
suksen uhraamisesta meidän pelastamiseksi.                                                                       
 Jumala haluaa myös meiltä ehdotonta kuu-
liaisuutta ja luottamusta. Jumalalle ei kelpaa 
puolinainen kuuliaisuus, josta meille on an-
nettu esimerkkinä kuningas Saul. Jumala käs-
ki Saulia hävittämään amalekialaiset ja heidän 
omaisuutensa perin pohjin. Saul totteli käskyä 
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vain osittain. Hän hävitti huonomman karjan, 
mutta säästi paremman karjan ja amalekialais-
ten kuninkaan. Kun Saul joutui tilille kuuliai-
suudestaan, hän puolusti tekoaan sillä, että hän 
halusi säästää parhaan karjan Herralle polt-
touhriksi. Saul ei totellut Jumalaa täysin vaan 
turvautui omaan puutteelliseen ajatteluun. Ju-
malalle ei riitä puolittainen kuuliaisuus, Her-
ra haluaa meidät kokonaan. Koska Saul hyl-
käsi osaksi Herran sanan, hylkäsi Herra myös 
hänet. Daavidista tuli kuningas Saulin tilalle. 
Muistamme Saulin kohtalon, kuinka hän lo-
pulta teki itsemurhan.                                                                           
 Jumalan lain rikkomisesta seuraa aina ran-
gaistus. Kymmenen käskyä on yhtä sitova ny-
kyäänkin kuin se oli ennen. Jokainen sen ase-
tus on voimassa. Jos poikkeamme yhdestäkään 
käskystä, on se puolinaista kuuliaisuutta Juma-
lalle, jolla ei ole mitään arvoa.
 Sapatin pyhittäminen tulee ratkaisevak-
si asetukseksi ajan lopussa. Se tulee koetinki-
veksi, kuka haluaa olla Jumalalle täysin kuuliai-
nen joka kohdassa. Jumala on selvästi sanonut: 
”Muista pyhittää sapatin päivä.” Hän on jyrkäs-
ti kieltänyt meitä tekemästä työtä sapatin päi-
vänä. Toivoisin jokaisen kiinnittävän huomiota 
tarkkaan sapatin pyhittämiseen.
 Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran maan 
päälle, maailma hylkäsi Jeesuksen, mutta hy-
väksyi Jumalan lain. Kun hän tulee toisen ker-
ran maan päälle, maailma ottaa vastaan Jee-
suksen, mutta hylkää Jumalan lain. Olkaamme 
niiden joukossa, jotka täyttävät molemmat eh-
dot.                                                                     

4. Neljänneksi Pyhän Hengen                        
ilmenemismuodoksi olen valinnut             

seurakuntayhteyden. 

Jumalalla on tarkoitus kansansa kautta ilmaista 
tahtonsa maailmalle. Hän haluaa erottaa hei-
dät maailmasta seurakunnaksi ja valmistaa hei-
dät näin vastaanottamaan hänen sanaansa. Ju-
mala valitsi Israelin kansan edustamaan häntä. 
Israelin kansa oli tottelematon ja hylkäsi Juma-

lan tien. Jumala joutui valitsemaan uuden kan-
san, johon kuului ihmisiä kaikista kansoista ja 
tätä kansaa hän nimitti seurakunnaksi. 
 Seurakunnan tehtävänä on ilmentää Juma-
lan hyvyyttä, armoa, oikeudenmukaisuutta ja 
rakkautta ja näin kertoa maailmalle Jumalan 
luonteesta. Kun Jumalan laki näkyy elämäs-
sämme ja teoissamme, maailma tulee tunnus-
tamaan, että Jumalan kansa on kaikkien mui-
den kansojen yläpuolella. Näin he haluavat liit-
tyä Jumalan kansaan ja sitä kautta taivaan kan-
salaisiksi. Seurakunnan tärkein tehtävä on siis 
johtaa ihmisiä pelastukseen.                                                         
 Jumalalla on kautta aikojen ollut maan 
päällä seurakunta ja tänäkin aikana Jumalalla 
on maan päällä seurakunta, joka korottaa Ju-
malan Karitsaa ja maahan poljettua Jumalan 
lakia. Profeetta Jesaja kertoo hyvin osuvasti 
tästä seurakunnasta, joka on noussut korjaa-
maan muurissa olevaa aukkoa ja rakentamaan 
jälleen ikivanhat rauniot, Jes. 58:12–14, VKR. 
Haluan lukea nämä jakeet, koska tämä kohta 
on mielestäni yksi vahvimpia tuntomerkkejä 
siitä, että seurakuntamme toiminta on ilmoi-
tettu Raamatussa. ”Sinun jälkeläisesi rakentavat 
jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuu
rit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi 
on oleva: ”halkeamain umpeenmuuraaja” ja ”teit
ten korjaaja maan asuttamiseksi.” 
  Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, 
niin ettet toimita omia asioitasi minun pyhäpäi
vänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran 
pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, 
niin ettet toimita omia toimiasi, et aja omia asioi
tasi etkä puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Her
rassa, ja minä kuljetan sinut maan kukkuloitten 
ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin 
perintöosaa. Sillä Herran suu on puhunut.”
 Mikä on tämä halkeama muurissa, josta vi-
hollinen pääsee sisälle? Se on sapatti Jumalan 
laissa, joka on korjattava eli palautettava oike-
alle paikalleen.  Adventtiseurakunnan tehtävä-
nä on korjata tämä muurin halkeama ja se tu-
lee tapahtumaan kolmen enkelin sanoman ju-
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listamisena kaikille kansoille. Tämä sanoma on 
kerrottu Ilmestyskirjan 14. luvussa juuri ennen 
Jeesuksen takaisintuloa ja se on tärkein tehtä-
vä, minkä Jumala on antanut seurakunnalle lo-
pun aikana. Tämän työn on tapahduttava rak-
kaudesta Jeesukseen ja rakkaudesta ihmissielu-
ja kohtaan.
 Kolmen enkelin sanoman julistaminen on 
tällä hetkellä jaloin tehtävä mitä ihmisille on 
annettu. Saakoon se meidät kaikki liikkeel-
le Jeesuksen jalanjäljissä. Tämän me voimme 
tehdä seurakunnassa ja siksi ymmärtäkäämme 
seurakuntayhteyden tärkeys. Olkoon se ensim-
mäisellä tilalla kaikissa toiminnoissamme.

5. Viidenneksi ja viimeiseksi                     
Pyhän Hengen ilmenemismuodoksi olen          

valinnut lähetystyön. 

Ennen taivaaseenastumistaan Jeesus antoi 
opetuslapsilleen ja samalla meille kaikille teh-
tävän: hän antoi meille lähetyskäskyn. Se on 
korkein kunnia ja suurin ilo, minkä Jumala voi 
ihmiselle antaa. Tämän rakkauden työn kautta 
me pääsemme yhä lähemmäs ja lähemmäs Ju-
malaa. Hän olisi voinut antaa tämän tehtävän 
enkelien suoritettavaksi tai olisi voinut toteut-
taa tahtonsa jollain muulla tavalla. Mutta suu-
ressa rakkaudessaan meitä kohtaan hän valitsi 
meidät työtovereikseen itselleen, Kristukselle 
ja enkeleille. Näin hän halusi antaa myös meil-
le ne valtavat siunaukset, mitkä epäitsekäs työ 
toisten hyväksi antaa.                                                                         
 Jeesus antoi meille esimerkin tällaisesta 
rakkauden työstä toimimalla täällä väsymät-
tömällä innolla ja uutteruudella kadotetun ih-
miskunnan pelastamiseksi. Se oli hänen täällä 
olonsa tärkein tehtävä. Kaikki muu oli vähem-
piarvoista.                                       
 Samoin nekin, jotka ovat tulleet osallisek-
si Kristuksen armosta ja rakkaudesta, haluavat 
seurata hänen esimerkkiään. He tahtovat tehdä 
kaikkensa lähimmäistensä puolesta. Näin toi-
mii Pyhällä Hengellä täytetty ihminen. Hän ei 
voi salata itsessään sitä, että on löytänyt Jee-

suksen. Hänen sydämessään syttyy halu kertoa 
pelastuksesta toisille. 
 Kun opetuslapsi Filippus löysi Jeesuksen, 
hän lähti oitis kertomaan siitä muille ja toi 
heidät Jeesuksen luokse. Filippuksessa ilme-
ni heti, kun hän vastaanotti Jeesuksen, sellaista 
rakkautta lähimmäisiään kohtaan, jota Jumala 
toivoo meissäkin olevan.                                                                          
 Kun ihminen työskentelee lähetystyössä, 
hän tuntee puutteellisuutensa, hän tuntee tar-
vitsevansa yhä enemmän Jumalaa ja yhä enem-
män tietoa jumalallisista asioista. Hän janoaa 
Jumalan vanhurskautta.                                                                   
 Kristillisessä elämässä pätevät samat lait 
kuin maallisessakin elämässä. Ihmisen on teh-
tävä työtä elääkseen. Jos ihminen ei käytä jo-
tain jäsentä, se ennen pitkää heikentyy ja riu-
tuu. Samoin kristillinen elämä vaatii jatkuvaa 
ponnistusta ja harjoitusta ja Jumala antaa sii-
hen tarvittavan voiman.                                                                       
 Lähetystyö on ikään kuin kaikkien muiden 
Pyhän Hengen antamien ilmenemismuotojen 
täyttymys. Lähetystyössä oleva ihminen tar-
vitsee paljon rukousta, paljon Jumalan sanan 
tutkimista. Hänen täytyy olla kuuliainen, jotta 
hän voi miellyttää Jumalaa. Hän tarvitsee seu-
rakuntayhteyttä rohkaisuna ja kannustuksena 
ja paljon esirukouksia. Pyhän Hengen täyttä-
mä ihmisen täytyy olla täysin riippuvainen Ju-
malasta ja täysin hänelle antautunut.                                                        
 Olen tässä yrittänyt analysoida niitä Pyhän 
Hengen antamia ominaisuuksia, joita oli noil-
la viidellä neitsyellä, jotka pääsivät häihin. Näi-
tä ominaisuuksia voitaisiin varmasti kuvailla 
muillakin tavoilla, mutta minun ajatuksissani 
nämä luettelemani Pyhän Hengen ilmenemis-
muodot ovat puhutelleet minua.                                                                       
 Kuten jo alussa mainitsin nuo kymme-
nen neitsyettä edustavat erityisesti niitä ihmi-
siä, jotka elävät tämän maan ehtooajassa. He 
kaikki väittävät olevansa kristittyjä ja he kaikki 
odottavat Jeesuksen takaisintuloa. Mutta viisi 
heistä tulee pettymään, heillä ei ole lampuis-
saan riittävästi Pyhän Hengen öljyä. Emme-
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hän halua olla noiden viiden ulkopuolelle jää-
vien joukossa.  Meidän on tehtävä kaikkem-
me, meidän on hankittava välttämättä riittä-
västi öljyä. Jumala antaa lupauksensa mukaan 
sitä, kun me   pyydämme sitä häneltä kaikesta 
sydämestämme. 
 Jos esimerkiksi lentokoneessa ei ole riittä-

västi polttoainetta, sen matka keskeytyy pak-
kolaskuun tai se putoaa ja tuhoutuu. Ainoa 
ehto perillepääsyyn on riittävä määrä poltto-
ainetta. Samoin on myös Pyhän Hengen öljyä 
oltava riittävästi, jotta pääsemme perille taivas-
ten valtakuntaan. 

Rukoilemme
Rakas Taivaallinen isämme. Kiitos, että olet ollut Pyhän Henkesi kautta tässä jumalanpalve-
luksessamme ja siunannut meitä runsailla sanasi antimilla. Anna sinun sanasi tulla meissä sy-
dämemme tärkeimmäksi asiaksi. Kiitos Herra myös siitä, että olet ilmoittanut sanassasi sinun 
takaisintulosi merkeistä ja ohjeista. Herra anna meille rohkeutta ja terveyttä ja ennen kaikkea 
Pyhän Hengen armolahjoja valmistautuessamme vastaanottamaan sinua kunnian Kuninkaana 
ja herrain Herrana.  Anna Herra meille myös rakkautta lähimmäisiämme kohtaan niin, että 
elämämme ja toimintamme tulisi heille pelastukseksi. Olkoon sielujen voittaminen tärkein 
tehtävämme sinua palvellessamme ja odottaessamme. Täytä meidät ennen kaikkea riittävällä 
määrällä Pyhän Hengen öljyä, jotta pääsemme sisälle hääaterialle. Kiitos Herra, että olet lä-
hettänyt meille hääkutsun ja valmistat meitä varten hääpuvun, jossa ei ole mitään tahraa. Tule 
Herra pian takaisin. Me odotamme sinua. Jeesuksen tähden. Aamen.                                                                                                                                       
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V uosi 2000 on enää vain vajaa kahden 
kuukauden päässä. Monet tiedemiehet 
uskovat, että me olemme tulleet ihmis-

kunnan historian loppuvaiheeseen. Tosin vuo-
si 2000 ei ole mikään tarkka rajapyykki, mutta 
uskomme, että tämä maailman histo rian lois-
tavin tapahtuma on pian lähellä. Viime aikoina 
on tapahtunut sellaisia aikain merkkejä, jotka 
kertovat Jeesuksen pikaisesta takaisin tulosta. 
 Siksi Jeesuksen esittämät vertaukset vii-
saista ja tyhmistä morsiusneidoista ja Kunin-
kaan Pojan häistä ovat mitä ajankohtaisimpia 
nyt Jeesuksen toista tulemusta odotellessa. 
 Katsomme näitä vertauksia, koska morsius-
neidoista on olemassa kaksi erilaista tulkin-  
taa koskien niiden tapahtuman ajankohtaa. 
 Sainkin tämän saarnan aiheen juuri tämän 
kahden erilaisen tulkinnan takia, koska minul-
lakin oli aikaisemmin vain käsitys toisesta tul-
kinnasta. 
 Luen tämä vertauksen. Matt. 25:1–13 ”Sil
loin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 
kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppun
sa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyh
mää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa 
mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat 
sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öl
jyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia al
koi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä 
kuului huuto: ’Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!’ 
Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat 
lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: 
Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppum
me sammuvat. Mutta viisaat vastasivat: ’Emme 
me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää osta
maan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa 
öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, me
nivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. 

Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja 
huusivat: ’Herra, Herra, avaa meille! Mutta hän 
vastasi: Totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa 
siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.”                                                                                                      
 Israelissa häät pidettiin monin paikoin il-
lalla. Häät alkoivat yleensä siten, että ylkämies 
lähti noutamaan morsiantaan ja tuomaan hä-
net kotiinsa. Kutsuvieraat liittyivät sitten soih-
tujen valossa morsiamen saattokulkueeseen, 
joka siirtyi hänen isänsä talosta sulhasen ta-
loon, missä oli valmistettu hääjuhla kutsuvie-
raille. Kun kaikki häävieraat olivat päässeet si-
sälle, ovet suljettiin ja hääjuhla alkoi.                               
 Vertauksessa huomio kiinnittyy pääasiassa 
häävieraisiin, kymmeneen neitsyeen. Viisaat ja 
tyhmät olivat muutoin samankaltaiset, mutta 
tyhmiltä puuttui astioista öljyä. 
 2. Piet. 1: 21 kertoo, että Raamatun profee-
tallinen sana on kuin pimeässä paikassa loista-
va lamppu ja että Raamatun profetiat ovat syn-
tyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Lamppu 
siis kuvaa Jumalan sanaa ja öljy on Pyhän Hen-
gen vertauskuva.
 Neitsyet odottivat ylkää saapuvaksi häihin, 
mutta hän viipyi ja kaikille tuli uni ja he nukah-
tivat. Keskiyöllä sitten kuului huuto, että ylkä 
tulee. Ylkämiehen tulo, joka tarkoittaa Jeesuk-
sen toista tulemista, tapahtui keskiyöllä - vuo-
rokauden pimeimpänä aikana. Me elämme nyt 
keskiyön aikaa.  Maailma elää yhä lisääntyväs-
sä pimeydessä. Pimeyden voimat ovat saaneet 
ihmiset pois valosta moninaisten vääryyksien, 
harhaoppien ja eksytyksien viidakkoon. Raa-
matun ennustuksien mukaan Jeesuksen tulo 
on lähellä, ehkä lähempänä, kuin kukaan meis-
tä aavistaakaan. On viimeinen tilaisuus huo-
lehtia siitä, että lampuissamme on öljyä riittä-
västi. Armon ovi suljetaan ennen Jeesuksen tu-
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loa. Sitä ennen on ratkaistu, kuka saa osallistua 
Karitsan häihin.
 Jeesuksen takaisintulo on siis sama kuin yl-
jän tulo häihin. Tyhmillä neitseillä kuvataan 
nimikristittyjä. Heillä on tietoisuus Jumalan 
sanasta eli on lamput, mutta heiltä puuttuu 
voima elää Jumalan sanan mukaan eli Pyhän 
Hengen öljy. He kyllä kunnioittavat totuut-
ta, levittävät sitä ja viihtyvät uskonnollisissa 
tilaisuuksissa, mutta eivät ole päästäneet Py-
hää Henkeä vaikuttamaan itsessään. He eivät 
ole omaksuneet Kristuksen luonnetta itseen-
sä. Mielestäni Paavali sanoo sen hyvin kirjoit-
taessaan Timoteukselle. 2. Tim. 3:1–5 ” Sinun 
on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat 
vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain it
seään ja rahaa – – He rakastavat enemmän nau
tintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurs
kaita mutta kieltävät uskon voiman.”
 Tyhmät neitsyet eivät ajoissa havainneet 
Pyhän Hengen vaikutuksen puutettaan, vaan 
vasta sitten kun jo oli myöhäistä. Tyhmil-
lä neitseillä kuvataan myös ihmisiä, joilla on 
väärä käsitys Jumalasta ja Jumalan sanan mer-
kityksestä. He ovat tulleet osalliseksi siitä pi-
meydestä, mihin maailma on joutunut väärän 
opetuksen takia. He uskovat olevansa Jumalan 
lapsia. Jeesus joutuu viimeisenä päivänä sano-
maan monille omasta mielestään kelvollisil-
le Jumalan lapsille kohtalokkaat sanat. Matt. 
7:21–23 ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, 
Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pää
see se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.  Monet 
sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Si
nun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimes
säsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun ni
messäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin 
he saavat minulta vastauksen: En tunne teitä. 
Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!”  
 Viisailla neitsyillä oli öljyä astioissa. Pyhän 
Hengen öljy on ominaisuus, joka on hankittava 
itse. Sitä ei voi kukaan antaa toiselle. Jokaisen 
on itse avattava ovi Pyhälle Hengelle. Totuu-
den teorian tunteminen ei riitä, vaan se on tul-

tava myös sydämen asiaksi. Ilman Pyhän Hen-
gen valistusta ihmiset eivät pysty erottamaan 
totuutta valheesta ja he lankeavat saatanan tai-
tavasti laatimiin kiusauksiin. 
 Viisaiden neitseiden öljy eli Pyhä Hen-
ki oli heihin vaikuttanut, että he olivat valmiit 
osallistumaan hääjuhlaan. Viisaat neitsyet ovat 
kulkeneet Jeesuksen jalanjäljissä. Jeesus on ol-
lut heidän esikuvansa kaikessa. He ovat tur-
vautuneet pelkästään Jumalan sanaan erilaisten 
harhaoppien viidakossa. Maailmankaik keuden 
suurin voima rakkaus on saanut jalansijaa hei-
dän elämässään. He ovat luonnostaan teh-
neet niitä rakkauden tekoja, joita Jeesus odot-
taa omiltaan. He ovat julistaneet evankeliumia, 
parantaneet sairaita, auttaneet vähempiosaisia 
ja tehneet kaikkea hyvää. He ovat toteuttaneet 
rakkauden kaksoiskäskyä: ”Rakasta Herraa, Ju
malaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mie
lestäsi sekä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseä
si.” 
 Pyhän Hengen kautta ihminen uudestisyn-
tyy ja hänessä alkaa kypsyä hedelmänä Juma-
lan luonteen kaltaisuus. Kristityn elämä todis-
taa enemmän kuin sanat. Sanotaan myös, että 
luonne on se ainoa, mitä voimme viedä taivaa-
seen. Mielestäni nämä luonteen ominaisuudet 
selviävät hyvin Jeesuksen sanoista viimeisellä 
tuomiolla. Matt. 25:35–40 ”Minun oli nälkä, ja 
te annoitte minulle ruokaa; Minun oli jano, ja te 
annoitte minulle juotavaa; Minä olin koditon, ja 
te otitte minut luoksenne; Minä olin alasti, ja te 
vaatetitte minut; Minä olin sairas, ja te kävit
te minua katsomassa; Minä olin vankilassa, ja te 
tulitte minun luokseni. ”Totisesti kaiken, minkä 
olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljis
täni, sen te olette tehneet minulle.”
 Jeesus vertasi tulemuksensa aikaa vedenpai-
sumuksen aikaan. Jumala joutui silloin tuhoa-
maan maailman vedellä sen pahuuden tähden. 
Jumala joutuu jälleen tuhoamaan maailman 
sen pahuuden tähden, mutta nyt se tapahtuu 
tulella. Kaikki Raamatun ennustukset ja maail-
man pahuus kertovat Jeesuksen pikaisesta tu-
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losta. Nyt ei ole mahdollista kertoa näistä mer-
keistä lähemmin, mutta ymmärretään, että se 
on hyvin lähellä. Jeesuksen toinen tuleminen 
tulee yllättämään maailman. Nyt jos koskaan 
näyttää olevan viimeinen tilaisuus täyttää astiat 
öljyllä, jotta pääsemme Karitsan häihin.                                                    
 Me emme saa jäädä odottamaan Jeesuk-
sen takaisintuloa niin, että vasta viime hetkellä 
hankkisimme öljyä astiaan. Saattaa käydä niin, 
että öljyä ei olisikaan saatavilla, niin kuin kävi 
tyhmille neitseille. Me emme tiedä elämämme 
pituutta. Tämä päivä saattaa ole viimeisem-
me. Siksi öljyn riittävyys on varmistettava heti. 
Eikä oikea vaikutin ole viime hetkellä hankit-
tu öljy, vaan halu palvella Jumalaa alusta läh-
tien. Seurakunnan yhteydessä tapahtuva Juma-
lan palveleminen antaa parhaimmat edellytyk-
set sille, että öljyä on riittävästi ja pääsemme 
viisaiden neitseiden joukkoon.
 Yljän tuloa häihin on sovellettu myös 
1800-luvun alussa tapahtuneeseen Jeesuksen 
tulon odotukseen. Ihmiset alkoivat silloin tut-
kia Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa ja erityi-
sesti Danielin kirjan 8. Ja 9. luvussa ennustet-
tua 2300 vuoden pituista ajanjaksoa. He pää-
tyivät laskelmiensa osalta kyllä oikeaan aikaan, 
mutta he ymmärsivät profetian tarkoittaman 
tapahtuman väärin.  Jeesusta odotettiin kevääl-
lä 1844, mutta hän ei tullutkaan. Aikalaskel-
mia tarkastettiin uudelleen ja todettiin, että oi-
kea aika olikin syksy 1844. Siksi yljän tulo vii-
pyi. Jeesus ei kuitenkaan tullut ja siksi monet 
luopuivat uskosta. Ainoastaan ne, joilla oli öl-
jyä astioissaan, alkoivat uudelleen tutkia pro-
fetiaa. He olivat varmoja profetian aikalaskel-
masta, mutta tapahtuman ymmärtämisessä oli 
ilmeisesti tehty virhe. He alkoivat tutkia pyhä-
kön salaisuutta Heprealaiskirjeen pohjalta. He 
löysivät Paavalin rohkaisun juuri tälle ajalle ja 
tapahtumalle. Se sopii myös meille odotelles-
samme Jeesuksen takaisintuloa. Hepr. 10:35–
39 ”Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se 
palkitaan kerran runsaasti.  Kestävyys on teil
le tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan 

tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän 
on luvannut. Onhan sanottu näin: Vähän aikaa 
vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on 
määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas 
palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luo
puu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka 
luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka us
kovat ja pelastavat sielunsa.” 
 Näille totuuden etsijöille selvisi, että Jeesus 
menikin taivaalliseen pyhäkköön ja alkoi tuo-
mion aika. Tämä oli heille vastaansanomaton 
todiste taivaallisen pyhäkön olemassaolosta, 
josta apostoli Johannes Ilmestyskirjassaan to-
disti nähneensä sen taivaassa. He olivat niitä 
viisaita neitsyitä. He pääsivät sisälle häätaloon, 
jossa sitten alkoi hääjuhla.
 Jeesuksen esittämällä Kuninkaan Pojan 
häävertauksella tarkoitetaan juuri tätä taivaassa 
tapahtuvaa hääjuhlaa, jossa jokaisen häävieraan 
hääpuku tarkastetaan. Tämä vertaus on esitetty 
Matt. 22: 1–14 ”Taivasten valtakuntaa voi ver
rata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. 
Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävie
raita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tul
la.  Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski 
heidän sanoa kutsutuille: ’Olen valmistanut ate
riani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki 
on valmiina. Tulkaa häihin!’  Mutta kutsun saa
neista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät 
muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, toiset 
taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksi
vät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kunin
gas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi 
murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sit
ten kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Kaikki on val
miina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät ol
leet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille 
ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte.’ Palveli
jat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasi
vat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi 
aterialle tulleista. ”Kun kuningas tuli sisään kat
somaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, 
jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ’Ystäväni, 
kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?’ 
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Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas 
sanoi palvelijoilleen: ’Sitokaa hänet käsistä ja ja
loista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään 
ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, 
mutta harvat valittuja.”
 Suomalaiset mäkihyppääjät ovat saavutta-
neet suuria voittoja kansainvälisissä kilpailuis-
sa. Tämän uuden V-tyylin tullessa käyttöön 
oli kiinnitettävä erityistä huomiota hyppääjän 
hyppyhaalariin, koska sen laatu vaikutti ratkai-
sevasti hyppyjen pituuteen. Jotta kaikille hyp-
pääjille saataisiin samanlaiset edellytykset, jou-
duttiin puuttumaan varusteisiin. Mäkihyppää-
jällä täytyy tämän vuoksi olla tarkalleen sään-
töjen mukainen hyppyhaalari tai muuten hä-
net suljetaan pois kilpailusta tai tulos hylätään. 
Osallistuminen kilpailuun siis edellyttää, että 
puku on etukäteen testattu ja hyväksytty. Myös 
Kuninkaan Pojan häissä on ensiarvoisen tärke-
ää, että jokaisella oli kuninkaan itsensä anta-
ma hääpuku yllään ja tämä puku on Jeesuksen 
vanhurskaus. 
 Raamatun aikoihin oli tapana, kun rikas 
mies järjesti juhlat, hän myös järjesti kutsutuil-
le vaatteet, koska monille oli vaikeata hank-
kia juhlan arvoista pukua. Näin Jeesuskin toi 
esiin tässä vertauksessa hääpuvun tärkeyden. 
Tämä vertaus kuvaa häätilaisuutta, jossa Jeesus 
saa omakseen morsiamensa, pyhän kaupungin, 
uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaas-
ta Jumalan tyköä. Ilm. 21:9, 10 ”Yksi niistä seit
semästä enkelistä, joilla oli seitsemässä maljassaan 
seitsemän viimeistä vitsausta, tuli luokseni ja pu
hui minulle. Hän sanoi: ”Tule, minä näytän si
nulle morsiamen, Karitsan vaimon.” Henki val
tasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkeal
le vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Je
rusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luo
ta.” 
 Hääjuhla on silloin, kun pelastetut ovat tai-
vaassa Karitsan hääaterialla. Matt. 8:11 ”Minä 
sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tu
lee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät 
aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin 

kanssa.” Ennen hääjuhlaa tapahtuu kuitenkin 
hääpuvun katselmus. Ilm. 7:13, 14 ”Yksi van
himmista kysyi minulta: ”Keitä nämä valkea
vaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet? Minä vas
tasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi minul
le: Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He 
ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karit
san veressä.”  On luonnollista, että tämä hää-
puvun katselmus tapahtuu ennen pelastettujen 
taivaaseen ottoa. Lukemassamme tekstissä esi-
tetäänkin selvästi, että tutkiva tuomio tapahtuu 
ennen häitä. Hääpuvun katselmus on siis jo al-
kanut ja on parastaikaa käynnissä. Me elämme 
tällä hetkellä täällä maan päällä sen vuoksi hy-
vin vakavaa aikaa.                                              
 Vertauksessa mainitut kutsutut eivät tah-
toneet tulla hääjuhlaan. Jumala valitsi Israelin 
kansan viemään evankeliumia eteenpäin. Valit-
tu kansa ei kuitenkaan suorittanut tehtävään-
sä. He surmasivat maailman Vapahtajan, niin 
kuin tiedämme ja niin kuin vertaus antaa ym-
märtää. Heille kuitenkin annettiin armonaikaa 
vielä kolme ja puoli vuotta Jeesuksen surmaa-
misen jälkeen. Apostolit ja opetuslapset saar-
nasivat tänä aikana voimallisesti evankeliu-
mia Israelissa. Israelille tarjottiin vielä pelas-
tusta ja anteeksiantoa Herran hylkäämisestä, 
mutta kansa oli kuitenkin ylpeä, koska se us-
koi yhä edelleen olevansa Jumalan omaisuus-
kansa. Tämä ylpeys johti siihen, että juutalaiset 
kansana hylkäsivät lopullisesti Jumalan armon 
kutsun ja monet opetuslapset joutuivat heidän 
toimestaan vankilaan ja muutamia surmat-
tiin. Historiasta tiedämme, kuinka Jerusalem 
temppeleineen hävitettiin Rooman sotajouk-
kojen toimesta 70 jKr. aivan niin kuin vertaus-
kin kertoo ja Jeesuskin oli ennustanut (Luuk. 
19:44). Tämän jälkeen Israel on saanut kokea 
kansana suurta vainoa, hajaannusta ja monia 
ahdistuksia.                            
 Tämän jälkeen kuningas käski palvelijoi-
taan menemään teille ja toreille ja kutsumaan 
häihin keitä vain tapasivat.  Kun Israelin kansa 
lopullisesti kansakuntana hylkäsi Kristuksen, 
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evankeliumia alettiin viedä pakanoille. Juma-
la valitsi omaisuuskansakseen toisen kansan, 
kristityt. Vertauksessaan viinitarhasta Jeesus 
ennusti tämän tapahtuman. Matt. 21:42, 43 
”Jeesus sanoi heille: Ettekö ole koskaan kirjoituk
sista lukeneet: Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, 
on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on 
ihmeellinen meidän silmissämme. Tämän takia 
minä sanon teille, että Jumalan valtakunta ote
taan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee 
sen hedelmiä.”
 Näin häähuone tuli täyteen vieraita. Kunin-
gas tarkasti, että oliko kaikilla hääpuku yllään. 
Tällä kuninkaan suorittamalla juhlavieraiden 
tarkastuksella kuvataan oikeudenkäyntiä, joka 
tapahtuu ennen pelastettujen taivaaseen ottoa. 
Kun Kristus tulee takaisin, on jokaisen ihmisen 
puku tarkastettu. Vain ne, joilla on Karitsan ve-
ressä pesty ja valkaistu hääpuku, ovat kelvolli-
set osallistumaan hääaterialle.                   
 Danielin kirja kertoo tarkemmin tuosta oi-
keudenkäynnistä. Tämä tapahtuu ihmisten ol-
lessa vielä maan päällä. Dan. 7:9, 10 ”Kun minä 
sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen, ja 
Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea 
kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin 
puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen 
liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta.  Hä
nen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhan
net ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat 
seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui 
istumaan, ja kirjat avattiin.” 
 Me olemme siellä edustettuina elämän kir-
jojemme kautta. Hääpuku kuvaa Karitsan ve-
ressä pestyä ja valkaistua luonnetta, joka lue-
taan meidän hyväksemme Kristuksen uhrin 
perusteella ilman omia ansioitamme. Se anne-
taan uskon kuuliaisuuden kautta kaikille, jot-
ka ottavat hänet vastaan omaksi henkilökoh-
taiseksi Vapahtajakseen ja joiden teot osoitta-
vat myös uskon aitouden. Tuomio tapahtuu siis 
myös tekojen kautta.   
 Varmasti eräs Raamatun lohduttomampia 
jakeita on vertauksessa mainittu jae 14, jossa 

sanotaan, että monet ovat kutsutut, mutta vain 
harvat valitut. Jotta voisimme olla varmoja sii-
tä, että Jumala myös valitsee meidät pelastettu-
jen joukkoon, niin miten sitten voimme saada 
hääpuvun eli Kristuksen vanhurskauden?  
 Hääpuvun saaminen edellyttää täydellistä 
antautumista Jeesukselle, joka saavutetaan us-
kon ja kuuliaisuuden kautta. Meidän uskom-
me ja kuuliaisuutemme on kuitenkin vajavais-
ta, mutta meillä täytyy olla tahto ja pyrkimys 
Jumalan mielen mukaiseen elämään. Silloin 
Jumala katsoo meitä Jeesuksen täytetyn uh-
rin kautta ja se juuri merkitsee pukeutumista 
Jeesuksen vanhurskauden vaippaan eli hääpu-
kuun, jossa ei ole mitään tahraa ja ryppyä. Se 
on pesty puhtaaksi Karitsan veressä.                
 Totuuden teorian tunteminen ja uskon-
tunnustus ei riitä takaamaan pelastusta. Meil-
tä vaaditaan, että luonteemme muuttuisi Jee-
suksen kaltaiseksi. Jeesuksen luonne ilme-
ni täydellisessä kuuliaisuudessa Jumalalle. Se 
on myös meidän ihanteemme ja päämääräm-
me. Jos me rakastamme Jeesusta, me haluam-
me luonnostamme ja iloiten täyttää hänen tah-
tonsa. Mitä enemmän ja kokosydämisemmin 
me olemme Jeesuksen seurassa, sitä enemmän 
me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Ju-
malan luonteen täydellinen ilmaus on annettu 
Jumalan laissa kymmenessä käskyssä, joka on 
annettu kirjaimelliseksi ohjeeksi myös meidän 
sydämiimme.
 Jeesuksen luonne on niin täydellinen, ett-
en omalla järjelläni pysty sitä täysin ymmär-
tämään ja kertomaan. Voin vain kuvitella, että 
se on taivaallista rakkautta äärimmilleen, joka 
ilmenee täydellisessä kuuliaisuudessa Jumalan 
laille. Mitä lähemmäksi Kristusta ihminen tu-
lee, sitä puutteellisemmaksi hän tuntee itsen-
sä. Mitä kauemmin ihminen on ollut uskos-
sa ja huomaa monesti miten vajavaista hänen 
elämänsä on, hän ei jaksaisi taistella, jos pelas-
tus riippuisi luonteen hyvyydestä. On luotetta-
va täysin Jeesuksen täytettyyn työhön, jolloin 
Jumalaa näkee luonteen Kristuksen luonteen 
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valossa. 0n pysyttävä Kristuksessa ja pyrittävä 
parhaan kykynsä mukaan noudattamaan Ju-
malan tahtoa. Kun Jumala näkee sinun tahtosi 
ja pyrkimyksesi, Hän kyllä vie perille Kristuk-
sen täytetyn työn perusteella.
 Ehkä on vielä hyvä tarkastella, millainen on 
ihminen, joka kyllä haluaa tulla häihin, mut-
ta jolla ei ole hääpukua yllään. Monet ihmiset 
haluavat pelastua, mutta he eivät ota selvää Ju-
malan sanasta, millainen on Jeesuksen antama 
hääpuku. He uskovat pelastuvansa Kristuksen 
kuoleman ansiosta, mutta kieltäytyvät noudat-
tamasta hänen tahtoaan. He kuvittelevat itse 
ymmärtävänsä Jumalan tahdon, mutta erehty-
vät omaksi kadotuksekseen. He yrittävät pe-
lastua omien tekojensa kautta. He hankkivat 
oman hääpuvun, joka ei kelpaa Jumalalle. Siksi 
on hyvin tärkeätä tutkia Jumalan sanasta, mikä 
on Jumalan antama hääpuku. Mielestäni Ilm. 
14:12 sanoo sen hyvin. ”Tässä kysytään pyhil
tä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan 
käskyjä ja uskovat Jeesukseen.”                                                                                                          
 Jeesus sanoo Ilm.  22:11 ”Katso minä tulen 
pian, ja minun palkkani on minun kanssani, an
taakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.”  Ju-
mala haluaa viedä työnsä päätökseen pian. Se 
tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee pian. Se tar-
koittaa myös sitä, että Jeesus päättää pian työn-
sä taivaallisessa pyhäkössä, jolloin myös sinun 
nimesi on käsitelty peruuttamattomasti joko 
iankaikkiseksi elämäksi tai kadotukseksi. Tu-
leeko hän sanomaan, että minun vereni on so-
vittanut sinun syntisi vai tuleeko hän surullise-
na kääntymään pois, koska olet hylännyt hänen 
armotarjouksensa. Sinun kohtalosi on silloin jo 
määrätty, oletko pelastettu vai kadotettu. Jee-
sus on kuollut myös sinun puolestasi. Jeesus ei 
voi pelastaa sinua ilman sinun suostumustasi. 
Eikä hän voi pelastaa ketään, joka on ollut ker-
ran halukas seuraamaan häntä, mutta on sitten 
luopunut siitä.                                                             
 Me emme voi siis itse päättää pelastukses-
tamme eikä mikään muukaan instanssi voi sitä 
ratkaista. Se päätetään vasta taivaallisessa tuo-

mioistuimessa, kun nimemme siellä käsitel-
lään. Siksi meidän on pelkästään turvaudut-
tava Jeesuksen ansioihin ja Jumalan lupauk-
siin. Meidän on taisteltava epäuskoamme vas-
taa. Luottamus Jumalaan on tärkeintä. On jul-
keutta tehdä päätöstä hänen puolestaan. Meil-
lä pitää olla sisäinen luottamus ja varmuus pe-
lastuksesta. Jeesus on tehnyt kaiken meidän 
pelastuksemme puolesta. Vain meidän kestä-
vyytemme loppuun asti varmistaa sen. On siis 
ennenaikaista ja vaarallista sanoa, että olem-
me pelastettu, ennen kuin asiamme on ratkais-
tu tuomiolla. Näin kuitenkin kuulee sanotta-
van. Siksi profetian henki varoittaa meitä käyt-
tämästä sanontaa olen pelastettu, ennen kuin 
Jeesus tulee ja saamme astua Jumalan kaupun-
kiin. 
 Tuomio on ollut käynnissä taivaallisessa py-
häkössä jo yli 150 vuotta. Me emme tiedä, tut-
kitaanko siellä jo täällä eläviä ihmisiä. Emme 
tiedä, onko jo sinun nimesi tutkittu vai tutki-
taanko sitä parastaikaa. Siksi meidän tulee tänä 
aikana olla valveilla enemmän kuin koskaan ai-
kaisemmin. Jeesus sanoi Mark. 13:33 ”Pitäkää 
varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin 
se aika tulee.” Ilm. 3:3 ”Ellet ole hereillä, minä 
tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aa
vista.” 
 Kun Jeesus saapuu läpi loistavan taivaan 
pasuunan soidessa ja Jumalan äänen kuuluessa, 
kun maa vavahtelee, haudat aukeavat, Jumalan 
omat nousevat kirkastetuissa ruumiissaan ja 
pilvivaunut ovat valmiina viemään meidät Jee-
suksen kanssa taivaalliseen kotiin, ethän halua 
jäädä tähän pimeään maailmaan, joka tulee tu-
houtumaan Jumalan kirkkaudesta. Sinun on 
tehtävä nyt kokosydäminen ratkaisu Jeesuksen 
puoleen. Sinun on turvauduttava yksinomaan 
hänen armoonsa ja lupauksiinsa. Se on sinun 
ainoa mahdollisuutesi. Anna elämäsi nyt ko-
konaan Herralle. Nyt on pelastuksen päivä. 
 Kehottaisin kaikkia pysymään ja toimi-
maan seurakunnassa sekä ennen kaikkea tut-
kimaan Jumalan sanaa ja toimimaan sen mu-
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kaan. Jumala on antanut meille rukousmah-
dollisuuden, jonka kautta voimme olla jokai-
nen häneen yhteydessä ja turvautua Häneen 
kaikissa tilanteissa. Minulle on tullut suurek-
si esikuvaksi patriarkka Jaakob, joka puutteel-
lisena ja syntisenä ihmisenä riippui Jumalas-
sa kiinni itsepintaisesti eikä hellittänyt, ennen 
kuin Jumala siunasi hänet. Näin meidänkin 
tulee lankeemuksien, puutteiden ja ahdistus-
ten keskellä turvautua yhä enemmän Kristuk-
sen armoon ja hänen täytettyyn työhönsä mei-
dän pelastuksemme hyväksi. Kun hellittämättä 
riipumme hänessä kiinni ja annamme hänel-
le vastuun pelastuksestamme, hän lupauksensa 
mukaan vie meidät perille. Tämä on sitä täy-
dellistä antautumista Jumalalle ilman omia an-
sioitamme.    
 Ystävät! Toivon, että jokainen teistä on ym-
märtänyt hääpuvun katselmuksen eli tuomi-
on ajan vakavuuden ja Yljän tulon eli Jeesuk-
sen takaisintulon läheisyyden. Nyt on korkein 
aika ja mahdollisesti viimeiset tilaisuudet teh-
dä omakohtainen ratkaisu Jeesuksen puoleen. 
Kohta kuuluu huuto: ”Katso, Ylkä tulee!” Ys-
täväni, onko sinulla riittävästi öljyä astiassa? 
Jos ei ole, niin käy äkkiä ostamassa. Vielä ovat 
kaupat auki. Vielä on mahdollisuus saada sitä, 
mutta pidä kiirettä. 
 Ajattelepa mitä tapahtuisi, jos esimerkiksi 
lentokoneessa ei olisi riittävästi polttoainetta. 
Sen matka keskeytyy pakkolaskuun tai se pu-
toaa ja tuhoutuu. Ainoa ehto perillepääsyyn on 
riittävä määrä polttoainetta. Samoin on myös 
Pyhän Hengen öljyä oltava riittävästi, jotta 
pääsemme perille taivasten valtakuntaan. Mis-
tä sitten tiedämme, onko meillä itse kullakin 
riittävästi Pyhän Hengen öljyä astioissamme. 
Olen tähän päätteeksi valinnut mielestäni seu-
raavat viisi Pyhän Hengen ilmenemismuotoa, 
joilla voimme tutkia itseämme.  
 1. Pyhän Hengen ensimmäiseksi ilmene-
mismuodoksi olen valinnut rukouksen. Ru-
kous on sydämen avaamista Jumalalle. Se lä-
hentää meidät Jumalan puoleen. Rukous ei siis 

vedä Jumalaa meidän puoleemme vaan se vie 
meidät Jumalan luo. Rukous tekee meidät vas-
taanottaviksi, niin että Jumala pääsee vaikutta-
maan meissä Pyhän Henkensä kautta.
 2. Toiseksi Pyhän Hengen ilmenemis-
muodoksi olen valinnut Jumalan sanan tut-
kimisen. Jumala puhuu meille sanansa kaut-
ta. Hän kertoo meille luonteestaan ja tah-
dostaan ihmistä kohtaan sekä suuresta lunas-
tustyöstään. Jumalan sana kertoo meille Ju-
malan rakkaudesta ihmistä kohtaan ja näin 
luottamuksemme häneen voimistuu ja joh-
taa meidät pelastukseen. Jumalan sana ker-
too ennen kaikkea Vapahtajasta ristin valos-
sa. Mitä enemmän me Jeesusta tutkimme, sitä 
enemmän me muutumme hänen kaltaisek-
seen.                                                                                                                                             
 3. Kolmanneksi Pyhän Hengen ilmenemis-
muodoksi olen valinnut kuuliaisuuden Juma-
lan tahdolle. Hebr. 11:1 ”Usko on luja luottamus 
siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mu
kaan, mikä ei näy.”  Usko siis johtaa kuuliai-
suuteen ja kuuliaisuus Jumalan käskyille on ai-
noa tie, jolla voimme miellyttää Jumalaa. Hän 
on antava meille palkan siitä, emmekä siksi saa 
antaa minkään maallisen esteen horjuttaa kuu-
liaisuuttamme.
 4. Neljänneksi Pyhän Hengen ilmenemis-
muodoksi olen valinnut seurakuntayhteyden. 
Jumalalla on tarkoitus kansansa kautta ilmais-
ta tahtonsa maailmalle. Hän haluaa erottaa 
heidät maailmasta seurakunnaksi ja valmistaa 
heidät näin vastaanottamaan hänen sanaansa. 
Seurakunnan tehtävänä on ilmentää Jumalan 
hyvyyttä, armoa, oikeudenmukaisuutta ja rak-
kautta ja näin kertoa maailmalle Jumalan luon-
teesta. Kun Jumalan laki näkyy elämässämme 
ja teoissamme, maailma tulee tunnustamaan, 
että Jumalan kansa on kaikkien muiden kanso-
jen yläpuolella. Näin he haluavat liittyä Juma-
lan kansaan ja sitä kautta taivaan kansalaisiksi. 
Seurakunnan tärkein tehtävä on siis johtaa ih-
misiä pelastukseen.
 5. Viidenneksi ja viimeiseksi Pyhän Hen-
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gen ilmenemismuodoksi olen valinnut lähe-
tystyön. Ennen taivaaseenastumistaan Jeesus 
antoi opetuslapsilleen ja samalla meille kaikil-
le tehtävän: hän antoi meille lähetyskäskyn. Se 
on korkein kunnia ja suurin ilo, minkä Juma-
la voi ihmiselle antaa. Tämän rakkauden työn 
kautta me pääsemme yhä lähemmäs ja lähem-
mäs Jumalaa. Jumala olisi voinut antaa tämän 
tehtävän enkelien suoritettavaksi tai olisi voi-
nut toteuttaa tahtonsa jollain muulla taval-
la. Mutta suuressa rakkaudessaan meitä koh-

taan hän valitsi meidät työtovereikseen itsel-
leen, Kristukselle ja enkeleille. Näin hän halusi 
antaa myös meille ne valtavat siunaukset, mit-
kä epäitsekäs työ toisten hyväksi antaa. Jeesus 
antoi meille esimerkin tällaisesta rakkauden 
työstä toimimalla täällä väsymättömällä innol-
la ja uutteruudella kadotetun ihmiskunnan pe-
lastamiseksi. Se oli hänen täällä olonsa tärkein 
tehtävä. Kaikki muu oli vähempiarvoista. Näin 
meidänkin tulee kulkea Jeesuksen jalanjäljissä. 

Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Me haluamme kiittää sinua siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, 
mitä sinä olet osoittanut kansaasi kohtaan antamalla Poikasi Jeesuksen Kristuksen syntiem-
me sovitukseksi. Me haluamme kiittää sinua rukouksen mahdollisuudesta ja voimasta, sinun 
sanasi Raamatun valosta, kuuliaisuuden siunauksista, seurakuntayhteyden tärkeydestä ja lähe-
tystyön etuoikeudesta. Herra me pyydämme, että sinä antaisit meille riittävän määrän astioi-
himme Pyhän Hengen öljyä ja sinun vanhurskautesi hääpuvun, jotta pääsisimme ja olisimme 
kelvolliset Karitsan häihin. Anna anteeksi syntimme ja varusta meidät uskon kullalla, valkeil-
la vaatteilla ja silmävoiteella ymmärtääksemme Jumalan sanaa ja nähdäksemme todellisen ti-
lamme. Kiitos myös siitä, että et halua jättää pimeyteen ketään, joka haluaa noudattaa sinun 
tahtoasi parhaan kykynsä mukaan Jumalan voimassa ja armossa. Siunaa meitä jokaista täällä 
rakkauden ja totuuden siteillä niin, että voisimme johtaa mahdollisimman monia Jeesuksen 
luo. Vie myös meidät jokainen perille läheistemme kanssa taivaan valtakuntaan palvelemaan ja 
kiittämään sinua. Tule Herra pian takaisin! Me odotamme sinua koko luomakunnan tähden. 
Jeesuksen nimessä. Aamen.
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7. Palkka armosta       

Ihmisen on vaikeata vastaanottaa ilmaista 
lahjaa vaan hän haluaa ansaita sen jollakin 
tavalla. Tällainen ominaisuus johtaa omil-

la töillä ansaittavaan Jumalan vanhurskauteen. 
Näin oli käynyt juutalaisillekin. He olivat mil-
tei kadottaneet käsityksensä Jumalan lahjak-
si saatavasta, ansaitsemattomasta armosta. He 
toivoivat saavansa vanhurskasten palkan omilla 
töillään. Tämä tuli yleiseksi käsitykseksi, koska 
rabbiinit eli Israelin opettajat opettivat kansaa 
tällä tavalla. Jopa opetuslapsillakin oli epäsel-
vyyttä tästä asiasta ja siksi Jeesus halusi verta-
uksillaan oikaista heitä.                                                                                    
 Rikkautta pidettiin aivan erityisen suure-
na ansiona jopa Jumalan edessä. Rikasta pidet-
tiin Jumalan suosiossa olevana etuoikeutettu-
na Hänen suosioonsa. Miten Jeesus kuitenkin 
suhtautui rikkaaseen nuoreen hallitusmieheen? 
Juutalaisille oli tosiaan muodostunut sellainen 
virheellinen käsitys, että rikkaus oli osoitukse-
na Jumalan suosiosta. Sen tähden he uskoivat, 
että rikas ihminen on taivaskelpoinen ja köyhä 
päinvastoin. 
 Jeesus osoitti tämän käsityksen vääräksi 
keskustellessaan rikkaan nuorukaisen kanssa. 
Hän toi esiin sen, että miehellä oli yksi epä-
jumala, joka oli esteenä taivaskelpoisuudel-
le. Hän oli sydämeltään itserakas. Hän valitsi 
mieluummin rikkautensa kuin Jeesuksen. 
 Monet ovat vedonneet tähän kertomukseen 
sanoessaan minulle, että turha sinun on seurata 
Jeesusta, koska et ole noudattanut tätä käskyä. 
Olen vastannut, että tämä käsky esitettiin ai-
noastaan tälle rikkaalle miehelle, koska Jeesus 
näki hänet muilta osin soveliaaksi apostolien 
joukkoon. Missään muualla Raamatussa ei ole 
annettu vastaavaa käskyä kenellekään muulle.
 Opetuslapsilla oli myös samanlainen käsi-
tys. Heitä oli opetettu pitämään rikkaita tai-

vaan suosikkeina. Siksi Jeesus nuorukaisen 
poistuttua keskusteli tästä asiasta opetuslasten 
kanssa. Jokaiselle lienee tuttu Jeesuksen sanat 
opetuslapsille. ”Helpompi on kamelin käydä neu
lansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan val
takuntaan”. Opetuslapset huomasivat, että va-
roitus koski myös heitä. Jeesuksen sanat paljas-
tivat heille, että hekin kaipasivat valtaa ja rik-
kautta. Rikkaus on todella esteenä taivaskel-
poisuudelle, ellei sydän ole kokonaisuudessaan 
altis Jumalalle. Rikkaus ei siis ole ehdottomana 
esteenä taivaskelpoisuudelle. Taivas on avoin-
na yhtä hyvin rikkaille kuin köyhillekin. Tai-
vaskelpoisuus saadaan vain Kristuksen ansait-
semattomasta armosta. Jeesuksen sanoissa sana 
neulansilmä on ongelmallinen. Ymmärretään, 
että sillä voidaan tarkoittaa Jerusalemin muu-
rissa olevaa porttia, josta kamelin oli kumar-
ruttava päästäkseen sen läpi.
 Jeesus todella halusi opettaa, että rikkaus tai 
asema eivät sinänsä riitä ja ole edellytys Juma-
lan suosioon pääsemiseksi. Tätä totuutta sel-
vittääkseen Jeesus kertoi vertauksen isännästä, 
joka palkkasi päivän mittaan miehiä työhön. 
Tämä Jeesuksen vertaus on yksi kauneimmis-
ta ja puhuttelevimmista vertauksista Jumalan 
rakkaudesta, armosta ja tasapuolisuudesta. 
 Silloin oli tapana, että työhaluiset seisoske-
livat torilla ja odottelivat mahdollisia työnanta-
jia. Oli siis tärkeätä mennä torille heti aamulla 
saadakseen riittävän palkan. Näin isäntä palk-
kasikin miehiä heti aamulla, sitten kolmannel-
la tunnilla, sitten kuudennella tunnilla, sitten 
yhdeksännellä tunnilla ja viimein yhdennellä-
toista tunnilla. Ensimmäiset tekivät siis työtä 
kaksitoista tuntia ja viimeiset yhden tunnin ja 
muut siltä väliltä.
 Työt loppuivat kuitenkin kaikilta samaan 
aikaan illalla. Isäntä päätti maksaa kaikille sa-
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man päiväpalkan, olivatpa he sitten tulleet töi-
hin aamuvarhaisesta tai aivan viime hetkellä. 
 Maailman liiketoimissa palkka maksetaan 
työsuoritusten perusteella. Koska tässä ver-
tauksessa kuvataan Jumalan suhtautumista 
palvelijoihinsa, maksetaan palkka jumalallisel-
la periaatteella ilman omia ansioitamme. Palk-
ka tulee Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn 
perusteella ilmaisena lahjana, olimmepa sitten 
toimineet Herran viinitarhassa enemmän tai 
vähemmän aikaa. 
 Varmasti ne, jotka ovat kokeneet Jumalan 
armon aivan elämänsä jälkipuoliskolla tai jopa 
aivan viime hetkellä, tuntevat suurta rakkautta 
Jumalaan ja olisivat valmiit palvelemaan hän-
tä aivan yhtä paljon kuin sellaiset, jotka ovat 
olleet lapsuudestaan asti Herran palveluksessa. 
Tämä on suurta Jumalan rakkautta, armoa ja 
tasapuolisuutta erilaisista lähtökohdista tulleil-
le Jumalan lapsille. 
 Miten asiaan suhtautuivat ne miehet, jot-
ka olivat tulleet työhön jo varhain aamulla? He 
suhtautuivat aivan samalla tavalla kuin tuhlaa-
japoikavertauksessa mainittu vanhempi veli. 
He olivat vain omaa etuaan ajattelevia, itserak-
kaita ja kateellisia palvelijoita, jotka halusivat 
palvella isäntäänsä palkan tähden. Tämä omi-
naisuus ilmeni erityisesti juutalaisissa, jotka pi-
tivät itseään Jumalan valittuna kansana ja hal-
veksivat näin pakanoita. Myös opetuslapsilla 
oli suuri vaara mennä tähän samaan syntiin ja 
siksi Jeesus opetti ja varoitti heitä tästä asiasta. 
 Tämä sama synti on ajankohtainen myös 
meidän aikanamme. Sen tähden palvelkaamme 
ja rakastakaamme ja iloitkaamme siitä palkasta, 
mikä annetaan samansuuruisena ja ilmaisena 
lahjana olimmepa sitten työskennelleet Herran 
palveluksessa millaisen ajan tahansa.
 Tässä vertauksessa puhutaan hengellisistä 
asioista ja hengellisestä työstä ja myös kaikesta 
palveluksesta, jota me teemme uskovina. Juma-
la ei maksa meille siitä, miten paljon olemme 
tehneet työtä Hänen palveluksessaan, vaan sii-
tä, että millaisella sydämellä olemme antautu-

neet työhön. Näin me olemme lahjojemme pe-
rusteella samalla lähtöviivalla. Siksi ei kukaan 
saa ajatella, että minusta ei ole mihinkään. 
Kaikki työ on Jumalalle yhtä arvokasta, kun 
se tapahtuu sydämen tasolla. Jumala arvostaa 
meissä halukkuuttamme, uskollisuuttamme ja 
antautumistamme. Tässä ilmenee juuri maail-
mankaikkeuden suurin voima ja se on rakkaus 
Jumalaan ja lähimmäisiin. 
 Jumala etsii meistä epäitsekästä ja puhdas-
sydämistä palveluhenkeä. Jeesus opetti ja saar-
nasi evankeliumia sekä paransi sairaita. Hän 
toimi kokosydämisesti ja kokoaikaisesti lähim-
mäistensä hyväksi. Hän antoi meille esimerkin 
jumalallisesta ja pyyteettömästä rakkaudesta, 
jota mekin olemme velvolliset noudattamaan. 
Hän jopa työskenteli ennen jumalallista teh-
täväänsä puuseppänä. Varmasti Hän teki tuota 
työtä sydämensä antaumuksella. 
 Siksi meidänkin pitää suhtautua kaikkeen 
Jumalan tahdon mukaiseen työhön, ikään kuin 
tekisimme sen Jumalalle. Lapsiaan Jumalal-
le kasvattava perheenäiti tekee yhtä arvokasta 
työtä kuin vaaroja ja kuolemaa uhmaava ja sie-
luja voittava lähetyssaarnaaja, kun hän antau-
tuu siihen sydämen rakkaudella. 
 Jeesus sanoi, että monet tulevat viimeisek-
si ja monet viimeiset ensimmäisiksi. Mitä hän 
tarkoitti? Maailma ja jopa uskovat näkevät ih-
misen eri tavalla kuin Jumala. Jumala näkee 
sydämen. Kun esim. profeetta Samuel Her-
ran käskystä valitsi Israelin tulevan kuninkaan 
Saulin seuraajaksi Iisain seitsemästä pojasta, 
vasta viimeinen ja nuorin heistä kelpasi Her-
ralle. Kuningas Daavid osoittautuikin sitten 
Jumalan mielen mukaiseksi hallitsijaksi, josta 
polveutui tuleva Vapahtaja. 
 Heikoin ja vähäisinkin Jumalan palveli-
ja voi saada sen, mitä suurin ja viisainkaan ei 
pysty ansaitsemaan. Vain Jumala näkee todel-
lisen luonteemme. Varmasti taivaassa tulemme 
hämmästymään, kun tulemme näkemään, ket-
kä ovat päässeet taivaan porttien sisäpuolelle ja 
ketkä ovat jääneet ulkopuolelle.         
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 Millä mielellä sinä palvelet Jumalaa ja lä-
himmäisiäsi? Palveletko Jumalaa ja lähimmäi-
siä parhaan kykysi mukaan Jumalan tahdon 
mukaisesti? Tämä palveluhalu tulee Jumalalta, 
sillä Herra on sanassaan luvannut, että hän saa 
aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette 
niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Olet-
ko sinä antanut itsesi kokonaan Herran käyt-
töön ja onko työnantajasi seurakunta, jossa voit 
toimia jopa eläkepäivinäsi elämäsi loppuun 
asti?       
 Kun olemme tulleet uskoon ja saaneet syn-
timme anteeksi, alkaa todellinen taistelumme 
syntiä vastaan. Paavali sanoo siitä näin Hepr. 
12:4 ”Vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan 
vertanne taistelussa syntiä vastaan”. Jumala on 
kuitenkin armollinen meitä ihmisiä kohtaan. 
Hän tuntee heikkoutemme ja on valmis autta-
maan meitä taistelussamme. 
 Kerron erään kokemukseni, joka tapahtui 
noin 15 vuotta sitten uskossa ollessani. Lan-
kesin pahaan syntiin, itkin ja pyysin anteek-
si. Sama toistui useita kertoja vastustuksesta-
ni ja pyrkimyksistäni huolimatta. Olin epä-
toivoissani. Eräs läheinen ystäväni kertoi mi-
nulle silloin, että hänelle oli ilmestynyt koto-
na ollessaan olento, ilmeisesti enkeli, joka sa-
noi, että Seppo on suurissa vaikeuksissa. Ym-
märsin heti, mistä on kysymys. Ryhdyin heti 
radikaalisiin toimenpiteisiin asian korjaami-
seksi. Noudatin Raamatun ohjetta. Pääsin va-
paaksi tuosta kiusauksesta. Kiitän Herraa sii-
tä, että olen edelleen uskossa ja seurakunnan 
yhteydessä. Jumalan sanan mukaan olen saanut 
syntini anteeksi. Jumala on armollinen ja ym-
märtää heikkoutemme. Minua on tässä asiassa 
rohkaissut suuresti Sanalaskujen 24:16. ”Vaik
ka hurskas seitsemästi kaatuisi, hän nousee jäl
leen, mutta jumalaton sortuu onnettomuuteensa.” 
Näin tapahtui kohdallani. Kiitos Herralle! 
 Synnin seuraukset tulevat ymmärtääkse-
ni kuitenkin näkymään elämässämme. Adam 
ja Eeva saivat katuessaan syntinsä anteeksi, 
mutta he ja koko ihmiskunta joutui kärsimään 

kuoleman. Jaakob Pettäjä katui vilpittömäs-
ti ahdistuksessaan syntejään ja jättäytyi koko-
naan hänen armonsa varaan. Hän taisteli Ju-
malan kanssa, kunnes sai voiton. Hän oli op-
pinut, että Jumala on armollinen. Daavid sai 
raskaan syntinsä anteeksi, mutta joutui käy-
mään paljon sotia. Hänen ja hänen sukunsa 
kärsimät rangaistukset todistavat, että Jumala 
inhoaa syntiä. Paavali syntisistä suurin joutui 
kärsimään paljon evankeliumin vuoksi. Nämä 
Jumalan miesten kokemukset ovat varoittavina 
esimerkkeinä meille synnin seurauksista, mutta 
ne kertovat myös armollisesta Jumalasta.  Joten 
älkäämme lannistuko syntiinlankeemustemme 
tapahtuessa, vaan riippukaamme sitä enem-
män Herrassa kiinni.
 Kerron vielä kokemukseni, joka on opetta-
nut minua riippumaan Jumalan armossa, sat-
tuipa minulle mitä tahansa. Olin silloin noin 
10-vuotias. Siihen aikaan oli osa raitiovaunuis-
ta kesäisin päätyjen osalta avonaisia ilman sivu-
ovia. Ruuhka-aikoina, kun vaunut olivat täyn-
nä, matkustajat eivät kaikki mahtuneet sisälle 
vaan roikkuivat oviaukoissa pitäen kiinni kä-
sipylväistä ja jalat olivat porrasaskelmilla. Jou-
duin sitten poikasena tällaiseen tilanteeseen. 
Raitiovaunu lähti huristamaan kovaa vauhtia 
alamäkeä pitkin Snellmanin katua Kruunun-
haassa. Jostain syystä jalkani irtosivat porra-
saskelmilta ja jäin riippumaan käsieni varaan 
ja jalkani laahasivat pitkin katukivitystä. Muis-
tan selvästi, että aioin irrottaa käteni, koska en 
jaksanut enää pitää kiinni pylväistä. En osan-
nut ajatella silloin mahdollisia seurauksia. En 
kuitenkaan irrottanut otettani, jokin ihmeelli-
nen voima piti käsiäni pylväissä. Viimein saa-
tiin sana kuljettajalle ja raitiovaunu pysähtyi ja 
pääsin ylös vaunuun.  Tapaus on tullut mielee-
ni monesti. Miten olisi käynyt, jos otteeni oli-
si irronnut. Olisinko jäänyt vaunun alle tai oli-
sinko lyönyt pääni katuun tai muuten ruhjou-
tunut. Jälkeenpäin olen itsekseni ajatellut, että 
varmaan enkeli piti kiinni käsistäni, etten pääs-
syt putoamaan. Ihmeelliseltä vain tuntui, että 
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käteni pysyivät kiinni ja selvisin pelkällä säi-
kähdyksellä. Samoin Jumala pitää meistä kiin-
ni uskon tiellä, kun riipumme hänessä kiinni 
kaikin voimin. Jo uskoon tullessani omaksuin 
Raamatusta mielijakeekseni 5. Moos. 30:20 ja 
olen turvautunut siihen joka hetki. Tämä jae 
kuuluu seuraavasti: ”Rakasta Herraa, sinun Ju
malaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä 
kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, 
ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra 
sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobil
le vannotulla valalla on luvannut heille antaa.” 
Toinen samanlainen jae on 5. Moos. 13:4 ”Seu
ratkaa Herraa teidän Jumalaanne, häntä pelät
kää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, 
häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa.” Ja 
vielä kolmas jae Ps. 91:14 ”Koska hän riippuu 
minussa kiinni, niin minä hänet pelastan, minä 
suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.”     
 Me lankeamme usein ja häpeämme omaa 
kehnoa vaellustamme. Jos emme tuntisi Juma-
laa ja hänen sanaansa, joka on meidän parhaak-
semme, me varmaan irrottaisimme otteemme 
hänestä. Vaikka irrottaisimmekin, on Jumala 
armollinen, hyvä ja anteeksiantava. Hän tekee 
kaikkensa meidän hyväksemme. Jumala pitää 
meistä kiinni tukevalla otteella, kun vain ha-
luamme riippua hänessä kaikesta sydämestäm-
me, emmekä hellitä.                                                                                              
 Muistanette Jaakobin painiskelun enkelin 
kanssa Jabbok-joen rannalla. Jaakob oli suu-
ressa ahdistuksessa syntiensä takia vuoristo-
seudulla, missä rosvot ja villipedot ahdistivat 
häntä. Jaakob joutui taisteluun olennon kanssa, 
jota hän luuli viholliseksi. Kerrotaan, että pai-
niskelu jatkui miltei päivänkoittoon asti. Vii-

mein Jaakob tajusi, että hän paini taivaallisen 
olennon kanssa. Kun tämä selvisi Jaakobil-
le, hän ei päästänyt otettaan irti. Enkeli koit-
ti irrottautua, mutta Jaakob ei hellittänyt. Hän 
tajusi syntisyytensä ja hänen oli saatava var-
muus siitä, että hän oli saanut syntinsä anteek-
si. Jaakob vastasi enkelille: ”En päästä sinua, el
let siunaa minua.”                                                                                          
 Jaakob antoi meille malliesimerkin siitä, 
miten syntisen ihmisen on turvauduttava Ju-
malaan. Näin Jaakob voitti nöyryydellään, ka-
tumuksellaan ja sinnikkyydellään Taivaan Ma-
jesteetin ja sai siunauksen ja varmuuden syn-
tiensä anteeksiannosta. Tästä Jaakobin hellit-
tämättömästä taistelusta ovat Jumalan lapset 
saaneet kautta aikojen rohkeutta ja sitkeyt-
tä taistelussa syntiä vastaan. Se opettaa meil-
le voimakkaasti aitoa katumusta ja kääntymis-
tä Jumalan puoleen sekä uskoa ja luottamusta 
Jumalan armoon ja lupauksiin.                                                                                                   
 Me emme saa hellittää, vaikka taistelu tun-
tuisi toivottomalta. Meidän on vedottava Ju-
malan lupauksiin. Jumala rakastaa jokaista luo-
maansa ihmistä, joka syntinsä tunnustaen tur-
vautuu häneen, joka on rajaton rakkaus. Eri-
tyisesti hän rakastaa sellaisia ihmisiä, joilla on 
luonteen heikkouksia ja puutteita. Jumala vie 
perille heikoimmankin ihmisen, joka häneen 
luottaa ja häneltä turvaa etsii. Jokainen Ju-
malan lapsi joutuu jossain elämänsä vaihees-
sa taistelemaan Jaakobin taistelun. Näin aina-
kin itse uskon. Tämä kaikki tapahtuu Jumalan 
sallimuksesta meidän parhaaksemme. Hän on 
meidän Isämme, joka rakastaa meitä suunnat-
tomalla rakkaudella. Hän on täynnä anteeksi-
antoa ja armoa. 

Rukoilemme
Raamattu osoittaa, että kukaan meistä ei pelastu hyviä tekoja tekemällä. Kymmentä käskyä, 
rakkauden lakia emme pysty täyttämään omassa voimassamme. Tarvitsemme joka päivä yh-
teyttä sinuun Jeesus ja veresi sovitusta. Kiitos, että annat anteeksi teot, sanat ja ajatukset, jotka 
eivät ole sanasi mukaisia. Kiitos ansiottomasta armostasi nyt ja palkan maksun päivänä. Kiitos, 
että armosi pysyy ikuisesti. Aamen.
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Matt. 5:14–16 ”Te olette maailman valo. 
Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on 
ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se 

sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjal
kaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa ole
ville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisil
le, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylis
täisivät Isäänne, joka on taivaissa.”
 Valo on välttämätöntä elolliselle organis-
mille. Ilman valoa ei olisi minkäänlaista elä-
mää. Kun Jumala loi maailman, hänen ensim-
mäinen luomistekonsa oli juuri valo. Jumala 
jätti kuitenkin valon ja pimeyden vuorovaiku-
tuksen maailmaan. Ihmiset ovat sitten keksi-
neet erilaisia valonlähteitä korvaamaan pi-
meyden vaikutusta aina valaisevan tulen käy-
töstä sähkövaloon asti. Valoa ja sen ominai-
suuksia käytetään kaikenlaisissa teknillisissä 
tuotteissa.  Majakka ohjaa laivoja löytämään 
sataman. Valopatruunoita käytetään sota- ja 
pelastustarkoituksissa. Valohoitoa käytetään 
auringon korvikkeena. Valokuvaus perustuu 
valon ominaisuuksiin. Pari päivää sitten totesin 
hammaslääkärissä, että määrätyn aallonpituis-
ta valoa käytetään paikan kovettamiseen. Valon 
käyttöä voisi jatkaa, vaikka kuinka pitkälle, niin 
tärkeä on sen osuus nykyisin ihmisen jokapäi-
väisessä elämässä. Jeesus vertasikin juuri valon 
ja pimeyden vuorovaikutusta hyvän ja pahan 
väliseen taisteluun maailmassa.
 Valosta tulee mieleeni eräs kokemus. Olin 
vaimoni kanssa viime syksynä Tallinnassa. Me-
nimme illalla pimeässä tapaamaan erästä tut-
tua, joka asui laitakaupungilla, jossa ei ollut ka-
tuvaloja. Olin itse käynyt siellä päivällä, mutta 
vaimolleni tämä oli ensimmäinen kerta. Täy-
tyy myöntää, että olimme hiukan peloissamme 
kulkiessamme pimeitä katuja ja en heti löytä-
nyt oikeaa osoitetta. Vaimoni hiukan hätään-

tyi, kun oli niin paljon puhuttu Tallinnan ri-
kollisuudesta. Olimmehan kokeneet vuotta 
aikaisemmin ryöstön Johannesburgissa ja se 
oli vielä elävästi muistissamme. Kokemukseni 
osoitti, kuinka tärkeätä on kulkea valossa. 
 Kun Jeesus on meidän valomme, silloin 
emme pelkää ja eksy hengellisessä merkityk-
sessä. Silloin me hänen lapsinaan olemme va-
lon lapsia. Silloin voimme olla valona myös 
kanssaihmisillemme ja johtaa heitä kulkemaan 
Kristuksen viitoittamaa tietä, joka varmasti vie 
perille tämän elämän pimeydessä kohti ian-
kaikkista elämää. Jeesus sanoo Ilm. 3:20 ”Kat
so, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee 
minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hä
nen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, 
ja hän minun kanssani.” 
 Vain näin Jeesus voi tulla sydämeemme Py-
hän Hengen kautta ja antaa meille jatkuvas-
ti voimaa seurata häntä ja toimia valoina pi-
meässä maailmassa. Jumala haluaa rakkaudes-
saan auttaa jokaista, joka ahkerasti ja hellittä-
mättä etsii häntä ja turvautuu koko sydämes-
tään Jumalan armoon. Kun pyrimme kulke-
maan parhaan kykymme mukaan Jeesuksen 
valossa, sitä innokkaammin vihollinen pyrkii 
vainoamaan meitä. Jos vain pysymme koko sy-
dämestämme Kristuksessa, vihollisella ei ole 
mitään valtaa meihin. Vain usko ja kuuliaisuus 
yhdessä pitävät meidät maailman valona.   
 Tällaisina maailman valoina minulle tulee 
mieleen Raamatusta kaksi erilaista henkilöä. 
Patriarkka Jaakob oli pelokas, heikko, arvotto-
muutensa tunteva, syntiensä rasittama, erehty-
vä ihminen, joka nöyrtymisen, katumuksen ja 
antautumisen kautta sai voiton Jumalasta. Hän 
turvautui koko sydämestään Jumalan lupauk-
siin ja näin rakastava Jumala ei voinut torjua 
tällaista sydämen pohjalta lähtevää vetoomus-
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ta. Meille on tuttu kertomus Jaakobin painis-
ta Jumalan kanssa. Hän ei hellittänyt otettaan 
Jumalasta, ennen kuin Jumala siunasi hänet. 
Todistukseksi voitostaan ja rohkaisuksi muille 
hän saikin Jumalalta entisen Jaakob-nimen ti-
lalle uuden nimen Israel. Jaakobhan merkitsee 
pettäjää ja Israel voittajaa. Jaakob voitti sinnik-
kyydellään Jumalan suosion ja hänestä tulikin 
koko Israelin kansan kantaisä.
 Daniel taas oli nuoruudestaan asti saanut 
vahvan hengellisen kasvatuksen, joka varje-
li häntä Babylonin hovin turmelevalta vaiku-
tukselta. Hän oli voimakas, rohkea ja tinkimä-
tön Jumalan periaatteiden noudattaja ja todis-
taja, joka ei antautunut henkensä menettämi-
sen uhalla rikkomaan Jumalan käskyjä. Da-
niel luotti täysin Jumalaan, sattuipa hänelle 
sitten mitä tahansa. Jumala palkitsi hänen us-
kollisuutensa ja luottamuksensa. Hän antoi-
kin Danielin kautta koko Vanhan Testamen-
tin suurimmat profetiat koskien Jumalan pe-
lastussuunnitelmaa.  Danielin elämä on anta-
nut kristityille kautta aikojen ylevän esimerkin 
oikeasta elämäntavasta ja sen siunauksista. 
 Valona Uuden Testamentin puolelta Jee-
suksen elämästä tulee mieleeni kertomus syn-
tisestä naisesta, Magdalan Mariasta, josta Jee-
sus oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä. 
Hän sai syntinsä anteeksi ja hänestä tulikin sit-
ten Jeesuksen uskollisimpia seuraajia. Marias-
ta kerrotaan, että hän istui Jeesuksen jalkojen-
sa juuressa oppimassa häneltä, vuodatti hänen 
päähänsä kalliin voiteluöljyn ja kostutti hänen 
jalkansa kyynelillään. Maria oli ristin juurel-
la ja seurasi Jeesusta haudalle saakka. Maria 
oli ensimmäisenä hänen haudallaan ylösnou-
semuksen aamuna. Maria oli ensimmäisenä 
kertomassa ylösnousseesta Vapahtajasta. Näin 
paljon hän rakasti Jeesusta. Tämä on mieles-
täni yksi puhuttelevampia kertomuksia Juma-
lan rakkaudesta ja armosta syvälle syntiin va-
jonnutta ihmistä kohtaan ja näin syntyneestä 
vastarakkaudesta Jumalaa kohtaan.
 Raamatun valonkantajien elämä on antanut 

minulle valtavan todistuksen siitä, että Juma-
lan armosta ja rakkaudesta erilaisessa asemassa 
ja erilaisilla luonteenominaisuuksilla varustetut 
ihmiset voivat olla mitä suurimpia valonkan-
tajia hukkuvassa maailmassa ihmisten pelasta-
miseksi.  
 Minkälaisilla eri tavoilla me voimme sitten 
nykyaikana olla hengellisenä valona. Eiköhän 
Paavali sanat kolossalaisille sovi hyvin myös 
nykyaikaan. Kol. 3: 8–10 ”Luopukaa nyt tekin 
tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, her
jauksista ja siivottomista puheista. Älkää valeh
delko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne van
han minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet 
uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä 
paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hä
nen kaltaisekseen.” 
 Syntiinlankeemuksessa meidän sisäinen 
olemuksemme muuttui ja siksi tarvitsemme 
jokainen Jeesuksen valoa elämäämme.  Juma-
la haluaa poistaa meistä kaiken entisen ja kas-
vattaa meitä läsnäolollaan kaltaisekseen siihen 
alkuperäiseen tilaan, johon ihminen alun pe-
rin luotiin. Olen seurannut kauan avioliitos-
sa olleita pareja ja todennut, että he ovat ole-
mukseltaan, ilmeiltään ja ajatuksiltaan toisten-
sa kaltaisia. Näin tapahtuu myös meille Kris-
tuksen yhteydessä. Hän uudistaa sisäisesti Ju-
malan kuvan meissä ja näin me kasvamme vä-
hitellen Jeesuksen antaman esimerkin mukaan 
valoksi ympäristössämme. Kaikki entiset huo-
not taipumuksemme jäävät syrjään ja Kristus 
tulee meidän esikuvaksemme. Haluamme elää 
Jumalalle pyhitettyä elämää ja olla siunauksek-
si apua tarvitseville ihmisille. 
 Seurakunnalla on hyvin merkittävä osuus 
kristityn kasvamisessa valon lapsiksi. Seura-
kunta luo puitteet kaikenlaiselle hengelliselle 
toiminnalle.  Esim. adventtiseurakunta on jo 
organisoinut valmiiksi sananjulistustyön lisäk-
si laajan koulu-, terveydenhoito- ja avustustoi-
minnan. Meidän on näin ollen helppo liittyä 
siihen mukaan. Adventtiseurakunnalla on oma 
hengelliselle pohjalle perustuva koulujärjestel-
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mä aina ala-asteen kouluista yliopistoihin asti. 
Seurakuntamme avustusjärjestö ADRA on 
tunnettu kautta koko maailman. Terveyden-
hoito sekä ennalta ehkäisevänä opetuksena että 
sairaala- ja kuntoutustoimintana ovat evanke-
liumin rinnalla seurakuntamme päätoimintoja. 
Meillä on myös lukuisia radio- ja TV-asemia, 
joiden kautta evankeliumia julistetaan kaik-
kialle maailmaan. Adventtiseurakunnalla on 
ennen kaikkea erikoistehtävänä julistaa Ilmes-
tyskirjan 14. luvussa mainittua kolmen enkelin 
sanomaa, iankaikkista evankeliumia, joka val-
mistaa ihmiskuntaa Jeesuksen toista tulemusta 
varten. Uskomme, että Jeesuksen takaisintulo 
on lähellä. Me voimme osallistua kaikkeen tä-
hän toimintaan mielemme, taipumuksiemme 
ja lahjojemme mukaan. 
 Valomme nyt lopun aikana on erityises-
ti tämä kolmen enkelin sanoma, jonka tarkoi-
tuksena on palauttaa evankeliumin muutetut 
ja unohtuneet totuudet. Se on Jumalan muut-
tumatonta iankaikkista evankeliumia, ilosano-
maa Kristuksen äärettömästä rakkaudesta ja 
hänen suuresta uhristaan meidän syntiemme 
tähden. Sen tarkoituksena on johdattaa ihmi-
set Jeesuksen Kristuksen luo. Jumalan tahtoa 
vastaan rikkoneena ei kenelläkään ole mitään 
pelastumisen toivoa ilman syntien anteeksian-
tamusta Jeesuksessa Kristuksessa. Synnin tur-
melema ihminen on niin avuton ja kykenemä-
tön puhtaaseen ja hyvään elämään, että hänen 
ainoa toivonsa ja suojansa pahan valtaa vastaan 
on jatkuvassa Kristuksessa kiinni riippumi sessa 
ja siinä voimassa, joka on tarjolla jokaiselle ru-
koilevalle, Jumalan apua etsivälle ihmiselle. 
 Iankaikkinen evankeliumi on ennen kaik-
kea ilosanoma siitä, että Kristuksessa on pelas-
tus tarjolla jokaiselle etsivälle ihmiselle. Se on 
ilosanoma siitä, että jokainen voi saada uskon 
kautta sen vanhurskauden, jonka Kristus tääl-
lä maan päällä eläessään ihmistä varten hankki. 
Jokaisen ihmisen tulisi saada tietää, miten suu-
rella rakkaudella, innolla ja voimalla Isä Juma-
la, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki sekä taivaan 

enkelit työskentelevät meidän pelastuksem-
me hyväksi. Tämä uskon kautta vanhurskautus 
on itse asiassa koko kolmen enkelin sanoman 
ydin. Se on suurin ja tärkein totuus, mitä kos-
kaan on ihmiskunnalle julistettu ja siksi mei-
dän tulee tehdä kaikkemme sen viemiseksi kai-
kille kansoille.  
 Kolmen enkelin sanomaa on julistettu ad-
venttiseurakunnan toimesta jo yli 150 vuotta. 
Tällä hetkellä sen julistus kasvaa suurella no-
peudella. Kun tulin uskoon noin 25 vuotta sit-
ten, adventisteja oli noin neljä miljoonaa. Tällä 
hetkellä heitä on noin 11 miljoonaa. Advent-
tiseurakunta onkin tietääkseni suhteellises-
ti kaikkein nopeammin leviävä uskonsuunta. 
Joka päivä liitetään seurakuntaan noin 2500 
henkilöä. Toimintaa on tällä hetkellä yli 200 
maassa ja sanomaa julistetaan TV- ja radio-
asemien kautta käytännöllisesti katsoen kaik-
keen maailmaan. Jumala tulee ennustuksensa 
mukaan toteuttamaan ehtoosateessa kolmen 
enkelin sanoman leviämisen maailmanlaajui-
sesti kaikille ihmisille todistukseksi ennen Jee-
suksen takaisintuloa. Silloin toteutuu Ilm. 18:1 
”Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan 
alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen 
kirkkautensa valaisi koko maan.”   
 Kun ihminen löytää valon, hänessä ta-
pahtuu ihmeellinen muutos. Kaikki Raama-
tun vastaiset asiat jäävät automaattisesti pois. 
Ne alkavat tuntua vastenmielisiltä ja Raama-
tun mukaiset asiat alkavat miellyttää.  Juma-
la vaikuttaa hänessä Pyhän Henkensä kautta. 
Elämä siunautuu kaikella tavalla omaksi ja lä-
himmäisten parhaaksi. Usko ja kuuliaisuus an-
tavat elämälle päämäärän ja tarkoituksen aina 
elämän loppuun asti. Valo loistaa elämässä yhä 
kirkkaammin. Siksi valossa kulkeminen on 
turvallinen ja ihana asia. Kunpa vain ihmiset 
ymmärtäisivät ja osaisivat oman etunsa takia 
vastaanottaa tämän Jumalan suurimman valon 
Jeesuksen Kristuksen, josta Johannes kirjoittaa 
näin. Joh. 3:16 ”Jumala on rakastanut maailmaa 
niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yk
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sikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän.”
 Oletko sinä löytänyt valon elämääsi? Ju-
malan valo on löydettävissä Raamatusta. Vaik-
ka olemme löytäneet valon, meiltä silti saattaa 
puuttua luottamusta ja selvyyttä Jumalan tah-
don seuraamisessa. Saattaa olla epäselvyyttä 
asioiden ymmärtämisessä. Myös erilaiset tul-
kinnat sekoittavat ajatuksiamme. Kuinka me 
sitten voimme voittaa epäselvyydet ja antau-
tua täysin Jumalan johdatukseen ja valoon, 
josta Paavali kirjoittaa seuraavasti. Ef. 5:8–14 
”Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te lois
tatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina!  Valo 
kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedel
miä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran 
mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töi
hin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän
valoon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on 
häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun 
valo sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, 
on valossa. Sen vuoksi sanotaankin:  Herää, sinä 
joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on si
nua valaiseva!”
 Jotta löytäisimme valon elämässämme ja 
osaisimme kulkea siinä, meidän on rukoiltava, 
on luotettava Jumalan sanaan ja Pyhän Hen-
gen johdatukseen ja toteutettava sitä elämäs-
sämme. Meidän on tehtävä työtä niin kuin kai-
kessa muussakin toiminnassa. Meidän on teh-
tävä oma osuutemme ja silloin Jumala vie työn-
sä päätökseen meissä. Silloin meissä toteutuu 
Paavalin kehotus. Fil. 2:12–16 ”Siksi, rakkaat 
ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun 
olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, 
kun olen poissa: tehkää peläten ja vavisten työtä 
pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että 
tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen 
hyvä tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta 
ja empimättä, jotta olisitte moitteettomia ja puh
taita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kierou
tuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te 
loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte 
esillä elämän sanaa, ja minä voin Kristuksen tu

lemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan 
vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa.” 
 Olen seuraavaksi koonnut seitsemän käy-
tännön ohjeita valon löytämiseen ja siinä kul-
kemiseen.
 1) Löytääksemme valon meidän täytyy ke-
hittää Jumalan sanan nälkäämme ja mieltämme 
Jumalan tahtoon. On muistettava, ettei kaikki 
avaudu heti. Se, mitä emme ymmärrä, on jätet-
tävä Jumalan johtoon, muuten vihollinen saa 
meistä yliotteen. On kuljettava siinä valossa, 
mikä meillä on. Jos joku esim. haluaa tulla vaik-
kapa maratonjuoksijaksi, eikö hän ensin aloita 
lyhyemmillä matkoilla. Tai jos opettelemme pu-
humaan jotakin kieltä, emmekö ensin opettele 
alkeita. On muistettava myös, että valossa kul-
keminen ei aina ole vakaata. Eihän pieni lapsi-
kaan lannistu, jos hän välillä kaatuu ja kompu-
roi. Hän yrittää uudelleen. Samoin on valossa 
kulkeminen. Jatkuva ponnistelu johtaa vähitel-
len yhä vakaampaan valoon. Sananl. 4:18 ”Oi
keamielisten tie on kuin aamun kajo, joka kirkas
tuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.”
 2) On vaellettava omantunnon mukaan. 
Tämä sisäinen tietokoneemme kertoo meil-
le, mikä on väärää ja oikeata. Kun sitten teem-
me päätöksiä, meidän on valittava eri vaihto-
ehtojen välillä. Omatunto, joka on alistettu pi-
meydelle, ei ole luottamisen arvoinen. Raamat-
tu sanoo epäpuhtaasta omastatunnosta seuraa-
vasti. Tit. 1:15, 16 ”Puhtaille kaikki on puhdasta, 
mutta epäpuhtaille ja epäuskoisille ei mikään ole 
puhdasta, vaan heidän mielensä ja omatunton
sakin on likaantunut. He väittävät tuntevansa 
Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He 
ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättö
miä tekemään mitään hyvää.” 
 Puhdas omatunto, joka on alistettu Pyhän 
Hengen valolle ja joka tuntee totuuden, on 
luottamisen arvoinen. Puhtaasta omastatun-
nosta Paavali kirjoittaa puhuessaan itsestään 
seuraavasti. Room. 9:1 ”Vakuutan Kristuksen 
nimessä, että puhun totta, ja Pyhän Hengen va
laisema omatuntoni todistaa, etten valehtele.”  
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 3) Valossa kulkemista auttavat myös keskus-
telut toisten uskovien kanssa. Paavali nimen-
omaan kehottaa uskovia opettamaan ja neuvo-
maan toisiaan. Kenestäkään uskovasta ei tule 
yksinään suurinta auktoriteettia totuuden tun-
temisessa, vaan useiden kokemukset ja elämä 
johtavat ymmärtämään asioita paremmin. Näin 
valo kirkastuu mielessä ja toiminnassa yhä 
enemmän. Kol. 3:16, 17 ”Antakaa Kristuksen sa
nan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja 
neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laula
kaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistys
virsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin 
tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, 
kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.” 
 Seurakuntayhteys taas luo hyvät ja kestävät 
puitteet keskusteluun toisten uskovien kans-
sa ja näin valossa kulkemiseen ja pysymiseen. 
Seurakunnan tehtävänä on ilmentää Jumalan 
hyvyyttä, armoa, oikeudenmukaisuutta ja rak-
kautta ja näin kertoa maailmalle Jumalan luon-
teesta. Kun Jumalan laki näkyy elämässämme 
ja teoissamme, maailma tulee tunnistamaan 
Jumalan valon meissä ja näin he haluavat liit-
tyä Jumalan kansaan ja sitä kautta taivaan kan-
salaisiksi. Siksi on tärkeätä pysyä seurakun-
nassa valon ylläpitämiseksi. Hepr. 10:25 ”Me 
emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä 
kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan 
meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän 
mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.” 
 4) Valossa kulkemisessa on käytettävä myös 
tervettä järkeä. Tervettä järkeä ei saa kuiten-
kaan ymmärtää täydellisenä ohjeena. Juma-
la nimittäin usein johtaa meitä tavalla, joka ei 
näytä meistä aina järkevältä. Siksi meidän on 
otettava kaikki seikat huomioon. On punnitta-
va ja harkittava, mikä on Jumalan mielen mu-
kaista elämää. Luen Paavalin käytännöllisen 
neuvon. Tiit. 2.11–13 ”Jumalan armo on näet 
ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se 
kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden 
ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oi
keamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maa

ilmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteu
tumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jee
suksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä.”  
 5) Pyhän Hengen lahjoilla ja koulutuksella 
on myös merkittävä osuus valossa kulkemiseen. 
Jos minua esim. pyydettäisiin pitämään lasten-
luokkaa, en suostuisi siihen lasten takia, vaik-
ka se olisikin hengellistä työtä. Minulla pitäi-
si olla lahjoja, koulutusta ja kokemusta siihen, 
silloin toimisin valona heille ja voisin johtaa 
heitä valoon. Saattaisi käydä helposti päinvas-
toin. Samoin on kohdallani myös musiikin ja 
laulun suhteen. Näin on kaikessa hengellises-
sä työssä. Meidän on ensiksi hankittava hen-
kilahjoja, joita voimme sitten käyttää Juma-
lan kunniaksi. Jokaisen tulee pyrkiä saamaan 
ja käyttämään niitä henkilahjoja, joita Jumala 
on hänelle antanut johtaakseen muita valoon 
ja myös itse kulkeakseen valossa. Ehkäpä tä-
hän sopii Jeesuksen varoitus sokeista taluttajis-
ta. Matt. 15:14 ”Älkää välittäkö heistä, he ovat 
sokeita sokeiden taluttajia. Ja kun sokea taluttaa 
toista sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan.” Ja 
sitten toinen jae henkilahjojen tarpeellisuudes-
ta ja tavoiteltavuudesta. 1. Kor. 14:1 Pyrkikää 
rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, 
ennen kaikkea profetoimisen lahjaa.”
 6) Meidän on vaellettava aralla omalla tun-
nolla syntimme tunnustaen ja parannusta teh-
den. Me voimme tehdä sen sekä sanoin että 
 teoin. Näin Jumala johtaa meitä yhä eteenpäin 
uskossa ja vaeltamisessa, mikä osoittaa myös 
kanssaihmisillemme maailmassa Jeesuksen 
vai  kutuksen elämässämme. Me emme saa hau-
tautua luostareihin tai muuten syrjään, vaan on 
pidettävä Jumalan sana mielessä katse suun-
nattuna Jeesukseen ja maailmassa eläen. Näin 
me tuomme esiin totuutta ja kutsumme ihmi-
siä seuraamaan sitä. Paavali kirjoittaa Fil. 2:14–
16 ”Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, jot
ta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia 
Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltu
neen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin 
tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa, 
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ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä yl
peillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut 
ja nähnyt vaivaa.”
 7) Jumala on meidän ainoa turvamme ja 
seurakunta suojamme maailman myrskyis-
sä. Mutta Jumalan valo ja johdatus on koetta-
va maailmassa, siellä missä valo ja pimeys koh-
taavat. Jeesuksesta kerrotaan, että Jumala valit-
si Jeesuksen kotikaupungiksi Nasaretin. Nasaret 
oli hyvin pahamaineinen kaupunki. Tämän to-
distaa Joh. 1:45, 46 ”Filippus tapasi Natanaelin 
ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet sen, josta 
Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! 
Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.” Nasa
retistako?” Natanael kysyi. ”Voiko Nasaretista tulla 
mitään hyvää?” ”Tule, niin näet”, sanoi Filippus”.
 Jeesus kasvoi Nasaretissa pimeyden ja va-
lon keskellä ja pysyi nuhteettomana. Hän antoi 
meille esikuvan maailmassa elämisestä niin, et-
tei se saastuta. Me saatamme maailmassa jou-
tua vaikeuksiin tai pelätä, mutta Jumala huo-
lehtii meistä, jos vain pysymme valon puolel-
la ja annamme Jumalan johtaa meitä vastus-
taen pimeyttä sanoin ja teoin. Meidän täytyy 
kasvaa ja voimistua kohtaamalla pimeys ja sel-
viydyttävä siitä Jumalan voimassa ja armossa. 
Muistettava, että kerran voitettu kiusaus antaa 
voimaa vastustaa yhä päättäväisemmin toisen 
kerran. Paavali kirjoittaa tästä asiasta näin pu-
huessaan vahvan ruuan tarpeellisuudesta. Hepr. 
5:13, 14 ”Jokainen, jota vielä ruokitaan maidol
la, on pikkulapsi, eikä sellainen kykene ottamaan 
vastaan syvällistä opetusta. Vahva ruoka on tar
koitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa 
siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän 
ja pahan. Älkäämme siis enää viipykö Kristuk

sen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tie
toon”. Ja edelleen varoittaessaan erilaisten opin-
tuulien vaarallisuudesta. Efes. 4:13–15 ”Kun me 
kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon 
ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutam
me aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan 
kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jot
ka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heitel
tävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten 
pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta 
ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni 
Kristukseen, häneen, joka on pää.” 
 Vielä lopuksi yhteenvetona ja kertaukse-
na esittämäni Kristityn valon edellytykset. On 
rukoiltava, on turvauduttava Jumalan sanaan ja 
Pyhän Hengen johdatukseen, on tutkittava Ju-
malan sanaa, on elettävä puhtaan omantunnon 
ilmoituksen mukaan, on keskusteltava toisten 
uskovien kanssa, on käytettävä tervettä järkeä, 
on koulutettava itseään ja harjoiteltava, on tun-
nustettava synnit ja tehtävä jatkuvaa parannus-
ta elämässä sekä kohdattava ja voitettava maail-
man kiusaukset. Tällöin me saavutamme sen 
valon ja päämäärän, josta apostoli Paavali kir-
joittaa elämänsä loppuvaiheessa. 2. Tim. 4: 6–8 
”Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on 
tullut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juos
sut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt 
vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeuden
mukainen tuomari, on antava minulle tulemisen
sa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka 
hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.” 
 Tämä Paavalin tunnustus on kautta aikojen 
antanut hänen uskollisille seuraajilleen roh-
keutta ja voimaa toimia Kristuksen uskollisena 
valona aina elämänsä loppuun asti. 

Rukoilemme
Kiitos Jeesus, että saamme kertoa sinusta elämällämme. Anne meille sinun rakkauttasi enem-
män jaettavaksi toisillemme, rakkaillemme ja kaikille tapaamille ihmisille. Anna meille oikei-
ta ajatuksia ja sanoja, rohkaisun ja lohdutuksen ja kiitoksen sanoja, sinun eläviä sanojasi iloksi 
lähimmäisillemme. Siunaa kaikkia, joille olemme kertoneet sinusta. Anna siementen itää, kas-
vaa ja tuottaa hyvää hedelmää. Nimessäsi. Aamen.
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9. Mahtava Jumala

Muistuu mieleeni kertomus kahdesta 
ystävästä. Toinen heistä oli elämän-
katsomukseltaan uskovainen ja toinen 

ateisti. Eräänä iltana he olivat kävelyllä ja ihai-
livat kirkasta tähtitaivasta. Uskova sanoi: ”kyllä 
Jumala on luonut ihmeellisen ja valtavan tai-
vaan. Kaikki kulkevat kellon tarkkuudella ra-
taansa”. Ateisti vastasi: ”ei Jumalaa ole olemas-
sa. Kaikki on syntynyt itsestään alkuräjähdyk-
sen seurauksena.” 
 Eräänä toisena iltana ystävykset olivat jäl-
leen kävelyllä ja suuntasivat kulkunsa planetaa-
rioon. Poistuessaan sieltä he keskustelivat nä-
kemästään. Ateisti sanoi: ”kyllä tämän plane-
taarion suunnittelijat ovat olleet viisaita mie-
hiä, kun ovat osanneet tehdä näin järjestelmäl-
lisen jäljennöksen tähtitaivaasta sen liikkei-
neen.” Uskova tokaisi siihen pilke silmäkul-
massa: ”Ei kukaan ole sitä suunnitellut ja teh-
nyt. Se on syntynyt itsestään.”
 Maailmallisen ihmisen on vaikeata uskoa 
Jumalaan kaiken luojana. Hän yrittää selittää 
järkensä yläpuolella olevia asioita tieteen poh-
jalta yhteensattumien seurauksena. Tähtitaivas 
ja koko maailmankaikkeus pienimpiä yksityis-
kohtia myöten on kuitenkin mitä vakuuttavin 
todiste Jumalan olemassaolosta ja toiminnasta. 
Koko luomakunta todistaa Jumalan ihmeelli-
sestä ja suunnitelmallisesta viisaudesta ja voi-
masta. Ajattelepa esim. ihmistä luomakunnan 
kruunua: sen elintoimintojen, aivojen ja jär-
jen käsittämätöntä monimuotoisuutta. Tämän 
kaiken on Jumala luonut ja hän ylläpitää niitä.  
Kun Jumala puhui Jobille, hän kehotti katso-
maan taivaan, maan ja luonnon ihmeellisyyk-
siä. Kaiken tämän todettuaan Job sanoi. Job. 
42:2 ”Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun 
vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdo
ton sinun toteuttaa.” Profeetta Jeremia sanoo 

Jumalasta näin. Jer. 32:17 ”Oi Herra, Jumala
ni! Suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi sinä 
olet luonut taivaan ja maan. Mikään ei ole sinulle 
mahdotonta!”
 Meillä on mahtava Jumala, Jeesus Kristus. 
Hän on luonut koko maailmankaikkeuden, 
koko tähtitaivaan, koko maapallon, koko luo-
makunnan ja koko luomakunnan kruunun - 
ihmisen. Paavali sanoo Jeesuksesta. Kol. 1:16 
”Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä 
on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymä
tön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja 
voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä 
varten.”
 Vaikka maapallomme on syntiinlankee-
muksen seurauksena osittain puutteellisessa 
tilassa ja vaikuttaisi siltä, että Jumalaa ei olisi 
olemassa, siinä kuitenkin on nähtävissä kaik-
kivoivan Jumalan käsi. Ellen White kirjoittaa 
seuraavasti: ”Jumala on rakkaus kirjoitettuna 
jokaisessa avautuvassa silmussa, jokaisessa ver-
sovassa ruohonkorressa. Suloiset linnut, jotka 
täyttävät ilman iloisella viserryksellään, iha-
nan väriset kukat, jotka täydellisessä kauneu-
dessaan sulostuttavat tuoksullaan ilman, met-
sien mahtavat puut runsaassa vihannassa lehti-
verhossaan – ne kaikki todistavat Jumalamme 
hellästä, isällisestä huolenpidosta ja hänen ha-
lustaan tehdä lapsensa onnelliseksi.” 
 Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän pys-
tyy luomaan täydellisen synnistä vapaan maa-
ilman. Hän pystyy tekemään ihmisen ikuisesti 
onnelliseksi. Näin hän tulee suuressa rakkau-
dessaan toteuttamaan hyvän tahtonsa. Hän on 
valmistanut meitä varten sellaista, mitä emme 
voi kuvitellakaan. Paavali sanoo. 1. Kor. 2:9 ”Me 
julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei 
ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole 
voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on 
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valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.” Tä-
män kaiken ihanuuden hän antaa omille lapsil-
leen perinnöksi. Room. 8:17 ”Mutta jos olemme 
lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä 
yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme 
yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osalli
siksi samasta kirkkaudesta kuin hän.” Etkö sinä-
kin Jumalan lapsena haluaisi päästä osallisek-
si mittaamattoman suuresta perinnöstä. Tämä 
on mahdollista vain tulemalla Jumalan lapsek-
si. Maailmassa perintöön pääseminen riippuu 
perinnön antajan tahdosta, mutta Jumalan val-
takunnassa on kysymys vain sinun tahdostasi. 
Anna elämäsi Herralle, niin sinä olet Jumalan 
lapsi ja perillinen.
 Kun Jumala loi ihmisen, hän oli valmis-
tanut maailman ihanaksi maaksi luoduilleen. 
Luonto kylpi silloin täydellisessä kauneudes-
saan kauniiden kukkien loistaessa mitä erilai-
simmilla nupuillaan. Koko maa oli vihertä-
vän maton peitossa solisevien purojen, jokien 
ja sinisten järvien loistaessa sen keskellä. Val-
tavat puut korottivat lehvistönsä kohti sinistä 
taivasta. Tämä oli mestaritaiteilijan käsityötä. 
Raamattu kertoo, että kun Jumala katsoi luo-
mistyönsä päätteeksi kaikkea tekemäänsä, niin 
kaikki oli hyvää.  Silloin sen täytyi olla täydel-
listä.  

Kuuliaisuus
Jos ihminen olisi pysynyt kuuliaisena Jumalalle, 
tämä koko kauneus olisi ollut hänen keskellään 
kautta ikuisuuksien. Jumala rakasti luomaan-
sa ihmistä niin mittaamattomalla rakkaudella, 
että hän halusi palauttaa hänet jälleen tuohon 
luomaansa paratiisiin. Hän ei kuitenkaan ha-
lunnut sinne enää tottelemattomia lapsia, vaan 
hän suunnitteli ja toteutti käsittämättömän ja 
yli kaiken viisauden yläpuolella olevan pelas-
tussuunnitelman, joka perustuu uskoon Jee-
suksen Kristukseen ja hänen vastaanottami-
seen omana Vapahtajanaan. Tämä on mielestä-
ni ainoa mahdollinen karsintatapahtuma, joka 
antaa todellisen ja pysyvän tuloksen. Se on ju-

malallinen viisauden huipentuma, jota me ih-
miset ymmärrämme vain vajavaisesti. Se kir-
kastuu kuitenkin yhä enemmän ja enemmän, 
mitä lähemmäksi Jeesusta me pääsemme. Me 
tutkimme sen viisautta vielä taivaassa kautta 
ikuisuuksien.

Ihminen on kadotettu ilman          
Jumalaa

Jos ihminen ei ota ylpeydessään ja syntises-
sä luonnossaan vastaan tätä Jumalan antamaa 
koko maailmankaikkeuden arvokkainta lah-
jaa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, hän on 
auttamattomasti tuomittu kadotukseen, ian-
kaikkiseen eroon Jumalasta ja koko maailman-
kaikkeudesta. Raamattu esittää tämän hyvin 
selvästi ja vakuuttavasti. Mark. 16: 6 ”Joka sen 
uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se 
tuomitaan kadotukseen.”
 Jos sinä olet valinnut Jeesuksen herrakse-
si, voit vaikeimmissakin olosuhteissa saavuttaa 
sellaisen luonteen jalouden, mitä et olisi kos-
kaan uskonut saavuttavasi. Jumala tulee aut-
tamaan sinua sillä voimalla, mikä on hänel-
le mahdollista ja se on mittaamatonta. Sinun 
ajatuselämäsi ja vaikuttimesi muuttuvat. Pyhä 
Henki valaisee sinulle yhä enemmän elämän 
ikuisia arvoja ja totuuksia. Sinä pyrit Jumalan 
voimasta noudattamaan Jumalan tahtoa. Paa-
vali kirjoittaa tästä näin. Ef. 3:20, 21 ”Jumalalle, 
joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee te
kemään monin verroin enemmän kuin osaamme 
pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakun
nassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja ikuisesti.”

Ihmisen arvo
Kun olin muutama vuosi sitten Etelä-Afrikas-
sa totesin oikein konkreettisesti, että ihmisel-
lä ei ole tässä maailmassa mitään arvoa. Siel-
lä tapetaan ihmisiä mitä vähäpätöisimmistä-
kin syistä. Kun minut ryöstettiin siellä puukol-
la uhaten ja vahingoitun siinä kahakassa niin, 
että jouduin turvautumaan sairaalahoitoon, ei-
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vät ihmiset ympärillä reagoineet tapahtumalle 
mitenkään. Poliisiasemallakin kehotettiin vain 
menemään sairaalaan. Tällaista on suhtautu-
minen väkivaltaan ja rikoksiin tässä lisäänty-
vässä pahuuden maailmassa.  
 Jumalan silmissä ihmisen arvo on kuiten-
kin mittaamattoman suuri. Taivas tekee kaik-
kensa ihmisen pelastamiseksi. Jeesus esitti täs-
tä  asiasta monia puhuttelevia ja tunnettuja 
ver tauksia. Kaiken huippuna on se, että Jee-
sus Kristus, koko maailmankaikkeuden kunin-
gas, jota serafit ja kerubit sekä kaikki enkelit ja 
maailmankaikkeuden asukkaat ylistävät ja pal-
vovat, tuli tähän pimeään maailmaan pelasta-
maan ihmistä. 
 Kun ajattelemme, kuinka korkea ja mahtava 
Jeesus on ja kuinka hän tuli maan päälle pelas-
tamaan meidät synnin valtakunnasta taivaalli-
seen kotiin; kuinka hän alensi itsensä ja otti ih-
misen muodon; kuinka häntä kiusattiin, ruos-
kittiin ja lopulta ristiinnaulittiin, tuntekaamme 
itsemme nöyräksi Jeesuksen edessä. Hän oli-
si tullut yhdenkin ihmisen takia. Näin arvo-
kas on ihminen taivaan silmissä. Tuntekaam-
me mekin siksi lähimmäisemme kaikissa tilan-
teissa arvokkaimmaksi olennoksi maan päällä. 
Ihminen ei voi pelastaa itse itseään, vaan siihen 
tarvitaan Jumalan Pojan kallisarvoinen veri. Se 
on meidän ainoa mahdollisuus. Raamattu sa-
noo Ef. 1:7 ”Kristuksen veressä meillä on lunas
tus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Juma
la on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana 
osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja 
ymmärrystä.”

Evankeliumin kauneus
Evankeliumin kauneus tulee esiin erityises-
ti pienoisevankeliumissa Joh. 3:16 ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ai
noan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen us
koo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän.”   
 Tästä pienoisevankeliumista löytyy koko 
evankeliumin ydinsanoma: Jumalan ääretön 

rakkaus langennutta ihmistä kohtaan. Jokai-
nen, joka on vilpittömästi ja tosissaan vastaan-
ottanut Jeesuksen omana Vapahtajanaan, ei 
voi olla tästä Jumalan äärettömästä rakkaudes-
ta hiljaa. Näin tapahtuu jossain määrin myös 
maallisissa asioissa. Kun meitä on kohdan-
nut jokin miellyttävä asia, kuten rakastuminen 
tms., haluamme tietysti kertoa siitä ystävillem-
me. Jumalan Pojan vastaanottaminen ylittää 
kaikki rajat. Siitä ei voi olla hiljaa. Sen vaikut-
timena on Jumalasta lähtenyt rakkaus. Ihmi-
selle tulee hätä muista ihmisistä. Hän haluaa 
kertoa ja johtaa lähimmäisiään Kristuksen luo 
ja pelastukseen. 
 Maallisen ihmisen on kuitenkin vaikeaa 
vastaanottaa Jeesusta omaan elämäänsä, vaikka 
kuinka yrittäisimme vakuuttaa häntä Jumalan 
rakkaudesta.  Siksi meidän täytyy ensiksi täyt-
tää hänen fyysiset tarpeensa. Kun me näin täy-
tämme hänen tarpeensa, hän näkee meissä ju-
malallisen rakkauden hedelmät. Tämä pehmit-
tää hänen sydämensä ja hän haluaa oppia tun-
temaan saman Jumalan. Tämä oli myös Jeesuk-
sen menetelmä ihmisten johtamiseksi Jumalan 
luo. Hän onkin antanut tästä meille seuraa-
vanlaisen ohjeen profeetta Jesajan kautta. Jes. 
58:6, 7 ”Toisenlaista paastoa minä odotan: että 
vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat 
ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, 
murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi koditto
malle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä 
karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.” Raamattu sa-
nookin: ”Usko ilman tekoja on kuollut”. Todelli-
sen uskon hedelmät näkyvät juuri teoissa. 
 Evankeliumin julistajilla ja jopa tavallisil-
la uskovillakin on vaara ylpistyä tiedoistaan ja 
tehtävästään. Silloin täytyy vain muistaa, että 
tämä kaikki on Jumalan suurta armoa ja lah-
jaa, koska usko on lähtöisin Jumalasta. Meillä 
ei ole mitään osuutta siihen, ainoastaan se, että 
olemme vastaanottaneet Jumalan kutsun ja se-
kin on Pyhän Hengen työtä. Olkaamme siksi 
nöyriä Jumalan ja enkelien edessä. Jumala ra-
kastaa jokaista ihmistä yhtä paljon, koska jo-
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kainen ihminen, olipa hän sitten millainen ta-
hansa, on Jumalan luoma olento. Ehkäpä tä-
hän sopivat Paavalin sanat korinttolaisille, jot-
ka olivat mitä maailmallisemmassa ja siveettö-
mimmässä tilassa. Paavali tunsi velvollisuuten-
sa ja nöyryytensä siellä. 1. Kor. 9:16 ”Siinä, että 
julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, 
sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen 
evankeliumia julista!” 

Jumalan työn suuruus
Evankeliumin julistamisen Jumala on anta-
nut suuressa rakkaudessaan ihmisille tehtäväk-
si. Hän olisi voinut antaa sen tehtäväksi enke-
leilleen, mutta hän halusi kasvattaa rakkauden 
periaatetta omissaan ja tehdä heidät näin tai-
vaskelpoisiksi. Heidän etuoikeutenaan on näin 
kertoa maailmalle Jumalasta ja pelastukses-
ta, jotta he pääsisivät myös osallisiksi ihmisten 
pelastamisesta, joka on jalointa ja arvokkainta 
työtä, mitä ihminen voi tehdä lähimmäistensä 
hyväksi. Jeesus antoi tämän tehtävän lähetys-
käskyssään. Matt. 28:10 ”Menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”

Ajan lyhyys
Jumalan sana kertoo meille, että loppu on lä-
hellä. Me elämme maailmanhistorian loppu-
vaiheita ja siksi paholaisella on kiire. Hän toi-
mii täydellä tehollaan. Nyt jos koskaan maail-
maa on varoitettava ja meidän on oltava Kris-
tuksen työtovereita innokkaammin kuin kos-
kaan ennen, koska varoituksen julistaminen on 
uskottu juuri meille kolmen enkelin sanoman 
vastaanottaneille. Meillä on kiireellinen tehtä-
vä. Emmehän halua jättää omaa kansaamme 
Suomea ja Espoota osattomaksi pelastuksen 
sanomasta. Meidän tulee olla täynnä rakkautta 
Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan. Se edel-
lyttää meiltä täydellistä kuuliaisuutta Jumalan 
armossa ja voimassa. Tällöin Jumalan enkelit 
auttavat meitä kaikissa tilanteissa, mutta työn 
suorittamisen vastuu on meillä.

 Profetian henki kertoo, että työ tullaan 
päättämään erityisesti kirjallisuustyön kautta. 
Siihen voimme osallistua muodossa tai toises-
sa. Voimme myydä ja lahjoittaa kirjallisuutta. 
Ellen White kirjoittaa kirjallisuustyöstä seu-
raavasti: ”Tätä työtä olisi tehtävä. Loppu on 
lähellä. Nyt on jo paljon aikaa kulunut huk-
kaan, kun näiden kirjojen levittämisen olisi jo 
pitänyt olla käynnissä. Myykää niitä kaukana 
ja lähellä. Levittäkää niitä kuin syksyn lehtiä. 
Tämän työn tulee jatkua kenenkään estämät-
tä. Sielut hukkuvat ilman Kristusta. Varoitetta-
koon heitä hänen pikaisesta tulostaan taivaan 
pilvissä.”   
 Jeesus sanoi Joh. 9:4 ”Nyt, kun vielä on päi
vä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettä
jäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan 
kykene tekemään työtä.” Nyt on vielä päivä, koh-
ta tulee yö. Viimeiset ajan merkit täyttyvät sil-
miemme edessä: Eurooppa yhdistyy, paavi on 
ryhtynyt ennen kokemattomiin toimenpitei-
siin sunnuntain korottamiseksi, spiritismi saa-
vuttaa huippunsa Marian ilmestyksissä ja mer-
kit adventistien tulevista vainoista ovat jo näh-
tävissä. Meidän on aika herätä viimeiseen ryn-
nistykseen. Voimme vielä vähän aikaa julistaa 
kolmen enkelin sanomaa, sillä kohta se on vai-
keaa, ellei ylivoimaista. Kohta työ tullaan päät-
tämään profetian hengen mukaan salaman no-
peudella. Emmekö halua olla mukana täysipai-
noisesti viimeisessä Hengen vuodatuksessa. Se 
on mahdollista, jos nyt valmistaudumme sii-
hen.  

Tulevaisuuden kunnia
Ajattelepa sitä valtavaa perintöä, jonka Jumala 
lahjoittaa pelastetuilleen. Ajattelepa, että sinä 
olet saanut olla mukana johtamassa ihmisiä 
sinne. Ajattelepa sitä kiitollisuuden siunausta, 
minkä pelastetut antavat niille, jotka ovat joh-
taneet ihmisiä pelastukseen. Tuosta pelastettu-
jen perinnöstä Jeesus kertoo Ilm.  21: 3, 4 ”Kat
so, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu 
heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. 
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Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii 
heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuole
maa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vai
vaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” Ilm. 14:4 
”He seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin.”  
1. Kor. 2:9 ”Me julistamme, niin kuin on kirjoi
tettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, 
mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, 
minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 
rakastavat.”
 Tämän kaiken Jumala lupaa pelastetuilleen. 
Me saamme asua uudesti luodussa maassa Jee-
suksen kanssa kautta ikuisuuksien. Voidaan 
ajatella, että tästä nykyisestä syntisestä maail-
masta tulee Jumalan voimasta koko maailman-
kaikkeuden keskus, koska itse Jumala Jeesus 
Kristus asuu täällä. Me saamme seurata häntä 
koko maailmankaikkeudessa kertomassa Jee-
suksen lunastustyöstä. Siihen eivät pysty ket-
kään muut kuin ne, jotka ovat voittaneet paho-
laisen Jeesuksen veren kautta. Voiko suurem-
paa ja arvokkaampaa perintöä kuvitellakaan. 
Siihen eivät ihmisten sanat riitä. Se on taivaal-
lista ihanuutta. Etkö sinä halua tehdä kaikke-
si saadaksesi tuon perinnön omaksesi. Siihen 
riittää vain Jeesuksen veri ja se annetaan uskon 
kautta jokaiselle hänet omaksi vapahtajakseen 
tunnustavalle.

Jumalan rakkaus
Näin äärettömän paljon on Jumala rakastanut 
meitä, että hän antaa meille mittaamattoman 
perinnön. Emmekö mekin halua osoittaa vas-
tarakkautta ja antautua hänelle kokonaan sie-
lujen pelastamiseksi. Se on sitä todellista juma-
lallista rakkautta, sillä se kohdistuu Jumalaa ja 
lähimmäisiämme kohtaan. Apostoli Johannes 
vakuuttaa 1. Joh. 4:19 ”Me rakastamme, koska 
Jumala on ensin rakastanut meitä.”
 Toivon, että tämä puheeni on antanut teil-
le innoituksen ja halun antaa elämänne koko-
naan Jumalalle ja Jumalan työhön. Tämä saat-
taa alussa tuntua vaikealta ja pelottavalta, kos-
ka joudutaan luopumaan entisistä haluista 
ja tekemisistä. Jumala on hoitanut tämänkin 
 asian. Ne alkavat tuntua automaattisesti vas-
tenmielisiltä ja uudet jalot ja ylevät asiat alka-
vat miellyttää. Tämän voin omasta kokemuk-
sestani ilman muuta vahvistaa todeksi. Tietysti 
alkuvaiheessa joutuu taistelemaan, mutta tais-
telu voitetaan Jumalan armosta ja voimasta. 
Elämä ilman Jumalaa ei ole minkään arvois-
ta, koska se johtaa iankaikkiseen kadotukseen. 
Elämä Jumalan yhteydessä taas johtaa yltä-
kylläiseen elämään jo tässä elämässä ja ennen 
kaikkea iankaikkisessa elämässä. Jeesus nimen-
omaan sanoi Joh. 10:10 ”Minä olen tullut anta
maan elämän, yltäkylläisen elämän.” 

Rukoilemme
Kiitos suuri Jumala, maailmankaikkeuden voimakkain olento. Sinä olet pyhä ja vanhurskas, 
kaikkivaltias, kaikkitietävä, mutta kuitenkin meitä syntisiä rakastava, armollinen Jumala. Kii-
tos siitä. Kiitos, että saamme sinulta uuden voiman jokaista elämämme päivää varten. Voimme 
tehdä kaiken tarpeellisen, kun vahvistat meitä. Ole kiitetty ja ylistetty ikuisesti. Aamen. 



61

10. Sankari valkean ratsun selässä

Ilm. 19: 11–16 ”Minä näin taivaan avoinna: 
näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. 
Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuo

mitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä 
olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään mon
ta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei 
tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pu
kunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä 
on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat tai
vaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat 
soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pella
vaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sil
lä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa nii
tä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa 
kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. 
16. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoi
tettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Her
ra.”
 Niin kuin rakkaalla lapsella on monta ni-
meä, on Jeesuksellakin Raamatussa monia eri-
laisia nimityksiä. Ilmestyskirjassakin on mai-
nittu ainakin 37 nimeä tai kuvailevaa nimitys-
tä. Tässäkin lukemassamme tekstissä nimite-
tään häntä uskolliseksi ja totuudelliseksi, val-
koisella hevosella ratsastajaksi, Jumalan sanak-
si, kuninkaiden Kuninkaaksi ja herrojen Her-
raksi. 
 Nimitys valkoisella hevosella ratsastaja ker-
too voimista, joita Herra käyttää toteuttamaan 
pelastus- ja tuomiotoimiaan. Ratsuhevonen oli 
muinoin sotapäälliköiden tärkein apuväline ja 
siksi se sopii hyvin kuvaamaan Jumalan taiste-
lua. Valkoinen on taas puhtauden ja voiton ver-
tauskuva. Jumala tulee toteuttamaan hyvän ja 
pahan välisen taistelun onnelliseen päätökseen. 
 Taivaan Jumala, jota me palvelemme, on so-
tajoukkojen Herra. Siksi Jeesuksesta käytetään 
myös nimitystä ”Herra Sebaot”, joka merkitsee 
sotajoukkoa. Enkelit ovat juuri sitä sotajouk-

koa, joiden päällikkönä on Herra. Hän alai-
sinaan lukemattomat enkelit liikkuvat maail-
mankaikkeudessa ja täyttävät Herran käskyjä. 
Jo kapinan alkuvaiheista asti kaikki uskolli-
set enkelit ovat pysyneet läheisessä yhteydes-
sä Kristukseen ja taistelleet paholaista vas-
taan. He ovat erityisen kiinnostuneita Kristuk-
sen seurakunnasta ja sen hyvinvoinnista. Se on 
heidän toimintansa tärkein kohde. He toimi-
vat Kristuksen kanssa pelastaakseen ne, jotka 
uskovat häneen. Heidän suurin ylistyksen koh-
de on juuri Valkoisella hevosella ratsastaja, joka 
ottaa pois maailman synnin ja palauttaa ikui-
sen rauhan maailmankaikkeuteen.  
 Nimitys uskollinen ja totuudellinen ker-
too Jeesuksen hyvyydestä, armahtavaisuudes-
ta ja kaikki valtaisuudesta, jotka ovat ikuisia ja 
muuttumattomia. Jumalan uskollisuus ilmenee 
erityisesti siinä, että hän pitää lupauksensa ja 
myös uhkauksensa, mutta on armahtavainen 
katuvaa syntistä kohtaan. Paavali todistaa Jee-
suksesta 2. Tess. 5:24 ” Hän, joka teitä kutsuu, 
on uskollinen ja pitää lupauksensa.”  Ja edelleen 
2. Tim. 2:13. ”Jos olemme uskottomia, hän pysyy 
silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi 
kieltää.” 
 Jumalan totuus on yhtä varma kuin se, 
että Jumala elää. Vihollinen pyrkii kaikin voi-
min hävittämään totuuden, mutta totuus tulee 
voittamaan. Jumala on tehnyt meistä hänen ar-
monsa ja totuutensa kohteita. Apostoli Johan-
nes sanoo Jeesuksesta Joh. 1:14 ”Hän oli täynnä 
armoa ja totuutta.” Joh. 17:17 ”Pyhitä heidät to
tuudellasi. Sinun sanasi on totuus.”
 Nimitys Jumalan sana kertoo Kristuksesta 
ja hänen kaikki voimaisuudesta. Siellä luomis-
kertomuksessa sanotaan, että Jumala sanoi ja 
niin tapahtui.” Paavali sanoo Kristuksesta Kol. 
1:16 ”Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaik
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ki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja 
näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki val
lat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja 
häntä varten.” Jumalan sanalla on valtava ja kä-
sittämätön voima. Koko Jeesuksen olemus si-
sältyy Jumalan sanaan. Siinä ilmenee koko Ju-
malan viisaus ja voima. Se vaikuttaa myös kai-
kella voimallaan vastaanottavaisen sydämen 
elämään ja pelastukseen. Se pystyy muutta-
maan syntisimmänkin ihmisen taivaan kansa-
laiseksi. Jumalan sana on todella käsittämätön 
ja mittaamaton. Apostoli Johannes sanoo Jee-
suksesta Joh. 1: 1–3, 14 ”Alussa oli Sana. Sana 
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alus
sa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan 
voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syn
tynyt ilman häntä. – – Sana tuli lihaksi ja asui 
meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen 
kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Po
jalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”   
 Nimitys kuninkaiden Kuningas taas kertoo 
Jeesuksen yliherruudesta koko maailmankaik-
keudessa. Häntä palvovat ja ylistävät serafit, 
kerubit, enkelit ja kaikki maailmankaikkeuden 
asukkaat kautta ikuisuuksien. Muinoin kunin-
kailla oli suuri valta. Hänen sanansa oli sama 
kuin laki.  Monet kuninkaat ovat joutuneet so-
timaan valtakuntansa puolesta ja torjumaan vi-
hollisia. He eivät kuitenkaan aina onnistuneet. 
Jeesus on kuningas, joka sotii totuuden puoles-
ta ja hänen voittonsa on varma. Hän kykenee 
aina pelastamaan ne, jotka turvautuvat häneen. 
Hänen valtakuntansa on muuttumaton ja ikui-
nen. Kuningas Daavid sanoo Ps. 145:13 ”Sinun 
valtakuntasi on ikuinen, sinun herruutesi pysyy 
polvesta polveen.”   
 Tämä valkoisella hevosella ratsastaja, uskol-
linen ja totuudellinen, Jumalan sana, kunin-
kaiden Kuningas ja herrojen Herra tuli maan 
päälle ensimmäisessä tulemuksessaan synnin 
heikentämässä ihmishahmossa. Näin hän hy-
väksyi langenneen ihmisen perinnöllisyyden 
lain tulokset. Room. 8:3 ”Jumala lähetti Poikan
sa syntisten ihmisten kaltaisena.” Hänen synty-

mänsä ja elämänsä oli mitä alhaisin ja nöyrin 
tapahtuma. Hänen kirkkautensa oli näin pei-
tetty, jotta hänen ulkomuotonsa ylevyys ei tuli-
si huomion kohteeksi ja jotta ihmiset eivät liit-
tyisi häneen maallisten etujen toivossa. Tämä 
oli jumalallinen suunnitelma ihmisten pelasta-
miseksi.
 Lukemamme johdantoteksti Ilm. 19:11–
16 osoittaa selvästi, että on kysymys Jeesuksen 
toisesta tulemuksesta, jolloin hän tulee Kunin-
kaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana. Täs-
tä Jeesuksen toisesta tulemuksesta on kerrottu 
Raamatussa kaikkiaan yli 700 kertaa eli keski-
määrin joka 25. jae kertoo tästä tapahtumasta. 
Jeesuksen takaisintulo onkin koko Raamatun 
ja Jumalan pelastussuunnitelman huipentuma. 
Luen seuraavat kolme jaetta Uudesta testa-
mentista, jotka osoittavat Jeesuksen toisen tu-
lemuksen kuninkaallisuuden ja maailman his-
torian loistavimpana tapahtumana. 
 Matt. 24:30 ”Silloin taivaalle ilmestyy Ihmi
sen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puh
keavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan 
tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimas
saan ja kirkkaudessaan.”
 1. Tess. 4:16 ”Itse Herra laskeutuu taivaasta 
ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pa
suunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka 
ovat kuolleet Kristukseen uskovina.”
 Ilm. 1:7 ”Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ih
miset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävisti
vät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman 
kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen.”
 Jeesuksen toisella tulemuksella on varmasti 
monta erilaista tarkoitusta. Olen valinnut seu-
raavaksi mielestäni seitsemän tärkeätä perus-
tetta. 
 1. Mieleeni tulee Jeesuksen omat sanat. Joh. 
14:1–6 ”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa 
Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni ko
dissa on monta huonetta  enhän minä muuten 
sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsi
jan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mut
ta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, 
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jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tie
dätte kyllä tien sinne minne minä menen.” Tuo
mas sanoi hänelle: ”Herra, emme me tiedä, minne 
sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?”  Jee
sus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei ku
kaan pääse Isän luo muuten kuin minun kautta
ni.” 
 Eli Jeesuksen takaisintulon ensisijainen tar-
koitus on noutaa omansa taivaaseen. Tämä oli 
teksti, joka herätti minut ensimmäisen kerran. 
Olin silloin Toivo Markkasen kokoussarjassa 
ja kun teksti heijastettiin taululle, sillä oli valta-
va vaikutus. En ollut aikaisemmin kuullutkaan 
Jeesuksen takaisintulosta. Pyhä Henki todella 
kosketti minua voimakkaasti. Tämä tapaus on 
jäänyt mieleeni yhtenä elämäni suurimpana oi-
valluksena. 
 2. Jeesus tulee herättämään uskossa kuol-
leet. 1. Tess. 4:16 ”Itse Herra laskeutuu taivaasta 
ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pa
suunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka 
ovat kuolleet Kristukseen uskovina.”
  Jumalan Pojan ääni tulee siis herättämään 
nukkuvat pyhät, jotka nousevat puettuina iha-
naan kuolemattomuuteen. Jeesus antoi tästä 
tapahtumasta jo näytteen herättämällä kuol-
leista Lasaruksen, joka oli ollut jo neljä päi-
vää haudassa. Nyt vain tämä kuolleista herät-
täminen tulee tapahtumaan kaikkien pelastet-
tujen kohdalla ja lopullisesti. Se tulee olemaan 
valtava ja ainutlaatuinen tapahtuma. Jeesus jo 
kertoi tästä asiasta juutalaisille, kun he alkoi-
vat vainota häntä Betesdan altaalla tapahtu-
neen parantamisihmeen jälkeen Joh. 5:28, 29 
”Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, 
jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen ää
nensä. He nousevat haudoistaan  hyvää tehneet 
elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion 
ylösnousemukseen.”  
  3. Jeesus muuttaa elossa olevat pyhät tai-
vaallisiksi ihmisiksi. 1. Tess. 4:17 ”Meidät, jotka 
olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan 
sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoi
hin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Her

ran kanssa.” 1. Kor. 15:53 ”Tämän katoavan on 
näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuole
vaisen kuolemattomuuteen.” 
 Eli elossa olevat pyhät tullaan muuttamaan 
silmänräpäyksessä ihanaan kuolemattomuu-
teen ja temmataan yhdessä herätettyjen kanssa 
pilvivaunuihin, jotka vievät Jumalan omat tai-
vaallisen Jerusalemin ihanalle lasimerelle. Tä-
män tehtävän tulevat suorittamaan pyhät en-
kelit, 10000 x 10000 ja 1000 x 1000. He ko-
koavat Jeesuksen sanojen mukaan valittun-
sa neljältä ilmansuunnalta eli kaikkialta maan 
päältä (Matt. 24:31).             
 4. Jeesus tulee palauttaakseen oikeuden-
mukaisuuden ja vanhurskauden ihmisten kes-
kuuteen. Ps. 96:13 ”Hän tulee tuomaan oikeut
ta, hallitsemaan vanhurskaasti maata, uskollisesti 
sen kansoja.” 
  Maailmassa ei enää tule olemaan väkivaltaa. 
Pelastetut eivät tunne muuta lakia kuin taivaan 
lain. Kaikki tulevat olemaan yhtä perhettä, on-
nellisia ja kiitollisia. Koko maailmankaikkeus 
tulee ylistämään Jumalaa ilon kyynelin.    
 5. Jeesus tulee palkitsemaan ne, jotka ovat 
vastaanottaneet hänet vapahtajakseen. Ilm. 
22:12 ”Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon 
jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojen
sa mukaan.” 
 Jokainen saa siis palkan tekemänsä työn 
mukaan. Palkinto ei riipu tekojen tuloksista 
vaan vaikuttimista. Silloin monet tulevat häm-
mästymään nähdessään omat ja muiden teot 
ja niiden seuraukset. Pyhien palkinto on iha-
na taivasosuus. Kukaan ei pidä sitä ansioittensa 
tuloksena vaan antavat kaiken kunnian Juma-
lalle Jeesuksen veren perusteella. 
 6. Jeesus tulee lopullisesti poistamaan syn-
nin maailmankaikkeudesta ja joutuu näin tu-
hoamaan myös jumalattomat ihmiset. Ilm. 
21:8 ”Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten ku
martajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epä
jumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saa
vat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen 
rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toi
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nen kuolema.” Tämän tapahtuman ymmärtä-
minen johti minut herätykseen. Muistan vielä 
sen hetken hyvin selvästi. Se tapahtui hengel-
listä kirjaa Suuri taistelu lukiessani. Muistissa-
ni on vielä se suuri ilon ja itkun purkaus, minkä 
koin. Itkin todella ilosta, että olin ymmärtänyt 
asian ja voin välttyä siitä Jeesuksen vastaanot-
tamisen kautta. Jumalattomien kohtalo on to-
della hirvittävä, enkä soisi kenenkään joutuvan 
siihen. Tätä asiaa on kuitenkin niin vaikea ker-
toa ihmisille, että he ymmärtäisivät sen ja teki-
sivät ratkaisun Jeesuksen puolelle. Jeesus tulee 
esim. 2. Tess. 2:8 mukaan surmaamaan heidät 
suunsa henkäyksellä ja tuhoamaan tulemisensa 
kirkkaudella. Eli jumalattomat saavat rangais-
tuksensa maan päällä. Jotkut tuhoutuvat tu-
len voimasta silmänräpäyksessä, kun taas toiset 
kärsivät monta päivää. Kaikki tulevat saamaan 
rangaistuksen tekojensa mukaan. Tämä juma-
lattomien kohtalo Jumalalle on niin kuin Raa-
mattu sanoo outo teko. Se on kuitenkin rak-
kautta ylimmillään ajatellen koko rakkauden 
maailmankaikkeuden ikuista hyvinvointia ja 
onnellisuutta.
 7. Jeesus tulee asettaakseen kaiken ennal-
leen siihen alkuperäiseen tilaan, missä maa oli 
ennen syntiinlankeemusta, ja hän tulee asu-
maan pelastettujen kanssa kautta ikuisuuksien. 
Ilm. 21:3, 4 ”Katso Jumalan asuinsija ihmisten 
keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee 
hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, 
ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyy
neleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, vali
tusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadon
nut.”  
 Tästä pienestä ja syntisestä maapallosta tu-
lee ikään kuin koko maailmankaikkeuden kes-
kus, koska itse Jumala tulee asumaan siinä pe-
lastettujen kanssa. Voiko sen suurempaa perin-
töä ajatellakaan. Tämä on luvattu niille, jotka 
taistelevat hyvän uskon kilvoituksen ja pääse-
vät voitolle synnistä ja paholaisesta Jeesuksen 
veren turvin.               
 Jumalan tahto ihmisen iankaikkista kohta-

loa varten kerrotaan mielestäni parhaiten Joh. 
3:16 ”Jumala on rakastanut maailmaa niin pal
jon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän.” Tätä jaetta pidetään 
koko evankeliumin ydinjakeena ja sitä nimite-
täänkin pienoisevankeliumiksi. Se kertoo Ju-
malan äärettömästä rakkaudesta langennutta 
ihmiskuntaa kohtaan. 
 Raamatun ennustuksien mukaan Jeesuk-
sen toinen tulemus on hyvin lähellä. Joiden-
kin mielestä se saattaa tapahtua jo meidän 
elinaikanamme. Itse olen jo sen verran maail-
maa nähnyt ja tunnen jo kehoni rappeutumi-
sen, että Jeesuksen tulon odotus on toivotta-
va ja rohkaiseva tapahtuma, jota todella odotan 
piakkoin tapahtuvaksi. Se antaa loppuelämäl-
leni päämäärän ja tarkoituksen. Ennen kaikkea 
Jeesuksen takaisintulo lopettaa kaiken pahuu-
den ja kärsimyksen maailmasta ja siksi se on 
koko ihmiskunnalle ja myös maailmankaik-
keudelle autuaallinen tapahtuma, jota jokaisen 
pitäisi odottaa ja valmistautua siihen. Jeesus 
itse rohkaisi omiaan viimeisten aikainmerk-
kien näkyessä. Luuk. 21:28 ”Kun nuo tapahtu
mat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, 
sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” 
 Jeesuksen takaisintulo on maailman his-
torian suurin ja onnellisin tapahtuma. Silloin 
saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin, 
saamme tavata rakkaat uskossa kuolleet lähei-
semme, saamme tavata suuret uskon sankarit 
ja keskustella heidän kanssaan. Saamme uu-
den täydellisen synnin seurauksista vapaan kir-
kastetun kehon. Saamme matkustaa Jeesuksen 
ja rakkaittemme kanssa taivaaseen, siihen uu-
teen Jerusalemiin, jonka Jeesus on valmistanut 
omilleen. Tämä on sitä täydellistä elämää, jos-
ta Paavali kertoo 1. Kor. 2:9 ”Mitä silmä ei ole 
nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole 
voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on 
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.”    
 Kun Jeesus oli noussut pilvessä taivaaseen 
opetuslasten nähden, heidän vieressään seisoi 
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kaksi enkeliä, jotka sanoivat: ”Galilean mie
het, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? 
Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne tai
vaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin 
kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” Kristus 
oli mennyt taivaaseen ihmismuodossa. Ope-
tuslapset näkivät pilven vievän hänet. Tämä 
sama Jeesus, koko maailmankaikkeuden ku-
ningas, joka käveli, keskusteli ja rukoili opetus-
lastan kanssa, joka mursi leipää heidän kans-
saan, oli myrskyävällä merellä heidän kanssaan, 
ahersi koko päivän heidän kanssaan Öljy-
mäellä. Tämä sama Jeesus on mennyt nyt tai-
vaaseen jakamaan Isänsä valtaistuinta. Enkelit 
ovat täysin varmoja siitä, että tämä sama Jeesus 
tulee lupauksensa mukaan takaisin maan pääl-
le samalla tavalla kuin hän nousi taivaaseen. 
Hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat näh-
dä hänet. Hän tulee kuninkaiden Kuninkaana 
ja herrojen Herrana.  
 Maailma on lähestymässä päätepistettään. 
Meillä on viimeinen hetki tehdä kiireesti tär-
keitä ja oikeita ratkaisuja. Raamattu ja profe-
tian hengen kirjoitukset antavat meille siihen 
oikean suuntaviivan. Nyt jos koskaan on vas-
taanotettava Jumalan viimeinen armonsano-
ma, kolmen enkelin sanoma. Sitä on julistetta-
va nopeasti ympäri maailmaa.
 Ilm. 14:12 ”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyt
tä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja 
uskovat Jeesukseen.” Liittykäämme kokosydä-
misesti yhteen julistamaan Raamatun koko 
totuutta Jeesuksessa Kristuksessa. Hän rakas-
taa meitä, puutteellista ja vajavaista kansaan-
sa kuin silmäteräänsä, koska se riippuu hänes-
sä kiinni koko totuuden siteillä. Hän tulee pe-
lastamaan meidät syntiset ihmiset, koska hän 
näkee meidän vilpittömät yrityksemme rakas-
taa Jumalaa ja hänen pyhää lakiaan, jota vihol-
linen yrittää kaikin voimin hävittää. Jumala tu-
lee suuressa rakkaudessaan sanomaan: minun 
armossani on sinulle kylliksi. Minä olen sovit-
tanut sinun syntisi. Sinä olet kelvollinen mi-
nun iankaikkisen valtakuntani kansalaiseksi.                                            

 Vaikka aikain merkit Jeesuksen takaisintu-
losta näyttävät olevan hyvin lähellä, Profe tian 
hengen mukaan kukaan ei kuitenkaan pysty 
tarkalleen ennustamaan, milloin se tapahtuu, 
sillä ”kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä”. Ku-
kaan ei pysty sanomaan varmasti, että Jeesus 
tulee yhden, kahden tai viiden vuoden  kuluttua, 
eikä kukaan voi viivyttää hänen tu loaan väittä-
mällä, että siihen kuluu vielä ainakin kymme-
nen tai kaksikymmentä vuotta. Lopputapahtu-
mat tulevat kuitenkin etenemään lumivyöryn 
tavoin. ”Herra on toteuttava sanansa lopullisesti 
ja rutosti.”                      
 Ellen White kirjoittaa kirjassa Todistusaar-
teita: ”Suuria muutoksia tulee pian tapahtu-
maan maailmassa ja lopputapahtumat tapah-
tuvat nopeasti”. Nämä sanat ovat hyvin tuttuja 
seitsemännen päivän adventisteille. Me olem-
me nähneet jo sellaisia muutoksia maailmas-
sa, jotka kertovat lopputapahtumista ja aavis-
tamme jo, mitä tulee tapahtumaan pian.  Mut-
ta mitä tarkoittaa nopeasti. Kuinka pian voim-
me odottaa sodan syttyvän? Olen kääntänyt 
pari profetian hengen lausuntoa: ”Kun juma-
lallinen voima yhdistyy inhimilliseen ponnis-
tukseen, työ tulee leviämään kuin tuli kuivassa 
sänkipellossa.” Ja vielä voimakkaammin tämä 
tulee esiin Ellen Whiten lausunnossa kos kien 
Hes. 1: 8 ”Hesekielin näkemät taivaalliset sa-
nansaattajat kulkevat kirkkaan valon tavoin 
elä vien olentojen joukossa salaman nopeudel-
la, kuvaa sitä nopeutta, jolla työ tulee lopulta 
päättymään”. Ajatelkaa, työ tulee siis päätty-
mään salaman nopeudella.” 
 Muistan kun Neuvostoliiton ja Yhdysval-
tain presidentit Gorbatshov ja Busch tapasivat 
Suomessa toisensa. Suomi sai tiedon tästä neu-
vottelusta vain viikkoa aikaisemmin. Hallitus 
aloitti kiireelliset ja perusteelliset valmistelut 
tapaamista varten. Tapaaminen onnistui hyvin, 
vaikka oli kiire. Tämä johtui siitä, että Suomi 
teki kaikkensa tämän tapaamisen onnistumi-
seksi. 
 Nyt on valmistautumisen aika edessä ole-
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via tapahtumia varten. On vain vähän aikaa. 
Nyt on tehtävä työtä kaikin voimin. On häl-
vennettävä ennakkoluuloja, on tutkittava Raa-
mattua ja profetian hengen kirjoituksia perus-
teellisesti, on saatava syvempää kokemusta Jee-
suksen seuraamisesta, on paettava mahdolli-
suuksien mukaan pois suurista kaupungeista ja 
tehtävä työtä niistä käsin, on harjoitettava us-
koa kaikissa elämän tilanteissa, on paneudutta-
va kokosydämisesti myös terveysuudistukseen 
 ruuan saastuessa, on keskitettävä koko sydän 
Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, on saavu-
tettava voitto kaikista helmasynneistä, on vie-
tävä innokkaasti evankeliumia eteenpäin eri-
laisissa työmuodoissa ja sijoitettava omaisuut-

ta mahdollisuuksien mukaan Herran työhön. 
Herra jopa tulee ilmoittamaan, milloin tulee 
luopua koko omaisuudesta.   
 Oletko sinä tehnyt kaiken mahdollisen hä-
nen tuloansa varten. Oletko varma siitä, että 
tapaaminen onnistuu. Jos et ole aivan var-
ma, niin vielä on aikaa mutta vähän. Vielä eh-
dit tehdä viimeiset valmistelut ja tarkastukset, 
mutta pidä kiirettä. Jeesuksen tulo on lähellä. 
Se on aivan oven edessä. Kohta hän kolkuttaa 
mahdollisesti viimeisen kerran ovellasi sanoo: 
”Jos sinä kuulet minun ääneni ja avaat oven, 
minä tulen sinun luoksesi, ja me aterioimme yh
dessä, minä ja sinä”. 

Rukoilemme
Tahtoisimme tulla Karitsan hääaterialle. Auta rakas Herramme, että pääsemme sinne, em-
mekä jää Jeesuksen tullessa lintujen ruuaksi. Anna meille lupaamasi valkoinen hääpuku, si-
nun lahjavanhurskautesi. Puhdista meidät synneistämme pyhällä kalliilla verelläsi. Auta, että 
tunnistamme väärät tunnusteot ja ihmeet, etteivät ne eksytä meitä ja ettei kohtalomme olisi 
tulijärvessä pedon ja väärän profeetan tavoin. Kiitos Jeesus, kuninkaitten Kuningas ja herrain 
Herra, että sinä ja sinun sotajoukkosi voittavat pahan ja pääsemme ikuiseen rauhan valtakun-
taan sinun armostasi. Kiitos myös seurakunnasta, hengellisestä kodistamme ja profetian lah-
jasta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Eräs tuntemani mies oli vankilassa. Hän 
oli muiden vankien kanssa ulkoilemassa 
vankilan pihalla. Siellä oli myös vanki-

lan johtaja ja vanginvartijoita. Mies sanoi van-
kilan johtajalle: ”Jeesuksen veri puhdistaa kai-
kesta synnistä”. Vankilan johtaja ei ollut kuule-
vinaan. Mies toisti jatkuvasti lausettaan: ”Jee-
suksen veri puhdistaa kaikesta synnistä”. Lo-
pulta vankilan johtaja kiusaantui miehen sa-
noista ja sanoi vanginvartijoilleen: ”Viekää tuo 
mies pois täältä uskovien joukkoon”. 
 Tämä oli vain uni, jonka näin Adventtikir-
kon vankilapäivillä Kallioniemessä viime syk-
synä. Minä olin unessa tuo mies ja vankilan 
johtaja oli itse Lusifer. Mielestäni tällä unel-
la on syvällinen merkitys paitsi vangeille myös 
synnin vankeudessa eläville ihmisille. Ehkä-
pä tämä uni oli Jumalalta, koska näin sen juuri 
vankilapäivillä. Vangit ja kaikki ihmiset todella 
tarvitsevat veren pelastavaa evankeliumia. Raa-
mattu nimittäin sanoo tämän kaikkein suu-
rimman totuuden 1. Joh.1:7 ”Jeesuksen, hänen 
Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnis
tä.” 
 Paholainen ei voi sietää Jeesuksen nimeä 
ja veren pelastavaa evankeliumia. Kun Jeesus 
oli paholaisen kiusattavana autiomaassa, pa-
holaisen oli viimein pakko poistua maailman 
Lunastajan läheisyydestä, koska hän ei saanut 
Jeesusta lankeamaan kiusaukseen. Näin mekin 
voimme vastustaa kiusausta ja pakottaa paho-
laisen poistumaan luotamme.  Hän pakenee 
heikointakin ihmisiä. jotka turvautuvat koko 
sydämestään Jeesuksen veren voimaan. Jaak. 
4:7, 8 ”Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mut
ta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdista
masta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähes
tyy teitä.”

 Jokainen ihminen on syntiinlankeemuksen 
kautta synnillinen ja vailla iankaikkista elämää. 
Kukaan ei voi tulla Jumalan valtakuntaan ilman 
Jeesuksen sovittavaa verta. Ihminen voi tosin 
käyttäytyä ulkonaisesti moitteettomasti ilman 
Kristuksen uudistavaa voimaakin. Halu saa-
da vaikutusvaltaa ja toisten arvostusta voi saa-
da ihmisen elämään säännöllistä elämää. Itse-
kunnioitus voi estää meitä pahasta. Itsekäskin 
sydän voi harjoittaa hyväntekeväisyyttä. Kaik-
ki tämä on kuitenkin turhaa ilman Jeesuksen 
sovittavaa verta, sillä kukaan ei pysty omassa 
voimassaan vastustamaan saatanan kiusauksia. 
Siksi me kaikki olemme kuoleman omia ja sik-
si Kristus tuli taivaasta auttamaan langennutta 
ihmistä omalla voimallaan, joka on sekä inhi-
millinen että jumalallinen. Jeesuksen täydelli-
nen kuuliaisuus takaa pelastuksen ja hänen ar-
monsa riittää kaikille, jotka vastaanottavat hä-
net syntiensä sovittajana. Room. 5: 12, 18, 19 
”Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan syn
nin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuole
ma saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat 
tehneet syntiä.  Niin kuin siis yhden ainoan 
rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, 
niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko an
tamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elä
män. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus 
teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee 
kaikista vanhurskaita.”
 Jumala sanoi luodessaan ihmisen paratiisiin, 
että jos hän syö hyvän ja pahan tiedon puusta, 
hän on kuoleman oma. Tämä hyvän ja pahan 
tiedon puu oli asetettu puutarhaan heidän Ju-
malaa kohtaan tuntemansa kuuliaisuuden ja 
rakkauden koetinkiveksi. Lankeemus sitten ta-
pahtui, niin kuin on tiedossamme. Jumala ra-
kasti kuitenkin syntistä ihmistä ja halusi pelas-
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taa hänet. Ainoa mahdollisuus siihen oli, että 
itse Jumala kuoli ihmisen puolesta.  Hän sovitti 
elämällään ja kuolemallaan koko ihmiskunnan 
synnit ja valmisti näin ihmisen pelastuksen. 
Tämä oli Jumalan suunnitelma ja tähän kel-
pasi ainoastaan Jumalan Pojan Jeesuksen Kris-
tuksen veri. Jeesus tuli maan päälle ihmisenä 
ja siksi hän tuntee syntisen ihmisen koettele-
mukset ja kiusaukset. Hän pystyy auttamaan 
jokaista ihmistä, olipa hänen ongelmansa mil-
laiset tahansa. Hepr. 2: 9, 14, 15 ”Sen kuitenkin 
näemme, että tuo ”lyhyeksi aikaa enkeleitä alem
maksi asetettu”, Jeesus, on kuoleman tuskat kärsit
tyään ”seppelöity kirkkaudella ja kunnialla”. Ar
mollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli 
kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta.  
Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi 
hänkin tuli ihmiseksi, heidän kaltaisekseen. Siten 
hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuo
leman valtiaalta, Saatanalta, ja päästämään va
paiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko 
ikänsä olleet orjina.”
 Jotta maailmankaikkeudessa ei tapahtui-
si toista kertaa syntiinlankeemusta, Jumala va-
litsee ihmiset taivaaseen uskon kautta Jeesuk-
seen. Tämä uskoon perustuva suunnitelma on 
täydellinen ja yksinkertainen. Se on Jumalan 
viisauden huipentuma, jota emme pysty täysin 
ymmärtämään. Voimme vain kuvitella, että va-
linta ja varmistus koetellaan täällä maan pääl-
lä. Kukaan ei voi sen jälkeen syyttää Juma-
laa valintaperusteista. Jokainen on tehnyt itse 
oman ratkaisunsa seurata Jeesusta. Tämä Jee-
suksen valinta uskon kautta varmistaa Kristuk-
selle  pysyvän kuninkuuden jokaisen pelastetun 
ihmisen sydämessä. Joh. 1:12 ”Mutta kaikille, 
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden 
tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat hä
neen.”
 Jumalan Pojan ristin kuolema on vertaansa 
vailla oleva äärettömän rakkauden osoitus syn-
tistä ihmistä kohtaan. Se on takuuna siitä, että 
pelastuksemme on varma, koska takaajana on 
itse Jumala. Siksi voimme jo nyt iloita pelas-

tuksesta, koska sovitus on jo suoritettu ristillä. 
Ainoa ehto pelastuksen varmistamiseksi on se, 
että pysymme Jeesuksen yhteydessä elämäm-
me loppuun asti. Silloin saamme kokea lopul-
lisen pelastuksen Jeesuksen toisessa tulemuk-
sessa. Tästä Jumalan äärettömästä rakkaudesta 
syntistä ihmistä kohtaan Paavali kirjoittaa näin 
Room. 5:8 ”Mutta Jumala osoittaa rakkauten
sa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän 
puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.”

Synti – elämän vastainen asia
Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta vihaa 
syntiä. Siksi synnissä eläminen on hyvin va-
kava asia, koska se erottaa meidät Jumalasta ja 
näin ollen myös iankaikkisesta elämästä. Siksi 
meidän on otettava parhaan kykymme mukaan 
selvää Jumalan sanasta, mitä on synti. Meidän 
oma viisautemme ei pysty sitä selvittämään. 
Jumala on näin kaikessa viisaudessaan liittänyt 
synnin tiedostamisen myös Jumalan tuntemi-
seen. Jes. 59: 1, 2 ”Ei Herran käsi ole lyhyt pelas
tamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. 
Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät 
Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hä
net kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule.”
Esim. täällä Suomessa karhuemo saattaa käy-
dä ihmiselle erittäin vaaralliseksi, jos sillä on 
pentuja. Näin voi olla ehkä hirvenkin kohdalla. 
Ne puolustavat jälkeläisiään äidinrakkaudel-
laan turvatakseen niiden elämän. Samoin voi 
ihminenkin antaa henkensä lastensa puolesta. 
Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan on kuitenkin 
vertaansa vailla. Jumala tekee kaikkensa ihmi-
sen pelastamiseksi. Jumala toivoo, että jokaisel-
la hänen lapsellaan olisi yltäkylläinen elämä ja 
että he pääsisivät osalliseksi iankaikkisesta elä-
mästä. Ihminen kuitenkin itse ratkaisee kohta-
lonsa. Hes. 33:11 ”Sano heille: Näin sanoo Herra 
Jumala: Niin totta kuin elän, en minä tahdo, että 
jumalaton kuolee vaan että hän kääntyy teiltään 
ja saa elää. Kääntykää! Kääntykää pahoilta teil
tänne! Miksi te kuolisitte, israelilaiset!”
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Parannus synnistä
Meidän on mahdotonta vapautua omin voi-
min synnistä. Ihminen voi tehdä itse ulkonai-
sen olemuksensa moitteettomaksi, mutta sy-
däntä hän ei voi muuttaa. Ainoastaan Kristus 
voi meidät muuttaa ja vapauttaa syntisestä olo-
tilasta. Se edellyttää, että me otamme Kristuk-
sen vastaan omana Vapahtajanamme. Tällöin 
Jumala antaa meille lahjana Pyhän Hengen 
johtamaan elämäämme. Tämä lupaus on voi-
massa, olimmepa sitten miten syntisiä tai Ju-
malan kieltäjiä tahansa. Siksi on tärkeätä ottaa 
Kristus silloin vastaan, kun Pyhä Henki kut-
suu. Saattaa käydä niin, ettei enää tule uutta 
kutsua. Ihmisen etsikkoaika on mitä tärkeintä 
aikaa ihmisen elämässä, koska silloin tehdään 
elämän ratkaisevin päätös. Kun Pietari saar-
nasi helluntaina, noin kolmetuhatta henkeä 
koki Jumalan kutsun. Ap. t. 2: 37, 38 ”Kuul
lessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämes
sään, ja he sanoivat Pietarille ja muille aposto
leille: ”Veljet, mitä meidän pitää tehdä?” Pietari 
vastasi: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste 
Jeesuk sen Kristuksen nimeen, jotta syntinne an
nettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Py
hän Hengen.”
 Synti on luonnottomuus, jolla ei ole sijaa 
maailmankaikkeudessa. Me olemme nähneet 
ja todenneet millaiset seuraukset olivat kan-
tavanhempiemme synnillä. Koko maailma on 
jo kärsinyt synnin seurauksia jo 6000 vuotta. 
Me olemme todenneet, kuinka koko maail-
mankaikkeuden kuningas, jota serafit, kerubit, 
enkelit ja koko taivas palvoo, tuli maan pääl-
le pelastamaan meidät synnin valtakunnasta 
taivaalliseen kotiin, kuinka hän alensi itsen-
sä ja otti ihmisen muodon, kuinka häntä kiu-
sattiin, ruoskittiin ja lopulta ristiinnaulittiin, 
tuntekaamme siksi itsemme nöyräksi Jeesuk-
sen edessä. Meistä ei kukaan ole syytön hänen 
kuolemaansa, sillä olemme kaikki syntiä teh-
neet. Me kaikki tarvitsemme Jeesusta Kristus-
ta omana henkilökohtaisena Vapahtajana. Ai-

noastaan vastaanottamalla hänen uhrinsa us-
kon kautta me voimme pelastua. 
 Pelastus on Jumalan lahja ja me saamme 
sen yksinomaan armosta. Mitkään meidän te-
komme eivät riitä tuon lahjan vastaanottami-
seen. Ainoastaan Jeesus Kristus oli arvollinen 
lunastamaan ihmiskunnan. Näin Jumala rakas-
ti meitä ihmisiä, että hän antoi henkensä mei-
dän puolestamme. Vanhempien rakkaus lapsi-
aan kohtaan saattaa olla joskus vertaansa vailla, 
mutta Jumalan rakkaudelle se ei ylety. Juma-
lan rakkaus on niin paljon korkeampi kuin on 
taivas maata. Sellainen on Jumala, iankaikki-
nen rakkaus. Hänen oli sovitettava omalla kär-
simyksellään ja kuolemallaan syntimme. Näin 
vakava asia on synti. Siitä on päästävä eroon 
Jumalan voimassa ja armossa. Puhuessaan 
temppelissä Paavali teroitti syntien katumis-
ta, kääntymistä ja Jeesuksen tuntemista syn-
tien va pauttajana. Ap. t. 3:19, 20 ”Katukaa siis 
syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, kääntykää, 
jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lä
hettäisi Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voi
dellun.”
 Omasta kokemuksestani tiedän, että olen 
alkanut vihata syntiä, koska Jumalakin vihaa 
sitä. Olen monesti langennut syntiin ja sen jäl-
keen katunut sitä. Tämä on johtanut sitten vä-
hitellen siihen, että yritän kaikin voimin vas-
tustaa syntiä Jumalan voimassa ja armossa. 
Olen pyrkinyt järjestämään elämääni Jumalan 
ohjeiden mukaiseksi, jotta ei tulisi kiusauksia. 
On muistettava, että kerran voitettu kiusaus 
antaa voimaa vastustaa yhä päättäväisemmin 
toisen kerran. Mieleeni on jäänyt eräs merkit-
tävä kokemus. Lankesin toistuvasti erääseen 
vakavaan syntiin, joka teki minut hyvin mur-
heelliseksi. Silloin eräs seurakunnan jäsen sa-
noi minulle, että hänelle oli ilmestynyt kotona 
enkeli, joka kertoi minun olevan suurissa vai-
keuksissa. Ymmärsin, mistä oli kysymys. Tämä 
ystäväni kokemus johti sitten kohdallani voi-
makkaaseen tällaisen synnin vastustamiseen ja 
pääsin siitä eroon järjestelemällä asiani Juma-
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lan ohjeiden mukaisesti sillä tavalla, ettei enää 
tullut tällaisia kiusauksia.  2. Kor. 7: 10 ”Juma
lan mielen mukainen murhe saa aikaan paran
nuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelas
tukseen. Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuo
leman.”

Syntien tunnustaminen
Ilman Jumalaa meidän olisi mahdotonta va-
pautua synnistä. Jumala on antanut meille yk-
sinkertaiset ja helpot ohjeet tehdyille synneille. 
Meidän ei tarvitse tehdä ylimääräisiä ponnis-
tuksia kuten katumusharjoituksia tai toivioret-
kiä. Hän edellyttää vain, että me vilpittömäs-
ti tunnustamme ja hylkäämme syntimme. Snl. 
28:13 ”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka 
ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.”
 Synnit on tunnustettava tarkasti ja yksi-
tyisluontoisesti niin kuin omatunto syyttää. 
On tunnustettava ne synnit, jotka ovat tiedos-
sa. Kuningas Daavid antoi tästä hyvän esimer-
kin. Hän tiesi tarkasti syntinsä Jumalaa ja Uu-
riaa kohtaan. Profeetta Naatan oli käynyt hä-
neen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut 
Uurian vaimoon Batsebaan. Daavid oli syväs-
sä synnin surussa ja tästä hän kertoo Psalmissa 
51:3–6 ”Jumala, ole minulle armollinen hyvyy
dessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeu
tesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja 
anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pa
hat tekoni, minun syntini on aina minun edessä
ni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen teh
nyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun mi
nua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset.”
 Synnintunnustus ei ole otollinen Jumalal-
le ilman vilpitöntä kääntymistä ja parannusta. 
Elämässä täytyy tapahtua ratkaiseva muutos. 
Kaikki, mikä on Jumalaa vastaan, täytyy pan-
na pois.  Ainoastaan jos Pyhä Henki on pääs-
syt vaikuttamaan sydämessä, synnintunnustus 
on aito ja rehellinen. Silloin se on todellisen 
synnin surun seuraus. Silloin se kelpaa Juma-
lalle ja silloin me saamme ne anteeksi ja rauhan 
mieleemme. Daavid kertoo tästä kokemukses-

ta Ps. 32:5 ”Minä tunnustin sinulle syntini, en 
salannut pahoja tekojani. Minä sanoin: ”Tunnus
tan syntini Herralle.” Sinä annoit anteeksi pahat 
tekoni, otit pois syntieni taakan.”
 Jumala edellyttää, että kun tulemme hä-
nen eteensä palvelemaan häntä, meidän on so-
vittava kaikki erimielisyydet lähimmäistem-
me kanssa. Tämä toinen ihminen on nimittäin 
myös Jumalan omaisuutta ja häntä vahingoit-
taessa teemme syntiä myös Jumalaa kohtaan. 
Tämän toisen ihmisen on myös velvollisuus 
antaa anteeksi syntimme. Jos olemme näin 
tehneet, vaikka tämä ei olisikaan antanut an-
teeksi meille, olemme täyttäneet velvollisuu-
temme ja voimme anoa anteeksiantoa Jumalal-
ta. Matt. 5:23, 24 ”Jos siis olet viemässä uhrilah
jaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on 
jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin 
eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene 
sitten vasta antamaan lahjasi.”
 Synnit on siis ennen kaikkea tunnustetta-
va Jumalalle, mutta myös niille, joita kohtaan 
on tehty vääryyttä. On olemassa myös julkisia 
syntejä, jotka on tunnustettava myös julkises-
ti. Syntien tunnustamisen, sekä julkisen että 
yksityisen, tulee olla sydämestä lähtenyt ja va-
paaehtoinen. Sen tulee olla myös tarkka ja yk-
sityisluontoinen. Syntien tunnustamiseen toi-
sille liittyy myös rukoileminen toisten puoles-
ta. Kun näin teemme, Jumala tulee lupauksensa 
mukaan siunaamaan meitä ajallisilla tarpeilla. 
Jaakob kirjoittaa tästä asiasta Jaak. 5:16 ”Tun
nustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa tois
tenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan 
rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.”
 Muistakaa Jobin kokemus. Kun Job rukoili 
ystäviensä puolesta, Jumala käänsi hänen koh-
talonsa ja siunasi häntä runsaasti. 

4. Anteeksisaaminen ja                  
anteeksiantaminen

Jumala arvostaa sitä, että me elämme rauhas-
sa ja sovussa toisten kanssa. Olemme periaat-
teellisia, oikeudenmukaisia ja rehellisiä. Tämä 
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ei aina miellytä toisia ihmisiä, mutta Jumala 
arvostaa sitä yli kaiken. Juoruavat ja valehte-
levat ihmiset ovat paholaisen parhaimpia pal-
velijoita. Myös petollisuudesta johtuva ystävien 
kiitos ja omakehu on vaarallista. Siksi meidän 
tulee osoittaa lähimmäisiämme kohtaan Kris-
tuksen rakkautta. Älkäämme huonontako tois-
temme mainetta ja älkäämme puhuko vähek-
syvästi kenestäkään. Olkaamme omasta mie-
lestämme vaatimattomia ja nöyriä ja turvau-
tukaamme kaikesta sydämestämme Jeesuksen 
ansioihin. Näin Jumala voi tehdä meistä suuria. 
Hänellä on siihen voima. Kun me täytämme 
kristillisen rakkautemme toisia kohtaan, niin 
Jumala on sovussa myös meidän kanssamme 
ja antaa rikkomuksemme anteeksi. Matt. 6:14 
”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän 
rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isän
ne teille anteeksi.” Ef. 4:31, 32 ”Hylätkää kaik
ki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, 
kaikkinainen pahuus.  Olkaa toisianne kohtaan 
ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne an
teeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille an
teeksi Kristuksen tähden.”

Jumalan lupaus                                                        
anteeksiannosta ja usko

Monien ihmisten on vaikea uskoa syntiensä 
anteeksisaamiseen ja siksi Jumala on antanut 
myös tällaisia julkisia synnintunnustus- ja an-
teeksiantosakramentteja kuin kaste ja ehtool-
linen. Kasteessa uskoon tullut ihminen aloit-
taa uuden elämän Jeesuksen yhteydessä syntin-
sä anteeksi saaneena ja ehtoollisessa tämä kas-
teen liitto uudistetaan jatkuvana puhdistuk-
sena kuolemaan asti. Nämä toimitukset ovat 
valtavia ilon ja rauhan ylläpitäjiä. Ne antavat 
elämälle aivan uuden sisällön ja voiman vael-
taa Jeesuksen yhteydessä. Olen todella ääret-
tömän iloinen siitä, että olen ymmärtänyt kas-
teen ja ehtoollisen merkityksen. Iloitsen aina 
uudelleen ja uudelleen, kun saan osallistua eh-
toolliseen. Teen kaikkeni voidakseni olla siinä 
mukana ja kokea hyvän omantunnon suoman 

siunauksen
 Kun me olemme tehneet kaiken mahdol-
lisen voitavamme syntien anteeksisaamiseksi 
Jumalan sanan pohjalta, Jumala hyväksyy te-
komme ja täyttää lupauksensa meitä kohtaan. 
Todellisen kääntymyksen edellyttää siis synnin 
murtamaa ja nöyrää sydäntä, joka arvostaa Ju-
malan rakkautta ja Golgatan uhria. Tällainen 
ihminen tuo kaikki syntinsä Jumalan eteen 
ja kokee lopullisen syntiensä anteeksiannon.         
1. Joh. 1:9 ”Jos me tunnustamme syntimme, niin 
Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikes
ta vääryydestä.”
 Syntien anteeksisaamisen perusedellytyk-
senä on kuitenkin ennen kaikkea usko Juma-
laan. Onhan selvää, ettei kukaan voi vastaan-
ottaa syntien anteeksiantoa ja pelastusta, jos 
hän ei usko. Hän ei voi eikä osaa noudattaa Ju-
malan tahtoa ja ohjeita, jotka hän on antanut 
sitä varten sanassaan. Loppujen lopuksi suurin 
synti syntien anteeksisaamiseksi, minkä ihmi-
nen voi tehdä, on epäusko, koska se tekee syn-
tien anteeksisaamisen ja pelastuksen mahdot-
tomaksi. Joh. 16:9 ”Synti on siinä, että ihmiset 
eivät usko minuun.”
 Synnin tunnossa olevalle ihmiselle sano-
ma Jeesuksen kuolemasta meidän syntien so-
vittajana on todella evankeliumia, ilosanomaa. 
Meidän on yksinkertaisesti uskossa vastaan-
otettava Jeesus omalla kohdallamme syntiem-
me sovittajana. Ei todellakaan tarvita mitään 
parannuksen tekoharjoituksia, ei mitään py-
hiinvaellusmatkoja, ei mitään hyviä tekoja voi-
daksemme osoittaa kelvollisuutemme Jumalal-
le. Tarvitsee vain yksinkertaisesti uskoa Juma-
lan lupaus anteeksiantamisesta. Kun näin us-
komme ja teemme, saamme ilon ja rauhan sy-
dämeemme. 
 Monet ovat viettäneet unettomia öitä syn-
tiensä vuoksi. Siksi Jeesus haluaa, että me tu-
lemme hänen luokseen juuri sellaisina kuin 
olemme, syntisinä, avuttomina ja riippuvai-
sina.  Kuningas David kuvailee Psalmissa 32 
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lankeemuksensa aiheuttamaa syyllisyyden tun-
toa ja siitä vapautumista seuraavasti. Ps. 32:1–5 
”Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, 
jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas se ihminen, 
jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka 
sydämessä ei ole vilppiä. Niin kauan kuin minä 
vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. 
Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja 
päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elä
mänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän hel
teessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salan
nut pahoja tekojani. Minä sanoin: ”Tunnustan 
syntini Herralle.” Sinä annoit anteeksi pahat te
koni, otit pois syntieni taakan.”
 Daavidin kääntymys oli vilpitön ja syvä. 
Hän ei kaunistellut syyllisyyttään. Hän näki 
rikkomuksensa kauhistuttavuuden. Hän todel-
la inhosi syntiään. Hän halusi koko sydämes-

tään päästä vapaaksi syntinsä raskaasta taakas-
ta. Jumala oli hänelle armollinen ja kuuli hänen 
rukouksensa, antoi anteeksi hänen syntinsä ja 
poisti hänen taakkansa. Kiitokseksi Daavid se-
pitti ja lauloi monia kiitoslauluja, joita voim-
me lukea rohkaisuksi psalmeissa. Tämä sama 
lupaus on annettu jokaiselle Jumalan lapselle, 
olivatpa hänen syntinsä sitten miten suuria ta-
hansa. Jes. 1:18 ”Tulkaa, selvittäkäämme, mi
ten asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän syntin
ne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin 
lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tule
vat valkeiksi kuin puhdas villa.”
 Ottakaamme vastaan Jumalan armo ja an-
teeksiantamus ja iloitkaamme siitä tässä elä-
mässämme ja ennen kaikkea iloitkaamme siitä 
palkinnosta, joka on annettu jokaiselle Juma-
lan lapselle iankaikkisessa elämässämme, jossa 
ei enää ole syntiä ja sen tuomia rasituksia.  

Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Sinä olet suuri ja pyhä, täydellinen viisaudessa, armossa ja rak-
kaudessa. 
 Me olemme syntisiä ja kuoleman omia. Me olemme rikkoneet sinun pyhää lakiasi joka päi-
vä. Me olemme poikenneet omille teillemme ja tieten tai tietämättämme palvelleet vihollis-
ta. Kiitos Herra siitä, että sinä tulit suuressa armossasi ja rakkaudessasi lihaksi meidän keskel-
lemme, sovitit meidän syntimme ja annoit meille tuhlaajapojan tavoin mahdollisuuden palata 
takaisin Isän kotiin. Anna anteeksi kaikki meidän syntimme Jeesuksen veren kautta ja anna 
meille Pyhän Hengen voimaa kulkea sinun viitoittamaasi tietä. Poista meistä kaikki erimie-
lisyydet ja yhdistä meidät toinen toisiimme rakkauden ja totuuden siteillä. Siunaa seurakun-
taamme ja anna valosi loistaa kauttamme ylhäällä vuorella olevan kaupungin tavoin. Herra me 
uskomme, että sinä tulet pian takaisin. Täytä meidät ilolla ja riemulla odottaessamme sinua, 
kuningasten Kuningasta. Tule Herra pian. Tämä on hartain ja palavin rukouksemme sinua 
odottaessamme. Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen
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12. Ilmestyskirjan peto ja sen kuva  

Ilmestyskirja sisältää paljon pelottavia ku-
vauksia esim. lohikäärme, peto, pedon kuva, 
portto, Babylon ym. Joidenkin mielestä täl-

laiset Ilmestyskirjan kuvaukset ovat vasten-
mielisiä ja sen vuoksi olen kuullut joidenkin 
vieroksuvan Ilmestyskirjaa. Luulen tämän kui-
tenkin johtuvan siitä, etteivät he ymmärrä tai 
halua ymmärtää sitä. Näin ei kuitenkaan pi-
täisi olla, koska Ilmestyskirja on nimenomaan 
Jeesuksen antama sanoma omilleen ja siellä Il-
mestyskirjan alussahan luvataan erityinen au-
tuuslupaus sen lukijoille ja vastaanottajille.  
 Mielestäni televisio ja sanomalehdet sisäl-
tävät paljon raaempia kuvauksia. Sisältäähän 
Vanha testamenttikin paljon raakuuksia ja jopa 
Uusi testamenttikin, mutta ne yleensä hyväk-
sytään. Mielestäni koko Raamattu kertoo to-
tuuden mukaisesti siitä, mitä ihmisten pa-
huus on saanut aikaan. Siksi asioiden todelli-
nen esiintuominen on aiheellista, jotta ihmiset 
huomaisivat, mihin pahuus johtaa ja tekisivät 
parannuksen ja ottaisivat vaarin Jumalan tah-
dosta. 
 Jeesus antoi ihmisille evankeliumin saar-
naamisen tehtävän. Miten sitten tämä Ilmes-
tyskirja sopii tähän Jeesuksen antamaan lä-
hetyskäskyyn? Paavali kirjoittaa Apost. 20:30 
”Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jot
ka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääk
seen opetuslapset mukaansa.” Näin on toteutu-
nut historian aikana. Koko kristikunta on poi-
kennut apostolisen seurakunnan puhtaudesta 
ja omaksunut oppeja, jotka eivät ole Jeesuksen 
opetuksen mukaisia. Jumala haluaa palauttaa 
evankeliumin puhtauden ja paljastaa viholli-
sen eksytykset Ilmestyskirjan sanoman kautta 
erilaisilla vertauksilla ja profetioilla, joita vain 
todelliset Jumalan lapset ymmärtävät ja jotka 

ovat vihollisilta näin peitetyt. Eikö tämä ole 
juuri evankeliumia. Ilmestyskirjan 14. luku pu-
huu erityisesti pedon merkin yhteydessä ikui-
sesta evankeliumista.      
 Ilmestyskirjassa on paljon erilaisia profee-
tallisia symboleja. Jotta pysyisimme oikeassa 
tulkinnassa, on kaikki profeetalliset symbolit 
selvitettävä ainoastaan Raamatun avulla. An-
netaan Raamatun itse selittää itsensä. Näin on 
turvallisinta. Raamatusta löytyy jokaiselle sym-
bolille merkityksensä, kun ne vain löydetään. 
Esim. pedolle on annettu Dan. 7:23 merkitys 
valtakunta ja vesille löytyy Ilm. 17:15 merkitys 
kansoja, joukkoja, maita ja kieliä. 
 Katsomme nyt Ilmestyskirjan 13. lukua, 
koska se liittyy juuri Amerikan Yhdysvaltoihin 
ja sen toimintaan lopun aikana. Ilmestyskir-
jan peto ja pedon merkki kiinnostavat ihmisiä 
ja ne löytyvät juuri 13. luvun lopusta. Luther 
aikoinaan löysi pedolle merkityksen. Sopiiko 
tämä Lutherin oivallus vielä nykyaikaan. Mikä 
on peto? Se on tietysti ensin selvitettävä ja vas-
ta sitten mikä on sen merkki eli pedon merkki 
ja pedon kuva.  
 Protestanttinen kirkko erosi Rooman kir-
kosta juuri Lutherin vaikutuksesta. Hän löysi 
Raamatusta Ilmestyskirjan pedon eli antikris-
tuksen ja uskonpuhdistajat omaksuivat saman 
käsityksen. Tämä Lutherin käsitys esitetään 
myös evankelisluterilaisen kirkon tunnustus-
kirjoissa ja esim. vanhassa suomalaisessa virsi-
kirjassa vielä vuodelta 1929 oli antikristusot-
sikolla varustettuja virsiä, joissa paavi tuotiin 
esiin hyvin selvästi ja suoraan antikristuksena. 
 Danielin kirja ja Ilmestyskirja antavat pe-
dolle samanlaisia tuntomerkkejä ja kertovat, 
että paavinvalta tulee toimimaan antikristuk-
sena aina ajan loppuun asti. Käsittelemme täs-
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sä vain Ilm. 13. luvun antamia tuntomerkkejä. 
Tässä ei ole mahdollisuutta käsitellä perusteel-
lisesti näitä tuntomerkkejä vaan tuon esiin vain 
oleellisemman.
 Jae 1: ”Minä näin, kuinka merestä nousi peto. 
Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja 
kaikissa kymmenessä sarvessa oli kruunu ja jokai
seen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi.” En-
simmäisen jakeen kymmensarvisella ja seitsen-
päisellä merestä nousevalla pedolla ymmärre-
tään historian ja symbolien perusteella maail-
manvaltoja ja kansojen joukosta noussutta 
Rooman valtaa, joka hajosi kansainvaellusten 
pyörteissä kymmeneen valtioon, joita nykyisin 
edustavat Euroopan valtiot.
 Jae 2: ”Peto, jonka näin, muistutti leopardia, 
mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli 
kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voi
mansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.” 
Tämä jae kertoo eläinten muodossa maail-
man historian maailmanvallat käännetyssä jär-
jestyksessä: Rooma, Kreikka, Meedo-Persia ja 
Babylonia, ja kuinka lohikäärme eli saatana tu-
lee antamaan viimeisen maailmanvallan Roo-
man kautta paavinvallalle suuren vallan. 
 Jae 3: ”Minä näin, että yksi pedon päistä oli 
saanut surmaniskun mutta haava oli parantu
nut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seu
raamaan sitä.” Tämä jae kertoo, kuinka paavin-
valta tulee uudelleen saamansa surmaniskun 
jälkeen nousemaan suureen valtaan. Paavikun-
nan 1260 vuoden pituinen valtakausihan päät-
tyi Ranskan vallankumouksessa 1798, jolloin 
ranskalainen kenraali Berthier valloitti Roo-
man ja vangitsi paavi Pius VI:n. Näin paavin-
valta sai surmaniskunsa. Vuonna 1929 paavin-
valta nousi uudelleen valtaan, kun se sai Ita-
lian kanssa tehdyllä lateraanisopimuksella va-
tikaanivaltion. Näin sen haava parantui. Me 
 näemme tällä hetkellä paavivallan valta-ase-
man kristikunnassa, joka tulee kasvamaan lä-
hestyessämme ajan loppua. Koko maailma tu-
lee ihmettelemään sitä. 
 Jae 4: ”ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, 

joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He ku
marsivat myös petoa ja sanoivat: Kuka on pe
don vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vas
taan?” Tämä jae kertoo, kuinka paavinvallalle ei 
löydy vertaista. Historia todistaa, kuinka Eu-
roopan valtioiden hallitsijat olivat voimattomia 
paavin pannajulistuksen alla. Ajan lopussa tul-
laan paaville antamaan uudelleen ennennäke-
mätön valta. 
 Jae 5: ”Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja 
puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan nel
jänkymmenenkahden kuukauden ajaksi.” Tämä 
jae kertoo, kuinka paavinvalta asettui Jumalan 
paikalle häikäilemättömän kielenkäyttönsä an-
siosta, joka mahdollisti sen valta-aseman mui-
hin valtioihin nähden. Jakeessa annetaan myös 
tämä Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa seit-
semän kertaa mainittu antikristuksen valta-
kausi neljäkymmentäkaksi kuukautta eli päi-
vä/vuosiperiaatteen mukaan 1260 vuotta, joka 
ajoitetaan vuosille 538-1798 jKr. 
 Jae 6: ”Niin se avasi suunsa ja alkoi herja
ta Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen 
asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa.” 
Tämä jae kertoo katolisen kirkon muuttamista 
Raamatunopeista, joita uskonpuhdistajat nou-
sivat korjaamaan, Luther etunenässä. Sen jäl-
keen eri hengelliset liikkeet ovat löytäneet yhä 
uusia totuuksia, joten uskonpuhdistus jatkuu 
edelleen. 
 Jae 7: ”Sille annettiin myös lupa käydä tais
teluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin 
sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kie
let ja maat.” Tämä jae kertoo erityisesti katoli-
sen kirkon vainoista keskiaikana, jolloin noin 
50 milj. toisinajattelevaa kristittyä sai surman-
sa inkvisition kautta. Ennen kokematon vai-
no Jumalan kansaa vastaan tulee uusiutumaan 
myös ajan lopussa. 
 jae 8: ”Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä 
– kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta 
alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun Karitsan 
elämänkirjaan.” Tämä jae kertoo, kuinka koko 
maailma tulee kumartamaan paavia paitsi ne, 
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joiden nimi on kirjoitettu Karitsan elämänkir-
jaan.              
 Jakeet 9 ja 10: ”Jolla on korvat, se kuulkoon: 
Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, 
kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miek
kaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa.” 
Paavinvallan toimesta on miljoonia ihmisiä 
surmattu harhaoppisina tai joutunut vankeu-
teen. Heiltä on todella kysytty kestävyyttä ja 
uskoa pitää kiinni Raamatun totuudesta kuo-
lemankin uhalla. Monet joutuivat pakenemaan 
syrjäisille seuduille saadakseen palvella Juma-
laa omantuntonsa ja Raamatun valon mukaan. 
Itse paavikin joutui toimintansa ansiosta lo-
pulta vankeuteen ja kuoli vankeudessa eli sai 
näin surmaniskunsa.   
 Jae 18: ”Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla 
on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuar
von: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusi
sataakuusikymmentäkuusi.” Tässä jakeessa mai-
nitaan vielä yksi pedon tuntomerkeistä, pedon 
luku 666. Tälle luvulle on yritetty etsiä monen-
laisia ratkaisuja, mutta ainoastaan paavinvalta 
täyttää tämän tunnusmerkin lisäksi myös muut 
pedon tunnusmerkit ja siksi paavinvallasta löy-
detty pedon luku on ainoa järkevin ratkaisu. 
Paavista on käytetty latinankielistä virkanimi-
tystä VICARIUS FILII DEI, suomeksi Juma-
lan Pojan sijainen. Tätä virkanimitystä paavi 
käytti mm. kruunussaan. Eräässä tietolähtees-
sä mainitaan, että virkanimitys on nähty paa-
vi Grgorius XVI kruunussa vielä vuonna 1845. 
Kun tähän latinankieliseen virkanimitykseen 
VICARIUS FILII DEI sijoitetaan tiettyjä la-
tinalaisia kirjaimia vastaavat lukuarvot, saa-
daan yhteen laskemalla 666. Se on juuri pedon 
luku. Tämäkin tuntomerkki sopii täsmällisesti 
paavinvaltaan.                                  
 Nykyään opetetaan, että pedon merk-
ki on jonkinlainen siru, mikä laitetaan ihmi-
seen. Onko asia näin? Äsken puhuimme pe-
dosta, joten mikä on sen merkki? Pedon merk-
ki ei ole näin yksinkertainen asia. Siru saattaa 
olla korkeintaan jokin tunnistamis- tai maksu-

väline kuten pankkikortti tai mikä muu merk-
ki tahansa. Pedon merkki liittyy paljon tär-
keämpään asiaan. Se liittyy Jumalan lakiin. 
Raamattu sanoo selvästi, että sapatti on Ju-
malan merkki. Silloin pedon merkki täytyy 
olla sitä korvaava merkki. On siis luonnollista, 
että pedon merkki liittyy juuri Jumalan lakiin, 
kymmeneen käskyyn, koska paholainen Ilmes-
tyskirjan mukaan hyökkää lopun aikana erityi-
sesti Jumalan lakia vastaan. Jumala ilmoittaa, 
mikä on hänen merkkinsä, joten annetaan pe-
don itse ilmoittaa oma merkkinsä. Luen vain 
yhden lausunnon vuonna 1923 ilmestyneestä 
lehdestä The Chatolic Record: ”Sunnuntai on 
meidän arvovaltamme merkki. – – Kirkko on 
Raamatun yläpuolella, ja tämä sapatin vieton 
muuttaminen on tästä tosiasiasta todisteena.” 
 Onko tämä lepopäivän muutos tapahtunut 
vai jäikö se vain yritykseksi? Danielin kirjan 7. 
luvussa, jossa kerrotaan pedon tuntomerkeis-
tä, mainitaan jakeessa 25, että se pyrkii muut-
tamaan juhla-ajat ja lain. Sunnuntain vieton 
yleistymisessä me näemme vihollisen eksyttä-
vän voiman laajuuden, mutta se jää loppujen 
lopuksi vain pyrkimykseksi niin kuin Danielin 
kirjassa on ennustettu. Jumalan kansa tulee pa-
lauttamaan Jumalan voimassa sapatin oikealle 
kohdalleen ennen ajan loppua.        
 Jakeet 11–15. ”Sitten näin, kuinka toinen 
peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sar
vea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lo
hikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puoles
ta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asuk
kaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka 
kuolinhaava oli parantunut.  Se tekee suuria tun
nustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan 
ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sil
lä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se 
johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että 
saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniak
si, jota on isketty miekalla mutta joka on viron
nut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon ku
valle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhu
maan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, 
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jotka eivät kumarra pedon kuvaa.” Tässä puhu-
taan karitsan sarvisesta pedosta. Ensimmäinen 
peto nousi kansojen merestä. Tämä toinen Ka-
ritsansarvinen peto nousee maasta eli pääosin 
asumattomalta mantereelta. Yhdysvallat täyt-
tää tämän ehdon. Lisäksi karitsan kaksi sarvea 
kuvaavat hyvin tälle maalle tunnusomaista ta-
sa-arvoisuutta ja uskonvapautta. Yhdysvallois-
sa on myös vankka protestanttinen ja katolinen 
perusta ja se on johtava maailmanvalta, joten 
sillä on tähän karitsan sarvisen pedon kuvaan 
hyvin sopivat edellytykset. Pedon kuvahan tar-
koittaa yksinkertaisesti valtakuntaa, joka muis-
tuttaa toiminnaltaan alkuperäistä petoa. Yh-
dysvallat tulee juuri toiminnallaan muistut-
tamaan hyvistä alkuperäisistä periaatteistaan 
huolimatta petoa eli Rooman valtaa. 
 Nyt nuo symboliset kaksi sarvea ovat oikein 
konkreettisesti hajonneet, joten tuntuu siltä, 
että kohta Yhdysvallat tulee puhumaan kuin 
lohikäärme. Ei ole enää uskonvapautta ja tasa-
arvoa. Lopputapahtumat tulevat tapahtumaan 
äkkiä ja lopullisesti. Ellen White kirjoittaa täs-
tä asiasta näin: ”Kun jumalallinen voima on 
liittynyt ihmisen ponnistukseen, työ tulee le-
viämään kuin tuli ruohikossa” ja edelleen ”Tai-
vaalliset lähettiläät kulkevat kuin kirkas valo 
elävien olentojen joukossa salaman nopeudel-
la, kuvaa sitä nopeutta, jolla tämä työ etenee 
lopullisesti päätökseen”. Eli työ tullaan päättä-
mään salaman nopeudella. On mielenkiintois-
ta seurata, onko tämä terroriteko jo alkua lop-
putapahtumille vai vieläkö menee aikaa. Hu-
huja erilaisista pakotteista jopa uskonnollisista 
asioista kuuluu jo eri suunnilta. 
 Jae 16, 17: ”Se pakottaa kaikki, pienet ja suu
ret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan 
oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään 
ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä 
ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen 
luku.” Pedon merkki tullaan jakeen 16 mukaan 
laittamaan oikeaan käteen tai otsaan. Oikean 
käden ja otsan merkitys on ihmisjärjellekin 
helppo ymmärtää. Käsi edustaa toimintaa ja 

otsa ymmärrystä. Tämän saman tulkinnan an-
taa Raamattukin. 1. Kun.8:24 ”Sinä olet pan
nut täytäntöön sen, minkä lupasit isälleni Daa
vidille. Minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Niin 
on nyt tapahtunut.”  Sunnuntai sopii näinkin 
erinomaisesti pedon merkiksi, koska se edus-
taa juuri ihmisen ajatusta ja toimintaa.
 Monille herää kysymys, että onko nyt tä-
nään niillä ihmisillä pedon merkki, jotka viet-
tävät sunnuntaita pyhäpäivänä. Jae 16 nimen-
omaan sanoo, että pedon merkki tullaan pa-
kottamaan. Tällaista ei ole vielä tapahtunut, 
vaan se on edessä päin. Ymmärretään, että yh-
teiskunta joutuu tällaisen toimenpiteen eteen 
aivan ajan lopussa protestanttisen kirkon toi-
mesta, joka tulee yhdistymään paavin valtaan. 
Tämä yhdistyminenhän on jo alkanut yhtei-
sen vanhurskauttamissopimuksen kautta. Yh-
dysvallat tuntee syvää huolta terrorismista, 
maailmanrauhan säilymisestä ja kansojen vä-
lisestä yhteisymmärryksestä, joten se on val-
mis Rooman kirkon yhteistoiminnassa käyttä-
mään pakkoakin, jotta kautta koko maapallolle 
voitaisiin luoda yhteisymmärrys ja sopusointu. 
Tällöin se tulee tietämättään eksytettynä syyl-
listymään Jumalan lain rikkomiseen. Nythän 
on jo pari vuotta sitten paavi julkaissut sun-
nuntaita koskevan maailmanlaajuisen doku-
mentin, joten perusta on jo laskettu. Profetian 
hengen mukaan on tarkoin seurattava Yhdys-
valtojen tapahtumia, koska juuri sieltä protes-
tanttisen kirkon vaatimuksesta pedon merkki 
saa alkunsa ja koko maailma yhtyy siihen.  
 Miten sitten voisimme välttyä ottamasta 
pedon merkkiä ja kumartamasta petoa ja sen 
kuvaa? Mielestäni hyvä vastaus löytyy seu-
raavasta luvusta heti pedon merkin varoituk-
sen jälkeen. Ilm. 14:12 ”Tässä kysytään pyhil
tä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan 
käskyjä ja uskovat Jeesukseen.” Tämä edellyttää 
myös sapatin noudattamista.          
 Joidenkin mielestä sanonta ”noudattavat 
Jumalan käskyjä” on lakihenkisyyttä eli omil-
la teoilla pelastumista. Raamattuhan nimittäin 
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sanoo, että me pelastumme yksin armosta ja 
yksin uskosta.  Minusta tuntuu aivan luonnol-
liselta, että meidän tulee elää Jumalan armossa 
ja voimassa kymmenen käskyn mukaan, koska 
se ilmoittaa Jumalan tahdon ja synnin. Emme-
hän halua tehdä syntiä. Se ei ole mielestäni la-
kihenkisyyttä eikä omilla teoilla pelastumista, 
vaan päinvastoin se on juuri Jumalan ehdoil-
la pelastumista. Esim. sunnuntain vietto ei pe-
rustu Jumalan lakiin, joten se on juuri omilla 
teoilla pelastumista, joka ei tule onnistumaan. 
Jos me rakastamme Jumalaa, me haluamme 
elää parhaan kykymme mukaan Jumalan tah-
don mukaan ja pyrimme taistelemaan syntiä 
vastaan uskoen ja luottaen Jumalan armoon.  
 Me elämme nyt hyvin vakavaa aikaa. Varoi-
tus pedon merkistä on Jumalan rakkauden sa-

nomaa. Hän haluaa pelastaa omansa maailman 
tulevalta viimeiseltä ahdingolta iankaikkiseen 
elämään. Nyt kun vielä on armon aika, pelas-
tuksen päivä, tulisi jokaisen nöyrtyä Jumalan 
edessä, katua syntejään, pyytää niitä anteek-
si ja anoa Jeesukselta voimaasynnin voittami-
seen. Jeesus on halukas ottamaan meidät vas-
taan sellaisina kuin olemme. Jeesus ei koskaan 
hylkää ketään, joka tulee hänen luokseen. Vain 
meidän oma valintamme voi erottaa meidät 
hänestä. Jeesus on sovittanut sinunkin synnit 
Golgatan ristillä. Jeesus rakastaa sinua käsittä-
mättömällä rakkaudella, koska hän on ilmoit-
tanut ja kutsunut juuri sinut Jumalan jäännös-
kansaan julistamaan lähimmäisillesi kolmen 
enkelin sanomaa, joka valmistaa ihmiskuntaa 
Jeesuksen takaisintuloa varten. 

Rukoilemme 
Kiitos rakas Herramme, että olet varoittanut meitä pedosta, sen merkistä ja sen kuvan ku-
martamisesta. Auta, että voisimme pysyä uskollisina sinulle, elää Jumalan käskyjen mukaisesti 
ja myös hänen tahtonsa mukaan, jos hän henkilökohtaisesti sitä meille ilmoittaa. Sinä Herra 
yksin voit antaa meille voiton pedosta, sen merkistä ja sen kuvasta. Sinuun me turvaudum-
me täysin tänään. Auta meitä viettämään myös sinun merkkiäsi, sapattia ja suo meille täydet 
 sapatin siunaukset sekä sinun ihanan sapatin Herran vapauttava, parantava ja pelastava koh-
taaminen. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Ennen taivaaseen menoa Jeesus antoi 
opetuslapsilleen tehtävän. Matt. 28:19, 
20 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 

minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa hei
tä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käske
nyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän 
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” 
 Evankeliumin julistamisen Jumala on anta-
nut suuressa rakkaudessaan ihmisille tehtäväk-
si. Hän olisi voinut antaa sen tehtäväksi enke-
leilleen, mutta hän halusi kasvattaa rakkauden 
periaatetta omissaan ja tehdä heidät näin tai-
vaskelpoisiksi. Heidän etuoikeutenaan on näin 
kertoa maailmalle Jumalasta ja pelastukses-
ta, jotta he pääsisivät myös osallisiksi ihmisten 
pelastamisesta, joka on jalointa ja arvokkainta 
työtä, mitä ihminen voi tehdä lähimmäistensä 
hyväksi. 
 Se, että Jumala käyttää ihmistä evanke-
lioimisessa, on ihmeellinen asia. Hän ei tarvit-
sisi meitä. Jeesus nimittäin sanoi, että Jumala 
voisi käyttää kiviäkin, mutta hän on suures-
sa rakkaudessaan valinnut käyttämään ihmis-
tä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on valinnut 
käyttää epätäydellisiä olentoja (lumppua, Onni 
Peltonen). Kuitenkaan meidän epätäydellisyy-
temme ei estä Jumalaa käyttämästä meitä, jos 
meidän asenteemme on vain halukas palvele-
maan häntä. Ihminen, jota Jumala käyttää, voi-
taisiin ajatella tarvitsevan esim. seuraavia luon-
teen ominaisuuksia.
 1) Jumala käyttää ihmistä, joka kirkas-
taa Jumalaa. Kun Jumala loi ihmisen kaikkia 
muita olentoja ylemmäksi eli luomakunnan 
kruunuksi, hän halusi ihmisen ilmaisevan hä-
nen ajatuksiaan ja kirkastavan hänen luonnet-
taan. Hän loi ihmisen Jumalan kuvaksi, mutta 
ei jumalaksi. Ihminen ei kuitenkaan toteutta-

nut Jumalan aivoitusta ja siksi Jumala toteutti 
suunnitelmansa lähettämällä Poikansa ihmisen 
kaltaiseksi. Kristus tuli palauttamaan Jumalan 
kuvan ihmisessä.  Hän tuli uudistamaan ihmi-
sen epätäydellisen luonteen Jumalan kirkasta-
miseen ja näin hänen tahtonsa tulee täytetyk-
si. Jumalan kirkastaminen on suurin asia, mitä 
voimme tehdä tässä maailmassa. 
 Meidän on pyrittävä elämään Kristuksen ta-
voin hänen voimassaan kirkastaen Jumalaa joka 
tilanteessa. Meidät on asetettu  soih dunkanta-
jiksi taivaan tielle. Meidän  tulee  heijastaa 
 maailmalle sitä valoa, joka loistaa Kristukses-
ta. Meidän elämämme ja luon teemme  tulee olla 
sellainen, että meidän välityksellämme muut lä-
himmäisemme saavat oikean käsityksen Kris-
tuksesta ja hänen palvelemisestaan. Jeesus sanoi 
Joh. 15:8 ”Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, 
että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte 
olevanne opetuslapsiani.” 
 2) Jumala käyttää ihmistä, joka antaa koko 
elämänsä Jumalalle. 
 Jeesus toi aina esiin hänen seuraamisensa 
hinnan. Se merkitsee oman itsensä kuoletta-
mista, kuten oman kunnianhimon kuolettamis-
ta, oman viisauden kuolettamista ja oman voi-
man kuolettamista. Esim. itsekkyys on sellai-
nen vakava synti, jota eniten hellitään. Se erot-
taa meidät Jumalasta ja siksi meidän on tais-
teltava sitä vastaan kieltäymyksien kautta. Hy-
vän tekeminen ihmisille on paras itsekkyyden 
poistaja. Oman minän kuolettaminen on olta-
va jokapäiväistä elämää. Tämä tarkoittaa alistu-
mista Jumalan tahtoon ja täydellistä luottamis-
ta häneen. Jeesus toi tämän asian esille Luuk. 
9:23 ”Jeesus sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo kulkea 
minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon 
joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.”  
 Monet meistä sanomme Herralle esim. 
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seuraavasti: ”Osoita minulle tahtosi sillä taval-
la, että voin itse päättää haluanko tai en kulkea 
kanssasi.” Vaikka me emme saata tarkoittaa-
kaan sitä aivan kirjaimellisesti, se on kuitenkin 
suuri loukkaus Jumalan viisaudelle ja rakkau-
delle. Me nimittäin todellisuudessa sanomme: 
”Jumala, minä luulen itse paremmin tietäväni 
kuin sinä, mikä on parasta minulle ja mikä te-
kee minut onnelliseksi,” tai ”Jumala, en todella 
luota sinuun. Minulla on tunne, että sinä olet 
aikeissa tehdä minut onnettomaksi, jos jätän 
elämäni sinulle rajoituksitta.” Jumala, joka ra-
kasti meitä niin paljon, että antoi oman Poi-
kansa kuolla meidän puolestamme ristillä, ei 
ole hetkellisesti vaan lopullisesti muuttamassa 
elämäämme yhä parempaan ja parempaan, kun 
alistumme hänen tahtoonsa. Raamattu sanoo 
Snl. 14:12 ”Moni luulee omaa tietään oikeaksi, 
vaikka se on kuoleman tie.”
 3) Jumala käyttää ihmistä, jolla on usko. 
Usko on luottamusta Jumalaan. On tärkeätä 
todeta, että usko ei ole taikauskoa. Kristinus-
kossa usko perustuu kokemukseen. Se on us-
koa, joka on järjen toisella puolella, mutta ei 
sitä vastaan. Usko on uskomista näkymättö-
mään todellisuuteen. Ne, jotka voivat nähdä 
uskon silmin, heillä on käsitys Jumalan todelli-
suudesta ja eivät ole toivorikkaita haihattelijoi-
ta. Usko on myös uskoa Jumalan voimaan ja sa-
moin hänen luonteeseen ja rehellisyyteen. Ol-
lessaan maan päällä Jeesus opetti, että meidän 
on uskottava saavamme Jumalan lupaamat siu-
naukset, niin silloin me saamme ne. Me emme 
saa jäädä niitä odottamaan, vaan me olemme 
saaneet ne, koska Jeesus on niin luvannut.
 Muistakaamme kertomus halvaantunees-
ta miehestä Betesdan lammikolla. Tuo onne-
ton sairas oli täysin avuton ilman ulkopuolis-
ta apua. Hän ei ollut käyttänyt jalkojaan kol-
meenkymmeneen kahdeksaan vuoteen. Kui-
tenkin Jeesus sanoi hänelle: ”Nouse, ota vuo-
teesi ja kävele”. Sairas olisi voinut sanoa, että 
hän kävelee heti, kun Jeesus ensin parantaa 
hänet. Mutta ei, hän uskoi välittömästi Kris-

tuksen sanaan. Hän uskoi tulleensa terveeksi 
ja lähti kävelemään. Hän toimi Kristuksen sa-
nan mukaan ja Jumala antoi voiman. Hän tuli 
terveeksi. Tällaisesta uskosta Paavali kirjoittaa 
Hepr. 11:1 ”Mutta usko on luja luottamus sii
hen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, 
mikä ei näy.”
 4) Jumala käyttää ihmistä, joka on nähnyt 
itsensä ja nähnyt Jumalan ja hänen voiman-
sa kokemuksissa ja Jumalan lupauksissa. Hän 
todella luottaa Jumalan voimaan ja viisauteen. 
Kertomus leskivaimosta ja epäoikeuden mu-
kaisesta tuomarista Luukkaan evankeliumissa 
ei ole tarkoitettu, että me ”jankuttaisimme” Ju-
malalle, vaan siksi, että tuomari, joka oli epä-
rehellinen sydämeltään, antoi leskelle oikeutta, 
koska hän oli peräänantamaton. Kuinka paljon 
enemmän meidän taivaallinen Isämme, joka 
ei ole epäoikeudenmukainen ja joka rakastaa 
meitä, kuulee meitä, kun tulemme hänen luok-
seen. Leskivaimo meni tämän tuomarin luok-
se, koska tämä oli hänen ainoa toivonsa. Täl-
lainen täytyy olla myös meidän luonteemme, 
jotta Jumala voisi käyttää meitä. Jeesus sanoi 
Luuk. 18:7 ”Tottahan sitten Jumala hankkii oi
keuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat 
häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan?”
 Joskus ihmiset sanovat: ”Emme voi muuta 
kuin rukoilla”, koska he ovat tehneet jo kaik-
ki käytännölliset asiat toiveittensa toteuttami-
seksi. Tosiasiassa rukouksen pitäisi olla meidän 
korkein etuoikeutemme jo alusta lähtien. Mei-
dän täytyy uskoa, että Jumala on meidän ainoa 
toivomme, jos haluamme minkä tahansa asian 
tulevan hoidetuksi.  Paavali kirjoittaa Fil. 4:6 
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa 
aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiit
täen Jumalan tietoon.” 
 Joskus Jumala panee ihmisen täydellisen 
epätoivon paikalle näyttääkseen hänelle voi-
mansa. Meille on tuttu kertomus Gideonista, 
joka voitti kolmellasadalla miehellä midiani-
laiset. Gideonilla oli miehiä 32 000 ja midia-
nilaisia oli kaikkiaan 135 000. Jumala vähensi 
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Israelin sotilaiden lukumäärän kolmeen sataan. 
Kolme sataa miestä vastaan 135 000 miestä. 
Täysin mahdoton tehtävä. Jos olisi ollut enem-
män kuin tuo määrä, Gideon olisi kerskunut 
Jumalaa vastaan sanoen esim. ”Minun oma 
käteni on vapauttanut minut.” Meidän täy-
tyy luottaa Jumalaan hänen viisaudessaan, että 
mitä hän tekeekin, se on meidän parhaaksem-
me. Herra ei ole myöskään riippuvainen kor-
keassa asemassa olevista henkilöistä, ei suures-
ta älystä eikä laajoista tiedoista. Sellaiset hen-
kilöt ovat usein ylpeitä ja itseriittoisia. He kat-
sovat olevansa päteviä toteuttamaan suunni-
telmia ilman Jumalan neuvoja. Herra toteuttaa 
heikoimpiakin yrityksiä, kunhan ne toteute-
taan jumalallisten määräyksien mukaan, nöy-
rästi ja luottavasti. Herra vakuutti Gideonille 
Tuom. 6:16 ”Kun minä olen sinun kanssasi, sinä 
kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi 
yksi ainoa mies.”
 Joskus me pyydämme sopimattomasti ru-
kouksessa ja Jumala vastaa meille eri tavalla. 
Mutta jos me luotamme siihen, mitä hän te-
kee meille, se tulee olemaan oikein. Hän ei ha-
lua meille huonompaa elämää. Hän antaa par-
hainta niille, jotka jättävät valinnan Jumalal-
le. Meidän on luotettava Jumalan rakkauteen. 
Esim. vaikeuksien tapahtuessa uskon vaikein 
koetus ei-kristitylle on usein kysymys, onko 
Jumalaa olemassa. Kristitylle taas on usein vai-
kea kysymys, onko Jumala todella hyvä minulle 
ja ha luaako hän auttaa minua. On lohduttavaa 
tietää, että Jumala ei pyydä meitä ymmärtä-
mään häntä vaan luottamaan häneen. Vaikeuk-
sien kohdatessa meidän on vain luotettava sii-
hen, että Jumala johtaa meidät niiden ohi mei-
dän parhaaksemme.  Paavali vakuuttaa 1. Kor. 
10:13 ”Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään 
epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli 
kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan an
taessaan teidän joutua koetukseen hän samalla 
valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kes
tää.”
 5) Jumala käyttää ihmistä, joka luottaa Ju-

malaan ja hänen huolenpitoonsa menneisyy-
dessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Se 
merkitsee sitä, että me hyväksymme hänet 
taustastamme, persoonallisuudestamme, lah-
joistamme tai niiden puutteesta huolimatta. 
Me tunnustamme, että kaikki mitä on tapah-
tunut meille tähän asti, ei ole ollut sattumaa 
vaan Jumalan sallimusta. Samoin me tunnus-
tamme, että Jumala toimii nykyisessä tilantees-
samme. Hän ei ole poissa. Hän ei ole unohta-
nut meitä. Päinvastoin hän rakastaa toteuttaa 
tahtonsa elämässämme. Vasta iankaikkisuu-
dessa me ymmärrämme, että kaikki se mitä on 
meille tapahtunut, on meidän parhaaksemme. 
 Jumala huolehtii omistaan sanomattomalla 
rakkaudella. Hän on tuntenut meidät jo siel-
tä idustamme lähtien. Hän on suojellut meitä 
tuhansilta näkymättömiltä vaaroilta ja paholai-
sen petollisilta juonilta estäen meitä tuhoutu-
masta. Me emme vain heikentyneellä näköky-
vyllämme huomaa Jumalan varjelevaa huolen-
pitoa enkeleittensä välityksellä. Joskus Jumala 
näyttää meille varjelevansa kätensä ihmeelli-
sillä ja yliluonnollisilla kokemuksilla. Meidän 
velvollisuutemme on rukoilla ja kiittää Jumalaa 
alati hänen hellästä ja hyväntahtoisista armon-
osoituksista, joita hän joka päivää antaa meille. 
Jeesus sanoi Matt. 12: 6,7 ”Varpusia saa kahdel
la kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unoh
da yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvan
nekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te 
arvokkaampia kuin kaikki varpuset.”  
 6) Jumala käyttää ihmistä, joka luovuttaa 
tulevaisuutensa kaikkitietävän, kaikki rakasta-
van ja kaikkivoivan Jumalan käsiin. Tulevaisuus 
on tuntematon meille, mutta Jumala tuntee sen 
täysin. Hän tietää valintamme. Me tiedäm-
me, että meidän tahtomme on olla Kristuksen 
kanssa ikuisesti ja että tulevaisuutemme on var-
ma hänen käsissään. Meillä ei ole mitään pe-
lättävää tulevaisuuden suhteen, kunhan emme 
vain unohda tietä, jota pitkin Herra on meitä 
johdattanut, emmekä opetuksia, joita hän on 
sanansa kautta elämämme aikana antanut. 
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 Raamatun kertomukset todistavat meille, 
kuinka tarkoin taivas seuraa tapahtumia maan 
päällä ja kuinka hyvin Jumala huolehtii niistä, 
jotka ovat uskollisia hänelle. Tulevien tapah-
tumien ohjelma on jokaisen yksilön kohdalla 
Herran varmoissa käsissä. Meidän tulee luot-
taa Jumalaan ja mennä luottavaisina eteenpäin 
uskossa. Ihminen, jota Jumala käyttää, lepää 
tässä tiedossa ja säteilee rauhaa ja luottamusta 
kaiken epävarmuuden ja levottomuuden kes-
kellä. Jeesus sanoi Matt. 11:28 ”Tulkaa minun 
luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. 
Minä annan teille levon.”
 7) Jumala käyttää ihmistä, joka tottelee Ju-
malaa kaikesta hinnasta. Tämä sisältää tiedon 
Jumalan kymmenestä käskystä ja koko Juma-
lan sanasta. Hänen tottelemisensa on paljon 
helpompaa ymmärtää, kun ajattelemme, että 
tottelemisen tarkoituksena on vilpitön tah-
to toteuttaa sitä, mitä hän on sanonut. Aab-
raham antoi meille ehdottoman esimerkin us-
kon kuuliaisuudesta. Hän ei epäröinyt Juma-
lan käskyjä. Hän ei ruvennut pohtimaan niitä 
omassa puutteellisessa sydämessään, vaan to-
teutti saamansa jumalalliset käskyt kirjaimel-
lisesti. Hän osoitti ehdotonta kuuliaisuutta ja 
luottamusta Jumalaan. Kun Jumala kutsui hä-
net lähtemään hyvinvoinnin keskeltä Kalde-
an Urista kohti tuntemattomia ja köyhiä olo-
suhteita, hän ei epäröinyt. Hän halusi toteuttaa 
Jumalan suunnitelman elämässään, koska hän 
luotti täysin Jumalan lupauksiin. Hebr. 11:8 
”Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kut
sua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli 
luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti mat
kaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa.” 
 Toinen merkittävä tapaus Aabrahamin elä-
mässä ja uskon kuuliaisuudesta tapahtui hänen 
vanhuuden päivinään, kun Jumala kehotti hän-
tä uhraamaan ainoan poikansa. Tämä oli hä-
nen tulikokeensa: vuodattaa omalla kädellään 
oman ainoan poikansa veri. Tämä tuntui hä-
nestä mahdottomalta. Mutta Jumala oli niin 
käskenyt ja hänen sanaansa täytyi totella. Aab-

raham luotti täysin Jumalan lupaukseen siitä, 
että Jumala katsoo loppujen lopuksi karitsan 
polttouhriksi. Näin sitten tapahtui. Tämä suu-
ri uskon teko on kirjoitettu Raamattuun, jotta 
se ajan loppuun asti loistaisi maailmalle huo-
miota herättävänä esikuvana Jumalan Pojan 
uhrista ihmisten pelastamiseksi ja uskon kuu-
liaisuudesta.  Hepr. 11:17-19 ”Usko sai Abraha
min tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin 
koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poi
kansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänel
le oli sanottu: ”Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun 
lapsiksesi.” Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa 
herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa 
takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä.”
 8) Jumala käyttää ihmistä, joka tunnus-
taa, ettei hän voi omassa voimassaan mitään. 
Onko mikään sen mahdottomampaa kuin ko-
ettaa elää kristillistä elämää lihan voimassa. En 
tarkoita sitä, että meidän on oltava passiivi-
sia, vaan päinvastoin uskon kautta käytettävä 
kaikkia kristityille sopivia tapoja. Jumala an-
taa meille siihen tarvittavaa viisautta ja voimaa, 
kun me vastaanotamme Kristuksen elämäm-
me Herraksi. Tällöin me voimme olla vahvo-
ja Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 
Totuudesta tulee voimavarastomme ja elämäs-
sämme ei ole epävanhurskautta. Pyhä Henki 
johtaa meitä julistamaan evankeliumia oikeal-
la tavalla ja oikeilla sanoilla niille, jotka tarvit-
sevat totuuden pyhittävää voimaa elämäänsä. 
Kristuksen läsnäolo sydämessämme on voi-
mamme lähteenä ja vahvistaa koko olemus-
tamme. 
 Vastoinkäymiset eivät meitä lannista, vaan 
Jumalan voima auttaa meitä voittamaan ne. Ne 
ovat meille opetuksena kilvoittelemaan koh-
ti voittopalkintoa ja kestämään tulevissa ko-
ettelemuksissa yhä paremmin. Herra sallii nii-
tä meidän parhaaksemme, jotta ymmärtäisim-
me Jumalan pelastussuunnitelman ja Jeesuk-
sen ristin merkityksen. Jeesus kärsi ristin val-
tavat tuskat sekä ruumiillisena että hengellise-
nä kokemuksena. Hän luotti Jumalan voimaan 
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ja antoi meille näin esimerkin Jeesuksen anta-
masta voimasta. Paavali sanoo Fil. 4:13: ”Kes
tän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle 
voimaa.”
 9) Jumala käyttää ihmistä, joka elää jatku-
vasti Jumalan yhteydessä lukien hänen sanaan-
sa ja ollen ystävänä hänen yhteydessään ruko-
uksessa. Missä määrin sinä ja minä olemme Ju-
malan käytössä?  Tutkikaamme itseämme hä-
nen läsnäolollaan ja tunnustakaamme syntim-
me, epäonnistumisemme ja puutteemme elä-
mässämme ja sitten antakaamme elämämme 
uskon kautta rajoituksitta hänelle, joka on ha-
lukas käyttämään meitä voimallaan ja kirkasta-
maan meitä. Ainoastaan tällä tavalla elämäm-
me on investoitu ikuisuuteen. Raamattu sanoo 
5. Moos. 30:20 ”Rakastakaa Herraa, Jumalaan
ne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. 
Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina 
asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen an
toi lupauksen teidän esiisillenne Abrahamille, Ii
sakille ja Jaakobille.”
 Jeesus on meidän esikuvamme. Hän täyt-
ti kaikki nämä luonteen ominaisuudet. Hän 
kirkasti Isää joka tilanteessa. Hän antoi täy-
sin elämänsä Isän haltuun. Hänellä oli ehdo-
ton usko ja luottamus Isään. Hän tunnisti it-
sensä ja tehtävänsä Isän voimassa ja lupauksis-
sa. Hän ja Isä ovat yhtä menneisyydessä, ny-
kyisyydessä ja tulevaisuudessa.  Hän antoi tu-
levaisuutensa kaikki tietävän, kaikki rakastavan 
ja kaikki voivan Isän käteen. Hän ei luopunut 
Isänsä antamasta tehtävästä mistään hinnasta. 
Hän toteutti kaiken Isänsä voimassa. Hän oli 
jatkuvasti yhteydessä Isän kanssa ystävänä, kir-
joituksissa ja rukouksessa.

 Tällainen esikuva meillä on, Jeesus Kristus, 
täydellinen Jumala ja ihminen. Hän tuli siel-
tä taivaan kuninkaallisista kartanoista tähän 
syntiseen pimeään maailmaan ihmisenä. Hän 
toteutti Isän tahdon täydellisesti. Hän rakas-
ti puutteellista ja langennutta ihmistä ääret-
tömällä vertaansa vailla olevalla rakkaudella. 
Hän toteutti jumalallisen suunnitelman ihmi-
sen palauttamiseksi Jumalan kuvaksi. Tämä oli 
mahdollista vain äärettömällä hinnalla, Juma-
lan Pojan kalliilla verellä. 
 Ymmärrämmekö me läheskään tuon lunas-
tuksen arvoa. Se on niin arvokas teko, ettei-
vät enkelitkään ymmärrä sitä täysin. Siksi sitä 
tutkitaan taivaassakin kautta ikuisuuksien. Se 
on taivaan lankeamattomille asukkaille maa-
ilmankaikkeuden suurin mysteerio ja ihastuk-
sen kohde. Pelastetut tulevat kautta ikuisuuk-
sien todistamaan koko maailmankaikkeudelle 
Jeesuksen veren ihmeellisestä voimasta. Koko 
maailmankaikkeus tulee antamaan iankaikki-
sen kunnioituksen ja ylistyksen Isälle, Pojalle 
ja Pyhälle Hengelle.  
 Etkö sinäkin halua olla mukana täysin pa-
noksin Jumalan työtoverina. Etkö sinäkin ha-
lua osoittaa jumalallista rakkautta kanssaihmi-
siä kohtaan evankeliumin valolla. Jumala on 
valinnut meidät tähän tehtävään. Eikö se jo 
osoita Jumalan käsittämätöntä rakkautta juuri 
sinua ja minua kohtaan. Jumala iloitsee siitäkin 
panoksesta, minkä me itse kukin voimme an-
taa hänelle niillä vähillä talenteilla, joita meillä 
on. Jumala ei katso talenttien määrään ja laa-
tuun, vaan meidän rakkauteemme ja tahtoom-
me palvella häntä. 

Rukoilemme
Kiitos, että tahdot käyttää jokaista uskovaa jollakin tavalla evankeliumin eteenpäin viemises-
sä. Jotkut rukoilevat, jotkut jakavat esitteitä ja kirjallisuutta, toiset todistavat henkilökohtai-
sesti tai saarnaavat. Jokainen on pelastettu todistajaksi. Kiitos, että työ kantaa hedelmää. Ha-
luamme tehdä kaiken sinulle Herra. Kiitos Pyhän Hengen voimasta työhömme. Anna johda-
tus kaikkeen mitä teemme. Kiitos lupauksesta olla kansamme maailman loppuun asti. Aamen.
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Ollessani vuonna 1995 kirkkomme yleis-
kokouksessa Hollannissa matkustin 
paluumatkallani Berliinin kautta, kos-

ka en ollut siellä aikaisemmin käynyt. Tarkoi-
tukseni oli saapua sinne iltapäivällä ja hankkia 
yöpaikka ja vaihtaa rahaa asemalta. Erehdyin 
aikataulusta ja saavuin Berliiniin vasta noin klo 
18 maissa. Hotellivälitys ja rahanvaihtopaikka 
olivat jo suljettu. Olin sen verran väsynyt mat-
kustamisesta, että ajattelin pettyneenä tässä 
tilanteessa jatkaa matkaa yöjunalla Ruotsiin. 
Minulla oli matkalippu valmiina, mutta ma-
kuupaikka puuttui. Sain poliisilta vaihdettua 
rahaa makuupaikkaan. Kun lipunmyyjä alkoi 
tutkia makuupaikkoja, hän totesi junan olevan 
täynnä. Matkustin sitten käytävän klappipen-
killä torkkuen matkaani. Olin todella pettynyt, 
kun Berliini jäi näkemättä lukuun ottamatta 
muutamia iltatunteja. Olisi pitänyt huolehtia 
kaikesta ajoissa.
 Ilmestyskirjan seitsemännessä luvussa ker-
rotaan tapahtumasta, johon on välttämättä va-
ratta ajoissa lippu, joka oikeuttaa pelastukseen 
Jeesuksen tullessa takaisin. Tämä lippu varmis-
taa pelastuksen myös lopun aikana.
 Ilmestyskirjan kuudennessa luvussa kerro-
taan seitsemästä sinetistä, jotka kertovat meille 
Jumalan kansan historiasta aina Jeesuksen tai-
vaaseen astumisesta hänen toiseen tulemuk-
seensa asti. Kuudes sinetti ajoitetaan 1700-lu-
vun puolivälistä Jeesuksen toiseen tulemuk-
seen. Ilmestyskirjan seitsemäs luku kertoo vie-
lä kuudennen sinetin aikana tapahtuvasta Ju-
malan kansan sinetöinnistä. Jeesuksen tulles-
sa täytyy jokaisella Jumalan lapsella olla elävän 
Jumalan sinetti otsassaan. Siksi käsittelemme 
tänään erityisen vakavaa asiaa.  Tämä sinetöin-
ti on parastaikaa käynnissä ja se takaa sinulle 

pelastuksen Jeesuksen uhrin perusteella hänen 
tullessaan takaisin. 
 Ilm. 7:1–3 ”Tämän jälkeen näin neljä enke
liä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pi
dättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niis
tä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten aino
atakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka 
nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. 
Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelil
le, joille oli annettu valta hävittää maata ja mer
ta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä 
puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin mei
dän Jumalamme palvelijoiden otsaan.” 
 Lukemassamme tekstissä kerrotaan siis elä-
vän Jumalan sinetistä. Raamattu puhuu myös 
muista sineteistä.  1. Kor. 9:2 kertoo apostolin-
viran sinetistä. Paavali mainitsee, että korintto-
laiset uskovat olivat sinettinä siitä, että Paavali 
luettiin Herran apostolien joukkoon. Aposto-
lien joukkoon luettiin myös muutamia Paava-
lin työtovereita. Vanhempi Raamatun käännös 
Room. 4:11 kertoo uskonvanhurskauden sine-
tistä, jonka Aabraham sai ympärileikkauksen 
merkiksi jo ennen kuin hänet ympärileikattiin. 
Se tapahtui siis uskosta. Eli uskonvanhurs-
kauden sinetti saadaan silloin, kun tullaan us-
koon. Tämän Raamatun jakeen mukaan sinetti 
ja merkki merkitsevät samaa asiaa. Efes. 1:13 
kertoo Pyhän Hengen sinetistä, joka saadaan 
myös uskoon tultaessa ja jonka monet ymmär-
tävät tarkoittavan myös elävän Jumalan sinet-
tiä. Apostolinviran sinetti kuului siis aposto-
leille, kun taas sekä uskonvanhurskauden si-
netti että Pyhän Hengen sinetti kuuluvat kaik-
kina aikoina jokaiselle uskoon tulleelle. Pyhän 
Hengen sinetti voidaan menettää, kun taas elä-
vän Jumalan sinetti on tällainen Jumalan työn 
päättävä sinetti, joka painamisen jälkeen pysyy 
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loppuun asti. Tietysti sekä uskonvanhurskau-
den sinetti että Pyhän Hengen sinetti sisälty-
vät myös elävän Jumalan sinettiin.
 Mitä erikoista on tällä elävän Jumalan si-
netillä verrattuna muihin sinetteihin? Onko se 
aivan uusi sinetti? 
 Kyllä on. Se on sellainen Jumalan työn 
päättävä sinetti, jonka vai enkelit tunnistavat. 
Jumalan sinetti sisältyy elävä Jumalan sinettiin. 
Elävän Jumalan sinetti mainitaan Raamatus-
sa Ilm. 7. luvussa. Se liittyy siis kuudennen si-
netin aikaan, josta kerrottiin edellisessä luvus-
sa. Kuudes sinettihän rajoitetaan lopun aikaan, 
jonka katsottaneen alkaneen Ilm. 6:12 maini-
tusta maanjäristyksestä, jolla ymmärretään Lis-
sabonin maanjäristystä vuodelta 1755. Tämä 
elävän Jumalan sinetti on oltava jokaisella Ju-
malan lapsella Jeesuksen tullessa. Jumalan si-
netti on viidennen pasuunan aikana eli myös 
lopun aikana erityinen suoja vihollista vastaan. 
Ilm. 9:1–4 ”Viides enkeli puhalsi torveensa. Sil
loin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maa
han tähti. Sille annettiin syvyyden kuilun avain, 
ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kui
lusta nousi savua kuin suuresta uunista, ja savu 
pimensi auringon ja ilman. Savusta levisi maan 
päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin sama val
ta kuin on skorpioneilla maan päällä. Niille sa
nottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohoa 
eivätkä mitään muutakaan vihantaa eivätkä yh
tään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla 
ei ole otsassaan Jumalan sinettiä.”
 Hes. 9. luvussa on muuten erityisen vakava 
ennustus tästä sinetöimistyöstä. En nyt käsit-
tele sitä tässä, mutta toivon jokaisen pelastuk-
sestaan kiinnostuneen tutkivan sitä vastaanot-
tavaisella sydämellä.
 Olen kuullut, että maailmassa on ydinasei-
ta niin paljon, että koko maailma voitaisiin 
hetkessä tuhota. Koko maailma pelkää maa-
pallomme tuhoutumista ydinsodan tai muun 
katastrofin kautta. Maailma todella elää ai-
kapommin varassa. On suorastaan ihme, ettei 
sellaista vahingonlaukausta ole päässyt tapah-

tumaan, josta olisi katastrofaaliset seuraukset. 
Miksi näin ei ole tapahtunut? Tuhoutuminen 
tulee kyllä tapahtumaan Jeesuksen tullessa, 
mutta ei sitä ennen. Jumala on luvannut näis-
sä jakeissa pidättää maan neljää tuulta eli so-
dan tuulia, jotta tämä sinetöimistyö eli elävän 
Jumalan sinetin painaminen otsaan voitaisiin 
suorittaa. Nyt on siis mahdollisuus varmistaa 
elävän Jumalan sinetti omalla kohdallaan.
 Mikä tämä Jumalan sinetti voisi sitten olla? 
Ainoa mahdollisuus selvittää tämä sinetti on 
tukeutua yksinomaan Raamattuun. Muuten 
mennään harhaan ja se voi olla erittäin kohta-
lokasta. Siksi luen sen suoraan Raamatusta ja 
varmistukseksi neljästä kohtaa. Hes 20:12,20 
”Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi 
merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, 
että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi 
kansakseni.  Pitäkää pyhänä minun sapattini, ol
koon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se 
teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalan
ne.” 2. Moos. 31:13, 17 ”Pitäkää kunniassa sa
patti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sil
lä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä 
liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. 
Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut 
teidät omaksi kansakseni. Pysyköön sapatti ikui
sesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kans
sanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, 
loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päi
vänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin.”
 Sapatti käsky täyttää yleisesti kaikki sinetin 
tuntomerkit. Siinä on mainittu sinetin omis-
taja Herra sinun Jumalasi, arvoasema Luoja ja 
hallintoalue taivas ja maa. On muuten mielen-
kiintoista todeta, että sapatti löydettiin uudel-
leen lopun ajan alussa eli juuri kuudennen si-
netin aikana kuten Raamattu kertoo. Ilm. 14. 
luku, johon tullaan myöhemmin, kertoo erityi-
sesti tästä tapahtumasta. Vanhassa Testamen-
tissa on myös mielenkiintoinen ennustus siitä, 
kuinka Jumalan kansa tulee historian loppuvai-
heessa palauttamaan sapatin oikealle kohdal-
leen. Jes. 58:12–14 ”Ammoin raunioituneet asu
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muksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuk
sia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nime
si on oleva: sortuneiden muurien korjaaja, maan 
asutuksen elvyttäjä.  Jos et polje tomuun sapattia 
etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, 
jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran py
hää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä 
niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa 
etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. 
Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja 
olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. 
Näin on Herra puhunut.”
 Sapatti on muuten Jumalan laissa kymme-
nessä käskyssä ilmoitettu luomisen muisto-
merkiksi, myös lunastuksen merkiksi eli syn-
nin ja Egyptin vallasta vapautumisen merkik-
si sekä pyhityksen merkiksi. Mielestäni nämä 
kolme merkkiä tukevat sapatin Jumalallista ar-
vovaltaa ja merkitystä. On vain surullista to-
deta, kuinka ihmiset ovat unohtaneet sapatin, 
vaikka Jumala opetti sitä 40 vuoden ajan Is-
raelin erämaavaelluksen aikana esikuvana lo-
punaikoja varten.
 Jae 4: ”Minä kuulin myös sinetillä merkittä
vien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentänel
jätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimois
ta.” Tarkoittaako tämä sitä, että näitä sinetöity-
jä on vain 144 000? Luku tuntuu niin pienel-
tä verrattuna koko maailman väkilukuun näh-
den. Lukua 144 000 ei pidetä kirjaimellisena 
lukuna, koska se sisältää kertomalla tietyt ver-
tauskuvalliset luvut: 3x4x12x1000. 3 on juma-
luuden luku, 4 maanluku, 12 on näiden tulo ja 
sitä pidetään Raamatussa täydellisyyden luku-
na. 1000 taas symbolisoi suurta määrää. Lisäksi 
luku tuntuisi hyvin pieneltä kertomaan pelas-
tettujen määrästä. Tuntuisi silloin todella toi-
vottomalta päästä tähän joukkoon. Uskon, että 
näin ei ole. Se on todennäköisesti symbolinen 
luku.
 Jakeet 5–8: ”Juudan heimosta sai sinetin kak
sitoistatuhatta, Ruubenin heimosta kaksitoistatu
hatta, Gadin heimosta kaksitoistatuhatta, Asserin 
heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta 

kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitois
tatuhatta, Simeonin heimosta kaksitoistatuhat
ta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin 
heimosta kaksitoistatuhatta, Sebulonin heimos
ta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitois
tatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatu
hatta.”
 Lukemamme jakeiden perusteella hei-
tä olisivat vain juutalaiset. Eikö meillä muil-
la ole mitään mahdollisuutta? Miten on ym-
märrettävä nämä sukukunnat? Ilmestyskirjas-
sa on Israelilla ymmärrettävä hengellistä Isra-
elia tai muutoin tulkinnalta menee pohja pois. 
UT nimenomaan selvittää, että Jumalan kan-
sa koostuu Kristuksen vastaanottaneista. Luen 
pari jaetta varmistukseksi. Matt. 21:43 ”Tämän 
takia minä sanon teille, että Jumalan valtakun
ta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka 
tekee sen hedelmää”. Gal. 3:7 ”Tietäkää siis, että 
todellisia Aabrahamin jälkeläisiä ovat ne, joil
la on usko”. Jaakobin 12 poikaa olivat luonteel-
taan erilaisia, ja siksi tässäkin Ilmestyskirjan 
kohdassa on kysymyksessä luonnekuvaus. Siitä 
puuttuu Dan, josta mainitaan 1. Moos. 49:17. 
”Dan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä”. 
On ilmeistä, että Danin luonteen omaavat ei-
vät ole kelvollisia taivaaseen. Danin tilalle on 
tähän luetteloon otettu Joosefin vanhin poika 
Manasse. Uskon, että 144 000 joukkoon kuu-
luvat Kristuksen vastaanottaneet tosi israelilai-
set.
 Jae 9: ”Tämän jälkeen näin suuren kansan
joukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä las
kemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kai
kista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaik
kia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan 
edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään pal
munoksa.”
   Äsken puhuttiin 144 000 ja nyt suuresta 
joukosta. Mitä eroa on näillä?  Erään tulkinnan 
mukaan on kysymyksessä todella kaksi jouk-
koa: sinetöidyt eli ne 144 000, jotka ovat elossa 
Kristuksen tullessa ja mahdollisesti kaikki pe-
lastetut kautta aikojen.
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 Luvun loppupuoli kertoo pelastettujen ilos-
ta ja ylistyksestä taivaassa.  Jakeet 10–17 ”ja 
huusivat kovalla äänellä: Pelastuksen tuo meidän 
Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän 
ja Karitsa!  Kaikki enkelit seisoivat valtaistui
men, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja 
he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen 
ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen: 
Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kun
nia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina 
ja ikuisesti! Aamen. Yksi vanhimmista kysyi mi
nulta: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä 
he ovat tulleet?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen 
tiedät.” Hän sanoi minulle: Nämä ovat päässeet 
suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa 
ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he 
ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat 
häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, 
joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa 
heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, 
enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. 
Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee hei
tä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala 
pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.” 
 Keitä ovat nämä jakeessa 13 mainitut val-
keavaatteiset? Miksi yksi vanhimmista esitti 
tämän kysymyksen? 

 Tämä vanhin ei esittänyt tätä kysymys-
tä tiedon puutteesta vaan siksi, että hän sai-
si itse kertoa tuon riemullisen totuuden, koko 
pelastuksen ydinasian. Pelastus saadaan lop-
pujen lopuksi vain Kristuksen veren ansiosta. 
Nämä valkopukuiset ovat saaneet syntinsä an-
teeksi. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet 
ne Karitsan veressä. He ovat vastaanottaneet 
Kristuksen omaksi vapahtajakseen ja seuran-
neet häntä totuudessa ja kuuliaisuudessa Ju-
malan armossa ja voimassa. 
 En osaa sanoin kuvata sitä sisäistä iloa, 
minkä elävän Jumalan sinetin ymmärtäminen 
ja omaksuminen on tuonut elämääni. Se on sa-
manlainen kokemus kuin uskoontulo, ensim-
mäisen rakkauden kokeminen. Kun ajatellaan, 
kuinka harvat ihmiset tulevat vastaanottamaan 
sen, sitä voidaan jossain mielessä verrata loton 
päävoittoon, vaikka sen arvo on äärettömän 
paljon suurempi. Elävän Jumalan sinetin vas-
taanottaneet tulevat taivaassa Ilm. 14:4 mu-
kaan kuulumaan siihen erikoisjoukkoon, joka 
seuraa Kristusta, minne ikinä hän menee. He 
tulevat koko maailmankaikkeudessa kautta 
ikuisuuksien todistamaan synnin voittamisesta 
Jeesuksen veren kautta. Voiko tämän suurem-
paa tulevaisuutta odottaa. 

Rukoilemme
Kiitos rakas Jumala, että haluat suojella maata, merta ja ihmisiä siksi, kunnes on painettu si-
netti jumalanpalvelijoiden otsaan. Kiitos, että saamme Pyhän Hengen sinetin jo uskoon tul-
lessamme. Auta ettemme tekisi murheelliseksi Pyhää Henkeä, ettei hän jättäisi meitä, vaan 
voisimme säilyttää Pyhän Hengen sinetin loppuun asti, ja anna meille myös elävän Jumalan 
sinetti. Meillä kaikilla on jonkun Jaakobin pojan luonne. Auta ettemme olisi Daanin tapaisia 
käärmeitä tiellä pistämässä sisariamme ja veljiämme vaan auttamassa ja tukemassa kanssamat-
kustajamme mitä lähempänä Jeesuksen tuloa olemme. Kiitos valkeista vaatteista. Kiitos Jeesus, 
että veresi puhdistaa sydämemme, mielemme ja ajatuksemme kaikista tahroista. Kiitos pelas-
tuksesta, jonka meille tuot. Kiitos suojeluksestasi tulevalla viikolla. Jeesuksen nimessä. Aamen
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15. Tuskien tie 

O lin lähes kymmenen vuotta sitten kir-
jeopiston matkalla Jerusalemissa, josta 
on jäänyt mieleeni erityisesti Jeesuk-

sen kulkema tuskien tie eli Via Dolorosa.
 Nykyisin tuhannet kristityt kulkevat Via 
Dolorosaa muistellen Jeesuksen lopullista tie-
tä kärsimykseen. 1200-luvulta alkaen ovat ris-
tin pysähdyspaikat eli ”asemat” muistuttaneet 
pyhiinvaeltajia eri tapahtumista. Niistä ensim-
mäinen on ”Ecce Homo” (”Katso ihmistä”) ja 
viimeinen Pyhän haudan kirkko.
 1. pysähdyspaikka liittyy Jeesuksen oikeu-
denkäyntiin ja tuomitsemiseen Antonia-lin-
noituksessa, joka hävitettiin v. 70 jKr.
 Matt. 27: 22–26 ”Pilatus kysyi: ”Mitä minä 
sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?” 
Kaikki vastasivat: ”Ristiinnaulittakoon!”  ”Mitä 
pahaa hän on tehnyt?” kysyi Pilatus. Mutta he 
vain huusivat entistä kovemmin: ”Ristiinnaulit
takoon!” Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut teh
tävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, 
pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: ”Minä 
olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän 
asianne.” Kaikki huusivat yhteen ääneen: ”Hä
nen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme 
päälle!”  Silloin Pilatus antoi heille myöten ja va
pautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskit
ti ja luovutti ristiinnaulittavaksi”. 
 Tämän Antonia-linnan kohdalta on löydet-
ty n. 400 m2 suuruinen kivetty alue, jossa on ns. 
kuningaspelin uurteita, jota peliä roomalaiset 
sotilaat ovat ajanvietteekseen pelanneet. Tämä 
kivetty alue on viisi metriä nykyisen kadunpin-
nan alapuolella ja sen yläpuolella on kaksi luos-
taria: Ruoskimisen luostari ja Siionin rouvien 
luostari. 
 Täällä Pilatus istui tuomarinistuimelleen ja 
esitti Jeesuksen kansalle heidän kuninkaanaan. 
He eivät hyväksyneet Jumalaa kuninkaanaan 

vaan halusivat keisarin. Tähän olivat papit ja 
opettajat johtaneet heidät. He vaativat Jeesus-
ta ristiinnaulittavaksi. Kun Pilatus näki, ettei 
mikään enää auttanut vapauttamaan Jeesusta, 
hän lausui nuo kuuluisat sanat: ”Minä olen syy
tön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asian
ne”, johon kansa vastasi samalla mitalla: ”Hä
nen verensä saa tulla meidän ja meidän lastem
me päälle!” Silloin Pilatus luovutti Jeesuksen 
ristiinnaulittavaksi. Pilatus tunsi sydämessään 
tuskaa, sillä hän tiesi tuominneensa Jumalan 
Pojan. Hän uhrasi viattoman elämän säilyt-
tääkseen maallisen valtansa. 
 Kuinka monet nykyäänkin uhraavat samal-
la tavalla periaatteensa välttääkseen rahallis-
ta tappiota tai valtaa. Pilatuksen teko on va-
roittavana esimerkkinä siitä, kuinka vaarallis-
ta on hylätä Jumalan kutsu omalla kohdallaan 
maallisten etujen vuoksi. Kerrotaan, että Pila-
tus myöhemmin syöstiin asemastaan ja katu-
muksen ja ylpeyden haavoittamana päätti itse 
päivänsä. Israelin kansa teki myös valintan-
sa. Tämä kirous on ilmennyt kauhealla tavalla 
Juudaan kansan kohtaloissa kautta koko histo-
rian.    
 2. pysähdyspaikka, jonka kohdalla Jeesus 
otti vastaan ristin kannettavaksi teloituspaikal-
le.
 Joh. 19:17 ”Jeesusta lähdettiin viemään. 
Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulko
puolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpai
kaksi, heprean kielellä Golgata”.
 Täällä laskettiin Jeesuksen päälle Barab-
baalle valmistettu risti kannettavaksi. Häntä 
oli jo ruoskittu ja pilkattu, joten hänen verta-
vuotavansa hartiat ja olkapäät kannattivat ris-
tiä. Näin Jeesus Jumalan Poika kantoi meidän 
puolestamme ristin, joka olisi kuulunut mei-
dän kannettavaksi.
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 3. Pysähdyspaikka, missä Jeesus ensimmäi-
sen kerran kaatui ristin alla.
 Opetuslastensa kanssa nauttiman pääsiäisa-
terian jälkeen Jeesus ei ollut nauttinut ruokaa 
ja juomaa. Hän oli taistellut Getsemanen puu-
tarhassa kovimmat henkiset tuskansa taiste-
lussaan pahojen voimien kanssa. Hän oli sekä 
ruumiillisesti että henkisesti väsynyt. Tämä ei 
jatkunut ainoastaan koko yön vaan myös oi-
keudenkännin ajan, jossa häntä oli ruoskittu. 
Kun nyt toisen ruoskimisen jälkeen risti las-
kettiin hänen päälleen, hän kaatui uupumuk-
sesta kantaessaan ristiä. Risti nostettiin jälleen 
hänen hartioilleen ja niin Jeesus jatkoi mat-
kaansa hoiperrellen. 
 4. Pysähdyspaikka, jota väitetään siksi pai-
kaksi, missä Jeesuksen äiti Maria katseli poi-
kaansa tämän ollessa matkalla ristiinnaulitta-
vaksi.
 Jeesuksen äiti oli seurannut Poikaansa ra-
kastetun opetuslapsen Johanneksen kanssa 
koko ristin tien. Hän oli nähnyt kaikki ne kär-
simykset, joita Jeesus joutui kestämään, mutta 
hän ei voinut auttaa. Varmasti se oli mitä kau-
hein tilanne äidille, mitä voi kuvitellakaan. Si-
simmissään hän toivoi, että Jeesus ilmaisisi ja 
vapauttaisi itsensä, vaikka hän tiesikin Jeesuk-
sen tehtävän ihmiskunnan lunastajana.   
 5. Pysähdyspaikka, missä Simon Kyreneläi-
nen pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä.
 Mark. 15:21 ”Jeesuksen ristiä kantamaan he 
pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simo
nin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tu
lossa kaupunkiin”.  
 Jeesus on voimiltaan niin heikossa tilassa, 
että ristin kantamisesta ei tullut mitään. Silloin 
sotilaat alkoivat etsiä ristin kantajaa. Siihen ei 
voitu valita juutalaista pääsiäisen vieton takia. 
Silloin he pappien yllytyksestä valitsevat muu-
kalaisen miehen, joka hämmästyneenä katse-
li näkyä. Simon kuuli kansan pilkkapuheet ja 
herjaukset, kuinka Jeesusta pilkaten nimitettiin 
Juutalaisen kuninkaaksi. Hän ilmaisi säälinsä 
kärsivää Vapahtaja kohtaan ja tämän seurauk-

sena risti asetettiin hänen kannettavakseen. Si-
mon oli kyllä kuullut Jeesuksesta. Hän ei ollut 
Jeesuksen opetuslapsi, mutta hänen poikansa 
uskoivat Jeesukseen. Tämä ristin kantaminen 
koitui Simonille siunaukseksi. Hän koki näin 
Jumalan johdatuksen elämässään ja vastaanot-
ti vapaaehtoisesti, kiitollisena ja iloisena ristin 
kantamisen koko elämänsä ajaksi. 
 6. Pysähdyspaikka, missä perimätiedon eikä 
niinkään Raamatun mukaan myöhemmin py-
himykseksi julistettu Veronica kuivasi Jeesuk-
sen kasvot.
 Mark. 5.25–34 ”Siellä oli myös nainen, jota 
kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. 
Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsis
sä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamat
ta mitään apua; pikemminkin hänen tilansa oli 
huonontunut. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt 
hän väentungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kos
ketti hänen viittaansa. Nainen näet ajatteli: ”Jos 
pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin 
minä paranen.” Siinä samassa verenvuoto tyreh
tyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli pois
sa.  Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voi
maa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi: ”Kuka 
koski vaatteisiini?”  Opetuslapset sanoivat hänel
le: ”Sinä näet, millaisen tungoksen keskellä olet, ja 
kysyt: kuka koski minuun?” . Mutta Jeesus katseli 
ympärilleen nähdäkseen sen, joka niin oli tehnyt. 
Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi mitä hänelle 
oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäy
tyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti 
kaiken.  Jeesus sanoi hänelle: ”Tyttäreni, uskosi on 
parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet pääs
syt vaivastasi.”
 Veronica oli legendan mukaan verenjuok-
sua sairastava nainen, jonka Jeesus paransi. Pie-
tarin kirkossa säilytetään hikiliinaa, jossa pyhi-
mystarun mukaan on Jeesuksen kasvot. Legen-
dan mukaan Veronica oli parantumisensa joh-
dosta maalauttanut nämä kasvot hikiliinaan ja 
toisen legendan mukaan hän oli kuivannut sillä 
Jeesuksen kasvot hänen matkallaan Golgatalle, 
josta sitten oli jäänyt liinaan Jeesuksen kasvon-
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piirteet. Mainittua pyhäinjäännöstä on näytet-
ty kärsimysviikolla kansalle. Veronica onkin 
siksi palttinakauppiaitten, pesijättärien, taitei-
lijoiden ja valokuvaajien suojeluspyhimys. 
 7. Pysähdyspaikka, missä Jeesus kaatui toi-
sen kerran.
 8. Pysähdyspaikka, missä Jeesus puhui Jeru-
salemin naisille tulevasta hävityksestä.                   
 Luuk. 23:26–31 ”Mukana seurasi suuri vä
kijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ää
neen ja itkivät Jeesusta.  Mutta Jeesus kääntyi 
heihin päin ja sanoi: Älkää minua itkekö, Jeru
salemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne.  
Tulee aika, jolloin sanotaan: ’Autuaita ovat he
delmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole 
synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruok
kineet.’ Silloin ihmiset sanovat vuorille: ’Kaatu
kaa meidän päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää 
meidät.’  Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä 
tapahtuukaan kuivalle!”
 Jeesus huomioi matkallaan naiset, jotka 
sääliä tuntien valittivat Jeesuksen kohtaloa. He 
eivät uskoneet häneen eivätkä tunteneet hänen 
tehtäväänsä. Siitä huolimatta Jeesus tuskissaan 
uhrasi säälivän katseen heihin kohdistaen aja-
tuksensa Jerusalemin tulevaan hävitykseen. 
Siinä kauheassa onnettomuudessa tuhoutuisi 
moni heistä, jotka nyt itkivät hänen kohtalo-
aan. Hän kohdisti sanansa myös siihen tule-
vaan hävitykseen, joka tulisi kohtaamaan koko 
maailmaa. Vihannalla puulla Jeesus tarkoit-
ti itseään ristiinnaulittuna Vapahtajana ja kui-
valla puulla syntistä katumatonta kadotukseen 
joutuvaa ihmistä.
 9. Pysähdyspaikka, missä Jeesus kaatui kol-
mannen kerran. Tämä pysähdyspaikka sijaitsee 
jo Jeesuksen ristiinnaulitsemispaikalla eli Py-
hän haudan kirkon sisällä.
 10. Pysähdyspaikka on toinen Pyhän hau-
dan kirkon sisällä olevista viimeisistä pysäh-
dyspaikoista.                                     
 Mark. 15:22 ”He veivät Jeesuksen paikkaan, 
jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallon
paikka.”

 Perinteisen käsityksen mukaan Golgata on 
sijainnut kaupungin silloisen muurin ulkopuo-
lella. Jo 300-luvulla oli tälle paikalle rakennet-
tu Pyhän haudan kirkko. Jerusalemin hävityk-
sessä 70 j.Kr. tämä muuri kuitenkin tuhoutui ja 
ymmärretään, että muurin paikkaa on sen jäl-
keen muutettu, niin että nykyään kirkko sijait-
see muurin sisäpuolella. Toisena vaihtoehtona 
esitetään, että Golgata sijaitsi vanhan kaupun-
gin pohjoispuolella ns. Gordonin Golgatalla. 
Viimeaikaiset tutkimukset ja kaivaukset puol-
tavat kuitenkin ensin mainittua vaihtoehtoa eli 
Pyhän haudan kirkkoa. 
 11. Pysähdyspaikka, jossa Jeesus ristiinnau-
littiin.                                                      
 Joh. 19:18–22 ”Siellä sotilaat ristiinnaulit
sivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, 
yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän 
keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka 
kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: ”Jeesus Nasa
retilainen, juutalaisten kuningas.” Monet juuta
laiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jee
sus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teks
ti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. 
Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: ”Älä 
kirjoita: ’Juutalaisten kuningas.’ Kirjoita, että 
hän on sanonut: ’Minä olen juutalaisten kunin
gas.’” Pilatus vastasi: ”Minkä kirjoitin, sen kirjoi
tin.”
 Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli tuskalli-
nen toimenpide. Naulat lyötiin hänen käsien ja 
jalkojen läpi. Sitten risti kohotettiin rajusti lyö-
den paikalleen sitä varten tehtyyn kuoppaan. 
Jeesus koki näin ruumiillisesti mitä hirvittä-
vimpiä tuskia. Mutta hengelliset tuskat oli-
vat vielä varmasti suuremmat. Häntä pilkattiin 
vielä ristillä ollessaankin ja ristiin kirjoitettiin: 
”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.” 
Tämä teksti oli Jumalan johdatuksesta kirjoi-
tettu todistamaan ihmisille Jeesuksen juma-
luudesta.                                             
 Kristuksen kärsimykset ristillä olivat pro-
fetioiden täyttymystä. Hänen viimeiset päi-
vät oli kirjoitettu etukäteen mitä yksityiskoh-
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taisemmin, jotta häntä etsivät ihmiset tulisivat 
vakuuttuneeksi Jeesuksen ristin merkityksestä 
ihmisen Pelastajana.   
 12. Pysähdyspaikka, missä Jeesus kuoli.                                                                                    
 Luuk. 23:44–47 ”Oli jo kuudes tunti. Silloin, 
keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko 
maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saak
ka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. 
Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Isä, sinun käsii
si minä uskon henkeni.” Tämän sanottuaan hän 
henkäisi viimeisen kerran. Kun sadanpäällikkö 
näki, mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kun
nian ja sanoi: ”Tämä mies oli todella viaton.” Ja 
kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat ke
rääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasi
vat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyö
den. Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpä
nä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Siellä olivat 
myös naiset, jotka olivat tulleet Galileasta hänen 
mukanaan.” 
 Jumala verhosi paksuun pimeyteen Poikan-
sa viimeiset inhimilliset tuskan hetket. Kak-
ki, jotka näkivät Jeesuksen viimeiset hetket ja 
luonnon ilmiöt, tulivat vakuuttuneiksi Jeesuk-
sen jumaluudesta. Kaikki tunsivat piston sydä-
messään viattoman Jumalan Pojan surmaami-
sesta ja pakenivat kauhuissaan. Äkkiä pimeys 
hälveni ristin ympärillä ja Jeesus huusi: ”Se on 
täytetty”. Jumalan pelastussuunnitelma oli vie-
ty päätökseen. Jeesus Jumalan Poika oli omalla 
kuolemallaan sovittanut jokaisen ihmisen syn-
nit. Hän oli kuollut jokaisen ihmisen puolesta. 
Tällainen Jumala meillä on.    
 13. Pysähdyspaikka, missä Jeesuksen ruu-
mis otettiin ristiltä.                                                                  
 Joh. 19:38–40 ”Tämän jälkeen muuan Joosef, 
joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, 
että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli 
Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkä
si juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön, ja Joosef 
tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Niko
demos, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuk
sen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan sata mit
taa* mirhan ja aaloen seosta. Miehet ottivat Jee

suksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin 
pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juuta
laisten on tapana tehdä haudatessaan vainajan
sa.” 
 Rikolliset haudattiin erityisesti heitä var-
ten määrättyyn hautausmaahan. Opetuslapset 
kuitenkin rakastivat Jeesusta kuolleenakin. He 
halusivat antaa hänelle kunniallisen hautauk-
sen, mutta he eivät tienneet, miten tehdä sen. 
Silloin tulivat avuksi Joosef Arimatialainen ja 
Nikodeemus. He olivat sanhedriinin jäseniä, 
rikkaita ja vaikutusvaltaisia miehiä. He meni-
vät Pilatuksen luokse ja pyysivät saada haudata 
Jeesuksen kunniallisesti.                                                                                                                
 14. Pysähdyspaikka, missä Jeesuksen ruu-
mis laskettiin hautaan.                                                              
 Joh.19:41, 42 ”Siellä, missä Jeesus ristiinnau
littiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, 
johon ei vielä ollut haudattu ketään. He panivat 
Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan val
mistuspäivä ja se hauta oli lähellä.”
 Joosef omisti itselleen varatun haudan lä-
hellä Golgataa. Hän rakasti Jeesusta ja halusi 
antaa omansa Herralle. Joosef ja Nikodeemus 
ovat esikuvia siitä, miten rikkaiden ja vaikutus-
valtaisten henkilöiden olisi tuettava Jumalan 
asiaa.                                                                                                               
 Via Dolorosa eli ”tuskien tie” kertoo vai-
kuttavasti siitä rangaistuksesta, joka oikeuden 
mukaisesti kuului meille, jotta Kristuksen van-
hurskaus luettaisiin meidän ansioksemme. Jo-
kaiselle heikoimmallekin ihmiselle niin kuin 
ryövärille ristillä, tarjotaan mahdollisuus pääs-
tä Jumalan lapseksi. Elämällään ja kuolemal-
laan Jeesus kutoi täydellisen vanhurskauden 
vaipan, jota hän tänäänkin armonsa kautta tar-
joaa jokaiselle uskon kautta ilmaisena lahjana, 
Vain tämä Kristuksen vanhurskaus, jossa ei ole 
yhtään ihmiskäsin kudottua säiettä, oikeuttaa 
meidät taivaskotiin. Saakoon tämä Via Dolo-
rosa muistuttaa meitä näin pääsiäisenä Juma-
lan Pojan kalliista uhrista meidän hyväksem-
me. Tällainen Jeesus meillä on, rakkaus ver-
taansa vailla. ”Jumala on rakastanut maailmaa 
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niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yk
sikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 

vaan saisi iankaikkisen elämän”. 

Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Opeta meitä ymmärtämään, että lunastuksemme voitiin tehdä 
ainoastaan mahdolliseksi Jumalan Pojan kalliin veren kautta. Herra, opeta meitä tuntemaan 
mielessämme ne hirvittävät kärsimykset, joita Jeesus joutui kokemaan meidän pelastuksem-
me puolesta. Herra, opeta meitä vastaanottamaan Jeesuksen uhri oman kuolemamme sijas-
ta. Herra, opeta meitä rakastamaan Jeesusta ja vaeltamaan hänen yhteydessään. Herra, opeta 
meitä antamaan koko elämämme Jeesuksen tavoin sielujen pelastamiseksi. Herra, opeta meitä 
pitämään mielessämme elämämme loppuun asti Jeesuksen lunastus niiden sanoin kuvaamat-
tomien kärsimyksien kautta, joita hän kärsi puolestamme. Herra, opeta meitä kiittämään, ylis-
tämään ja kunnioittamaan Jeesusta iankaikkisesti hänen nimensä kautta. 
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1. Joh. 2:20, 27 ”Te taas olette Pyhäl-
tä  saaneet Hengen voitelun, ja kaikilla 
teillä on tieto. – –Teissä kyllä pysyy se 

voitelu, jonka olette Pyhältä saaneet, ettekä te 
tarvitse kenenkään opetusta. Hänen Henkensä 
opettaa teitä kaikessa ja on tosi, hänessä ei ole 
petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin 
pysykää hänessä.” 
 Pyhän Hengen voitelu on mitä tärkein vai-
he Pyhän Hengen työssä. Uudestisyntymises-
sä me saamme Hengen voitelun, jonka päätar-
koituksena on antaa tietoa lunastussuunnitel-
masta, josta on kerrottu Raamatussa. Kuinka 
paljon tietoa me sitten tarvitsemme? Hengen 
voitelu ei kuitenkaan tee meistä kaikkitietäviä, 
sillä ainoastaan Jumala on kaikkitietävä, johon 
on kätketty kaikki viisauden ja tiedon aarteet. 
Hengen voitelu antaa kaiken sen tiedon, mikä 
tarvitaan pelastusta varten ja se kirkastuu kir-
kastumistaan. Hengen voitelu on Kristuksen 
uskollisuuden ja yhteyden salaisuus ja myös si-
netöimisen ehto. Kristus johtaa meidät lujasti 
yhteen Pyhän Hengen kanssa, voitelee meidät, 
painaa meihin sinettinsä ja antaa sydämiimme 
henkensä vakuutuksena ja esimakuna tulevista 
siunauksista.  Hengen voitelu ei ole ainoastaan 
Jumalan antaman tiedon salaisuus, vaan myös 
hänen antaman ihmeitä tekevän voiman ja val-
lan salaisuus. 
 2. Kor. 1:21, 22 ”Mutta Jumala itse vahvistaa 
meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, Voidel
tuun, ja on myös antanut meille voitelunsa: hän 
on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän 
sydämiimme vakuudeksi Hengen.” Ap. t. 10:38 ”e 
olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka 
Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän 
kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaik
ki jotka olivat joutuneet Paholaisen valtaan, sillä 
Jumala oli hänen kanssaan.”

 Sakariaan kirjan neljännessä luvussa olevas-
sa näyssä on kaunis kuvaus Kristuksen ja Py-
hän Hengen lunastustyöstä. Seitsemään kultai-
seen lamppuun tulee öljyä kahdesta oliivipuus-
ta, jotka tarkoittavat niitä kahta öljyllä voidel-
tua, jotka ovat koko maailman val tiaan palve-
luksessa.  Profeetallisen sanan tutkijat ovat sitä 
mieltä, että nämä kaksi voideltua ovat Kristus 
ja Pyhä Henki, jumaluuden toinen ja kolmas 
persoona, jotka ovat niin läheisesti liittyneinä 
lunastustyöhön. Sak. 4:12–14 ”Kysyin hänel
tä vielä: ”Mitä tarkoittavat kaksi oliivipuun leh
vää ja runsaat öljymarjat, joista vuotaa lamppui
hin kultaista öljyä kahden kultaisen putken kaut
ta?” Hän sanoi: ”Etkö tiedä, mitä ne ovat?” Minä 
vastasin: ”En tiedä, herrani.” Silloin enkeli selitti: 
”Nämä tarkoittavat niitä kahta öljyllä voideltua, 
jotka ovat koko maailman valtiaan palvelukses
sa.”
 Kirjassa Kun Pyhä Henki tulee Ellen Whi-
te kirjoitta noista kahdesta öljyllä voidellusta ja 
heidän tehtävästään seurakunnassa seuraavas-
ti: ”Noista kahdesta oliivipuusta kultainen öljy 
vuosi kultaisten putkien kautta lampunjalan 
vatiin ja siitä kultaisiin lamppuihin, jotka va-
laisivat pyhäkköä. Näin Jumalan edessä seiso-
vista öljyllä voidelluista hänen henkensä vuo-
taa inhimillisiin välikappaleisiin, jota ovat py-
hitettyjä hänen palvelukseensa”. Noiden kah-
den öljyllä voidellun tehtävänä on siirtää valoa 
ja voimaa Jumalan kansalle. He seisovat Juma-
lan edessä ottaakseen vastaan siunausta meitä 
varten. Niin kuin oliivipuut tyhjentyvät kul-
taisiin putkiin, samoin taivaalliset sanansaatta-
jat pyrkivät välittämään kaiken, minkä saavat 
Jumalalta. Koko taivaallinen aarteisto odottaa 
meidän pyyntöämme ja vastaanottamistamme. 
Kun me otamme vastaan siunauksen, meidän 
tulee vuorostamme jakaa sitä muille. Näin py-
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hät lamput saavat öljynsä, ja seurakunnasta tu-
lee valon kantaja maailmassa.”
 Ilmestyskirjassa Johanneksen ensimmäises-
sä näyssä on Sakariaan näkyä muistuttava ku-
vaus, jossa Jeesus on ylimmäisenä pappina tai-
vaallisessa pyhäkössä tehden pappispalvelusta 
Isän edessä ja samaan aikaan Hän on henkensä 
kautta myös seurakunnan keskellä maan päällä, 
jota symbolisoi seitsemän kultaista lampun jal-
kaa. Tämä oli mitä rohkaisevin tieto Johannek-
selle ja kaikille kristityille. Jeesus ei ole poissa, 
vaan hän rukoilee ihmisten pelastuksen puo-
lesta. Ilm. 1:12, 13 ”Käännyin nähdäkseni, mikä 
ääni minulle puhui, ja kun käännyin, näin seitse
män kultajalkaista lamppua ja lamppujen keskel
lä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli 
yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen 
vyö.”
 Ellen White kirjoittaa Apostolien teot s. 42 
”Pyhän Hengen olemus on salaisuus. Ihmiset 
eivät voi selittää sitä, koska Herra ei ole ilmais-
sut sitä heille.” Siksi meidän on vain hyväksyt-
tävä ja vastaanotettava se Jeesuksen edustajana 
maan päällä sen enempää pohtimatta sen sy-
vyyksiä. Pyhän Hengen tehtävänä on palauttaa 
mieleemme Kristuksen sanoja. Jeesus nimen-
omaan lupasi opetuslapsilleen, että Pyhä Hen-
ki tulee opettamaan heille kaikki asiat ja tulee 
johtamaan heitä kaikkeen totuuteen. Joh. 14:26 
”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimes
säni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa 
mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.” Joh. 
16:12, 13 ”Paljon enemmänkin minulla olisi teille 
puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan 
sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän joh
taa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet 
puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä 
kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.”
 Jeesus sanoi myös, että kun teidät viedään 
siviili tai uskonnollisiin tuomioistuimiin vas-
taamaan uskostaan, heidän ei tarvitse olla huo-
lissaan, sillä Pyhä Henki tulee opettamaan si-
nua samassa hetkessä, mitä teidän tulee sanoa. 
Pyhä Henki palauttaa meidän mieliimme kai-

ken sen, mitä olemme oppineet Jumalan sa-
nasta. Tämä edellyttää jatkuvaa Jumalan sanan 
tutkimista. Vain silloin tämä lupaus on voimas-
sa. Luuk. 12:11, 12 ”Kun teitä kuljetetaan syna
gogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää 
olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puo
lustatte itseänne. Kun se hetki tulee, Pyhä Henki 
neuvoo, mitä teidän on sanottava.”
 1. Kor. 2. luvussa Hengen voitelun tulok-
set on esitetty kauniissa muodossa. Siinä mei-
tä kehotetaan tutkimaan Raamatun pyhiä kir-
joituksia. Meidän ei tule tyytyä pintapuoliseen 
tietoon, vaan tutkittava pinnan alla olevaa kät-
kettyä aarretta, joka löytyy vain ahkeralla tut-
kimisella ja rukouksella. 1. Kor. 2:9–14 ”Me ju
listamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei 
ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei 
ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Juma
la on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.  
Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sil
lä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät 
salaisuudet.  Kuka muu kuin ihmisen oma hen
ki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Juma
lan Henki tietää, mitä Jumalassa on.  Mutta me 
emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Juma
lan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän 
on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, 
mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisvii
sauden opettamia sanoja ja selitämme hengelli
set asiat Hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan 
ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on 
hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajua
maan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avul
la.”
 Näiden sanojen valossa me emme voi odot-
taa maailman ihmisten ymmärtävän syväs-
ti hengellisiä totuuksia. Sielu on puhdistetta-
va kaikesta turhuudesta ja ylpeydestä ja tyh-
jennettävä kaikesta siitä, mikä on hallinnut 
sitä. Kristus täytyy olla kaiken keskipiste. In-
himillinen tiede on liian rajoittunut ymmär-
tämään lunastusta. Lunastussuunnitelma on 
niin  kauaskantoinen, ettei filosofia voi selittää 
sitä. Se jää mysteerioksi, jota syvällinenkään 
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todistelu ei voi ymmärtää. Pelastuksen tiedet-
tä ei voida selittää, mutta se voidaan ymmärtää 
Hengen kokemuksen kautta. Sen on kokenut 
jokainen uudestisyntynyt ihminen.
 Jumalan kansan jäännöksellä täytyy olla 
voimakas tarve janota Hengen voitelua ja juu-
ri heille se on luvattu. Ilmestyskirjan 3. luvus-
sa Laodikean sanomassa Kristuksella on vii-
meinen vetoomus lopun ajan kansalleen. Se 
on ruokaa oikeaan aikaan seurakuntaa varten 
sen nykyisessä haaleudessaan ja itseriittoisuu-
dessaan. Tämä Laodikean sanoma ei siis kuu-
lu maailmalle eikä uskottomille, vaan ainoas-
taan uskoa tunnustaville ja ensi sijassa advent-
tikansalle. Ilm. 3:15–19 ”Minä tiedän sinun te
kosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisit
kin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, 
et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut 
suustani.  ”Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin 
varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et ta
jua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, 
sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon: osta mi
nulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rik
kaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin 
häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoi
detta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota 
rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis pa
rannus, luovu penseydestäsi!”
 Laodikean sanoman tärkeyttä ja julistami-
sen välttämättömyyttä kansallemme on koros-
tettu lukuisasti profetian hengen kirjoituksis-
sa. Ellen White MA 102 ”Jos koskaan on ollut 
ihmisiä, joiden on ollut tarpeellista kiinnittää 
huomiota totisen todistajan neuvoon Laodi-
kean seurakunnalle ahkeroida ja tehdä pa-
rannus Jumalan edessä, niitä ovat ne, joille on 
avattu tälle ajalle kuuluvia valtavia totuuksia ja 
jotka eivät ole eläneet suurten etuoikeuksiensa 
ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Olemme me-
nettäneet paljon siinä, että emme ole elämäs-
sämme noudattaneet niiden vakavien totuuk-
sien sisältämää valoa, joihin olemme tunnusta-
neet uskovamme.” 
 Profetian hengen kirjoituksissa meille on 

kerrottu, että suora todistus Laodikealaisille 
tulee aiheuttamaan kasvua ja samalla seulon-
taa Jumalan kansan keskuudessa. Kasvu johtuu 
todistuksien ehdottomasta omaksumisesta ja 
noudattamisesta. Seulonta taas johtuu siitä, et-
tei todistuksia ole puoleksikaan noudatettu ja 
että vakavaan todistukseen, josta seurakunnan 
kohtalo riippuu, on suhtauduttu kevyesti ja vä-
linpitämättömästi. 
 Laodikean sanoman tarkoituksena on saada 
aikaan katumusta ja parannusta. Jumala on an-
tanut vakuutuksen siitä, että jokainen hengen 
voitelun saanut haluaa myös totella sitä ja tul-
la puhdistetuksi. Tämä on sanoma, josta seura-
kunnan todistus riippuu. Kaikki, jotka vastus-
tavat sitä, tullaan seulomaan pois siitä. Ja kaik-
ki, jotka hyväksyvät sen, tulevat saamaan myö-
häissateen suuren huudon aikana. Niillä, jot-
ka tutkivat tätä sanomaa huolellisesti ja hyväk-
syvät sanoman, ei ole minkäänlaista vaikeutta 
tunnistaa sen tärkeys ja julistaa sitä.
 Vaikka Laodikean sanoma sisältää hirvit-
tävän syytteen, se on kaikesta huolimatta rak-
kauden sanoma häneltä, joka rakastaa kansaan-
sa. Se on rakkauden nuhde. Kansa, jota Kristus 
ojentaa, on hänen silmäteränsä ja Hänen ää-
rimmäisen kunnioituksensa kohde, eikä hylät-
ty kansa. Sama suuri Lääkäri, joka niin tarkas-
ti tutkii ja vilpittömästi kuvaa nykyisen seura-
kunnan tilaa, myös huolehtii täydellisestä lääk-
keestä, joka on hänen rakkautensa kieltämätön 
todistus. 
 Laodikean seurakunnassa tulee tapahtu-
maan täydellinen muutos, kun sen jäsenet nä-
kevät todellisen hengellisen tilansa ja hyväksy-
vät Kristuksen neuvon ja hankkivat antautumi-
sen ja alistumisensa hinnan kautta uskon, rak-
kauden ja totuuden kultaa, hengellistä silmä-
voidetta ja Hänen vanhurskautensa vaatteet. 
Hengen voitelu vakuuttaa meille, että me tar-
vitsemme Pyhän Hengen antamaa suojaa, Ju-
malan rakkautta ja johdatusta totuuteen, joka 
näin lisää uskoamme. Meidän silmämme ovat 
silloin avoinna näkemään piilotetut totuuden 
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aarteet, niin ettemme tunne enää itseämme 
rikkaaksi ja varakkaiksi emmekä tunne tarvit-
sevamme mitään. Jumalan silmissä me olem-
me surkeita, säälittäviä, köyhiä, sokeita ja alas-
tomia ja vahvasti kaiken tämän tarpeessa, jota 
Jumalalla on tarjottavana.  Silmävoide paljas-
taa Laodikean seurakunnalle sen hengellisen 
alastomuuden tilan. Sillä aikaa, kun se ylpeilee 
komeudestaan, se on puettuna likaiseen oman 
vanhurskautensa riepuun, joka ei ole riittävä 
peittämään pyhän Jumalan läsnäoloa. 
  Adam ja Eeva epäilemättä tunsivat ole-
vansa jokseenkin ylpeitä tehtyään lehdistä it-
selleen vaatteen peittääkseen itsensä, kunnes 
Jumala tuli puutarhaan. Silloin he pakenivat 
häpeissään piiloon. Jumala kuitenkin hankki 
heille täydellisen vaatteen karitsan kuoleman 
kautta, joka oli symbolinen vertauskuva Juma-
lan Karitsasta, jonka kuolema on valmistanut 
Jumalalle kelpaavan kauniin luonteen vaatteen. 
Se on vapaasti annettavissa kaikille, jotka hy-
väksyvät sen uskon kautta. 
 Jumalan jäännöskansa, joka elää tässä vaa-
rallisessa ajassa, tarvitsee pitää silmänsä auki 
lukemattomille vihollisen eksytyksille voidak-
seen välttää niitä. Heidän on kyettävä huomaa-
maan synti sen kaikissa nykyaikaisissa houkut-
televissa muodoissaan ja vihattava sitä, mitä on 
niin usein hellitty ja arvostettu. Näin he hy-
väksyvät ja vaativat totuuksia, jotka ovat ruo-
kaa oikeaan aikaan seurakunnalle. Meidän eri-
tyinen tarpeemme on nähdä itsemme sellaisina 
kuin Kristus näkee meidät, niin että me olem-
me valmiit hyväksymään Hänen neuvonsa. 
 Seurakuntamme jäsenten ei tule odottaa, 
kunnes saarnaajat ja johtajat joukkona herää-
vät. Se saattaa jäädä tapahtumatta. Ainoa var-
muus on siinä, että jokainen itse uskoo Raa-
matun ja todistusten sanoman ja nöyränä Py-
hän Hengen avulla Vapahtajaan turvaten alis-
tuu Hänen vaatimuksiin. Siksi työ on aloitet-
tava jäsenten keskuudesta. Profetian hengen 
kirjoituksista ilmenee, että työ alkaa sieltä tääl-
tä huomaamattomassa asemassa olevien jäsen-

ten taholta. Pitäkäämme tämä mielessämme ja 
toteuttakaamme sitä jokainen omassa elämäs-
sämme. Saarnaajilla on kuitenkin suuri vastuu 
tämän sanoman julistamisessa ja toteuttami-
sessa. 
 Jos emme toteuta seurakunnassamme Lao-
dikean sanoman julistusta ja toteuta sitä omas-
sa elämässämme, Jumala mahdollisesti toteut-
taa sen seurakunnan ulkopuolelta tavallisten 
uskovien joukosta. Siksi ottakaamme nöyrinä 
ja katuvaisina vastaan seurakunnallemme an-
nettu sanoma. Tehkäämme läpikotoisin pa-
rannus. Älkööt enää virka, asema, edut, valta, 
rikkaus, kunnia ja maailma missään muodos-
sa meitä viehättäkö. Tutkikaamme kirjoituk-
sia ja antakaamme niiden toteutua elämässäm-
me. Riisuutukaamme omasta vanhurskaudesta 
viimeistä paikkaa myöten. Antakaamme Jee-
suksen pukea meidät täydelliseen hänen van-
hurskauteensa. Vastaanottakaamme Jumalalta 
kaikki hengelliset rikkaudet ja ne armolahjat, 
jotka Pyhä Henki tahtoo meille jakaa sanansa 
kautta. 
 Jumala on antanut lopun ajan kansalleen 
vakavan sanoman. Se on Pyhän Hengen voite-
lun tärkein tehtävä ajallamme. Hankkikaamme 
lujaa uskoa Jumalaan ja Jumalan sanaan anoen, 
rukoillen ja toimien. Tutkimaamme kirjoituk-
sia rehellisesti, vilpittömästi ja uutterasti saa-
daksemme silmävoidetta ymmärtääksemme 
aikamme suuria totuuksia ja nähdäksemme vi-
hollisen eksyttävän toiminnan. Ennen kaikkea 
luottakaamme järkähtämättä Jeesuksen van-
hurskauteen, Hänen täytettyyn työhönsä Gol-
gatan ristillä meidän hyväksemme. Jos emme 
ota tätä rakkauden sanomaa kokosydämises-
ti vastaan seurakuntana ja henkilökohtaisesti, 
niin Pyhä Henki tulee murheelliseksi ja vetäy-
tyy pois ja jäämme sinetöimisestä osattomaksi. 
Tämä Laodikean sanoma on elämän ja kuole-
man kysymys. 
 Sakariaan kirjan kolmannessa luvussa on 
rohkaiseva näky Jumalan kansan tilasta ja ka-
tumuksesta. Joosua, joka edustaa näyssä Juma-
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lan kansaa, on puettuna likaisiin vaatteisiin ja 
seisoo enkelin edessä. Saatana syyttää heitä 
Jumalan edessä ja väittää heidän syntiä teke-
mällä menettäneen taivaan suojeluksen. Mut-
ta kun kansa katuu Jumalan edessä hänen la-
kinsa rikkomista ja kurottautuu uskon kädellä 
tarttuakseen Kristuksen vanhurskauteen, niin 
Jeesus vetoaa Jumalaan heidän puolestaan. Sak. 
3:1–4 ”Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi 
Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saata
na seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti hän
tä. Mutta Herran enkeli sanoi Saatanalle: ”Herra 
nuhtelee sinua, Saatana! Herra, joka on valinnut 
Jerusalemin, käskee sinun vaieta! Eikö tämä mies 
ole tulesta temmattu kekäle?” Joosua seisoi enke
lin edessä, likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi 
palvelijoilleen: ”Ottakaa likaiset vaatteet pois hä
nen päältään.” Sitten enkeli sanoi Joosualle: ”Kat
so, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä 
puetan sinut juhlavaatteisiin.”
 Vaikka me noudattaisimme kuinka tarkas-
ti Jumalan lakia ja olisimme vastaanottaneet 

Laodikean sanoman, me olemme kuitenkin 
surkeita, säälittäviä, köyhiä, sokeita ja alasto-
mia Jumalan silmissä. Meidän oma vanhurs-
kautemme on kaikesta huolimatta kuin likai-
nen vaate. Ainoastaan Jeesuksen luonteen ja 
Karitsan veressä pestyt vaatteet takaavat meille 
pääsyn Karitsan hääaterialle. Kun me näin ym-
märrämme oikein uskon välttämättömyyden, 
kuuliaisuuden ehdottomuuden ja Jeesuksen 
pelastavan vanhurskauden, me voimme tur-
vallisella ja luottavaisella mielellä valmistautua 
vastustamaan vihollisen syytöksiä.  Jumala tu-
lee pitämään meidän nimemme elämän kirjas-
sa.
 Rukoilkaamme innokkaasti sekä seura-
kunnassa että kukin omassa sydämessään tätä 
luvattua Pyhän Hengen voitelua, joka antaa 
kaikki siunaukset samalla kertaa sisältäen us-
kon, rakkauden ja totuuden lahjan sekä luva-
tun Kristuksen vanhurskauden hääpuvun, joka 
valmistaa seurakunnan iltasateelle ja Jeesuksen 
tulolle.  

Rukoilemme
Kiitos Pyhästä Hengestä rakas Herramme. Kiitos, että lähetit hänet, Puolustajan olemaan 
kanssamme ikuisesti. Kiitos, että Pyhä Henki, Totuuden henki avaa Raamatun sanan, voimme 
todistaa ja puhua Pyhässä hengessä. Kiitos, että Pyhä Henki on Isän ja sinun ihana läsnäolo-
si sydämessämme. Kiitos Pyhän Hengen hedelmästä ja armolahjoista. Anna meille niitä run-
saasti. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. 



97

17. Turvallinen seurakunta

Monia ihmisiä hämmentää kristillis-
ten kirkkojen monilukuisuus, vaikka 
on vain yksi Raamattu perusohjeena. 

Kaikki sanovat perustavansa uskonsa Raamat-
tuun. Siitä huolimatta on erilaisia oppikysy-
myksiä ja tulkintoja. Tämä aiheuttaa hämmen-
nystä ja epätietoisuutta ja siksi ihmiset valitse-
vat eri syistä hengellisen kotinsa. Jotkut valitse-
vat tutun seurakunnan, jotkut kokevat tulleen-
sa johdetuksi johonkin seurakuntaan, jotkut 
valitsevat oman uskonsa liittymättä mihinkään 
seurakuntaan ja jotkut tutkivat perusteellises-
ti eri seurakuntien opetuksen ja sitten valitse-
vat oman seurakuntansa. Jumala on kuitenkin 
asettanut seurakunnan uskovien yhteydeksi ja 
siksi uskovina ymmärrämme, että oman pelas-
tuksen kannalta on ehdottoman tärkeätä kuu-
lua seurakuntaan. 
 Tulen seuraavaksi esittämään kahdeksan 
syytä, miksi adventtiseurakunnan opetus on 
sellaista, että on turvallista kuulua juuri tähän 
seurakuntaan. Tietysti näitä syitä on muitakin, 
mutta nämä ovat mielestäni tärkeimmät ja sa-
malla myös henkilökohtaisia mielipiteitäni.

Opin varmuus
Ihminen ei voi tehdä mitään ratkaisua seura-
kunnan suhteen, ellei hänellä ole jotain auk-
toriteettia valinnalleen. Kaksi tällaista pääauk-
toriteettia ovat esim. Katolisuus ja Luterilai-
suus. Katolisuus perustuu kirkon auktoriteet-
tiin, joka taas perustuu sen papiston ja neuvos-
ton päätöksiin sekä traditioihin. Luterilaisuus 
puolestaan perustuu yksinomaan Raamattuun.
 Luterilaisessa kirkossa on kuitenkin mie-
lestäni aikojen kuluessa lisääntynyt tarvet-
ta perustaa usko myös kirkon auktoriteettiin. 
Luterilaiset sananjulistajat ovat alkaneet vähi-

tellen väheksyä Raamattua ehdottomana oh-
jeena ja ovat siksi asettaneet inhimillisiä teo-
rioita ja syitä Raamatun edelle. Tämä on johta-
nut vähitellen luterilaisen kirkon hengelliseen 
heikentymiseen. Siitä huolimatta ihmiset ha-
luavat nykyaikana kuulua seurakuntaan, jossa 
on takana kirkon auktoriteetti, johon he voi-
vat turvautua. Tämä auktoriteetti on yksi syy, 
miksi katolisuus ja myös nykyinen luterilaisuus 
viehättää monia ja etenkin älyllisesti ajattelevia 
ihmisiä. En puutu sen enempää katolisuuteen 
ja luterilaisuuteen vaan adventtikirkon opetuk-
seen.
 Adventtikirkko perustaa yhä edelleen us-
konsa yksinomaan Raamattuun: ”Näin sanoo 
Herra”. Tämä oli myös Lutherin periaate. Hän 
perusteli kantansa yksin Raamatun vastusta-
mattomilla todistuksilla, kun hänen vastusta-
jansa taas vetosivat vallalla olevaan tapaan ja 
perimätietoon tai paavin lausuntoihin ja arvo-
valtaan. 
 Adventtikirkko on myös luonteeltaan pro-
feetallinen liike, joka tulkitsee Raamatun pro-
fetioita näyttäen niiden toteutumisen historian 
aikana. Tämä antaa varmuuden Raamatun luo-
tettavuudesta ja adventtikirkon opetuksesta. 
Profetioiden täyttymys antaa myös varmuuden 
siitä, että Jumalalla on suunnitelma ja ohjelma 
maailmaa varten meidän parhaaksemme.
 Yksi tärkeä syy adventtikirkon opin var-
muudesta on profetian lahja. Esim. Israel joh-
dettiin pois Egyptin orjuudesta profeetan väli-
tyksellä. Samoin profeetat ohjasivat, suojelivat 
ja nuhtelivat israelilaisia kautta vuosisatojen. 
Myös kristillisen kirkon syntyessä profetian 
lahja johti ja kasvatti alkuseurakuntaa. Myös 
adventtikirkko on toiminut ennustuksen mu-
kaan viimeisinä päivinä profeetan ja profetian 
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lahjan turvin antaen näin varmuuden Jumalan 
johdatuksesta, valinnasta ja seurakunnan teh-
tävästä. Jumala on valinnut adventtiseurakun-
nan toteuttamaan Jumalan viimeisen armon-
sanoman, kolmen enkelin sanoman, julistami-
sen lopun aikana ja siksi adventtiseurakunnan 
opetus on turvallista ja varmaa, koska se perus-
tuu Raamatun ilmoitukseen. 
 Luen kolmen enkelin sanomasta ensim-
mäisen jakeen. Ilm. 14:6 ”Minä näin taas uuden 
enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hä
nen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi 
maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kie
lille ja maille.”

Oppi maailman luomisesta
Kehitysoppi sai alkunsa 1800-luvun puolivä-
lissä ja se on edelleen vallitseva käsitys maail-
mamme synnystä. Raamattua tutkiva ja usko-
va henkilö ei voi kuitenkaan hyväksyä tällaista 
opetusta. Sen sijaan hän uskoo, että Raamatun 
luomiskertomus on kirjaimellinen ja sillä on 
samanlainen yhteys Raamatun lopussa kuvat-
tuun uuden maan luomiseen.
 Jotta ymmärtäisimme maailmamme ole-
musta ja kehitystä, on ymmärrettävä myös 
maailmamme alkutapahtumat. Samoin jot-
ta ymmärtäisimme myös maailman uudelleen 
luominen, on ymmärrettävä myös alussa ta-
pahtunut luominen. Tämän takia tuntuu mah-
dottomalta hyväksyä ajatusta, että olisimme 
lähtöisin jostain alkulimasta miljoonien vuo-
sien takaa.
 Kun on löytänyt ja hyväksynyt alkuperän-
sä Raamatun perusteella ja toteaa, että advent-
tikirkko opettaa samoin, niin se antaa varman 
pohjan Eedenin ja uuden maan luomisen ta-
pahtumista ja varman ja mieluisan käsityksen 
alkuperästämme.
 Kun on näin vakuuttunut Raamatun mu-
kaisesta luomisesta ja toteaa, että adventtikirk-
ko pitää tiettyä päivää joka viikko muistona Ju-
malan luomistyöstä kuudessa päivässä, niin tu-
lee myös vakuuttuneeksi sapattia pitävästä seu-

rakunnasta. Sapatin uskollinen pitäminen on 
vahva todistus siitä, ettei se ole pelkkää teoriaa 
vaan Jumalan kunnioittamista kaiken luojana. 
Se antaa myös varmuuden siitä, että sama Ju-
mala, joka loi ihmisen täydelliseksi ja puhal-
si hänen sieraimiinsa elämän hengen, tulee te-
kemään sen uudelleen Jeesuksen kautta hänen 
tulemuksessaan.
 Sapatti antaa jatkuvuuden tunteen Jumalan 
ylläpitävästä voimasta. Sapatin viettäminen nyt 
ja uudessa maassa Jumalan kunnioittamiseksi 
kaiken luojana iankaikkisesti on mahtava oppi, 
joka antaa täydellisen varmuuden Jumalan luo-
mistekoihin ja adventtikirkon opetukseen. 
 Luen sapatin vietosta uudessa maassa. Jes. 
66:22, 23 ”Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, 
jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo 
Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän su
kunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun 
päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmis
suku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo 
Herra.”   

Oppi Jumalan moraalisäännöistä
Jokainen Raamattua vakavasti tutkiva ihminen 
kaipaa ja etsii Jumalan mielen mukaista elä-
mää. Hänessä herää oikean ja väärän etsiminen 
ja tutkiminen. Omatunto herää ja mieli täyttyy 
kysymyksellä, että onko Raamatussa jokin eri-
tyinen ja tarkka standardi, jolla voi kontrolloi-
da omaa elämää Jumalan tahdon mukaiseksi.
 Raamattu antaa tähän vastauksen. Jumalan 
laki, kymmenen käskyä, on täydellinen, pyhä ja 
vanhurskas. Jumala kirjoitti sen omalla sormel-
laan kivitauluihin ja asetti sen pyhään arkkuun 
erilleen muista seremonia laeista. Usko ei tee 
tyhjäksi Jumalan lakia niin kuin kuulee opetet-
tavan vaan päinvastoin vahvistaa sen. Tämä va-
pauden laki on tuomitseva meidät viimeisenä 
päivänä.  
 Kymmenen käskyn laki tyydyttää usko-
van ihmisen mielen. Adventtikirkko tähden-
tää opetuksessaan koko lain tarkkaa pitämis-
tä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Se ei ole 
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mikään ylivoimainen ja masentava oppi, kun 
se pidetään Jumalan armossa ja voimassa rak-
kauden osoituksena Jumalaa ja lähimmäisiään 
kohtaan. Jumalan laki ei ole myöskään mikään 
suhteellinen käsite, jota ympäristö, koulutus 
ja aikakausi säätelevät, vaan Jumalan ehdoton 
sana. Raamatusta ei löydy minkäänlaista ope-
tusta Jumalan lain poistamisesta, niin kuin li-
beraalikirkot opettavat.
 Adventtikirkossa ei ole minkäänlaista epäi-
lystä Jumalan lain muutoksesta, vaan päinvas-
toin Raamatun profetiat tähdentävät Jumalan 
käskyjen palauttamista ja pitämistä valmistau-
tuessamme Jeesuksen toista tulemista varten. 
Jumalan lain avulla voimme mitata elämääm-
me varmalla ja järkähtämättömällä normilla. 
Se antaa elämällemme varman ja oikean suun-
nan, mikä varjelee meitä kaikilta vihollisen ek-
sytyksiltä.
 Luen lopun ajan Jumalan kansan tunto-
merkit Ilm. 14:12 ”Tässä kysytään pyhiltä kestä
vyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä 
ja uskovat Jeesukseen.”

Oppi kuolemasta ja kuoleman     
jälkeisestä elämästä.

Monet eri opintosuuntien edustajat ovat kir-
joittaneet lukuisia erilaisia käsityksiä kuole-
masta. Ihmisten tarve ja pelko on pyörinyt tä-
män kysymyksen parissa ja siihen on liittynyt 
läheisesti myös ihmisen olemuksen tutkimi-
nen. Onko ihminen vain lihaa ja verta vai pe-
rusolemukseltaan jonkinlainen silmin näke-
mätön eteerinen olento, joka jää elämään tai 
siirtyy kuoleman jälkeen johonkin toiseen olo-
muotoon.  
 Tällaisten kirjoitusten lukeminen johtaa 
vain hämmennykseen ja epätietoisuuteen. Ih-
misen on vaikea uskoa, että kaikki päättyy kuo-
lemaan. Toisaalta on myös vaikea uskoa vaina-
jien ilmestyksiin, joita spiritistit esittävät, kos-
ka niiden ilmoitukset ovat vain epämääräistä 
muminaa ja epätodellista. 
Jopa monet kristilliset kirjoitukset pohjautu-

vat spiritistisiin käsityksiin, joilla ei ole raama-
tullista pohjaa. Ei uskota yksinkertaista kerto-
musta ihmisen luomisesta, jossa Jumala muo-
vasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen 
sieraimiinsa elämän hengen. Tästä kertomuk-
sesta ei löydy minkäänlaista viittausta kuole-
mattomaan sieluun. Raamattu sanoo, että vain 
Jumalalla itsessään on kuolemattomuus, joka 
tulee myös ihmisen osaksi uskon kuuliaisuu-
den kautta vasta viimeisenä päivänä.
 Monet kristilliset kirkot eivät anna min-
käänlaista loogista tai järjellistä selitystä uudel-
leen luomiselle ja tulevalle tuomiolle. Opetus, 
että ihminen menee kuoleman jälkeen erillään 
ruumiista joko taivaaseen tai helvettiin, ei ole 
yhtäpitävä viimeisen tuomion ja uudelleen luo-
misen kanssa, koska silloin kaikki saavat pal-
kinnon sen mukaan, mitä he ovat tehneet ruu-
miillisessa olomuodossa. Tuleva palkinto ei voi 
näin ollen koskea aineettomia henkiä.
 Adventtikirkon opetus kuolemasta ja ihmi-
sen olemuksesta antaa selvän, varman ja luo-
tettavan vastauksen tähän kysymykseen. Ihmi-
nen on todellinen ruumiillinen olento, joka oli 
täydellinen lähtiessään Jumalan kädestä luo-
misessa ja saadessaan elämän hengen. Ihminen 
on yksi kokonaisuus, jossa ei ole minkäänlais-
ta erillistä elävää osaa, joka eroaa kuolemassa. 
Uudelleen luomisessa Jumala luo saman täy-
dellisen ihmisen yliluonnollisella tavalla. Kuo-
lemassa Jumalan henki palaa alkulähteelleen ja 
koko ihminen muuttuu maaksi. Tämän vuoksi 
on oltava tuomion päivä ja ylösnousemus, jotta 
Jumalan suunnitelma ihmisen uudelleen luo-
misesta olisi mahdollinen.
 Väärä opetus ihmisen olemuksesta on tullut 
modernilla spiritistisellä tavalla kuolematto-
mana sieluna hengelliseen opetukseen. Saatana 
on onnistunut pettämään ihmiset samalla val-
heella, joka on hänen paras valheensa ja jonka 
hän esitti jo Eedenissä Eevalle: ”Ei, ette te kuo
le”. Tämän valheen omaksuminen johtaa kado-
tukseen, koska se avaa tien spiritismin alueelle. 
Luen spiritismin vallasta Babylonin seurakun-
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nissa Ilm. 18: 1, 2 ”Tämän jälkeen näin taas yh
den enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli 
suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko 
maan. Hän huusi kovalla äänellä: ”Kukistunut, 
kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pa
hojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten hen
kien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintu
jen pesäpaikka.”   

Oppi synnistä ja                                                   
pelastuksesta.

Kautta vuosituhansien on ihmisiä ravisteltu 
synnin ongelmalla. He ovat yrittäneet löytää 
ratkaisua synnin poistamiseksi. Uhraamiseen 
on tullut pakanallisia tapoja. Jotkut ovat uh-
ranneet jopa lapsiaan. Ihmiset ovat näin omil-
la yrityksillään etsineet vapautusta synneistään. 
Raamattu opettaa, että meissä on syntiinlan-
keemuksen seurauksena synnillinen olemus. 
Siksi kristitty ihminen tuntee itsensä syylliseksi 
ja avuttomaksi. Hänen ainoa apunsa on silloin 
turvautua Jeesuksen täytettyyn kertakaikkiseen 
uhriin. Tullakseen täysin vakuuttuneeksi syn-
tiensä anteeksiannosta hän tarvitsee perusteel-
lisen opetuksen synnistä ja pelastuksesta.
 Adventtikirkon yhtenä keskeisempänä op-
pina on pyhäkkötotuus, joka kuvaa juuri syn-
nin ja pelastuksen koko aihetta sellaisilla esi-
kuvallisilla toimituksilla, jotka sisältyvät juma-
lan suunnitelmaan ihmisen puhdistamiseksi 
taivaskelpoiseksi. Maanpäällinen pyhäkköpal-
velus oli tällainen esikuva taivaallisesta pyhäk-
köpalveluksesta, jossa Jeesus Kristus toimii nyt 
ylimmäisenä pappina niiden hyväksi, jotka 
ovat antaneet elämänsä hänelle. Tämä pyhäk-
köoppi on Hebr. kirjeen mukaan koko Jumalan 
pelastussuunnitelman ydinasia. Sen ymmärtä-
minen ja omaksuminen on varma todistus us-
kovien synnin poistamisesta. Pyhäkköoppi on 
mitä lohduttavin ja iloisin totuus, minkä 
 ihminen olisi koskaan itse voinut ymmär-
ryksellään keksiä. Se antaa täydellisen varmuu-
den pelastuksesta Jeesuksen ansioiden perus-
teella.

 Luen Jeesuksen ylimmäispapillisesta pal-
veluksesta taivaallisessa pyhäkössä Hebr. 8:1, 2 
”Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, 
joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majestee
tin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa 
palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäk
köteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen vaan 
Herra itse.”

Oppi oman ruumiin                           
huolehtimisesta Pyhän Hengen 

temppelinä.
Raamatun mukaan ihminen on yksi kokonai-
suus, joka muodostuu henkisestä ja fyysisestä 
olemuksesta. Tämän vuoksi on selvää, että ih-
misen henkisellä olemuksella on välitön yhte-
ys fyysiseen olemukseen. Toisin sanoen mei-
dän henkinen ja hengellinen elämämme riip-
puu fyysisen kehon hyvinvoinnista. Raamat-
tu antaa yllättävän paljon ohjeita meidän ter-
veyteemme, joihin tässä ei nyt ole mahdollista 
puuttua.
 Adventtikirkon opetus tässä asiassa on ai-
van uutta ja epätavallista kristittyjen yhteisöjen 
keskuudessa. Adventtikirkko ei julista ainoas-
taan teologiaa vaan myös hyvin voimallisesti 
terveitä elintapoja hengellisen elämän ja koko 
ihmisen parhaaksi.
 Luen Paavalin sanat hengellisen ja fyysi-
sen elämän toisistaan riippuvuudesta 3. Joh. 
2 ”Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikes
sa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin 
menestyy.”

Oppi ymmärtää aikaamme ja        
tulevaisuuttamme.

Aikamme ihmiset tuntevat sydämessään pel-
koa siitä, mitä maailmassa tulee tapahtumaan. 
Sanomalehdissä kerrotaan hirveistä onnetto-
muuksista ja tuhoista ympäri maailmaa sekä 
valtiomiesten ja tiedemiesten ennustuksia 
maailmamme tulevaisuudesta. Uskova ihmi-
nen yhdistää itsensä tämän päivän tapahtu-
miin ja etsii vastausta tulevaisuuden kysymyk-
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siin. Hän on huolestunut maailman tilasta ja 
tulevaisuudesta.
 Raamattu antaa paljon vastauksia tähän ky-
symykseen. Sieltä löytyy paljon profeetallisia 
kuvauksia, jotka näyttävät tapahtuneen yllättä-
vän tarkasti historiamme aikana ja näin antavat 
myös varman vastauksen tuleviin tapahtumiin. 
Esim. Kristuksen esitys opetuslapsilleen maa-
ilman lopusta Matt. 24. luvussa on selvästi to-
teutunut ja toteutumassa maailmassamme.
 Adventtikirkko antaa kaivatun selityksen 
aikamme ja tulevaisuutemme profetioihin. 
Rauha täyttää sydämen kaiken myllerryksen 
keskellä, koska nämä asiat on kerrottu etukä-
teen. Jumala toteuttaa suunnitelmansa ja Jee-
sus tulee takaisin pelastamaan omansa ja kaik-
ki pahuus tulee loppumaan maailmasta ian-
kaikkisesti. Näin täytyy tapahtua, jotta Juma-
la voisi vakuuttaa pahuuden alkuperästä myös 
koko maailmankaikkeudelle. Näiden asioiden 
ymmärtäminen kohottaa ja lohduttaa miel-
tämme ja otamme innoissamme vastaan ad-
venttisanoman, koska vapautuksemme on lä-
hellä. 
 Luen Jeesuksen rohkaisevat sanat lopun 
ajan tapahtumista Luuk. 21:28 ”Kun nuo ta
pahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne 
pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” 

Oppi Kristuksesta ja                       
Pyhästä Hengestä

Ihmiset ovat kautta aikojen etsineet itselleen 
palvonnan ja ylistyksen kohdetta. Suunnatto-
mat joukot ovat valinneet idolikseen pop-täh-
tiä, urheilijoita, kansan johtajia, kuninkaita ja 
erilaisia inhimillisiä epäjumalia. He kaikki ovat 
kuitenkin kuolevaisia ja synnillisiä ihmisiä. 
 Kun uskova ihminen rakastuu Jeesukseen, 
hän haluaa oppia tuntemaan hänet läpikotoi-
sin. Hän lukee ja tutkii Raamatusta kaiken, 
mitä Kristuksesta on kerrottu. Hän haluaa ker-
toa lähimmäisilleen suuresta rakkaudestaan. 
Hän tekee suunnattomia uhrauksia täyttääk-
seen Jeesuksen tahdon. Kaikki muu on toisar-

voista. Kaikki tämä on Pyhän Hengen työtä. 
Pyhä Henki opettaa, johtaa ja kirkastaa Jeesus-
ta.
 Adventtikirkko korottaa Jeesusta Kristus-
ta ja Pyhän Hengen toimintaa yli kaiken. Se 
ei ole ainoastaan sanan helinää vaan täydellistä 
antautumista Kristukselle ja Pyhälle Hengelle 
uskon ja kuuliaisuuden kautta. Adventtikirkko 
opettaa, että pelastus saadaan ainoastaan Kris-
tuksen täytetyn työn perusteella. Meidän omat 
tekomme ovat kuin saastainen vaate Kristuk-
sen vanhurskauden vaatteen rinnalla. Jeesuk-
sen vanhurskaus uskon kautta on ainoa ja riit-
tävä ehto, joka kelpaa Jumalalle. Kun ymmär-
retään oikein uskon välttämättömyys, kuuliai-
suuden ehdottomuus, Jeesuksen pelastava van-
hurskaus ja Pyhän Hengen osuus, se antaa tur-
vallisen ja luottavaisen mielen vihollisen syy-
töksiä vastaan ja täydellisen pelastusvarmuu-
den.
 Luen Paavalin lausunnon Jeesuksen her-
ruudesta Fil. 2:10, 11 ”Jeesuksen nimeä kunni
oittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin 
taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jo
kaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan 
kunniaksi: ”Jeesus Kristus on Herra.”
 Nämä esittämäni kahdeksan syytä: opin 
varmuus, oppi maailman luomisesta, oppi Ju-
malan moraalisäännöistä, oppi kuolemasta ja 
kuoleman jälkeisestä elämästä, oppi synnistä ja 
pelastuksesta, oppi oman ruumiin huolehtimi-
sesta Pyhän Hengen temppelinä, oppi ymmär-
tää aikaamme ja tulevaisuuttamme, oppi Kris-
tuksesta ja Pyhästä Hengestä liittyvät kaikki 
kuten koko Raamattu Kristuksen tuntemiseen 
ja kunnioittamiseen. Hänen tulee olla esiku-
vamme ja ensimmäisellä sijalla kaikissa toi-
minnoissamme.
 Adventtiseurakunta tähdentää koko Raa-
mattua ainoana ja ehdottomana ohjeena kris-
tilliselle vaellukselle ja toiminnalle. Adventti-
seurakunta on myös ainutlaatuinen muiden 
seurakuntien joukossa, koska sen synty ja toi-
minta on ilmoitettu yksityiskohtaisesti Raa-
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matussa kolmen enkelin sanomana, joka val-
mistaa ihmiskuntaa Jeesuksen toista tulemus-
ta varten. Adventtisanoman ymmärtäminen ja 
vastaanottaminen antavat sellaisen mielenrau-
han ja ilon, jota on vaikeata sanoin kuvata. Kun 
tämän ymmärtää ja omaksuu, ei ole muuta seu-
rakuntamahdollisuutta. Se näkyy uskollisena ja 
innokkaana osallistumisena Jumalan viimeisen 
armonsanoman julistamisessa pian hukkuvalle 
maailmalle. Näillä ihmisillä on todellinen hätä 
lähimmäistensä pelastuksesta, koska maail man 
historia on päättymässä ja Jeesus tulee pian 

takaisin kuninkaitten Kuninkaana ja herrain 
Herrana. Oletko sinä valmis? 
 Aikain merkkien perusteella näyttää olevan 
viimeinen mahdollisuus tehdä ratkaisu Jeesuk-
sen puoleen ja myös tässä seurakunta-asias-
sa. Jeesus rakastaa sinua ja hän on armossaan 
kutsunut sinut julistamaan tärkeintä sanomaa, 
mitä ihmiskunnalle on koskaan annettu. Ethän 
halua hyljätä Jumalan kutsua. Jos sinä rakas-
tat Jeesusta yli kaiken, ota vastaan tämä kutsu. 
Anna elämäsi kokonaan Herralle ja ole uskol-
linen myös adventtiseurakunnalle. 

Rukoilemme
Kiitos Jeesus, että itse asetit meille seurakunnan hengelliseksi kodiksi. Kun sinä Jeesus olet 
seurakunnan pää, olemme turvassa. Kun seurakunta on Kristus kalliolle perustettu, se kestää 
kaikki myrskyt. Kiitos, että saamme rakentaa Jumalan sanalle elämämme. Kiitos suhteesta Ju-
malan kanssa. Kukaan ei voi meitä ryöstää Jeesuksen kädestä eikä Isän kädestä. Kiitos tästä 
turvasta. Aamen.
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18. Viimeinen varoitus
Viimeinen varoitus on esitetty Jumalan kansalle 

Ilmestyskirjan 18:1–5.

Jae 1. ”Tämän jälkeen näin taas yhden enke
lin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suu
ri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko 

maan.” 
 Jumalalla on erityinen kehotus kansalleen 
ennen Jeesuksen takaisintuloa. Tämä Jumalan 
kehotus tulee valaisemaan maan eli aiheutta-
maan uudelleen helluntain tapaisen suuren he-
rätyksen Jumalan pelastussuunnitelman päät-
tävänä työnä. Raamattu nimittää tätä tapahtu-
maa myöhäissateeksi ja kevätsateeksi. Se tulee 
kypsyttämään viljan valmiiksi. Tämä myöhäis-
sade, uusi helluntai, on jatkoa Ilmestyskirjan 
14. luvun kolmen enkelin sanomalle, joka val-
mistaa ihmiskuntaa lähtemään pois Babylonis-
ta ja ottamaan vastaan Jeesuksen takaisintulo. 
Suuri valkeus, joka valaisee maan viimeisessä 
taistelussa, on ilmoitus Kristuksen, synneis-
tä armahtavan Vapahtajan, vanhurskaudesta ja 
täydellisyydestä. Se kehottaa ihmisiä kiinnit-
tämään katseensa häneen, joka ottaa pois hei-
dän syntinsä välittäessään taivaallisen pyhäkön 
kaikkeinpyhimmässä sen täydellisen uhrisovi-
tuksen siunauksia, mitkä hän toimitti kuolles-
saan ristillä.
 Jae 2. ”Hän huusi kovalla äänellä: ”Kukistu
nut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tul
lut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastais
ten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien 
lintujen pesäpaikka.”
 Kova ääni kuvaa Jumalan kansan julistusta 
siitä, että Babylonista on tullut demonien eli 
pahojen henkien hallitsema kirkko, johon on 
tullut pakanallisia Raamatun vastaisia oppe-

ja ja erilaisia ihmiskäskyjä. Yhtenä suurimpa-
na oppina on sielun kuolemattomuus, jota yl-
läpitävät neitsyt Marian ja muiden pyhimysten 
rukoileminen sekä spiritismi sen eri muodois-
saan. 
 Kun kirkot ovat hyväksyneet spiritistiset 
opetukset ja lihallisen sydämen rajoitukset on 
poistettu, niin uskonnollinen kaapu tulee peit-
tämään väärät teot. Usko henki-ilmiöihin avaa 
oven paholaisen viettelyksille ja opeille ja näin 
pahojen enkelien vaikutus näkyy kirkoissa.
 Jae 3. ”Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat 
kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kunin
kaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki 
maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen 
vauraudestaan ja ylellisestä elämästään.” 
 Tämä jae kertoo myös hyvin voimakkaas-
ti Babylonin maailmanlaajuisesta demonisesta 
vaikutuksesta. Kaikki kansat ovat omaksuneet 
sen eksyttäviä oppeja ja tapoja. Siitä on kaiken 
lisäksi muodostunut suuri valtiokirkko, jonka 
ylellisen elämän seurauksena kauppiaat ovat 
rikastuneet toimittamalla sille rikkautta ja ko-
meutta. Tavallinen kansa päinvastoin on köyh-
tynyt sen ylellisestä elämästä aneiden ja mui-
den rahankeräysten ansiosta. 
 Jae 4–5. ”Minä kuulin taivaasta toisenkin ää
nen, joka sanoi: ”Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, 
jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi otta
maan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiik
si niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. ”Hänen 
syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä 
Jumala unohda hänen pahoja tekojaan”.
 Jumala kehottaa viipymättä omaa kansaan-
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sa lähtemään siitä ulos. Tämä osoittaa selväs-
ti, että Babylonissa on kaikesta huolimatta vil-
pittömiä ja rehellisiä Jumalan lapsia. He tule-
vat kuulemaan, ymmärtämään ja toteuttamaan 
Jumalan kutsun. He tottelevat Pyhän Hengen 
ääntä ja lähtevät ulos Babylonista. Jeesus sa-
noi Joh. 10:27 ”Minun lampaani kuulevat mi
nun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat 
minua.” Ne, jotka eivät tottele Jumalan kutsua, 
joutuvat niihin hirvittäviin vitsauksiin, joista 
oli kerrottu ennen Jeesuksen tuloa Ilmestyskir-
jan 16. luvussa. Babylonin synnit ulottuvat tai-
vaaseen asti eli Babylon ei tule tekemään pa-
rannusta. Se on täyttänyt syntiensä määrän ja 
sitä tulee kohtaamaan tuho. Mutta Jumalalla 
on vielä kansaa Babylonissa. Ennen tuomioi-
den täytäntöönpanoa nämä uskolliset Jumalan 
omat kutsutaan sieltä ulos, jotta he eivät osal-
listuisi sen synteihin ja joutuisi kärsimään vit-
sauksista. Nämä ilmoitukset liitettynä kolman-
nen enkelin sanomaan, sisältävät viimeisen va-
roituksen, mikä annetaan maan asukkaille.
 Jeesus vertasi Nooan aikaa tulemuksen-
sa aikaan. Nooa rakensi arkkia ja saarnasi 120 
vuotta varoittaen ihmisiä vedenpaisumuksesta. 
Ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa on jo julis-
tettu yli 170 vuotta ja varoitettu ihmisiä Baby-
lonin erheistä ja valmistettu ihmisiä Jeesuksen 
tuloa varten. Nooan aikana ihmisten oli konk-
reettisesti tultava arkkiin. Samoin lopun aika-
na ihmisten on erottava Babylonin kirkoista ja 
liityttävä Jumalan seurakuntaan. Arkki on juuri 
seurakunnan vertauskuva. Adventtiseurakunta 
julistaa ainoana maailmassa tätä viimeistä ar-
monsanomaa, kolmen enkelin sanomaa.
 Maan voimat yhdistettynä sotaan Jumalan 
käskyjä vastaan määräävät, että kaikki, pienet 
ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat (Ilm. 
13:16) mukautetaan kirkon tapoihin huomioi-
malla väärän sapatin. Kaikki, jotka kieltäyty-
vät suostumasta viedään siviilituomioistuimiin 
ja heille lopulta kerrotaan, että he ansaitse-
vat kuoleman. Toisaalta Jumalan laki sisältäen 
Luojan lepopäivän edellyttää kuuliaisuutta ja 

uhkaa vihalla kaikkia, jotka rikkovat sen mää-
räyksiä. 
 Ihminen, jolle on selvästi ilmoitettu, että 
kuka tahansa polkee Jumalan lakia totellen 
inhimillistä säädöstä, saa pedon merkin. Hän 
hyväksyy uskollisuuden merkin voimalle, jon-
ka hän valitsee Jumalan sijasta. Taivaan varoi-
tus on Ilm. 14:9, 10 ”Näiden kahden jäljessä tuli 
vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: 
”Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa ot
saansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla 
juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimenta
mattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. 
Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien 
enkelien ja Karitsan edessä.” 
 Mutta kukaan ei joudu Jumalan vihan koh-
teeksi ennen kuin totuus on tuotu hänen mie-
leensä ja tietoisuuteen ja hän on hylännyt sen. 
On olemassa monia ihmisiä, joilla ei ole ollut 
mahdollisuutta kuulla tälle ajalle tarkoitettu-
ja totuuksia. Hän, joka tuntee jokaisen sydä-
men ja tutkii jokaisen vaikuttimen, ei koskaan 
jätä ketään, joka etsii totuuden tietoa ja häntä 
ei petetä väärillä teorioilla. Jokainen tulee saa-
maan riittävästi valoa tehdäkseen päätöksensä 
älyllisesti.  
 Sapatti tulee olemaan suuri kuuliaisuuden 
koetin, sillä se on totuuden kohta, jonka joh-
dosta on erikoisesti kiistelty. Kun väärän sapa-
tin noudattaminen yhdessä valtion lain kanssa 
vastakohtana neljänteen käskyyn, tulee uskol-
lisuuden tunnustukseksi Jumalaa vastustavalle 
voimalle, sapatin pitäminen kuuliaisuutena Ju-
malan laille on uskollisuuden todiste Jumalal-
le. Kun yksi luokka hyväksyen maallisen vallan 
alistumisen merkin, saa pedon merkin, toiset 
saavat Jumalan sinetin.
 Niitä, jotka ovat julistaneet kolmen enkelin 
sanoman totuuksia, on pidetty pelkkinä häirik-
köinä. Heidän ennustuksensa, että USA tulee 
kontrolloimaan heidän uskonnollisen suvaitse-
mattomuuden ja että kirkko ja valtio tulee vai-
noamaan niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt, 
julistetaan perättömiksi ja järjettömiksi. Mut-
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ta kun sunnuntain noudattamisen pakottami-
nen lähtee liikkeelle, tapahtumaa ei enää epäil-
lä eikä pidetä uskottomana, kolmas sanoma saa 
vaikutuksen, jota sillä ei ole ollut aikaisemmin.
 Mutta niin kauan kuin Jeesus toimii ihmi-
sen välittäjänä pyhäkössä, Pyhän Hengen hil-
litsevä vaikutus kohdistuu hallitsijoihin ja kan-
saan. Sillä aikaa, kun monet hallitsijat ovat saa-
tanan agentteja, Jumalalla on myös agenttinsa 
kansakunnan johtavien miesten joukossa. Näin 
harvat miehet tulevat pitämään pahan voimia 
hallinnassa. Totuuden vihollisten vastustajat 
tulevat huolehtimaan siitä, että kolmen en-
kelin sanoma tulee tekemään tehtävänsä. Kun 
viimeinen varoitus annetaan, se tulee kiinnittä-
mään niiden johtavien miesten huomion, jois-
sa Jumala työskentelee ja muutamat hyväksy-
vät sen ja seisovat Jumalan kansan kanssa vai-
van ajan. 
 Enkeli, joka liittyy kolmannen enkelin sa-
noman julistukseen, on valaiseva koko maan 
kirkkaudellaan. Vuosien 1840-44 adventtiliike 
oli loistava Jumalan voiman ilmentymä. En-
simmäisen enkelin sanoma vietiin jokaiseen 
lähetysmaahan maailmassa ja joissakin mais-
sa oli mitä suurinta uskonnollista kiinnostusta, 
jota ei ollut esiintynyt missään maassa sitten 
kuudennetoista vuosisadan uskonpuhdistuk-
sen jälkeen, mutta tämän tulee ylittämään vie-
lä mahtava liike kolmannen enkelin viimeisen 
varoituksen aikana.

Lopuksi Ellen Whiten                  
muutamia lausuntoja koskien       
Viimeisen varoituksen jakeita. 

Maranata, sivu 22. ”Jumalan palvelijat, joiden 
kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä innostuk-
sesta, kiiruhtavat paikasta paikkaan ja julista-
vat taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkial-
la maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmei-
tä tehdään, sairaita parannetaan, ja tunnusteot 
seuraavat uskovaisia. Mutta saatanakin vaikut-
taa valheen voimalla ja ihmeillä. Hän saattaa 
tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmis-

ten nähden (Ilm. 13: 13). Siten maan asukkaat 
saatetaan valitsemaan kantansa.”
 Maranata, sivu 235. ”Ne jotka ovat säilyttä-
neet luottamuksensa alusta loppuun, ovat he-
reillä aikana, jolloin kolmannen enkelin sa-
nomaa voimakkaasti julistetaan. Suuren huu-
don kaikuessa seurakunta korotetun Herransa 
avulla levittää pelastuksen valoa niin voimak-
kaasti, että se säteilee jokaiseen kaupunkiin ja 
kylään. Tieto pelastuksesta täyttää maan. Ju-
malan uudistava Henki on niin täyttänyt hä-
nen sanomaansa julistavan kansan, että nykyi-
sen totuuden valo säteilee heistä kaikkialle.”
 Lunastuksen historia, sivu 315. ”Toisen en-
kelin julistama sanomaBabylonin kukistami-
sesta eli lankeamisesta kerrataan ja lisäksi mai-
nitaan ne turmelukset, jotka ovat tunkeutuneet 
seurakuntiin vuoden 1844 jälkeen. Tämän en-
kelin työ tulee oikeaan aikaan liittyäkseen kol-
mannen enkelin sanoman viimeiseen suureen 
työhön sen paisuessa suureksi huudoksi. Ja ju-
malan kansa valmistetaan täten kestämään ko-
etuksen hetkenä, joka on pian sitä kohtaava. 
Minä näin suuren valon heidän yllään, ja he 
yhtyivät pelottomasti julistamaan kolmannen 
enkelin sanomaa.”
 Maranata, sivu 204. ”Milloin hänen [Baby-
lonin] syntinsä ulottuvat taivaaseen asti? Sil-
loin, kun Jumalan laki lopullisesti tehdään tyh-
jäksi lainsäädännön kautta. Silloin Jumalan 
kansan viimeinen tehtävä on hänen määrää-
mänään hetkenä osoittaa, kuka on taivaan ja 
maan Hallitsija. Kun saatana voimallaan villit-
see alhaisia voimia, Jumala lähettää kansalleen 
valoa ja voimaa, jotta totuuden sanoma saatai-
siin julistetuksi kaikkeen maailmaan.”
 Pyhä Henki tulee, sivu 159. ”Tuhansia kään-
tyi yhtenä päivänä. Olemme opettaneet ja 
olemme odottaneet, että enkeli on tuleva alas 
taivaasta, että koko maa on valkeneva hänen 
kirkkaudestaan ja että silloin saamme nähdä 
samanlaista sielujen elonkorjuuta kuin tapah-
tui helluntaipäivänä.” 
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Rukoilemme
Kiitos Jumala, että ajattelet meidän parastamme aina. Kiitos vielä viimeisestä varoituksesta 
ennen toista tuloasi Jeesus, jolloin sinä tulet toistamaan oikein voimallisesti kolmen enkelin 
sanoman palvelijoittesi kautta, jotta moni vielä viime hetkellä kokee pelastuksen. Haluamme 
pitää sinut ensimmäisenä elämässämme ja valmistautua tuloosi. Kiitos, että annat syntimme 
anteeksi ja puhdistat verelläsi sydämemme. Auta ettemme ota pedon merkkiä, kun sitä lailla 
tulla pakottamaan. Auta meitä olemaan uskollisia kaikissa tilanteissa, vaikeuksissa ja vainois-
sakin. Kiitämme suurta voimallista Luojaamme. Kiitos Jeesus, että olet kanssamme ja Pyhä 
Henki vahvistaa meitä. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen.
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19. Kymmenen neitsyttä 

K oko maailmankaikkeuden kuningas 
Jeesus Kristus on ilmoittanut takaisin-
tulostaan jatkuvasti koko ihmiskunnan 

historian ajan. Jo Raamatun alkulehdiltä Enok 
ilmoitti tämän loistavan tapahtuman sanoen 
”katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinen
sä.” Esim. Uuden testamentin 260 luvussa on 
318 jaetta, jotka mainitsevat Jeesuksen takai-
sintulosta. Tämä maailman suurin tapahtuma 
on ilmoitettu riittävän selvästi ja usein. Ihmis-
kunta ei voi millään puolustautua siitä, ettei 
Jeesus olisi ilmoittanut tulostaan. Se voi vain 
syyttää itseään valmistumattomuudesta hänen 
takaisintulolleen. Vastuu siitä on ensikädes-
sä meillä, jotka tunnemme totuuden. Meidän 
on kerrottava tästä tapahtumasta jokaiselle ih-
miselle ja jokainen ihminen on sitten itse vas-
tuussa omasta valmistautumisestaan. Meidän 
on tehtävä kaikkemme itse kukin henkilökoh-
taisesti valmistautuessamme tuota suurta päi-
vää varten, jolloin Jeesus tulee takaisin kunnian 
Kuninkaana ja herrain Herrana.                                                      
 Millä tavalla meidän on sitten valmistau-
duttava siihen ja miten ihmiskunta tulee val-
mistautumaan? Jeesus esitti tämän tilanteen 
vertauksella kymmenestä neitsyestä (Matt. 
25:1–13).                                                        
 Tarkastelkaamme tätä vertausta. Raamatun 
aikoihin oli tapana, että häät pidettiin illalla. 
Sulhanen eli ylkä lähti noutamaan morsian-
taan tämän kodista omaan kotiinsa, jossa häät 
pidettiin kutsuvieraiden läsnä ollessa. Vieraat 
odottivat sulhasta morsiamen kodin lähetty-
villä liittyäkseen morsiusparin muodostamaan 
kulkueeseen. Kun tämä kulkue oli päässyt si-
sälle sulhasen kotiin, ovet suljettiin ja häät al-
koivat. Jeesus katseli opetuslastensa kanssa juu-

ri tällaista hääkulkuetta. Jostain syystä sulhasen 
tulo viipyi ja hän saapui morsiamensa kotiin 
vasta keskiyöllä. Morsiamen kotitalon lähellä 
oli kymmenen nuorta neitosta, joilla oli kul-
lakin palava lamppu ja öljyastia. Neitoset ei-
vät olleet varautuneet sulhasen viipymiseen ja 
siksi viideltä heistä loppui öljy. Nuo viisi, joil-
la oli öljyä lampuissaan, liittyivät kulkueeseen 
ja pääsivät sulhasen kotiin häihin. Loput viisi, 
joilla ei ollut öljyä lampuissaan, myöhästyivät 
häistä ja jäivät oven ulkopuolelle.                                                          
 Tästä hääkulkueesta Jeesus siis otti verta-
uksen kymmenestä neitsyestä, jotka odottivat 
Herraa. Voimme soveltaa tämän vertauksen 
sopivaksi kaikkina aikoina ja erityisesti nyt kun 
Jeesuksen takaisintulo on hyvin lähellä. Tämä 
vertaus lienee teille kaikille hyvin tuttu, joten 
en puutu siihen sen enempää. Toteamme vain, 
että viidellä neitsyellä oli öljyä lampuissaan ja 
lopuilla viidellä oli tyhjät astiat. Nuo viisi vii-
sasta neitsyettä kuvaavat niitä ihmisiä, joilla on 
Jumalan sanan tuntemisen lisäksi Pyhän Hen-
gen öljyä. Tyhmillä neitsyillä oli vain Jumalan 
sana. Edellinen ihmisluokka pääsee Jumalan 
valtakuntaan ja jälkimmäinen jää sen ulkopuo-
lelle.                                                                           
 Millä tavalla Pyhä Henki ilmenee näissä 
ihmisissä. Millä tavalla me voimme tutkia it-
seämme, olemmeko me noiden viisaiden neit-
syiden joukossa. Jumalan sanan tuntemus ei 
hyödytä ihmistä millään tavalla, ellei hänellä 
ole Pyhää Henkeä. Pyhän Hengen on täytynyt 
vallata koko ihminen. Millä tavalla sitten Pyhä 
Henki ilmenee ihmisessä. Se ilmenee täydel-
lisenä antautumisena Jeesukselle Kristukselle. 
Heidän luonteensa on muuttumassa Jeesuksen 
luonteen kaltaiseksi. He rakastavat Jeesusta ja 
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Jeesuksen todistajana

lähimmäisiään. He tahtovat täyttää Jeesuksen 
antaman rakkauden kaksoiskäskyn.  
 Viisaita neitsyitä oli siis viisi ja olenkin ot-
tanut tähän esitykseeni myös viisi Pyhän Hen-
gen ilmenemismuotoa, joilla mielestäni voim-
me tutkia itseämme eli täytämmekö rakkauden 
kaksoiskäskyn eli olemmeko noiden viiden vii-
saan neitsyen joukossa.                                                                                                     

1) Pyhän Hengen ensimmäiseksi 
ilmenemismuodoksi olen valinnut 

rukouksen.
Rukous on sydämen avaamista Jumalalle. Se 
lähentää meidät Jumalan puoleen. Rukous ei 
siis vedä Jumalaa meidän puoleemme vaan se 
vie meidät Jumalan luo. Rukous tekee meidät 
vastaanottaviksi, niin että Jumala pääsee vai-
kuttamaan meissä Pyhän Henkensä kautta.                                                                                 
 Jeesus antoi meille esimerkin rukouksen 
voimasta. Hän kesti kaikki Golgatan hirvit-
tävät tapahtumat rukouksen avulla. Rukous 
oli hänelle välttämätöntä, muuten hän ei oli-
si onnistunut ihmiskunnan lunastuksessa. Jos 
siis Jumalan poika tarvitsi rukousta, niin kuin-
ka paljon enemmän tulisi meidän puutteellis-
ten ja syntisten ihmisten turvautua rukouksen 
voimaan.                                                                        
 On joitakin ehtoja, jotta Jumala kuulee 
rukouksemme ja vastaa niihin. Meillä täy-
tyy olla ensiksi tarve Jumalan puoleen. Jos 
me emme tunne mitään tarvetta, niin emme 
tule  saamaankaan. Näinhän se on maallisissa-
kin asioissa. Seuraavaksi meidän on ryhdyttä-
vä toimenpiteisiin tarpeemme tyydyttämisek-
si. Meidän on pyydettävä sitä Jumalalta. Näin-
hän Jeesus kehotti meitä. Matt. 7:7 ”Anokaa, 
niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kol
kuttakaa, niin teille avataan.” Jotta Jumala voi-
si kuulla rukouksemme, meidän on poistetta-
va kaikki vääryys sydämestämme. Kun olemme 
korjanneet kaikki tietämämme vääryydet, Ju-
mala on valmis vastaamaan rukouksiimme.                        
 Meillä tulee olla myös rakkaus ja anteeksi-
anto toisia ihmisiä kohtaan. Muistanette ver-

tauksen kahdesta velallisesta, joista toinen sai 
anteeksi hyvin suuren velan, mutta ei suostu-
nut antamaan omalle velalliselleen anteeksi ai-
van mitätöntä velkaa. Me olemme saaneet an-
teeksi hyvin suuren velan. Olemme saaneet an-
teeksi kaikki syntimme Jeesuksen veren kaut-
ta ja olemme siis velvolliset antamaan anteeksi 
kaikille kanssaihmisillemme.  
 Rukouksen kuuleminen edellyttää ennen 
kaikkea uskoa, sillä sanoohan Raamattu Hebr. 
11:6 ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otol
linen; sillä sen, joka tulee Jumalan tykö, täytyy us
koa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka 
häntä etsivät.” Rukouksessa on oltava säännöl-
linen. Ei saa antaa minkään tapahtuman estää 
rukoilemista. On tehtävä kaikki mahdollinen 
rukoushetken järjestämiseksi. Meidän tulee 
rukoilla perhepiirissä ja yhteisissä tilaisuuksis-
sa. Herra on lupauksensa mukaa siellä, missä 
kaksi tai kolme on hänen nimessään kokoon-
tuneena. Salainen rukous on erittäin tärkeätä, 
koska se tulee todellisesta sydämestä ja se on 
vain Jumalalle. Me voimme rukoilla kaikkial-
la: kotona, työssä, ulkona, hiljaisuudessa, häli-
nässä, pyhissä paikoissa, turmeltuneessa ilma-
piirissä jne. Jumala kuulee kaikkialla. Voimme 
kertoa Jumalalle kaikki asiamme: ilomme, su-
rumme, huolemme, pelkomme ja mitä tahansa 
sydämellämme on. Jumalaa on rukoiltava Jee-
suksen nimessä ja hänen tahtonsa mukaan. Sil-
loin me vetoamme Jumalaan Jeesuksen uhrin 
perusteella ja tunnustamme omat puutteemme 
ja syntimme.

2) Toiseksi Pyhän Hengen              
ilmenemismuodoksi olen valinnut 

Jumalan sanan tutkimisen.                                                                           
Jumala puhuu meille sanansa kautta. Hän ker-
too meille luonteestaan ja tahdostaan ihmis-
tä kohtaan sekä suuresta lunastustyöstään. Ju-
malan sana kertoo meille Jumalan rakkaudesta 
ihmistä kohtaan ja näin luottamuksemme hä-
neen voimistuu ja johtaa meidät pelastukseen. 
 Jumalan sana kertoo ennen kaikkea Vapah-
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tajasta ristin valossa. Mitä enemmän me Jee-
susta tutkimme, sitä enemmän me muutumme 
hänen kaltaisekseen. Onhan meillä tuttu sa-
nanparsi: ”seura tekee kaltaisekseen.”                                                             
 Raamattu kertoo meille pyhien miesten 
kokemuksista Jumalan armon avulla voittoon. 
Nämä ovat meitä varten kannustimena ja roh-
kaisuna uskon tiellä vaeltaessamme, sillä oli-
vathan he yhtä vajavaisia kuin mekin. Raamat-
tu itsessään todistaa Jumalan olemassaolon ja 
totuuden. Se antaa meille uskon Pyhän Hen-
gen kautta ja johtaa meidät yltäkylläiseen elä-
mään Jeesuksen yhteydessä, kun otamme siitä 
vaarin. Raamattu on tarkoitettu kaikille ihmi-
sille. Jeesus on kuollut jokaisen ihmisen puo-
lesta. Jokainen ymmärtää sitä. Raamatun ope-
tukset ja totuudet on tehty selviksi niille, jotka 
eivät luota omaan arvostelukykyyn vaan yksin-
omaan Jumalaan. Meidän on turvauduttava ai-
noastaan Raamattuun eikä muiden puheisiin. 
Ainoastaan oma ja vilpitön Jumalan sanan tut-
kiminen johtaa hengelliseen kasvuun.
 Jumalan sana vahvistaa meidän älyäm-
me, sielunvoimiamme ja ajatuksiamme. Mitä 
enemmän me tutkimme Raamattua, sitä ja-
lompia meistä tulee. Jumalan sanaa on tut-
kittava ajatuksella ja harkiten. On tutkittava 
yhtä kohtaa, kunnes sen merkitys selviää. Toi-
set raamatunkohdat ovat hyvin selkeitä, toiset 
on tutkittava ja verrattava samanlaisiin raama-
tunkohtiin. Raamattua on tutkittava huolelli-
sesti ja rukoillen. Tällöin Pyhä Henki kirkas-
taa meille Vapahtajan, hänen vanhurskautensa 
ja pelastussuunnitelman. Ilman Jumalan sanan 
tutkimista emme opi tuntemaan Kristusta ja 
hänen neuvomaansa tietä pelastukseen.

3) Kolmanneksi Pyhän Hengen     
ilmenemismuodoksi olen valinnut 
kuuliaisuuden Jumalan tahdolle.

Hepr. 11:1 sanoo: ”Usko on luja luottamus sii
hen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, 
mikä ei näy.” Usko siis johtaa kuuliaisuuteen ja 
kuuliaisuus Jumalan käskyille on ainoa tie, jol-

la voimme miellyttää Jumalaa. Hän on anta-
va meille palkan siitä, emmekä siksi saa antaa 
minkään maallisen esteen horjuttaa kuuliai-
suuttamme.                                                                                             
 Jumala on antanut meille Raamattuun esi-
merkkejä uskon kuuliaisuudesta, jotta ne olisi-
vat meille esimerkkejä aina ajan loppuun asti.  
Suurin uskon teko on varmasti Aabrahamin 
kokemus. Hänhän sai vanhana miehenä Juma-
lalta käskyn uhrata oman poikansa. Aabraham 
ei epäröinyt. Hän luotti Jumalaan täysin. Hän 
tiesi, että Jumala huolehtii hänestä parhaiten. 
Me emme ymmärrä, mikä on meille parasta. 
Oman poikansa uhraaminen tuntui Aabraha-
mista täysin mielettömältä teolta, mutta hän 
luotti Jumalaan ja Jumala palkitsi hänen kuu-
liaisuutensa. Aabrahamin teko oli esikuva Jee-
suksen uhraamisesta meidän pelastamiseksi. 
 Jumala haluaa myös meiltä ehdotonta kuu-
liaisuutta ja luottamusta. Jumalalle ei kelpaa 
puolinainen kuuliaisuus, josta meille on an-
nettu esimerkkinä kuningas Saul. Jumala käs-
ki Saulia hävittämään amalekialaiset ja heidän 
omaisuutensa perin pohjin. Saul totteli käskyä 
vain osittain. Hän hävitti huonomman karjan, 
mutta säästi paremman karjan ja amalekialais-
ten kuninkaan. Saul joutui tilille kuuliaisuu-
destaan, hän puolusti tekoaan sillä, että hän 
halusi säästää parhaan karjan Herralle polt-
touhriksi. Saul ei totellut Jumalaa täysin vaan 
turvautui omaan puutteelliseen ajatteluun. Ju-
malalle ei riitä puolittainen kuuliaisuus, Her-
ra haluaa meidät kokonaan. Koska Saul hyl-
käsi osaksi Herran sanan, hylkäsi Herra myös 
hänet. Daavidista tuli kuningas Saulin tilalle. 
Muistamme Saulin kohtalon, kuinka hän lo-
pulta teki itsemurhan.  
 Jumalan lain rikkomisesta seuraa aina ran-
gaistus. Kymmenen käskyä on yhtä sitova ny-
kyäänkin kuin se oli ennen. Jokainen sen ase-
tus on voimassa. Jos poikkeamme yhdestäkään 
käskystä, on se puolinaista kuuliaisuutta Juma-
lalle, jolla ei ole mitään arvoa.                                                                    
 Sapatin pyhittäminen tulee ratkaisevak-
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si asetukseksi ajan lopussa. Se tulee koetinki-
veksi, kuka haluaa olla Jumalalle täysin kuuliai-
nen joka kohdassa. Jumala on selvästi sanonut: 
”Muista pyhittää sapatin päivä.” Hän on jyrkäs-
ti kieltänyt meitä tekemästä työtä sapatin päi-
vänä. Toivoisin jokaisen kiinnittävän huomiota 
tarkkaan sapatin pyhittämiseen.
 Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran maan 
päälle, maailma hylkäsi Jeesuksen, mutta hy-
väksyi Jumalan lain. Kun hän tulee toisen ker-
ran maan päälle, maailma ottaa vastaan Jee-
suksen, mutta hylkää Jumalan lain. Olkaamme 
niiden joukossa, jotka täyttävät molemmat eh-
dot.                                                                     

4) Neljänneksi Pyhän Hengen        
ilmenemismuodoksi olen valinnut 

seurakuntayhteyden.                                                                                  
Jumalalla on tarkoitus kansansa kautta ilmaista 
tahtonsa maailmalle. Hän haluaa erottaa hei-
dät maailmasta seurakunnaksi ja valmistaa hei-
dät näin vastaanottamaan hänen sanaansa. Ju-
mala valitsi Israelin kansan edustamaan häntä. 
Israelin kansa oli tottelematon ja hylkäsi Juma-
lan tien. Jumala joutui valitsemaan uuden kan-
san, johon kuului ihmisiä kaikista kansoista ja 
tätä kansaa hän nimitti seurakunnaksi.                                                           
 Seurakunnan tehtävänä on ilmentää Juma-
lan hyvyyttä, armoa, oikeudenmukaisuutta ja 
rakkautta ja näin kertoa maailmalle Jumalan 
luonteesta. Kun Jumalan laki näkyy elämäs-
sämme ja teoissamme, maailma tulee tunnus-
tamaan, että Jumalan kansa on kaikkien mui-
den kansojen yläpuolella. Näin he haluavat liit-
tyä Jumalan kansaan ja sitä kautta taivaan kan-
salaisiksi. Seurakunnan tärkein tehtävä on siis 
johtaa ihmisiä pelastukseen. Jumalalla on kaut-
ta aikojen ollut maan päällä seurakunta ja tä-
näkin aikana Jumalalla on maan päällä seura-
kunta, joka korottaa Jumalan Karitsaa ja maa-
han poljettua Jumalan lakia. Profeetta Jesaja 
kertoo hyvin osuvasti tästä seurakunnasta, joka 
on noussut korjaamaan muurissa olevaa auk-
koa ja rakentamaan jälleen ikivanhat rauniot. 

Jes. 58:12–14, VRK ”Sinun jälkeläisesi raken
tavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat pe
rusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun 
nimesi on oleva: ”halkeamain umpeenmuuraaja” 
ja ”teitten korjaaja maan asuttamiseksi.” Jos sinä 
pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toi
mita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan 
kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän 
kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet 
toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä 
puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Herrassa, ja 
minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse, ja 
minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perin
töosaa. Sillä Herran suu on puhunut.”
 Mikä on tämä halkeama muurissa, josta vi-
hollinen pääsee sisälle. Se on sapatti Jumalan 
laissa, joka on korjattava eli palautettava oi-
kealle paikalleen niin kuin jae 14 kertoo. Ad-
venttiseurakunnan on korjattava tämä muurin 
halkeama ja se tulee tapahtumaan kolmen en-
kelin sanoman julistamisena kaikille kansoil-
le. Tämä sanoma on kerrottu Ilmestyskirjan 14 
luvussa juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa ja 
se on tärkein tehtävä minkä Jumala on antanut 
seurakunnalle lopun aikana. Tämän työn on 
tapahduttava rakkaudesta Jeesukseen ja hänen 
lunastusuhriinsa sekä rakkaudesta ihmissieluja 
kohtaan.                                                        
 Kolmen enkelin sanoman julistaminen on 
tällä hetkellä jaloin tehtävä mitä ihmisille on 
annettu. Saakoon se meidät kaikki liikkeel-
le Jeesuksen jalanjäljissä. Tämän me voimme 
tehdä seurakunnassa ja siksi ymmärtäkäämme 
seurakuntayhteyden tärkeys. Olkoon se ensim-
mäisellä tilalla kaikissa toiminnoissamme.

5) Viidenneksi ja viimeiseksi Pyhän 
Hengen ilmenemismuodoksi olen 

valinnut lähetystyön.                                                                  
Ennen taivaaseenastumistaan Jeesus antoi 
opetuslapsilleen ja samalla meille kaikille teh-
tävän: hän antoi meille lähetyskäskyn. Se on 
korkein kunnia ja suurin ilo, minkä Jumala voi 
ihmiselle antaa. Tämän rakkauden työn kautta 
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me pääsemme yhä lähemmäs ja lähemmäs Ju-
malaa. Jumala olisi voinut antaa tämän tehtä-
vän enkelien suoritettavaksi tai olisi voinut to-
teuttaa tahtonsa jollain muulla tavalla. Mutta 
suuressa rakkaudessaan meitä kohtaan hän va-
litsi meidät työtovereikseen itselleen, Kristuk-
selle ja enkeleille. Näin hän halusi antaa myös 
meille ne valtavat siunaukset, mitkä epäitsekäs 
työ toisten hyväksi antaa. Jeesus antoi meille 
esimerkin tällaisesta rakkauden työstä toimi-
malla täällä väsymättömällä innolla ja uutte-
ruudella kadotetun ihmiskunnan pelastami-
seksi. Se oli hänen täällä olonsa tärkein teh-
tävä. Kaikki muu oli vähempiarvoista. Samoin 
nekin, jotka ovat tulleet osalliseksi Kristuksen 
armosta ja rakkaudesta, haluavat seurata hänen 
esimerkkiään. He tahtovat tehdä kaikkensa lä-
himmäistensä puolesta. Näin toimii Pyhäl-
lä Hengellä täytetty ihminen. Hän ei voi sa-
lata itsessään sitä, että on löytänyt Jeesuksen. 
Hänen sydämessään syttyy halu kertoa pelas-
tuksesta toisille. Kun opetuslapsi Filippus löysi 
Jeesuksen, hän lähti oitis kertomaan siitä muil-
le ja toi heidät Jeesuksen luokse. Filippukses-
sa ilmeni heti, kun hän vastaanotti Jeesuksen, 
sellaista rakkautta lähimmäisiään kohtaan, jota 
Jumala toivoo meissäkin olevan.                                                                          
 Kun ihminen työskentelee lähetystyös-
sä, hän tuntee puutteellisuutensa ja hän tun-
tee tarvitsevansa yhä enemmän Jumalaa, yhä 
enemmän tietoa jumalallisista asioista. Hän ja-
noaa Jumalan vanhurskautta. Kristillisessä elä-
mässä pätevät samat lait kuin maallisessakin 
elämässä. Ihmisen on tehtävä työtä elääkseen. 
Jos ihminen ei käytä jotain jäsentä, se ennen 
pitkää heikentyy ja riutuu. Samoin kristillinen 
elämä vaatii jatkuvaa ponnistusta ja harjoitusta 
ja Jumala antaa siihen tarvittavan voiman.                                                                       

 Lähetystyö on ikään kuin kaikkien muiden 
Pyhän Hengen antamien ilmenemismuotojen 
täyttymys. Lähetystyössä oleva ihminen tar-
vitsee paljon rukousta, paljon Jumalan sanan 
tutkimista. Hänen täytyy olla kuuliainen, jotta 
hän voi miellyttää Jumalaa. Hän tarvitsee seu-
rakuntayhteyttä rohkaisuna ja kannustuksena 
ja paljon esirukouksia. Pyhän Hengen täyttä-
mä ihmisen täytyy olla täysin riippuvainen Ju-
malasta ja täysin hänelle antautunut.                                                        
 Olen tässä yrittänyt analysoida niitä Pyhän 
Hengen antamia ominaisuuksia, joita oli noil-
la viidellä neitsyellä, jotka pääsivät häihin. Näi-
tä ominaisuuksia voitaisiin varmasti kuvail-
la muillakin tavoilla, mutta minun ajatuksis-
sani nämä luettelemani Pyhän Hengen ilme-
nemismuodot ovat puhutelleet minua. Kuten 
jo alussa mainitsin nuo kymmenen neitsyettä 
edustavat erityisesti niitä ihmisiä, jotka elävät 
tämän maan ehtooajassa. He kaikki väittävät 
olevansa kristittyjä ja he kaikki odottavat Jee-
suksen takaisintuloa. Mutta viisi heistä tulee 
pettymään, koska heillä ei ole lampuissaan riit-
tävästi Pyhän Hengen öljyä. Emmehän halua 
olla noiden viiden ulkopuolelle jäävien joukos-
sa.  Meidän on tehtävä kaikkemme. Meidän on 
hankittava välttämättä riittävästi öljyä. Jumala 
antaa lupauksensa mukaan sitä, kun me pyy-
dämme sitä häneltä kaikesta sydämestämme. 
Jos esimerkiksi lentokoneessa ei ole riittäväs-
ti polttoainetta, sen matka keskeytyy pakko-
laskuun tai se putoaa ja tuhoutuu. Ainoa ehto 
perillepääsyyn on riittävä määrä polttoainetta. 
Samoin on myös Pyhän Hengen öljyä oltava 
riittävästi, jotta pääsemme perille taivasten val-
takuntaan. 
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Rukoilemme
Rakas Taivaallinen isämme. Kiitos, että olet ollut Pyhän Henkesi kautta tässä jumalanpalve-
luksessamme ja siunannut meitä runsailla sanasi antimilla. Anna sinun sanasi tulla meissä sy-
dämemme tärkeimmäksi asiaksi. Kiitos Herra myös siitä, että olet ilmoittanut sanassasi sinun 
takaisintulosi merkeistä ja ohjeista. Herra anna meille rohkeutta ja terveyttä ja ennen kaikkea 
Pyhän Hengen armolahjoja valmistautuessamme vastaanottamaan sinua kunnian Kuninkaa-
na ja herrain Herrana. Anna Herra meille myös rakkautta lähimmäisiämme kohtaan niin, että 
elämämme ja toimintamme tulisi heille pelastukseksi. Olkoon sielujen voittaminen tärkein 
tehtävämme sinua palvellessamme ja odottaessamme. Täytä meidät ennen kaikkea riittävällä 
määrällä Pyhän Hengen öljyä, jotta pääsemme sisälle hääaterialle. Kiitos Herra, että olet lä-
hettänyt meille hääkutsun ja valmistat meitä varten hääpuvun, jossa ei ole mitään tahraa. Tule 
Herra pian takaisin. Me odotamme sinua. Jeesuksen tähden. Aamen. 
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20. Pyhäkköoppi

P yhäkköoppi on yksi adventtiliikkeen 
peruspylväistä. Siitä huolimatta se on 
epämääräinen käsite monille adventis-

teillekin. Siksi on syytä aina silloin tällöin pa-
lata tähän aiheeseen.
 Ihmisen pelastukseen liittyy erityisesti kak-
si perusvaihetta. Ristillä Jeesus sovitti ihmis-
kunnan synnit kokonaiskäsitteenä eli pelastus 
ei koskenut yksilöitä vaan koko ihmiskunnalle 
annettiin mahdollisuus Jeesuksen sovitustyön 
kautta pääsy taivaaseen. Toinen vaihe liittyy 
tuomioon, jossa ratkaistaan jokaisen yksilön 
pelastus. Tämä ensimmäinen vaihe on kaikil-
le kristityille tuttu käsite, mutta toisen vaiheen 
ymmärtävät vain harvat ja siksi saarnani käsit-
telee tällä kertaa vain sitä. 
 Jotta ymmärtäisimme nämä kaksi pelastus-
vaihetta, on syytä tarkastella vanhan liiton py-
häkköpalvelusta, joka on esikuva rististä ja tuo-
miosta. Nyt ei ole mahdollista tutkia sitä pe-
rusteellisesti vaan tarkastelemme vain pääasiaa 
siitä.
 Mooses sai Jumalalta pyhäkön rakennusoh-
jeet. Pyhäkössä oli kolme osastoa: esipiha, pyhä 
ja kaikkeinpyhin.  Kaikkeinpyhimmässä oli lii-
tonarkki, jonka sisällä olivat laintaulut ja päällä 
armonistuin. Kun joku teki syntiä ja tunnusti 
syntinsä, hän toi uhrieläimen teurastettavaksi. 
Näin synti siirrettiin synnintekijästä uhrieläi-
meen ja sen jälkeen pyhäkköön. Uhrieläin ku-
vasi Jeesusta, joka kuoli synnintekijän puoles-
ta. Näin silloin eläneet katsoivat uskossa eteen-
päin ristiin, kun me taas katsomme taaksepäin 
ristiin. 
 Kerran vuodessa suurena sovituspäivänä ta-
pahtui pyhäkön puhdistus vertauskuvallisesti 
kahden kauriin muodossa. Toinen arvalla va-
littu kauris kuvasi Jeesusta ja se teurastettiin ja 

veri vietiin kaikkeinpyhimpään. Näin toimitet-
tiin pyhäkön puhdistus ja sovitus. Tämän jäl-
keen ylimmäinen pappi pani vertauskuvallises-
ti kaikki synnit toisen kauriin päälle ja se lä-
hetettiin erämaahan kuolemaan. Tämä toinen 
kauris kuvasi paholaista, joka erotettiin Juma-
lan kansasta iäksi. Tämä sovituspäivä oli tun-
nustuksen, katumuksen ja hartaan rukouksen 
päivä. Ne, jotka olivat tunnustaneet syntinsä 
ennen tuota päivää, olivat pelastettuja. Ne, jot-
ka laiminlöivät tämän, erotettiin Jumalan kan-
sasta. Heidän tuomionsa oli sinetöity.
 Milloin tämä toinen pelastuksen perusvai-
he eli taivaallisen pyhäkön puhdistus sitten 
 alkoi maallisen pyhäkön vertauskuvan mukaan. 
 Vastauksen löydämme Danielin kirjasta. Dan. 
8:14 ”Toinen vastasi: ”Niin kauan, että kaksi
tuhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; 
sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan.” Edelleen 
enkeli toistaa samassa luvussa kolmasti: ”näky 
koskee lopun aikaa – näky koskee lopun aikaa – 
se koskee tulevia päiviä.” Tämän ennustuksen 
todettiin hartaiden kirjoituksien tutkistelujen 
perusteella viittaavan vuoteen 1844. Tämä en-
nustus on Danielin kirjan tärkein lopun ajan 
profeetallinen aikaennustus. Danielin kirjan 
lopussa, enkeli kertoo Danielin kirjan avautu-
misesta, joka toteutui kirjaimellisesti ennus-
tettuna aikana. Dan. 12:4 ”Mutta sinä, Daniel, 
pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetil
lä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mut
ta tieto lisääntyy.” Näin tapahtui historian aika-
na. Se on yksi vakuuttavin todiste pyhäkköopin 
puolesta.
 Juuri ennen vuotta 1844 kiinnitettiin eri 
puolilla maailmaa suurta huomiota tähän en-
nustukseen. Tultiin siihen tulokseen, että maa 
oli tämä pyhäkkö ja se tullaan puhdistamaan 
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tulella eli silloin uskottiin varmasti Jeesuksen 
tulevan takaisin. Näin ei kuitenkaan tapahtu-
nut, mistä oli seurauksena suuri pettymys us-
kovien keskuudessa. Uskovat jakaantuivat sen 
seurauksena erilaisiin ryhmiin. Oli niitä, jotka 
olivat varmoja profetian ajankohdasta ja mer-
kityksestä. He alkoivat välittömästi tutkia Ju-
malan sanaa löytääkseen lisää valoa. Toiset me-
nettivät kiinnostuksensa profetiaan ja jatkoivat 
elämäänsä entiseen tapaan. Jotkut alkoivat ar-
vostella profetiaa ja niitä, jotka olivat aiheutta-
neet tällaisen liikkeen. 
 Hartaiden rukouksien ja tutkistelujen kaut-
ta uranuurtajamme löysivät ratkaisun virheel-
liseen tulkintaansa. Kun he eivät voineet löytää 
minkäänlaista virhettä profeetallisessa ajanlas-
kussa, heidät johdettiin tutkimaan yhä lähei-
semmin pyhäkköaihetta. Hartaat ja vilpittö-
mät Raamatun tutkijat löysivätkin valoa en-
nustuksen ratkaisemiseksi. Kun he tutkivat 
uudelleen kirjoituksia, he eivät löytäneet min-
käänlaisia todistuksia siitä, että maa olisi ollut 
pyhäkkö, mutta he löysivät Raamatusta täydel-
lisen selityksen pyhäkköasiaan.
 Ilmestyskirjan 10. luvun perusteella he löy-
sivät, että Jumala oli ilmoittanut sanassaan tä-
män pettymyksen vertauskuvallisesti ma kean 
ja karvaan kirjan syömisellä. Ilm. 10: 9, 10 
”Minä menin enkelin luo ja pyysin häntä anta
maan käärön minulle. Hän vastasi: ”Ota ja syö se. 
Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se mais
tuu makealta kuin hunaja.” Minä otin käärön 
enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani 
makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, 
alkoi vatsaani karvastella.” 
 Jeesuksen tulon odotus tuntui suussa ma-
kealta kuin hunaja, mutta pettymyksen jälkeen 
se karvasteli vatsassa. Kun he tutkivat edelleen 
seuraavia jakeita, he totesivat, ettei Jeesuksen 
ollut vielä tarkoitus tulla takaisin, vaan hei-
dän tuli edelleen tutkia profetioita ja kiinnittää 
enemmän huomiota temppelin merkitykseen, 
Dan. 10:11–11:1 ”Minulle sanottiin: ”Vieläkin 
sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kan

soille, maille, kielille ja kuninkaille.” Sitten mi
nulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, 
ja minulle sanottiin: ”Mene mittaamaan Juma
lan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä ru
koilevat.” 
 He löysivät Heprealaiskirjeen ja Ilmestys-
kirjan pohjalta vastauksen ennustuksen merki-
tykseen. Todellinen pyhäkkö on taivaassa, jossa 
alkoi puhdistus eli tuomion aika jokaisen yksi-
lön kohdalla. Danielin kirjan perusteella todet-
tiin, että tämä tuomion aika alkoi pienen sar-
ven eli katolisen vallan toimiessa maan pääl-
lä eli ennen Jeesuksen takaisintuloa ihmisten 
eläessä vielä maan päällä, Dan. 7:9, 10 ”Kun 
minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoil
leen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli 
valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partan
sa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli 
tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tul
ta. 10. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen vir
ta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, 
miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oi
keus asettui istumaan, ja kirjat avattiin.” Ja edel-
leen, että tämä tapahtuisi 1260 päivän jälkeen. 
Dan. 7:25, 26 ”Korkeimman pyhät annetaan hä
nen  armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi 
ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja 
hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan 
ja hävitetään lopullisesti. Korkeimman pyhät an
netaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja 
puoleksi ajaksi.”
 Ilmestyskirjan 14. luvun kolmen enkelin sa-
noma vahvistaa myös, että tuomion aika on al-
kanut tämän sanoman julistuksen alettua. Jae 
6 ja 7 ”Minä näin taas uuden enkelin, joka len
si korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään 
oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkail
le, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. 
Hän kuulutti kovalla äänellä: ”Pelätkää Juma
laa ja antakaa hänelle kunnia  hänen tuomionsa 
aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut 
taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet.” 
 Tuomion ajan todettiin alkaneen Danielin 
kirjassa ja Ilmestyskirjassa mainitun pitkän 
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aikaprofetian 1260 päivän jälkeen eli vuoden 
1798 jälkeen. Kaikki yksityisprofetiat vahvisti-
vat tuomion ajan ja sen tapahtumat oikeiksi ai-
van kuten oli historiassa tapahtunut sinä aika-
na. Kun Danielin 8:14 täyttyi tämän profe tian 
mukaan, siihen viittaavan pyhäkö täytyy olla 
uuden liiton pyhäkkö. 2300 päivän päättyessä 
v. 1844 ei ole sitä ennen ollut mitään pyhäk-
köä moniin vuosisatoihin. Täten profetia ”Niin 
kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aa
mua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kun
niaan”, täytyy viitata taivaalliseen pyhäkköön. 
 Miksi Jumala sitten salli tällaisen virheel-
lisen ymmärryksen tapahtua. Heprealaiskir-
jeessä Paavali sanoo Jeesuksen ylimmäispapil-
lisen toiminnan taivaallisessa pyhäkössä olevan 
ydinasian. Tämän perusteella voidaan ajatel-
la Jumalan sallineen tämän erehdyksen maa-
ilman huomion kiinnittämiseksi tähän ydin-
asiaan. Jos se olisi esitetty totuuden mukaises-
ti heti, se ei olisi herättänyt huomiota samalla 
tavalla tähän ydinasiaan kuin Jeesuksen tulon 
odotus. Tällä tapahtumalla Jumala halusi il-
meisesti seuloa myös todelliset uskovat nimi-
kristityistä.  
 Jumala on johdattanut kansaansa suuressa 
adventtiliikkeessä. Hänen voimansa ja kirkka-
utensa on vienyt työtä eteenpäin eikä hän ole 
sallinut sen päättyä pimeyteen ja pettymykseen 
eikä virheelliseen ja fanaattiseen kokemukseen. 
 Pyhäkkö, johon Paavali heprealaiskirjeessä 
viittaa, on pyhäkkö, jonka Mooses oli raken-
tanut Jumalan käskystä Jumalan maalliseksi 
asuinpaikaksi. 2. Moos. 25:8 ”Tehtäköön minul
le pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne”, 
jonka Jumala oli antanut Moosekselle vuorella. 
Taivaallinen pyhäkkö, jossa Jeesus toimii mei-
dän hyväksemme, on alkuperäinen pyhäkkö. 
Mooseksen rakentama pyhäkkö oli sen kopio. 
Maallisen pyhäkön verraton loisto oli heijas-
tuksena ihmisille taivaallisen temppelin lois-
tosta, jossa Kristus toimii meidän hyväksemme 
Jumalan edessä. Taivaalliseen temppeliin sisäl-
tyy tärkeitä totuuksia ja suuri työ suoritetaan 

siellä ihmisen lunastamiseksi. Tästä maallinen 
pyhäkköpalvelus oli vain esikuva. 
 Taivaallisessa temppelissä, Jumalan asuin-
paikassa, hänen valtansa perustuu oikeuden-
mukaisuuteen ja tuomioon. Kaikkeinpyhim-
mässä on hänen lakinsa, kymmenen käskyä, 
jonka mukaan koko ihmiskunta tuomitaan. 
Arkissa on laintaulut peitetty armonistuimella, 
jonka edessä Kristus vetoaa vereensä syntisten 
puolesta. Tämä kuvaa oikeuden ja armon liit-
toa ihmisen lunastussuunnitelmassa. Tällaisen 
liiton ääretön viisaus yksin voi keksiä ja ääre-
tön voima suorittaa. Se on liitto, joka täyttää 
koko taivaan ihmetyksellä ja kunnioituksella. 
Se on sellainen armon salaisuus, johon enkelit 
haluavat ihaillen ja kunnioituksella katsoa to-
detakseen millainen Jumala on, kun hän tuo-
mitsee katuvan syntisen ja uudistaa yhteyten-
sä langenneeseen ihmisrotuun. Se on sellainen 
käsittämätön jumalallisen rakkauden osoitus, 
kun itse Jumalan Poika alentuu nostamaan lu-
kemattomia ihmisjoukkoja syvyyden kuilusta 
ja vaatettamaan heidät tahrattomalla vanhurs-
kautensa vaatteella yhdessä enkelien kanssa, 
jotka eivät ole koskaan langenneet ja ovat asu-
neet koko ajan Jumalan luona.
 Se mitä tehtiin maallisen pyhäkön palve-
luksessa, tehdään todellisuudessa taivaallisen 
pyhäkön palveluksessa. Ylösnousemuksensa 
jälkeen Pelastajamme aloitti siellä työn ylim-
mäisenä pappinamme. Paavali sanoo Hepr. 
9:24 ”Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn 
pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, 
vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä 
puhumassa meidän puolestamme.” 
 Joillakin on sellainen käsitys, että Kris-
tus meni heti ristin jälkeen kaikkeinpyhim-
pään. Tämä perustuu ensi sijassa Heprealais-
kirjeen virheelliseen tulkintaan. Esim. Hepr. 
9:12 ”Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä son
nien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin 
hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, as
tunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut 
meille ikiajoiksi lunastuksen.” Tässä on suomen-
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kielisessä Raamatussa virheellinen käännös. 
Esim. englanninkielisessä ja ruotsinkielisessä 
Raamatussa on käännetty sanalla pyhäkkö. Il-
mestyskirjan mukaan Johannes näki Jeesuksen 
lamppujen keskellä eli pyhässä. Ilm. 1:12, 13 
”Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle puhui, 
ja kun käännyin, näin seitsemän kultajalkaista 
lamppua ja lamppujen keskellä hahmon, joka oli 
ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta 
ja rinnan ympärillä kultainen vyö.”
 Pyhäkkö on ollut kautta historian viholli-
sen hyökkäyksen kohteena, koska siellä on Ju-
malan kymmenen käskyä ja siellä tapahtuu yk-
silön synnistä vapautuminen ja pelastus. En-
simmäisen pyhäkön hävitti Babylonin maail-
manvalta, toisen pyhäkön hävitti Rooman val-
ta ja kolmannen taivaallisen pyhäkön merki-
tyksen yrittää hävittää hengellinen Babylon 
kuitenkaan siinä onnistumatta. Pyhäkköoppia 
on yritetty Babylonissa olevien uskovien ta-
holta kumota virheellisenä oppina, mutta se on 
kestänyt kaikki hyökkäykset. Vihollinen tekee 
kaikkensa tuhotakseen tämän toisen pelastuk-
sen perusvaiheen. Hän ei onnistunut tuhoa-
maan ristin merkitystä, joten hän tekee kaik-
kensa tuhotakseen tutkivan tuomion merki-
tyksen, koska juuri siellä tapahtuu yksilön lo-
pullinen pelastuminen. Jumalan kansa tulee 
kuitenkin julistamaan voimallisesti tuomiota-
pahtumaa ja siitä on todisteena ensimmäisen 
enkelin sanoma. ”Hän kuulutti kovalla äänel
lä: Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia 
– hänen tuomionsa aika on tullut.”
 Kahdeksantoista vuosisataa tämä palvelus-
työ jatkui pyhäkön ensimmäisessä osastossa. 
Kristuksen veri vuodatettiin katuvien uskovi-
en hyväksi ja vahvistettiin heidän armahduk-
sensa ja hyväksymisensä Isän kanssa. Kuiten-
kin heidän syntinsä jäivät yhä taivaan kirjoihin. 
Maallisen pyhäkön palveluksessa oli erityinen 
sovitustyö vuoden lopulla. Samoin ennen kuin 
Kristuksen työ ihmisten lunastamiseksi päät-
tyy, täytyy pyhäkössä tapahtua syntien pois-
pyyhkiminen. Tämä on palvelustyö, joka alkoi 

2300 päivän päätyttyä. Sinä aikana, kuten Da-
nielin profetia kertoo, Ylimmäinen Pappim-
me astui kaikkeinpyhimpään suorittamaan vii-
meistä osaa hänen tärkeässä työssään, pyhäkön 
puhdistamista.
 Uudessa liitossa on katuvien synnit ase-
tettu uskossa Kristuksen päälle ja siirretty to-
dellisuudessa taivaalliseen pyhäkköön. Kuten 
maallisessakin temppelissä oli synnit poistet-
tava, koska se oli saastunut niistä, samoin tai-
vaallisessakin temppelissä oli sinne merkityt 
synnit poistettava. Mutta ennen syntien pois-
tamista oli suoritettava tutkimus kirjoista, jot-
ta voidaan päättää ketkä katumuksen ja us-
kon perusteella Kristukseen ovat oikeutettuja 
ja hyväksyttyjä saamaan hänen sovituksensa. 
Pyhäkön puhdistus edellyttää siksi tutkimusta 
ja tuomiota. Tämä työ täytyy suorittaa ennen 
Jeesuksen tuloa, jotta voidaan vapauttaa hänen 
kansansa: ”sillä kun hän tulee, hänen palkkansa 
on hänen mukanaan antaakseen kullekin tekojen
sa mukaan.”
 Näin ne, jotka seurasivat profeetallisen sa-
nan valoa, näkivät, että Kristus sen sijaan, että 
olisi tullut maan päälle 2300 päivän päätyttyä 
vuonna 1844, menikin silloin taivaallisen py-
häkön kaikkein pyhimpään suorittaakseen so-
vituksen päättävän työnsä valmistuksena hä-
nen tulolleen. Raamattu sanoo 1. Piet. 4:17 
”On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Juma
lan huoneesta.” Ketkä kuuluvat Jumalan huo-
neeseen? Raamattu vastaa Ilm. 21:27 ”Mitään 
epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan il
jettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, 
joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkir
jaan.” Elämän kirjassa on jokaisen nimi, joka 
kerran on ottanut vastaan Jeesuksen armon-
kutsun. Nimi voidaan kuitenkin pyyhkiä siel-
tä pois, jos ihminen myöhemmin jossain vai-
heessa luopuu Herrasta. Elämän kirjassa ovat 
kaikki meidän tekomme. Kaikki teot sekä hy-
vät että pahat tuodaan tuomiolle. 
 Tämä tuomion aika tuodaan hienosti esiin 
Kristuksen vertauksessa häävieraista, jossa ku-
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ningas tulee tarkastamaan, ketkä ovat pukeu-
tuneet hääpukuun. Raamatun aikaan oli ku-
ninkaalla tapana antaa vierailleen häävaatteet, 
jotta hän voisi osallistua häätilaisuuteen. Tai-
vaallisessa häätilaisuudessa Kristus tulee anta-
maan omilleen tahrattoman hänen omalla ve-
rellään pestyn vaatteen. Vain ne, jotka hyväk-
syvät ja pukeutuvat Kristuksen vanhurskauden 
viittaan, hyväksytään Jumalan valtakuntaan. 
Ne, jotka ovat pukeutuneet omaan tahraiseen 
viittaan eli jotka väittävät olevansa Kristuksen 
seuraajia, mutta elävät Jumalan tahdon vastai-
sesti, pyyhitään pois elämän kirjasta. 
 Miksi sitten tarvitaan näin pitkää tuomi-
on aikaa? Eikö Jumalalle olisi mahdollista rat-
kaista välittömästi kuka pelastuu kuka ei? Pit-
kä tuomion aika on ensisijaisesti tarkoitettu 
koko maailmankaikkeudelle. Se antaa varmuu-
den heille siitä, että pelastetut tulevat olemaan 
todella kääntyneitä. Muistikirjat ovat olleet 
kaikkien tarkastettavina. Kukaan ei ole siinä 
vaiheessa epätietoinen tuomion oikeudenmu-
kaisuudesta. Koko maailmankaikkeus tulee yk-
simielisesti julistamaan Ilm. 16:7 ”Niin, Her
ra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja vanhurskaat 
ovat sinun tuomiosi.” Pitkä tuomion aika antaa 
myös varmuuden meille ihmisille tuomion tar-
peellisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä 
näin pyhäkköopin ainutlaatuisuudesta ja var-
muudesta.
   Tässä oikeuden käynnissä Jeesus toimii 

kaikkien elämän kirjassa olevien puolustaja-
na ja tuomarina. Meidän asiamme ovat siksi 
mitä parhaimmissa käsissä. Hän ei tule epäon-
nistumaan. Hän tulee vetoamaan suureen uh-
riinsa Golgatan ristillä. Hän tulee vetoamaan, 
että kaikkien uskossa olevien synnit pyyhittäi-
siin lopullisesti pois elämänkirjasta. Tällainen 
Jumala meillä on, jonka rakkaus ja armo ovat 
vertaansa vailla.
 Me elämme nyt hyvin vakavaa tuomion ai-
kaa. Nyt on vielä armon ovi auki. Siksi jokai-
sen tulisi katua syntejään, pyytää niitä anteeksi 
ja anoa Jumalalta voimaa synnin voittamiseen 
turvautuen Jumalan armoon ja voimaan. Jeesus 
on halukas ottamaan meidät vastaan sellaisina 
kuin me olemme. Hän tuntee meidät jokaisen 
läpikotoisin. Hän tietää meidän puutteemme 
ja vaikuttimemme. Hän ei hylkää ketään, joka 
tulee hänen luokseen nöyränä ja avuttomana. 
Meidän on vain itse valittava, otammeko vas-
taan hänen armotarjouksensa vai hylkäämme-
kö sen. Jeesus rakastaa jokaista ihmistä niin 
paljon, että hän kuoli jokaisen ihmisen puoles-
ta. 
 Tämä maailmankaikkeuden suurin uhri on 
tarkoitettu juuri sinua varten. Hän haluaa juu-
ri sinut taivasten valtakuntaan. Ethän hylkää 
hänen rakkauttaan vaan ota se ilolla vastaan. 
Koko taivas odottaa sinua malttamattomana. 
Olet sydämellisesti tervetullut Jeesuksen luok-
se. 

Rukoilemme
Kiitos rakas Herramme siitä, että Raamatun ennustukset toteutuvat Kiitos Danielin kirjan ja 
ilmestyskirjan sanomasta. Kiitos, että itse vahvistit sen sanan ilmestymällä Danielille ja Johan-
nekselle kirkkaudessasi ja kunniassasi. Sinä Jeesus tulit tähän maailmaan, kun aika oli täytty-
nyt; kuolit ristillä ennustusten mukaan ja sovitit meidät, kaikki meidän pahat tekomme. Kii-
tos, että annat syntimme anteeksi sovitustyösi perusteella. Ole elämämme Herra, seurakunnan 
Herra. Kiitos, että synnytit seurakunnan profetioiden osoittamaan aikaan. Kiitos, että saamme 
palvella koko maailman Luojaa ja Lunastajaa.  Ole kanssamme ja siunaa tuleva viikkomme. 
Jeesuksen nimessä. Aamen.    
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Olen saanut Jumalan armosta olla mu-
kana perustamassa seurakuntamme 
Espoon ryhmää ja siksi tunnen suur-

ta vastuuta ryhmämme jäsenistä ja evankelioi-
mistyöstä Espoossa. Tunnen erityisesti suurta 
murhetta siitä, kun joku luopuu uskosta ja ad-
venttisanomasta.                                                                     
 Miksi tällainen luopuminen on sitten mah-
dollista, tuntuu käsittämättömältä ainakin mi-
nusta, joka olen mielestäni omaksunut advent-
tisanoman perusteellisesti ja kokenut sen val-
tavan sisäisen ilon, rauhan ja varmuuden, min-
kä se on antanut minulle. Luopumista kuiten-
kin tapahtuu seurakunnassamme ja siksi siihen 
täytyy olla jokin syy.                                                                                                 
 Olen uskossa oloaikanani noin 20 vuoden 
aikana omakohtaisesti nähnyt useita seurakun-
nasta luopumisia. Olen todennut niin monen 
innokkaan Herran palvelijan luopuvan. Kuin-
ka tämä on mahdollista, on vaikeata käsittää. 
Siksi ei voi koskaan olla varma myös omasta it-
sestään. Uskossa pysyminen on suurta Jumalan 
armoa. Saamme olla siitä sanomattoman kii-
tollisia Jumalalle.                                                         
 Katsokaamme tätä asiaa Raamatun valossa. 
Jeesus esitti meille siitä vertauksen kylväjästä ja 
siemenestä. Tämä vertaus on hyvin yksinker-
tainen ja selvä. Siksi se ei ole saanut osakseen 
sitä huomiota ja arvostusta, mitä sen sisältämä 
asia edellyttäisi.                                                                      
 Kuitenkin on kysymys hyvin vakavasta 
asias ta, koska monen Jumalan sanan kuulijan 
pelastus riippuu vertauksen esittämästä sisäl-
löstä. Lukemattomat ihmiset luopuvat uskosta 
näiden seikkojen perusteella, joten tutkikaam-
me ja paneutukaamme siihen perusteellisesti. 
Vertaus on erityisen ajankohtainen juuri tälle 
sukupolvelle, jota seulotaan, sillä nyt käydään 

suurta taistelua totuuden ja valheen välillä. Nyt 
jos koskaan vihollinen tekee kaikkensa, koska 
hänellä on vähän aikaa. Jeesuksen takaisintulo 
on oven edessä. Nyt ovat ajankohtaisia seuraa-
vat jakeet. 1. Piet. 5:8 ”Olkaa raittiit, valvokaa. 
Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin 
kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi 
niellä.” Ef. 6:12. ”Sillä meillä ei ole taistelu verta 
ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, val
toja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maail
man valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja 
vastaan taivaan avaruuksissa.”
 Meidän on tehtävä kaikkemme pysyäksem-
me Jeesuksen yhteydessä ja varjeltuaksemme 
viholliselta. Millä tavoin? Efesolaiskirjeen jat-
ko antaa mielestäni siihen selvän vastauksen: 
”Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko so
taasu.” Huomatkaa Jumalan koko sota-asu. Se 
edellyttää täydellistä antautumista Jumalalle.                                                       
 Tässä vertauksessa kylväjästä ja siemenestä 
Jeesus esitti neljä erilaista tapausta Jumalan sa-
nan vaikutuksesta. Hän vertasi kylvöksen maa-
perän vaikutusta siemenen kasvun tuotokseen. 
Jumala on kylväjä, siemen taivaallinen totuus ja 
maaperä ihmiset.                                                       
 1. Ensimmäinen tapaus kuuluu seuraavas-
ti. Matt. 13:4 ”Katso, kylväjä meni kylvämään. 
Ja hänen kylväessään putosivat muutamat sie
menet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne.” 
Jeesus selitti tämän välittömästi seuraavasti. 
Matt. 13:19 ”Kun joku kuulee valtakunnan sa
nan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois 
sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on 
se, mikä kylvettiin tien oheen.”                                                                          
 Tällaisen ihmisen hengelliset kyvyt ovat la-
maantuneet. Hän on paatunut, hän ei tajua Ju-
malan sanan tarvettaan. Vihollinen on saanut 
otteen hänestä. Hän kyllä kuulee sanan, mutta 
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ei ymmärrä sitä. Vihollinen sieppaa totuuden 
heti pois. Tällainen ihminen ei tajua tarvitse-
vansa Jumalaa eikä hänen rakkauttaan. Hän ei 
käsitä, missä vaarassa hän on. Ainoa tapa, mitä 
voimme tehdä hänen hyväkseen, on rukoilla.                                                                           
 Voisin verrata tätä asiaa itsessäni olevaan 
puutteeseen. Minulla on huono musiikkikorva, 
sanoisin täysi nolla. Hengellisissäkin tilaisuuk-
sissa laulut ovat hiukan rumasti sanoen välttä-
mätön paha, joka on kestettävä. Onneksi olen 
hyvin kiinnostunut Jumalan sanasta ja tahdos-
ta. Tiedän, että Jumala haluaa meidän ylistävän 
häntä lauluilla ja musiikilla ja siksi hyväksyn 
ne ja keskityn sen sijaan pelkästään sanoihin. 
Koska tilanteeni on tällainen, en tunne enkä 
tiedä sitä iloa, minkä musiikki antaa sellaiselle 
ihmiselle, jolle se autuaallista. En todella osaa 
kaivata sitä. En ymmärrä sitä. En tunne tarvit-
sevani sitä.                                                                     
 Samoin ihminen, joka ei ole kiinnostu-
nut uskon asioista, joka ei ole uudestisynty-
nyt, ei tiedä mitä usko on. Hän ei osaa kaivata 
sitä. Hän ei voi ymmärtää, kuinka toinen us-
koo niin vahvasti. Hän kuvittelee sitä vain jon-
kinlaiseksi erikoisuuden tavoitteluksi. Tällai-
nen ihminen on suuressa vaarassa, koska pe-
lastus tulee vain uskon kautta Jeesukseen Kris-
tukseen. Olen itse valtavan iloinen siitä, että 
olen saanut uskon Jumalaan, vaikka musiikista 
en ymmärrä mitään. Jumalan sanan perusteel-
la tiedän, että siellä taivaassa meillä kaikilla on 
musiikin ja laulun lahja, jota tulemme käyttä-
mään Jumalan kunniaksi.                                                                            
 Vihollisella on monia kätyreitä, jotka ovat 
valmiit avustamaan häntä viettelemällä ihmisiä 
pois totuudesta. He eivät tunne Raamattua tai 
eivät usko siihen tai eivät halua alistua Jumalan 
lain alle ja siksi toimivat Jumalan valtakunnan 
vastustajina. He ovat antaneet elämänsä tämän 
maailman ruhtinaalle. Luen varoitukseksi pari 
jaetta Raamatusta tällaisista ihmisistä. 2. Tess. 
2:10, 11 ”Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niil
le, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, ettei
vät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voi

dakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää 
heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat 
valheen.” 2. Tim. 4:3, 4 ”Sillä aika tulee, jolloin 
he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himo
jensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen 
opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta 
ja kääntyvät taruihin.”                                                                                                    
 Seurakuntasanomissa oli kerran pääkirjoi-
tus koskien Raamatun käännöksen 350-vuo-
tisjuhlaa. En halua tuomita artikkelin kirjoit-
tajaa, Seurakuntasanomien päätoimittajaa, to-
tean vain omasta mielestäni tässä kirjoitukses-
sa asioita, jotka liittyvät aiheeseeni. Voitte itse 
muodostaa mielipiteenne. Kirjoituksen otsik-
kona oli: ”Raamattu ei pudonnut taivaasta.” 
Olen poiminut siitä muutamia mielestäni epä-
raamatullisia ajatuksia.                                                                       
 Kirjoittaja ei arvosta Raamattua Jumalan 
sanana, vaan useiden vuosisatojen aikana kir-
joitettuna tulkintana tapahtuneesta, jonkin-
laisina raamitietoina, joilla ei vielä päästä pit-
källe. Hän pitää kummitteluna sitä, että Raa-
mattu sisältäisi nykypäivää koskevia ennus-
tuksia. Uusi Testamentti on vain alkuseura-
kunnan erilaisten ryhmittymien näkemyseroja. 
Hän pitää Raamatun pilkuntarkkaa lukemis-
ta ja uskomista epäraamatullisena, mikä johtaa 
mitä mielivaltaisimmille tulkinnoille. Hokema 
”Raamattu on Jumalan sana” on hänen mieles-
tään epätosi ja johtaa loputtomiin selittämis-
yrityksiin. Hän ei pidä Raamattua taivaasta 
pudotettuna viestinä vaan jonkinlaisena kerto-
muksena siitä, miten ihmiset kokivat Jumalan 
puhuttelun.                                                              
 Näistä kirjoittajan ajatuksista tulee mielee-
ni käärmeen sanat Eevalle: ”Onko Jumala todel
la sanonut.” Vihollinen yritti jo siellä paratiisis-
sa herättää epäilyksen Jumalan sanaan ja hän 
onnistui ja näin hän onnistuu nykyäänkin vielä 
paremmin, koska hänellä on vähän aikaa ja sik-
si kiire toteuttaa aikomuksensa.                                                            
 Jonkin ajan kuluttua kirjoituksesta eräs teo-
logian ylioppilas kirjoitti mielestäni hyvän vas-
tauksen niin kuin sen otsikkokin kertoo: ”Raa-
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mattu on Jumalan sana.” On lohdullista todeta, 
että teologian opiskelijoiden piirissä on Juma-
lan sanaan vilpittömästi uskovia opiskelijoita 
huolimatta tieteellisen opetuksen aiheuttamis-
ta kirjaimellisista Jumalan sanan poikkeamisis-
ta.                                                                                              
 Päätoimittaja vastasi samassa lehdessä mie-
lestäni hiukan väheksyen teologian ylioppilaan 
kirjoitukseen. Hän sanoo mm, että erehtymät-
tömyysuskoa syvempi näkemys kirkastuu il-
man lukkoon lyötyjä ennakkokäsityksiä Van-
haa ja Uutta Testamenttia lukevalle jo yleensä 
yliopiston teologisten opintojen aikana. Sitten 
hän viittaa Seurakuntasanomissa piakkoin al-
kavaan kirjoitussarjaan. On todella surullista, 
jos opiskelijoiden kohdalla käy näin teologian 
opintojen aikana.                                                                                        
 Olen lukenut muutamia kohtia mainitusta 
kirjoitussarjasta. Niissä olisi mielestäni paljon-
kin kommentoitavaa, mutta puutun vain pa-
riin kohtaan. Kirjoituksissa sanottiin mm, ett-
eivät Aatami ja Eeva ole historiallisia henki-
löitä vaan kuvitteellisia hahmoja. Ei myöskään 
luomiskertomus ole historiallista tietoa, vaan 
se on ymmärrettävä jonkinlaisena myyttinä, 
jonka Raamatun kirjoittajat muodostivat yleis-
itämaisista kertomuksista omaan uskoonsa so-
pivaksi. Toiseksi, että kymmenellä käskyllä on 
monilta osiltaan vanhat juurensa, mutta lopul-
lisen muotonsa se on saavuttanut vasta 500 lu-
vulla eKr.                                                 
 Minua henkilökohtaisesti hirvittivät nämä 
kirjoitukset adventistisen opetuksen pohjalta, 
kuinka valtion kirkkomme lehdessä Raamat-
tu Jumalan sanana pantiin kyseenalaiseksi ja 
kuinka maamme korkeimmassa teologisessa 
oppilaitoksessa opetetaan Raamattua. Onnek-
si uskoakseni kaikki eivät siellä yhdy tällaiseen 
Jumalan sanan tulkintaan.                                                                                     
 Edellisen pohjalta ei ole ihme, että usko Ju-
malan sanaan on kadonnut, eikä nähdä Raa-
matun todistusta sen ainutlaatuisuudesta. Raa-
mattu itse itsessään vakuuttaa vilpittömälle ih-
miselle, että Raamattu on Jumalan sanaa ja se 

on otettava kirjaimellisesti, ellei ole kysymys 
vertauksesta tai profetiasta. Raamattu ei avau-
du ihmisviisaudella vaan se on Pyhän Hengen 
työtä.                                                                                                                
 Ihminen ei olisi voinut kirjoittaa tällais-
ta aukotonta, johdonmukaista ja täynnä juma-
lallista viisautta olevaa kirjaa. Sen vakuuttaa 
meille Pyhä Henki. Itsessään Jumalan pelas-
tussuunnitelma aina sieltä Raamatun alkuleh-
diltä on ainutlaatuista, ihmisjärjelle ylivoimai-
nen suunnitelma ja toteutus.                                                                         
 On paljon ihmisiä, jotka luottavat isien us-
koon ja perinnäissääntöihin, joista Jeesus eri-
tyisesti varoitti eksytyksinä. Monet taas juok-
sevat puhujien ja ihmeiden perässä eivätkä itse 
pyri tutkimaan totuutta. Monien keskuudes-
sa vallitsee arvostelun henki. Arvostellaan eri 
sananjulistajien ulkoista esiintymistä ja aiheen 
käsittelyä eikä oteta sanaa vastaan Herran sa-
nana. Ihmiset valitsevat uskonsa sananjulista-
jien perusteella eikä totuuden perusteella. Täs-
tä asiasta Paavalikin kirjoitti riitojen seurauk-
sena korinttolaisille, kun jotkut olivat Paavalin 
puolta, toiset taas Keefaan puolta.                                                        
 Paljon kiinnitetään huomiota myös sanan-
julistajien luonteeseen, vaikuttimiin ja tekoi-
hin sekä seurakunnan jäsenten käytökseen. 
Keskustellaan, juorutaan ja tuomitaan. Tämä 
ai heuttaa epäuskoa maailman silmissä. Mo-
net menettävät siksi arvostuksen kristinuskoa 
kohtaan, varsinkin nuoret ovat alttiita tällaisille 
vaikuttimille.                                                         
 Jumalan sanan siemen ei tule juurtumaan ja 
kasvamaan tien ohessa huonossa maaperässä, 
vihollinen tulee pitämään siitä huolen.     
 2. Toisena tapauksena Jeesus otti kalliope-
rälle kylvetyn siemenen. Matt. 13:5, 6 ”Toiset 
putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon 
maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei 
ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne 
paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne 
kuivettuivat.”                                                                               
 Jeesus selitti vertauksen seuraavasti. Matt. 
13:20, 21 ”Mikä kallioperälle kylvettiin, on se 
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joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; 
mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän 
kestää ainoastaan jonkin aikaa, ja kun tulee ah
distus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lan
keaa pois.”                                                                                 
 Kuinka paljon me nykyään tapaammekaan 
tällaisia ihmisiä. He ottavat evankeliumin ilol-
la vastaan, mutta heillä ei ole juurta pitämään 
sitä yllä. He ovat itserakkaita. He eivät tahdo 
alistua Jumalan lain alle eivätkä tunne syntiä 
niin vakavana asiana, että taistelisivat sitä vas-
taan kaikin voimin, sillä sanoohan Raamattu: 
”Taistelkaa verille asti syntiä vastaan.”                                                                       
 Toiset taas alkavat laskea niitä kustannuk-
sia, mitä Jumalalle jättäytyminen vaatii, huo-
mioimatta niitä siunauksia, mitä Jumala lupaa 
seuraajilleen. Heillä ei ole rakkautta Jumalaa 
kohti. He eivät halua uhrata itseään Jumalal-
le. He haluavat elää puolisydämisesti, sillä he 
eivät halua luopua kokonaan maailmasta. Rak-
kaus maailmaan voittaa rakkauden Jumalaan. 
He eivät osaa kuvitella sitä iloa, mitä kokee 
Herran yhteydessä.                                                        
 Monet taas ottavat vastaan evankeliumin 
välttääkseen kärsimyksiä ja ahdistuksia. He 
iloitsevat jonkin aikaa Jumalan yhteydessä, 
mutta kun ensimmäiset vaikeudet tulevat, he 
raukeavat. Heillä ei ole kärsivällisyyttä ja kestä-
vyyttä. He eivät ymmärrä sitä, että Jumala sal-
lii niitä heidän parhaaksensa.  1. Kor. 10:13 ”Ja 
Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusatta
van yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen 
hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte 
sen kestää.” Matt. 10:13 ”Ja te joudutte kaikkien 
vihattavaksi minun nimeni tähden; mutta joka 
vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.”                                                                    
 Jotkut loukkaantuvat helmasyntiensä takia. 
He eivät halua tehdä parannusta niistä ja näin 
luopuvat uskostaan. He ovat itserakkaita ja sa-
novat opetuslasten tavoin. Joh. 6:60 ”Tämä on 
kova puhe, kuka voi sitä kuulla.”                                                                                                   
 Monet taas eivät usko Jumalan lupauksiin 
ja voimaan muuttaa heitä, niin että luopuisivat 
synnistä.  He yrittävät omin voimin ja epäon-

nistuvat. He eivät ole kokeneet todellista uu-
destisyntymistä.                                                                       
 3: Kolmannessa tapauksessa osa siemenis-
tä putosi orjantappuroihin. Matt. 13:7 ”Toiset 
taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappu
rat nousivat ja tukahduttivat ne.” Selitys kuului 
seuraavasti. Matt. 13:22 ”Mikä taas orjantappu
roihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta 
tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tu
kahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi.”                                          
 On paljon ihmisiä, jotka kuulevat sanan, 
mutta heissä ei tapahdu muutosta Jumalan 
puoleen. He eivät tahdo hylätä entistä elä-
määnsä. Orjantappurat tukahduttavat sieme-
nen. Ohdakkeet ja orjantappurat kasvavat mis-
sä tahansa ja katkottuinakin ne versovat yhä 
uudelleen. Tällaisia orjantappuroita ovat maa-
ilman ja elämän huolet sekä rikkauden himot 
ja viettelykset. Nämä ihmiset luottavat enem-
män ihmisvoimaan kuin Jumalan lupauksiin ja 
voimaan. He arvostavat enemmän maailman 
viisautta ja komeilua kuin iankaikkista perin-
töä Jumalan valtakunnassa. Varsinkin nuoret 
ovat alttiita näille vaikutuksille. Heidän hyväk-
seen on tehtävä paljon työtä, jotta Pyhä Henki 
pääsisi vaikuttamaan heissä.                                                                                                       
 Tällaista maailmallisuutta esiintyy jopa 
seurakunnassakin. Yritetään komeilulla ja ra-
han voimalla kulkea Jumalan tiellä. Suuri vaara 
on erityisesti niissä, jotka elävät kaupungeissa, 
joissa maailmallisuus ja seura tekee kaltaisek-
seen. Raamattu varoittaa näistä aikamme ilmi-
öistä. 1. Joh. 2:15 ”Älkää rakastako maailmaa äl
kääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maail
maa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.” 
1.  Tim. 6:9 ”Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, 
lankeavat kiusaukseen ja vahingollisiin himoihin, 
jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.”                                                                                                 
 Onneksi osa siemenistä putosi hyvään maa-
han. Matt. 13:8 ”Ja toiset putosivat hyvään maa
han ja antoivat sadon, mikä sata, mikä kuusi
kymmentä jyvää.” Selitys siihen kuului seuraa-
vasti. Matt. 13:23”Mutta mikä hyvään maahan 
kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää 
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sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata 
jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekym
mentä.” 
 Vilpitön sydän janoaa totuutta ja haluaa 
olla Jumalalle kuuliainen. Hän tunnustaa syn-
tinsä ja tekee parannuksen Jumalan armoon ja 
voimaan luottaen. Tämä tapahtuu uskon kaut-
ta Jumalaan. Hänelle ei Raamattu ole ihmi-
sen sanaa vaan todellista Jumalan sanaa. Pyhä 
Henki ilmoittaa sen hänelle. Totuus ja Raama-
tun ymmärtäminen ei ole älyn ja viisauden tu-
los vaan uskon seuraus. Usko taas on luja luot-
tamus Jumalan sanaan ja ojentautuminen sen 
mukaan.                                                        
 Sanan pelkkä kuuleminen ja lukeminen 
ei riitä vaan todellisen Jumalan lapsen on 
myös mietiskeltävä ja pohdittava iankaikki-
sia totuuksia ja Jumalan pelastussuunnitelmaa. 
Omakohtainen ponnistelu vahvistaa ja kehit-
tää ihmisessä ymmärtämään Jumalallista vii-
sautta aivan niin kuin ruumiillinen työkin vah-
vistaa lihaksia.                                                                                                     
 Hyvä maaperä ihmisessä tekee kaikkensa 
säilyttääkseen uskon ja tuottaakseen hedelmää 
kuuliaisuudessa. Hän janoaa Kristuksen kal-
taista luonnetta ja elää tehdäkseen hyviä tekoja 
rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Hy-
vän maaperän omaava antautuu kokonaan Ju-
malalle. Hänelle on kaikki muu toisarvoista Ju-
malan yhteyden rinnalla. Hän rakastaa Juma-
lan käskyjen pitämistä. Hän rakastaa ja janoaa 
iankaikkista elämää. Se on hänelle arvokkain 
päämäärä tässä ajallisessa elämässä.                                              
 Tosi kristitty luottaa ja säilyttää uskon myös 
koetuksissa ja ahdistuksissa. Hän ymmär-
tää, että ne ovat hänen parhaaksensa ja luon-
teen kasvatukseksi. Jumala sallii koetuksia ih-
miselle nähdäkseen, että hän on taivaskelpoi-
nen. Usko vahvistuu juuri koetuksissa. Jumala 
ei lupauksensa mukaan kuitenkaan salli meille 
ylipääsemättömiä koetuksia, vaan antaa meille 
voiman kestää niitä. Varmaan jokainen meistä 
on kokenut jonkinlaisia koetuksia ja jälkeen-
päin todennut itsensä iloiseksi kestettyään ne. 

Koetukset ovat kasvattaneet meitä ja antaneet 
meille varmuuden Jumalan johdatuksesta ja lu-
jan pohjan uskon taipaleelle.                                                                                                                    
 Iloitkaamme ja kiittäkäämme Jumalaa hy-
västä maaperästä, muokkaamisesta, kylvämi-
sestä, kitkemisestä, kastelemisesta ja niistä hy-
vistä hedelmistä, joita sitten saamme nauttia ja 
antaa muille. Se on sitä todellista elämää.                                                                                           
 Kuten jo esitykseni alussa sanoin, olen näh-
nyt uskossa oloaikanani monia arvaamattomia 
luopumisia seurakunnastamme. Ehkäpä mai-
nitsen niistä muutamia varoitukseksi. Eräs si-
sar luopui seurakunnastamme, koska hän löy-
si ystävän toisesta uskonsuunnasta.  Eräs sisar 
luopui, koska hän loukkaantui erääseen veljeen 
tuntiessaan tulleensa hylätyksi tai sitten hänel-
lä ei ollut voimaa elää adventtisanoman mu-
kaan. Eräs seurakunnan vanhin luopui maal-
listen asioiden takia. Eräs arvostetussa seura-
kuntavirassa oleva veli luopui, koska vaimo ei 
hyväksynyt adventtisanomaa. Uskoon tulles-
sani ihailin erään pastorin julistusta. Nyt hän-
kin on luopunut. Tässä muutamia esimerkkita-
pauksia. Nämä esittämäni luopumisperusteet 
olivat omia käsityksiäni. Ehkäpä niissä on tot-
ta toinen puoli.                          
 Luopumisen perusteita on varmasti paljon, 
mutta mikään niistä ei saa tulla uskon edel-
le. Jumala on asetettava ensimmäiselle tilalle, 
kaikki muu on toisarvoista. Jeesus esitti tämän 
asian näin vakavasti. Matt. 19:29 ”Ja jokainen, 
joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista 
tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista mi
nun nimeni tähden, on saava monin verroin ta
kaisin ja perivä iankaikkisen elämän.” Jumalan 
valtakunta on siis tärkeämpi kuin lähiomaiset 
tai omaisuus. Jos asetamme Jumalan vaikkapa 
lähiomaisten edelle, Herra tulee siunaamaan 
lupauksensa mukaan myös perhesuhteemme.                                                                                               
 Meillä adventtikansalla on, sanoisin ikään 
kuin uusi evankeliumi, vaikka se on aivan sama 
kuin alkuseurakunnalla. Se on uusi siksi, että 
on tapahtunut totuudesta luopuminen. Meillä 
on siksi samanlainen tehtävä kuin alkuseura-
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kunnalla viedä iankaikkista evankeliumia, kol-
men enkelin sanomaa, kaikille kansoille, ja sik-
si me tarvitsemme samanlaista intoa ja Pyhän 
Hengen voimaa tämän tehtävän suorittami-
seen ja tämä annetaan meille, kun lähdemme 
työhön. Jokainen on itse vastuussa siitä. Herra 
on valinnut juuri sinut ja minut tähän tehtä-
vään. Se on suurta Jumalan armoa. Pitäkääm-
me kiinni siitä kaikin voimin, sillä muutoin on 
iankaikkinen kohtalomme vakava. Ellen Whi-
te esittää esim. sapatista luopumisen kirjassaan 
Hengellisiä kokemuksia seuraavasti. ”Samalla 
minulle näytettiin muuan tuskissaan vaikeroi-
va joukko. Heidän vaatteisiinsa oli kirjoitettu 
suurin kirjaimin: Sinä olet vaa’alla punnittu ja 
keveäksi havaittu. Kysyin, keitä tuohon jouk-
koon kuuluvat olivat. Enkeli sanoi: Ne ovat 
niitä, jotka kerran pitivät sapattia, mutta jotka 
ovat sen hylänneet.” Raamattu vahvistaa asian 
mm. seuraavin sanoin. Hepr. 10:26 ”Sillä jos me 
tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden 
tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme 
edestä.”                                                                               
 Sapatista luopuneitten kohtalo saattaa tun-
tua julmalta. Se on kuitenkin Jumalan suurta 
rakkautta ja armoa. Jumalan laki on täydelli-
nen, pyhä ja vanhurskas. Jumalan laki on Juma-
lan rakkauden ilmentymä. Se on muuttuma-
ton. Siitä ei katoa pieninkään piirto ennen kuin 
kaikki on tapahtunut. Ihminen ei voi muuttaa 
lakia. Se on tarkoitettu meidän iankaikkiseksi 
parhaaksemme ja siinä valossa meidän on ym-
märrettävä lain rikkominen.                                       
 Synnin palkka on kuolema. Kukaan ihmi-

nen tai enkeli ei voinut sovittaa kuolemallaan 
syntiä. Ainoastaan Jumalalle se oli mahdollis-
ta. Suuressa käsittämättömässä rakkaudessaan 
Luojamme sovitti meidän syntimme oman ve-
rensä kautta ja valmisti meille pelastuksen vas-
taanottamalla hänen uhrinsa uskon kautta. Me 
emme nyt vielä voi käsittää Jumalan tekoa niin 
täydellisesti kuin mitä se oli. Ehkäpä jonkinlai-
sen aavistuksen siitä antaa se, mitä Ellen Whi-
te kirjoittaa kirjassaan Alfa ja omega. ”Jumalan 
ihmeellinen armon suunnitelma, lunastavan 
rakkauden salaisuus, on aihe, johon enkelitkin 
halajavat katsahtaa ja jota he tulevat tutkimaan 
kautta loputtomien aikakausien.”                              
 Herra on nähnyt ja valinnut sinut ja mi-
nut julistamaan kolmen enkelin sanomaa. Ot-
takaamme oppia Joonaan tapauksesta, ettem-
me erehdy varoittamaan maailmaa kiertotien 
kautta, vaan täyttäkäämme tämä tehtävä vas-
taan panematta luottaen Jumalan voimaan. 
Seurakunnassa meidän on yhteisvoimin hel-
pompaa ja toisiamme tukien toteuttaa Jumalan 
antama tehtävä.     
 Olen nyt tässä esityksessäni yrittänyt ker-
toa mielipiteeni siitä, kuinka vakava asia on 
luopua uskosta ja adventtisanomasta. En toi-
voisi kenellekään meistä käyvän niin huonos-
ti, että menettäisimme iankaikkisen elämän, 
sen valtavan sanoin kuvaamattoman perinnön, 
jonka Jumala on valmistanut niille, jotka hän-
tä rakastavat. Rukoilkaamme toistemme puo-
lesta. Tehkäämme kaikkemme kannustaen ja 
rohkaisten toisiamme seurakunnassa yhteisen 
päämäärämme saavuttamiseksi.                                                           
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Rukoilemme                                                 
Rakas Taivaallinen Isämme. Kiitos siitä, että olet ollut täällä meidän kanssamme Pyhän Hen-
kesi kautta ja olemme saaneet kiittää ja ylistää sinun pyhää nimeäsi ja tutkia sinun sanaasi.  
Kiitos Herra siitä suuresta sanoin kuvaamattomasta rakkaudesta, mitä sinä osoitit meitä koh-
taan Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Opeta meitä ymmärtämään tämä rakkaus omassa elä-
mässämme ja osoittamaan ja kertomaan siitä koko maailmalle. Kiitos Herra siitä, että sinä lu-
pauksesi mukaan et jätä ketään, joka sinun tykösi tulee, vaan viet perille asti siihen taivaalliseen 
kotiin, jonka olet valmistanut omillesi. Herra opeta meitä rakastamaan sinua ja lähimmäisi-
ämme ja myös osoittamaan tätä rakkautta niin seurakunnassa kuin sen ulkopuolellakin sielu-
ja pelastaessamme. Herra me pyydämme, että sinä siunaisit seurakuntaamme kaikissa niissä 
evankelioimistehtävissämme, joita me   armossasi voimme itse kukin tehdä niillä leivisköillä, 
joita sinä olet meille antanut. Opeta meitä kasvattamaan niitä moninkertaisiksi. Siunaa koko 
adventtikansaa ja koko ihmiskuntaa odottaessamme sinun pikaista takaisintuloasi. Valmista 
meidät vastaanottamaan sinut herrain Herrana ja kuninkaitten Kuninkaana. Herra me odo-
tamme Sinua, tule pian takaisin. Aamen.                                                                                    
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22. Kadotus 

Sanalla helvetti on ollut pelottava kaiku 
kautta historian. Se löytyy Raamatusta 
Jeesuksen sanoissa mm. vuorisaarnas-

sa. Evankeliumeissa ainoastaan Matteus käyt-
ti tätä sanaa. Sen kreikkalainen nimitys Ge-
henna on muodostunut heprean sanasta Ge-
Hinnom, joka tarkoitti Hinnomin laaksoa Je-
rusalemin eteläpuolella, jossa alituisesti pala-
vat suurkaupungin jätteitten hävitystulet saivat 
sen muodostumaan kansan käsityksessä synnin 
ja ahdistuksen paikaksi, joten sen nimi tuli ver-
tauskuvallisesti käytäntöön puhuttaessa ikui-
sen rangaistuksen paikasta. Se on nykyäänkin 
uskovien keskuudessa pelotuskeino saada Ih-
miset vastaanottamaan Jeesus Kristus vapah-
tajakseen. Jotkut se on saanut jopa mielipuo-
lisuuden valtaan pelätessään kohtaloaan. Siksi 
sanan helvetti tilalla olisi parempi käyttää sa-
naa kadotus ja niin teen tässäkin kirjoituksessa.
 Jotta jumalaton ihminen voitaisiin rangais-
ta kadotukseen, niin ennen sitä hänet on tuo-
mittava siihen. Tuomioon sisältyy silloin, että 
hänen tekonsa tutkittaisiin sitä ennen. 2. Piet. 
2:9 ”Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka 
häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa 
rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää.” 
Milloin sitten tapahtuu tuomion päivä, jol-
loin hänet rangaistaan? Matt. 13:40–42 ”Niin 
kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamal
la, niin tapahtuu maailman lopussa. Ihmisen Poi
ka lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen val
takunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja 
harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät 
tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään 
hampaita.” Näiden jakeiden mukaan kukaan ei 
vielä ole kärsimässä rangaistustaan, vaan se ta-
pahtuu maailman lopussa. Siksi tuntuu hyvin 
arveluttavilta ja Raamatun vastaiselta sellainen 

käsitys, että kuolleet jumalattomat ihmiset oli-
sivat jossakin rangaistuksen paikassa. Jopa us-
kovien keskuudessa on nähty hirvittäviä näkyjä 
rangaistuksen paikasta. Ne on silloin ymmär-
rettävä paholaisen aikaansaamisiksi tai näkyinä 
tulevasta tuomiosta.

Missä kuolleet ovat?
Jeesus sanoo selvästi, että jumalattomat kuol-
leet ovat haudoissaan odottamassa heräämis-
tään. Joh.  5:28,29 ”Älkää ihmetelkö tätä! Tulee 
aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, 
kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudois
taan  hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, 
pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.” Tämä 
elämän ylösnousemus tapahtuu Ilmestyskirjan 
mukaan Jeesuksen takaisin tullessa ja tuomion 
ylösnousemus 1000 vuotta sen jälkeen. Voim-
me siis olla varmoja siitä, että tällä hetkellä ei 
ole vielä ketään herätetty kärsimään rangais-
tustaan.
 Kaikkein selvimmin tästä rangaistuksen 
paikasta kertoo Ilmestyskirja. Siellä sitä nimi-
tetään tuliseksi järveksi. Ilm. 20:12–15 ”Näin 
myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtais
tuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elä
män kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, 
mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mu
kaan.  Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuone
la antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin 
tekojensa mukaan. Kuolema ja Tuonela heitettiin 
tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tuli
nen järvi. 15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt 
elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen jär
veen.” 
 Millainen tämä tulijärvi ja mitä siinä tapah-
tuu jumalattomille ihmisille. Ilmestyskirja sa-
noo ainoastaan, että tämä on toinen kuolema. 
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Raamattu on siinä mielessä erikoinen kirja, että 
meidän on etsittävä täydentäviä kohtia muual-
ta Raamatusta ja näitä on. Jotta tämä asia tulisi 
selväksi, on varmuuden vuoksi katsottava mo-
nia raamatunkohtia. 2. Piet. 3:10 ”Mutta Her
ran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin tai
vaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuu
desta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on 
tehty, palava.” Tämä tapahtuma tarkoittaa ensi 
sijassa Jeesuksen toista tulemista, mutta epäile-
mättä jumalattomien tuomion päivä tulijärves-
sä on siihen verrattava. Koko maapallo on sil-
loin tulessa ja tuo tuli on niin kuuma, että alku-
aineetkin hajoavat. Mitään ei tule säästymään. 
Tuli polttaa kaiken perinpohjaisesti.
 Malakian kirjasta löytyy hyvin selvä teksti 
tälle perinpohjaiselle hävittämiselle. Mal. 3:18, 
19 ”Te näette jälleen eron vanhurskaan ja juma
lattoman välillä. Te näette, kuka on palvellut Ju
malaa ja kuka ei ole häntä palvellut.  – Katso, se 
päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaik
ki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. 
Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin  sanoo Herra 
Sebaot  eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta:” 
Tulen voima on valtava. Kaikki ovat kuin ol-
jenkorsia, jotka palavat hetkessä. Juurta ja vart-
ta on verrattu syntien määrään. Saatana, jota 
nimitetäänkin kaiken pahan juureksi, on tuo 
juuri. Juuri palaa poltettaessa puuta kaikkein 
 kauimmin. Näin saatanakin tulee kärsimään 
synneistään kaikkein kauimmin. Varsi ja oksat 
ovat sitten niitä, jotka saavat erilaisen rangais-
tuksen tulimeressä. Kaikkien rangaistus on oi-
keudenmukainen hänen syntiensä mukaan.
 Profeetta Jesaja kuvailee myös osuvasti ju-
malattomien lopullista kohtaloa kuvaillessaan 
Baabelien tietäjien tuhoa. Jes. 47:14 ”Katso, he 
ovat kuin olkia, tuli polttaa heidät, he eivät voi 
pelastaa edes itseään sen liekistä.” Baabelhan on 
meille erityisesti tuttu Danielin kirjasta, jossa 
nämä pakanalliset tietäjät, noidat ja velhot oli-
vat avuttomia Jumalan antamien unien selit-
tämisessä. Babylon on Ilmestyskirjan mukaan 
vertauskuva jumalattomasta maailmasta. Ba-

byloniin kuuluvat ihmiset ovat kuin olkia, jot-
ka palavat hyvin nopeasti. Koko Babylon tu-
houtuu lopullisesti Jeesuksen tullessa. 
 Kun tuli on tehnyt tehtävänsä, niin mitä jää 
jäljelle. Katsomme edellä olevan Mala kian kir-
jan tapahtumien jatkoa Mal. 3:21 ”Sinä päi
vänä, jonka minä määrään, te poljette jumalat
tomat maahan, tallaatte heidät tomuksi, sanoo 
Herra Sebaot.” Jumalattomien ihmisten koh-
talo on täydellinen. Heitä ei enää ole olemas-
sa ikiajoiksi. Psalmeissa Daavid kuvailee hei-
tä seuraavasti. Ps. 37:10,20 ” Vielä hetki  ja ju
malatonta ei enää ole! Sinä katsot hänen asuin
paikkaansa  se on tyhjä!  Mutta jumalatto
mat tuhoutuvat, Herran viholliset katoavat kuin 
laidunten vihreys, he haihtuvat savuna ilmaan.” 
Profeetta Obadja kuvailee pakanakansojen 
kohtaloa Herran päivänä seuraavasti. Obadja 
1:16 Ne häviävät jäljettömiin, ikään kuin nii
tä ei olisi koskaan ollut.” Voiko selvemmin sa-
noa! Jumalattomien kohtalo tulee olemaan, 
ikään kuin heitä ei olisi koskaan ollut. Kaik-
ki raamatunkohdat kertovat yksiselitteisesti ju-
malattomien täydellisestä katoamisesta maail-
mankaikkeudesta eli kadotus on oikea nimitys 
jumalattomien kohdalle.
 Näin tapahtuu Jeesuksen sanojen mukaan 
myös paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Matt. 
25:41 ”Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan 
oleville: ”Menkää pois minun luotani, te kiro
tut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja 
hänen enkeleilleen.” Heidän kohtalostaan ker-
rotaan vertauskuvallisesti Hesekielin kirjassa, 
jossa Herra kuvaa paholaista Tyyron ruhtinaa-
na. Tämä käy selvästi ilmi, tutkitaan koko teks-
ti. Hes. 28:18, 19 ”Sinä teit kaupoissasi vääryyt
tä, monin synnein sinä saastutit pyhäkkösi. Sik
si minä sytytin keskellesi tulen, ja se poltti sinut, 
minä tein sinusta tomua ja tuhkaa kaik kien näh
den. Kaikki kansat, jotka tunsivat sinut, kauhis
tuvat nyt kohtaloasi. Sinä olet kammottava va
roitus. Sinä olet iäksi poissa.” Näin koko maail-
mankaikkeus tulee lopulta olemaan puhdas ju-
malattomista ihmisistä ja paholaisen voimis-
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ta. Tällä Jumala takaa sen, ettei enää koskaan 
tule tapahtumaan toista syntiinlankeemus-
ta. Maail mankaikkeudessa tulee vallitsemaan 
ikuinen onni ja rauha. Näin pitkään ja vakuut-
tavasti maailman historiassa Jumala joutui 
näyttämään koko maailmankaikkeudelle syn-
nin seuraukset.

Onko Jumala rakkaus tuhotessaan 
jumalattomat ihmiset?

Onko tällainen jumalattomien ihmisten tuho 
rakkauden Jumalalle oikeutettu teko. Näin 
varmasti ajatellaan. Ilmankos Raamattukin ni-
mittää sitä merkilliseksi teoksi. Jes. 28:21 ”Itse 
Herra nousee niin kuin hän nousi Perasiminvuo
ren luona, niin kuin kiivastui Gibeoninlaaksossa, 
niin hän kiivastuu ja tekee työnsä  outo on hä
nen työnsä!  ja toteuttaa tekonsa  merkillinen on 
hänen tekonsa!” Miten tämä voidaan ymmärtää. 
Jumala ei halunnut tehdä ihmisistä robotteja, 
vaan häntä vapaaehtoisesti palvelevia ihmisiä. 
Tämä asia koetellaan juuri täällä maan päällä. 
Näin ei tapahdu toista kertaa sotaa taivaassa, 
vaan kaikki palvovat Jeesusta Kristusta kunin-
kaana. Tämä on myös todistuksena koko maa-
ilmankaikkeudelle synnin seurauksista. Hän 
on sanonut Hes. 8:20 ”Mutta sen, joka tekee syn
tiä, on kuoltava.” 
 Vaikka Raamattu näin selvästi ja yksiselit-
teisesti kertoo jumalattomien kohtalon, niin 
suuri osa kristityistä pitää jumalattomien ran-
gaistusta jatkuvana prosessina kautta ikuisuuk-
sien. Jos näin olisi, niin olisiko taivas silloin 
taivas pelastetuille ihmisille, jota näkevät rak-
kaimpansa ikuisesti kärsivän tulisessa paikassa. 
Jos Jumala olisi tällainen sadisti, niin hän ei to-
dellakaan olisi Rakkauden jumala. Kuka halu-
aisi palvella tällaista Jumalaa. Vain sellaiset ih-
miset, jotka rakastavat ikuisesti kestävää ran-
gaistusta.

Mitä tarkoittaa aina ja ikuisesti?
Raamatussa esiintyvällä tekstillä ”aina ja ikui-
sesti” ei tarkoiteta sitä, että he jatkaisivat tuli-

meressä oloa ikuisesti. Tällainen tulkinta olisi 
myös kaikkien muiden samaa asiaa käsittelevi-
en kohtien vastaista. Tällöin Raamattu olisi ris-
tiriidassa itsensä kanssa ja usko sen sanomaan 
heikolla pohjalla. Näin ei voi olla. Teksti ”aina 
ja ikuisesti” on ymmärrettävä tuhon ja kado-
tuksen täydellisyyttä ja peruuttamattomuut-
ta. Se on myös ymmärrettävä rangaistuksena, 
jota ei voida keskeyttää ja joka päättyy aika-
naan. Tämä ilmenee jo ”aina ja ikuisesti”- teks-
tin, ”aioon”, ”aioonios”, alkukielen merkityk-
sestä. Se tarkoittaa kreikan kielen sanakirjan 
mukaan loppumatonta aikaa, aikakautta, ajan-
jaksoa, lyhyttä aikaa ja maailmanaikaa. VT:ssä 
on käytetty sanaa iankaikkinen, joka tulee sa-
noista ikä ja kausi, eli on kysymyksessä määrä-
tyn pituisesta ajasta. Ko. alkukielen sanoilla on 
siis erilaisia merkityksiä, jotka on ymmärrettä-
vä asia yhteydestä eli jumalattomien rangais-
tuspaikkana se tarkoittaa määrätyn pituista ai-
kaa, jota ei voida keskeyttää ennen kuin tuli on 
tehnyt tehtävänsä ja palannut loppuun.
 Raamatussa on useita kohtia, joissa ko. ole-
vaa ilmaisua on käytetty määräpituisena. Esim. 
Joonaa joutui kalan vatsassa syvyyksiin ainai-
sesti ( Joona 2:7). Joonaan tapauksessa se kes-
ti vain kolme vuorokautta. Jeremian kirjassa 
kerrotaan, että tuli tuhoaa Jerusalemin palat-
sit, eikä kukaan voi sitä sammuttaa. Profetia 
toteutui myöhemmin, mutta se sammui itses-
tään, kun ei ollut enää mitään poltettavaa. Juu-
daan kirjeen 7. jakeessa sanotaan, että Jumala 
tuhosi tulella Sodoman ja Gomorran ikuisella 
tulella. Palavatko ne vielä? Eivät. Se oli vaiku-
tukseltaan ikuinen, mutta ei kestoltaan. Kuten 
huomaamme, sanalla ikuinen on erilaisia mer-
kityksiä. Kun sitä käytetään Jumalan yhteydes-
sä, se merkitsee loppumatonta aikaa, mutta ju-
malattomien rangaistuksen paikkana määräpi-
tuista aikaa.
 Jumalan suunnitelmiin kuuluu koko maail-
mankaikkeuden täydellinen puhdistaminen. 
Hän luo uudet taivaat ja maan. Hän palaut-
taa tämän maapallon siihen alkuperäiseen ti-
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laan, jollainen se oli Eedenissä ja johon se oli 
tarkoitettu ihmistä varten. Tämän ihanuuden 
ihminen menetti syntiinlankeemuksen kautta, 
mutta Jumalan Pojan kuoleman ja syntien so-
vittamisen kautta Jumalan omat saavat takai-
sin maapallon uudelleen kaunistetussa tilassa. 
Siellä itse Jumala Jeesus Kristus tulee asumaan 
ihmisten keskuudessa. Hänen käsissään olevat 
haavat tulevat muistuttamaan kautta ikuisuuk-
sien siitä uhrista, jonka hän antoi ihmisten pe-
lastamiseksi. Koko taivas tulee ylistämään ja 
kunnioittamaan häntä kunnian Kuninkaa-
na ja herrain Herrana. Täydellinen ilo ja rau-
ha vallitsee kaikkien pelastettujen sydämessä. 
Enää ei ole mitään epätäydellistä muistutta-
massa meitä synnin seurauksista. Silloin ei ole 
myöskään ikuista piinaa, jossain jumalattomi-
en rangaistuspaikassa. Jumala on luvannut sen. 
Ilm. 21:1–4 ”Minä näin uuden taivaan ja uuden 
maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa 
olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, 
kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeu
tui taivaasta Jumalan luota juhlaasuisena, niin 
kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta var
ten.  Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimak

kaan äänen, joka sanoi: ”Katso, Jumalan asuinsija 
ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja 
heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on hei
dän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään 
joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei 
murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki enti
nen on kadonnut,”  
 Jumala on perusluonteeltaan rakastava ja 
laupias, mutta hän on myös oikeuden mukai-
nen ja vanhurskas. Siksi hän joutuu rankaise-
maan luomiansa ihmisiä, jotka eivät tahdo to-
tella häntä. Moos. 34:6, 7 ”Herra, Herra on lau
pias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsi
vällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa 
on suuri.  Hän on armollinen tuhansille ja antaa 
anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta 
ei jätä syyllistä rankaisematta.” Jumala on rak-
kauden Jumala. Hän tietää, että jumalaton ih-
minen ei tulisi viihtymään taivaassa Jumalan 
yhteydessä. Se ei silloin olisi hänelle ”taivas”. 
Suuressa rakkaudessaan hän on armollinen 
jumalattomalle ihmiselle ja näkee hänen par-
haaksensa hävittää hänet taivaan ”kärsimyksis-
tä”. 

Rukoilemme
Kiitos Isä Jeesuksesta Pojastasi, joka pelastaa meidät hukkumasta. Kiitos, etteivät omasi joudu 
tulijärveen ja jumalattomatkin vain tekojensa mukaan joksikin ajaksi. Kiitos Jeesus ristinkuo-
lemastasi, pyhän veresi voimasta, joka puhdistaa sydämemme. Kiitos, että olet Vapahtajamme 
ja Pelastajamme, syntiemme anteeksiantaja. Kiitos, että otat meidät taivaaseen ja uuteen iha-
naan synnittömään maahan. Parasta on se, että näemme rakkaan Vapahtajamme kasvoista kas-
voihin. Jeesuksen voimallisessa nimessä. Aamen.
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23. Tsunamin jälkikaikuja

Intian valtameren tsunamista vuonna 2004 
on puhuttu tai siihen on viitattu melkein jo-
kaisessa jumalanpalveluksessa. Itsekin val-

mistin siitä heti tapahtumisen jälkeen jonkin-
laisen saarnan ja vasta nyt minulla on mahdol-
lisuus esittää se.
 Miksi Jumala salli tällaisen tsunamin ta-
pahtua? Löytyykö siihen minkäänlaista vas-
tausta Raamatusta?  Oliko se vain yksinkertai-
sesti luonnonilmiöiden tulosta vai oliko Juma-
lalla sormet pelissä? Emme varmasti löydä näi-
hin kysymyksiin yksiselitteistä ja varmaa vas-
tausta. Voimme vain itse kukin etsiä niihin vas-
tausta Jumalan sanasta. Yritän nyt omasta puo-
lestani analysoida sitä Raamatun pohjalta. 
 Aloitan lukemalla 1. Kor. 10:1–11 ”Vel
jet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsi
vat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren 
poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kas
teen Mooseksen seuraajiksi.  Kaikki he söivät sa
maa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellis
tä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kal
liosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio 
oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hyl
käsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Näin 
heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä: mei
dän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he teki
vät. Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia niin 
kuin jotkut heistä. Kirjoituksissa kerrotaan: ”He 
istuivat syömään ja juomaan, ja sitten he nousi
vat tanssimaan.” Älkäämme antautuko siveettö
myyteen niin kuin jotkut heistä; heitä kuoli yh
tenä päivänä kaksikymmentäkolmetuhatta. Mei
dän ei myöskään tule koetella Herran kärsivälli
syyttä, niin kuin jotkut heistä tekivät; he kuoli
vat käärmeenpuremiin. Älkää liioin nurisko niin 
kuin jotkut heistä; he saivat surmansa kuoleman

enkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoit
tavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi 
meille, joiden osana on elää lopun aikoja.” 
 Näissä jakeissa Paavali tuo varoittavina esi-
merkkeinä tapahtumia Israelin kansan koke-
muksista autiomaavaelluksen aikana. Ne ovat 
Paavalin mukaan tarkoitettu juuri opetukseksi 
lopun ajan ihmisille eli juuri meille. Lähdem-
me nyt siksi tarkemmin tutkimaan niitä saa-
daksemme sieltä eväitä ja opetuksia nykyajan 
tapahtumiin ja asioihin. Mielestäni näitä esi-
kuvia on koko Raamatussa paljon enemmän, 
mutta keskitymme tässä vain juuri näihin au-
tiomaavaelluksen tapahtumiin, joihin Paavali 
viittaa. 
 Aloitamme Israelin kansan lähdöstä Egyp-
tistä. Israelilaiset olivat asuneet Egyptissä 400 
vuotta ja todistaneet siellä oikeasta Jumalas-
ta, mutta siitä huolimatta egyptiläiset palve-
livat epäjumalia ja sortivat Jumalan valittua 
kansaa. Kun Mooses ensi kerran vaati faraota 
päästämään Israelin kansa palvelemaan Juma-
laa autiomaassa, Jumala kehotti Moosesta vä-
littämään hänelle Herran sanan. 2. Moos. 4:22, 
23 ”Silloin sinun pitää sanoa faraolle: Näin sa
noo Herra: ’Israel on minun esikoispoikani. Minä 
käsken sinua päästämään poikani minua palve
lemaan. Jos kieltäydyt päästämästä häntä, minä 
surmaan sinun esikoispoikasi.’ 
 Vain muutamat egyptiläiset uskoivat Is-
raelin Jumalaan ja säästyivät niiltä vitsauksil-
ta, joita Mooses teki Herran ohjeiden mukaan 
ja seurasivat Israelin kansaa autiomaavaelluk-
selle. Israelilaiset ottivat Herran sanan iloiten 
ja rukoillen vastaan. He tekivät huolellises-
ti kaikki valmistelut lähtöä varten Herran oh-
jeiden mukaan. Farao ja kansa kuitenkin yritti 
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estää Israelilaisten lähtöä ja niin Jumala joutui 
 viimein toteuttamaan lupaamansa uhkauksen. 
2. Moos. 12:12, 13 ja 29 ”Sinä yönä minä kuljen 
läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoi
sen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, 
annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin juma
lia. Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa 
te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohit
senne.  Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä 
vitsaus satu teihin. – – Puolenyön aikaan Her
ra surmasi Egyptissä jokaisen esikoisen, valtais
tuimella istuvan faraon esikoisesta vankiluolassa 
istuvan vangin esikoiseen, sekä kaikki karjan esi
koiset.” 
 Näin Israelin kansa pääsi vihdoin lähte-
mään Egyptistä. Heidän mukanaan lähti myös 
paljon sekakansaa, joiden joukossa oli, ei aino-
astaan Israelin Jumalaan uskovia, vaan myös 
paljon vitsauksia pakoon lähtijöitä. Nämä jäl-
kimmäiset olivatkin sitten Israelilaisille jatku-
vana haittana. Farao ei kuitenkaan muuttanut 
sydäntään, vaan tuli katumapäälle kuullessaan 
Israelilaisten lähteneen Punaista merta koh-
den. Hän kokosi mahtavan sotajoukon ja lähti 
ajamaan takaa israelilaisia. Jumala auttoi omaa 
kansaansa ja pelasti heidät avaamalla tien Pu-
naisen meren yli ja sulkemalla sen egyptiläisil-
tä, jotka sitten jäivät aaltojen uhriksi ja kuoli-
vat. 2. Moos. 14:18, 27, 28 ”Kun minun suuruu
teni näkyy siinä, mitä faraolle, hänen sotavau
nuilleen ja niiden ajajille tapahtuu, silloin egyp
tiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra.” – –
Mooses ojensi kätensä merta kohti, ja aamunkoit
teessa meri palasi entiselle paikalleen. Se tuli pa
kenevia egyptiläisiä vastaan, ja Herra pyyhkäisi 
heidät meren aaltojen sekaan. Vedet palasivat ja 
peittivät vaunut ajajineen, faraon koko sotajou
kon, joka oli seurannut israelilaisia mereen, eikä 
heistä jäänyt henkiin ainoatakaan.”
 Miksi egyptiläisiä rangaistiin näin julmas-
ti. Se oli tietysti Jumalan suunnitelma vapaut-
taa Israelin kansa. Mutta siihen oli syynä myös 
Faraon ja Egyptin kansan epäjumalanpalve-
lus ja Jumalan kansan sortaminen, koska heille 

oli annettu niin selvät todistukset oikeasta Ju-
malasta. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että 
nykyaikanakin epäjumalanpalvelus on yhtenä 
syynä monien pakanakansojen huonoihin olo-
suhteisiin, alhaiseen sivistystasoon ja luonnon-
mullistuksiin.
 Kun Israelin kansa sitten lähti autiomaahan, 
Herra koetteli heidän uskoaan ja kuuliaisuut-
taan. He joutuivat autiomaan armoille ja veden 
puutteeseen ja näin menettivät uskonsa Juma-
lan huolenpitoon ja alkoivat napista Moosesta 
vastaan. Herra antoi heille tämän johdosta lu-
pauksen heidän tulevia päiviään varten koetel-
lakseen heidän uskoaan. 2. Moos. 15:26 ”Herra 
sanoi: ”Jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, 
ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos 
muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia mi
nun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi 
mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egypti
läisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi.”
 Kun Mooses oli ollut 40 päivää Siinain vuo-
rella saadessaan Jumalalta kymmenen käskyn 
lain, Jumala kehotti häntä palaamaan nähdäk-
seen kansan luopumuksen. Kansa oli taas me-
nettänyt luottamuksen Jumalan huolenpitoon 
ja he olivat valmistaneet itselleen uuden juma-
lan, kultaisen sonnin, jota he palvoivat riemui-
ten. Tämä oli järkyttävä kokemus Mooseksel-
le, että näinkö pian kansa oli kaiken kokeman-
sa jälkeen valmis luopumaan oikean Jumalan 
palvonnasta, vaikka Jumala oli vähän aikaisem-
min teroittanut heidän mieleensä kuuliaisuu-
den käskyt Egyptin vitsausten rangaistuksen 
uhalla. 2. Moos. 32:26–28 ”Mooses asettui lei
rin portille seisomaan ja sanoi: ”Kaikki, jotka ovat 
Herran puolella, tulkoot tänne.” Hänen luokseen 
kokoontuivat kaikki Leevin heimoon kuuluvat. 
Hän sanoi heille: ”Näin sanoo Herra, Israelin Ju
mala: sitokaa miekka vyöllenne, kulkekaa edes
takaisin leirin halki portilta portille ja tappakaa 
jokainen, jonka kohtaatte, olkoonpa vaikka oma 
veli, ystävä tai sukulainen.”Leevin heimon mie
het tekivät Mooseksen käskyn mukaisesti, ja kan
sasta sai sinä päivänä surmansa noin kolmetu
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hatta miestä.” Jumala joutui näin rankaisemaan 
omaa kansaansa epäjumalan palveluksesta ko-
valla kädellä. Synti oli rangaistava heti, jotta 
se ei olisi jäänyt kytemään. Vähemmän syylli-
set joutuivat kärsimään saman kohtalon, mut-
ta näin oli tapahduttava monien pelastukseksi. 
Kuten todetaan, epäjumalanpalvelus on vakava 
synti sekä Jumalan kansan että pakanakansojen 
keskuudessa ja näin se on myös nykyaikana.
 Aaron, Mooseksen veli, ja hänen poikan-
sa Nadab ja Abihu oli pyhitetty korkeaan pa-
pin virkaan hoitamaan pyhäkön tehtäviä. Pojat 
kuitenkin syyllistyivät huolimattomasti hoita-
maan pyhäkön tehtäviä väkijuomien käytön ta-
kia. Jumala oli sanassaan kieltänyt väkijuo mien 
käytön varsinkin pyhäkön tehtävissä. Synti oli 
niin vakava, että Jumala tuomitsi heidät kuo-
lemaan. 4. Moos. 3:3, 4 ”Nämä olivat Aaro
nin pojat; heidät oli voideltu ja vihitty papinvir
kaan.  Mutta Herra oli antanut Nadabin ja Abi
hun kuolla, koska he Siinain autiomaassa toivat 
väärin tehtyä tulta Herran eteen.” Väkijuomien 
käyttö on johtanut kautta historian vakaviin 
onnettomuuksiin ja hirmutekoihin. Omatunto 
paatuu ja sekä hengellinen ja aineellinen elämä 
kärsii. Ei pystytä enää erottamaan hyvän ja pa-
han välistä eroa, joka johtaa vähitellen yhä sy-
vemmälle ja syvemmälle pimeyden tekoihin.  
 Israelilaisten joukossa oli paljon sekakan-
saa, joka kyllästyi alituisen mannaan ja alkoivat 
kaivata lihaa syötäväkseen. Myös israelilaisissa 
heräsi heidän napinansa takia lihan himo. He 
alkoivat ahdistaa itkien Moosesta antamaan 
heille lihaa. Mooses kääntyi Herran puoleen 
ja Herra lupasi heille vihoissaan lihaa yli tar-
peen, niin että monet kuolivat ylensyömiseen. 
4. Moos. 11:33, 34 ”Mutta israelilaiset eivät ol
leet ehtineet syödä kaikkea ja pureksivat vielä li
haa, kun Herra vihastui heihin ja rankaisi hei
tä ankarasti, niin että monet kuolivat. Paikka sai 
nimen KibrotTaava, sillä sinne haudattiin ne, 
jotka olivat antautuneet hillittömyyden valtaan.”  
Ylensyönti ja mässäily ovat nykyään vakava 
ongelma varsinkin länsimaissa ja huvittelukes-

kuksissa. Monet menevät siitä syystä ennenai-
kaiseen hautaan. Pöydät notkuvat puhtaiden ja 
epäpuhtaiden lihapatojen painosta.
 Lähdettyään Siinain vuorelta kansa leiriy-
tyi Kaadekseen, joka oli luvatun maan lähel-
lä. Siksi Mooses lähetti 12 vakoojaa tutkimaan 
seutua. Seutu olikin hedelmällistä ja kansa in-
nostui lähtemään valloittamaan sitä. Vakoo-
jat alkoivat kuitenkin kertoa pelottavasta kan-
sasta, jota olisi mahdoton valloittaa. He eivät 
luottaneet Jumalaan vaan ihmisvoimaan ja sai-
vat näin kansan puolelleen ja pelkäämään. Ai-
noastaan kaksi vakoojaa luotti Jumalaan, Joo-
sua ja Kaleb. Tämä vakoojien epäusko ei miel-
lyttänyt Herraa ja he saivatkin surmansa ja Is-
raelin kansa joutui 40 vuodeksi autiomaan ar-
moille. Vain heidän jälkeläisensä pääsivät luvat-
tuun maahan. Luen 4. Moos. 14:36–38 ”Mutta 
ne miehet, jotka Mooses oli lähettänyt tutkimaan 
Kanaaninmaata, kuolivat Herran lyöminä, koska 
he olivat yllyttäneet kansan kapinoimaan Moo
sesta vastaan puhumalla pahaa Herran lupaa
masta maasta. Niistä miehistä, jotka olivat käy
neet tiedusteluretkellä, jäivät eloon vain Joosua, 
Nunin poika, ja Kaleb, Jefunnen poika.”  Kansan 
syntinä oli epäusko. He epäilivät Jumalan sa-
naa. Epäusko Jumalan sanaan on myös nyky-
ajan ongelma.
 Vallanhimo oli jo taivaassa paholaisen synti, 
joka johti hänet kapinaan ja taivaasta ulosheit-
tämiseen. Tämä sama vallanhimo syttyi myös 
autiomaavaelluksen aikana. Mooseksen serk-
ku Korah nousi kapinaan Moosesta vastaan ja 
sai mukaansa 250 arvokasta kansan päämies-
tä. Tämä ei ollut Herralle mieleen ja moni is-
raelilainen sai surmansa kapinan seurauksena. 
4. Moos. 16:23, 24, 31–35 Silloin Herra sanoi 
Moosekselle:  ”Sano kansalle näin: Menkää pois 
Korahin, Datanin ja Abiramin majojen lähetty
viltä.” – – Tuskin hän oli saanut tämän sanotuk
si, kun maa repesi heidän allaan, avasi kitansa ja 
nieli heidät kaikki telttoineen päivineen, samoin 
Korahin, hänen väkensä ja omaisuutensa. Näin 
he vaipuivat kaikkineen elävältä tuonelaan; maa 
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sulkeutui heidän jälkeensä, ja he katosivat Israelin 
kansan keskeltä. Heidän ympärillään seisseet is
raelilaiset pakenivat kuullessaan heidän hätähuu
tonsa, koska pelkäsivät maan nielevän heidätkin. 
Herran luota lähti tuli, ja se poltti kaikki ne kak
sisataaviisikymmentä miestä, jotka olivat tulleet 
uhraamaan suitsuketta.” Nämä samat paheet 
ovat vallalla nykyäänkin. Ylpeys, kunnianhi-
mo ja kateus johtavat vallanhimoon jopa kris-
tittyjenkin keskuudessa. Sen seurauksena syy-
tellään toisia, panetellaan ja esitetään valheita 
itsekorostuksen kustannuksella. Lopulta usko-
taan, että tämä kaikki todeksi.     
 Horin vuorelta lähtönsä jälkeen israelilaiset 
joutuivat taisteluun Aradin kuningasta vastaan 
ja saavuttivat helpon voiton. Tämän seuraukse-
na he alkoivat luottaa itseensä eikä Jumalaan. 
He olivat katkeria siitä, etteivät olleet päässeet 
vielä luvattuun maahan vaan jatkoivat matkaa 
etelään kiertääkseen Edomin maan. He alkoi-
vat jälleen napista kuivassa autiomaassa ruu-
an ja veden puutteesta. Silloin Herra rankai-
si heitä jälleen. 4. Moos. 21:6–9 ”Silloin Her
ra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja 
niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. 
Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: ”Me teimme 
synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. 
Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet 
pois meitä ahdistamasta.” Mooses rukoili kansan 
puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: ”Tee käär
meen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen 
pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.” 
Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tan
gon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat pur
reet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. 
Monet kuolivat jälleen epäuskonsa vuoksi. Ju-
mala halusi tämän vaskikäärmeen kautta opet-
taa heille, että ainoastaan tottelemalla Herraa, 
he jäisivät eloon ja pääsisivät luvattuun maa-
han. Herra on meidän ainoa turvamme lopun 
aikana, eivätkä mitkään inhimilliset keinot.
 Moabin kuningas Balak sai tietää israelilais-
ten valloituksista ja hän turvautui peloissaan 
Bileamiin, jolla hän uskoi olevan yliluonnolli-

sia voimia. Kun Moabin kuningas ei onnistu-
nut Bileamin kautta kiroamaan Israelin kan-
saa, hän keksi uuden juonen Israelin tuhoami-
seksi. Hän houkutteli Bileamin ehdotukses-
ta israelilaiset pakanallisiin juhliinsa. 4. Moos. 
25:1–9 ”Kun israelilaiset olivat asettuneet Sitti
miin, Israelin miehet luopuivat Herrasta ja alkoi
vat elää moabilaisnaisten kanssa. Naiset kutsui
vat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin, ja miehet 
söivät uhrilihaa ja kumarsivat heidän jumaliaan. 
Näin israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal
Peoria, ja siksi Herra vihastui heihin. Herra sanoi 
Moosekselle: ”Kokoa kaikki kansan johtomiehet ja 
teloita heidät julkisesti minun edessäni, että heh
kuva vihani kääntyisi pois Israelista.” Mooses sa
noi Israelin tuomareille: ”Surmatkaa heimolaisis
tanne kaikki, jotka ovat antautuneet BaalPeorin 
palvojiksi.” Itkiessään pyhäkköteltan ovella israe
lilaiset, Mooses ja koko kansa, saivat nähdä, kuin
ka muuan mies palasi heimonsa pariin midiani
lainen nainen mukanaan. Pinehas, joka oli pappi 
Aaronin pojan Eleasarin poika, astui silloin esiin 
väkijoukosta. Hän otti käteensä keihään,  meni 
miehen jäljessä teltan perälle ja lävisti keihääl
lä molemmat, israelilaisen miehen ja midianilai
sen naisen, nauliten heidät siihen paikkaan. Sil
loin israelilaisia ahdistanut vitsaus lakkasi, mutta 
heitä oli jo kuollut kaksikymmentäneljätuhatta.” 
Heidän syntinsä oli epäjumalanpalvelus ja si-
veettömyys. Varsinkin siveettömyys on vallit-
seva synti köyhissä maissa, jonne monet län-
simaiden asukkaat menevät tyydyttämään hi-
monsa. Siveettömyyden seurauksena ovat syn-
tyneet monet sukupuolitaudit ja erityisesti aids 
viime aikoina.
 Jerikon menestyksellisen valloituksen jäl-
keen israelilaiset lähtivät taisteluun pientä Ain 
kaupunkia vastaan ja kokivat kirvelevän tap-
pion. Kun etsittiin syytä tähän käsittämättö-
mään tappioon, Jumala vastasi heille ja kertoi, 
että tappio johtui Aakanin synnistä, sillä hän 
oli ahneuden himossaan kätkenyt maahan tel-
tassaan hopeata ja kultaa. Jumalan rangaistus 
kohdistui israelilaisten lisäksi Aakaniin ja hä-
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nen koko omaisuuteensa ja perheeseensä. Joo-
sua 7:25, 26 ”Joosua sanoi: ”Miksi syöksit mei
dät onnettomuuteen? Tänä päivänä Herra syök
see sinut onnettomuuteen.” Israelilaiset kivittivät 
kuoliaaksi Akanin ja hänen omaisensa ja poltti
vat heidän ruumiinsa. Sitten he kokosivat paikal
le suuren kiviröykkiön, joka on vieläkin olemas
sa. Näin Herran viha lauhtui. Tämän tapauksen 
vuoksi paikkaa kutsutaan vielä nytkin Akorin
laaksoksi.”  Aakanin syntinä oli rahan himo ja 
varkaus ja ne ovat nykyaikanakin rikollisuuden 
perustekijät.   
 Näiden Paavalien mainitsemien esikuvien 
lisäksi Israelin kansa joutui kärsimään tottele-
mattomuutensa takia monesti koko historiansa 
ajan. Kaiken tämän lisäksi tulee mieleeni vie-
lä erityisesti vedenpaisumus sekä Sodoman ja 
Gomoran tuho. Katsomme ensiksi vedenpai-
sumusta. Ennen vedenpaisumusta maa oli vielä 
paljon hedelmällisempi ja kauniimpi kuin sen 
jälkeen. Ihmiset elivät pitkään ja heidän elin-
voimansa ja -toimintansa olivat vireät. Ihmis-
ten pahuus oli kuitenkin Kainin synnin seu-
rauksena suuri Jumalan suomista siunauksista 
huolimatta. Langettiin kaikkiin mahdollisiin 
synteihin. Pahuus oli niin avointa ja häikäile-
mätöntä, että Jumala katui ihmisten luomis-
ta ja päätti tuhota ihmiset. Nooa varoitti ve-
denpaisumuksesta 120 vuottaa turhaan. Ihmi-
set eivät uskoneet luonnonlakien radikaaliseen 
muutokseen. Kun vedenpaisumus sitten alkoi, 
taivaalla ja maassa olevat vedet peittivät maan 
hirvittävällä voimalla, josta ei kukaan voinut 
pelastua. Ainoastaan hurskas Nooa ja hänen 
perheensä pelastui turvautumalla Jumalaan. 
Jeesus vertasi juuri vedenpaisumusta kaikkine 
paheineen ja tapahtumineen takaisintuloonsa. 
 Sodoman ja Gomorran tuho on vastaavasti 
myös vertauskuva Jeesuksen toisesta tulemuk-
sesta, jolloin jumalattomat ihmiset tuhotaan 
tulella. Sodoma ja Gomorra olivat sijaintin-
sa vuoksi hedelmälliset ja kauniit aivan kuten 
maa ennen vedenpaisumusta. Vastaavasti pa-
huus oli kaikkein suurinta. Profeetta Hesekiel 

sanoo Hes.16:49–50 ”Sinun sisaresi Sodoman 
synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen 
yltäkylläistä ja huoletonta elämää, mutta kurjalle 
ja köyhälle hän ei avannut kättään. He kävivät 
yhä julkeammiksi ja ryhtyivät minua uhmaten 
yhä uusiin iljettävyyksiin, ja silloin minä pyyh
käisin heidät pois, kuten olet nähnyt” Elämä ja 
yltäkylläisyys johtavat vähitellen myös nyky-
yhteiskunnassa kaikenlaisiin pahuuden tekoi-
hin ja ennen kaikkea Jumalan unohtamiseen.
 Me elämme Raamatun profetioiden mu-
kaan nykyään hyvin lähellä Jeesuksen toista tu-
lemusta. Paavali kirjoittaa 2. Tim. 3:1–5 ”Sinun 
on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat 
vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain it
seään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, 
he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelematto
mia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rak
kaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väki
valtaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, pe
tollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He ra
kastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he 
ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon 
voiman.”Eikö tämä pidä täysin paikkansa? Se 
on kuin suoraan sanomalehtien kirjoituksista. 
 Jeesus varoitti tulemuksensa merkeistä pu-
huessaan myös luonnonmullistuksista ja on-
nettomuuksista juuri ennen takaisintuloaan. 
Matt. 24:7, 8 ”Kansa nousee kansaa vastaan ja 
valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella 
on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki 
tämä on vasta synnytystuskien alkua.” Pari vuot-
ta sitten tapahtui tämä hirvittävä terroriteko 
New Yorkissa. Nyt sitten tämä hirvittävä ka-
tastrofi Aasiassa, josta piispa Huovinen mai-
nitsi haastattelussa, ettei hän pysty selittämään 
sitä. Usko Jumalaan vaan tuntuu häipyvän. No 
ehkä hän ei uskaltanut sanoa todellista mieli-
pidettään, josta useimmat uskovaiset ovat yhtä 
mieltä siitä, että ne ovat merkkejä Jeesuksen 
toisesta tulemisesta ja ihmisten pahuudesta. 
 Jeesuksen mainitsemista maailman lopun 
merkeistä on mielenkiintoinen kohta Luuk. 
21:25, 26 ”Auringossa, kuussa ja tähdissä nä
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kyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja 
maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoi
von vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odotta
essaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sil
lä taivaiden voimat järkkyvät.” Nämä taivaan 
merkit olemme jo nähneet pari sataa vuotta 
sitten, mutta kirjaimelliset meren aaltojen pau-
haamiset vasta nyt Aasian katastrofissa oikein 
voimallisesti. Onpa vielä katastrofin jälkeen 
täällä pohjoismaissakin koettu suuria myrsky- 
ja vesivahinkoja. Herää kysymys, mitä vielä on 
edessä? 
 Voimmeko sitten nähdä syitä siihen, että 
Jumala salli tämän suuren tsunamin tapahtu-
van? Israelin kansan autiomaavaelluksen ai-
kana tapahtuneista synneistä, joihin Jumala 
puuttui ankaralla kädellä, voimme koota seu-
raavanlaisen luettelon: epäjumalanpalvelus, Ju-
malan kansan sortaminen, uskon ja kuuliaisuu-
den puute, juoppous, ylensyönti, ylpeys, kun-
nianhimo, kateus ja vallanhimo, luottamus it-
seen, siveettömyys, rahanhimo ja rikollisuus. 
Nämä ovat syntejä, joita esiintyy kaikkien kan-
sojen joukossa. En tunne näiden maanjäristys-
alueella olevien kansojen elämää. Ainakin siel-
lä on paljon epäjumalan palvelusta. Esim. 95 % 
thaimaalaisista on buddhalaisia. Länsimaalais-
ten keskuudessa siellä vallitsee suuressa määrin 
maailmallista juhlintaa, ylensyöntiä ja siveettö-
myyttä. Juuri Thaimaa on tunnettu mm. seksi-
palveluistaan, joissa käytetään paljon alaikäisiä 
tyttöjä. 
 On merkille pantavaa, että tämä maanjäris-
tys tapahtui veden alla, jolloin sen tuhoava vai-
kutus ulottui laajimmalle. Se tapahtui paikas-
sa, jossa sen tuhoava vaikutus ulottui moniin 
maihin. Järistyksen voimakkuus oli ennen ko-
kemattoman suuri, eikä osattu odottaa sellais-
ta vesimassojen liikehdintää. Se tapahtui aika-
na, jolloin siellä oli paljon länsimaalaisia joulua 
viettämässä ja näin sen vaikutus tuli huomioi-
duksi monissa maissa. Miksi katastrofi tapah-
tui juuri jouluna, Kristuksen syntymäjuhlan 
aikana. Herää kysymys, että vietettiinkö siellä 

joulua sen todellisessa merkityksessä vai juhlit-
tiinko siellä muuten vain pakanalliseen malliin. 
Näiden yhteensattumien vuoksi tuntuu todel-
la siltä, että katastrofi oli Jumalan sallima ja se 
tapahtui loppujen lopuksi kaikkien ihmisten 
parhaaksi sekä kuolleitten, pelastuneiden että 
muiden ihmisten, jotta he etsisivät Jumalaa. Ju-
mala on rakkaus ja hän huolehtii jokaisesta ih-
misestä hänen parhaakseen, tapahtui hänelle 
sitten mitä tahansa.     
 Olivatko sitten kaikki tässä tsunamissa sur-
mansa saaneet täyttäneet syntiensä mitan? 
Vastaan samalla tavalla kuin Jeesus, kun hänel-
tä kysyttiin Pilatuksen surmauttamista galilea-
laisista ja Siloan tornin sortumisessa surmansa 
saaneiden ihmisten syntisyyttä. Luuk. 13:2–5 
Jeesus sanoi siihen: ”Luuletteko, että he olivat suu
rempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, 
koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan  
samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellet
te käänny. Entä ne kahdeksantoista, jotka saivat 
surmansa, kun Siloan torni sortui heidän pääl
leen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet jo
honkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? 
Eivät suinkaan  yhtä lailla te kaikki olette tuhon 
omia, ellette käänny.” Ymmärrän, että tämä ka-
tastrofi oli vakava varoitus Jumalalta herättä-
mään ihmisiä parannukseen. Uskon, että tämä 
katastrofi oli meille uskoville selvä merkki Jee-
suksen takaisintulosta. Uskon, että Jeesuksen 
takaisintulo on todella lähellä, lähempänä kuin 
kukaan meistä uskoisikaan. Meitä se ei yllätä, 
mutta maailma tulee kokemaan sellaisen yllä-
tyksen, että se ei ehdi valmistautua siihen ajois-
sa. Siksi Jumalan valtakunta on otettava ajoissa 
vastaan ja tuntuu siltä, että nyt alkaa olla vii-
meiset hetket tehdä ratkaisu Jumalan puoleen. 
 Miten tämä katastrofi tulee vaikuttamaan 
ihmisiin. Ilmestyskirja vastaa Ilm. 9:20, 21 
”Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vit
sauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta 
kättensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä 
ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta 
tekemiään jumalankuvia, jotka eivät voi nähdä, 
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eivät kuulla eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, 
he eivät luopuneet murhatöistään eivätkä taiois
taan, eivät siveettömästä elämästä eivätkä varas
tamisesta.” Ymmärrän, että ihmiskunta ei ota 
vastaan Jumalan varoitusta, vaan jatkaa entistä 
elämäänsä. Tietysti on joukossa Jumalan omia, 
jotka etsivät Herraa ja pelastusta. Päinvastoin 
ihmiset liittyvät yhteen auttamaan ja jälleenra-
kentamaan katastrofialueita. He suunnittelevat 
ja rakentavat varoituslaitteita varoittamaan ve-
denalaisista maanjäristyksestä. Tulee tapahtu-
maan samoin kuin vedenpaisumuksen jälkeen, 
jolloin ihmiset rakensivat Baabelin tornin tur-
vaksensa uutta vedenpaisumusta vastaan. He 
turvautuvat omiin tekoihin eikä Jumalaan.
 Pitäisikö meidän olla murheellisia tästä 
tsunamista? Se on ristiriitainen kysymys, toi-
saalta pitää ja toisaalta ei pidä. Lähimmäisen 
rakkaus vaatii rakastamaan kaikkia ihmisiä ja 
auttamaan heitä vaikeuksissa. Toisaalta meidän 
tulee iloita Jeesuksen takaisintulosta, joka pois-
taa lopullisesti kaiken pahuuden ja kärsimyk-
sen maailmasta. Tästä Jeesus erityisesti rohkai-
si meitä puhuessaan maailmanlopun merkeis-
tä. Luuk. 21:9–11, 28 ”Ja kun kuulette sodista ja 
levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy 
ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin.” Ja 
hän jatkoi: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja val
takunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on 
suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotau
teja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaal
la näkyy suuria ennusmerkkejä. – – Kun nuo ta
pahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne 
pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” 
    Kerron erään internetissä olleen kertomuk-
sen, kuten olen sen kuullut. Eräs Laosissa asu-
va buddhalainen nainen sairasti syöpää. Hä-
nelle ilmestyi vuonna 2000 enkeli, joka kehot-
ti häntä menemään Amerikkaan adventistien 
terveysparantolaan. Ennen matkaa hän kui-
tenkin parantui syövästään, mutta lähti myö-
hemmin Amerikkaan, kun sai kootuksi suku-
laisiltaan tarvittavat matkarahat. Siellä hänes-

tä sitten tuli adventisti. Tämä sama enkeli oli 
kertonut, että seuraavana vuonna tulee Ame-
rikassa tapahtumaan suuri onnettomuus ja 
sitä ennen näkyy kuussa kolme punaista vii-
vaa. Vuonna 2001 sitten tapahtui tämä hirvit-
tävä terroriteko New Yorkissa, joten siltä osin 
ennustus toteutui. Edelleen enkeli oli kertonut 
naiselle, että vuonna 2005 tulee Amerikassa ta-
pahtumaan taas hirveä onnettomuus, jolla on 
vaikutusta koko maailmaan ja jonka seurauk-
sena tullaan toimeenpanemaan pedon merkki. 
Kuten sanoin, tämä kertomus on kuulopuhet-
ta, joten sen yksityiskohdat ovat mahdollisesti 
muuttuneet. Aika tulee sitten näyttämään, to-
teutuuko tämä ennustus tänä vuonna tai mah-
dollisesti myöhemmin. 
 Raamatun mukaan onnettomuudet tulevat 
lisääntymään ennen Jeesuksen tuloa nopeassa 
tahdissa, jonka seurauksena Amerikan protes-
tantit tulevat etsimään syitä onnettomuuksiin. 
Näinhän on kerrottu profetian hengen kirjoi-
tuksissa. Näin saa sitten alkunsa kauan odotet-
tu sunnuntailaki, joka johtaa nopeasti Jumalan 
kansan vainoihin ja Jeesuksen takaisintuloon.
 On merkille pantavaa, että myös Ellen 
White ennusti jo sata vuotta sitten, että New 
Yorkissa tulee tapahtumaan hirvittävä onnet-
tomuus. Tämä onnettomuus toteutui ennus-
tuksen mukaisin sanoin juuri vuonna 2001 
siellä tapahtuneessa terroriteossa. Tämä ennus-
tushan löytyy kirjasta Todistusaarteita 2, sivu 
273, josta voitte siihen tutustua.
 Tiedemiehet ovat myös jo pitkään varoitel-
leet, että suuri maanjäristys olisi odotettavis-
sa myös Amerikan länsirannikolla, jossa sijait-
sevat suurien mannerlaattojen risteyskohdat. 
Tällaisen näyn hirvittävästä maanjäristyksestä 
on Ellen White myös nähnyt tapahtuvan juuri 
Kaliforniassa. Siitä on kerrottu kirjassa Todis-
tusaarteita 3, sivu 320. 
 Nämä esittämäni ajatukset olivat Raama-
tun pohjalta vain omia mielipiteitäni katastro-
fista ja sen syistä. 
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Rukoilemme
Tule Herra pian takaisin, jotta tämä kaikki pahuus saisi loppunsa, myös kaikki onnettomuu-
det ja luonnonmullistukset. Kiitos Herra siitä, että kaikki mitä tapahtuu, on kuitenkin ihmis-
kunnan parhaaksi. Siunaa koko maailmaa kaikkien parhaaksi, tapahtui se sitten millä tavalla 
tahansa. Uskomme siihen, että sinä toteutat pelastussuunnitelmasi parhaalla mahdollisella ta-
valla. Jätämme itsemme ja koko maailman sinun johtoosi ja toteutukseen. Jeesuksen nimessä. 
Aamen.
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24. Kuoleman salaisuus

Ihmiset ovat kautta historian olleet kiinnos-
tuneet kuolemanjälkeisestä tilasta. Siitä to-
distavat monet arkeologiset löydöt. Erilaiset 

uskonnot kertovat omat mielipiteensä. Tiede 
yrittää keksiä erilaisia mahdollisuuksia elämän 
jatkumiseksi. Jopa monet ovat jäädyttäneet 
ruumiinsa uskoen, että tiede pystyisi joskus pa-
lauttamaan ruumiin eläväksi. Kuoleman jälkei-
nen tila on yhä edelleen mysteerio useimmille 
ihmisille ja jopa Raamattuun uskoville ihmi-
sille. Erilaiset henki-ilmiöt sekoittavat heidän 
mieltään. Raamattu antaa mielestäni parhaim-
man, lohdullisimman ja varmimman tiedon 
kuolemasta ja sen jälkeisestä olotilasta.
 Kun ensimmäinen ihmispari, Adam ja 
Eeva, luotiin, he olivat kuolemattomia ihmi-
siä vain sillä ehdolla, että he olisivat kuuliai-
sia Jumalalle. He kuitenkin lankesivat syntiin 
saatanan pettämänä ja näin tulivat kuoleman 
omaksi. Jumala kuitenkin rakasti heitä luomi-
naan lapsina, että hän suostui itse kuolemaan 
heidän puolestaan ja näin palauttamaan heil-
le iankaikkisen elämän. Joh.3:16. ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ain 
oan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elä
män.” Siksi Jeesus sanoo Ilmestyskirjassa: Ilm. 
1:18.”Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja vii
meinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt 
minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuo
leman ja tuonelan avaimet” 

Jeesuksen opetus kuolemasta
Jeesus oli eläessään maan päällä myös hyvin 
suruissaan menettäessään läheisen ystävänsä 
kuoleman kautta. Ennen kaikkea hän suri elos-
sa olevien ystäviensä puolesta, vaikka hän tie-
si tapaavansa Lasaruksen taivaassa. Hän ha-

lusi kuitenkin lohduttaa Lasaruksen omaisia 
kertomalla, että kuolema on unta, josta herä-
tään. Hän sanoi Lasaruksesta, joka oli maan-
nut kuolleena haudassa neljä päivää, ja jonka 
ruumis jo haisi. Joh.11:11 ”Ystävämme Lasarus 
nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet.” 
Kun Jeesus tulee takaisin, hän herättää uskossa 
kuolleet. Tämä aika, jonka he ovat olleet hau-
dassa, on kuin syvä uni. Kuollut ihminen ei tie-
dä tuosta ajasta mitään. Hänen seuraava totea-
muksensa on nähdä Jeesuksen takaisintulo. Eli 
kuolema on kuin silmänräpäys ihmisen elämäs-
sä. Näinhän tapahtuu syvässä unessakin, vaikka 
siihen on kulunut monta tuntia. Emmehän me 
tiedä ennen syntymääkään olevasta ajasta mi-
tään, vaikka siihen on kulunut ikuisia aikoja. 
Tällainen kuoleman uni on mitä lohduttavin ja 
järkevin suunnitelma ihmisen parhaaksi.
 Kuoleman ja ylösnousemuksen välinen 
tila on täysin tiedoton tila. Siitä kertovat mo-
net raamatunkohdat. Ps. 6:6 ”Kuoltuaan ei ku
kaan sinua ylistä, ei kukaan kiitä sinua tuone
lassa.” Tuonelaan mennyt ei tule takaisin. Job 
7:10 ”Hän ei kotiinsa palaa, eikä hänen asuinsi
jansa häntä enää tunne.” Jes. 38:1, 19.”Ei tuone
la sinua kiitä eikä kuolema sinua ylistä! Ne, jotka 
syvyyteen joutuvat, eivät voi turvautua uskolli
suuteesi. Elävät, elävät sinua ylistävät, niin kuin 
minä tänään ylistän”. Ps. 115:17 Eivät kuolleet 
ylistä Herraa, ei yksikään, joka on hiljaisuuteen 
laskeutunut.” Saarn. 9:5,6 ”Elävät tietävät sen, 
että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tie
dä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana, 
ja heidän muistonsa on unohdettu. Heidän rak
kautensa ja vihansa ja kiihkonsa on mennyt, eikä 
heillä enää koskaan ole osaa missään, mikä tapah
tuu auringon alla.” 
 Katsotaan nyt tarkemmin, mitä Raamattu 
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kertoo kuolemasta ja siitä heräämisestä. Kun 
Jumala loi ihmisen, se tapahtui seuraavasti.      
1. Moos. 2:7 ”Ja Herra Jumala muovasi maan 
tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa 
elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä 
olento.” Ihminen on siis maan tomun eli aineen 
ja elämän hengen yhdistelmä. Hän muodostuu 
kahdesta elementistä. Kumpikaan elementti 
yksinään ei ole elävä olento eli ihminen. Tätä 
tapahtumaa voisi verrata esim. hehkulamp-
puun. Hehkulamppu itsessään ei täytä sille 
asetettua tarkoitusta. Kun siihen johdetaan 
sähkövirta, niin vasta silloin siitä tulee valaise-
va lamppu. Näin on myös ihmisen kanssa. Hän 
tarvitsee ruumiin ja Jumalan hengen, jolloin 
hänestä vasta tulee elävä ja toimiva ihminen. 
 Mitä sitten tapahtuu ihmisen kuollessa. Tä-
hän löydämme hyvän vastauksen Saarnaajan 
kirjasta. Saarn. 12:7 ”Tomu palaa maahan, jos
ta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on 
sen antanut. ”Eli tapahtuu sama asia kuin ih-
misen luomisessa, nyt vain päinvastaisessa jär-
jestyksessä. Katsotaanpa vielä hehkulamppua. 
Kun siitä sammutetaan virta, niin valo sam-
muu. Samoin kuin ihminen kuolee, Jumalan 
henki  eroaa ruumiista ja jäljelle jää vain elo-
ton ruumis. Henki, joka palaa Jumalan tykö, 
ei ole itsessään elävä. Ihminen yksinkertaises-
ti lakkaa olemasta. Jumalalla on kuitenkin tie-
dossa omissa tietokoneissaan aivan sama ih-
minen kaikkine yksityiskohteineen eli Jumala 
luo saman ihmisen uudelleen. Hän saa uuden 
täydellisen synneistä vapaan ruumiin. Loppu-
jen lopuksi ihminen palautetaan siihen alkupe-
räiseen olotilaan, johon hän oli tarkoitettu eli 
Adamin ja Eevan kaltaiseksi. Ihminen ei siis 
ole pelkästään henki vaan ruumiillinen olento.
 Kuoleman kysymystä valaisee hyvin Pieta-
rin todistus Daavidista. Ap.t. 2:29, 34 ”Veljeni, 
kantaisästämme Daavidista voi varmasti sanoa, 
että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen 
hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissäm
me. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän 
sanoo: – Herra sanoi minun herralleni: Istu oi

kealle puolelleni.” Daavid ei siis ole mennyt tai-
vaaseen, vaan hän on haudassa odottamassa 
ylösnousemusta. Kun Jeesus sitten saapuu, hän 
herättää Daavidin ja vie hänet taivaaseen. Tästä 
kertoo heprealaiskirje Hepr. 11:32, 39, 40 ”Mi
täpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, 
jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista ja 
Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. 
  Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteel
la annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, 
mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla 
oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa, 
eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen il
man meitä.” 

Epäselvät raamatunkohdat         
kuolemasta

Mutta joku nyt kysyy, että onhan Raamatussa 
kohtia, jotka kertovat päinvastoin. Esim. Ryö-
väri ristillä, Aabraham ja Lasarus sekä Kris-
tuksen saarna tuonelassa oleville hengille. Jos 
näin olisi, niin silloinhan Raamattu olisi risti-
riidassa. Näin ei kuitenkaan ole. Nämä kohdat 
on käännetty tai tulkittu virheellisesti. Jeesus ei 
mennyt paratiisiin samana päivänä vaan vasta 
ylösnousemuksensa jälkeen. Aabraham kuu-
luu niihin uskon sankareihin, jotka herätetään 
ylösnousemuksessa ja joita käsittelin jo Daa-
vidin tapauksessa heprealaiskirjeen 11. luvun 
mukaan. Kristus saarnasi ennen vedenpaisu-
musta Nooan kautta silloin eläneille ihmisil-
le. Jos näin ymmärretään, niin silloin Raamattu 
pitää yhtä kuolleitten tilasta.
 Raamattu kertoo kuitenkin poikkeusta-
pauksista. Esim. Enok otettiin kuolemaa mais-
tamatta taivaaseen. Eliaa nousi tulissa vaunuis-
sa taivaaseen. Kristus herätti Mooseksen kuol-
leista Nebon vuorella.  Evankeliumit kertovat 
sitten, että Elia ja Mooses ilmestyivät opetus-
lapsille kirkastusvuorella. Edelleen Jeesuksen 
kuollessa haudat aukenivat ja monta pyhien 
rumista nousi ylös. Miten tämä kaikki on seli-
tettävissä. Ilmestyskirja antaa vastauksen. Tai-
vaassa on yhteensä 24 ihmistä herätetty kuol-
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leista ja he edustavat siellä ihmiskuntaa van-
himpina. Ilm. 4:4 ”Tämän valtaistuimen ym
pärillä oli kaksikymmentäneljä valtaistuinta, ja 
niillä istui kaksikymmentäneljä vanhinta, joilla 
oli yllään valkeat vaatteet ja päässään kultasep
pele.” 

Kuolleitten ylösnousemus
Katsotaan seuraavaksi raamatunkohtia, jot-
ka kertovat siitä, milloin kuolleet herätetään.       
1. Kor. 15:20, 23 ”Mutta nyt Kristus on herätet
ty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat 
kuolleet jokainen vuorollaan: esikoisena Kris
tus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tu
lee.” Eli Kristuksen omat herätetään kuolleis-
ta sen jälkeen, kun hän tulee takaisin. 1. Tess. 
4:15–17” Ilmoitamme teille, mitä Herra on sano
nut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne 
siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnuk
kuneiden edelle.  Itse Herra laskeutuu taivaasta 
ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pa
suunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka 
ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka 
olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan 
sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläil
moihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina 
Herran kanssa” Tämä jae sanoo selvästi, että sil-
loin kun Herra tulee takaisin, uskovat ihmiset 
herätetään kuolleista Jeesuksen käskyhuudolla 
ja elossa olevat uskovat ihmiset viedään taivaa-
seen. Uskomattomat ihmiset jäävät hautaan. 
Heitä ei herätetä.
 Uskovat ihmiset ovat olleet haudassa jo pit-
kään Jeesuksen tullessa, monet jopa tuhansia 
vuosia. Millaisen ruumiin he saavat? Raamattu 
vastaa 1. Kor. 15:51–55 ”Nyt ilmoitan teille sa
laisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki 
me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, vii
meisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuol
leet herätetään katoamattomina ja me muut muu
tumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava 
katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolematto
muuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoa
mattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuu

teen, silloin toteutuu kirjoitusten sana:  Kuolema 
on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuole
ma? Missä on pistimesi, kuolema?” 
 Jeesuksen omat saavat kuolemattomuuden 
vapaana lahjana Jeesuksen ansioiden, hänen 
elämänsä ja kuolemansa perusteella. Ihmisel-
lä ei ole kuolemattomuutta. Sellainen opetus 
on vastoin Raamatun opetusta. Sielun kuole-
mattomuus on paholaisen opetus, jonka tar-
koituksena on sillä tavalla mitätöidä Jeesuksen 
sovitustyö. Se johtaa myös siihen, ettei turvau-
duta Jeesuksen sovitustyöhön, koska muutoin-
kin saataisiin kuolemattomuus. Paholainen on 
nimittäin itse jo tuomittu kadotukseen ja hän 
tekee kaikkensa myös ihmisen johtamiseksi 
kadotukseen. Hän ei voi sietää sellaista mah-
dollisuutta, että tämä vajavainen syntinen ih-
minen pääsisi siihen paratiisiin, jonka hän on 
menettänyt kapinansa seurauksena. Raamattu 
sanoo hyvin selvästi, että ainoastaan Jumalalla 
on kuolemattomuus. Tim. 6:16 ”Hän yksin on 
kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. 
Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi 
nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta.” 
 Joku saattaa kysyä, että onko niin tärkeä-
tä tietää kuolleitten tilasta pelastuksen kannal-
ta? Eikö ole yhdentekevää, mitä kuolemassa 
tapahtuu. Kyllä Jumala sitten pelasta omansa. 
Tietysti näin on, mutta Jumala on antanut sa-
nassaan ohjeita, miten voimme välttyä paholai-
sen eksytyksiltä. Eikä hän ole niitä turhan takia 
antanut. Siksi on tämäkin asia selvitettävä it-
selleen, koska ymmärtämättömyys kuolleitten 
tilasta saattaa johtaa myös kadotukseen.

Onko kuoleman ymmärtäminen 
tärkeätä?

Onko tärkeätä tietää, mitä kuolemassa tapah-
tuu? Aloitetaan aivan sieltä Raamatun alusta 
paholaisen ensimmäisestä valheesta. Paholai-
nen piti silloin ensimmäisen saarnan kuole-
mattomuudesta. Jumala oli sanonut Adamille 
ja Eevalle, että sinä päivänä, kun he syövät hy-
vän- ja pahantiedon puusta, heidän olisi kuole-
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malla kuoltava. Tämä kielto Jumalalta oli kuuli-
aisuudenkoe eli tottelevatko he Jumalaa vai pa-
holaista. Paholainen sanoi heille 1. Moos. 3:4 
”Silloin käärme sanoi naiselle: ”Ei, ette te kuole.”  
Näin Adam ja Eeva sitten lankesivat syntiin ja 
tulivat kuoleman omaksi. Tämä sama valhe on 
edelleenkin hänen paras valheensa ja miljoo-
nat ihmiset ovat menneet siihen ansaan. Kaik-
ki pakanauskonnot, spiritistiset uususkonnot ja 
jopa jossain määrin kristinusko ovat omaksu-
neet opin sielun kuolemattomuudesta. Jumala 
rakasti kuitenkin luomaansa ihmistä niin pal-
jon, että hän omalla kuolemallaan sovitti ih-
misen synnin ja mahdollisti hänelle kuolleista 
heräämisen. Ihmisen on kuitenkin tottelemat-
tomuutensa takia koettava tämä jokaisen ihmi-
sen osana oleva fyysinen kuolema.
 Paholainen toteuttaa menestyksellä eri-
tyisesti lopun aikana paratiisissa esittämäänsä 
ensimmäistä valhettaan jatkuvasti. Hän opet-
taa tekemillään ilmestyksillä, että kuolleet ovat 
tietoisessa tilassa ja voivat ilmestyä elossa ole-
ville. Näin tapahtuu erityisesti spiritistisissä is-
tunnoissa, joissa määrätyin rituaalein mana-
taan kuollut henkilö esiin. Tämä kuollut hen-
kilö ei ole hän itse, vaan häneksi tekeytyvä rii-
vaajahenki. Tämä ilmestys on niin totuuden 
mukainen ja kaikentietävä, että Raamatun to-
tuutta tunteva ihminenkin menee auttamatto-
masti tähän ansaan ja näin eroon Jumalasta pa-
holaisen puolelle. Eli tämä paholaisen valhe on 
yhä edelleen hänen paras valheensa ja siihen 
on suhtauduttava äärimmäisellä vakavuudella.

Yhteydet vainajahenkiin
Jumala on Raamatussa antanut lukuisia varoi-
tuksia ottamasta yhteyttä vainajahenkiin. Siksi 
jokaisen uskovan henkilön on perusteellisesti 
tutkittava Raamattua Jumalan sanaa. Tämä on 
Jumalan tarkoitus omiensa suhteen. Näin to-
dellinen Jumalan lapsi oppii tuntemaan Juma-
lan ja Jeesuksen Kristuksen. Vain tällaiset ih-
miset ovat kelvollisia taivaaseen, jotka seuraa-
vat Kristusta uskollisesti kautta ikuisuuksien. 

Seuraavaksi pari jaetta, jossa Jumala varoittaa 
ottamasta yhteyttä vainajahenkiin. 3. Moos. 
20:6 ”Jos joku luopuu minusta ja kääntyy vai
najahenkien ja tietäjien puoleen, minä käännyn 
häntä vastaan ja poistan hänet kansansa keskuu
desta.” 5. Moos. 18:10–11 ”Keskuudessanne ei 
saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä 
kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taiko
jen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, 
noitaa, loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietä
jää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta.”.  
Monet ovat saaneet suurta lohtua poisnukku-
neiden kohtalosta näiden spiritististen ilmiöi-
den kautta ja heidän on erittäin vaikea ymmär-
tää totuutta jopa mahdotontakin. Siksi niistä 
on varoitettava etukäteen ennen ryhtymistä 
tällaisiin vaarallisiin yrityksiin. Jo siellä para-
tiisissa Jumala oli varoittanut Adamia ja Ee-
vaa lähestymästä pahan- ja hyväntiedon puu-
ta, koska ainoastaan tämän puun lähellä paho-
laisella oli oikeus keskustella heidän kanssaan. 
Eeva kuitenkin rikkoi tätä lähestymiskieltoa ja 
meni siksi ansaan. Samoin meidänkin on py-
syttävä kokonaan erillään spiritistisistä asiois-
ta, vaikka ne joskus tuntuvatkin Jumalalta saa-
tuina viesteinä. Paholainen nimittäin esiintyy 
eksyttäessään valkeuden enkelinä eli jopa kris-
tillisenä työntekijänä. 2. Kor. 11:14, 15 ” Eikä 
ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkelik
si. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen 
palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoi
na. He saavat tekojensa mukaisen lopun.” 
 Raamatussa on eräs kohta, jonka perusteel-
la usein puolletaan vainajahengiltä kysymis-
tä. Israelin kuningas Saul kääntyi noitavaimon 
puoleen kysyessään neuvoa filistealaisia vas-
taan, koska Jumala oli poistunut hänestä syn-
nin takia. Samuel, joka silloin ilmestyi hänel-
le, ei ollut itse Samuel, vaan häneksi tekeyty-
vä vainajahenki. Mikä oli tästä seurauksena? 
1. Aikak. 10:13, 14 ”Näin kuoli Saul, koska hän 
oli luopunut Herrasta eikä ollut totellut hänen sa
naansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien 
hengiltä eikä Herralta. Siksi Herra antoi hänen 
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kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain 
pojalle.”  Näin kohtalokasta voivat olla seura-
ukset yhteydestä vainajahenkiin.  
 Vielä yksi varoitus olla kysymättä vainaja-
hengiltä Jes. 8:19, 20, VRK ”Ja kun he sanovat 
teille: ”Kysykää vainaja ja tietäjähengiltä, jotka 
supisevat ja mumisevat”, niin eikö kansa kysyi
si Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta? 
”Pysykää laissa ja todistuksessa!” Elleivät he näin 
sano, ei heillä aamunkoittoa ole” Usein nämä vai-
najahenget puhuvat tarkoituksella niin epä-
selvästi eli supisevat ja mumisevat, jotta hei-
dän petkutuksensa eivät paljastuisi. He eivät 
anna selvää todistusta tuonpuoleisesta elämäs-
tä, koska se saattaisi johtaa spiritismin loppu-
miseen. He usein vetoavat siihen, että meidän 
on täältä parempi ottaa yhteyttä heihin kuin 
päinvastoin. Tällä he saavat ihmiset harrasta-
maan spiritismiä omasta aloitteestaan. Jumala 
sen sijaan kehottaa ihmisiä kysymään kaikis-
ta asiois ta Jumalalta, joka sitten ilmoittaa sen 
heille tavalla tai toisella. Meidän ainoa tur-
vamme spiritismiä vastaan on pysyä laissa ja 
todistuksissa eli Jumalan sanassa. 

Kuoleman ihanuus
Tämä Jeesuksen opetus kuolemasta on ihana 
sanoma. Se on kaikkein järkevin ja täydellisin 
suunnitelma kuolemasta. Se poistaa kuolemas-
ta kaiken pelon ja on tasapuolinen kaikille ih-
misille. Se vapauttaa kuolleet näkemästä kaik-
kea sitä pahaa, mikä maailmassa vallitsee hei-
dän lähdettyään. He eivät näe rakkaimpiensa 
vaikeuksia ja kärsimyksiä täällä maan päällä. 
Jos he näkisivät, niin silloin taivas ei olisi heille 
taivas. Kun uskova ihminen ummistaa silmän-
sä, hän ei tajua kuolemaansa, vaan seuraava sil-
mänräpäys on hänen heräämisensä Jeesuksen 
takaisintuloon täydessä ruumiin ja sielun voi-
missa. Silloin hän tapaa kaikki uskossa kuol-
leet omaisensa ja kaikkien aikojen pelastetut ja 
nousee yhdessä heidän kanssaan Jeesusta vas-
taan yläilmoihin ja aloittaa Jeesuksen seurassa 
loppumattoman ja mitä onnellisimman elämän 
pelastettujen ikuisessa kodissa. Meillä on ihana 
tulevaisuus edessämme kuoleman jälkeen. 

Rukoilemme
Kiitos Jeesus, että sinä elät aina ja iankaikkisesti ja sinulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. 
Kiitos, että voimme turvallisesti nukahtaa kuolon uneen ja herätä ihanaan ikuiseen elämään 
rakkauden valtakunnassa. Kiitos, että vapautat kuoleman pelosta. Sinä, joka meitä eniten ra-
kastat, olet kanssamme kuoleman hetkelläkin. Jeesuksen nimessä. Aamen 
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Ihmiset ovat kautta aikojen lähettäneet vies-
tejä erilaisilla apuvälineillä sinne, minne 
ääni ei ole kantanut. On käytetty näköais-

tiin ja kuuloaistiin perustuvia välineitä kuten 
lippuja, soihtuja, rumpuja, pillejä, torvia jne. 
Sähkön keksimisen jälkeen 1800 luvun alussa 
alkoi lennättimien aikakausi. 1835 amerikka-
lainen Samuel Morse keksi lennättimen, jossa 
merkit saatiin pysyvästi piirretyksi paperinau-
halle. Vielä nykyäänkin ovat tunnetut morse-
aakkoset, joita minunkin aikana opeteltiin par-
tiossa. 
 Varsinaisen käyttökelpoisen langallisen pu-
helimen keksi amerikkalainen Bell 1876. Siinä 
oli sekä lähettimenä että vastaanottimena säh-
köinen kuulotorvi. Ensimmäinen puhelinkes-
kus rakennettiin 1878. Suomeen ensimmäinen 
puhelin tuli samoin 1878, ja 1881 rakennettiin 
Turkuun ensimmäinen puhelinlaitos. Nyt me 
sitten elämme jo langattomien puhelimien ja 
kännyköiden aikaa. Tällä hetkellä ovat tulossa 
kuva- ja nettipuhelimet. 
 Tytärpuoleni on puhelinfirmassa töissä ja 
hänellä on viimeistä huutoa oleva kännykkä. 
Sillä voi normaalien puhelujen lisäksi ottaa 
valokuvia tai lyhyitä liikkuvia video-ohjelmia 
ja lähettää niitä vastaavanlaisiin kännyköihin. 
Niitä voi myös siirtää tietokoneelle ja lähettää 
sähköpostitse ympäri maailmaa. Mihinkähän 
puhelin vielä kehittyy? Kaiken huippuna oli-
si jonkinlainen telepaattinen puhelin. Sellai-
nen puhelinhan on nimittäin jo olemassa. Se 
on Jumalan puhelin eli rukous.   
 Jumalalla on jatkuva yhteys meihin jokai-
seen ja päinvastoin. Ei tarvita mitään määrä-
aikoja tai varattuna olemista. Voin milloin ta-
hansa soittaa Jumalalle ja hän kuuntelee välit-
tömästi ja vastaa puheluuni tilanteen mukaan. 
Voin kertoa tarpeeni, iloni, suruni, huoleni ja 

pelkoni Jumalalle. Hän toivoo rakastavan Isän 
tavoin, että kerron hänelle salaisimmatkin aja-
tukseni. Mitkään asiat eivät ole Hänelle lii-
an vaikeita tai rasittavia, sillä hänen voimava-
ransa ovat mittaamattomat. Mikään ei ole lii-
an vähäpätöistä hänen huomattavakseen, sillä 
Hän tuntee minut ja meidät kaikki läpikotoi-
sin. Hän kehottaa meitä jatkuvasti soittamaan 
hänelle ja kertomaan asiamme.  Fil. 4:6 sanoo 
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa 
aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiit
täen Jumalan tietoon.”  
 Jeesuksen antaman esimerkin mukaan ru-
kous on välttämätön edellytys kristilliselle elä-
mälle. Se on yhtä välttämätöntä kuin on hengi-
tys fyysiselle olemassaolollemme. Elämä ilman 
hengitystä ei ole mahdollista ja samoin kris-
tillinen elämä ilman rukousta on mahdoton-
ta. Rukous on ainoa tapa, jolla me voimme olla 
yhteydessä Jumalaan. Se on sydämen avaamis-
ta Jumalalle. Se lähentää meidät Jumalan puo-
leen. Rukous ei siis vedä Jumalaa meidän puo-
leen vaan se vie meidät Jumalan luo. Rukous 
tekee meidät vastaanottaviksi, niin että Juma-
la pääsee vaikuttamaan meissä Pyhän Hengen 
kautta. Rukous saa Jumalan käden liikkeelle. 
 Rukouksella on suuri voima muuttaa asioi-
ta, kun se tapahtuu Jumalan ehdoilla. Raama-
tussa on monia esimerkkejä rukouksen muut-
tavasta voimasta. Esim. Jeesuksen omat sanat 
Matt.18:19 ”Minä sanon teille: mitä tahansa 
asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä ru
koilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on tai
vaissa.” Matt. 21:22 ”Mitä tahansa te uskossa ru
koillen pyydätte, sen te saatte.” Nämä ovat val-
tavia lupauksia rukouksen mahdollisuuksis-
ta, jotka Jumala on antanut omilleen. Rukous 
suojelee meitä lankeamasta syntiin ja viholli-
sen voimien alle. Se pitää meidät jatkuvasti Ju-
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malan yhteydessä ja varjelee meitä kaikelta pa-
halta ja johtaa ennen kaikkea pelastukseen.
 Raamatussa kehotetaan rukoilemaan työ-
miehiä elovainioille. Jeesuksen takaisintulo 
poistaisi kaiken tämän pahuuden, mitä maan 
päällä on syntiinlankeemuksen seurauksena. 
Tämä ei ole mahdollista, ellemme rukoile työ-
miehiä elovainioille, jotta Jumala voisi viedä 
pelastussuunnitelmansa päätökseen. Jumala on 
nimittäin antanut pelastussanoman julistuksen 
ihmisten tehtäväksi. Me olemme kaikki vas-
tuussa tästä tehtävästä ja lähimmäisistämme. 
Siksi jokaisen pitäisi tehdä kaikkensa Jumalan 
työtovereina. Me olemme ensi sijassa vastuussa 
oman paikkakuntamme puolesta. 1. Tim. 2:1–
4 annetaan tehtäväksemme rukoilla kaikkien 
ihmisten puolesta. Me olemme siksi vastuussa 
myös koko maailman puolesta ja siihen avau-
tuu mahdollisuus erityisesti rukouksen kautta. 
Jeesus antoi meille sitä varten mallirukouksek-
si juuri Isä meidän-rukouksen.
 Henkilökohtaiset rukousaiheet ovat tärkei-
tä oman hyvinvoinnin ja pelastuksen kannal-
ta. Oma hyvinvointi johtaa myös toisten hy-
vinvointiin ja pelastukseen. Silloin me voim-
me antautua täysin voimin toisten hyväksi. 
Eli omat asiat on oltava ensiksi kunnossa, jot-
ta voimme auttaa toisia. Kaikessa toiminnas-
sa on rukoillen etsittävä Pyhän Hengen johtoa, 
koska hän rukoilee täydellisesti meidän puo-
lestamme. Room. 8: 26, 27 ”Myös Henki auttaa 
meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, 
miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme 
oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puo
lestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka 
tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä 
Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien 
puolesta.” 
 Jeesus erityisesti kehotti rukoilemaan, ett-
emme joutuisi kiusaukseen, koska kiusaus joh-
taa luopumukseen. Mat. 26:41 ”Valvokaa ja ru
koilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmi
sellä on, mutta luonto on heikko.”  Omasta ko-
kemuksestani tiedän, kuinka olen langennut 

syntiin kiusausten edellä ja itkien polvistunut 
rukoukseen. Nöyrä ja vilpitön rukous on tuo-
nut jatkossa voiton kiusauksista. On sitten vain 
toimittava rukousten mukaan, niin Jumala aut-
taa.
 Koska rukous on näin valtava ja tärkeä asia, 
niin missä voimme rukoilla. Jumalanpalveluk-
sessa yleensä rukoillaan tilaisuuden ja yhteis-
ten asioiden puolesta. Muut rukoukset jätetään 
erityisiin rukoushetkiin. Muulloin me voimme 
rukoilla kaikkialla: kotona, työssä, ulkona, hil-
jaisuudessa, hälinässä, pyhissä paikoissa, tur-
meltuneessa ilmapiirissä jne. Jumala kuulee 
kaikkialla. Salainen rukous on erittäin tärkeätä, 
koska se tulee todellisesta sydämestä ja se on 
vain Jumalalle. Perheiden puolesta rukoillaan 
yleensä perhealttarilla eikä yleisissä kokouksis-
sa. Vanhempien tulee rukoilla paljon lastensa 
kanssa. Yhteiset rukoukset eivät saa olla pit-
kiä, jotta ne eivät tule rasittaviksi osallistujil-
le. Asiat on esitettävä Jumalalle lyhyesti ja täs-
mällisesti eikä pitkinä saarnoina. Näin mieles-
täni rukous on mielekästä ja hedelmällistä eikä 
muodostu taakaksi.  
 Miten usein pitäisi rukoilla, että voisimme 
tuottaa hyvää hedelmää eli tehdä hyviä teko-
ja Kristuksen yhteydessä. Jeesus ja Paavali ke-
hottaa rukoilemaan lakkaamatta. 1. Tess. 5:17, 
18 ”Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. 
Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen 
omilta.” Tarkoittaako tämä sitä, että meidän on 
joka hetki oltava rukouksessa. Toisaalta se tar-
koittaa sitä ja toisaalta ei. Mielestäni normaa-
lien aamu-, ilta- ja muiden yhteisten rukouk-
sien lisäksi voimme olla keskustelu yhteydessä 
Jeesuksen kanssa jatkuvasti ajatuksin ja teoin. 
Uudestisyntyneellä ihmisellä on todella lak-
kaamatta hengelliset asiat jatkuvasti mielessä 
muiden asioiden rinnalla. Lakkaamatta rukoi-
leminen tarkoittaa mielestäni myös rukouselä-
män ylläpitämistä koko elämän ajan. Joissakin 
tietyissä tärkeissä tilanteissa voidaan rukoil-
la sanatarkasti lakkaamatta asian johtamiseksi 
tulokseen. Tästä on hyvänä esimerkkinä Pieta-
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rin ollessa vankeudessa, seurakunta rukoili lak-
kaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Tulok-
sena oli, että Herran enkeli vapautti Pietarin 
vankilasta. 
 Rukous vaatii myös kestävyyttä ja lannistu-
mattomuutta. Jeesus toi tämän asian esiin eri-
tyisesti vertauksessa leskivaimosta ja tuoma-
rista Luuk. 18:1–8. Emme nyt ajan voittami-
seksi lue tätä vertausta, koska se lienee tuttu 
jokaiselle. Siinähän kerrotaan, kuinka leskivai-
mon hellittämättömät pyynnöt johtivat siihen, 
että tuomari auttoi häntä oikeusasiassa, vaikkei 
tuntenutkaan halua siihen. Mitä Jeesus halu-
si kertoa tämän vertauksen kautta rukouksen 
kestävyydestä ja Jumalan hyvyydestä? Miksi 
tarvitaan rukouksessa kestävyyttä? Rukouksen 
kestävyys on ehto vastausten ja siunausten saa-
miselle. Siinä usko kasvaa ja yhteys Jumalaan 
pysyy. Vaikeuksien kohdatessa rukoustaistelut 
on aloitettava viivyttelemättä. Hellittämättö-
mät rukoukset johtavat meidät luottamaan Ju-
malaan.
 Raamatussa on myös heti tämän vertauksen 
jälkeen vaikuttava vertaus kahdesta rukoilijas-
ta Fariseuksesta ja publikaanista Luuk. 18:9-
16.  Jeesus halusi tällä vertauksella opettaa ru-
kouksen asenteesta. Fariseus oli itsevanhurs-
kas henkilö, joka paastosi, antoi kymmenyk-
set, tyytyi ulkoisen elämän uskontoon, luot-
ti itseensä ja omiin tekoihin, vertasi toisten 
vanhurskautta omaansa, syytteli toisia Juma-
lan lain rikkomisesta. Hän ei omannut sydä-
men uskoa, ei tavoitellut Kristuksen luonnetta 
eikä armon ja rakkauden sydäntä. Publikaani 
taas päinvastoin tunsi syntisyytensä. Hänellä ei 
ollut minkäänlaisia ansioita. Hän ei verrannut 
itseään toisiinsa, vaan halusi vain Jumalan ar-
moa ja vanhurskautta. Jumala kuuli publikaa-
nin rukouksen, koska hän riippui yksinomaan 
Jumalassa eikä omissa ansioissaan. Hän oli Ju-
malan silmissä vanhurskas Jeesuksen ansioiden 
perusteella.  
 Jeesuksen rukous Getsemanessa oli Raama-
tun kauaskantoisin ja tärkein rukous, koska sii-

nä oli panoksena koko ihmiskunnan lunastus. 
Mat. 26:39 ”Hän meni vähän kauemmaksi, heit
täytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: ”Isä, jos se 
on mahdollista, niin menköön tämä malja minun 
ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan 
niin kuin sinä.” Jeesus antoi meille todella esi-
merkin rukouksen voimasta. Hän kesti kaik-
ki Golgatan hirvittävät tapahtumat rukouksen 
avulla. Rukous oli hänelle välttämätöntä, muu-
ten hän ei olisi onnistunut ihmiskunnan lunas-
tuksessa. Jeesuksen tuska oli niin suuri, että hä-
nen huokosistaan pusertui veripisaroiden kal-
taista hikeä. Maailman koko syntitaakka oli 
hänen harteillaan. Rukous ei poistanut hänen 
tuskaansa, mutta se antoi hänelle voimaa koh-
data edessä olevat tapahtumat. Hänen alaku-
loisuutensa ja masennuksensa hävisi ja hän as-
tui esiin rauhallisena ja tyynenä. Jos siis Juma-
lan poika tarvitsi rukousta, niin kuinka paljon 
enemmän tulisi meidän puutteellisten ja syn-
tisten ihmisten turvautua rukoukseen.    
 Jeesus on tietysti paras esimerkki rukous-
elämästä, mutta ihmisistä tulee mieleeni erityi-
sesti profeetta Daniel. Hän oli periaatteellinen 
ja uskollinen Jumalan palvelija jo nuoruudes-
taan lähtien. Jeesus erityisesti mainitsi hänet 
profeetallisena esimerkkinä lopun aikaa varten. 
Jumala antoi hänelle suunnattomia profeetalli-
sia näkyjä maailman kohtalosta aina ajan lop-
puun asti. Danielista kerrotaan, että hän kään-
tyi rukouksessa aina Jumalan puoleen ja an-
toi hänelle kunnian eikä suostunut minkään-
laiseen epäjumalan palvelukseen. Hän tapansa 
mukaan polvistui kolme kertaa päivässä ja ru-
koili ja kiitti Jumalaansa. 
 Meillä kullakin on varmasti erilaisia koke-
muksia rukouksesta. Toisinaan olemme rukoil-
leet enemmän ja toisinaan vähemmän johtu-
en erilaisista tilanteista. Oma rukouselämäni 
on ollut uskoontuloni jälkeen suurin piirtein 
samanlaista. Tietysti joissakin tärkeissä asiois-
sa tai tilanteissa olen rukoillut enemmän. Sen 
sijaan muistan kokemukseni ennen uskoontu-
loani. Äitini oli opettanut minulle iltarukouk-
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sen jo lapsesta asti ja olen noudattanut sitä sii-
tä lähtien tapani mukaan kuitenkaan olematta 
uskossa. Muistan kun kuuluin ennen uskoon-
tuloani Suomen parapsykologiseen seuraan ja 
harrastin kaikenlaisia okkulttisia asioita. Täl-
laisten kokemuksien jälkeen olin hyvin ahdis-
tunut ja kummallisessa levottomassa olotilas-
sa. Sain rauhan vasta kun olin rukoillut iltaru-
kouksen. Rukouksella oli ihmeellinen rauhoit-
tava voima. Vasta nyt jälkeenpäin olen ymmär-
tänyt tämän pitämäni iltarukouksen merkityk-
sen Jumalan vastauksena silloisissa tapahtu-
missa ja uskoontulossani.
 Kerron erään kokemuksen rukousvas-
tauksesta, jossa Herra paransi sairauteni. Mi-
nua olivat vuonna 1989 alkaneet vaivata voi-
makkaat sappikohtaukset ja sappirakossa-
ni todettiin pieniä teräviä kiviä. Jouduin leik-
kausjonoon, joka saattoi kestää parikin vuotta. 
Olin silloin seurakuntamme kurssilla Mikke-
lissä, jossa suoritettiin rukous ja öljyllä voite-
lu sapatti-iltana. Luen Jaak. 5:14–16 ”Jos joku 
teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seura
kunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öl
jyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puoles
taan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa 
sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän 
on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnusta
kaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne 
puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous 
on voimallinen ja saa paljon aikaan.” 
 Sunnuntaina palasin sitten kotiin ja siellä 
minua oli odottamassa kirje tulla välittömäs-
ti leikkaukseen Jorvin sairaalaan peruutuspai-
kalle. Leikkaus suoritettiin seuraavana keski-
viikkona ja se onnistui hyvin. Herralla oli asia 
tiedossa jo etukäteen, koska kirje oli saapunut 
kotiini jo ennen rukousta ja öljyllä voitelua. En 
vain ollut siitä tietoinen. Herra järjesti leik-
kauksen välittömästi rukousvastauksena. Ker-
roin tämän kokemukseni siksi, että meidän tu-
lee Jeesuksen käskyn mukaisesti parantaa sai-

raita mahdollisuuksien mukaan lääketieteen 
suomin keinoin, jolloin Hän suorittaa lopulli-
sen parantamisen. 
 Lopuksi vielä joitakin ajatuksia siitä, että 
Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. 
Meillä täytyy olla ensiksi tarve Jumalan puo-
leen. Jos me emme tunne mitään tarvetta, niin 
emme tule saamaankaan. Näinhän se on maal-
lisissakin asioissa. Seuraavaksi meidän on ryh-
dyttävä toimenpiteisiin tarpeemme tyydyttä-
miseksi. Meidän on pyydettävä sitä Jumalalta. 
Näinhän Jeesus kehotti meitä Matt. 7:7 ”Ano
kaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; 
kolkuttakaa, niin teille avataan.” 
 Jotta Jumala voisi kuulla rukouksemme, 
meidän on poistettava kaikki vääryys sydämes-
tämme. Kun olemme korjanneet kaikki tietä-
mämme vääryydet, Jumala on valmis vastaa-
maan rukouksiimme. Meillä tulee olla myös 
rakkaus ja anteeksianto toisia ihmisiä kohtaan. 
Me olemme saaneet anteeksi hyvin suuren ve-
lan. Olemme saaneet anteeksi kaikki syntim-
me Jeesuksen veren kautta ja olemme siis vel-
volliset antamaan anteeksi kaikille kanssaih-
misillemme.  
 Rukouksen kuuleminen edellyttää ennen 
kaikkea uskoa, sillä sanoohan Raamattu Hepr. 
11:6 ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otol
linen; sillä sen, joka tulee Jumalan tykö, täytyy us
koa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka 
häntä etsivät.” Rukouksessa on oltava säännöl-
linen. Ei saa antaa minkään tapahtuman estää 
rukoilemista. On tehtävä kaikki mahdollinen 
rukoushetken järjestämiseksi. 
 Kun olemme tehneet kaikkemme, jotta Ju-
mala kuulisi rukouksemme ja vastaisi niihin 
ajallaan tarpeittemme mukaan, Jumala tulee 
täyttämään lupauksensa. Silloin toteutuu Jee-
suksen antama lupaus omilleen. Joh. 15:7 ”Jos 
te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, 
voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen.” 
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Rukoilemme
Kiitos, että voimaton saa uuden voiman. Kiitos kaikista rukousvastauksista vaikeimmissakin 
elämän tilanteissa. Kiitos Raamatun lupauksesta ”Anokaa niin teille annetaan ja jokainen ano-
va saa” hyvää tai Pyhän Hengen. Kaikki murheemme ja huolemme saamme tuoda kiitoksen 
kanssa Jumalalle tiettäväksi. Sinä Jeesus rukoilit usein koko yön ennen tärkeitä tapahtumia. 
Auta meitäkin viettämään enemmän aikaa sinun kanssasi rukouksessa. Kiitos voimastasi ja 
uusista rukousvastauksista. Jeesuksen nimessä. Aamen.



147

26. Taivas tähtäimenä

Raamatun taivas on useimmille ihmisil-
le tuntematon ja käsittämätön paikka ja 
olotila. Yleisesti puhutaan pilven hat-

taralla olemisesta ja harpun soittamisesta. Eh-
käpä tällä halutaan kuvata sitä taivaan lepoa ja 
autuutta vastapainoksi tämän maailman raa-
dannalle ja kärsimyksille. Raamatussa kerro-
taan kuitenkin melko paljon taivaasta. Yleisesti 
ottaen Raamatussa puhutaan kolmesta taivaas-
ta. Ensimmäisenä taivaana ymmärretään maa-
pallon ilmakehää, toisena taivaana avaruutta 
ja kolmantena taivaana Jumalan taivasta. En-
simmäinen ja toinen taivas ovat itsestään sel-
viä käsitteitä, mutta kolmas taivas on paikkana 
tuntematon. On ajateltu sen sijaitsevan taivaan 
kirkkaimmalla kohdalla eli mahdollisesti jos-
sakin Orionin tähtikuviossa.
 Kun Jeesus puhui poismenostaan, hän sa-
noi menevänsä valmistamaan meille sijaa ja tu-
levansa takaisin ja noutavansa meidät tykönsä, 
ilmeisesti juuri sinne kolmanteen taivaaseen. 
Me emme tiedä tuosta taivaasta paljoakaan, 
ainoastaan että Jeesus on valmistanut meille 
siellä kaupungin. Hepr. 11:16 ”Ei, he odottivat 
parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei 
Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kut
suttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä 
varten jo rakentanut valmiin kaupungin.” Tämä 
taivas on kuitenkin väliaikainen paikka, jossa 
meillä on tietty tehtävä, josta on kerrottu lä-
hemmin tuomion ja tuhatvuotiskauden yhtey-
dessä. 
 Ihmisen lopullinen asuinpaikka tulee ole-
maan kuitenkin tämä maapallo, joka tullaan 
palauttamaan siihen alkuperäiseen tilaan, jo-
hon se oli alun perin luotu ja tarkoitettu ihmis-
tä varten. Ilm. 21:1”Minä näin uuden taivaan ja 
uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäi

nen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää.” 
Ps. 115:1”Taivas on Jumalan, mutta maa on an
nettu ihmistä varten.” Siitä lähtien kun ensim-
mäinen ihmispari joutui lähtemään syntiinlan-
keemuksen seurauksena paratiisista, Jumalan 
omat ovat odottaneet paratiisin palauttamista 
sen oikeille omistajille. Se palautetaan ihmisil-
le yhtä kauniina ja täydellisenä kuin se oli ai-
kojen alussa. Tästä uudesta maasta kertoo eri-
tyisesti Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua. 
 Heti uuden maan kuvauksen jälkeen seuraa 
hämmästyttävä kuvaus uudesta Jerusalemista, 
joka laskeutuu maan päälle. Ilm. 21:2 ”Näin, 
kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeu
tui taivaasta Jumalan luota juhlaasuisena, niin 
kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta var
ten.” Uusi Jerusalem siis laskeutuu tämän uu-
desti luodun maan päälle. Ilmeisesti samalle 
paikalle, missä se nykyisinkin on. Siihen löy-
tyy viittaus Sakarjan kirjasta. Sak. 14:4 ”Hän 
seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Je
rusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia 
idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy poh
joiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy val
taisa laakso.”   
 Millainen tuo kaupunki on? Mahtuvatko 
sinne kaikki pelastetut? Ilm. 21:16 ”Kaupunki 
oli neliön muotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. En
keli mittasi kaupungin kepillään ja sai tuloksek
si kaksitoistatuhatta stadionmittaa; pituus, leveys 
ja korkeus olivat kaikki tämän suuruiset.”  Raa-
matun aikoihin kaupungin koko mitattiin sen 
ympärysmitan mukaan. Yhden vakomitan pi-
tuus on 192 metriä, joten laskemalla kaupun-
gin ympärysmitaksi tulee noin 2300 km eli 
noin Suomen kokoinen alue. Hiukan ihme-
tyttää kaupungin korkeus, joka olisi tällöin yli 
570 km, mutta Jumalalle on kaikki mahdollis-
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ta. Ovatko sitten mitat todellisia vai symboli-
sia, sitä emme varmuudella tiedä. Joka tapauk-
sessa luku symbolisoi valtavaa kokoa. Tällai-
seen kaupunkiin mahtuu miljardeja ihmisiä, 
joten sinne pääsy ei tunnu toivottomalta.
 Millainen tämä kaupunki on ulkonäöltään? 
Ilmestyskirjan 21. luku kertoo mm. seuraavia 
asioita. Siellä vallitsee Jumalan kirk kaus. Sen 
muuri on rakennettu jaspiksesta ja siinä on 
kaksitoista porttia, kolme kullakin sivulla. Ku-
kin portti on yhdestä helmestä. Muurilla on 
kaksitoista perustusta ja ne ovat kaunistetut 
kalliilla kivillä. Kaupungin katu on puhdasta 
kultaa. Kaupunki ei tarvitse aurinkoa ja kuu-
ta, koska siellä ole yötä. Jumalan kirkkaus va-
laisee kaupungin. Temppelinä on Herra Juma-
la, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa. Jeesus Kristus 
on sen lamppu. Kulta, jalokivet ja helmet ovat 
täällä maan päällä arvostettuja ja tavoiteltuja 
aarteita, mutta ne eivät vedä vertoja taivaalli-
sille aarteille. Siellä vallitsee Jumalan kirkkaus, 
joka moninkertaistaa niiden ulkoista loistoa. 
Ennen kaikkea siellä on Jumala ja Jeesus Kris-
tus ihmisten kanssa kautta ikuisuuksien.
 Mistä näin suuri kaupunki saa vesivaransa? 
Ilm. 22:1 ”Enkeli näytti minulle elämän veden 
virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Juma
lan ja Karitsan valtaistuimesta.”  Voimme olla 
varmoja, että vesi tulee olemaan taivaallisen 
kirkasta ja puhdasta. Tämä Jumalan ja Karitsan 
valtaistuimesta lähtevä elämän vesi muistuttaa 
taivaan asukkaita jatkuvasti Jeesuksen sovitus-
työstä Golgatan ristillä, jonka seurauksena ian-
kaikkinen elämä oli ainoastaan mahdollista.
 Mistä kaupunki saa ruokavaransa? Aina-
kin siellä on elämänpuu. Ilm. 21:2 ”Kaupun
gin  valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi 
elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista he
delmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen 
lehdistä kansat saavat terveyden.” Tämä sama 
elämänpuu, joka oli alun perin paratiisissa, on 
palautettu ihmisten iankaikkiseksi elämäksi ja 
terveydeksi. Sieltä löytyy iankaikkisen elämän 
eliksiiri.     

 Millainen on ihminen olemukseltaan? Fil. 
3:21 ”Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä 
alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kal
taiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan 
valtaansa kaiken.” Jonkinlaisen kuvan kirkaste-
tusta ruumiista saamme Jeesuksen ilmes tyessä 
ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen. 
Hänen ruumiissaan oli lihaa ja luuta. Hän söi 
heidän kanssaan ja antoi koskettaa itseään. 
Hän ilmestyi heille myös ovien ollessa lukit-
tuna, joten ylösnousemusruumis on ilmeisesti 
aineellisista rajoitteista vapaa.
 Vaivaavatko meitä siellä edelleen nämä tä-
män maailman ikävät muistot? Jes. 65:17, 18 
”Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. 
Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mie
leen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja 
ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kau
pungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitse
vaksi sen kansan.” Ollaan sitä mieltä, että kyl-
lä tämän maailman kokemukset muistetaan, 
mutta ne eivät vaivaa enää mieltämme. Ehkä 
jonkinlaisen kuvauksen tästä saamme, kun 
ajattelemme äidin kipuja ennen synnytystä. 
Sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt, ilo on niin 
suuri, että kipuja ei enää muisteta kärsimykse-
nä. 
 Joku saattaa kysyä, että kun me saamme 
uuden kirkastetun ruumiin ja entisiä ei enää 
muisteta, niin tunnemmeko me siellä toi-
semme. Raamattu antaa tähänkin vastauksen. 
1. Kor. 13:12, RK 38 ”Sillä nyt me näemme kuin 
kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin 
kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavai
sesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellises
ti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunne
taan.”
 Millaista on elämä uudessa maassa? Tä-
hän löydämme vastauksen Jesajan kirjasta. Jes. 
65:21, 25 ”He rakentavat taloja ja saavat asua 
niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse 
niiden hedelmän.   Susi ja karitsa käyvät yh
dessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, 
ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei 
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tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään minun 
pyhällä vuorellani, sanoo Herra.”. Elämä tulee 
olemaan samanlaista kuin täällä, mutta käsit-
tämättömän täydellistä. Myös luomakunta on 
palautettu alkuperäiseen tilaansa.
 Uudessa maassa kokoonnutaan joka sapat-
ti jumalanpalvelukseen. Jes. 66:22, 23 ”Niin 
kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, 
 pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, 
niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. 
Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viik
ko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoile
maan minua, sanoo Herra.” On suuri etuoikeus 
jo tässä maailmassa saada kokoontua Herran 
pyhänä päivänä tutkimaan Jumalan sanasta 
hänen ihmeellisiä tekojaan. Verrattomasti suu-
renmoisempaa on saada kokoontua uudessa 
maassa joka sapatti yhdessä kaikkien aikojen-
pelastettujen kanssa kiittämään ja ylistämään 
Jumalaa ja Jeesuksen Kristuksen, maailman-
kaikkeuden parhaan opettajan, johdolla tutkia 
Jumalan äärettömiä tekoja meidän hyväksem-
me. 
 Edellä oli vain joitakin kalpeita kuvauksia 
Raamatun taivaasta verrattuna siihen todelli-
suuteen, minkä Jumala on valmistanut ihmis-
tä varten. Emme pysty ihmisjärjellä ja sanoin 
kuvaamaan taivaan täydellisyyttä ja onnea. 
Voimme ainoastaan luottaan Jumalan sanaan. 
1. Kor. 2:9 ”Me julistamme, niin kuin on kirjoi
tettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, 
mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, 
minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 
rakastavat.”
 Ihmeellisintä kaikessa on, että taivas on 
antanut Jeesuksen Kristuksen ihmiskunnalle 
ikuisiksi ajoiksi. Jeesus tulee aina olemaan Ih-
misen Poika ja elämään ihmisten keskellä uu-
dessa maassa. Lunastustyö on liittänyt hänet 
ihmissukuun ikuisiksi ajoiksi. Ilm. 21:3, 4 ”Ja 
minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan ää
nen, joka sanoi: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmis
ten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä 
tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luo

naan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ai
noan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhet
ta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on 
kadonnut.” Tästä syrjäisestä synnin tahraamas-
ta maapallosta tulee siinä mielessä koko maail-
mankaikkeuden keskus, koska itse Jumala tulee 
asumaan siinä. Kukaan maailmankaikkeuden 
asukkaista ei ole kokenut syntiä ja sen voitta-
mista Jeesuksen veren kautta. Ihmiset tulevat 
olemaan siksi erikoisasemassa koko Jumalan 
luomassa maailmankaikkeudessa. Näin paljon 
on Jumala rakastanut lapsiaan, jotka ovat tur-
vautuneet häneen Jeesuksen sovitustyön kaut-
ta. Tällöin me ymmärrämme lopullisesti Jee-
suksen ristin merkityksen omassa elämässäm-
me ja maailmankaikkeuden silmissä.
 Tämän kaiken ihminen saa perinnöksi il-
man omia ansioita. Perintöä ei voida siis an-
saita, vaan se saadaan testamentin tai sukulai-
suussuhteen kautta. Meillä on mahdollisuus 
olla Jumalan lapsia ja näin lapsi perii isänsä. 
Perintö edellyttää siis vain Jumalan lapseksi 
tulemista vastaanottamalla Jeesus Kristus syn-
tien sovittajana ja elämän Herrana. Room. 8:17 
”Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, 
Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos 
kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pää
semme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin 
hän.” 
 Kirjassa Suuri taistelu Ellen White piirtää 
pelastettujen elämästä uudessa maassa suuren-
moisen kuvan: ”Rakkautta ja myötätuntoa, jot-
ka Jumala itse on sieluun istuttanut, voidaan 
siellä osoittaa mitä aidoimmalla ja suloisim-
malla tavalla. – – siellä tulevat kuolemattomat 
olennot ehtymättömällä ihastuksella tutkiste-
lemaan luovan voiman ihmeitä ja lunastavan 
rakkauden salaisuuksia. Jokaisen sielun voi-
mat kasvavat ja jokaisen kyvyt lisääntyvät. Tie-
don hankkiminen ei väsytä eikä uuvuta voimia. 
Siellä voidaan viedä perille mitä suurenmoi-
simpia yrityksiä, siellä toteutuvat ylevimmät 
toiveet ja siellä onnistuvat korkeimmatkin pyr-
kimykset; ja yhä kohoaa uusia korkeuksia saa-
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vutettaviksi ja uusia tarkoitusperiä hengen, sie-
lun ja ruumiin voimien elvyttämiseksi.
 Kaikki maailmankaikkeuden rikkaudet 
ovat pelastettujen vapaasti tutkittavina. Kuo-
levaisuuden kahleista vapaana he lentävät vä-
symättä kaukaisiin maailmoihin – maailmoi-
hin, jotka värisivät surusta, kun katselivat ih-
miskunnan kurjuutta, ja kaikuivat ilolauluista, 
kun saivat tiedon jonkun sielun pelastumisesta. 
Sanomattomalla ihastuksella maan lapset tu-
tustuvat lankeamattomien olentojen iloon ja 
viisauteen. He osallistuvat tiedon ja viisauden 
aarteista, jotka on saavutettu pitkien aikakau-
sien kuluessa tutkimalla Jumalan töitä. – –
 Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin yhä 
runsaammin ja yhä kirkkaampia ilmestyksiä 
Jumalasta ja Kristuksesta. Tiedon karttuessa 
lisääntyvät myös rakkaus, kunnioitus ja onni. 
Mitä paremmin ihmiset oppivat tuntemaan 
Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat hänen 
luonnettaan. Kun Jeesus avaa heidän eteen-
sä lunastuksen rikkaudet ja ihmeelliset saavu-
tukset suuressa taistelussa Saatanaa vastaan, 
lunastettujen sydämet täyttyvät yhä palavam-
malla rakkaudella, ja yhä ihastuneimpina he 
helähdyttävät kultaharppujaan enkelijoukon, 
luvultaan kymmenentuhatta kertaa kymme-
nentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, yhdistäessään 
äänensä mahtavaan ylistyslauluun.
 Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syn-
tisiä ei enää ole. Koko maailmankaikkeus on 
puhdas. Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tun-
tuu läpi koko suuren luomakunnan. Hänestä, 
joka on kaiken luonut, virtaa elämää, valoa ja 
iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoi-
hin. Pienimmästä atomista suurimpaan maail-
man kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julista-
vat hämmentämättömässä kauneudessaan ja 
täydellisessä ilossaan, että Jumala on rakkaus” 
(Suuri taistelu, s. 654–655).
 Tällainen ihana tulevaisuus meitä odottaa. 
Ainoa asia, joka estää meitä pääsemästä taivaa-
seen on synti. Jumala rakastaa kuitenkin syn-
tistä ihmistä, mutta vihaa syntiä. Siksi meidän 

on tehtävä kaikkemme päästäksemme tuohon 
ihanaan taivaaseen. Meidän on voitettava syn-
ti Jumalan ehdoilla. Siksi meidän on otettava 
parhaan kykymme mukaan selvää Jumalan sa-
nasta, mitä on synti. Meidän oma viisautem-
me ei pysty sitä selvittämään. Jumala on näin 
kaikessa viisaudessaan liittänyt synnin tiedos-
tamisen myös Jumalan tuntemiseen. Jes. 59:1, 
2 ”Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan eikä hä
nen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän 
rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. 
Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään 
pois, niin ettei hän teitä kuule.”
 Meidän on mahdotonta vapautua omin 
voimin synnistä. Ihminen voi tehdä itse ulko-
naisen olemuksensa moitteettomaksi, mutta 
sydäntä hän ei voi muuttaa. Ainoastaan Kristus 
voi meidät muuttaa ja vapauttaa syntisestä olo-
tilasta. Se edellyttää, että me otamme Kristuk-
sen vastaan omana Vapahtajanamme. Tällöin 
Jumala antaa meille lahjana Pyhän Hengen 
johtamaan elämäämme. Tämä lupaus on voi-
massa, olimmepa sitten miten syntisiä tai Ju-
malan kieltäjiä tahansa. Siksi on tärkeätä ottaa 
Kristus silloin vastaan, kun Pyhä Henki kut-
suu. Saattaa käydä niin, ettei enää tule toista 
kutsua. Ihmisen etsikkoaika on mitä tärkeintä 
aikaa ihmisen elämässä, koska silloin tehdään 
elämän ratkaisevin päätös. Kun Pietari saarna-
si helluntaina, noin kolmetuhatta henkeä koki 
Jumalan kutsun. Ap. t. 2:37, 38 ”Kuullessaan 
tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja 
he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Vel
jet, mitä meidän pitää tehdä?” Pietari vastasi: 
”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen 
Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin 
anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.”
Pelastus on Jumalan lahja, jonka me saamme 
sen yksinomaan armosta. Mitkään meidän te-
komme eivät riitä tuon lahjan vastaanottami-
seen. Ainoastaan Jeesus Kristus oli arvollinen 
lunastamaan ihmiskunnan. Näin Jumala ra-
kasti meitä ihmisiä, että hän antoi henkensä 
meidän puolestamme. Vanhempien rakkaus 
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lap siaan kohtaan saattaa olla joskus vertaan-
sa vailla, mutta Jumalan rakkaudelle se ei yle-
ty. Jumalan rakkaus on niin paljon korkeam-
pi kuin on taivas maata. Sellainen on Juma-
la, iankaikkinen rakkaus. Hänen oli sovitet-
tava omalla kärsimyksellään ja kuolemallaan 
syntimme. Näin vakava asia on synti. Siitä on 
päästävä eroon Jumalan voimassa ja armossa. 
Puhuessaan temppelissä Paavali teroitti syn-
tien katumista, kääntymistä ja Jeesuksen tun-
temista syntien va pauttajana. Ap. t. 3:19, 20 
”Katukaa siis syn tejänne, jotta ne pyyhittäisiin 
pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoi
tuksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta 
valitsemansa Voidellun.”
 Ilman Jumalaa meidän olisi mahdotonta va-
pautua synnistä. Jumala on antanut meille yk-
sinkertaiset ja helpot ohjeet tehdyille synneille. 
Meidän ei tarvitse tehdä ylimääräisiä ponnis-
tuksia kuten katumusharjoituksia tai toivioret-
kiä. Hän edellyttää vain, että me vilpittömäs-
ti tunnustamme ja hylkäämme syntimme. Snl. 
28:13 ”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka 
tunnustaa ne ja hylkää, saa armon.”
 Synnintunnustus ei ole otollinen Jumalal-
le ilman vilpitöntä kääntymistä ja parannusta. 
Elämässä täytyy tapahtua ratkaiseva muutos. 
Kaikki, mikä on Jumalaa vastaan, täytyy panna 
pois.  Ainoastaan jos Pyhä Henki on päässyt 
vaikuttamaan sydämessä, synnintunnustus on 
aito ja rehellinen. Silloin se on todellisen syn-
nin surun seuraus. Silloin se kelpaa Jumalalle ja 
silloin me saamme sen anteeksi ja rauhan mie-
leemme. 
 Jumala edellyttää, että kun tulemme hä-
nen eteensä palvelemaan häntä, meidän on so-
vittava kaikki erimielisyydet lähimmäistem-
me kanssa. Tämä toinen ihminen on nimittäin 
myös Jumalan omaisuutta ja häntä vahingoit-
taessa teemme syntiä myös Jumalaa kohtaan. 
Tämän toisen ihmisen on myös velvollisuus 
antaa anteeksi syntimme. Jos olemme näin 
tehneet, vaikka tämä ei olisikaan antanut an-
teeksi meille, olemme täyttäneet velvollisuu-

temme ja voimme anoa anteeksiantoa Jumalal-
ta. Matt. 5:23, 24 ”Jos siis olet viemässä uhrilah
jaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on 
jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin 
eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene 
sitten vasta antamaan lahjasi.”
 Synnit on siis ennen kaikkea tunnustetta-
va Jumalalle, mutta myös niille, joita kohtaan 
on tehty vääryyttä. On olemassa myös julkisia 
syntejä, jotka on tunnustettava myös julkisesti. 
Syntien tunnustamisen sekä julkisen että yksi-
tyisen tulee olla sydämestä lähtenyt ja vapaa-
ehtoinen. Sen tulee olla myös tarkka ja yksi-
tyisluontoinen. Syntien tunnustamiseen toi-
sille liittyy myös rukoileminen toisten puo-
lesta. Kun näin teemme, Jumala tulee lupauk-
sensa mukaan siunaamaan meitä ajallisilla tar-
peilla. Jaakob kirjoittaa tästä asiasta Jaak. 5:16 
”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoil
kaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Van
hurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon ai
kaan.”
 Jumala arvostaa sitä, että me elämme rau-
hassa ja sovussa toisten kanssa. Olemme pe-
riaatteellisia, oikeudenmukaisia ja rehellisiä. 
Tämä ei aina miellytä toisia ihmisiä, mutta Ju-
mala arvostaa sitä yli kaiken. Juoruavat ja va-
lehtelevat ihmiset ovat paholaisen parhaimpia 
palvelijoita. Myös petollisuudesta johtuva ys-
tävien kiitos ja omakehu on vaarallista. Siksi 
meidän tulee osoittaa lähimmäisiämme koh-
taan Kristuksen rakkautta. Älkäämme huo-
nontako toistemme mainetta ja älkäämme pu-
huko väheksyvästi kenestäkään. Olkaamme 
omasta mielestämme vaatimattomia ja nöy-
riä ja turvautukaamme kaikesta sydämestäm-
me Jeesuksen ansioihin. Näin Jumala voi tehdä 
meistä suuria. Hänellä on siihen voima. Kun 
me täytämme kristillisen rakkautemme toisia 
kohtaan, niin Jumala on sovussa myös meidän 
kanssamme ja antaa rikkomuksemme anteeksi. 
Matt. 6: 14 ”Jos te annatte toisille ihmisille an
teeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaal
linen Isänne teille anteeksi.” Efes. 4: 31, 32 ”Hy
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lätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja 
herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisi
anne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa 
toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on anta
nut teille anteeksi Kristuksen tähden.”
 Monien ihmisten on vaikea uskoa syntiensä 
anteeksisaamiseen ja siksi Jumala on antanut 
myös tällaisia julkisia synnintunnustus- ja an-
teeksiantosakramentteja kuin kaste ja ehtool-
linen. Kasteessa uskoon tullut ihminen aloit-
taa uuden elämän Jeesuksen yhteydessä syntin-
sä anteeksi saaneena ja ehtoollisessa tämä kas-
teen liitto uudistetaan jatkuvana puhdistuk-
sena kuolemaan asti. Nämä toimitukset ovat 
valtavia ilon ja rauhan ylläpitäjiä. Ne antavat 
elämälle aivan uuden sisällön ja voiman vael-
taa Jeesuksen yhteydessä. Olen todella ääret-
tömän iloinen siitä, että olen ymmärtänyt kas-
teen ja ehtoollisen merkityksen. Iloitsen aina 
uudelleen ja uudelleen, kun saan osallistua eh-
toolliseen. Teen kaikkeni voidakseni olla siinä 
mukana ja kokea hyvän omantunnon tuoman 
siunauksen
 Kun me olemme tehneet kaiken mahdolli-
sen voitavamme syntien anteeksisaamiseksi Ju-
malan sanan pohjalta, Jumala hyväksyy tekom-
me ja täyttää lupauksensa meitä kohtaan. To-
dellisen kääntymyksen edellyttää siis synnin 
murtamaa ja nöyrää sydäntä, joka arvostaa 
 Jumalan rakkautta ja Golgatan uhria. Tällainen 
ihminen tuo kaikki syntinsä Jumalan eteen ja 

kokee lopullisen syntiensä anteeksiannon.         
1 Joh. 1: 9 ”Jos me tunnustamme syntimme, niin 
Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikes
ta vääryydestä.”
 Syntien anteeksisaamisen perusedellytyk-
senä on kuitenkin ennen kaikkea usko Juma-
laan. Onhan selvää, ettei kukaan voi vastaan-
ottaa syntien anteeksiantoa ja pelastusta, jos 
hän ei usko. Hän ei voi eikä osaa noudattaa Ju-
malan tahtoa ja ohjeita, jotka hän on antanut 
sitä varten sanassaan. Loppujen lopuksi suurin 
synti syntien anteeksisaamiseksi, minkä ihmi-
nen voi tehdä, on epäusko, koska se tekee syn-
tien anteeksisaamisen ja pelastuksen mahdot-
tomaksi. Joh. 16: 9 ”Synti on siinä, että ihmiset 
eivät usko minuun.”
 Synnin tunnossa olevalle ihmiselle sano-
ma Jeesuksen kuolemasta meidän syntien so-
vittajana on todella evankeliumia, ilosanomaa. 
Meidän on yksinkertaisesti uskossa vastaan-
otettava Jeesus omalla kohdallamme syntiem-
me sovittajana. Ei todellakaan tarvita mitään 
parannuksen tekoharjoituksia, ei mitään py-
hiinvaellusmatkoja, ei mitään hyviä tekoja voi-
daksemme osoittaa kelvollisuutemme Jumalal-
le. Tarvitsee vain yksinkertaisesti uskoa Juma-
lan lupaus anteeksiantamisesta. Kun näin us-
komme ja teemme, saamme ilon ja rauhan sy-
dämeemme ja varmuuden taivaspaikastamme 
Jeesuksen yhteydessä. 
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Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Sinä olet suuri ja pyhä, täydellinen viisaudessa, armossa ja rak-
kaudessa. Me olemme syntisiä ja kuoleman omia. Me olemme rikkoneet sinun pyhää lakia-
si joka päivä. Me olemme poikenneet omille teillemme ja tieten tai tietämättämme palvelleet 
vihollista. Kiitos Herra siitä, että sinä tulit suuressa armossasi ja rakkaudessasi lihaksi meidän 
keskellemme, sovitit meidän syntimme ja annoit meille tuhlaajapojan tavoin mahdollisuuden 
palata takaisin Isän kotiin. Anna anteeksi kaikki meidän syntimme Jeesuksen veren kautta ja 
anna meille Pyhän Hengen voimaa kulkea sinun viitoittamaasi tietä. Poista meistä kaikki eri-
mielisyydet ja yhdistä meidät toinen toisiimme rakkauden ja totuuden siteillä. Siunaa seura-
kuntaamme ja anna valosi loistaa kauttamme ylhäällä vuorella olevan kaupungin tavoin. Her-
ra, me uskomme, että sinä tulet pian takaisin. Täytä meidät ilolla ja riemulla odottaessamme 
sinua, kuningasten Kuningasta. Tule Herra pian. Tämä on hartain ja palavin rukouksemme si-
nua odottaessamme. Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen
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27. Aikamme profeetta

Raamattu on ihmeellinen kirja. Se ker-
too ainutlaatuisen Jumalan pelastus-
suunnitelman ihmisen pelastamiseksi. 

Se kertoo etukäteen Jumalan Pojan, Jeesuksen 
Kristuksen, lihaksi tulemisen ja hänen sovitus-
kuolemansa. Se kertoo etukäteen koko maail-
man historian käsittämättömällä tarkkuudella. 
Miten tämä kaikki on mahdollista? Raamattu 
vastaa Aam. 3:7 ”Ei Herra Jumala tee mitään il
moittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, pro
feetoille.” Eli kaikki Raamatun profeetallinen 
tieto on lähtöisin kaikkitietävältä Jumalalta ja 
siksi luotettavaa ja varmaa. 
 Sana profeetta johtuu kreikan kielen sa-
nasta, joka merkitsee tulkkia, puolestapuhu-
jaa, ennustajaa. Raamattu nimittää profeettaa 
myös näkijäksi, koska Jumala ilmoittaa hänel-
le tahtonsa yleensä näkyjen kautta. Profeetalle 
ovat tunnusomaisia seuraavat seikat. Hän pu-
huu Pyhän Hengen johtamana eikä esitä omia 
selityksiään. Hän varoittaa kansaa synnistä ja 
tulevasta tuomiosta. Profeetta puhuu ihmisille 
rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. 
Hän tunnustaa Jeesuksen jumaluuden ja elää 
Jumalan tahdon mukaisesti. Oikea profeet-
ta ei missään tapauksessa tee taikoja, ennuste-
le merkeistä, harjoita minkäänlaista noituutta 
eikä seurustele vainajahenkien kanssa.   
 Kun Raamattu yksityiskohtineen alkaa 
avautua ihmiselle, hän tulee vakuuttuneeksi 
siitä, että Jumala on todella puhunut profeetto-
jen kautta. Millä tavalla hän on puhunut pro-
feettojen kautta? 4. Moos. 12:6–8 ”Herra sanoi: 
– Kuulkaa minun sanani! Kun joukostanne nou
see profeetta, minä ilmaisen itseni hänelle näyssä, 
unessa minä hänelle puhun. Näin en puhu Moo
sekselle, palvelijalleni, joka kaikessa on minun us
kottuni. Hänelle puhun suoraan kasvoista kas

voihin, en arvoituksellisin sanoin vaan avoimes
ti.” Eli Jumala on luvannut puhua profeetoille 
näyssä, unessa ja suoraan.
 Ilmestyskirjan kirjoittaja apostoli Johan-
nes sai näyssä mahtavat tulevaisuuden näky-
mät aina ajan loppuun ja uuteen maahan asti. 
Profeetta Daniel sai unien kautta tiedoksi koko 
maailman historian Jeesuksen tulemukseen 
asti. Israelin vapauttaja Mooses oli ainoa pro-
feetta, jonka kanssa Jumala puhui kasvotusten.
 Miksi Jumala on sitten käyttänyt profeet-
toja kommunikointivälineenä? Miksei hän ole 
ilmoittanut itse julkisesti asiaansa? Ymmärrän, 
että Jumala on antanut suuressa viisaudessaan 
pelastussuunnitelmansa toteuttamisen ihmis-
ten tehtäväksi. Näin hän ei yksin toteuta pe-
lastussuunnitelmaa vaan ihminen saa olla siinä 
mukana. Näin Jumala samaistaa ihmisen ver-
taisekseen ja työtoverikseen tähän jaloon teh-
tävään. Se on Jumalalta suuri etuoikeus ihmi-
selle ja näin antaa ihmiselle vastuun ja rakkau-
den lähimmäisiä kohtaan. Se on Jumalalta kä-
sittämätön rakkauden ja luottamuksen osoitus. 
 Jos Jumala olisi suoraan ilmoittanut itsen-
sä ihmisille, ei pelastussuunnitelmaa olisi voitu 
toteuttaa oikeudenmukaisesti. Näin vain hen-
gellisesti asennoituneet ihmiset pääsevät osal-
liseksi pelastussuunnitelman toteuttamisesta 
ja pelastuksesta. Tämä on ainoa mahdollisuus 
koota taivaaseen ihmiskunta, joka seuraa Ju-
malaa ja hänen tahtoaan kaikessa. Näin koko 
taivaankaikkeus pysyy tulevaisuudessa puhtaa-
na eikä tapahdu toista kapinaa ja syntiinlan-
keemusta. Jumala on täydellinen viisaudessaan 
ja siihen meidän on luotettava.
 Koko Raamattu on siis profeettojen kirjoit-
tama. Jumala on ilmoittanut jokaiselle heistä 
sanomansa ja ne ovat yhtäpitäviä keskenään. 
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Ovatko ainoastaan Raamatun kirjoittajat ol-
leet profeettoja vai onko muita profeettoja? 
Raamatun mukaan kyllä on. Vanhassa testa-
mentissa mainitaan monia profeettoja. Yleensä 
profeetat olivat miehiä, mutta myös naisia mai-
nitaan profeettoina, kuten Hanna (Luk. 2:36–
38), Mirjam (2. Moos. 15:20), Debora (Tuom. 
4:4), Hulda (2. Kun. 22:14) ja Filippuksen 
 neljä tytärtä (Ap. t. 21:8, 9). Uuden Testamen-
tin profeetoista mainittakoon apostoli Paavali, 
joka sai vierailla kolmannessa taivaassa, para-
tiisissa (2. Kor. 12:2) ja ennen kaikkea Ilmes-
tyskirjan kirjoittaja apostoli Johannes, joka oli 
Jeesuksen lähin ja rakkain opetuslapsi ja jolle 
Jumala antoi Patmos-saarella lopun ajan ar-
vokkaimman ilmestyksen. Mainittakoon myös 
Johannes Kastaja, joka ei kirjoittanut Raamat-
tuun yhtään kirjaa, mutta josta Jeesus sanoi, et-
tei ole olemassa häntä suurempaa profeettaa 
(Matt. 11:11).  
 Kaikki Raamatun ilmoittamat profeetat 
ovat esiintyneet jo aikoja sitten. Herää ky-
symys, että onko Jumala antanut profeettoja 
myös viimeisille päiville? Tähän löytyy vastaus 
Joelin kirjasta, jossa Jumala puhuu Herran päi-
vää edeltävistä tapahtumista. Joel 3:1 ”Tämän 
jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan hen
keni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne 
ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät 
näkyjä, vanhuksenne ennusunia.” Huomatkaa, 
että Jumala on luvannut puhua lopun aikana 
sekä miesten että naisten kautta. 
 Myös Uusi testamentti mainitsee profeetat 
kertoessaan seurakunnalle annetuista lahjoista. 
Ef. 4:11 ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit 
että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä pai
menet että opettajat.”  Profeetat mainitaan tässä 
luettelossa heti apostolien jälkeen. Profeettojen 
ja näiden lahjojen asema seurakunnassa on tä-
män mukaan hyvin merkittävä. Edelleen Jee-
sus painottaa, että nämä lahjat säilyisivät seu-
rakunnassa maailman loppuun asti ja suojele-
vat meitä kaikenlaisilta eksytyksiltä ja turhil-
ta asioilta sekä liittävät meidät lujasti Kristuk-

seen, totuuteen ja rakkauteen. Ef. 4:12, 13 ”va
rustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelu
työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun 
me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan us
koon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saa
vutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vas
taavan kypsyyden.” 
 Kuitenkin kristillisen historian aikana on 
esiintynyt samoin kuin Vanhan testamentin-
kin aikana profeettoja, jotka puhuvat eri taval-
la ja Raamatun vastaisesti. Mistä tämä johtuu? 
Tämä johtuu siitä, että he puhuvat joko omi-
aan tai sitten vihollinen puhuu heidän kaut-
taan. Jeesus tiesi tämän asian erityisesti ilme-
nevän lopun aikana ja siksi hän varoitti erityi-
sesti vääristä profeetoista. Matt. 24:24 ”Sillä 
vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, 
ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin 
että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin har
haan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoit
tanut.” 
 Jos kerran näin on, niin on tehtävä kaikken-
sa väärien profeettojen tunnistamiseksi. Avain 
siihen löytyy Raamatusta. Jes. 8:20, VRK ”Py
sykää laissa ja todistuksessa!” Elleivät he näin 
sano, ei heillä aamunkoittoa ole.” Raamatun sana 
on meidän ainoa turvamme väärien profeet-
tojen suhteen. Oikea profeetta ei koskaan ju-
lista mitään, mikä on ristiriidassa Jumalan sa-
nan ja hänen lakinsa kanssa. Toinen merkittä-
vä avain löytyy Jeesuksen sanoista. Matt. 7:20 
”Hedelmistä te siis tunnette heidät.” Oikean pro-
feetan elämä ja julistus on sopusoinnussa kes-
kenään. Tänäkin päivänä on kristillisyyttä lam-
masten vaatteissa, mutta ei eletä Taivaallisen 
Isän tahdon mukaisesti. Siksi on oltava hyvin 
varovaisia ja kriittisiä loistavienkin saarnojen ja 
opetuk sien edessä. Jeesus nimittäin jatkaa va-
roitustaan seuraavasti jakeesta 21 eteenpäin. 
”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, 
pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, 
joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sano
vat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun 
nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi 
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me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi 
teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saa
vat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää 
pois minun luotani, vääryydentekijät.” 
 Todella vakavaa tekstiä. Jeesuksen nimessä 
tehdään voimallisia tekoja ja ihmeitä. Saatana 
käyttää hyväksi ihmisten herkkäuskoisuutta. 
Ihmeet ovat monille ihmisille voittamaton to-
diste Jumalasta, koska he eivät tunne vihollisen 
eksyttävää toimintaa. Vain sellainen profeetta, 
joka toimii ja elää Jumalan tahdon mukaises-
ti eli kunnioittaa Jumalan kymmeniä käskyjä, 
on oikea profeetta. Tämä on Jeesuksen vuori-
saarnassa esittämä selvin ja voimakkain tunto-
merkki väärästä profeetasta.
 Yksi tuntomerkki väärästä profeetasta on 
esitetty Jeremian kirjassa. Jer. 28:9 ”Jos siis joku 
profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö 
hänen sanansa toteen. Vasta sitten nähdään, onko 
hän todella Herran lähettämä profeetta.” Vain oi-
kean profeetan sana toteutuu täsmällisesti. Jos 
se ei toteudu, voimme olla varmoja siitä, että 
on kysymyksessä väärä profeetta. Tämä on erit-
täin oleellinen tuntomerkki. Jumalan sanat to-
teutuvat aina. Raamatussa on kuitenkin myös 
ehdollisia profetioita, jotka toteutuvat vain, jos 
kansa täyttää Jumalan ehdot eli elää ja toimii 
Jumalan käskyjen mukaan. Tämä mahdollisuus 
on myös huomioitava väärän profeetan tunnis-
tamisessa. 
 Eli loppujen lopuksi väärän profeetan tun-
nistaminen on vaikea tehtävä ja se vaatii perus-
teellista tutkimista. Jos me löydämme ja tun-
nistamme oikean profeetan, niin siitä on en-
nen arvaamatonta hyötyä varsinkin meidän ai-
kanamme, koska vihollinen toimii joka alueella 
eksyttäen ja johtaen harhaan ihmisiä jopa va-
littujakin, koska hänellä on vähän aikaa. On-
nellinen on tosiaan se ihminen, joka tunnis-
taa oikean profeetan ja toimii hänen Jumalalta 
saamien ohjeiden mukaan. Aikak. 20:20 ”Luot
takaa Herraan, Jumalaanne, niin kukaan ei tei
tä voita. Luottakaa hänen profeettojensa sanaan, 
niin teidän käy hyvin.” 

 Meitä nykyajan ihmisiä varmaan kiinnos-
taa, että onko olemassa oikeaa profeettaa, jol-
la olisi juuri sanoma meidän ajallemme. Ainoa 
mahdollisuus löytää tällainen oikea profeetta 
on turvautua Raamatun ilmoitukseen. Silloin 
olemme varmalla pohjalla. 
 Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran tä-
hän maailmaan seimen lapsena, Jumala lähetti 
profeetan valmistamaan ihmisiä hänen tulol-
leen. Kaikki uskovat ovat yksimielisiä siitä, että 
tämä profeetta oli Johannes kastaja. Jeesus itse 
vahvisti tämän asian. Matt. 7:10–14 ”Hän on se, 
josta on kirjoitettu:  Minä lähetän sanansaatta
jani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. ”Toti
sesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johan
nes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäi
sin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurem
pi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti tai
vasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, 
ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itsel
leen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen 
asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri 
hän on Elia, jonka oli määrä tulla.” 
 Jeesus siis nimitti Johannes Kastajaa sanan-
saattajaksi ja Eliaksi, joka valmisti tien Jeesuk-
sen ensimmäiselle tulemiselle. Ne, jotka ottivat 
vastaan Johanneksen sanoman, ottivat vastaan 
myös Jeesuksen Jumalan Poikana, joka sovittaa 
ihmisten synnit omalla kuolemallaan ja antaa 
heille iankaikkisen elämän.
 Tämän johdosta herää kysymys, että lähet-
tääkö Jumala myös profeetan ennen Jeesuksen 
toista tulemusta valmistamaan tietä hänen tu-
lolleen. Tähän löydämme vastauksen Malaki-
an kirjan viimeisestä luvusta, jonka otsikkona 
on: Tuomion Jumala saapuu pian. Mal. 3:23, 
34 ”Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, 
suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta 
 Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen 
ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomit
se maata perikatoon, kun tulen.” Eli jälleen on il-
mestyvä Eliaan hengessä toimiva profeetta.
 Koska kristikunta on erilaisten Raamatun 
oppien ja tulkintojen viidakko, Jumala joutuu 
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lähettämään profeetan valmistamaan kansaan-
sa hänen tulolleen ja palauttamaan kaiken oi-
kealle tolalleen. Profeetan lähettäminen on ai-
noa mahdollisuus viedä Jumalan pelastussuun-
nitelma päätökseen ennen hänen toista tule-
mustaan. Meidän on siis löydettävä tämä pro-
feetta, joka toimii Elian hengessä. Tällöin me 
olemme oikealla tiellä vastaanottamaan Jeesus 
herrain Herrana ja kuninkaiden Kuninkaana. 
Tukeudumme edelleen Raamatun ilmoituk-
seen samasta Malakian kirjan luvusta. Mal. 3:1, 
2 ”Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan 
edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä 
Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te 
kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka 
voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi 
seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on 
kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin li
peä.” 
 Kun tutkimme tarkasti tätä jaetta, löydäm-
me vastauksen tämän sanansaattajan eli Eli-
an ilmestymisen tarkkaan ajankohtaan. Tämä 
sanansaattaja ilmestyi silloin, kun Herra meni 
äkisti temppeliinsä. Milloin tämä tapahtui? 
Danielin kirja ja heprealaiskirje antavat siihen 
vastauksen. Tämä vaatisi perusteellisen tutki-
misen, johon tässä ei nyt ole mahdollisuutta. 
Mainitsen vain Danielin kirjasta lyhyesti tä-
män tapahtuman.  
 Dan. 8:14 on mainittu aikaennustus ”Niin 
kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aa
mua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kun
niaan.” Tässä luvussa mainitaan kolmesti näyn 
koskevan lopun aikaa. Tämä pyhäkön kunni-
aan nouseminen tapahtui profeetallisena las-
kutoimituksena vuonna 1844. Sen ymmärret-
tiin silloin merkitsevän Jeesuksen takaisin tu-
loa. Uskottiin, että maapallo olisi tuo pyhäkkö. 
Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Tämä aihe-
utti valtavan pettymyksen uskovissa ihmisissä. 
Tarkempi Raamatun tutkiminen myöhemmin 
osoitti, että oli kysymys taivaallisen pyhäkön 
toisen vaiheen alkamisesta.  
 Tuntuu todella oudolta, että silloin men-

tiin laskemaan tällaista tarkkaa aikaa Jeesuksen 
tulolla, koska Jumalan sana selvästi sanoo, että 
sen tietää vain Isä yksin. Tämän takia tässä täy-
tyy olla tällainen jumalallinen toteutus huomi-
on kiinnittämiseksi tähän tärkeään pyhäkköto-
tuuteen. Muutoin ihmiset eivät olisi kiinnittä-
neet siihen tarpeeksi huomiota. Tämä tapahtu-
ma taivaallisessa pyhäkössä oli viimeinen vaihe 
Jumalan pelastussuunnitelmassa. Taivaassa al-
koi silloin tuomion aika, jolloin ratkaistaan pe-
lastettujen nimet.   
 Tämä Jeesuksen meno taivaalliseen pyhäk-
köön tapahtui siis vuonna 1844. Hän meni sil-
loin virheellisen tulkinnan takia äkisti temppe-
liinsä, kuten Malakia sanoo, koska luultiin hä-
nen tulevan maan päälle. Tällä tapahtumalla on 
myös historiassa suuri asema. Se oli maailman-
laajuisen herätyksen aikaa, kun odotettiin Jee-
susta takaisin.
 Nyt meidän on vain löydettävä sanansaat-
taja eli profeetta, joka täyttää oikean profeetan 
tuntomerkit ja joka vaikutti vuoden 1844 aika-
na. On perusteltua ajatella, että tämä profeet-
ta voi olla joko yksityinen henkilö tai nykyai-
kana seurakunta, joka julistaa Elian sanomaa. 
Katsotaan, että löytyykö Raamatusta erityinen 
sanoma, joka valmistaa ihmiskuntaa Jeesuksen 
toiselle tulemukselle. Tällainen sanoma löytyy 
Ilmestyskirjan 14. luvusta, jossa kerrotaan Jee-
suksen takaisintulosta. Välittömästi sitä ennen 
on Jumalan lähettämä sanoma jakeissa 6–12. 
 Jae 6, 7. ”Minä näin taas uuden enkelin, 
joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen teh
tävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan 
asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja 
maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: ”Pelätkää 
Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia  hänen tuo
mionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka 
on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien läh
teet.”
 Uusi enkeli kuvaa evankeliumin julistajaa, 
joka uudistaa iankaikkisen evankeliumin julis-
tuksen. Nykyaikana enkelillä eli evankeliumin 
julistajalla tarkoitetaan seurakuntaa. Jumala on 
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valinnut tähän tehtävään seurakunnan aivan 
samoin kuin hän valitsi muinoin Israelin kan-
san kertomaan ihmisille Jumalasta. Taivaanla-
ki kuvaa yleismaailmallista julistusta ja enkelin 
kova ääni kuvaa julistuksen voimaa
 Tässä julistuksessa teroitetaan erityisesti 
kahta asiaa: tuomion ajan alkamista ja Jumalan 
kumartamista luojana. Dan. 8:14 mukaan tämä 
tuomio alkoi vuonna 1844 eli tuomion aika on 
jo tullut. Jumalan kumartaminen luojana on 
sapatin vastaanottamista ja pitämistä Jumalan 
luomistyön muistomerkkinä. Tämä enkelin ju-
listus täyttää yksityiskohtaisesti Jumalan laissa 
olevan lepopäiväkäskyn.  
 Jae 8:8. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, 
joka kuulutti: ”Kukistunut, kukistunut on suuri 
Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt 
kaikki kansat juomaan vihan viiniä.” 
 Raamattu käyttää Babyloniaa vertauskuva-
na ihmisten omista yrityksistä pelastaa itse it-
sensä. Babylon on näin ollen vertauskuva lo-
pun ajan uskonnollisesta sekaannuksesta, jossa 
Jumalan sana on korvattu inhimillisillä tradi-
tioilla, jotka eivät perustu puhtaasti Juma-
lan sanaan. Babylonhan on hepreaksi Baabel 
ja merkitsee juuri sekoittamista. On merkil-
le pantavaa, että tämän mukaan kaikki kan-
sat ovat omaksuneet Babylonin viiniä eli näi-
tä vääriä kristillisiä oppeja. Niitä ei ollut alku-
seurakunnassa, joten sieltä saamme oikeat opit. 
Näistä vääristä opeista voidaan mainita esim. 
seuraavia: kymmenen käskyä ei ole enää voi-
massa, sunnuntain pyhyys, salainen tempaami-
nen, ikuinen piina, sielun kuolemattomuus ja 
epäraamatullinen kastekäytäntö. 
 Jae 9, 10. ”Näiden kahden jäljessä tuli vielä 
kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: ”Se, 
joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaan
sa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juo
maan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamat
tomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. 
Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien 
enkelien ja Karitsan edessä.” 
 Pedon merkin varoitus on koko Raamatun 

vakavin varoitus ja se koskee nimenomaan lo-
pun aikaa. Ilmestyskirjan 13. luvussa on perus-
teellisempi kuvaus pedosta, sen kuvasta ja sen 
merkin ottamisesta otsaan tai käteen. En puu-
tu tässä siihen sen enempää vaan totean, että 
Jumalan merkki on sapatti. Se on Jumalan ja 
hänen kansansa välinen ikuinen merkki (Hes. 
20:12, 20). Luonnollisesti pedon merkki tulee 
olemaan silloin sapatin korvaava lepopäivä eli 
sunnuntai, joka on katolisen vallan itsensä tun-
nustama merkki.  Sunnuntai on siis ihmisten 
aikaansaama lepopäivä, joka ei perustu Raa-
mattuun ja kuvaa näin ollen ihmisen yritystä 
pelastua omilla teoillaan, mikä ei tule onnis-
tumaan. Viimeinen taistelu tullaan juuri käy-
mään Jumalan lain, kymmenen käskyn, arvo-
vallasta, jossa sapattikäsky on kiistan aiheena. 
Jokainen joutuu silloin itse tekemään valintan-
sa, palveleeko Jumalaa pitämällä sapatin tai pe-
toa eli saatanaa pitämällä sunnuntain. 
 Jae 12:12. ”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyt
tä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja 
uskovat Jeesukseen.” 
 Jakeessa 12 on tämä kolmen enkelin sano-
ma kiteytetty kahteen perusasiaan, jotka sisäl-
tävät koko evankeliumin ydinasian: uskon Jee-
sukseen ja Jumalan käskyt. Ne ovat olleet voi-
massa sieltä alusta lähtien ja ovat myös ikuisi-
na Jumalan lasten tuntomerkkeinä. Jumala toi-
voo omiltaan uskoa Jeesukseen ja Jumalan lain, 
kymmenen käskyn, täydellistä ymmärtämistä 
ja pitämistä Jumalan armossa ja voimassa.
 Nyt moni varmaan ihmettelee, että onko 
tämä oikea tulkinta tälle Jumalan lähettämäl-
le sanomalle lopun aikana juuri ennen Jeesuk-
sen takaisintuloa. Raamattu sanoo 2. Piet. 1:20, 
21 ”Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, 
etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenen
kään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään pro
feetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tah
dosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hen
gen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. 
johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.” 
 Raamatun profetioita voidaan siis tulki-
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ta erilaisilla tavoilla. Siksi tällekin profetialle 
olisi varmistettava oikea tulkinta. Nyt meidän 
on vain löydettävä profeetta, joka vaikutti vuo-
den 1844 tienoilla ja joka sai Jumalalta tulkin-
nan tälle sanomalle. Profeetta ja oikea tulkinta 
täytyy siis olla olemassa, sillä muutoinhan olisi 
mahdotonta löytää sellaista tulkintaa, joka olisi 
yleisesti hyväksyttävissä ja oikea, joka valmis-
taisi Jumalan omat hänen tulolleen.
 Mielestäni tällainen profeetta on ollut ja 
hän oli Ellen White, koska hän eli juuri mai-
nittuna aikana 1827–1915 ja koska hän sai 
noin 2000 tuhatta näkyä ja koska ne ovat to-
teutuneet ihmeteltävällä tarkkuudella. Lisäk-
si hänen hedelmänsä, elämänsä ja opetuksensa 
täyttävät oikean profeetan tuntomerkit. Ellen 
White on ollut tuotteliain hengellinen kirjai-
lija. Hän on kirjoittanut 50 kirjaa ja 4500 leh-
tiartikkelia, jotka käsittelevät hengellisten kir-
joituksien lisäksi terveydenhoitoa, kasvatus-
kysymyksiä ja organisaatiokysymyksiä. Ellen 
White eli aikaansa edellä. Hänen esittämän-
sä kasvatus- ja organisaatio-ohjeensa ovat yhä 
edelleen arvostettuja. Erityisesti terveysohjeet, 
jotka oli kirjoitettu aikana, jolloin lääketieteel-
linen taso oli hyvin heikko, on lääketiede vasta 
viime aikoina todennut yhä edelleen paikkansa 
pitäviksi. Hänen kirjoituksensa ovat tervettä, 
raitista ja Kristus-keskeistä sanomaa. Niiden 
päämääränä on johtaa ihmisiä rakastamaan 
Jeesusta Kristusta ja Jumalan sanaa sekä ym-
märtämään Raamattua entistä paremmin.
 Omakohtaisena kokemuksena voin sanoa, 
että mitä enemmän olen lukenut Ellen Whi-
ten kirjoituksia, sitä paremmin olen oppinut 
ymmärtämään Raamattua ja sitä läheisem-
mäksi on Jeesus tullut elämässäni. Olen mo-
nesti ihmetellyt joitakin raamatunkohtia niitä 
ymmärtämättä. Kun sitten olen lukenut Ellen 
Whiten selityksen ko. raamatunkohdille, niin 
olen todennut, että näinhän sen täytyy olla. El-
len Whiten kirjoituksien pohjalta minulle on 
avautunut koko Jumalan pelastussuunnitelma, 
ihmisen ja koko maailman alkuperä sekä elä-

män tarkoitus ja päämäärä. Hänen kirjoituk-
sensa valmistavat meidät vastaanottamaan Jee-
sus Kristus Elian hengessä Johannes Kastajan 
tavoin hänen toisessa tulemuksessaan. 
 On selvää, että paholainen tekee kaikken-
sa oikean profeetan eli tässä tapauksessa Ellen 
Whiten toiminnan mustaamiseksi. Näin on 
käytäntö osoittanut ja siksi profeetasta kerto-
minen ihmisille tuottaa suuria vaikeuksia. Ai-
noa mahdollisuus profeetan tunnistamiseksi 
on itse tutustua ja perehtyä hänen kirjoituk-
siinsa ja elämäänsä perusteellisesti eli täyttä-
vätkö ne oikean profeetan tuntomerkit. Täl-
lä tavalla ovat miljoonat ihmiset vakuuttuneet 
asiasta. Raamattu sanoo 1. Tess. 5:20,  21 ”Äl
kää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profe
toimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se 
mikä on hyvää.”
 Ilmestyskirjan 12. luvussa on kerrottu Ju-
malan kansan historia kristillisenä aikakaute-
na. Viimeinen jae kertoo Jumalan kansan tun-
tomerkit lopun aikana, jae 17 ”Lohikäärmeen 
raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lap
sia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan 
käskyille ja Jeesuksen todistukselle.” Ilm. 19:10 
mukaan Jeesuksen todistajissa on profetoimi-
sen henki. Jumalan jäännöskansalla on lopun 
aikana muiden lahjojen lisäksi erityisesti pro-
fetian lahja, joka valmistaa heitä Kristuksen tu-
lolle. He uskovat myös Jeesukseen ja noudat-
tavat Jumalan käskyjä, kuten aikaisemmin to-
tesimme lopun ajan sanomassa. Kaikki lopun 
aikaa käsittelevät kohdat painottavat erityises-
ti profeetallisen sanan merkitystä kristittyjen 
turvana paholaisen eksytyksiä vastaan.  
 Seitsemännen päivän adventtiseurakunnan 
toiminta rakentuu Ellen Whiten Jumalalta 
saamiin näkyihin ja ilmoituksiin. Tämä muu-
tamista ihmisistä lähtenyt seurakunta on kas-
vanut maailmanlaajuiseksi seurakunnaksi, joka 
toimii tällä hetkellä 203 maassa ja jäseniä on 
noin 14 miljoonaa. On todettu, että adventti-
seurakunta on suhteellisesti nopeimmin kasva-
va seurakunta maailmassa. Sillä on sananjulis-
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tustyön lisäksi mittava koulu-, avustus- ja pa-
rantolatoimintaa ympäri maailmaa. Adventti-
seurakunta onkin siksi erityisesti perehtynyt 
lopun ajan profetioihin ja julistaa niitä ympäri 
maailmaa korottaen Jeesusta Kristusta ja ristiä 
profetioiden perustana.
 Kerron lyhyesti erään unen, jonka uskon 
kuvaavan juuri profetian hengen varjelusta ja 
ohjausta lopun aikana. Olin unessa teatteris-
sa. Minun ja teatterin esiintymislavan välissä 
oli suuri joukko pimeyden enkeleitä. Minun 
oli päästävä turvaan niiden toiselle puolelle 
teatterin esiintymislavalle. Miksi olin teatte-
rissa? Ehkä se kuvaa tämän maailman elämää. 
Kun lähestyin niitä, olin hyvin peloissani, tämä 
on nyt menoa. Viime tingassa viereeni ilmes-
tyi nainen, joka otti kädestäni kiinni ja johdat-
ti minut nopeasti turvaan. Sen jälkeen minulle 
sanottiin, että hän oli enkeli. Uskon vahvasti, 
että juuri täydellinen turvautuminen Jeesuk-
seen, Jumalan sanaan ja Ellen Whiten tulkin-
toihin vie meidät perille lopun ajan eksytyk-
sien viidakossa.
 Ellen Whiten kirjoitukset ovat, niin kuin 
hän itse sanoo, pienempi valo, joka johtaa suu-
rempaan valoon. Ne ovat kuin luotsi, joka joh-
taa laivan eli seurakunnan karikkojen eli ek-
sytyksien ohi perille Jumalan valtakuntaan. 
Oman etunsa vuoksi kannattaa tutustua hänen 
kirjoituksiinsa ja muodostaa oma mielipiteen-
sä ja tehdä valintansa. Miljoonat ihmiset ovat 
jo tehneet valintansa hänen kirjoituksiensa pe-
rusteella ja seuraavat Jeesusta Kristusta totuu-
dessa ja kuuliaisuudessa. 
 Suosittelen Ellen Whiten kirjojen lukemis-
ta, varsinkin Suurta taistelua, koska se on mie-
lestäni tärkein profeetallinen kirja lopun aika-
na. Kirja paljastaa nimenomaan vihollisen ek-
syttävän toiminnan ja on siksi ainutlaatuises-

sa asemassa. Juuri Suurella taistelulla oli hyvin 
ratkaiseva osuus myös omalle uskoontulolleni. 
Olen todella iloinen siitä, että seurakuntamme 
on ryhtynyt toimenpiteisiin Suuren taistelun 
massapainoksen johdosta. Uskon, että tämä 
projekti on tullut Jumalalta, koska maailmam-
me tilanne on suurten tapahtumien kynnyk-
sellä. Lukekaa, hankkikaa ja levittäkää Suurta 
taistelua rukoillen ja harkiten. 
 Olen ottanut tavakseni kuljettaa taskussani 
yhtä Suurta taistelua. Kun sitten tapaan jon-
kun uskon asioista kiinnostuneen henkilön tai 
tuttavani, annan hänelle kirjan. Olen kokenut 
jo tämän seurauksena ihmeellisiä kokemuksia, 
joista olisi enemmänkin todistettavaa. Uskon, 
että Jumala on ollut näissä kokemuksissa mu-
kana.  
 Luen lopuksi Ellen Whiten lausunnon 
Suuri taistelu kirjasta. Se löytyy Onni Määttä-
sen kirjasta: Herran sanansaattaja, sivu 79. 
 ”Kirjaa Suuri taistelu pidän kalliimpana 
kuin hopeaa ja kultaa ja toivon hartaasti, että 
se tulisi ihmisten luettavaksi. Valmistellessani 
käsikirjoitusta Suureen taisteluun tunsin usein 
Jumalan enkelien läsnäolon. Ja usein minulle 
esitettiin yöllisissä näyissä näkemäni tapahtu-
mat uudelleen kirjoittaessani niitä, niin että 
ne olivat tuoreina ja elävinä mielessäni. Suurta 
taistelua pitäisi levittää hyvin laajalti. Se sisäl-
tää kertomuksen menneisyydestä, nykyisyydes-
tä ja tulevaisuudesta. Maailmanhistorian lop-
putapahtumien ääriviivoja kuvatessaan se esit-
tää voimakkaan todistuksen totuuden puoles-
ta. Haluaisin kovin mielelläni tämän kirjan le-
viävän laajemmalle kuin minkään muun kirjan, 
sillä Suuressa taistelussa on viimeinen varoi-
tussanoma maailmalle esitetty selvemmin kuin 
muissa kirjoissa.”
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Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Me kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, joka sovitti meidän syn-
timme Golgatan ristillä ja näin mahdollisti meille iankaikkisen elämän. Me kiitämme Raa-
matusta, Jumalan sanasta, joka vahvistaa uskoamme ja kertoo meille pelastuksen tien. Me kii-
tämme profetian hengestä, joka ohjaa meitä kaikilta vihollisen eksytyksiltä ja vaaroilta. Me 
tunnustamme sinulle kaikki syntimme, pyydämme niitä anteeksi ja anomme Pyhän Hengen 
voimaa parannuksen tekoon. Me kiitämme tästä Suuri taisteluprojektista ja pyydämme sinun 
siunausta ja ohjausta niiden levittämiseksi koko Suomen maahan. Valmista mahdollisimman 
moni vastaanottamaan sinut kuuliaisuudessa ja totuudessa, kun saavut noutamaan omasi. Kii-
tos, kunnia ja ylistys sinulle Jeesuksen nimessä. Sinä olet pyhä, pyhä, pyhä, kaikkivaltias ja ian-
kaikkinen Jumala. Aamen.  
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28. Ettemme eksyisi

A am. 9:8, 9 ”Katso, Herra Jumala on kään
tänyt katseensa tätä syntistä valtakuntaa 
vastaan. Minä hävitän sen maan päältä. 

Mutta kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävi
tä, kuuluu Herran Jumalan sana. Ei, vaan minä 
annan käskyn ravistella Israelia kaikkien kansojen 
keskuudessa niin kuin jauhoja ravistellaan seulas
sa, jota yksikään hiekkajyvä ei läpäise.” 
 Profetian hengen kautta on kerrottu, että 
Jumalan Israel eli Jumalan kansa seulotaan lo-
pun aikana ja erityisesti ajan lopussa lähesty-
vän ahdistuksen aikana. Seulonnan saa aikaan 
Laodikean sanoma (Ilm. 3:14–22), joka on tar-
koitettu juuri Jumalan kansalle. Muutamat ei-
vät alistu tämän sanoman alle ja heidät tullaan 
seulomaan. He eivät ota vaarin Jeesuksen oh-
jeista tehdä parannus elämässään, hankkia us-
kon kultaa ja silmävoidetta Raamatun totuu-
teen ja ennen kaikkea turvautumista Jeesuksen 
vanhurskauteen eli hänen täytettyyn sovituk-
seen. Seulonta kohtaa suurta osaa niitä, jotka 
ovat sanoneet uskovansa kolmen enkelin sano-
maan, mutta eivät ole pyhittäneet itseään sen 
vaatimuksille. Vain pieni joukko on ottanut to-
sissaan Laodikean sanoman kohdalleen ja kes-
tää kaikki koetukset ja eksytykset. He seisovat 
vahvana kuin kallio Jeesuksen ja totuuden puo-
lella elämänsä loppuun asti. 
 Jos kerran seulonta on näin koetteleva ja 
vakava tapahtuma, on tehtävä kaikkensa, jot-
tei seulottaisi pois Jumalan kansasta. Seulonta 
on niin monitahoinen asia, ettei näin lyhyessä 
saarnassa ole mahdollisuutta tutkia sitä kaikilta 
puolilta. Tulenkin vain käsittelemään joitakin 
vihollisen aikaansaamia salakavalia eksytyksiä, 
joita esiintyy Jumalan kansan keskuudessa ja 
joita on vaikea havaita. Siksi niiden suhteen on 
syytä olla tarkkaavaisia ja varovaisia. Nämä kä-

sittelemäni eksytykset on koottu pääosin Ellen 
Whiten kirjasta: Ettemme eksyisi. 
 Saatana tekee kaikkensa eksyttääkseen ih-
miset Jeesuksesta ja pelastuksesta. Vain luja 
luottamus Jumalaan ja kirjoituksiin on tur-
vamme. 1. Piet.5:8, 9 ”Pitäkää mielenne valp
paana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saata
na kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja et
sii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä, uskos
sa lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla 
maail massa joutuvat kokemaan samat kärsimyk
set. Matt. 22:29 ”Jeesus vastasi heille: ”Te kuljette 
eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia et
tekä Jumalan voimaa.”
 Jeesus erityisesti varoitti etukäteen Jumalan 
omia vääristä profeetoista ja eksytyksistä pu-
huessaan maailmanlopun tapahtumista. Matt. 
24:24 ”Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeet
toja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnusteko
ja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdol
lista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille 
nyt ennalta ilmoittanut.” Jeesuksen sanojen mu-
kaan eksytykset ovat eräs lopunajan leimaa an-
tavin piirre.

Evankeliumi ja laki
Vihollinen hyökkää erityisesti niitä vastaan, 
jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jee-
suksen todistus eli adventtikansaa vastaan. 
Muut hän on jo eksyttänyt Babylonin erheil-
lä. Kristus, laki ja evankeliumi on oltava käsi 
kädessä. Mitään niistä ei saa jättää pois. Evan-
keliumi ilman lakia on suuri eksytys ja se on 
saanut jalansijaa erityisesti liberaaliteologiassa. 
Jumalan laki on nimenomaan koko maailman-
kaikkeuden koossa pitävä voima. Se on Juma-
lan rakkauden ilmentymä, jota ilman kukaan 
ihminen ei tule taivaskelpoiseksi.
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Fanatismi
Tietosanakirjan mukaan fanatismi on useim-
miten uskonnollisesti tai opillisesti sokea into, 
jolle on luonteenomaista suvaitsemattomuus. 
Fanaatikko on henkilö, joka taistelee sokeasti 
tiettyjen aatteiden puolesta. Yksi uskonnolli-
sessa maailmassa esiintyvä piirre on juuri fana-
tismi, joka eksyttää monia omantunnontark-
koja sieluja, koska siinä ilmenee hypnoottista 
vaikutusta. Ihminen alistetaan puhujan tahdon 
alle. Jeesus oli päinvastoin hiljainen ja nöyrä. 
Hän ei ollut fanaatikko. Sanaa on saarnatta-
va selvästi ja tyynesti eikä fanaattisesti ilman 
kiihtymystä. On tunnettava sana ja pitäydyttä-
vä siihen. Tyyneys ja arvokkuus ovat vallittava 
kaikissa puheissa ja lauluissa.

Tunteet
Monesti annetaan tunteille valtaa, jolloin har-
kinta jää vähemmälle ja mennään liiallisuuk-
siin. Tunnetta ei pystytä hallitsemaan. Tunteet 
johtavat myös siihen, että ei saarnata puhdasta 
sanaa ja näin eksytään totuudesta. Erhettä tu-
lee totuuden joukkoon. Järki ja arvostelukyky 
jäävät sivummalle. Tunteiden vallitessa saata-
na pääsee sisälle antaen totuuden sanomia se-
koittaen siihen vääryyttä. Usko ei saa pitäytyä 
tunteisiin vaan se on Jumalan sanalle perustuva 
periaate elämässä ja toiminnassa.

Yleisesti uskotaan, että Pyhä Henki on läs-
nä juuri tunneliikutuksissa ja haltioitumises-
sa.  Tunne ja haltioituminen eivät kerro Pyhän 
Hengen läsnäolosta. Tunne ei saa missään ta-
pauksessa syrjäyttää harkintaa. Pyhyys ei ole 
hurmioitumista, vaan tahdon täydellistä alista-
mista Jumalan tahtoon. Se on elämistä jokai-
sesta Jumalan sanasta. On pitäydyttävä lujasti 
sanaan. Pyhyys on vaeltamista uskossa eikä nä-
kemisessä. Meidän tehtävänämme on julistaa 
puhdasta kolmen enkelin sanomaa, Johannes 
Kastajan parannuksen sanomaa. 
 Monet uskovat, etteivät he ole saaneet Ju-

malan siunauksia, jos he eivät tunne kiihty-
mystä tai haltioitumista uskontomenoissaan. 
Heillä ei ole silloin uskoa Jumalan sanaan, vaan 
on vaara, että he lähtevät etsimään sitä muista 
piireistä ja näin eksyvät totuudesta.

Väärät herätykset
Maailmassa on nykyaikana esiintynyt erilaisia 
herätysliikkeitä, jotka perustuvat juuri tuntei-
siin ja kaikenlaisen uuden ja hämmästyttävän 
esiintymiseen ja olemassaoloon. Monet koke-
vat niissä herätyksen ja seurakuntiin liittyy pal-
jon väkeä. Kuitenkin tällainen lyhyeksi ajaksi 
leimahtanut valo sammuu ja pimeys tulee en-
tistäkin syvemmäksi. Näillä ihmisillä ei ole ha-
lua kuunnella Raamatun totuuksia eikä mie-
lenkiintoa profeetalliseen sanaan. 
 Todellinen herätys perustuu Jumalan il-
moitukseen, jonka hän on kertonut etukäteen 
sanassaan. Nykyaikana se pohjautuu Jumalan 
viimeiseen armonsanomaan, kolmen enkelin 
sanomaan, joka tulee kasvamaan voimakkaaksi 
huudoksi ennen Jeesuksen tuloa. Se on jatkoa 
kolmannen enkelin sanomalle, joka tulee jaka-
maan viimeisellä tuomiolla ihmiset lampaisiin 
ja vuohiin (Matt. 25:32). Se on juuri myöhäis-
sade eli kevät sade, joka kypsyttää viljan lopul-
lisesti. Silloin toteutuu ilmestyskirjan lupaus. 
Ilm. 18:1 ”Tämän jälkeen näin taas yhden enke
lin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri val
ta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan.”     

Vanhanaikaisia saarnoja
Seurakunnassa esiintyy halua työskennellä 
toisten kirkkokuntien mallin mukaisesti. Jot-
kut haluavat tuoda jotain uutta seurakuntaam-
me.  Me olemme saaneet jo profetian hengen 
kautta oikeat metodit. On julistettava syntien 
katumusta, tunnustamista ja parannusta. On 
julistettava puhdasta Jumalan sanaa, Vanhan 
testamentin ja Uuden testamentin kirjoituk-
sia, eikä mitään omituisuuksia ja eriskummal-
lisuuksia. 
 Saatana tekee kaikkensa eksyttääkseen ih-
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misiä kolmen enkelin sanomasta, mikä on an-
nettu Jumalan kansalle julistettavaksi ennen 
Jeesuksen takaisintuloa. Ei saa hylätä annettua 
valoa tai muuten me teemme tyhjäksi Juma-
lan suunnitelman ja tarkoituksen. Sitä on julis-
tettava suurella voimalla. Se on toimintamme 
ydinasia ja päätarkoitus.  

Ruumiillisia havaintoesityksiä
Todellinen kristinusko ei edellytä minkäänlai-
sia ruumiillisia ilmentymiä, kuten kaatumis-
ta, pyörimistä, huutamista ja ms. sekamels-
kaa, mikä olisi merkkinä Pyhän Hengen läs-
näolosta. Joitakin vuosia sitten olivat pinnalla 
erilaiset kaatumisilmiöt. Olin itsekin mukana 
katsomassa eräässä seurakunnassa, kun kaata-
ja esitti epämääräistä mongerrusta, jolloin kaa-
dettava kaatui selälleen vastaanottajien tuke-
mana. Uskottiin, että Jumala toimi tällä tavalla 
kaadettavan uskon vahvistamaksi. Eräässä ti-
laisuudessa olin katsomassa, kun suuri joukko 
ihmisiä kaatui maahan avustajien tukemina ja 
pyöriskelivät pitkän aikaa maassa ja päästelivät 
erilaisia hypnoottisia ääntelyitä. Myös joitakin 
vuosia sitten tapahtunut Toronton nauruherä-
tys sai laajat mittasuhteet. Helsingin seurakun-
nassakin eräs seurakuntamme jäsen kesken to-
distuksen puhkesi nauramaan. Sen jälkeen en 
ole nähnyt häntä seurakunnassamme.  
 Tällaista epämääräistä toimintaa on tapah-
tunut ennenkin ja tulee tapahtumaan myös 
vastaisuudessa. Sitä on vaikea tukahduttaa ja 
se pääsee helposti valloilleen kuin tuli, joka 
on ryöstäytynyt. Jeesus oli päinvastoin hiljai-
nen ja nöyrä. Hän ei esittänyt tai käyttänyt toi-
minnassaan minkäänlaisia eriskummallisuuk-
sia. Ellen White kirjoittaa kirjassa Hengellisiä 
kokemuksia sivulla 51 kaatumisista sata vuot-
ta aikeisemmin seuraavasti: ”Näin saatanan 
vaikuttavan välikappaleittensa kautta monella 
eri tavalla. Hän toimi saarnaajien kautta, jotka 
ovat hylänneet totuuden ja joutuneet väkevään 
eksytykseen uskoakseen valheen, jotta heidät 
tuomittaisiin. Heidän saarnatessaan tai ru-

koillessaan jotkut kaatuivat avuttomina maa-
han, ei Pyhän Hengen voimasta vaan saatanan 
voimasta, mikä oli puhallettu näiden saatanal-
le antautuneiden työntekijäin päälle ja heidän 
kauttaan kansan päälle.”
 Seurakunnassa ei saa esiintyä minkäänlai-
sia outoja toimintoja. On varottava kaikkea, 
mikä viittaa epäjärjestykseen. Kukaan ei saa 
tarjota näytteitä minkäänlaisista henkivaiku-
tuksista. Silloin ei Pyhä Henki ole toiminnas-
sa. Vain kuuliaisuus totuudelle ohjaa Jumalan 
lasta. Pyhä henki ei ole metelissä, sekasorros-
sa, kaatumisessa, tanssissa ja hyppelemisessä. 
Totuus on ainoa Pyhän Hengen kanava. Pyhä 
Henki johtaa todelliseen uskoon. Emme saa 
myöskään suhtautua kaikkeen hengen toimin-
taan ehdottoman kieltävästi, vaan on tutkitta-
va, mikä henki on kysymyksessä. On huomioi-
tava, että me emme saa käyttää Pyhää Henkeä 
vaan Pyhän Hengen on käytettävä meitä.

Ihmeet
Evankeliumia ei tule todistaa ihmeillä, koska 
se synnyttää epätervettä tunnetta. Evankeliu-
mia on julistettava sanan kautta, silloin Pyhä 
Henki vaikuttaa aidolla tavalla ihmissydämes-
sä. Erityisesti väärät profeetat toimivat ihmei-
den kautta. Jumala ei toimi ihmeiden kautta, 
koska saatana käyttää niitä hyväksi lopun aika-
na. Hän pystyy jäljittelemään mitä tahansa ih-
meitä. Hän antoi siitä esimerkin Israelin kan-
san lähtiessä Egyptistä. Hän jäljitteli Jumalan 
ihmeitä taidokkaasti. Lopun aikana hän saa 
tulenkin lankeamaan taivaasta ihmisten näh-
den (Ilm. 13:13). Ainoa kanava, jonka kautta 
Jumala toimii, on totuuden kanava. Viimeisinä 
päivinä saatana toimii valheen kaikella voimal-
la, tunnusteoilla ja ihmeillä. Ihmeitä tapahtuu 
henkilöiden kautta, jotka eivät tunnusta Juma-
lan vanhurskauden lakia. Näiden ansiosta koko 
maailma tulee seuraamaan häntä. Ellemme ota 
vastaan rakkautta totuuteen, me joudumme 
helposti hänen ansaansa. 
 Yksi vakava profeetallinen teksti paholai-
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sen ihmeistä löytyy Ilmestyskirjasta. Hän tu-
lee esiintymään valon enkelinä ja viettele-
mään maan mahtimiehiä ihmeillään ja mer-
keillään aivan ennen Jeesuksen takaisintuloa. 
Ilm. 16:13, 14 ”Minä näin, kuinka lohikäärmeen 
suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta 
lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sam
makon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka te
kevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maan
piirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään 
Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” Pa-
holaisen ihmeet ovat niin tehokkaat, että koko 
maailma tulee seuraamaan häntä. Ainoastaan 
ne, jotka ovat juurtuneet totuuteen ja pukeutu-
neet yksinomaan Jeesuksen lahjoittamaan pu-
kuun, hänen vanhurskautensa vaippaan, varjel-
tuvat näiltä ylivoimaisilta eksytyksiltä.”                
 Saatanan yksi tehokkaimmista aseista on 
sairaiden parantaminen eksyttämistarkoituk-
sessa. Joitakin vuosia sitten olivat Helsingissä 
pinnalla suuret joukkokokoukset, joissa ihmi-
siä parannettiin ja joita pidettiin voimakkaina 
Jumalan läsnäolon ja toiminnan ilmentyminä. 
Oliko Jumala niissä todella mukana ja tapah-
tuiko todellisia parantumisia, jäivät loppujen 
lopuksi epäselviksi. Tällaisiin joukkoparantu-
misiin on suhtauduttava varauksellisesti, kos-
ka Profetian hengen kautta on ilmoitettu, että 
saatana aiheuttaa ihmisiin sairauksia ja sitten 
parantaa ne. Näin hän johtaa ihmisiä ja erityi-
sesti adventisteja toteamaan, että Jumala toi-
mii Babylonissa. Jumala kyllä toimii ja paran-
taa siellä, mutta ei tällaisissa parantumisnäy-
töksissä. 
 Kristuksen työskentelytapa oli saarnata sa-
naa ja lievittää myös kärsimystä parantamalla 
sairaita. Tämä ei toimi kuitenkaan nykyaikana, 
koska saatana käyttää tätä tapaa. Jumala on sen 
sijaan antanut sanassaan terveysohjeita ja ke-
hottanut profetian hengen kautta toimimaan 
rukouksen ja fyysisin keinoin. On perustetta-
va parantoloita ja muita lääkintälaitoksia. Näin 
Jumalan parantaminen koituu useimpien ih-
misten hyväksi ja pelastussanoma saa suurem-

mat mahdollisuudet tavoittaa sieluja Jumalal-
le antautuneiden lääkärien ja sairaanhoitajien 
kautta.           
 Kielillä puhumiseen pätevät aivan samat 
varoitukset kuin näihin parantumisihmeisiin. 
Jumala ei anna kielilläpuhumisen taitoa, koska 
se on myös saatanan tehokkain ase Babylonis-
sa. Tietyissä ja välttämättömissä tapauksissa 
voidaan uskoa, että Jumala käyttää nykyaikana 
myös kielilläpuhumista evankeliumin julistuk-
seen. Nykyaikana Jumala on sen sijaan antanut 
erinomaisia lahjoja opiskella kieliä ja tulkkaus-
menetelmiä evankeliumin julistukseen.  
 On uhkarohkeata vierailla etsimässä Juma-
laa Babylonissa olevissa seurakunnissa, vaikka 
oma usko tuntuisikin vahvalta. On muistetta-
va, miten kävi Eevallekin. Jumala oli kieltänyt 
häntä menemästä hyvän ja pahantiedon puun 
lähelle, koska paholainen sai vain puun lähel-
lä puhutella kantavanhempiamme. Tiedämme, 
kuinka kävi. Saatanan onnistui viekkauten-
sa kautta houkutella Eevan rikkomaan Juma-
lan lakia. Emme saa aliarvioida paholaisen voi-
mia. Hänellä on sama voima eksyttää vahvim-
mankin adventistin, jos tämä vastoin profetian 
hengen varoituksia käy vierailemassa Babylo-
nin seurakunnissa ja kaiken lisäksi ottaa op-
pia heidän toiminnastaan. On myös harkittava, 
onko viisasta puhua julkisesti siellä tapahtuvis-
ta ihmeistä, koska emme tiedä varmasti niiden 
alkuperää ja se saattaa johtaa näin lähimmäi-
sen eksytykseen. On myös tarkoin harkittava, 
kenen siunattavaksi menee. Babylonissa ole-
vien henkilöiden kautta voi saada rasitteita elä-
määnsä pitkäksi aikaa.  

Eri seurat
Seurakuntaa ei saa hajottaa erilaisiin ryhmiin 
erilaisilla näkemyksillä. Jeesuksen sanojen mu-
kaan vehnän ja rikkaviljan on annettava kasvaa 
yhdessä elonleikkuuseen asti. Erityisesti on va-
rottava seurakunnan sisältä tulevista eksytyk-
sistä. Ne ovat kaikkein vaikeimmin havaitta-
vissa. Tämän asian vahvistaa Raamattu. Ap. t.  
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20:30 ”Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, 
jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääk
seen opetuslapset mukaansa.”
 Meillä on kuitenkin yksi ainoa tie ja se on 
kerrottu Jumalan sanassa ja profetian hengen 
neuvoissa. Profetian hengen neuvot on juu-
ri annettu seurakunnan yhdessä pitämiseksi. 
Siksi ne on annettu Jumalan kansalle, jotta hän 
voisi valmistaa kansan, joka päättää työn ja on 
puhdas hänen silmissään. Jumala on antanut 
kansalleen tuntomerkiksi koko lakinsa täytey-
dessään. Siksi seurakunnan on pysyttävä täy-
sin erillään Babylonista. Babylonin viiniä ovat 
kaikki kansat juoneet ja näin omaksuneet to-
tuuden vastaisia harhaoppeja, joista merkittä-
vimmät ovat väärän sapatin korottaminen ja 
sielun kuolemattomuusoppi. Kokemukseni on 
osoittanut, että näitä harhaoppeja omaksuneita 
ihmisiä on erittäin vaikeata johtaa totuuteen, 
joskus jopa mahdotonta. Vain Jumala voi sen 
tehdä. 

Musiikki
Musiikki on suuri ansa. Siihen pätevät aivan 
samat sanat kuin kaikkiin puheisiin. Musiik-
ki on puhetta soitannallisin keinoin. Saatana 
pystyy puhumaan puheiden kautta ja näin hän 
pystyy myös toimimaan musiikin kautta. On 
tarkoin pystyttävä erottamaan, kuuluuko esi-
tettävä musiikki saatanalle vai Jumalalle. Eri-
tyisesti nuoriso on musiikin suhteen suures-
sa vaarassa, koska he ottavat mallia maailman 
musiikista. Musiikin pitää olla tyyntä ja arvo-
kasta, joka sopii kaikin puolin Kristuksen ylis-
tämiseksi. 

Näyt ja ilmestykset
Ihmisiä tullaan johtamaan yhä enemmän har-
haan unien, näkyjen ja ilmestyksien kautta. 
Siksi on tutkittava tarkasti, ovatko ne Juma-
lalta vai saatanalta. Jumalan antamat ilmoituk-
set ja saatanan antamat ilmoitukset ovat niin 
lähellä toisiaan, että niitä on vaikea erottaa. 
Väärennös muistuttaa monissa kohden oikeaa. 

Siksi niistä ei saa kertoa velvollisuutena elleivät 
ne nojaudu täysin Raamattuun. Monet uskovat 
ihmiset ovat saaneet hyvin uskottavia näkyjä, 
jotka ovat Raamatun vastaisia. Esim. saatana 
käyttää  menestyksellisesti helvettinäkyjä tuke-
maan sielun kuolemattomuutta. Taas morfii-
ni ja muut huumausaineet aiheuttavat selvästi 
vääriä näkyjä. 

Moraali
Mukautuminen ympäristön tapoihin ja ajatuk-
siin painaa ihmisiä elämään tämän maailman 
mallin mukaan. Yksi tällainen vaarallinen ek-
sytys on moraalin heltyminen jopa kristittyjen 
parissa ja varsinkin nuorison keskuudessa. Ih-
miset tulevat elämään kuten naimisissa olevat 
olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen en-
nen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Sitä 
ruokkivat lisääntyvät moraalittomat näytelmät, 
elokuvat ja yhteiskunnan säätämät lait niiden 
hyväksymiseksi. Myös homoseksuaalisuus li-
sääntyy julkisesti yleisesti hyväksyttynä liittona 
lain antamin turvin.   

Maailmallisuus
Maailmallisuus saa aikaan höltymistä todelli-
sesta kristillisyydestä. Enää ei haluta kuulla ju-
listusta synnistä ja armosta, laista ja evankeliu-
mista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle 
tulee toisenlaatuista kristillisyyttä: pitää me-
nestyä ja päästä eteenpäin. Aletaan arvostaa ai-
neellisuutta, mikä ei ole Jumalan tahdon mu-
kaista. Ristin tilalle tulee viihde, taide ja kult-
tuuri eri muodoissaan. Uskovissa lisääntyy kai-
ken salliva armo, suvaitsevaisuus ja hengellinen 
viihde. Kirkossa käynti vähenee ja etsitään tyy-
dytystä elämään erilaisissa nautinnoissa. Muu-
tosta tapahtuu hitaasti ja salakavalasti. Saatana 
riemuitsee.

Perinnäissäännöt
Monien on vaikea luopua vanhempiensa us-
kosta, vaikka siihen liittyykin oppeja ja tapo-
ja, jotka ovat Raamatulle tuntemattomia. Myös 
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kansan uskonnollinen perinne sitoo ihmistä. 
Jeesus varoitti tällaisista perinnäissäännöis-
tä. Matt. 15:6, 9 ”Ja niin te olette tehneet Juma
lan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. 9. 
mutta turhaan he palvelevat minua opettaen op
peja, jotka ovat ihmiskäskyjä.” Näistä perinnäis-
säännöistä on päästävä eroon hinnalla millä 
hyvänsä. Tämä on Jeesuksen käsky. Matt. 15:13 
”Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, 
jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on 
juurineen revittävä pois”. Jokainen puutarhuri 
tietää, kuinka vaikeata on rikkaruohojen kitke-
minen ja se vaatii työtä ja kärsivällisyyttä. Näin 
on myös perinnäissääntöjen kanssa.

Uususkonnot
Uususkonnot valtaavat alaa ja ihmiset häm-
mentyvät eivätkä osaa erottaa totuutta vääryy-
destä. Ne soluttautuvat vähitellen kristillisiin 
tapoihin itämaisten uskontojen, joogan, hen-
kiparantajien, selvännäkijöiden, ennustajien, 
monenlaisten terapioiden ja vaihtoehtohoito-
jen seurauksena. Myös tieteellinen maailman-
katsomus vie pois Jumalan totuudesta. Paho-
lainen riemuitsee, koska hän on saanut suuret 
joukot uskontonsa valtapiiriin. Paha leviää pie-
nestä alusta huolimatta suurella voimalla. Sen 
on historia osoittanut. Gal. 5:9 ”Pieni määrä 
hapatetta hapattaa koko taikinan.”

Ylihengellisyys
Yksi salakavalimmista eksytyksistä on ylihen-
gellisyys. Ylihengellinen kristitty voi olla har-
ras, mutta tuntee luonnottoman voimakas-
ta mielenkiintoa hengen maailmaan. Hän ei 
tyydy Pyhän Hengen normaaliin, pääasiassa 
sanan kautta tapahtuvaan johdatukseen, vaan 
halajaa aina yliluonnollisia ilmoituksia ja joh-
datusta ja erityisesti ihmelahjoja. Häntä hallit-
see synnillinen, mutta usein tiedostamaton it-
sekorostuksen ja jopa vallanhalun tarve. Hän 
haluaa tulla joksikin suureksi, jota Jumala eri-
tyisesti käyttää. Hän uskoo toimivansa Pyhän 
Hengen johdatuksessa. Saatana tiedostaa tä-

män ja antaa hänelle vääriä ilmestyksiä ja ar-
molahjoja. 
 Yksi ylihengellisyyteen liittyvä piirre on 
Jeesus-nimen ja hengellisten termien liiallinen 
käyttö. Usein tällainen henkilö unohtaa koko-
naan Jumalan lain ja keskittyy pelkästään ko-
rottamaan Jeesusta. On tärkeätä tarkata, mil-
laista Jeesusta korotetaan, sillä Jeesus-nimen 
käyttö ei todista mitään todellisesta hengelli-
syydestä. Tällainen eksytys on hyvin vaarallista, 
koska se vetää monia uskonvaelluksensa alus-
sa olevia ihmisiä puoleensa kauniilla sanoil-
la ja vetoomuksilla ja unohtavat evankeliumin 
ja lain yhteenkuuluvuuden. Jumalan nimi on 
pyhä ja sitä pitää käyttää harkiten.  Matt. 7:21–
23 ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Her
ra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, 
joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sano
vat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun 
nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi 
me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi 
teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saa
vat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää 
pois minun luotani, vääryydentekijät!”
 Minulle henkilökohtaisesti tekee pahaa, 
kun Jumalan ja Jeesuksen nimeä tai niiden joh-
dannaisia käytetään jokapäiväisessä puheessa 
päivittelysanana. Tuntuu siltä, että näissä päi-
vittelysanoissa rikotaan tälläkin tavalla kol-
matta käskyä. 2. Moos. 20:7 ”Älä turhaan lausu 
Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä 
rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan 
lausuu.” Tähän kategoriaan voisin lisätä myös 
Suomen voittoisan euroviisun Lordin, jossa 
hengellisiä termejä käytettiin mitä irvokkaim-
malla tavalla. Maailmalliset ihmiset eivät huo-
maa Lordin jumalattomuutta, mutta minulle 
se teki todella pahaa.

Kristuksen esimerkki
Kristus on meidän ainoa esimerkkimme. Hän 
tutki ja julisti ahkerasti Jumalan sanaa ja pa-
ransi sairaita. Matt. 4:23 ”Jeesus kulki sitten joka 
puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, 
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julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja pa
ransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.” 
 Jeesus esiintyi arvokkaasti mutta nöyrästi. 
Hän oli kärsivällinen eikä mennyt minkään-
laisiin äärimmäisyyksiin. Hän hallitsi itsensä 
joka tilanteessa. Hän eli synnittömän elämän 
ja täytti lain meidän puolestamme. Hän on esi-
merkkimme lain ja evankeliumin toisiinsa liit-
tymisestä. Jos Kristus asuu sydämessämme, me 
muutumme olemukseltamme ja luonteeltam-
me hänen kuvansa kaltaiseksi, puhtaiksi, rau-
hallisiksi ja synnistä vapaiksi. Näin me heijas-
tamme Kristuksen valoa myös kanssaihmisil-
lemme. 
 Meidän ainoa turvamme eksytyksiä vastaan 
on pysyä lujasti kiinni Jeesuksessa. Emme saa 
hetkeäkään päästää häntä näkyvistä. On tajut-
tava oma avuttomuus ja tehottomuus ja tur-
vauduttava kokosydämisesti ja vilpittömästi 
Jeesukseen ja Jumalan sanaan.  On annettava 
Pyhän Hengen käyttää meitä eikä päinvastoin. 
On koettava joka päivä Pyhän Hengen kaste 
kohdallaan. Totuus on se periaate, joka pyhit-
tää meidät taivaskelpoisiksi ja siksi on välttä-
mätöntä etsiä ja noudattaa totuutta. Kukaan ei 
pelastu uskomalla valheeseen. Totuus on ainoa 

pitävä ankkuri, joka kestää eksytyksien myrs-
kyissä ja rajuilmoissa. Jeesus sanoi Joh. 14:6 
”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse 
Isän luo muuten kuin minun kauttani.” 
 Vaikka Jumala vaatii meiltä vanhurskauden 
tekoja, ne eivät pelasta meitä. Ne ovat kuin li-
kainen vaate Jeesuksen puhtaan vanhurskau-
den rinnalla. Meidät pelastaa ainoastaan Jee-
suksen vanhurskaus.  Kukaan ei kuitenkaan 
saa Jeesuksen vanhurskautta hyväkseen ilman 
omia vanhuskauden tekoja. Eli älkäämme hel-
littäkö omien puutteellisten tekojen takia vaan 
turvautukaamme sitä lujemmin Jeesuksen van-
hurskauteen. Se on loppujen lopuksi ainoa tie 
pelastukseen.
 Rakkaat sisaret ja veljet, tutkikaamme Ju-
malan sanaa ja eläkäämme sen mukaan! Ol-
koon Kristus kaikessa esikuvamme! Luke-
kaamme myös ahkerasti profetian hengen kir-
joituksia, koska ne on annettu nimenomaan 
lopun ajan eksytyksien huomaamiseksi. Ol-
kaamme yksimielisiä ja toimikaamme kokosy-
dämisesti seurakuntamme toiminnassa. Juma-
lan sana ja profetian hengen kirjoitukset ovat 
ainoa turvamme tässä paholaisen hallitsemassa 
maailmassa. 

Rukoilemme
Kiitos Jeesus kolmesta varoituksesta eksytyksestä ja vääristä profeetoista Matt. 24 luvussa. Kii-
tos profeettojen varoituksista Vanhassa Testamentissa. Kiitos Raamatun elävästä sanasta. Il-
man sitä emme tietäisi mitä pitää varoa, miten vältämme eksytykset. Kiitos Jeesus yhteydestä 
kanssasi päivittäin. Auta meitä laittamaan turhat asiat sivuun ja saamaan sinulta viisauden ja 
voiman pahaa vastaan. Kiitos, että voimme pyytää sinulta apua, kun olemme epävarmoja. Kii-
tos avustasi nyt ja aina. Jeesuksen nimessä. Aamen. 
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Raamattu on maailman arvokkain kir-
ja, koska sen kirjoittaja on Jumala pro-
feettojensa välityksellä. Siksi sen histo-

ria, profetiat ja opetukset ovat varmat ja todet. 
Ennen kaikkea Raamatun arvovalta perustuu 
 asioille, jotka johtavat hyvään elämään ja pelas-
tukseen Jeesuksen ansioiden perusteella. Raa-
matun kokonaisuus on esitetty tavalla, jolla jo-
kainen ihminen, olkoon hän millä sivistystasol-
la tahansa, ymmärtää ja hyväksyy sen ilmoitta-
man pelastuksen tien. Maailmakuulu kirjaili-
ja J. W. Goethe kirjoittaa seuraavasti Raama-
tusta: ”Minä rakastan Raamattua ja pidän sitä 
suuressa arvossa, sillä sitä yksistään minun on 
kiittäminen siveellisestä sivistyksestäni. En sen 
voi kärsiä niitä jumalattomia, pilkallisia, vääris-
televiä hyökkäyksiä, joita saa kuulla tehtävän 
tätä pyhää kirjaa vastaan. – lapsellinen yksin-
kertaisuus käsittää jokaisessa Raamatun kir-
jassa mitä välittömimmällä tavalla jumalallisen 
tarkoituksen, ja kunnioit taen palaavat viisaim-
mat ja korkeimmat monelta harhatieltä takai-
sin Pyhään Raamattuun.”
 Ilmestyskirjassa käytetään Jumalan suures-
ta suunnitelmasta pelastaa ihminen nimitystä 
ikuinen evankeliumi. Ilm. 14:6 ”Minä näin taas 
uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. 
Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evanke
liumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoil
le, kielille ja maille.” Evankeliumi eli ilosanoma 
pelastuksesta on ollut sama sieltä syntiinlan-
keemuksesta asti ja tätä samaa evankeliumia 
julistaa myös ilmestyskirja. Ilm. 13:8, VKR. ”Ja 
kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, 
jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teuraste
tun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman 
perustamisesta.” Vanhan liiton aikana ihmiset 
katsoivat tulevaan Vapahtajaan, jota kuvasivat 

eläinuhrit. Uuden liiton aikana ihmiset kat-
sovat taaksepäin Jeesuksen sovituskuolemaan 
ristillä. Näin Jumalan pelastussuunnitelma on 
ollut kautta aikojen sama eli pelastus tapahtuu 
uskomalla Jeesukseen. Se on ikuista evankeliu-
mia.
 Jumala asetti luomisessa paratiisiin hyvän ja 
pahan tiedon puun koetteeksi siitä, että totte-
leeko ihminen Jumalaa. Tottelemattomuudesta 
oli seurauksena kuolema. Kantavanhempam-
me lankesivat tähän syntiin ja näin kuolema 
tuli ihmisen osaksi. Room. 5:12 ”Yhden ai noan 
ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mu
kana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut 
kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä.” 
Adamin ja Eevan synnin takia ihminen sai 
synnillisen luonteen eli perisynti tuli jokaisen 
ihmisen osaksi. Näin kukaan ihminen ei pysty 
elämään synnittömänä ja siksi vain Jeesuksen 
synnitön elämä ja kuolema vapauttavat meidät 
iankaikkisesta kadotuksesta ja tämä saadaan 
vain vastaanottamalla Jeesuksen uhri meidän 
hyväksemme.
 Tämän vuoksi synnissä eläminen on erit-
täin vakava asia, koska synnin palkka on kuo-
lema. Room. 6:23 ”Synnin palkka on kuolema, 
mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” 
Synti erottaa meidät myös Jumalasta. Jes. 59:2 
”Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät 
Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hä
net kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule, ” 
Jos me jatkuvasti elämme synnissä, niin se joh-
taa vähitellen eroon Jumalasta ja kadotukseen. 
Se on juuri sitä syntiä Pyhää Henkeä vastaan, 
jota Jeesuksen sanojen mukaan ei saada kos-
kaan anteeksi. Pyhä Henki vetäytyy pois ihmi-
sestä ja näin hän ei ymmärrä vastaanottaa Jee-
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susta syntiensä sovittajana. Näin se on ihmis-
tenkin välisissä suhteissa.
 Jeesus on sovittanut jokaisen ihmisen syn-
nit. Ilm. 1:5 ”ja Jeesukselta Kristukselta, uskolli
selta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esi
koinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, 
joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät syn
neistämme verellänsä.” Kaikki synnit on heitet-
ty Jeesuksen päälle, vaikka hän oli täysin syn-
nitön. Jes. 53:6 ”Me harhailimme eksyneinä kuin 
lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. 
Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan 
hänen kannettavakseen.”
 Tällainen Jumala meillä on, rakkaus ver-
taansa vailla. Ajatelkaa koko maailman pa-
huutta ja syntien määrää kaikkina aikoina! 
Kaikki ne on sovitettu Jumalan Pojan elämän, 
kärsimyksen ja kuoleman kautta. Tämä oli ai-
noa mahdollisuus pelastaa ihminen, koska Ju-
mala oli näin sanonut. Tämä lupaus annettiin 
jo siellä paratiisissa heti syntiinlankeemuksen 
jälkeen (1. Moos. 1:15). Eikö tämä ole jumalal-
lista rakkautta ja se oli mahdollista ainoastaan 
Jumalalle, koska hän rakasti luomaansa ihmistä 
sanomattomalla rakkaudella. Joh. 3:16 ”Juma
la on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi 
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen us
koo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän.”

Jeesus vapahtajamme
Jumala on kuitenkin asettanut joitakin ehtoja 
pelastuksemme puolesta, jotta voisimme vas-
taanottaa Jeesuksen uhrin hyväksemme. 
 Ensimmäinen ja tärkein ehto on usko Ju-
malaan. Ap. t. 16:31 ”He vastasivat: ”Usko Her
raan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun per
hekuntasi.” Jotta maailmankaikkeudessa ei ta-
pahtuisi toista kertaa syntiinlankeemusta, Ju-
mala valitsee ihmiset taivaaseen uskon kautta 
Jeesukseen. Tämä uskoon perustuva suunnitel-
ma on yksinkertainen ja täydellinen. Se on Ju-
malan viisauden huipentuma, jota emme pysty 
täysin ymmärtämään. Voimme vain kuvitella, 

että valinta ja varmistus koetellaan täällä maan 
päällä. Kukaan ei voi sen jälkeen syyttää Juma-
laa valintaperusteista. Jokainen on tehnyt itse 
oman ratkaisunsa seurata Jeesusta. Tämä Jee-
suksen valinta uskon kautta varmistaa Kristuk-
selle pysyvän kuninkuuden jokaisen pelastetun 
ihmisen sydämessä. 
 Toinen ehto on tunnustaa synnit. 1. Joh. 
1:9 ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Juma
la, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille 
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vää
ryydestä.” Ilman Jumalaa meidän olisi mah-
dotonta vapautua synnistä. Jumala on antanut 
meille yksinkertaiset ja helpot ohjeet tehdyil-
le synneille. Meidän ei tarvitse tehdä ylimää-
räisiä ponnistuksia kuten katumusharjoituk-
sia tai toivioretkiä. Hän edellyttää vain, että 
me vilpittömästi tunnustamme ja hylkäämme 
syntimme. Synnit on tunnustettava niin kuin 
omatunto syyttää. On tunnustettava varsinkin 
ne synnit, jotka ovat tiedossa. Synnit on siis 
ennen kaikkea tunnustettava Jumalalle, mut-
ta myös niille, joita kohtaan on tehty vääryyt-
tä. On olemassa myös julkisia syntejä, jotka on 
tunnustettava myös julkisesti. Syntien tunnus-
tamisen, sekä julkisen että yksityisen tulee olla 
sydämestä lähtenyt ja vapaaehtoinen.
 Syntien tunnustamiseen liittyy ehdotto-
masti myös synnin hylkääminen. Ap. t. 3:19, 
20 ”Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin 
pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoi
tuksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennal
ta valitsemansa Voidellun.” Synnintunnustus ei 
ole otollinen Jumalalle ilman vilpitöntä kään-
tymistä ja parannusta. Elämässä täytyy tapah-
tua ratkaiseva muutos. Kaikki, mikä on Juma-
laa vastaan, täytyy panna pois.  Ainoastaan jos 
Pyhä Henki on päässyt vaikuttamaan sydä-
messä, synnintunnustus on aito ja rehellinen. 
Silloin se on todellisen synnin surun seuraus. 
Silloin se kelpaa Jumalalle ja silloin me saam-
me ne anteeksi ja rauhan mieleemme. 
 Kristillisessä kielenkäytössä puhutaan pal-
jon uudestisyntymisestä. Jeesus toi tämän asian 
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keskustellessaan Nikodeemuksen kanssa. Joh. 
3:3 ”Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti: jos 
ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse 
näkemään Jumalan valtakuntaa.” Mitä uudes-
tisyntyminen tarkoittaa? Joissakin piireissä se 
ymmärretään jälleensyntymisenä, mikä ei ole 
mahdollista Raamatun mukaan. Uudestisyn-
tymisellä tarkoitetaan yksinkertaisesti herätys-
tä. Kun ihminen nukkuu, niin jossain vaihees-
sa hän herää. Näin on myös kristillisessä elä-
mässä. Kun ihminen tajuaa, että Jumala kut-
suu häntä ja elämässä tapahtuu muutos seura-
ta Jeesusta. Hän saa kaikki syntinsä anteeksi ja 
alkaa uusi elämä puhtaalta pöydältä ikään kuin 
vastasyntyneellä lapsella. 
 Tämän uudestisyntymisen saa aikaan Jee-
sus. Ilm. 3:20 ” Minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä 
tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, 
minä ja hän.” Jeesus on hienotunteinen, hän 
kolkuttaa sydämemme ovella päästääkseen si-
sään. Jos me avaamme sydämemme oven, hän 
tulee sisälle elämäämme, antaa syntimme an-
teeksi, lukee hyväksemme oman vanhurskau-
tensa ja ottaa meidät lapsikseen. Tämä ihmisen 
etsikkoaika on elämän tärkeintä aikaa. Silloin 
tehdään elämän tärkein ratkaisu, haluaako ian-
kaikkisen elämän tai kadotuksen. 
 Kun Jeesus nousi kuolemansa jälkeen tai-
vaaseen, hän lupasi lähettää Pyhän Hengen, 
joka olisi kaikkialla Jeesuksen tilalla. Opetus-
lapset saivatkin sitten Pyhän Hengen hellun-
taina. Jeesus asuu nyt meidän tykönämme Py-
hän Hengen kautta. Joh. 14:16, 17, 26 ”Minä 
käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen 
puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.”  Tämä 
puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi 
Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne 
häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy 
luonanne ja on teissä.”   Puolustaja, Pyhä Hen
ki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa 
teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä 
olen teille puhunut”. Pyhällä Hengellä on mo-
ninaisia tehtäviä meidän pelastuksemme puo-

lesta. Hän vaikuttaa mm. meissä sekä tahtomi-
sen että tekemisen. Fil. 2:13 ”Jumala saa teissä 
aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin 
kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.”

Jeesus meidän Herramme
Johtaako uudestisyntyminen sitten lopulliseen 
pelastukseen vai onko se vain hetkellinen ko-
kemus? Raamattu vastaa Fil. 1:6 ”Minä luotan 
siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hy
vän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuk
sen Jeesuksen päivään mennessä.” Pelastumise-
ni ei ole siis minun työni vaan Herran ja siksi 
meidän on luotettava hänen sanaansa. Meidän 
osuutemme on vain tahto siihen. Jumala antaa 
sitten muut pelastuksen ehdot.
 Miksi sitten niin monet kuitenkin luopu-
vat Herran tiestä? He luopuvat siksi, että hei-
dän tahtonsa ei ole luja. He eivät halua seurata 
Jeesusta kokonaan vaan haluavat kulkea osit-
tain omalla tiellään. Jes. 53:6 ”Me harhailimme 
eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi 
omalle tielleen.” Siksi he joutuvat eksyksiin ja 
eksyvä ei pääse perille, ellei joku tule häntä aut-
tamaan. Jeesus kuitenkin tekee kaikkensa mei-
dän pelastuksemme puolesta ja jokainen Jee-
suksen oma saa olla mukana lähimmäistensä 
johtamisessa oikealle tielle. 
 Herran tahdon seuraaminen on syntiselle ja 
maailmaa rakastaneelle ihmiselle joskus erit-
täin vaikeaa. Hän ei halua luopua omista ra-
kastamistaan tavoista. Niistä on kuitenkin luo-
vuttava hinnalla millä hyvänsä. Tähän auttaa 
vain Jumala. Hän muuttaa mielemme hänelle 
otolliseksi. Jeesus varoittaa näistä omista teistä 
ja niiden luopumisen vaikeudesta. Matt. 5:29, 
30 ”Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti 
ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät 
vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruu
miisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee 
sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinul
le parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin 
että koko ruumiisi joutuu helvettiin.” Meidän ei 
tarvitse repäistä silmää irti tai hakata kättä pois 
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syntiemme tähden vaan tämän Jeesuksen sa-
nojen ydinasiana on kertoa synnin vakavuu-
desta. On tehtävä kaikkensa synnin voittami-
seksi ja siihen antaa Jumala voiman.
 Jumalan pelastustyön tarkoituksena on ih-
misen kasvattaminen ja muuttaminen taivaan 
kansalaisiksi, sellaisiksi kuin Adam ja Eeva 
luotiin eli Jumalan kuviksi. Kol. 3:8–10 ”Luo
pukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, 
pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. 
Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet 
yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja 
pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu op
piakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja 
tullakseen hänen kaltaisekseen.” 

Jeesus ottaa meidät vastaan
Voimme olla varmat siitä, että nämä Jumalan 
antamat pelastusehdot ovat luotettavat? Juma-
la on sanansa kautta toteuttanut kaiken sellai-
sella tarkkuudella ja voimalla, että niihin on 
pakko luottaa. Muuta mahdollisuutta ei ole. 
Hän on osoittanut rakkautensa ihmistä koh-
taan omassa Pojassaan uhraamalla hänet mei-
dän syntiemme puolesta. Eikö tämä jo osoita 
hänen lupaustensa varmuutta, hän ei voi valeh-
della. 1. Joh. 1:9, 10 ”Jos me tunnustamme syn
timme, niin Jumala, joka on uskollinen ja van
hurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 
meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ett
emme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehte
lijan eikä hänen sanansa ole meissä.”
 Varmistuaksemme Jumalan lupauksista 
meidän on tutkittava Jumalan sanaa. Se an-
taa meille varmuuden hänen lupauksistaan ja 
vahvistaa uskoamme. Room. 10:7 ”Usko syntyy 
kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kris
tuksen sana.” Mitä enemmän ihminen lukee ja 
tutkii Jumalan sanaa Pyhän Hengen johdossa, 
sitä varmemmaksi hän tulee sen luotettavuu-
desta. Tämän on käytäntö osoittanut uskovien 
sydämessä.
 Kun ihminen uudestisyntyy ja elämä kään-
tyy Jumalan tahdon mukaiseksi, niin millaiset 

asiat valtaavat ihmisen mielen ja toiminnan? 
Raamattu antaa tähän esim. seuraavia vastauk-
sia. 
 1) Hän alkaa rakastaa kaikkia ihmisiä. Joh. 
13:35 ”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslap
sikseni, jos te rakastatte toisianne.” Jeesus rakas-
taa jokaista ihmistä ja näin on meidänkin ra-
kastettava, olkoon tämä ihminen sitten millai-
nen tahansa. Hän on Jumalan luoma ja Jumala 
haluaa hänen pelastuvan. 
 2) Vanhan elämän tilalle tulee uusi elämä. 
2. Kor. 5:17 ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on 
siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tul
lut tilalle!” Ihmisen elämä muuttuu automaat-
tisesti Jumalan vaikutuksesta hänen tahtonsa 
mukaiseksi. 
 3) Hän haluaa noudattaa Jumalan tahtoa eli 
hänen käskyjään. 1. Joh. 3:22 ”Ja mitä pyydäm
mekin, sen me häneltä saamme, koska noudatam
me hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hä
nen mielensä mukaista.” 
 4) Hän alkaa intensiivisesti tutkia, mikä on 
Jumalan tahto pienimmissäkin asioissa ja ky-
syy Jumalan valaistusta asiaan. Room. 12:2 ”Äl
kää mukautuko tämän maailman menoon, vaan 
muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että 
osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on 
hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” 
 5) Kun ihminen kokee jonkin iloisen asi-
an, hän ei voi olla siitä hiljaa. Samoin kun ih-
minen tulee uskoon ja kokee pelastuksen Jee-
suksen ansioista, hän haluaa myös kertoa siitä 
muille. Ap. t. 4:19, 20 ”Mutta Pietari ja Johan
nes vastasivat heille: ”Onko Jumalan edessä oikein 
totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkais
kaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä 
olemme nähneet ja kuulleet.”
 6) Rukouselämä elpyy. Rukous on välttä-
mätöntä hengelliselle elämälle ja sen ylläpitä-
miselle. Rukouksessa meillä on suora yhteys 
Jumalaan Jeesuksen kautta ja näin me voim-
me puhua hänelle kuin maalliselle isällemme-
kin. Me voimme esittää hänelle kaikki asiam-
me, pienet ja suuret, ja kysyä neuvoa häneltä. 
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Hän kuulee meitä. ilman rukousta apostolit ei-
vät olisi voineet lähteä viemään evankeliumia 
eteenpäin. Ap. t. 4:31 ”Kun he olivat päättäneet 
rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat kool
la, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja ju
listivat rohkeasti Jumalan sanaa.”  
 Pelastus on loppujen lopuksi yksinomaan 
Jumalan armolahja. Room. 6:23 ”Synnin palk
ka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ian
kaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme.” Se saadaan ainoastaan Jeesuk-
sen ansioiden perusteella. Muuta tietä ei ole 
olemassa. Kun maallisessa elämässä ihmiselle 
tarjotaan lahjaa, hän ei saa sitä, ellei hän vas-
taanota sitä. Jos me kieltäydymme lahjan vas-
taanottamisesta, niin lahjan antaja loukkaan-
tuu. Samoin Jumalakin loukkaantuu, jos me 
kieltäydymme pelastuksen lahjasta, koska hän 
rakastaa meitä. Jes. 1:19, 20 ”Jos te taivutatte 
mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan 
hyvyyttä, mutta jos kovetatte mielenne ja torjut
te minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhu
nut.”
 Ilmestyskirja on yhteenveto koko Raama-
tusta ja Jumalan pelastussuunnitelmasta. Siinä 
Jumala tuo siinä esiin suuria ja iloisia uutisia 
Jeesuksesta ja hänen pelastustyöstään. 
 1) Ilm. 1:18 ”iäti elävä. Minä olin kuollut, 
mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Mi
nulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.” Jeesus 
elää ja hän on elämällään ja kuolemallaan voit-
tanut vihollisen ja vain hän voi herättää meidät 
kuoleman kahleista. 
 2) Ilm. 5:9 ”He lauloivat uuden laulun:  Sinä 
olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 
sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi os

tanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kai
kista kielistä, kansoista ja maista.” Jeesuksen so-
vitusuhri koskee kaikkia ihmisiä maapallolla. 
Kukaan ei ole poissuljettu. Siksi evankeliumia 
on vietävä kaikkeen maailmaan. 
 3) Ilm. 7:14 ”Minä vastasin: ”Herra, sinä sen 
tiedät.” Hän sanoi minulle:  Nämä ovat päässeet 
suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteen
sa ja valkaisseet ne Karitsan veressä”. Jeesuksen 
synnittömyyttä ja puhtautta kuvataan valkeil-
la vaatteilla. Hän tulee pukemaan jokaisen pe-
lastetun ihmisen myös valkeilla vaatteilla, jotka 
kuvaavat hänen vanhurskauttaan. 
 4) Ilm. 14:6, 12, 14 ”Minä näin taas uuden 
enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hä
nen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi 
maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kie
lille ja maille.   Tässä kysytään pyhiltä kestä
vyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä 
ja uskovat Jeesukseen.”   Sitten näin tämän: Oli 
valkoinen pilvi, ja pilven päällä istui joku ihmi
sen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele 
ja kädessään terävä sirppi.” Jumala on luvannut 
viedä evankeliumin kaikkien ihmisten saatavil-
le ennen hänen takaisintuloaan. Se on samaa 
ikuista evankeliumia, jota on julistettu aivan 
alusta lähtien. 
 5) Ilm. 21:6 ”Vielä hän sanoi minulle: ”Nyt 
ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku 
ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjak
si vettä elämän veden lähteestä.” Jeesus tarjoaa 
pelastuksessa voimansa, rakkautensa, anteeksi-
antamuksensa ja armonsa. Meidän osaksemme 
tulee vain todella haluta hänen tarjoamaa pe-
lastusta, 

Rukoilemme
Kiitos sinulle Jeesus, Ilmestyskirjan suuri sankari kaikesta ihanasta, mitä olet meille valmista-
nut. Kiitos ensimmäisestä ylösnousemuksesta, jossa meidät herätät. Kiitos, että silloin kuole-
vainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Kiitos uudesta maasta ja taivaasta. Kiitos, ettei enää ole 
kyyneleitä eikä vaivaa, ei kiusauksia, ei syntiä, vaan onnellista elämää rakkauden Jumalan val-
takunnassa. Kiitos rakas Herramme. Kiitämme sinua sydämestämme. Aamen. 
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30. Ilmestyskirjan 144 000 
symbolisena lukuna

Ilmestyskirjassa on eräs luku, jolle ei ole 
 löydetty yksiselitteistä merkitystä. Se on   
144 000 ja se mainitaan ainoastaan kolme 

kertaa. Ensimmäisen kerran se mainitaan Il-
mestyskirjan seitsemännessä luvussa, jossa ker-
rotaan kuudennen sinetin aikana tapahtuvasta 
Jumalan kansan sinetöimisestä. Toisen ja kol-
mannen kerran se mainitaan Ilmestyskirjan 
14. luvussa, jossa kerrotaan Jumalan viimeises-
tä armonsanomasta Ihmiskunnalle ennen Jee-
suksen takaisin tuloa. Tästä voidaan tehdä se 
johtopäätös, että tämä luku on tarkoitettu ku-
vaamaan Jumalan kansaa ennen Jeesuksen ta-
kaisintuloa edeltävää lopun aikaa.
 Ilmestyskirjan seitsemännen luvun ja 14. 
luvun neljännen, viidennen ja kuudennen en-
kelin sanoma on viime aikoina vaivannut miel-
täni ja siksi yritän myös näin saarnassani tuoda 
näitä asioita esiin. Se ei merkitse sitä, että olisin 
ymmärtänyt ne oikein vaan että tämä saarnani 
antaisi virikettä tutkimaan näitä asioita ja ver-
tailemaan eri tulkintoja niistä. 
 Ilmestyskirjan 7. luku kertoo ennen seit-
semännen sinetin avaamista erittäin tärkeäs-
tä Jumalan tehtävästä. Ihmiset ovat peloissaan 
maailman tapahtumien johdosta. Jumalalla on 
lohduttava sanoma. Maailmassa ei tule tapah-
tumaan kaiken lopettavaa katastrofia, koska 
Jumalan pelastussuunnitelma on vietävä pää-
tökseen. Jokaisen Jumalan palvelijan otsaan 
painetaan elävän Jumalan sinetti, joka takaa 
pelastuksen Jeesuksen tullessa. 
 Ilmestyskirjan kuudennessa luvussa kerrot-
tiin seitsemästä sinetistä, jotka kertovat meille 
Jumalan kansan historiasta aina Jeesuksen tai-
vaaseen astumisesta hänen toiseen tulemuk-
seensa asti. Kuudes sinetti ajoitettiin 1700-lu-
vun puolivälistä Jeesuksen toiseen tulemuk-

seen. Ilmestyskirjan seitsemäs luku kertoo vie-
lä kuudennen sinetin aikana tapahtuvasta Ju-
malan kansan sinetöinnistä. Jeesuksen tulles-
sa täytyy jokaisella Jumalan lapsella olla elävän 
Jumalan sinetti otsassaan. Siksi käsitellään eri-
tyisen vakavaa asiaa.
 Ilm. 7. 1–3 ”Tämän jälkeen näin neljä enke
liä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pi
dättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niis
tä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten ai
noatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, 
joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinet
tiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle en
kelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja 
merta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta äl
kääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sine
tin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.”
 Koko maailma pelkää maapallomme tu-
houtumista ydinsodan tai muun katastrofin 
kautta. Maailma todella elää aikapommin va-
rassa. Tuhoutuminen tulee kyllä tapahtumaan 
Jeesuksen tullessa, mutta näiden jakeiden pe-
rusteella ei sitä ennen. On erittäin lohdullista 
tietää, että Jumala tulee näiden jakeiden perus-
teella suojelemaan maapalloamme, jotta tämä 
sinetöimistyö saadaan päätökseen. Nämä nel-
jä enkeliä tulevat pidättelemään maan neljällä 
kulmalla eli koko maapallolla neljää tuulta eli 
kaikkialla sodan tuulia tuhoamasta sitä. Nyt on 
mahdollisuus varmistaa elävän Jumalan sinetti 
omalla kohdallaan. 
 Raamattu kertoo Pyhän Hengen sinetis-
tä, joka saadaan uskoon tultaessa. Se voidaan 
menettää, kun taas Elävän Jumalan sinetti on 
tällainen Jumalan työn päättävä sinetti, joka 
painamisen jälkeen pysyy loppuun asti. Elä-
vän Jumalan sinetti liittyy siis kuudennen sine-
tin aikaan, josta kerrotaan kuudennessa luvus-
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sa. Kuudes sinettihän rajoitetaan lopun aikaan, 
jonka katsottaneen alkaneen Ilm. 6:12 maini-
tusta maanjäristyksestä, jolla ymmärretään Lis-
sabonin maanjäristystä vuodelta 1755. Tämä 
elävän Jumalan sinetti on oltava jokaisella Ju-
malan lapsella Jeesuksen tullessa. Jakeessa kak-
si mainitaan, että enkeli nousi idästä aivan niin 
kuin aurinkokin nousee idästä, kuvaa tämän si-
netin painamisen tapahtumaa koko lopun ajan 
eikä pelkästään aivan ajan lopussa. Tosin ajan 
lopussa on lyhyt ja nopea Jumalan työn päät-
tävä sinetöimisen aika, jolloin maailma joutuu 
tekemään lopullisen ratkaisunsa. 
 Hes. 9. luvussa on erityisen vakava ennustus 
tästä sinetöimistyöstä. Siihen kannattaa tutus-
tua tarkemmin. Luen jakeet 3, 4: ”Mutta Israe
lin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta ke
rubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle 
ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla 
oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; ja Herra sanoi hä
nelle: ”Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee 
merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja 
valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuu
dessa tehdään.”  Ilm. 9 luku kertoo myös, että 
Jumalan sinetti on viidennen pasuunan aikana 
eli myös lopun aikana erityinen suoja vihollis-
ta vastaan. Jae 4: ”Niille sanottiin, etteivät ne saa 
vahingoittaa kedon ruohoa eivätkä mitään muu
takaan vihantaa eivätkä yhtään puuta, vaan ai
noastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Ju
malan sinettiä.” 
 Ainoa mahdollisuus selvittää tämä sinetti 
on tukeutua yksinomaan Raamattuun. Muuten 
mennään harhaan ja se voi olla erittäin kohta-
lokasta. Siksi se on etsittävä suoraan Raama-
tusta ja varmistukseksi kahdesta kohtaa. Hes. 
20:12 ”Myös sapattini minä annoin heille, jotta 
se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi hei
tä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät 
omaksi kansakseni. ”Jae 20: ”Pitäkää pyhänä mi
nun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja 
muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, 
teidän Jumalanne.”
 Sapatti käsky täyttää yleisesti kaikki sinetin 

tuntomerkit. Siinä on mainittu sinetin omis-
taja Herra sinun Jumalasi, arvoasema Luoja ja 
hallintoalue taivas ja maa. On muuten mielen-
kiintoista todeta, että sapatti löydettiin uudel-
leen lopun ajan alussa eli juuri kuudennen si-
netin aikana niin kuin Raamattu kertoo. Ilm. 
14. luku kertoo erityisesti tästä tapahtumasta. 
 Sapatti on muuten Jumalan laissa kymme-
nessä käskyssä ilmoitettu luomisen muisto-
merkiksi, myös lunastuksen merkiksi eli syn-
nin ja Egyptin vallasta vapautumisen merkik-
si sekä pyhityksen merkiksi. Mielestäni nämä 
kolme merkkiä tukevat sapatin Jumalallista ar-
vovaltaa ja merkitystä. On vain surullista to-
deta, kuinka ihmiset ovat unohtaneet sapatin, 
vaikka Jumala opetti sitä 40 vuoden ajan Is-
raelin erämaavaelluksen aikana. Sapatti ilmai-
see sen, että haluammeko palvella Jumalaa vai 
maailmaa. Jumalan sinetöimismerkkiä ei mil-
loinkaan paineta maailmaa rakastavan ja vil-
pittömän Raamatun totuuksista välinpitämät-
tömän miehen tai naisen otsaan. Jokaisen si-
netin saajan täytyy olla tahraton Jumalan edes-
sä.
 Vanhassa Testamentissa on myös mielen-
kiintoinen ennustus siitä, kuinka Jumalan kan-
sa tulee historian loppuvaiheessa palauttamaan 
sapatin oikealle kohdalleen. Jes. 58:12–14 
”Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä raken
nat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille pe
rustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortu
neiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyt
täjä. Jos et polje tomuun sapattia etkä aja omia 
etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sa
pattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kun
nian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kul
je omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia 
etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Minä annan 
sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava 
elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on 
Herra puhunut.”
 Tietysti sinettiin kuuluu myös koko Juma-
lan laki, kymmenen käskyä. Viimeinen taistelu 
tullaan käymään juuri Jumalan laista ja erityi-
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sesti siinä olevasta lepopäiväkäskystä eli onko 
oikea lepopäivä lauantai vai sunnuntai. Sapat-
tihan on nimenomaan vastakohta katolisen 
kirkon määräämälle lepopäivälle eli sunnun-
taille, joka on tulkittu pedon pedoksi jo Lut-
herin ajasta lähtien. Katolinen kirkko itse tun-
nustaa valtansa merkiksi sunnuntain: ”Sun-
nuntai on meidän arvovaltamme merkki” (The 
Catholic Record). Jumalan sinetin täytyy olla 
silloin sapatti eli lauantai.
 Ilm. 7:4 ”Minä kuulin myös sinetillä merkit
tävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmen
täneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin hei
moista.”
 Lukua 144 000 ei pidetä kirjaimellisena lu-
kuna. Luku 144  000 tuntuisi hyvin pieneltä 
kertomaan pelastettujen määrästä. Suomesta-
kin pelastuisi elossa olevista Jeesuksen tulles-
sa koko maailman väkilukuun verrattuna las-
kujeni mukaan silloin vain noin 120 henkilöä. 
Tuntuisi silloin todella toivottomalta päästä tä-
hän joukkoon. Uskon, että näin ei ole. Toisaal-
ta Raamattu kyllä puhuu pienestä joukosta ja 
jäännöksestä. Herää vain kysymys, että mikä 
on suhteellisesti pieni joukko. Onko se todella 
kirjaimellisesti 144 000 vai pieni joukko koko 
maailmaan verrattuna. Uskon, että loppujen 
lopuksi uskovien joukosta pelastuu vain todel-
liset kristityt, joten siinä mielessä lukumäärä 
on pieni. 
 Ilmestyskirjan jakeissa 5–8 kerrotaan 
144  000 koostuvan Israelin sukukunnista. Il-
mestyskirjassa on Israelilla ymmärrettävä hen-
gellistä Israelia tai muutoin tulkinnalta menee 
pohja pois. Uusi testamentti nimenomaan sel-
vittää, että Jumalan kansa koostuu Kristuksen 
vastaanottaneista. Matt. 21:43 Jeesuksen omat 
sanat: ”Tämän takia minä sanon teille, että Ju
malan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan 
kansalle, joka tekee sen hedelmää”. Gal. 3:7 ”Tie
täkää siis, että todellisia Aabrahamin jälkeläisiä 
ovat ne, joilla on usko.” Jaakobin 12 poikaa oli-
vat luonteeltaan erilaisia, ja siksi tässäkin Il-
mestyskirjan kohdassa täytyy olla kysymykses-

sä luonnekuvaus. Siitä puuttuu Dan, josta mai-
nitaan 1. Moos. 49:17 ”Dan on oleva käärmee
nä tiellä, polulla kyynä”. On ilmeistä, että Danin 
luonteen omaavat eivät ole kelvollisia taivaa-
seen. Danin tilalle on tähän luetteloon otettu 
Joosefin vanhin poika Manasse. Uskon, että 
144 000 joukkoon kuuluvat Kristuksen ja kol-
men enkelin sanoman vastaanottaneet tosi is-
raelilaiset.
 Ilm. 7: 9–12 ”Tämän jälkeen näin suuren 
kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt 
sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista mais
ta, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhui
vat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja 
Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädes
sään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä:  
Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka is
tuu valtaistuimella, hän ja Karitsa! Kaikki en
kelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän 
olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen 
valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kun
nioitustaan sanoen:  Aamen. Ylistys ja kirkka
us, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima mei
dän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.  Yksi 
vanhimmista kysyi minulta: ”Keitä nämä valke
avaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?” Minä 
vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi mi
nulle:  Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. 
He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Ka
ritsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan val
taistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen py
häkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu val
taistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. 
Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä 
polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka 
on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät 
elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän 
silmistään kaikki kyyneleet.”
 Näistä jakeista löytyy avain 144  000 ym-
märtämiselle. Ensinnäkin se on suuri joukko 
kaikista maailman kansoista, jota kukaan ei 
pystynyt laskemaan. Tämä vahvistaa, että luku 
144 000 täytyy olla symbolinen. Toiseksi tämä 
joukko tulee suuresta ahdistuksesta.  Eli on 
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kysymyksessä kaikki ne sinetöidyt, jotka ovat 
elossa Jeesuksen tullessa. 
 Toisaalta Danielin kirjan 12. luku antaa 
ymmärtää, että kaikki sinetöidyt tullaan he-
rättämään kuolleista ennen varsinaista ylös-
nousemusta ahdingon aikana näkemään Jee-
suksen takaisintulo. Jos näin ymmärretään, 
niin silloin meillä kaikilla sinetöidyillä lo-
pun aikana on etuoikeus kuulua tuohon jouk-
koon. Tätä  puoltaa eräs Ellen Whiten lausun-
to aikalaisilleen: ”Ponnistelkaamme ollaksem-
me 144 000:nen joukossa” (Review & Herald, 
9.3.1905/ 7 Bible Commentary s. 970). Ellen 
Whiten kirjoituksista saa myös toisenlaisen 
käsityksen 144 000 ja suuresta joukosta, joh-
tuen siitä, että hän käyttää samoja tekstejä eri 
kuvauksissa eikä asia tule näin ollen täysin sel-
västi esitettyä. 
 Tässä meillä on itse kullekin pohdittavaa. 
Vaikka emme täysin ymmärräkään 144  000 
täydellisesti, niin tärkeintä on tietää, että pelas-
tus saadaan loppujen lopuksi vain Kristuksen 
veren ansiosta. Pelastetut ovat saaneet syntinsä 
anteeksi. He ovat pesseet vaatteensa ja valkais-
seet ne Karitsan veressä. He ovat vastaanotta-
neet Kristuksen omaksi Vapahtajakseen ja seu-
ranneet häntä totuudessa ja kuuliaisuudessa.
 Katsotaan vielä hetki Ilm. 14 lukua, jossa 
tämä 144 000 myös mainitaan jakeissa 1, 4 ja 5. 
”Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorel
la, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentänel
jätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hä
nen nimensä ja hänen Isänsä nimi.   He eivät 
ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat 
pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat 
Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu 
ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Ka
ritsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he 
ovat puhtaita ja virheettömiä.”  
 Välittömästi tämän jälkeen seuraa kolmen 
enkelin sanoma, joka näin ollen kuvaa 144 000 
eli niitä, jotka ovat vastaanottaneet tämän sa-
noman totuudessa ja kuuliaisuudessa. En puu-
tu tähän kolmen enkelin sanomaan, koska se 

on adventisteille liiankin tuttu tai ainakin pi-
täisi olla. Sen sijaan katsotaan samassa luvussa 
olevia viimeisiä jakeita, joissa puhutaan myös 
enkeleistä ja heidän sanomastaan, koska niistä 
harvemmin puhutaan opetuksessamme. 
 Ilm. 14:14–16. ”Sitten näin tämän: Oli 
 valkoinen pilvi, ja pilven päällä istui joku ihmi
sen kaltainen, jolla oli päässään kultainen sep
pele ja kädessään terävä sirppi. Temppelistä tuli 
toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven 
päällä istuvalle: ”Pane sirppisi työhön ja leikkaa, 
nyt on sadonkorjuun aika. Maan sato on kypsä 
korjattavaksi.”  Silloin se, joka istui pilvellä, heit
ti sirppinsä maan päälle, ja niin korjattiin maan 
sato.” Jeesus toimii tuomarina taivaallisessa 
temppelissä tapahtuvassa oikeudenkäynnissä, 
jossa ratkaistaan pelastettujen nimet ja niiden 
144 000 nimet, jotka ovat vastaanottaneet kol-
men enkelin sanoman ja toimineet lopun aika-
na sielujen pelastustyössä. He ovat julistaneet 
sitä kovalla äänellä. Kova ääni kuvaa juuri sa-
noman voimakkuutta ja julistamista.  
 Ilm. 14:17 ”Taivaan temppelistä tuli taas en
keli, ja hänelläkin oli terävä sirppi.” Tällä enke-
lillä ei ollut sanomaa julistettavana, vaan hä-
nellä oli pelkästään sirppi. Temppeli kuvaa juu-
ri sitä, missä tämä 144 000 valinta oli suoritet-
tu eli taivaallista oikeudenkäyntiä, jossa tämän 
sanoman valta oli annettu. 
 Ilm. 14:18 ”Myös alttarista tuli enkeli, se jol
la on tuli vallassaan, ja hän huusi kovalla äänellä 
sille enkelille, jolla oli terävä sirppi: ”Pane terävä 
sirppisi työhön ja korjaa tertut maan viinitarhas
ta. Rypäleet ovat kypsyneet.” 
 Tämän enkelin sanoma kuvaa viimeistä Py-
hän Hengen vuodatusta, joka tulee tapahtu-
maan kovalla äänellä eli voimakkaana julistuk-
sena Pyhän Hengen valtaamien 144 000 ihmi-
sen toimesta. Alttari ja tuli ovat juuri Pyhän 
Hengen vertauskuvia. Tämän enkelin sanoma 
on sama kuin Ilm. 18. luvussa mainitun toisen 
enkelin julistus, jonka vaikutuksesta koko maa 
valkenee hänen kirkkaudestaan. Ilm. 18:1 ”Tä
män jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas 
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taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirk
kautensa valaisi koko maan.”  
 Ilm. 14:19, 20. ”Silloin enkeli heitti sirppin-
sä maan päälle, korjasi sadon maan viinitarhas-
ta ja heitti rypäletertut suureen altaaseen, Ju-
malan vihan viinikuurnaan. Rypäleet poljettiin 
altaassa kaupungin ulkopuolella, ja verta pursui 
niin, että veri vielä tuhannen kuudensadan sta-
dionmitan* päässä ulottui hevosen kuolaimiin 
asti.” 
 Jeesuksen tullessa 144 000 kootaan taivaa-
seen maan viinitarhasta, mutta rypäletertut eli 
kolmen enkelin sanoman hyljänneet saavat 
surmansa Jumalan vihan viinikuurnassa. Hei-
dän lukumääränsä tulee olemaan suuri, jota 
kuvaa altaasta pursuneen veren valtava määrä. 
 Kuten alussa mainitsin, 144  000 on ole-

massa erilaisia tulkintoja, joten tämä esittämä-
ni tulkinta saattaa olla myös osaltaan virheel-
linen. Ellen White varoitti kiistelemästä siitä, 
ketkä muodostavat 144 000. ”Jumalan valitit 
tulevat sen pian tietämään kyselemättä” (Olavi 
Rouhe, Ilmestyskirja, kaikkien aikojen suurin 
draama, s. 82). Tämä aika on vielä edessäpäin.     
 En tiedä onko tämä 144 000 tulkintani lä-
himainkaan oikea, mutta joka tapauksessa 
maailman lopussa tulee olemaan kaksi jouk-
koa, joista jumalattomien määrä on kuin me-
ren hiekkaa. Jäljelle jää vain Jeesuksen sanojen 
mukaan piskuinen lauma. Miksi tämä lauma 
on piskuinen? Siksi, että he eivät ole tahtoneet 
antaa itseään kokosydämisesti Jumalalle. Osa 
heidän sydämestään on maailmassa ja maail-
man nautinnoissa. 

Rukoilemme 
Kiitos rakas Jumala, että suojelet maata, merta ja ihmisiä siksi, kunnes on painettu sinetti ju-
malanpalvelijoiden otsaan. Kiitos, että saamme Pyhän Hengen sinetin jo uskoon tullessamme. 
Auta ettemme tekisi murheelliseksi Pyhää Henkeä, ettei hän jättäisi meitä, vaan voisimme säi-
lyttää Pyhän Hengen sinetin loppuun asti. Anna meille myös elävän Jumalan sinetti. Meillä 
kaikilla on jonkun Jaakobin pojan luonne. Auta ettemme olisi Daanin tapaisia käärmeitä tiellä 
pistämässä sisariamme ja veljiämme vaan auttamassa ja tukemassa kanssamatkaajiamme mitä 
lähempänä Jeesuksen tuloa olemme. Kiitos valkeista vaatteista. Kiitos Jeesus, että veresi puh-
distaa sydämemme, mielemme ja ajatuksemme kaikista tahroista. Kiitos pelastuksesta, jonka 
meille tuot. Kiitos suojeluksestasi. Jeesuksen nimessä. Aamen
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Jeesuksen uhri ristillä oli Jumalan käsittä-
mätön rakkauden teko. Sitä tutkitaan ja 
ihmetellään jopa taivaassa. Jeesus rakasti 

meitä niin valtavasti, että hän kuoli tähtemme 
henkisesti ja ruumiillisesti hyvin tuskallisen 
kuoleman. Hän kantoi syntiemme rangaistuk-
sen ristille, mikä oli roomalaisten julmin kidu-
tusväline suurimmille rikollisille. Tuon hirvit-
tävän kuoleman Jeesus kärsi puolestamme. 
Näin hän avasi meille ristin kautta yhteyden 
Isän luo. Nyt voimme saada anteeksi ja ikuisen 
elämän Jumalan lahjana. Jeesuksen ylösnouse-
mus viikon ensimmäisen päivän aamuna vah-
visti sovitustyön. Elävä Jumalan Poika ilmestyi 
seuraajilleen.
 Pian ylösnousemuksen jälkeen, kun Jee-
sus oli jättämässä tämän maailman, hän lupa-
si opetuslapsilleen suuren lahjan. Joh. 14:16 
”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille 
toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.” 
 Kun Jeesus oli jättämässä tämän maail-
man, hän tiesi, että opetuslapset tulisivat ole-
maan hyvin suruissaan hänen lähdöstään. Sik-
si hän kertoi heille etukäteen lähettävänsä toi-
sen Puolustajan, Pyhän Hengen, joka toimisi 
hänen sijaisenaan maan päällä. He eivät kui-
tenkaan vielä käsittäneet täysin Kristuksen 
lu pausta Pyhästä Hengestä. Vasta kun Pyhä 
Henki helluntaina puhallettiin heidän päällen-
sä, he ymmärsivät Jeesuksen sanat ja lähtivät 
voimallisesti todistamaan ylösnousseesta Kris-
tuksesta ja ristin sanomasta. Tämä lupaus Py-
hästä hengestä on Jeesuksen suurin lupaus ja 
lahja hänen opetuslapsilleen ja näin meille kai-
kille. Ilman Pyhän Hengen vastaanottamista 
Jumalan pelastussuunnitelman ymmärtäminen 
ja Kristuksen vastaanottaminen omaksi Va-
pahtajaksi ei ole mahdollista. 

 Opetuslapset surivat sitä, että he menettä-
vät Jeesuksen fyysisen läsnäolon, hänen tuken-
sa ja rohkaisunsa. Heillä ei ollut enää opetta-
jaa, jonka lähellä he olivat istuneet kuunnellen 
turvallisessa rakkauden ilmapiirissä. Mitä loh-
dutusta he saivat tilalle? Joh. 14:18, 23, 26 ”En 
minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. – 
– ”Jeesus vastasi: ”Jos joku rakastaa minua, hän 
noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa 
häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme 
asumaan hänen luokseen.” – – ”Puolustaja, Pyhä 
Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opet
taa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, 
mitä olen teille puhunut.”
 Jumala on rakkaus. Jeesus oli Jumala. Pyhä 
Henki on Jeesuksen sijainen maan päällä. Siksi 
Pyhä Henki on myös rakkaus. Jeesus oli maan 
päällä vain määrättynä aikana ja ihmisenä. 
Hän ei voinut olla eikä voi olla joka paikassa. 
Siksi oli hyvä, että Kristus meni pois ja lähet-
ti Pyhän Hengen. Hänen välityksellään Kris-
tus voisi olla kaikkien luona. Näin jokainen ih-
minen on samassa asemassa Kristuksen yhtey-
dessä. Mitkään maanpäälliset rajoitteet kuten 
vankilat, yksinäiset paikat, sairasvuoteet eivät 
enää voi meitä erottaa Kristuksen yh teydestä. 
Hän on kaikkialla lohduttamassa, tukemassa, 
rohkaisemassa ja auttamassa jokaista ihmistä, 
joka turvautuu hädässään taivaalliseen Autta-
jaan. Jumalallinen rakkaus on vuodatettu sy-
dämiimme juuri Pyhän Hengen kautta. Sitä 
ei voida saada omilla ponnistuksilla vaan se on 
Pyhän Hengen lahjaa sitä haluaville uskoville. 
 Jeesus huolehti näin ihanasti opetuslapsis-
taan. Kuuluiko tämä lupaus Pyhästä Henges-
tä vain heille? Ap. t. 2:38, 39 ”Pietari vastasi: 
”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen 
Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin 
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anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. 
Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lap
sianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä  
keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
 Kaikki Raamatun kohdat kertovat, että lu-
paus Pyhän Hengen siunauksista kuuluvat Ju-
malan lahjana kaikille uuden liiton uskovil-
le ihmisille, jotka tekevät elämässään paran-
nuksen, ottavat kasteen ja uskovat Jeesukseen. 
Pyhä Henki asettuu silloin jokaiseen uudesti-
syntyneeseen uskovaan ihmiseen ja antaa hä-
nelle uuden elämän toimien neuvonantajana, 
pyhittäjänä, johtajana ja todistajana.  
 Pyhän Hengen lupaus kuuluu siis meille-
kin. Mitä siunauksia Pyhä Henki tuo muka-
naan? Pyhä Henki antaa meille monenlai-
sia siunauksia. Esim. Raamatussa kerrotaan 
Hengen hedelmistä ja armolahjoista. Ymmär-
rän, että tällaisia Hengen hedelmiä ovat kaikki 
luonteeseemme kuuluvat hyvät ominaisuudet 
kuten Raamatun mukaan rakkaus, ilo ja rauha. 
Ne kuuluvat kaikille ihmisille ja ne kehittyvät 
ja kasvavat Kristuksen yhteydessä. Armolahjat 
taas ovat lahjoja, joita Pyhä Henki antaa tah-
tonsa ja tarpeitten mukaan evankeliumin julis-
tamiseen. Tällaisia armolahjoja ovat Raamatun 
mukaan esim. tieto ja viisaus, usko, parantami-
nen, ihmeiden tekeminen, profetoimisen, kie-
lillä puhumine ja tulkitseminen. Armolahjat 
eivät ole pelastuksen edellytyksenä, kun taas 
Hengen hedelmät ovat uskon seurausta ja siksi 
välttämättömiä pelastukselle. Eli pääasia ei ole 
saada jokin armolahja vaan Pyhä Henki Hen-
gen hedelminä omalle kohdalleen.    
 Jeesus lupasi ennen taivaaseen astumistaan 
Pyhän Hengen Ap. t. 1:8 ”Kun Pyhä Henki tu
lee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette ole
maan minun todistajani sekä Jerusalemissa että 
koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ää
riin saakka”. Joh.14:12 ”Totisesti, totisesti: joka 
uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin 
minä teen, ja vielä suurempiakin.” 
 Toteutuivatko nämä lupaukset? Raama-
tusta käy selville, että Pyhä Henki on ollut ih-

miskunnan keskuudessa jo alusta lähtien, mut-
ta Jeesuksen mukaan hän ei vielä ollut tullut 
koko täyteydessään. Pyhä Henki oli mukana 
Jeesuksen syntymässä, elämässä ja kuolemas-
sa. Sen jälkeen alkoi Pyhän Hengen toimin-
nassa uusi vaihe. Pyhä Henki tuli Kristuksen 
sijaiseksi maan päälle. Heti apostolien ja ope-
tuslasten toimesta evankeliumi levisi jo ensim-
mäisellä vuosisadalla suurella nopeudella koko 
silloiseen tunnettuun maailmaan. 
 Miten Pyhä Henki, Jeesuksen edustaja 
maan päällä vaikuttaa nykyisin Jumalan työ-
hön? Joh. 14:12 ”Totisesti, totisesti: joka uskoo 
minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, 
ja vielä suurempiakin.” Joh. 16:13, 14 ”Kun To
tuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan 
koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimis
sään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoit 
taa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, 
sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa mi
nulta.”
 Pyhä Henki vaikuttaa nykyisin edelleen sa-
malla tavalla kuin apostolisena aikanakin eli 
Pyhä Henki korottaa ja kirkastaa Kristusta ja 
hänen sovitusuhria, todistaa hänestä ja muis-
tuttaa hänen opetuksistaan ja johtaa ihmisiä 
Kristuksen yhteyteen. Kristillinen kirkko on 
kuitenkin langennut monilta osin siitä alku-
peräisestä apostolisesta uskosta ja siksi Juma-
la on antanut Pyhän Henkensä johdolla ohjei-
ta palaamaan takaisin alkuperäiseen iankaikki-
seen evankeliumiin. Nämä ohjeet löytyvät Il-
mestyskirjasta, joka on kirjoitettu erityisesti lo-
pun aikoja varten. Merkittävin ohje löytyy Ilm. 
14. luvusta, jossa kerrotaan kolmesta enkelis-
tä. Siinä Jeesus kehottaa julistamaan tuomi-
on vakavaa aikaa, kumartamaan Jumalaa kai-
ken luojana kehitysopin sijasta, palauttamaan 
Babyloniin eli kristikuntaan periytyneet vää-
rät opit oikeiksi ja varoittamaan kovalla äänel-
lä pedosta ja sen merkistä. Toinen merkittävä 
ohje löytyy Ilm. 3. luvun lopussa olevasta kir-
jeestä Laodikean seurakunnalle. Siinä Jeesus 
nuhtelee meitä uskon haaleudestamme ja ke-
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hottaa meitä hankkimaan palavaa uskon kul-
taa, pukeutumaan yksinomaan Jeesuksen an-
tamaan vanhurskauteen ja hankkimaan näkö-
kykyä Raamatun totuuksien ymmärtämiseen 
sekä tekemään parannusta penseydestämme. 
Tämä kaikki on Pyhän Hengen erityistä työtä 
nykyaikana.     
 Koska Pyhä Henki on näin keskeinen te-
kijä kristinuskossa, miten voimme saada sitä? 
Luuk. 11:9–13 ”Niinpä sanon teille: Pyytäkää, 
niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydät
te. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytä
vä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, 
avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, 
että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää 
kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa? 
Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsil
lenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän 
Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän 
Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.”
 On joitakin ehtoja, jotta voimme saada Py-
hää Henkeä. Meillä täytyy olla ensiksi tarve 
siihen. Jos me emme tunne mitään tarvetta, 
niin emme tule saamaankaan. Näinhän se on 
maallisissakin asioissa. On ryhdyttävä toimen-
piteisiin tarpeemme tyydyttämiseksi. Meidän 
on pyydettävä sitä Jumalalta. Näinhän Jeesus 
kehotti meitä Matt. 7:7 ”Anokaa, niin teille an
netaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin 
teille avataan.”  On hylättävä kaikki tietämäm-
me synnit. Jumala tulee kyllä palauttamaan 
meille syntiemme tiedostamisen, kun vain vil-
pittömästi haluamme päästä niistä eroon ja 
auttaa meitä niiden voittamisessa. On oltava 
parhaamme kykymme mukaan kuuliaisia Ju-
malan tahdolle niin kuin hän on sanassaan il-
moittanut. On antauduttava täysin Jumalal-
le. Mitään asiaa ei saa panna Jumalan edelle. 
Hän on ensimmäinen elämässämme ja muut 
asiat tulevat sen jälkeen. On uskottava Juma-
lan lupaukseen ja kiittäen vastaanotettava Pyhä 
Henki. Kun näin teemme ja toimimme niin 
kuin omistaisimme sen, tulemme kokemaan 
elämässämme Pyhän Hengen voimaa. Tässä 

oli mielestäni joitakin ehtoja Pyhän Hengen 
saamiselle.     
 Olen puhunut myönteisistä asioista, joita 
Pyhä Henki tuo mukanaan. Onko sitten jo-
takin, joka tuottaa meille surua? Joh. 16:8 ”Ja 
hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, 
hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja 
mitä tuomio.”
 Monet ihmiset luopuvat uskosta, koska he 
eivät tahdo alistua Jumalan lain alle. Myös mo-
net tunnustamattomat synnit johtavat siihen, 
ettei haluta vastaanottaa evankeliumia. Tällai-
set ihmiset elävät nykyhetkeä. He eivät ym-
märrä Jumalan täydellistä anteeksiantoa ja rak-
kautta syntistä ihmistä kohtaan. He eivät halua 
luopua helmasynneistään. He eivät ymmärrä, 
että Jumalalla on tarjottavana paljon parempaa. 
He eivät ymmärrä, että Jumala poistaa heistä 
luonnostaan kaikki synnilliset taipumukset. 
Tämä tapahtuu vähitellen pyhityksen kautta. 
Toisilla se tapahtuu hetkessä. Siksi Raamatus-
sa on kerrottu suoraan ja peittelemättä Juma-
lan uskollisten palvelijoiden pahoistakin syn-
neistä ja heidän taistelustaan syntien voittami-
seksi ja turvautumisesta yksinomaan Jumalan 
vanhurskauteen.
 Jos Pyhä Henki tekee meidät murheellisik-
si, miten hän jatkaa työtään? Joh. 16:14 ”Hän 
kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille il
moittaa, hän saa minulta.”
 Jumalan rakkaus on käsittämätön ja voi-
mallinen. Se saa syntisimmänkin ihmisen te-
kemään parannuksen ja antamaan elämänsä 
Kristuksen johtoon. Taistelu syntiä vastaan on 
joskus hyvin tuskallista ja vaikeaa. Siinä lan-
getaan ja noustaan yhä uudelleen. Jumalan an-
teeksianto on kuitenkin mittaamaton, jos ih-
minen vain turvautuu häneen koko sydämes-
tään. Raamattu sanoo Ps. 103:11 ”Sillä niin 
kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran 
armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat 
häntä.” Jes.1:18, VKR ”Niin tulkaa, käykäämme 
oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka tei
dän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumi
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valkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tu
levat ne villanvalkoisiksi.” Kun veri vanhenee, 
se muuttuu ruskeaksi. Uusi veri taas on purp-
puranpunaista. Tämä veren väri kuvaa osuvasti 
sitä, että veriruskeat eli vanhat synnit ja purp-
puranpunaiset eli uudet synnit ovat yhtä lailla 
anteeksiannetut.  
 Miten sitten Pyhä Henki saadaan? Pyhän 
Hengen kasteen ihminen voi kokea monel-
la eri tavalla, joko voimakkaana murroskoke-
muksena tai hitaana ja rauhallisena hengelli-
senä kasvuna. Molemmissa tapauksissa loppu-
tulos on aivan sama. Molemmat elävät Pyhän 
Hengen johdossa. Hengellisen elämän kannal-
ta ei kuitenkaan ole merkitystä millä tavalla on 
saanut henkikasteen. Saattaa käydä niin, että 
voimakkaan murroskokemuksen saanut hen-
kilö ei usein ymmärrä tunnekohun kadottua 
uskon ja kuuliaisuuden yhteen kuuluvaisuutta, 
kun taas hitaasti hengellisesti kasvanut henkilö 
ymmärtää sen velvoitteen ja näin pyhittäytyy 
hengellisessä elämässä.                
 Itse koin Pyhän Hengen kasteen voimak-
kaana murroskokemuksena. Tämä tapahtui 
yksinkertaisesti hengellisessä kokouksessa, jos-
sa tutkittiin Jumalan sanaa. Kun Raamatun to-
tuudet avautuivat minulle ja ymmärsin mistä 
oli kysymys, koin valtavan ahaa-elämyksen ja 
ilon sydämessäni. Silloin minulle avautui Ju-
malan pelastussuunnitelma ja iankaikkisen 
elämän mahdollisuus, jota olin etsinyt aikai-
semmin muista ideologeista. Tämä iloni pur-
kautui samoihin aikoihin kerran jäällä hiih-
täessäni yksinäisyydessä valtavaan itkuun ja 
ilonpurkaukseen. Olen kiitollinen Jumalalle 

siitä. Ensi rakkauteni on murroskokemukses-
tani huolimatta yhä edelleen pysynyt voimas-
sa syvällisempänä kokemuksena Jumalan yh-
teydessä.   
 Pyhä Henki merkitsee jatkuvaa yhteyttä ja 
toimintaa Kristuksessa. Tällaisia Pyhän Hen-
gen ilmenemismuodoista voisin mainita seu-
raavia esimerkkejä. Rukouksessa olemme jat-
kuvassa yhteydessä Jumalaan. Jumalan sana 
avaa yhä uusia totuuksia Jumalasta. Kuuliai-
suus Jumalan tahdolle ilmentää rakkautta Ju-
malaan. Seurakuntayhteys tekee mahdolliseksi 
Pyhän Hengen ylläpidon elämässä. Lähetystyö 
antaa mahdollisuuden osallistua sielujen pelas-
tukseen. Kaikki Pyhän Hengen toiminta jokai-
sessa ihmisessä koituu loppujen lopuksi kaik-
kien ihmisten parhaaksi ja se antaa elämälle 
tarkoituksen ja päämäärän. Elämä ilman Py-
hää Henkeä olisi merkityksetöntä.   
 Jeesus sanoi pääsiäisjuhlassa: ”Jos joku ja
noaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.” Jee-
sus kehottaa tänäänkin kaikkia Pyhän Hengen 
suurempaa voimaa kaipaavia juomaan Pyhän 
Hengen elävää vettä. Raamatun viimeisellä si-
vullakin sanotaan Ilm. 22:17 ”Ja joka ja noaa, 
tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä 
lahjaksi.” 
 Janotkaamme, tulkaamme, tahtokaamme ja 
ottakaamme innokkaasti sekä seurakunnassa 
että kukin omassa sydämessään Pyhän Hen-
gen elävää vettä, joka antaa kaikki siunaukset 
samalla kertaa sisältäen uskon, rakkauden ja 
totuuden lahjan sekä luvatun Kristuksen van-
hurskauden hääpuvun, joka valmistaa seura-
kunnan iltasateelle ja Jeesuksen tulolle.  
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Rukoilemme
Kiitämme Jeesus, että lähetit meille Pyhän Hengen olemaan kanssamme. Kiitos Isälle ja sinul-
le, että tulitte meidän luoksemme ei vain vierailemaan vaan asumaan sydämeemme Pyhässä 
Hengessä. Kiitos, että Pyhä Henki näyttää meille synnin ja koemme Vapahtajamme tarpeem-
me. Kiitos uudestisyntymisestä ja muutoksesta, jonka pyhä Henki saa aikaan. Iloitsemme, että 
Totuuden Henki, Puolustajamme kirkastaa meille Kristuksen ihanan Vapahtajan sellaisena 
kuin hän on. Kiitos, että Pyhä Henki todistaa Kristuksesta ja auttaa meitä todistustehtävässä. 
Jeesus antaa meille voiman todistaa Pyhässä Hengessä. Voimme saada uuden helluntain. Kii-
tämme isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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32. Ilmestyskirjan 144 000 
kirjaimellisena lukuna

Ilmestyskirjan 6. luvussa kerrotaan seitse-
mästä sinetistä, jotka kertovat meille Juma-
lan kansan historiasta aina Jeesuksen taivaa-

seen astumisesta hänen toiseen tulemukseensa 
asti. Ilmestyskirjan seitsemäs luku kertoo kuu-
dennen sinetin aikana tapahtuvasta Jumalan 
kansan sinetöinnistä. Jeesuksen tullessa täytyy 
jokaisella Jumalan lapsella olla elävän Jumalan 
sinetti otsassaan. Siksi puhun tänään erityisen 
vakavasta asiasta. Tämä sinetöinti on edessä ja 
se takaa pelastuksen Jeesuksen uhrin perus-
teella hänen tullessaan takaisin.
 Ilm. 7:1–3. ”Tämän jälkeen näin neljä enke
liä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja 
 pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään 
niistä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten 
ai noatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, 
joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan si
nettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle 
 enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata 
ja merta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta 
älkääkä puita, ennen kuin olemme paina             
neet  sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden ot
saan.” 
 Koko maailma pelkää maapallomme tu-
houtumista ydinsodan tai muun katastrofin 
kautta. Maailma todella elää aikapommin va-
rassa. Tuhoutuminen tulee kyllä tapahtumaan 
Jeesuksen tullessa, mutta näiden jakeiden pe-
rusteella ei sitä ennen. On erittäin lohdullista 
tietää, että Jumala tulee suojelemaan maapal-
loamme, jotta tämä sinetöimistyö saadaan pää-
tökseen. Nämä neljä enkeliä tulevat pidättele-
mään maan neljällä kulmalla eli koko maapal-
lolla neljää tuulta eli kaikkialla sodan tuulia tu-
hoamasta sitä. Nyt on mahdollisuus varmistaa 
elävän Jumalan sinetti omalla kohdallaan. 

 Raamattu puhuu myös Pyhän Hengen si-
netistä, joka saadaan uskoon tultaessa ja jonka 
monet ymmärtävät tarkoittavan myös elävän 
Jumalan sinettiä. Pyhän Hengen sinetti voi-
daan menettää, kun taas elävän Jumalan sinetti 
on tällainen Jumalan työn päättävä sinetti, joka 
painamisen jälkeen pysyy loppuun asti. Tietys-
ti Pyhän Hengen sinetti sisältyy myös elävän 
Jumalan sinettiin. 
 Ilm. 9 luku kertoo myös, että Jumalan si-
netti on viidennen merkkisoiton aikana eli 
myös lopun aikana erityinen suoja vihollista 
vastaan. Jae 4: ”Niille sanottiin, etteivät ne saa 
vahingoittaa kedon ruohoa eivätkä mitään muu
takaan vihantaa eivätkä yhtään puuta, vaan ai
noastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Ju
malan sinettiä.” 
 Raamatussa sinetti ja merkki merkitsevät 
samaa asiaa, esim. Room. 4:11 ”Ja hän sai ym
pärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden 
sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna.” 
 Ainoa mahdollisuus selvittää tämä elävän 
Jumalan sinetti eli siis merkki on tukeutua yk-
sinomaan Raamattuun. Muuten mennään har-
haan ja se voi olla erittäin kohtalokasta. Siksi 
luen sen suoraan Raamatusta ja varmistuksek-
si kahdesta kohtaa. Hes. 20:12 ”Myös sapatti
ni minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä lii
tostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, 
Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni.” 
Hes. 20:20. ”Pitäkää pyhänä minun sapattini, 
olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon 
se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Juma
lanne.” Eli huomatkaa, että sapatti on Jumalan 
kansan ja Jumalan välinen merkki.
 Sapatti käsky täyttää yleisesti kaikki sinetin 
tuntomerkit. Siinä on mainittu sinetin omis-
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taja Herra sinun Jumalasi, arvoasema Luoja ja 
hallintoalue taivas ja maa. On muuten mielen-
kiintoista todeta, että sapatti löydettiin uudel-
leen lopun ajan alussa eli juuri kuudennen si-
netin aikana niin kuin Raamattu kertoo. 
 Sapatti on Jumalan laissa, kymmenessä  
käskyssä, ilmoitettu luomisen muistomerkik-
si, myös lunastuksen merkiksi eli synnin ja 
Egyptin vallasta vapautumisen merkiksi sekä 
pyhityksen merkiksi. Mielestäni nämä kol-
me merkkiä tukevat sapatin Jumalallista arvo-
valtaa ja merkitystä. On vain surullista todeta, 
kuinka ihmiset ovat unohtaneet sapatin, vaik-
ka Jumala opetti sitä 40 vuoden ajan Israelin 
erämaa vaelluksen aikana esikuvana lopunaiko-
ja varten. Sapatti ilmaisee sen, että haluamme-
ko palvella Jumalaa vai maailmaa. 
 Vanhassa Testamentissa on mielenkiintoi-
nen ennustus siitä, kuinka Jumalan kansa tulee 
historian loppuvaiheessa palauttamaan sapa-
tin oikealle kohdalleen. Jes. 58:12–14 ”Ammoin 
raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, 
pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja 
niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muuri
en korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. Jos et polje 
tomuun sapattia etkä aja omia etujasi minun py
hänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväk
si ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos 
kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, 
et käy kauppaa etkä aja omia etujasi, silloin saat 
iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaik
kien vuorten yli, ja olet saava elantosi isäsi Jaako
bin perintömaasta. Näin on Herra puhunut.”
 Hes. 9. luvussa on erityisen vakava ennus-
tus tästä sinetöimistyöstä. Siihen kannattaa tu-
tustua tarkemmin. Jakeet 4–6 ”ja Herra sanoi 
hänelle: ”Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja 
tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat 
ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen kes
kuudessa tehdään. ”Sitten kuulin hänen sanovan 
toisille miehille: ”Kulkekaa hänen perässään kau
pungin halki ja tappakaa säälittä, ketään sääs
tämättä. Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, 
neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä 

myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on 
merkki. Aloittakaa minun temppelistäni”
 Mitään tällaista Jumalan kansan puhdistus-
ta ei ole tehty kirkon historiassa, joten tämän 
puhdistuksen täytyy olla vielä edessä ja se tu-
lee toteutumaan. Tämä tapahtuma tulee erot-
tamaan vehnän rikkaviljasta. Se on hyvin vaka-
van puhdistuksen aikaa ja siihen tulee paneu-
tua koko voimallaan Jumalan armossa. Siihen 
ei riitä pelkästään oma usko Jumalaan ja to-
tuuteen, vaan heidän on tunnettava myös tus-
kaa muiden syntien vuoksi. Heidän on osallis-
tuttava koko sydämestään sielujen pelastuk-
seen. Silloin he saavat sinetin ja voiman julis-
taa evankeliumia koko maailmassa.
 Ilm. 7: 4–8 ”Minä kuulin myös sinetillä mer
kittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmen
täneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin hei
moista: Juudan heimosta sai sinetin kaksitoistatu
hatta, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Ga
din heimosta kaksitoistatuhatta, Asserin heimosta 
kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitois
tatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhat
ta, Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin 
heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta 
kaksitoistatuhatta, Sebulonin heimosta kaksitois
tatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja 
Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta.” 
 Lukua 144 000 ei pidetä kirjaimellisena lu-
kuna. Toisaalta taas ei ole myöskään mitään 
varmaa todistetta siitä, että 144 000 olisi sym-
bolinen luku. Raamattu nimittäin puhuu pie-
nestä laumasta (Luuk. 12:32) ja jäännöksestä 
(Room. 11:5). Tärkeintä on kuitenkin päästä 
tuohon joukkoon turvautumalla kokosydämi-
sesti Jeesukseen.
 Ilmestyskirjassa on Israelilla ymmärrettä-
vä hengellistä Israelia tai muutoin tulkinnal-
ta menee pohja pois. Uusi testamentti nimen-
omaan selvittää, että Jumalan kansa koostuu 
Kristuksen vastaanottaneista. Matt.21:43 ”Tä
män takia minä sanon teille, että Jumalan val
takunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, 
joka tekee sen hedelmää.” Gal. 3:7 ”Tietäkää siis, 
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että todellisia Aabrahamin jälkeläisiä ovat ne, 
joilla on usko.” 
 Jaakobin 12 poikaa olivat luonteeltaan eri-
laisia ja siksi tässäkin Ilmestyskirjan kohdassa 
on kysymyksessä luonnekuvaus. Siitä puuttuu 
Dan, josta mainitaan 1. Moos. 49:16 ”Dan on 
oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä.” Danin ti-
lalle on tähän luetteloon otettu Joosefin vanhin 
poika Manasse. 
 Kun Jaakob siunasi poikansa, hänen Pyhän 
Hengen innoittamien profeetallisten sanojensa 
perusteella voidaan päätellä heidän ja heidän 
jälkeläistensä luonteenominaisuuksiaan. Tämä 
Jaakobin poikien siunaus löytyy 1. Moos. 45. 
luvusta. Yritän nyt lyhyesti kuvata näitä Juma-
lan valittuja Jaakobin lausumien sanojen pe-
rusteella. 
 Ruuben oli Jaakobin esikoispoika, mutta 
hän oli luonteeltaan heikko ja omasi aistilli-
sen ja seksuaalisen ominaisuuden. Hän menet-
ti esikoisoikeutensa, koska hän saastutti isänsä 
vuoteen makaamalla Bilhan, isänsä sivuvaimon 
kanssa. Näin ei hänestä voinut tulla myöskään 
Jeesuksen kantaisä, vaan tämä etuoikeus an-
nettiin Juudalle. 
 Simeon oli luonteeltaan väkivaltainen, pit-
kävihainen ja kostoa hautova. Hänen omi-
naisuutensa näkyi erityisesti, kun hän veljen-
sä Leevin kanssa kosti ja tappoi siskonsa Lean 
tyttären Diinan raiskanneen Sikemin, ruhtinas 
Hamorin pojan ja kaikki hänen kaupunkinsa 
miehet. Simeon nöyrtyi lopullisesti ollessaan 
Joosefin käskystä panttivankina Egyptissä vel-
jiensä hakiessa Benjamin Isänsä Jaakobin luo-
ta. 
 Leevi oli myös samantapainen kuin Si-
meon. Hän koki myös nöyrtymisen ja uudes-
tisyntymisen. Siitä on todisteena autiomaassa 
tapahtunut lankeemus, jossa Israelin kansa al-
koi kumartaa kultaista sonnia. Ainoastaan lee-
viläiset kieltäytyivät kumartamasta sonnia ja 
niin Jumala määräsi heidät toimimaan pappis-
sukuna Israelin kansalle.
 Juudaa verrataan nuoreen leijonaan. Hän oli 

luonteeltaan tällainen voimakas ja kuninkaalli-
nen mies, jota veljet kunnioittivat ja johon voi 
luottaa. Tämä tuli erityisesti esiin, kun hän sa-
noi olevansa syyllinen, jos hän ei tuo Benjami-
nia takaisin Egyptistä Joosefin luota. Jaakob 
luotti Juudaaseen. Juudaan suvusta polveutui-
kin siksi tuleva Vapahtaja niin kuin Jaakob oli 
profetoinut.
 Naftalia verrataan nopeaan peuraan. Hän 
oli luonteeltaan tällainen vilkas, nopealiikkei-
nen, valoisa ja muita kauniilla sanoilla rohkai-
seva henkilö.
 Gad oli luonteeltaan tällainen rikollisjou-
koissa viihtyvä, mutta muuttui myöhemmin 
heitä auttavaksi henkilöksi. 
 Asser oli luonteeltaan pidetty henkilö, joka 
toimi veljiensä joukossa sovittelijana ja rau-
hantekijänä. 
 Isaskaria verrataan luisevaan aasiin, joka 
on nöyrä, vaatimaton työjuhta. Hänen tapaiset 
henkilöt ovatkin tällaisia nöyriä ja vaatimatto-
mia ihmisiä, jotka täyttävät tehtävänsä tunnol-
lisesti kaikessa hiljaisuudessa ja joita ei paljon 
huomata. Jumalan silmissä he ovat kuitenkin 
arvostettuja palvelijoita.
 Sebulon viihtyi rannoilla ja laivojen parissa. 
Hän saattoi olla tällainen suusta suuhun elävä 
merimies tai jopa laitapuolen kulkija. Heille-
kin on luvattu pelastus, kun he vastaanottavat 
Jeesuksen elämänsä herraksi. Jeesus kehottikin 
erityisesti huomioimaan aittovierillä kulkijat. 
 Joosef oli periaatteellinen ja menestyvä 
henkilö, joka nousi korkeaan asemaan luon-
teensa perusteella. Hän luotti Jumalaan elä-
mänsä kaikissa vaiheissa. Hän rakasti pyyteet-
tömästi veljiään, vaikka he olivatkin hyljänneet 
hänet egyptiläisille. Hän oli hyvä esikuva Kris-
tuksen luonteesta. 
 Benjaminia verrataan raatelevaan suteen, 
joka aamulla syö riistaa ja illalla jakaa muil-
le. Benjamin oli nuorin veljeksistä ja siksi hän 
kasvoi itsekkääksi ja kaiken haluavaksi. Myö-
hemmin hän muuttui toisia huomioivaksi ja 
auttavaksi. Esim. Paavali oli Benjamin sukua 
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ja kerrotaan, että ennen kääntymistään Paava-
li raateli seurakuntaa, mutta kun hän kohtasi 
Kristuksen, hänestä tuli antelias, auttavainen ja 
voimakas Kristuksen palvelija.
 Manasse oli vanhin Joosefin pojista ja näin 
hän esikoisena pääsi Daanin tilalle Israelin si-
netöityjen sukuluetteloon. 
 Dania verrataan käärmeeseen tiellä, joka 
puree hevosta vuohiseen. Dan oli ilmeises-
ti tällainen takana puhuva, panettelija, joka ei 
tehnyt parannusta. Siksi Jeesus sanookin, että 
panettelijat eivät pääse taivasten valtakuntaan. 
 On lohdullista tietää, että taivasten valta-
kunta koostuu erilaisista luonteen omaavis-
ta henkilöistä, jotka ovat jopa sortuneet luon-
teensa heikkouksiin, mutta tehtyään paran-
nuksen ja vastaanottaneet Jeesuksen, ovat saa-
neet armon Jumalan silmissä. He tulevat ole-
maan arvostettuja Jumalan valtakunnassa. Sik-
si Ilmestyskirjan 21. luvussa Uuden Jerusale-
min 12 porttia on nimetty Jaakobin poikien 
mukaan ja niiden kautta erilaisilla luonteen-
ominaisuuksilla varustetut Jumalan valitut tu-
levat astumaan kaikkialta maailmasta sisälle 
Jumalan valtakuntaan.
 Ilm. 7:9–14 ”Tämän jälkeen näin suuren 
kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt 
sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista mais
ta, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhui
vat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja 
Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädes
sään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: – 
Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka is
tuu valtaistuimella, hän ja Karitsa! Kaikki en
kelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän 
olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen 
valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kun
nioitustaan sanoen: – Aamen. Ylistys ja kirkka
us, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima mei
dän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen. Yksi 
vanhimmista kysyi minulta: ”Keitä nämä valke
avaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?” Minä 
vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi mi
nulle:  Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. 

He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Ka
ritsan veressä.” 
 Koko maailmankaikkeus tulee antamaan 
kunnian Jumalalle pelastettujen joukosta, sil-
lä he ovat kokeneet sellaisen ahdistuksen, mitä 
ihmiset eivät ole koskaan aikaisemmin koke-
neet ja he ovat selviytyneet voittajina Jeesuksen 
veren turvin. He ovat kokeneet suuren ahdis-
tuksen, joka tapahtuu maailman historian lop-
puvaiheessa ja josta kerrotaan myöhemmin Il-
mestyskirjassa. 
 Tämä vanhin ei esittänyt tätä kysymys-
tä tiedon puutteesta vaan siksi, että hän sai-
si itse kertoa tuon riemullisen totuuden, koko 
pelastuksen ydinasian. Pelastus saadaan lop-
pujen lopuksi vain Kristuksen veren ansiosta. 
Nämä valkopukuiset ovat saaneet syntinsä an-
teeksi. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet 
ne Karitsan veressä. He ovat vastaanottaneet 
Kristuksen omaksi Vapahtajakseen ja seuran-
neet häntä totuudessa ja kuuliaisuudessa. He 
rakastavat Jeesusta yli kaiken. 
 Ilm. 7:15–17 ”Sen tähden he ovat Jumalan 
valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen 
pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu val
taistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. 
Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä 
polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka 
on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät 
elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän 
silmistään kaikki kyyneleet.” 
 Nämä pelastetut 144  000 tulevat palvele-
maan taivaassa Jumalaa ikuisesti. He ovat niitä 
Jumalalle uskollisia ja koeteltuja ihmisiä, jotka 
on valittu kuolemaa kokematta taivaaseen. He 
ovat niitä, joiden esikuvina olivat Enok ja Elia, 
jotka otettiin esikuvina taivaaseen.
 Vallitseva tulkinta 144 000 ja suurelle kan-
sanjoukolle on, että ne ymmärretään sama-
na joukkona ja 144  000 symbolisena lukuna. 
144 000 on symbolisena lukuna kaikki ne ih-
miset, jotka pelastuvat historian lopussa kuo-
lemaa kokematta suuresta ahdingosta. Tämän 
144 000 ja suuren kansanjoukon ymmärtämi-
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nen samana joukkona perustuu joihinkin Il-
mestyskirjan kohtiin, joissa ensin kerrotaan 
tapahtuma ja nähdään se. Tällaisia raamatun-
kohtia ovat: Ilm. 1:10, 12, 13, jossa Johannes 
kuulee äänen ja näkee Jeesuksen. Ilm. 5: 5, 6, 
jossa hän kuulee Juudan leijonasta ja näkee ka-
ritsan. Ilm. 17:1, 3, jossa hän kuulee suuresta 
portosta ja näkee naisen pedon selässä. Ilm. 
21:9, 10, jossa Johannekselle kerrotaan Karit-
san vaimosta ja hän näkee Uuden Jerusalemin. 
 Ellen White kirjoittaa Maranata sivu 22 
”Evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienem-
mällä Jumalan voiman ilmestyksellä kuin se 
aloitettiin. Ne ennustukset, jotka toteutuivat 
syyssateen vuodatuksena evankeliumin julis-
tuksen alkaessa, tulevat uudelleen toteutumaan 
kevätsateen vuodatuksena sen päättyessä.”
 Tämän perusteella voidaan tulkita 144 000 
ja suuri kansanjoukko myös eri joukkona esi-
kuvana syyssateesta, jolloin 144 000 olisi kirjai-
mellinen. Esitän kuulemani tällaisesta tulkin-
nasta, joka mielestäni vaikuttaa ihan järkeen 
käyvältä. 144 000 on se joukko, joka saa elä-
vän Jumalan sinetin, joka on tällainen Juma-
lan päättävän työn merkki. Tämä sinetöinti on 
lyhyt aika ennen pientä ahdinkoa, joka edeltää 
suurta ahdinkoa.  
 Tästä tapahtumasta on esikuvana hellun-
tai (Ap. t. 1:15; 2:1–4), jolloin 120 henkilöä sai 
erikoisen Pyhän Hengen vuodatuksena syys-
sateen eli varhaissateen ja evankeliumi levisi 
nopeasti koko silloin tunnettuun maailmaan. 
Nämä sinetöidyt Jumalan kansasta tulevat ko-
koamaan varhaissateen eli kevätsateen aika-
na suuren joukon Jumalan kansaa Babylonis-
ta. Tämä tapahtuu pienen ahdingon aikana, 
joka edeltää suurta ahdinkoa. Ilm. 18:4 ”Läh
tekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun 
kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen 
synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksil
le, joilla häntä lyödään.” Silloin toteutuvat Raa-
matun sanat Room. 9:28 ”Äkkiä ja lopullisesti 
on Herra toteuttava sanansa maan päällä” ja Jee-
suksen sanat Matt. 24:14 ”Tämä valtakunnan 

evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, 
kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee lop
pu”, joka nyt näyttää mahdottomalta. 
 Tästä sinetöinnistä kertoo myös esikuval-
lisesti Tuom. 7. luku, jossa kerrotaan suures-
ta Gideonin sotajoukosta, josta Jumala valitsi 
vain 300 miestä ja he voittivat suuren midia-
nilaisten joukon. Samoin Jumalan valitsema 
pieni joukko 144 000 tulee voittamaan maail-
man ikuiselle evankeliumille. He ovat omaksu-
neet kolmen enkelin sanoman perusteellisesti 
ja pystyvät julistamaan sen Pyhän Hengen voi-
massa koko maailmalle. Tämän esikuvan mu-
kaan myös 144 000 olisi kirjaimellinen. Raa-
mattu selittää itse itsensä eli selityksen tästä si-
netöimistyöstä, 144 000 ja suuren kansanjou-
kon kokoamisesta, löydämme Jesajan kirjasta.
 Jes. 66:18–20 ”Minä saavun kokoamaan 
kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näke
vät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen 
ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jää
neitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, 
Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukai
sille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuul
leet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun 
kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vie
raiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudesta
ni. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen 
keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevo
silla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja 
muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun 
pyhälle vuorelleni – sanoo Herra – samalla tavoin 
kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puh
taissa astioissa Herran huoneeseen.” ( Jes. 66:18–
20). Engl. Raamatussa sana ihme on käännetty 
sanalla sign = merkki tai sinetti.
 Näin tämä Jumalan viimeinen armonsano-
ma, sinetöimistyö, viedään kaikkeen maail-
maan, ja ihmiset joutuvat tekemään lopulli-
sen ratkaisunsa Jumalan puoleen. Enää ei tule 
toista mahdollisuutta. Se on viimeinen mah-
dollisuus ihmiskunnalle. Heidän on oltava täy-
sin valmiina Jeesuksen tulolle. He tulevat sei-
somaan Jumalan valtaistuimen edessä ja Karit-
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san edessä huutaen: ”Pelastuksen tuo meidän Ju
malamme, Hän, joka istuu valtaistuimella ja Ka
ritsa.” Oletko sinä valmiina Jeesuksen tulolle? 
Oletko antanut itsesi kokonaan hänen palve-
lukseensa? Vielä siihen on mahdollisuus. Tee 
se nyt ja varmista iankaikkinen elämäsi. Juma-
la rakastaa juuri sinua ja odottaa sinua valta-

kuntasi kansalaiseksi. Hän on luonut juuri si-
nut sitä varten. Sinä olet arvokas puutteistasi 
huolimatta Jumalan silmissä. Älä torju hänen 
rakastavaa kutsuansa. Ajattele niitä ristin hir-
vittäviä tapahtumia, joita hän kärsi sinun pe-
lastuksesi puolesta, jotta sinulla olisi iankaikki-
nen elämä. 

Rukoilemme
Kiitos rakas Jumala, että haluat suojella maata, merta ja ihmisiä siksi, kunnes on painettu si-
netti jumalanpalvelijoiden otsaan. Kiitos, että saamme Pyhän Hengen sinetin jo uskoon tul-
lessamme. Auta ettemme tekisi murheelliseksi Pyhää Henkeä, ettei hän jättäisi meitä, vaan 
voisimme säilyttää Pyhän Hengen sinetin loppuun asti ja anna meille myös elävän Jumalan 
sinetti. Meillä kaikilla on jonkun Jaakobin pojan luonne. Auta ettemme olisi Daanin tapaisia 
käärmeitä tiellä pistämässä sisariamme ja veljiämme vaan auttamassa ja tukemassa kanssamat-
kustajiamme mitä lähempänä Jeesuksen tuloa olemme. Kiitos lohdutuksesta, kun pelastettu-
jen joukko on loppujen lopuksi niin suuri, jota kukaan ei voi laskea. Kiitos valkeista vaatteista. 
Kiitos Jeesus, että veresi puhdistaa sydämemme, mielemme ja ajatuksemme kaikista tahroista. 
Kiitos pelastuksesta, jonka meille annat. Jeesuksen nimessä. Aamen
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A p. t. 2.1–4”Kun sitten koitti helluntaipäi
vä*, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yht
äkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin oli

si käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen 
talon, jossa he olivat.  He näkivät tulenlieskoja, 
kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse 
kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä 
ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki an
toi heille puhuttavaksi.” 
 Tämä apostolien kokema Pyhän Hengen 
vuodatus oli varhaissade, josta Pietari kertoo 
sen olevan profeetta Joelin ennustus. Ap. t. 
2:14–18 ”Silloin Pietari astui esiin, ja muut yk
sitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuu
luvalla äänellä: ”Kuulkaa minua, juutalaiset, te 
kaikki, jotka asutte Jerusalemissa! Tietäkää tämä: 
Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te 
luulette  nythän on vasta aamu, päivän kolmas 
tunti. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suul
la on ilmoitettu:  Viimeisinä päivinä, sanoo Ju
mala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. 
Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuo
rukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusu
nia. Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattarii
ni minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he 
profetoivat.”
 Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslapset 
olivat pelon ja ylipappien painostuksen la-
maannuttamia, mutta nyt he Hengellä täytet-
tynä julistivat voimallisesti Jeesuksen juma-
luutta. Näistä oppimattomista ja aroista 
 galilealaisista oli tullut rohkeita ja taitavia 
evankeliumin julistajia. Hengen voimassa he 
tekivät ihmeitä ja paransivat sairaita ja jopa he-
rättivät kuolleita. Heissä toteutui Jeesuksen 
sana. Mark. 16:17, 18 ”Ja niitä, jotka uskovat, 
seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni 
he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierail

la kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja 
vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahin
goita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, 
ja nämä paranevat.” Tätä Pyhän Hengen vuo-
datusta verrataan runsaaseen varhais- eli syys-
sateeseen, mikä itämailla sattui kylvön aikaan. 
Runsas sade oli tärkeätä, jotta vilja lähtisi 
 kasvamaan. Näin alkuseurakunta koki myös 
runsaan sateen ja evankeliumi levisi nopeasti 
voimallisesti ympäri silloin tunnetun maail-
man.
 Mutta lähellä maan elonkorjuun päätty-
mistä on luvattu myös erikoinen Hengen vuo-
datus valmistamaan ihmiskuntaa Jeesuksen 
tulolle. Tätä hengen vuodatusta verrataan nyt 
myöhäis- eli kevätsateeseen, koska se kypsyttää 
viljan valmiiksi. Itämailla se sattui keväällä en-
nen sadonkorjuuta. Tästä syys- ja kevätsatees-
ta on ennustanut profeetat Sakarja ja Joel. Sak. 
10:1 ”Pyytäkää Herralta sateita, pitkälle kevää
seen saakka! Herra nostattaa tuulispäät ja pil
vet, hän lähettää sadekuurot. Hän antaa viljan 
viheriöidä jokaisen pellolla. Joel 2:23, 24 ”Siio
nin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, Ju
malastanne! Hyvyydessään hän lahjoittaa teille 
jälleen sateen, lähettää sadekuurot ajallaan, an
taa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen. Sil
loin puimatantereet ovat täynnä viljaa, ja puris
tamoissa öljy ja viini tulvivat yli reunojen.”     
 Me elämme nyt tuon myöhäis- eli kevätsa-
teen kynnyksellä. Me emme pääse osalliseksi 
kevätsateen siunauksista, ellei meillä ole elävää 
yhteyttä tämän sateen antajaan. Meidän täy-
tyy olla valmiita, kun elonkorjuu alkaa. Lam-
put pitää olla kunnossa ja palavina ja ennen 
kaikkea öljyä pitää olla riittävästi, ettei meille 
käy, niin kuin kävi tyhmille neitsyille. Olkaam-
me näitä viisaita neitsyitä, jotka pääsivät sisälle 
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kuninkaan pojan häihin. Olkaamme joka hetki 
valmiita Yljän tulolle.  
 Jotta me olisimme valmiita, meidän tu-
lee tietää siitä ajoissa mahdollisimman pal-
jon. Milloin se tapahtuu ja mitä se sisältää. Jos 
emme tiedä, niin saattaa käydä, ettemme ehdi 
valmistautua siihen. Avaimen tähän myöhäis-
sateeseen löydämme Ilmestyskirjan seitsemän-
nestä luvusta, jossa kerrotaan 144 000 sinetöin-
nistä ennen Jeesuksen tuloa. Mitä muuta tämä 
sinetöinti voisi kuvata, ellei juuri myöhäissa-
detta? Nämä 144 000 ovat juuri niitä lopun 
ajan ”apostoleja”, jotka tulevat saamaan saman-
laisen Pyhän Hengen vuodatuksen, kuin sai-
vat alkuseurakunnan apostolit. Heissä toteutuu 
myös silloin Jeesuksen sanat. Mark. 16:17, 18 
”Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnus
merkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja 
henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttu
vat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappa
vaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat 
kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.” 
 Tästä tapahtumasta Ellen White kirjoit-
taa Suuressa taistelussa, sivulla 386, seuraavas-
ti: ”Silloin suoritetaan samanlainen työ kuin 
helluntaina.” Syyssade annettiin evankeliumin 
julistuksen alussa, jotta kallisarvoinen siemen 
nousisi oraalle; työn lopussa annetaan kevät-
sade sadon kypsyttämiseksi. Suuri evankelioi-
mistyö ei pääty pienemmällä Jumalan voiman 
ilmenemisellä kuin se alkoi. Ennustukset, jotka 
toteutuivat syyssateen evankelioimistyön alus-
sa, toteutuvat uudelleen kevätsateena sen lo-
pussa. Tämä on virvoituksen aika, josta aposto-
li Pietari puhui.
 Kasvot pyhää intoa loistaen Jumalan pal-
velijat tulevat kiiruhtamaan paikasta paikkaan 
julistaen taivaan sanomaa. Ihmeitä tehdään, 
sairaita parannetaan. Myös Saatana tekee val-
heellisia tunnustekoja ”ja saa tulen lyömään tai
vaasta maahan”. Näin maan asukkaat pakote-
taan tekemään valintansa.”
 Jeesus vertasi tätä tapahtumaa mieheen, 
joka kylvi peltoonsa hyvää siementä, ja viholli-

seen, joka kylvi joukkoon rikkaviljaa. Kun työ-
miehet kysyivät isännältä, että mistä rikkavil-
ja on tullut peltoon, Jeesus vastasi heille. Matt. 
13:37–41 ”Mies, joka kylvi hyvää siementä, on 
Ihmisen Poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen 
tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valta
kuntaan, rikkavilja niitä, jotka ovat Paholaisen 
vallassa. Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on 
Saatana, elonkorjuu on maailman loppu, ja kor
juumiehet ovat enkeleitä. Niin kuin rikkavilja 
kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapah
tuu maailman lopussa. 41. Ihmisen Poika lähet
tää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnas
taan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoitta
vat vääryyttä.”  
 Tämä elonkorjuu tulee tapahtumaan siis 
maailman lopussa ja se on juuri tämä myöhäis-
sade, jonka 144 000 tulevat viemään kaikkeen 
maailmaan. Heidät tullaan sinetöimään erikoi-
sella Pyhän Hengen voimalla.
 Katsotaan seuraavaksi Ilmestyskirjan 7. lu-
kua, jossa kerrotaan tästä sinetöinnistä ja elon-
korjuusta.    
 Ilm. 7:1–3 ”Tämän jälkeen näin neljä enke
liä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pi
dättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niis
tä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten aino
atakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka 
nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. 
Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelil
le, joille oli annettu valta hävittää maata ja mer
ta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä 
puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin mei
dän Jumalamme palvelijoiden otsaan.” 
 Koko maailma pelkää maapallomme tu-
houtumista ydinsodan tai muun katastrofin 
kautta. Maailma todella elää aikapommin va-
rassa. Tuhoutuminen tulee kyllä tapahtumaan 
Jeesuksen tullessa, mutta ei sitä ennen. On 
erittäin lohdullista tietää, että Jumala tulee näi-
den jakeiden perusteella suojelemaan maapal-
loamme, jotta tämä Jumalan sinetin painamis-
työ saadaan päätökseen. Nämä neljä enkeliä 
tulevat pidättelemään maan neljällä kulmalla 
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eli koko maapallolla neljää tuulta eli kaikkialla 
sodan tuulia tuhoamasta sitä. Nyt on mahdol-
lisuus varmistaa Jumalan sinetti omalla koh-
dallaan. Jumalan sinetti mainitaan Raamatus-
sa vain Ilmestyskirjan seitsemännessä luvussa, 
joka liittyy kuudennen sinetin aikaan. Kuu-
des sinettihän rajoitetaan lopun aikaan. Juma-
lan sinetti on oltava jokaisella Jumalan lapsella 
Jeesuksen tullessa.
 Ainoa mahdollisuus selvittää tämä sinetti 
on tukeutua yksinomaan Raamattuun. Muuten 
mennään harhaan ja se voi olla erittäin kohta-
lokasta. Siksi se on etsittävä suoraan Raama-
tusta. Luen varmistukseksi kaksi kohtaa. Hes. 
20:12, 20 ”Myös sapattini minä annoin heille, 
jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi 
heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt hei
dät omaksi kansakseni” – – ”Pitäkää pyhänä mi
nun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja 
muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, 
teidän Jumalanne.” Sapatti käsky täyttää ylei-
sesti kaikki sinetin tuntomerkit. Siinä on mai-
nittu sinetin omistaja: Herra sinun Jumalasi, 
arvoasema: Luoja ja hallintoalue: taivas ja maa. 
 Sapatti on Jumalan laissa, kymmenes-
sä käskyssä, ilmoitettu luomisen muistomer-
kiksi, myös lunastuksen merkiksi eli synnin ja 
Egyptin vallasta vapautumisen merkiksi sekä 
pyhityksen merkiksi. Mielestäni nämä kolme 
merkkiä tukevat sapatin jumalallista arvovaltaa 
ja merkitystä. On vain surullista todeta, kuinka 
ihmiset ovat unohtaneet sapatin, vaikka Juma-
la opetti sitä 40 vuoden ajan Israelin erämaa-
vaelluksen aikana. Sapatti ilmaisee sen, että ha-
luammeko palvella Jumalaa vai maailmaa. Ju-
malan sinetöimismerkkiä ei milloinkaan pai-
neta maailmaa rakastavan ja vilpittömän Raa-
matun totuuksista välinpitämättömän miehen 
tai naisen otsaan. Jokaisen sinetin saajan täytyy 
olla tahraton Jumalan edessä.
 Vanhassa Testamentissa on myös mielen-
kiintoinen ennustus siitä, kuinka Jumalan kan-
sa tulee historian loppuvaiheessa palauttamaan 
sapatin oikealle kohdalleen. Jes. 58:12–14 ”Am

moin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jäl
leen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuk
sille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden 
muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. Jos 
et polje tomuun sapattia etkä aja omia etujasi mi
nun pyhänä päivänäni, jos nimität  sapattia ilon 
päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päi
väksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omil
la asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia etuja
si, silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun 
kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava elantosi 
isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra pu
hunut.”
 Ilm. 7:4–8 ”Minä kuulin myös sinetil-
lä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljä-
kymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Is-
raelin heimoista: Juudan heimosta sai sinetin 
kaksitoistatuhatta, Ruubenin heimosta kak-
sitoistatuhatta, Gadin heimosta kaksitoista-
tuhatta, Asserin heimosta kaksitoistatuhat-
ta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Ma-
nassen heimosta kaksitoistatuhatta, Simeonin 
heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta 
kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksi-
toistatuhatta, Sebulonin heimosta kaksitoista-
tuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja 
Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta.” 
 Ilmestyskirjassa on Israelilla ymmärrettä-
vä hengellistä Israelia tai muutoin tulkinnal-
ta menee pohja pois. Uusi testamentti nimen-
omaan selvittää, että Jumalan kansa eli Israel 
koostuu Kristuksen vastaan ottaneista. Matt. 
21:43 ”Tämän takia minä sanon teille, että Ju
malan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan 
kansalle, joka tekee sen hedelmää.”  Gal. 3:7 ”Tie
täkää siis, että todellisia Aabrahamin jälkeläisiä 
ovat ne, joilla on usko.” Jaakobin 12 poikaa oli-
vat luonteeltaan erilaisia ja siksi tässäkin Il-
mestyskirjan kohdassa on kysymyksessä luon-
nekuvaus. Siitä puuttuu Dan, josta mainitaan 
1. Moos. 49 ”Dan on oleva käärmeenä tiellä, po
lulla kyynä.” On ilmeistä, että Danin luonteen 
omaavat ihmiset eivät ole kelvollisia taivaaseen. 
Danin tilalle on tähän luetteloon otettu Joose-
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fin vanhin poika Manasse. Uskon, että 144 000 
joukkoon kuuluvat Kristuksen vastaanottaneet 
todelliset Jumalan lapset.
 Tämä sinetöimistyö eli sapatin palautta-
minen kohdalleen on lyhyt aika ennen Jee-
suksen tuloa. Silloin Jumalan todellinen kan-
sa tulee saamaan sinetin ja viemään evanke-
liumin kaikkeen maailmaan. Tätä tapahtumaa 
Raamattu nimittää siis myöhäissateeksi eli ke-
vätsateeksi. Se on siis samanlainen tapahtuma 
kuin varhaissade eli syyssade, jolloin 120 hen-
keä sai helluntaina Pyhän Hengen vuodatuk-
sen ja heistä tuli voimallisia evankeliumin ju-
listajia. Nyt vain lopun ajan julistajia on suu-
rempi joukko. Sitä kuvaa lukumäärä 144 000. 
Varhaissateen aikana julistajia oli siis kirjai-
mellisesti 120. Näin ollen myöhäissateen ai-
kana julistajia on tämän mukaan kirjaimelliset 
144 000, jos tätä logiikkaa noudatetaan. Luku 
vaikuttaa hyvin pieneltä ja siihen joukkoon 
tuntuisi siinä mielessä vaikealta päästä. 
 Hes. 9. luvussa on erityisen vakava ennus-
tus tästä sinetöimistyöstä. Siihen kannattaa tu-
tustua tarkemmin. Hes. 9:3–11 ” Mutta Israelin 
Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta keru
bin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja 
huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli 
kirjoitusneuvot vyöllänsä; ja Herra sanoi hänelle: 
”Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merk
ki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja va
littavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudes
sa tehdään.” Sitten kuulin hänen sanovan toisil
le miehille: ”Kulkekaa hänen perässään kaupun
gin halki ja tappakaa säälittä, ketään säästämät
tä.  Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, 
naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, 
mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. 
Aloittakaa minun temppelistäni.” Niin he aloit
tivat kansan vanhimmista, jotka olivat temppe
lin edustalla. Hän sanoi sitten miehille: ”Saastut
takaa temppelirakennus, surmatkaa ihmisiä esi
pihat täyteen. Menkää sen jälkeen kaupunkiin ja 
tappakaa siellä.” Kun he olivat lähteneet surma
työhönsä, jäin minä yksin paikalle. Minä lankesin 

kasvoilleni ja huusin: ”Voi, Herra! Aiotko tuhota 
kaikki, jotka Israelista vielä ovat jäljellä, kun vi
hassasi näin lyöt Jerusalemia?” Hän vastasi: ”Is
raelin ja Juudan synti on suuri, hyvin suuri. Maa 
on veren tahraama, ja Jerusalemissa poljetaan oi
keutta. He sanovat: ’Herra on hylännyt maamme, 
ei Herra meistä välitä.’ Niinpä en minäkään sää
li enkä säästä. Minä rankaisen heitä heidän te
kojensa mukaan.” Silloin saapui pellavapukuinen 
mies, se, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään, ja hän 
ilmoitti: ”Olen tehnyt sen minkä käskit.” 
 Mitään tällaista Jumalan kansan puhdistus-
ta ei ole tehty kirkon historiassa, joten tämän 
puhdistuksen täytyy olla vielä edessä ja se tu-
lee toteutumaan. Tämä tapahtuma tulee erot-
tamaan vehnän rikkaviljasta. Se on hyvin vaka-
van puhdistuksen aikaa ja siihen tulee paneu-
tua koko voimallaan Jumalan armossa. Siihen 
ei riitä pelkästään oma usko Jumalaan ja to-
tuuteen, vaan heidän on tunnettava myös tus-
kaa muiden syntien vuoksi. Heidän on osallis-
tuttava koko sydämestään sielujen pelastuk-
seen. Silloin he saavat sinetin ja voiman julis-
taa evankeliumia koko maailmassa.  
 Ilm. 7:9–12 ”Tämän jälkeen näin suuren kan
sanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä 
laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kai
kista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaik
kia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan 
edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään pal
munoksa ja huusivat kovalla äänellä: – Pelastuk
sen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu val
taistuimella, hän ja Karitsa! Kaikki enkelit seisoi
vat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon 
ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtais
tuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitus
taan sanoen: – Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisa
us, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Juma
lallemme aina ja ikuisesti!  Aamen.” 
 Onneksi Ilmestyskirja kertoo vielä suures-
ta joukosta. Kun nämä 144 000 on sinetöity ja 
he ovat vieneet evankeliumin kaikkeen maail-
maan, heistä koostuu tämä suuri pelastettu-
jen joukko, joka tulee saamaan myös sinetin. 
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Ilmankos Johannes sanoi, että ”tämän jälkeen 
näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei ku
kaan kyennyt sitä laskemaan.” 
 Ilm. 7:13–17 ”Yksi vanhimmista kysyi minul
ta: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he 
ovat tulleet? Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tie
dät.” Hän sanoi minulle: – Nämä ovat päässeet 
suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa 
ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he 
ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat 
häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, 
joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa 
heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, 
enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.  
Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee hei
tä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala 
pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.”
 Tämä joukko on päässyt suuresta ahdingos-
ta eli maailman historian katastrofisesta loppu-
vaiheesta, josta kerrotaan myöhemmin Ilmes-
tyskirjassa. He ovat myös sinetöidyt ja odot-
taneet hartaasti Jeesuksen takaisintuloa. Tämä 
vanhin ei esittänyt tätä kysymystä tiedon puut-
teesta vaan siksi, että hän saisi itse kertoa tuon 
riemullisen totuuden, koko pelastuksen ydin-
asian. Pelastus saadaan loppujen lopuksi vain 
Kristuksen veren ansiosta. Nämä valkopukui-
set ovat saaneet syntinsä anteeksi. He ovat pes-
seet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veres-
sä. He ovat vastaanottaneet Kristuksen omaksi 
Vapahtajakseen ja seuranneet häntä totuudes-
sa ja kuuliaisuudessa. He rakastavat Jeesusta yli 
kaiken. 
 Tästä sinetöimistyöstä, 144 000 ja suuresta 
joukosta, kertoo vertauskuvallisesti Jes. 66:18–
20 ”Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja 
kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. 
Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän 
joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kan
sojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tu
baliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja ranni
koille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhutta
van eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, 

jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen kes
kuudessa minun kirkkaudestani. He tuovat kaikki 
veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Her
ralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla 
ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsu
kameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelle
ni – sanoo Herra – samalla tavoin kuin israelilai
set tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa 
Herran huoneeseen.”
 Englanninkielinen Raamattu kääntää ja-
keen 19 seuraavasti: ”And I will set a sign among 
them”, eli ”ja minä tulen panemaan merkin hei
hin.” Ketkä sen saavat ja mikä on tämä merkki? 
Eivätkö he ole juuri nämä 144 000, jotka saa-
vat tämän sinetin ja vievät viimeisen armon sa-
noman eli kolmen enkelin sanoman kaikkialle 
maailmaan ja valmistavat näin Jumalan kansan 
Jeesuksen tulolle. Eikö tässä Jesajan kirjan pro-
fetiassa ole selvä todistus siitä, että näin on ym-
märrettävä myös Ilmestyskirjan 7. luvun profe-
tia 144 000 ja suuresta joukosta?
 Näin tämä Jumalan viimeinen armonsano-
ma, sinetöimistyö, viedään kaikkeen maail-
maan, ja ihmiset joutuvat tekemään lopulli-
sen ratkaisunsa Jumalan puoleen. Enää ei tule 
toista mahdollisuutta. Se on viimeinen mah-
dollisuus ihmiskunnalle. Heidän on oltava täy-
sin valmiina Jeesuksen tulolle. He tulevat sei-
somaan Jumalan valtaistuimen edessä ja Karit-
san edessä huutaen: ”Pelastuksen tuo meidän Ju
malamme, Hän, joka istuu valtaistuimella ja Ka
ritsa.” Oletko sinä valmiina Jeesuksen tulolle? 
Oletko antanut itsesi kokonaan hänen palve-
lukseensa? Vielä siihen on mahdollisuus. Tee 
se nyt ja varmista iankaikkinen elämäsi. Juma-
la rakastaa juuri sinua ja odottaa sinua valta-
kuntasi kansalaiseksi. Onhan hän luonut sinut 
juuri sitä varten. Sinä olet arvokas puutteistasi 
huolimatta Jumalan silmissä. Älä torju hänen 
rakastavaa kutsuansa. Ajattele niitä ristin hir-
vittäviä tapahtumia, joita hän kärsi sinun pe-
lastuksesi puolesta, jotta sinulla olisi iankaikki-
nen elämä. 
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Rukoilemme
Kiitos Herra, että sinä viet pelastustyösi loppuun ja korjaat omasi lopullisesti taivaaseen valta-
kuntaasi, jossa ei ole enää kipua, murhetta ja kuolemaa. Kaikki entinen tulee olemaan taakse-
jäänyttä elämää. Paholainen enkeleineen ja eksytyksineen tulee olemaan lopullisesti voitettu ja 
hävitetty koko maailmankaikkeudesta. Tulee alkamaan ihana tulevaisuus sinun kanssasi siinä 
täydellisessä elämässä, jonka sinä olet valmistanut luomillesi ihmisille. Kiitos Herra tästä valta-
vasta toivosta, jonka sinä olet kertonut omillesi jo etukäteen täällä synnin valtakunnassa. Kiitos 
ja kunnia sinulle iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Mitä on tulossa? Monet ovat huolis-
saan maailmamme tulevaisuudesta. 
On sekä pessimistisiä että optimisti-

sia tulevaisuudenkuvia. Onko maailma menos-
sa huonompaan vai parempaan suuntaan? Vas-
tausta etsitään erilaisten tulevaisuutta ennusta-
vien uskomuksien ja tutkimuksien kautta.
 Jotkut uskovat edistyksen ja sivistyksen 
kulta-aikaan, toiset taas ihmiskunnan tuhoon 
sota-aseiden tai saasteiden kautta? Ajattelevat 
ihmiset kuitenkin kaikkialla tajuavat nykyään, 
että tämä meidän maailmamme on valtavan 
kriisin kynnyksellä. Jotain on tehtävä. Maail-
man suurkaupungit ovat täynnä rikollisuutta 
ja väkivaltaa. Jatkuvasti saamme kuulla terro-
ristien pommiräjähdyksistä ja muista hirmu-
teoista. Maapallollamme kansat ovat toisensa 
jälkeen joutuneet sisäisiin ja ulkoisiin vaikeuk-
siin. Lähi-itä samoin kuin monet muut alueet 
ovat tulenarkoja paikkoja, jotka ovat milloin 
tahansa räjähtämäisillään. Nälkä, luonnonka-
tastrofit ja monet muut ongelmat vaivaavat ih-
misiä.  
 Uskomme, että Jumala on sanansa mukaan 
ilmoittanut profeettojensa kautta kaiken sen, 
mitä meidän tarvitsee tietää ja myös tulevai-
suuden. Aamos. 3:7 ”Ei Herra Jumala tee mi
tään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoil
leen, profeetoille.” Uskomme myös, että niin 
tulee varmasti tapahtumaan. Sen on historia 
osoittanut menneiden tapahtumien toteutu-
misena niin kuin Raamattu on etukäteen il-
moittanut, Ainoastaan kaikkitietävä Jumala 
voi vuosituhansia etukäteen tarkasti ilmoittaa, 
mitä tulee tapahtumaan 
 Uskomme, että Jumala ilmoitti erityisesti 
profeetta Danielille ja apostoli Johannekselle 
tulevaisuuden huikeat näkymät. Danielin kir-

ja ja ilmestyskirja ovat Raamatun tärkeimpiä 
profeetallisia kirjoja. Danielin kirjaa voitaisiin 
kutsua historian ja profetian käsikirjaksi, joka 
neljän suuren profeetallisen kuvasarjan väli-
tyksellä esittää lukijalleen maailmanhisto rian 
taustaa vasten Jumalan kansan vaiheet Da-
nielin päivistä ajan loppuun asti. Ilmestyskir-
ja taas täydentää Danielin kirjaa paljastaen sen, 
minkä Danielin kirja paljasti jo noin 600 vuot-
ta aikaisemmin. Danielin kirja ja Ilmestyskir-
ja kuuluvat ns. apokalyptiseen eli ilmestyskir-
jallisuuteen, jonka tunnusomaisia piirteitä ovat 
vertauskuvallinen kieli ja lopunaikaa koskevat 
profetiat ja näyt. 
 Vuosisatojen aikana monet hallitsijat ovat 
yrittäneet vaikuttaa maapallon historiaan 
 omien pyrkimyksiensä mukaan siinä kuiten-
kaan onnistumatta. Maapallon historia kulkee 
kuitenkin rataansa aurinkokellon tarkkuudel-
la. Jumala tulee toteuttamaan pelastussuunni-
telmansa tarkalleen Danielin kirjan ennustuk-
sien mukaan. Kuvan taustalla on kuvattu näi-
tä maailmanvaltoja erilaisilla eläinsymboleilla. 
Aurinkokellossa on taas näitä aikaprofetioiden 
vuosilukuja. 
 Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan profetiat 
kertovat sen, että tämän maailman historia tu-
lee päättymään Jeesuksen takaisintuloon. Se 
on koko Jumalan pelastussuunnitelman pääte-
piste ja maailmanhistorian suurin ja loistavin 
tapahtuma. Koko Raamatussa on yli 700 
 viittausta Jeesuksen takaisintuloon. Silloin to-
teutuu Jeesuksen lupaus takaisintulostaan. Joh. 
14:1–3 ”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa 
Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni 
 kodissa on monta huonetta  enhän minä muuten 
sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin
sijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa 
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mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät 
 luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.”
 Katsomme aluksi monille tuttua Danielin 
kirjan 2. lukua, jota monet pitävät Raamatun 
profeetallisten ilmoitusten perusmallina. Siinä 
Jumala ilmoittaa koko maailman historian val-
takunnat pähkinänkuoressa kuvapatsaan muo-
dossa. 
  Dan. 2:31-35 ”Sinä katselit, kuningas, ja 
edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea, ja 
sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi, ja 
sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen: 
pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, 
vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa, jalat osak
si rautaa, osaksi savea. Sitä katsellessasi lähti kä
den koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan 
jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murs
kasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, 
pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruume
nia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne 
pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka 
oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti 
koko maailman.”
 Kultainen pää kuvaa hyvin Babylonin 
 maailmanvaltaa, koska Babylon on tunnet-
tu valtavista kulta-aarteistaan temppeleissään 
ja palatseissaan sekä ennen kaikkea suuresta 
 asemastaan ja vallastaan silloisessa maailmas-
sa. Babylon oli hyvin laaja ja sen hallinta-ai-
ka oli noin 600 vuotta. Babyloniasta tiedetään 
paljon. Satumaiset Babylonin riippuvat puu-
tarhat olivat yksi muinaisen maailman seitse-
mästä ihmeestä. 150 leveää katua, kaikki ki-
vettyjä, kohdaten ristikkäin toisensa juuri oi-
keassa kulmassa. Maanalainen tunneli Eufrat-
joen alla, joka yhdisti kaksi palatsia toisiinsa. 
Oli ruokatarvikkeiden varmistus 20 vuodeksi 
 siltä varalta, että vihollinen hyökkäisi. Kultai-
nen  Babylon, valloittamaton Babylon, se ei voi 
koskaan sortua. Se oli ikuinen. Näin he ajatte-
livat. 
 Babylonin maailmanvaltaa seurasi halvem-
pi Meedia-Persian maailmanvalta v. 539 eKr, 
jolloin siis persialaisen Kyyroksen joukot val-

loittivat Babylonin. Meedia-persian valtakun-
taa kuvaavat hopeisen rinta ja käsivarret, jotka 
kertovat Kyyroksen tarunomaisista hopea-aar-
teista
 Meedia-Persian valtakuntaa seurasi val-
takunta, josta siinä vaiheessa ei vielä näkynyt 
kunnolla merkkejäkään. Se oli historian mu-
kaan Kreikan eli Aleksanteri Suuren valtakun-
ta v. 331 eKr., jolloin persialaiset lyötiin lopul-
lisesti. Vaskinen vatsa ja lanteet kuvaavat vas-
ken käyttöä aseissa, koristeissa ja rahassa, ja ai-
kakautta nimitetäänkin vaskikaudeksi. Kreikka 
hallitsi todella kaikkea maata, koska se ulottui 
laajimmalle alueelle kuin edelliset.
 Kreikan maailmanvaltaa seurasi Rooman 
valtakunta. Ratkaiseva taistelu tapahtui siis 
vuonna 168 eKr., jolloin roomalaiset löivät ma-
kedonialaiset Pydnan taistelussa. Roomaa ni-
mitetäänkin rautaiseksi Roomaksi, joten rau-
taiset jalat sopivat hyvin kuvaamaan Rooman 
valloituksia. Rautaista Roomaa luonnehditaan 
ilmaisuilla jyrisevät rautaiset sotavaunut, rau-
taiset miekat. Roomalla oli fantastinen tiever-
kosto. Se oli hirveän raju ja pelottava valta-
mahti. Historia kertoo, kuinka Rooma luhistui 
sisäänpäin. Historian mukaan Rooma romahti 
loistoon ja nautintoihin, paheisiin, poliittiseen 
korruptioon, skandaaleihin ja moraaliseen rap-
peutumiseen. 
 Näin rautainen Rooma heikkeni ja täten 
tuli helpoksi saaliiksi barbaariheimoille, jot-
ka alkoivat hyökätä imperiumia vastaan vuo-
den 476 jKr. vaiheilla. Nuo heimot tulivat yli 
Alppien Pohjois-Euroopasta. Länsi-Rooman 
raunioille syntyi näin kymmenen valtakuntaa, 
kuten jaloissa oli kymmenen varvasta. Näistä 
jakaantuneista valtakunnista tuli perimmiltään 
nykyisen Euroopan kansoja. Useimmat histo-
rioitsijat luettelevat 10 näistä barbaarikansoista 
seuraavasti: Alemannit – saksalaiset, burgundit 
– sveitsiläiset, frankit – ranskalaiset, lombar-
dit – italialaiset, saksit – englantilaiset sveevit 
– portugalilaiset, visigootit – espanjalaiset; he-
rulit, ostrogootit ja vandaalit ovat kuolleet su-
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kupuuttoon tai sulautuneet muihin ympärillä 
oleviin kansoihin. 
 Me elämme sen mukaan Jumalan valtakun-
nan kynnyksellä. Dan. 2:44 ”Noiden kuninkai
den aikana on taivaan Jumala pystyttävä valta
kunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valta
kuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopul
lisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikui
sesti.” Teksti ”Noiden kuninkaiden aikana” eli 
Euroopan nykyisten valtioiden aikana tämän 
maailman valtakunnat tulevat saamaan lop-
punsa. Jumala tulee pystyttämään oman ikui-
sen valtakuntansa. 
 Dan. 2:45 ”Niin kuin sinä näit, että vuoresta 
lähti vierimään kivi käden koskematta ja murs
kasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan. 
Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä 
pian on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys 
on oikea.” Kivi lähti vierimään vuoresta käden 
koskematta eli Jumalan yliluonnollisella voi-
malla. Mitä vuori kuvaa? Raamatussa on usei-
ta raamatunkohtia, jotka antavat vuorelle mer-
kityksen kirkko, seurakunta, Jumalan kansa. 
Esim. aikojen lopussa profeetta Miika kuvaa 
vuorella Jumalan lopullista kirkkoa. Miika 4:1 
”Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori 
seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, kor
keimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne.” 
 Kivi on pieni osa vuoresta, joten sen täy-
tyy kuvata pientä osaa Jumalan kansasta. Mikä 
voisi olla pieni osa Jumalan kansasta, jos-
ta Raamattu kertoo viimeisissä tapahtumissa. 
Vastauksen löydämme Ilmestyskirjan seitse-
männestä luvusta, jossa puhutaan sinetöinnistä 
ja 144 000. Ilm. 7:4 ”Minä kuulin myös sinetillä 
merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkym
mentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin 
heimoista.” Ilm. 14. luku nimittää heitä esikois-
lahjaksi Jumalalle. Ilm. 14:3, 4 ”Valtaistuimen 
edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä lau
lettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan 
muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, 
jotka on ostettu maan päältä. He eivät ole tahran
neet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet 

puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, 
minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten 
joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle.” 
He ovat niitä, jotka eivät ole saastuttaneet it-
seään väärillä opeilla. He tulevat saamaan sa-
manlaisen Pyhän Hengen kasteen, kuin saivat 
apostolit helluntaina, jolloin evankeliumi levisi 
nopeasti koko silloin tunnettuun maailmaan, 
 Jeesus valitsi kaksitoista opetuslasta, jotka 
seurasivat häntä, ja siksi voidaan ajatella, että 
hän on myös valinnut kirjaimelliset 144 000 si-
netöitäviksi, koska ”he seuraavat Karitsaa, min
ne hän meneekin.” Apostolit olivat luonteeltaan 
puutteellisia ja tavallisia kalastajia, mutta Kris-
tuksen koulutuksessa heistä kasvoi Kristuksen 
luonteen omaavia henkilöitä. Samoin 144 000 
sinetöityä tulevat Kristuksen koulussa saamaan 
Kristuksen luonteen.
 Tämän pienen joukon, 144 000, on Juma-
la valinnut ajan lopussa koko adventtikansas-
ta, josta on seulottu pois kaikki nimikristityt. 
Tästä seulonnasta kertoo hyvin voimakkaas-
ti Hes. 9. luku, eli on todella vakavasta asias-
ta kysymys. Hes. 9.3–5 ”Silloin Israelin Juma
lan kirkkaus kohosi kerubien yltä, missä se oli sii
hen saakka ollut, ja siirtyi temppelin oven kohdal
le. Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli 
kirjoitusvälineet vyössään, ja sanoi hänelle: ”Kul
je Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidas
ta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, 
jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtä
vien iljettävyyksien tähden.” Sitten kuulin hänen 
sanovan toisille miehille: ”Kulkekaa hänen peräs
sään kaupungin halki ja tappakaa säälittä, ke
tään säästämättä. Tappakaa vanhukset ja nuo
ret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa hei
dät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehen
kään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppe
listäni.” Niin he aloittivat kansan vanhimmista, 
jotka olivat temppelin edustalla. Hän sanoi sitten 
miehille: ”Saastuttakaa temppelirakennus, sur
matkaa ihmisiä esipihat täyteen. Menkää sen jäl
keen kaupunkiin ja tappakaa siellä.” 
 Dan. 2:35 ”Ja kivestä, joka oli osunut patsaa
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seen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman.” 
Kivi eli 144 000 sinetöityä tulevat viemään vii-
meisen totuuden, kolmen enkelin sanoman, 
kaikkeen maailmaan. Heidän julistuksensa 
kautta muodostuu suuri vuori eli Ilm. 7. luvus-
sa mainittu suuri joukko, johon kuuluu myös 
144 000 sinetöityä ja jotka ovat tulleet suures-
ta ahdistuksesta eli viimeisten päivien vaikeis-
ta ajoista. Ilm. 7:9 ”Tämän jälkeen näin suuren 
kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt 
sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista mais
ta, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhui
vat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja 
Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädes
sään palmunoksa.” Tätä tapahtumaa Raamat-
tu nimittää kevätsateeksi. Silloin Jumalan vii-
meinen armonsanoma, kolmen enkelin sano-
ma, leviää nopeasti ympäri maailmaa ja kaikki 
Jumalan omat kuulevat hänen äänensä ja jou-
tuvat tekemään lopullisen valintansa. Silloin 
toteutuvat Jeesuksen sanat, jotka nyt näyttä-
vät mahdottomalta. Matt. 24:14 ”Tämä valta
kunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maa
ilmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten 
tulee loppu.”
 Profeetta Jesaja on ennustanut tämän ke-
vätsateen eli suuren joukon kokoamisen ennen 
suurta ahdistusta ja armonoven sulkeutumista. 
Jes. 66:18–20 ”Minä saavun kokoamaan kaik
ki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät 
kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ih
meen ja heidän joukostaan lähetän eloon jäänei
tä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Lu
diin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille 
saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet mi
nusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirk
kauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden 
kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. He 
tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskel
tä, lahjaksi Herralle.” Eli Herra tekee ihmeen 
(engl. Raamattu: sign = merkki, sinetti) kaik-
kien kansojen keskellä eli tapahtuu sinetöinti 
Jumalan kansan joukossa ja Hän lähettää sine-
töidyt 144 000 tuomaan kaikki veljet eli suu-

ren joukon kaikkien kansojen keskeltä lahjaksi 
Herralle.
 Tämä sinetöiminen, 144 000 ja suuren jou-
kon, tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa. 144  000 
sinetöidään ennen pientä ahdistusta ja suuri 
joukko sen aikana. He tulevat kokemaan suu-
ren ahdistuksen kuolemaa kokematta. Paavali 
sanoo Room. 9:28. ”Äkkiä ja lopullisesti on Her
ra toteuttava sanansa maan päällä.” Sen jälkeen 
Jeesus saapuu enkelijoukkoineen kunniassaan 
ja kirkkaudessaan kokoamaan omansa taivas-
ten valtakuntaan. Se on koko Jumalan pelas-
tussuunnitelman päätepiste, koko maailman 
historian loistavin ja julkisin tapahtuma. Matt. 
24:27 ”Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja 
valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmi
sen Pojan tulo.” 
 Ellen White kirjoittaa 144 000 seuraavasti: 
”Pyrkikäämme kaikin Jumalan meille antamin 
voimin olemaan niiden sadanneljänkymme-
nenneljän tuhannen joukossa (Maranata, sivu 
261). Ei ole hänen tahtonsa, että he kiistele-
vät kysymyksistä, jotka eivät auta heitä hengel-
lisesti, kuten, ketkä muodostavat ne 144 000? 
Jumalan valitut tulevat tietämään sen lyhyen 
ajan sisällä aivan varmasti (Manusscript 26, 
1901 tai Selected Messages 1, sivu 174). 
 Sinetöimisen aika voi olla hyvin lähellä, jo-
ten nyt on aika tietää, millaisia ihmisiä ovat si-
netöidyt 144 000.  He ovat seulonnan jälkeen 
niitä, jotka ovat omaksuneet Kristuksen luon-
teen kaltaisuuden. He ovat niitä, ”jotka huokaa
vat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettä
vyyksien tähden” (Hes. 9:4). He ovat huolis-
saan itsensä, lähimmäistensä, seurakunnan ja 
koko maailman pelastuksen puolesta. He ovat 
omaksuneet perusteellisesti Jumalan viimei-
sen armon sanoman, kolmen enkelin sanoman 
(Ilm. 14) sekä tiedoissa että käytännössä. Siksi 
on korkea aika, ellei viimeinen mahdollisuus, 
antaa elämänsä kokonaan Herralle. Vain silloin 
on mahdollista päästä sinetöidyn sadanneljän-
kymmenenneljän tuhannen joukkoon ja vie-
dä Pyhän Hengen voimassa evankeliumi to-
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distukseksi kaikkeen maailmaan. Jeesus sanoi 
Matt. 24:14 ”Tämä valtakunnan evankeliumi 
julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kan
soille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.”
 On lohdullista tietää, että maailmamme on 
loppujen lopuksi Jumalan varmoissa käsissä ja 
hän tulee viemään kaiken loppujen lopuksi on-
nelliseen päätökseen. Jumala johtaa kansojen 
historiaa. Valtakunnat vuoron perään katosi-
vat, koska sen hallitsijat ja näin koko kansa ei-
vät katsoneet olla Jumalasta riippuvaisia vaan 
olivat pitäneet valtakuntansa loistokkuutta in-
himillisenä saavutuksena. Jumalan laki oli pol-
jettu maahan ja kansojen keskuudessa oli val-
linnut jumalattomuus ja turmelus. Näin tulee 
päättymään myös nykyinen maailma sen val-
tavine rakennelmineen ja kehityksen aikaan-
saannoksineen.
 On hämmästyttävää todeta, miten tarkasti 
historia on mennyt Jumalan ilmoituksen mu-
kaan. Ei voi muuta kuin todeta Jumalan val-
tasuuruus, tieto ja asioiden johtaminen. Tämä 
ennustus antaa täyden varmuuden Jumalan 
olemassaolosta ja Raamatun luotettavuudes-
ta. Tämä ennustus osoittaa myös sen, että me 
elämme maailman historian viimeisiä päiviä. 
Jeesus tulee lupauksensa mukaan pian takai-

sin ja palauttaa ihmiskunnan siihen alkuperäi-
seen asemaan ja tilaan, johon se oli alun perin 
tarkoitettu ja luotu. Tämä oli hyvin rohkaiseva 
ja lohduttava ennustus ja se antaa voimaa elää 
kaiken sen myllerryksen ja pahuuden keskellä, 
jossa ihmiskunta tällä hetkellä elää. 
 Viides valtakunta eli tämä Jumalan valta-
kunta on vielä tulossa. Se on lähellä. Etkö sinä-
kin haluaisi päästä tuon valtakunnan kansalai-
seksi? Jeesus rakastaa suunnattomasti jokaista 
ihmistä ja haluaa jokaisen ihmisen valtakun-
tansa kansalaiseksi. Ethän hylkää hänen rak-
kauttaan vaan ota se ilolla vastaan. Koko tai-
vas odottaa sinua malttamattomana. Olet sy-
dämellisesti tervetullut Jeesuksen luokse. Hän 
ei voi kuitenkaan myöntää kansalaisuuttasi en-
nen kuin olet jättänyt hakemuksesi sisälle eli 
vastaanottanut Jeesuksen elämäsi herraksi. 
Tämä maailmankaikkeuden suurin uhri, Jee-
suksen lunastustyö ristillä, on tarkoitettu juuri 
sinua varten. Valitse siis Jeesus, niin sinulla on 
ikuinen elämä Jumalan valtakunnassa. Joh.3.16 
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka hä
neen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian
kaikkisen elämän.”

Rukoilemme
Kiitos Herra, että olet ilmoittanut takaisintulostasi niin monta kertaa vahvistaaksemme uskoa 
sinun paluusi kunnian kuninkaana ja herrain Herrana. Kiitos tästä valtavasta ilosanomasta täs-
sä synnin maailmassa. Auta meitä kertomaan siitä kanssaihmisillemme, jotta hekin kokisivat 
saman ilon kuin mekin. Herra me rakastamme sinua ja haluamme palvella sinua ja noudattaa 
sinun tahtoasi parhaan kykymme mukaan luottaen sinun mittaamattoman armoosi. Kiitetty ja 
ylistetty olkoon sinun nimesi aina meidän huulillamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.   
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35. Uskon kilpailu

Hiihto on ollut suomalaisten lempila-
ji urheilun saralla. Siinä on saavutet-
tu monia voittoja kansainvälisissä kil-

pailuissa. Talviurheilusta kiinnostunut maail-
ma on seurannut kuluneena talvena Liberecin 
MM-kilpailuja, jossa suomalaiset menestyivät 
erityisesti maastohiihdossa. Suurimman mita-
lisaaliin saavuttivat naiset Aino Kaisa Saarisen 
johdolla. Myös suomalaiset miehet antoivat jo 
näytteen vallinneen laskukauden jälkeen vies-
tin mitalilla.
 Olin itse nuorena hyvin innostunut kaiken-
laisesta urheilusta ja menestyinkin niissä jon-
kin verran. Tämän harrastukseni seurauksena 
olen yhä edelleenkin innokas penkkiurheili-
ja. Seuraan ahkerasti kilpailuja. Tosin en enää 
uhraa rahojani niihin, vaan katselen niitä te-
levisiosta ja seuraan tuloksia sanomalehdestä. 
On vain huolehdittava siitä, ettei penkkiur-
heilu mene Jumalan sanan edelle. Vaikeuksia 
kyllä on, kun kilpailut pidetään yleensä viikon 
vaihteessa ja sapattina on unohdettava kilpai-
lut. Olen kuitenkin harrastuksestani huolimat-
ta sitä mieltä, että huippu-urheilu on turhaa, 
varsinkin siihen tulleiden lieveilmiöiden takia. 
Sen sijaan kuntourheilu on hyödyllistä, mut-
ta Jumalan tunteminen on kuitenkin kaikkein 
tärkeintä. 1. Tim. 4:8 ”Ruumiin harjoittamises
ta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskos
ta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus 
sekä nykyisestä että tulevasta elämästä.” Eli ur-
heilu sinänsä on hyvää, mutta usko Jumalaan 
on kaikkein tärkeintä. 
 Nykyinen huippu-urheilu on kokopäiväistä 
rankkaa työtä ja siihen tarvitaan suuria raha-
summia, jotta saataisiin menestystä. Ihmisten 
vaatimiin tuloksiin ei päästä oman työn ohella 
saadulla harjoituksella vaan ne saavutetaan ai-

noastaan ammattimaisella harjoituksella. Täl-
löinkin vain lahjakkaimmat yksilöt saavuttavat 
menestystä.
 Paavali kiinnitti korinttilaiskirjeessä huo-
miota Korintissa pidettyihin juoksukilpailui-
hin verratessaan niitä kristittyjen taisteluun.            
1. Kor. 9:24–27 ”Tiedättehän, että vaikka juok
sukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa pal
kinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokai
nen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat 
saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadak
semme katoamattoman. Minä en siis juokse pää
määrättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. 
Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen 
tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, mi
nua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.”
 Paavali halusi kirjeellään saada korinttilai-
set tajuamaan, kuinka tärkeätä oli toimia Kris-
tuksen palveluksessa. Korintin juoksukilpai-
lut pidettiin määrätyin väliajoin ja niitä arvos-
tettiin sekä ylhäisissä että alhaisissa piireissä. 
Nuorukaiset tekivät kaikkensa menestyäkseen 
niissä. Kerrotaan, että heidän harjoittelunsa ja 
elämäntapansa olivat mitä ankarimmat. Näis-
sä kilpailuissa vain voitolla oli merkityksensä. 
Vain voittaja sai laakeriseppeleen ja palmunok-
san. Vain voittajalle suotiin kunnia ja siitä pää-
sivät osallisiksi myös hänen vanhempansa ja 
kotikaupunkinsa. Siksi siinä menestyminen oli 
osallistujien äärimmäisenä tavoitteena. Siksi 
näissä kilpailuissa tapahtuikin elinikäisiä vam-
moja ja jopa kuolemia. Historia ei ole muuttu-
nut, näin tapahtuu nykyaikanakin. Mitään kei-
noja ei kaihdeta, voitto on saavutettava hinnal-
la millä hyvänsä. Kuvaan ovat tulleet viimeksi 
erilaiset kielletyt kemialliset suorituskykyä pa-
rantavat doping-aineet, jotka ovat vaarallisia 
elimistölle.



202

Jeesuksen todistajana

 Paavali ei kirjeessään tuominnut Korintin 
juoksukilpailuja vaan hän otti niistä esimerk-
kejä kristityille. On tehtävä kaikkensa saavut-
taakseen tuon voittopalkinnon. Se vaatii har-
joitusta, itsekuria, terveellistä ruokavaliota ja 
kunnollisia elintapoja. Tämä saavutetaan ai-
noastaan turvautumalla kokosydämisesti Ju-
malaan ja hänen sanaansa Jumalan voimassa 
ja armossa. On lohduttavaa tietää, että tämän 
palkinnon saa jokainen juoksukilpailun lop-
puun juossut ihminen eikä vain voittaja niin 
kuin Korintin juoksukilpailussa annettiin. Se 
annetaan heikommallekin ihmiselle, joka tur-
vautuu Jumalaan.  
 Kun urheilija valmistautuu kilpailuihin saa-
vuttaakseen parhaimman tuloksen, hän nou-
dattaa askeettista itsekuria valmentajan joh-
dolla. Kaikenlaiset nuoruuden himot ja halut 
on jätettävä syrjään menestyäkseen. Hänen on 
jätettävä syrjään kaikki ylimääräiset huvitukset 
ja mukavuudenhalut, koska ne vievät voimia ja 
aikaa saavuttaakseen päämääränsä. Hän myös 
harjoittelee viimeisten harjoitusmetodien mu-
kaan ollakseen kunnossa tärkeimmissä kilpai-
luissa. Hänen koko ruumiinsa ja mielensä on 
alistettu ankaraan kuriin. Kuinka paljon tär-
keämpää on kristityn kilpailu, jonka päämää-
ränä on palkinnoista arvokkain, iankaikkinen 
elämä. Kaikki halut, himot ja järki on alistetta-
va Jumalan tahdon alaisuuteen. Kaikenlainen 
väärä huvitus, ylellisyyden ja mukavuuden halu 
on kytkettävä pois kristityn päämäärästä. Ruu-
mis ja mieli ovat alistettava ankaraan kuriin. 
Jumalan sanan opetuksella ja Pyhän Hengen 
ohjaamalla järjellä on oltava ohjat käsissään. 
 Kun juoksija keskittyy ratkaisevaan loppu-
kiriin saavuttaakseen voiton, hän uhraa viimei-
setkin voimanrippeensä ja joutuu joskus tur-
vautumaan jopa lääkärin apuun. Jos hän ei saa-
vuta voittoa tai joutuu jostain syystä keskeyttä-
mään kilpailun, hänellä on mahdollisuus yrit-
tää uudestaan seuraavissa kilpailuissa. Samoin 
kristitynkin on lähestyessään päämäärään-
sä pinnistettävä voimansa äärimmilleen vält-

tyäkseen synnin houkutuksilta ja palkinnon 
menettämiseltä. On ponnistettava voimat ää-
rimmilleen, koska hänellä ei ole toista mahdol-
lisuutta. Voitto on saavutettava tämän elämän 
aikana eli hänellä on vain yksi kilpailu. Joskus 
juoksija kompastuu tai muuten kaatuu, jolloin 
hänen on hyvin vaikeata enää voittaa kilpailua. 
Samoin kristitynkin elämässä on näitä kom-
pastuksia, mutta Jumalan armoon turvautumi-
nen antaa uutta voimaa voittaa uskon kilpailu.  
 Maailmallisissa kilpailuissa voittajan nimi 
ja palkinto unohdetaan vähitellen. Uudet voit-
tajat tulevat sijalle. Uusia ennätyksiä tehdään 
ja vanhat siirtyvät historiaan. Kristityn voitto-
seppele on sen sijaan nähtävissä pelastetuissa 
kautta ikuisuuksien. Jokainen taivaassa tietää 
lähimmäisestään, että hän on selviytynyt voit-
tajana ja saanut katoavan seppeleen tilalle ka-
toamattoman seppeleen. Hän ei ole kilpaillut 
päämäärättömästi. Hänellä on ollut päämää-
rä, jonne hän pyrkinyt määrätietoisesti. Hepr. 
12:1, 2 ”Kun siis ympärillämme on todistajia ko
konainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä pai
naa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. 
Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, 
joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, 
uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään.” 
Kristityn on hylättävä kaikkinainen synti sen 
eri muodoissaan. On jatkettava uskon kilpailua 
katse suunnattuna koko ajan Jeesukseen Kris-
tukseen. On turvauduttava hänen voimaansa ja 
armoon. 
 Jeesus antoi hyvin vakavan varoituksen 
hengellisen kilpailun karikoista. Matt. 5:29, 30 
”Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja 
heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät 
vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruu
miisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee 
sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan si
nulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, 
kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.” Jos 
ruumiin pelastaminen kuolemasta vaatii jalan 
tai käden katkaisemisen tai vaikkapa silmän ir-
rottamista, niin kuinka tärkeätä onkaan synnin 
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vastustaminen. Jokainen tottumus ja tapa hy-
lättävä, jos ne johtavat syntiin. Synti on Jeesuk-
sen sanojen mukaan erittäin vakava asia, koska 
se erottaa meidät Jumalasta. Siksi hengellisen 
kilpailun voittaminen on annettava parhaim-
man valmentajan, Jeesuksen Kristuksen, teh-
täväksi. Hän ei tule epäonnistumaan. Ihmisen 
oma innokas ja peräänantamaton mieli alistuu 
tällaisen valmentajan alaisuuteen. Hän tekee 
heikoimmastakin Jumalaan turvautuvasta ih-
misestä voittajan. 
 Olen ollut keväisin mukana kaupunkisuun-
nistuskilpailuissa, jossa jokainen perille pääs-
syt sai palkinnon. Samoin hengellisessä kilpai-
lussa jokainen perille päässyt voittaa. He ovat 
saavuttaneet voiton jokaisesta synnistä hyvän 
valmentajan valmennuksessa. Hän on poista-
nut heistä kaikki synnilliset halut, mielijohteet 
ja himot ankarin ottein. Heidän uskonsa ei ole 
pelkkää suun tunnustusta, vaan heidän elä-
mänsä on osoittanut uskon aitouden. He ovat 
vartioineet itseään kaikelta pahalta koko elä-
män ajan. Mitkään maalliset halut eivät ole es-
täneet heidän hengellistä intoaan. Heidän pyr-
kimyksenä on ollut kuuliaisuus Jumalan laille 
Jumalan armon luottaen. Heidän ominaisuu-
dekseen on tullut rehellisyys, hurskaus ja nuh-
teettomuus. He ovat jättäneet elämästään pois 
kaiken turhan ja tarpeettoman painolastin.
 Israelin kansan autiomaanvaellus an-
taa koskettavia esimerkkejä uskon kilpailusta.              
1. Kor. 10:11 ”Nämä tapahtumat ovat varoit
tavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennuksek
si meille, joiden osana on elää lopun aikoja.” Kun 
kansa oli tottelevainen Jumalan tahdolle, he 
saivat runsaita siunauksia. Tottelemattomuus 
taas ai heutti ankarat tuomiot. Perille luvattuun 
maahan pääsivät vain ne, jotka uskoivat Her-
ran sanaan ja toimivat sen mukaan. Punaisen 
meren ylityksessä Jumala oli kansansa kans-
sa, kun taas egyptiläiset hukkuivat kaikki. Is-
raelin kansa alkoi kuitenkin tällaisesta Juma-
lan voimannäytteestä huolimatta myöhemmin 
napista Jumalaa vastaan, koska heissä heräsi 

himo ja nautinnonhalu ankarissa olosuhteissa, 
joka johti syntiin. Tämä johti epäjumalanpal-
velukseen, kun he valmistivat kultaisen vasikan 
palvottavakseen. Tästä oli seurauksena vitsaus, 
jossa kaksikymmentäkolme tuhatta ihmistä sai 
surmansa.
 Nämä Jumalan tuomiot silloin olivat näin 
ankarat, koska ne olivat varoittavina esimerk-
keinä synnin vakavuudesta ja seurauksista tule-
ville sukupolville. Jumala on kuitenkin armah-
tavainen. Hän tietää ja tuntee ihmisen kiu-
saukset ja siksi hän on sanonut Paavalin kaut-
ta 1. Kor. 10:13 ”Teitä kohdannut kiusaus ei ole 
mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. 
Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaisek
si, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän 
samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte 
sen kestää.” Jumala rakastaa omiaan ja hän sal-
lii heille kiusauksia heidän parhaakseen, jotta 
he turvautuisivat koko sydämestään hänen ar-
moonsa. Kun ihminen huomaa, että nyt on ti-
lanne sellainen, ettei hän omin voimin selviä 
siitä, hän tarttuu viimeiseen oljenkorteen eli 
pyytää Jumalaa avukseen. Jumala auttaa häntä 
ja hänessä herää kiitollisuus Jumalaa kohtaan 
ja halu palvella häntä joka tilanteessa.   
 Uskon kilpailussa on ensiarvoisen tärkeä 
seurakunnan läheisyys. Hepr. 10:25 ”Me emme 
saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä ko
kouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan 
meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän 
mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.” 
Seurakuntayhteyttä kuvaa osuvasti vertaus pa-
lavasta hiilikasasta. Jos yksi hiili erotetaan ka-
sasta, se pian sammuu. Näin on myös uskovien 
kesken. Käytäntö on osoittanut, että seurakun-
tayhteydestä luopuminen johtaa ennen pitkää 
myös uskosta luopumiseen. Tällaisen henkilön 
tulo takaisin seurakuntaan tuottaa suuria vai-
keuksia. Kynnys tulee liian suureksi, niin kuin 
on tapana sanoa. Onhan selvää, että yhteisvoi-
min pääsemme perille paljon helpommin. Sil-
loin on suurempi joukko tukemassa heikoim-
pia. 
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 Muistakaamme, että Jeesus on nimen-
omaan antanut seurakuntayhteyden meidän 
parhaaksemme. Paavali toteaa seurakuntayh-
teyden yhtenäiseksi ruumiiksi, jossa jokainen 
jäsen on tärkeä ja tarpeellinen 1. Kor. 12:13 
”Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikka
laisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruu
miiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, 
kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.”
 Uskon kilpailussa on kaikkein tärkein rak-
kaus. 1. Kor. 13:1 ”Vaikka minä puhuisin ihmis
ten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä 
symbaali.” Ilman rakkautta ei uskolla ja teoil-
la ole minkäänlaista merkitystä pelastukseen. 
Halu palvella Jumalaa ja lähimmäisiä on läh-
dettävä rakkauden pohjalta. Ihminen voi tosin 
käyttäytyä ulkonaisesti moitteettomasti ilman 
rakkautta. Hän voi elää säännöllistä elämää 
halutessaan vaikutusvaltaa ja toisten arvostus-
ta. Itsekunnioitus voi estää häntä pahasta. Itse-
käskin sydän voi harjoittaa hyväntekeväisyyttä. 
Ilman sydämestä lähtevää rakkautta kaikki on 
kuitenkin turhaa. 
 Maallisessa kilpajuoksussa saattaa käydä 
niin, että juoksija poikkeaa tietämättään radal-
ta ja juoksee väärään suuntaan tai hän arvioi 
kierrokset väärin. Siksi on etukäteen huolel-
lisesti tutustuttava reittiin ja sääntöihin. Näin 
on myös uskon kilparadalla. Ainoastaan Raa-
matusta me löydämme tarkat ohjeet ja sään-
nöt. Tälle ajalle on erityisesti Ilmestyskirjassa 
annettu lopun ajan sanoma, kolmen enkelin 
sanoma, joka vie perille tässä erilaisten oppien 
ja sanomien viidakossa. Jumala on armossaan 
valinnut tämän sanoman julistajiksi adventti-
seurakunnan jäsenet. Ihminen, joka on todel-
la omaksunut tämän sanoman, tekee kaikkensa 
sen julistamisessa. Hän ei voi olla siitä hiljaa. 
Hän on päässyt niiden harvojen joukkoon, jot-
ka vievät tätä sanomaa kaikille ihmisille. Hän 
on löytänyt suuria kadoksissa olleita totuuksia, 
jotka on palautettava ennalleen ennen Jeesuk-
sen tuloa. Kolmen enkelin sanoman omaksu-

minen pitää hänet hinnalla millä hyvänsä us-
kon kilpailussa. Hän turvautuu koko sydä-
mestään Jeesukseen. Tämä sanoma on ikuista 
evankeliumia ja sitä eivät voita mitkään maal-
liset edut. Hän ponnistaa voimansa äärimmil-
leen päästääkseen maaliin asti. Hän on innokas 
Herran työssä. 1. Kor. 15:58 ”Olkaa siis vahvo
ja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja teh
kää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, et
tei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.”
  Vaikka me tietäisimme uskon kilpailus-
sa kaikki oikeat opit ja säännöt ja noudattai-
simme niitä, mutta emme ymmärtäisi uskon 
kautta vanhurskautumista, olisimme siitä huo-
limatta tuuliajolla. Uskon kautta vanhurskau-
tuminen on lopullinen sinetti kilparadalla, joka 
varmistaa perille pääsyn. Uskon kautta van-
hurskautumisessa me näemme oman mitättö-
myytemme Jumalan silmissä ja turvaudumme 
kaikesta sydämestämme Kristukseen. Jos sitä 
ei ymmärrä, niin helposti joutuu väärien teo-
rioiden ja oppien sekä lankeemuksien vangik-
si. Kristus ja hänen vanhurskautensa jää koke-
matta ja usko tulee kuolleeksi ja voimattomak-
si. Uskon vanhurskauden ymmärtämisessä ja 
omaksumisessa on Laodikean sanoma erittäin 
tärkeä. Luen osan tästä Laodikean sanomasta. 
Siinä Jumala ilmoittaa meille tietämättömyy-
temme uskon kautta vanhurskauttamisesta ja 
antaa meille neuvoja sen omistamiseksi. Ilm. 
3:18–22 ”Annan sinulle neuvon: osta minulta tu
lessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta 
valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeälli
nen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja 
voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, 
minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luo
vu penseydestäsi! Minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä 
tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, 
minä ja hän. ”Sen, joka voittaa, minä annan is
tua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minä
kin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa 
hänen valtaistuimelleen. ”Jolla on korvat, se kuul
koon, mitä Henki sanoo seurakunnille.” 
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 Eli penseys pois ja parannus tilalle. Mei-
dän on oltava palavia uskossa ja Herran työssä 
sekä pyrittävä pyhitykseen koko sydämestäm-
me. On tutkittava ahkerasti Jumalan sanaa ja 
omaksuttava se kokonaisuudessaan ehdotto-
masti elämäämme saadaksemme tulessa puh-
distettua kultaa. On erotettava oikeat ja väärät 
totuudet toisistaan eli hankittava silmävoidet-
ta, jotta näkisimme Raamatun totuuden koko 
täyteydessään. Ennen kaikkea on puettava val-
keat vaatteet ylle eli turvauduttava ainoastaan 
Jeesuksen täytettyyn työhön meidän hyväk-
semme. Jeesus kurittaa eli hän tekee kaikkensa 
meidän pelastuksemme puolesta. Hän rakastaa 
meitä äärettömällä rakkaudella. Hän ha luaa jo-
kaisen meistä omaan iankaikkiseen valtakun-
taansa. Jos sinä rakastat Jumalaa yli kaiken, 
niin tee kaikkesi päästäksesi maaliin ja Hänen 
luokseen. Kuuntele ja tottele Pyhän Hengen 
ääntä ja kutsua.   
 Ilmestyskirjan 14. luvussa oleva kolmen en-
kelin sanoma on ennen kaikkea sanomaa us-
kon kautta vanhurskauttamisesta, koska se 
on sitä alkuperäistä Jumalan sanaa, puhdasta 
evankeliumia, jossa ei ole ajan tuomia virhei-
tä ja vääriä oppeja. Se avaa meidät näkemään ja 
ymmärtämään evankeliumin ilosanoman kai-
kessa täyteydessään lopun aikana. Kolmen en-
kelin sanoma on ymmärrettävä siten, että Kris-
tus, laki ja Kristuksen vanhurskaus on kaiken 
keskipisteenä. Silloin se ymmärretään oikein. 
Jakeessa 12 on tämä kolmen enkelin sanoma 
kiteytetty kahteen perusasiaan, jotka sisältävät 
koko evankeliumin puhtauden ja pelastuksen 
ehdot. ”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niil
tä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat 
Jeesukseen.” Ne ovat olleet voimassa sieltä alus-
ta lähtien ja ovat myös ikuisina Jumalan lasten 
tuntomerkkeinä. Jumala toivoo omiltaan uskoa 
Jeesukseen ja Jumalan lain, kymmenen käskyn, 
täydellistä ymmärtämistä ja pitämistä Jumalan 
armossa ja voimassa. 
 Uskon kautta vanhurskautumista voitaisiin 
verrata vaikkapa kävelykilpailuun. Kilpailu on 

suoritettava loppuun kilpailun sääntöjä nou-
dattaen. Välillä kuitenkin saattaa tulla tahat-
tomia kompastuksia tai muita virheitä, jotka 
eivät kuitenkaan johda kilpailun keskeyttämi-
seen. Niistä ei saa lannistua vaan on jatkettava 
kilpailua. Jos kuitenkin rikotaan kävelyn sään-
töjä ottamalla juoksuaskeleita, siitä seuraa va-
roitus ja kolmesta varoituksesta suljetaan pois 
kilpailusta. Myös Paavali totesi sääntöjen mer-
kityksen kilpailussa. 2. Tim. 2:5 ”Ei myöskään 
urheilija saa voitonseppelettä, ellei hän kilpaile 
sääntöjen mukaisesti.”
 Uskon kilpailussa on noudatettava myös 
sääntöjä eli Jumalan lakia. Välillä kuitenkin tu-
lee niitä kompastuksia eli lankeamme syntiin, 
mutta niistä on tehtävä parannus ja jatkettava 
edelleen kilpailua luottaen Jumalan anteeksi-
antoon. Jos kuitenkin rikotaan tahallaan tois-
tuvasti Jumalan käskyjä, niin niistä ei ole an-
teeksiantoa. Hepr. 10:26 ”Jos me näet teemme 
syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olem
me oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mi
tään uhria syntiemme sovitukseksi.” 
 Kun pidämme uskon kilpailussa mielessäm-
me lankeemuksista huolimatta sen, että Jeesus 
on suorittanut täydellisen ja synnittömän us-
kon kilpailun meidän edestämme eli luotam-
me joka tilanteessa Jeesuksen vanhurskauteen 
ja jatkamme uskon kilpailua, niin se on juuri 
uskosta vanhurskautumista. Paavali antoi tästä 
hyvän ohjeen Fil. 3:13, 14 ”Veljet, minä en vie
lä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: 
unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen 
sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän koh
ti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on 
minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kris
tuksessa Jeesuksessa.”
 Uskon kilpailu on alettava jo nuorena, kun 
ihminen on vielä kaikin puolin elämänsä kun-
nossa. Vanhana on aina vaikeampaa omaksua 
suuria pelastustotuuksia ja elämähän saattaa 
päättyä milloin tahansa. Siksi Jumala kehot-
taakin jo nuorena antamaan elämänsä Herral-
le. Sananl. 22.6 ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, 
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niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.” Herra 
tulee silloin siunaamaan häntä koko elämän 
ajan. Kuningas Daavid totesi tämän elämän-
sä aikana. Ps. 37:25 ”Olen elänyt pitkän elämän, 
nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole 
nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lap
siaan kerjäämässä leipää.” Kun ihminen tulee 
vanhaksi, usein saattaa käydä niin, että hän 
jostain syystä luopuu uskosta. Kuningas Daa-
vid ymmärsi tämän ja siksi hän rukoili, että Ju-
mala huolehtisi hänestä vanhuuden päivinä. Ps. 
71:18 Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä 
hylkää minua, Jumala. Minä julistan tuleville 
polville kätesi mahtia ja tekojesi suuruutta.”
 Uskon kilpailulla ei ole mitään merkitystä 
pelastuksen suhteen, ellei sitä kilpailla maaliin 
asti. Paavali todisti omasta kokemuksestaan 
tällaisesta loppuun asti suoritetusta uskon kil-
pailusta viettäessään viimeisiä päiviään Roo-
man vankilassa. 2. Tim. 4:7, 8 ”Olen kilpaillut 
hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt 
uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppe
le, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on 
antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain 
minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat 
hänen ilmestymistään.” Sieltä hän rohkaisi kir-
jeessään myös Timoteusta käymään hyvän us-
kon kilpailun. 1. Tim. 6:12 ”Käy uskon jalo kil
pailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut 
on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämää
räksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lau
suit hyvän tunnustuksen. ” 

 Jeesus suoritti maan päällä täydellisen us-
kon kilpailun. Hän eli täysin synnittömän elä-
män turvautumalla kaikissa tilanteissa Isään ja 
kirjoituksiin. Golgatan ristillä Jeesus kärsi kil-
pailun kovimmat hetket kärsiessään sen ran-
gaistuksen, joka oikeuden mukaisesti kuului 
meille, sinulle ja minulle, jotta Kristuksen van-
hurskaus luettaisiin meidän hyväksemme. Jo-
kaiselle heikoimmallekin ihmiselle tarjotaan 
mahdollisuus hänen elämänsä ja kuolemansa 
kautta pääsy Jumalan lapseksi. Jeesus tunsi ris-
tillä mitä suurinta tuskaa ja tämä tuska mursi 
hänen sydämensä, jotta yksikään meistä ei tar-
vitsisi kokea sitä helvetin tuskaa, mihinkä ikui-
nen ero Jumalasta johtaa. Ajattele sydämessä-
si Jeesuksen kärsimyksiä ja kuolemaa meidän 
hyväksemme ja sitä suurta rakkautta mitä hän 
näin tunsi meitä kohtaan. Voitko silloin olla 
vastaanottamatta hänen rakkauttaan ja van-
hurskauttaan sinun hyväksesi. Anna elämäsi 
kokonaan hänelle ja palvele häntä uskon kil-
pailussa parhaan kykysi mukaan luottaen täy-
sin Jeesuksen täytettyyn työhön sinun hyväk-
sesi.
 Herra auttakoon meitä itse kutakin tässä 
jalossa uskon kilpailussa selviytymään voitta-
jina Jeesuksen ansioiden perusteella. Olkoon 
tämä jalo kilpailumme myös kannustamassa 
lähimmäisiämme osallistumaan samanlaiseen 
kilpailuun. Ristiinnaulittu Kristus olkoon aja-
tuksemme, puheemme ja tekojemme päämäärä 
koko kilpailun ajan. 

Rukoilemme
Rakas Taivaallinen Isämme. Me kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, joka sovitti meidän syn-
timme Golgatan ristillä ja näin mahdollisti meille iankaikkisen elämän. Me kiitämme Raama-
tusta, Jumalan sanasta, joka vahvistaa uskoamme ja kertoo meille pelastuksen tien. Me tunnus-
tamme itse kukin sinulle kaikki syntimme, pyydämme niitä anteeksi ja anomme Pyhän Hen-
gen voimaa parannuksen tekoon. Valmista mahdollisimman moni meistä vastaanottamaan 
sinut kuuliaisuudessa ja totuudessa. Anna meille voimia juosta perille tässä jalossa uskon kil-
pailussa luottaen sinun armoosi ja voimaasi. Kiitos, kunnia ja ylistys sinulle Jeesuksen nimessä. 
Sinä olet pyhä, pyhä, pyhä, kaikkivaltias ja iankaikkinen Jumala. Aamen.  
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2. Moos. 20:8–11”Muista pyhittää le
popäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja 
hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitse

mäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. 
Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä si
nun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, 
ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu 
kaupungissasi. Sillä kuutena päivänä Herra teki 
taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niis
sä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen 
vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.”
 Jumala antoi Israelin kansalle Siinain erä-
maassa kymmenen käskyn lain. Yksi niis-
tä käskyistä oli lepopäiväkäsky. Jumala halusi 
erityisesti opettaa lepopäiväkäskyn pitämistä 
mannaihmeen kautta. Taivaasta satoi mannaa 
eli elämän leipää jokaisena kuutena päivänä ja 
sitä kansan oli kerättävä päivän annos. Valmis-
tuspäivänä oli kerättävä kaksinkertainen an-
nos sapattia varten. Silloin ei ollut lupa kerä-
tä mannaa. Tätä opetusta kesti koko erämaava-
elluksen ajan eli 40 vuotta. Jumala halusi tällä 
opetuksella teroittaa kansalle lepopäivän mer-
kitystä Jumalan pyhänä päivänä.
 Erämaavaelluksen aikana löytyy Raama-
tusta yksi vaikuttava kertomus sapatin rikko-
misesta. 4. Moos. 15:32–36 ”Israelilaisten olles
sa autiomaassa tavattiin muuan mies keräämästä 
polttopuita sapattina. Ne, jotka olivat tavanneet 
hänet puita keräämästä, veivät hänet Mooseksen, 
Aaronin ja kansan eteen. Miestä pidettiin van
gittuna, koska ei vielä ollut selvää määräystä sii
tä, mitä tällaisessa tapauksessa oli tehtävä. Silloin 
Herra sanoi Moosekselle: ”Se mies on surmattava. 
Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi leirin ulko
puolella.” Niin kansa vei miehen leirin ulkopuo
lelle ja kivitti hänet hengiltä Herran Moosekselle 
antaman käskyn mukaisesti.” 

 Tämä rangaistus tuntuu kohtuuttomalta.  
Onko Jumala todella näin ankara? Jumalan 
laki on pyhä, täydellinen ja vanhurskas. Se on 
Jumalan rakkauden luonteen ilmentymä. Raa-
matussa ei missään ole kerrottu toista tällaista 
tapausta, joten se on ymmärrettävä poikkeus-
tapauksena kertomaan lepopäivän pyhyydestä 
ja kunnioittamisesta. Ymmärrän, että tämä ta-
paus on opetukseksi meille kaikille lepopäivän 
viettämisen tärkeydestä ja merkityksestä.

Milloin lepopäivä annettiin?
Milloin lepopäivä annettiin? 1. Moos. 2:1–4 
”Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki 
mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätök
seen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikes
ta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päi
vän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi 
kaikesta luomistyöstään. Tämä on kertomus siitä, 
kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun 
ne luotiin.”
 Jumala teki kuuden luomispäivän jälkeen 
seitsemännestä päivästä sapatin eli lepopäi-
vän. Eli lepopäivä annettiin jo siellä luomi-
sessa. Se kertoo meille Jumalan ihmeellises-
tä luomistyöstä. Koko Jumalan luomistyö oli 
saatu valmiiksi, sen muistoksi annettiin sapat-
ti kertomaan ihmisille kautta ikuisuuksien sii-
tä, että Jumala on luonut koko maailman eikä 
se ole minkään kehitysprosessin tulos. Sapat-
ti on luomisen ikuinen muistomerkki, joka on 
erotettava pyhään tarkoitukseen. Sapattiin liit-
tyy kolme tärkeätä asiaa: Jumala lepäsi silloin, 
siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Se on siis 
levon, pyhityksen ja siunauksen merkki. Se on 
myös kymmenen käskyn mukaan Egyptin or-
juudesta eli synnin orjuudesta vapautuksen 
merkki (2. Moos. 20:2.
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 Monesti kuulee sanottavan, että sapatti on 
annettu vain juutalaisia varten eikä pakana-
kristityille. Onko asia näin? Oliko luomisessa 
ainoastaan juutalaisia? Eikö Adam ja Eeva ol-
lut ensimmäinen ihmispari, josta koko ihmis-
suku sai alkunsa. Raamattu nimenomaan vah-
vistaa tämän asian. Mark. 2:27, 28 ”Ja Jeesus 
sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ih
minen sapattia varten. Niinpä Ihmisen Poika on 
myös sapatin herra.” Sapatti on annettu kaikkia 
ihmisiä varten ja sen antaja on Ihmisen Poika 
Jeesus Kristus. Jos me rakastamme Jeesusta ja 
haluamme seurata hänen tahtoaan, me olem-
me luonnostaan kuuliaisia hänelle. Me ha-
luamme muistella hänen ihmeellisiä luomiste-
kojaan.
 Usein kuulee jopa kristittyjen sanovan, että 
Jeesus täytti lain meidän puolestamme, joten 
emme ole velvollisia pitämään sapattia. Näin-
hän se tietysti on, että Jeesus täytti lain. Tar-
koittaako tämä sitä, että olemme vapaat sa-
patin pitämisestä. Ei suinkaan. Jeesus itse ni-
menomaan sanoo Luuk. 16:17 ”Mutta laista ei 
häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja 
maa.” Kymmenen käskyä sapattikäskyineen on 
voimassa ikuisesti.
 Jumala on tarkka antamastaan laista. Siitä 
ei häviä piirtoakaan, niin kuin edellinen teksti 
kertoi. Jos ollaan tarkkoja, niin kymmeniä käs-
kyjä on muutettu ihmisten toimesta. Yksi täl-
lainen muutoskohta on juuri nimenomaan le-
popäiväkäsky. Jokainen voi tarkistaa asian ver-
taamalla Raamattua ja vaikkapa luterilaista ka-
tekismusta.

Miten lepopäivä käsky on          
muutettu?

Millä tavalla lepopäiväkäsky on muutettu. En-
sinnäkin se on lyhennetty katekismuksessa 
kolmeen sanaan. Toiseksi se on merkitty nel-
jännestä käskystä kolmanneksi käskyksi. En-
nen kaikkea se on siirretty eri päivälle. Kaik-
ki tämä on perua katolisen kirkon suorittamis-
ta muutoksista. Tarkastelemme nyt ensi sijassa 

tätä viimeistä muutosta eli miksi lepopäivä on 
muutettu sapatilta, seitsemänneltä päivältä eli 
meidän lauantailta viikon ensimmäiselle päi-
välle eli meidän sunnuntaille.   
 Milloin tämä muutos tapahtui? Alkuaan 
sapatti, ”Herran päivä” oli Jumalan kansan le-
popäivä ja sunnuntai pakanoiden pyhäpäivä, 
”auringon päivä”. Keisari Konstantinus halu-
si yhdistää kristittyjä ja pakanoita ja siksi hän 
määräsi heille yhteisen lepopäivän sunnuntain 
saadakseen näin paremmin pakanoita kristin-
uskoon. Tässä hän tietämättään syyllistyi Ju-
malan lain rikkomiseen. Tämä tapahtui vuon-
na 321 jKr. Konstantinuksen kuuluisassa sun-
nuntailaissa, jota sitten asteittain toteutettiin 
seuraavien kirkolliskokousten toimesta. 
 Ehkäpä varmimmin saamme vakuutuk-
sen tästä muutoksesta lukemalla siitä otteen, 
mitä arkkipiispa Erkki Kaila kirjoittaa Tieto-
sanakirjassa v. 1920 sanan sunnuntai kohdalla. 
”Sunnuntai viikon ensimmäinen päivä, saanut 
nimensä auringosta. – Alkukristillinen kirkko 
oli täysin tietoinen sabbatin ja s:n erosta. S ei 
alkuaan ollut lepopäivä, vaan yhteiselle juma-
lanpalvelukselle pyhitetty. – Vähitellen rupesi 
kirkko kuitenkin teroittamaan mieleen, että ju-
malanpalveluksen takia oli työt jätettävä. Lao-
dikean kokous 372 kehotti kristityitä mah-
dollisuuksien mukaan jättämään arkityöt s:na. 
Ensimmäiset s.-lepoa tarkoittavat määräykset 
julkaisi Konstantinus Suuri, joka nimenomaan 
tähdensi s:n sunnuntain merkitystä auringon-
päivänä. Vielä sen jälkeen, kun kaikki muut 
työt s.na kiellettiin, olivat peltotyöt sallittuja. 
Vasta Maconin synodi 585 ja Chalonsin syno-
di 649 kielsivät nimenomaan myöskin pelto-
työt. Vasta näinä aikoina kiellettiin s.-työ kol-
mannen käskyn perusteella.” 
 Joku saattaa kysyä, että mistä tiedämme, 
että onko lepopäivä pysynyt oikealla paikalla 
luomisesta lähtien. Jeesus, joka on antanut sa-
patin, varmisti omalla sapatin vietollaan päivän 
paikallaan pysymisen. Sen jälkeen Juutalaisten 
historia vahvistaa tämän. He viettävät edelleen 
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lepopäiväänsä lauantaina. Muuten lepopäivä-
käskyssä mainittu seitsemäs päivä ei tarkoita 
järjestystä, vaan se on päivän nimi, mikä sotkee 
sen ymmärtämistä. Jumala on nimenomaan 
juuri sinä päivänä kansansa kanssa erityisesti, 
koska se on siunattu päivä pyhään tarkoituk-
seen. Ajatellaanpa, että jos Suomen presidentti 
kutsuisi sinut audienssilleen määrättynä päivä-
nä, niin voisitko sinä mennä vaikkapa seuraa-
vana päivänä, jolloin presidentti ei ole paikalla. 
Taitaisi olla turha käynti.
 Monia hämmästyttää se, että almanakas-
samme on sunnuntai merkitty viikon viimei-
seksi päiväksi. Tämähän tapahtui vuonna 1972, 
jolloin kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
suosituksesta viikko aloitettiin maanantais-
ta. Tämä oli vain paperilla tehty muutos, joka 
ei vaikuttanut mitenkään viikkojärjestykseen. 
Toinen merkittävä muutos almanakassamme 
tapahtui vuonna 1582, jolloin korjattiin kalen-
terissa ollut kymmenen päivän virhe siirtymäl-
lä juliaanisesta kalenterista gregoriaaniseen ka-
lenteriin. Tämäkään muutos ei millään tavalla 
vaikuttanut viikkojärjestykseen. Siirryttiin vain 
lokakuun neljännen päivän torstaista lokakuun 
15. päivän perjantaihin.
 Kun tutkitaan eri maiden lauantain nimiä, 
niin todetaan, että noin sadassa kielessä lauan-
taita nimitetään sapattia muistuttavalla sanal-
la. Suomessa esim., jos keskiviikko on keskellä 
viikkoa, niin silloin lauantai on viikon viimei-
nen päivä. Ehkä vakuuttavin todiste sapatin 
oikeasta paikasta ilmenee pääsiäisen vietossa. 
Jeesus kuoli pitkäperjantaina, sapatin eli lauan-
tain hän oli haudassa ja viikon ensimmäisenä 
päivänä eli sunnuntaina hän nousi ylös. Täs-
tä kertoo Luukkaan evankeliumi seuraavasti. 
Luuk. 23:52-56 ”Joosef meni Pilatuksen puheille 
ja pyysi Jeesuksen ruumista. Hän otti sen ristiltä, 
kääri pellavavaatteeseen ja pani kallioon hakat
tuun hautaan, johon ei vielä ollut haudattu ke
tään. Oli valmistuspäivä, sapatti oli juuri alka
massa. Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet 
Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, 

kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Palat
tuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä 
ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain 
käskyn mukaan.”

Raamatun todistus oikeasta         
sapatista

Raamatussa ei ole merkkiäkään siitä, että Jee-
sus olisi muuttanut sapatin toiselle päivälle. 
Hän meni aina ”tapansa mukaan sapatin päivä
nä synagogaan ja nousi lukemaan” (Luuk. 4:16). 
Koska Jeesus jätti meille esimerkin sapatin pi-
tämisestä, jokaisen kristityn tulisi seurata hä-
nen jälkiään. 1. Piet. 2:21 ”Sillä siihen teidät on 
kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestan
ne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen 
jälkiään.” Olemme varmasti turvallisella tiel-
lä, kun toimimme kaikissa asioissa Jeesuksen 
antaman esimerkin mukaan. Samoin opetus-
lapset Jeesuksen kuoleman jälkeen noudatti-
vat samaa tapaa. Ap. t. 17:2 ”ja tapansa mukaan 
Paavali meni sinne. Kolmena sapattina hän kes
kusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten poh
jalta.” Otetaan vielä yksi teksti pakanakristi-
tyistä Antiokiassa. Ap. t. 13:42 ”Kun Paavali 
ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydet
tiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sa
pattina.” 
 Jeesus ei myöskään kuolemansa jälkeen ku-
monnut sapatin päivää. Hän nimenomaan ke-
hotti rukoilemaan, ettei heidän pakonsa 70 jKr. 
tapahtuneessa Jerusalemin hävityksessä tapah-
tuisi sapattina eikä talvella, koska sapatti oli 
pyhäpäivä ja talvella oli kylmät olosuhteet. Uu-
dessa testamentissa on ainoastaan kahdeksan 
tekstiä, joissa puhutaan viikon ensimmäises-
tä päivästä eikä niissä missään mainita, että se 
päivä olisi pyhä päivä. Nämä raamatunkohdat 
ovat: Mark. 16:9; Matt. 28:1; Joh. 20:1; Mark. 
16:1, 2; Luuk. 24:1; Joh. 20:19; 1. Kor. 16:1, 2; 
Ap. t. 20:7–12. 
 Usein viitataan myös Kolossalaiskirjeeseen 
sapatin kumoamisesta. Kol. 2:14–17 ”hän ku
mosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine mää
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räyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla 
sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja 
saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuk
sesta niiden voittajan. Kukaan ei siis saa tuomita 
teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten nouda
tatte juhlaaikoja ja uudenkuun ja sapatin päi
viä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; to
dellista on Kristuksen ruumis.” 
 Tällä velkakirjalla ymmärretään vanhan lii-
ton seremonialakia, joka täyttyi Jeesuksen ris-
tinkuolemassa. Sillä ei enää ole merkitystä. Sa-
moin ei paastopäivillä, juhla-ajoilla, uuden-
kuun ja sapatin päivillä, koska ne olivat vain 
esikuvia tulevista tapahtumista. Tässä ei tarkoi-
teta kymmenen käskyn sapattia, vaan muita sa-
patteja, joita israelilaisilla oli useita.
 Katsotaan erästä tekstiä, joka painottaa, 
että sapatti on voimassa ikuisesti. Jes. 66:22, 23 
”Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä 
luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin 
pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän 
nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaise
na sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki ku
martuvat minun eteeni, sanoo Herra.” Esitän 
tämän jakeen pohjalta kysymyksen: Miksi sa-
patti olisi välillä poistettu, koska sitä vietetään 
myös uudessa maassa? Jokainen miettiköön 
sitä.

Sapatin palauttaminen oikealle 
paikalleen

Katsotaan sitten, että löytyykö Raamatusta 
tekstejä siitä, että Jumala tulee palauttamaan 
sapatin oikealle paikalleen ennen kuin Jeesus 
tulee takaisin. Ilmestyskirjasta löytyy sanoma 
juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa, jossa Ju-
mala kehottaa kumartamaan häntä kaiken luo-
jana. Ilm. 14:7 ”Kumartakaa häntä, joka on luo
nut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet.” 
Tässä viitataan aivan lepopäiväkäskyn sanoi-
hin. Miten Jumalaa voidaan kunnioittaa luo-
jana? Mielestäni paras tapa siihen on pitää hä-
nen luomistyön muistomerkki sapatti. Lisäksi 
jakeessa 12 painotetaan kahta asiaa lopun ajan 

Jumalan kansan tuntomerkkeinä: usko Jeesuk-
seen ja Jumalan käskyjen pitäminen. Jumalan 
käskyt sisältävät myös sapattikäskyn.
 Ehkä kaikkein vaikuttavimmat tekstit löy-
tyvät Vanhan testamentin puolelta, joissa viita-
taan Jeesuksen toiseen tulemukseen. Jes. 56:1, 
2, 5–7 ”Näin sanoo Herra: – Noudattakaa oi
keutta, toteuttakaa vanhurskaus, sillä pelastus on 
lähellä, se tulee, kohta minä tuon julki vanhurs
kauteni. Onnellinen se ihminen, joka näin tekee, 
autuas se ihmislapsi, joka tässä pysyy, se joka pitää 
loukkaamattomana sapatin pyhyyden ja varoo te
kemästä pahaa. – – saavat kunniakkaan nimen 
pyhäkössä, muurieni sisäpuolella. Heillekin minä 
luon muistomerkin, poikia ja tyttäriä kestäväm
män, annan nimen, joka ei koskaan katoa. Samal
la tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet 
Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat 
hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki 
jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja 
pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla 
pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemul
la, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polt
touhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. 
Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki 
kansat saavat rukoilla” Tässä luvataan erityinen 
autuuslupaus sapatin pitäjille. He saavat muis-
tomerkin eli luomistyön muistomerkin sapa-
tin. Tämä sapatti kuuluu myös muukalaisille eli 
kaikille kansoille. Omasta puolestani voin va-
kuuttaa, että on valtava riemu siitä, että on ym-
märtänyt ja omaksunut tämän unohdetun Ju-
malan luomistyön muistomerkin.
 Katsotaan vielä Jesajan kirjan 58 lukua, 
joka puhuu samoista asioista. Jes. 58:1, 12–4, 
VRK ”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota 
äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun kansal
leni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle hei
dän syntinsä.  Sinun jälkeläisesi rakentavat jäl
leen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuu
rit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi 
on oleva: ”halkeamain umpeenmuuraaja” ja ”teit
ten korjaaja maan asuttamiseksi.” Jos sinä pidä
tät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toimita 
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omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kut
sut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kun
nioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet toimi
ta omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä puhu 
joutavia, silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä 
kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse, ja minä 
annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa. 
Sillä Herran suu on puhunut.” 
 Tämä lepopäivän korjaaminen oikeaksi on 
niin vakava asia, että siitä pitää huutaa täyttä 
kurkkua. Meillä sapatin omaksuneilla on vaa-
tiva tehtävä. Olemmeko tehneet kaikkemme. 
Emme varmasti. Jumala tulee kuitenkin vie-
mään asian perille meidän puutteellisten ja 
heikkojen kautta. Jakeessa 12 mainitaan Ju-
malan kansan jälkeläiset eli lopun ajan sapa-
tin omaksuneet uskovat ihmiset, jotka julista-
vat myös sapatin palauttamista oikealle paikal-
leen. Kaupungin ympärille rakennettu muuri 
oli tarkoitettu kaupungin suojaamiseksi vihol-
lisilta. Jos nyt muurissa on halkeama, niin vi-
hollinen pääsee siitä sisälle. Samoin Jumalan 
laki suojaa meitä paholaisen hyökkäyksiltä. Jos 
Jumalan laissa on halkeama, niin samoin paho-
lainen pääsee siitä sisälle. Tämä aukko Jumalan 
laissa on väärä lepopäivä ja siksi se on muurat-
tava umpeen eli sapatti on palautettava oikeal-
le paikalleen. Kun tämä on tehty ihmisen sydä-
messä, silloin toteutuu todellinen ilo Herrassa 
ja Jaakobin perintöosa eli taivaspaikka on var-
ma. Näin Herra puhuu omilleen, jotka tutkivat 
Jumalan sanaa ja ottavat siitä vaarin. Sapatin 

omaksuminen on todella valtava löytö Jumalan 
sanasta ja sanoin kuvaamaton ilon aihe.
 Miten sitten Raamattu vahvistaa, että juuri 
sapatti on tämä sinetti? Ainakin se liittyy Ju-
malan lakiin. Jes. 8:16, VRK ”Sido todistus tal
teen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsii
ni.” Juuri lepopäiväkäsky täyttää sinetin vaa-
timukset. Muinoin hallitsijat käyttivät sinettiä 
osoittamaan asiakirjojensa aitoutta. Sinetissä 
oli silloin hallitsijan nimi, hänen arvoaseman-
sa ja hallinta-alueensa. Lepopäiväkäskyssä on 
vastaavasti Jumalan nimi ”Herra, sinun Juma
lasi”, hänen arvoasemansa ”Luoja!” ja hallin-
ta-alueensa ”taivas ja maa”. Raamattu käyt-
tää sinettiä ja merkkiä samassa merkityksessä 
(Room. 4:11, VKR). Raamattu vahvistaa myös, 
että sapatti on nimenomaan Jumalan ja hänen 
kansansa merkki eli juuri sinetti. Hes. 20:12 
”Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan 
merkkinä minun ja heidän välillään, että he tuli
sivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhi
tän heidät.” 
 Ellen White kirjoittaa tämän jakeen seli-
tyksenä: ”Kuten sapatti oli Israelin kansan tun-
nusmerkkinä, kun se lähti Egyptistä maalli-
seen Kanaanin maahan, se on tänäänkin Juma-
lan kansan tunnusmerkkinä, kun se lähtee ulos 
maailmasta päästäkseen taivaalliseen lepoon” 
(Maranata 264). Sapatti on myös lunastuksen 
merkki (5. Moos.5:12–15) ja pyhityksen merk-
ki (Hes. 20:12). 

Rukoilemme
Kiitos Herra sinun antamasta lepopäivästä, Herran päivästä sapatista. Auta meitä kunnioitta-
maan, noudattamaan ja iloitsemaan siitä sen antamilla siunauksilla. Auta meitä myös Pyhän 
Henkesi kautta kertomaan siitä lähimmäisillemme, jotka on eksytetty noudattamaan sunnun-
taita lepopäivänä. Olkoon sapatti meille ikuinen ilo koko elämämme aikana. Kiitos, että saam-
me viettää sitä ikuisesti myös uudessa maassa ja kokoontumaan joka sapatti uuteen Jerusale-
miin ylistämään ja kumartamaan sinua. Aamen.
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R aamatun ennustuksen mukaan spiri-
tismi oli vihollisen ensimmäinen valt-
ti ihmisen eksyttämisessä ja se on myös 

hänen paras ja viimeisin valttinsa ennen Jee-
suksen takaisintuloa. Hän on saanut nyky-yh-
teiskunnassa spiritismin hyväksytyksi mm. sa-
latieteiden kautta. Itsekin menin tähän ansaan, 
josta Jumalan johdatuksen kautta pääsin irti. 
Kiitos siitä Herralle! Siksi haluan myös näiden 
kokemuksien kautta varoittaa ihmisiä salatie-
teiden vaaroista.                 
 Salatieteet ovat siis yksi paholaisen monis-
ta työmuodoista ihmisen pettämiseksi. Ihmistä 
luonnostaan kiinnostaa kaikki salatut ja tunte-
mattomat asiat. Paholainen käyttää hyväkseen 
menestyksellisesti tätä ihmisen luontaista omi-
naisuutta. Hän antaa virikkeitä ja todisteita sa-
lattujen asioiden olemassaolosta. Ilman Juma-
lan sanan perusteellista tuntemusta ihminen 
on auttamattomasti hänen petkutuksiensa ar-
moilla. Siksi on ensiarvoisen tärkeätä myös tu-
tustua viholliseen, hänen toimintatapaansa ja 
ennen kaikkea Jumalan antamiin varoituksiin 
ja ohjeisiin. Raamattu on meidän ainoa oh-
jekirja salaisuuksien selvittämiseksi. 5. Moos. 
29:28 ”Salatut asiat ovat vain Herran, meidän 
Jumalamme, tiedossa, mutta ne asiat, jotka hän on 
ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsillem
me, että aina täyttäisimme tämän lain käskyt.” 
Aam. 3:7 ”Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profee-
toille.”
 Kiinnostukseni salatieteisiin ennen us-
koontuloani alkoi ufoista. Luin ahkerasti Erich 
von Däniken ja Tapani Kuninkaan kirjoja ja 
kävin Ufo-kerhon kokouksissa. Vähän myö-
hemmin aloin tutkia myös paranormaalisia il-
miöitä  Teosofisen seuran puheenjohtajan dipl.

ins. T. K. Laakson luennoilla työväenopistos-
sa. Tämän opetuksen seurauksena yhdistin ufot 
henkimaailman olemassaoloon eikä konkreet-
tisiin avaruusolentoihin, koska ufoista ei ole 
todistettavasti jäänyt minkäänlaisia todistus-
kappaleita. Uskoontuloni jälkeen ymmärsin, 
että ufot ovat myös yksi paholaisen eksytyksis-
tä saadakseen ihmiset uskomaan ylempiin vie-
raisiin kulttuureihin eikä Jeesukseen ainoana 
pelastajana. 
 Ufo-olentoja kuvaa hyvin mielestäni vii-
meisten vitsausten aikana tapahtuva suuri tais-
telu ihmeineen. Ilm. 16:13, 14 ”Minä näin, 
kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja vää
rän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, 
jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja 
henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät koko
amaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, 
joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suure
na päivänä.” Ufo-olentojen kuvaukset todella 
muistuttavat hyvin mulkosilmäisten samma-
koiden olemusta. Tämä nyt oli oma ajatukseni, 
ehkä siinä on osa totuutta. Ainakin pimeyden 
voimista on kysymys. 
 Ennen kuin tulin uskoon, tutkin siis hy-
vin innokkaasti paranormaalisia ilmiöitä noin 
kymmenen vuotta. Luin alan kirjallisuutta, kä-
vin ahkerasti erilaisissa tilaisuuksissa ja tapa-
sin tunnettuja selvännäkijöitä. Liityin lopuk-
si Suomen parapsykologiseen seuraan. Tämä 
johtui siitä, että minulla oli lapsuudestani asti 
paljon yliluonnollisia kokemuksia rikas unielä-
mä. Kaikki kokemukseni pitivät täysin yhtä 
alan opetuksen kanssa ja siksi uskoin olevani 
oikealla tiellä. Uskoin, että parapsykologias-
ta löytyy totuus. Uskoin löytäneeni kuoleman 
jälkeisen elämän salaisuuden. Olin eksytettynä 
onnellinen.                                                       
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 Jälleensyntyminen on kiehtonut ihmisten 
ajatuksia, koska tällaiset kokemukset ovat an-
taneet jonkinlaista varmuutta elämän jatku-
misesta. Esim. monet pienet lapset ovat vaka-
vissaan tuoneet esiin kokemuksiaan edellises-
tä elämästään. Parapsykologit väittävät, että 
Raamatussa mainittu uudestisyntyminen tar-
koittaa jälleensyntymistä. He eivät tiedä, mitä 
uudestisyntyminen on, koska eivät ole itse sitä 
kokeneet. Ainoastaan uudestisyntynyt ihmi-
nen ymmärtää tämän kokemuksen. Hypnoo-
sissa saadut kokemukset ja henki-ilmestyksien 
kertomukset eivät todista jälleensyntymisestä, 
koska vihollinen toimii tällä alueella. Raama-
tun mukaan ihmisellä on vain yksi elämä en-
nen Jeesuksen takaisintuloa. Saarn. 9:5, 6 ”Elä
vät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta 
kuolleet eivät tiedä mitään  eikä heillä enää kos
kaan ole osaa missään, mikä tapahtuu auringon 
alla.” Job. 7:9 ”Tuonelaan mennyt ei tule takai-
sin.” 
 Ruumiista irtaantumiskokemukset varsin-
kin leikkauksen yhteydessä nukutusvaihees-
sa ovat monille sen kokeneille yksi vahvim-
pia todisteita elämän jatkumisesta välittömästi 
kuoleman jälkeen. Itsellänikin on hyvin vaja-
vainen kokemus siitä. Olen vain päässyt vuo-
teeltani istumaan kehoni ollessa makuuasen-
nossa. Parapsykologit väittävät, että ihmisellä 
on aineellisen ruumiin lisäksi astraalinen ruu-
mis, joita yhdistää hopealanka eli jonkinlainen 
energiasäie, jonka paksuus riippuu etäisyydes-
tä. Ihmisen kuollessa tämä hopealanka katkeaa 
ja astraaliruumis yksinään on jälleen toimiva ja 
elävä ihminen eri värähtelytasoilla. 
 Ruumiista irtaantumiskokemuksia ei ole 
pystytty todistettavasti selvittämään. On ky-
symys ilmeisesti jonkinlaisesta näkytilasta tai 
hallusinaatiosta, jollaista esiintyy epänormaa-
lissa tilanteessa tai vihollisen tai myös Jumalan 
aikaansaamana. Esim. vihollinen vei Jeesuksen 
hyvin korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki 
maailman valtakunnat ja niiden loiston. Paava-
li taas temmattiin Jumalan toimesta kolman-

teen taivaaseen, paratiisiin, jossa hän kuuli Ju-
malan salaisuuksia. Ei siis ole kysymys toisesta 
olomuodosta. 
 Lopullisesta kuoleman jälkeisestä olotilas-
ta ruumiista irtaantumiskokemukset eivät ole 
mitään todisteita. Raamattu kuitenkin opet-
taa, että ihminen on Jumalan hengen ja aineen 
yhdistelmä, joka tarvitsee molemmat tekijät.        
1. Moos. 2:7 ”Ja Herra Jumala muovasi maan 
 tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiin
sa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä 
sielu.” Ihmistä ei siis ole luotu henkiolennoksi 
vaan ruumiilliseksi olennoksi, jossa on lihaa ja 
verta. 
 Monet ihmiset ovat suuressa surussaan läh-
teneet etsimään omaisiaan spiritistisiin istun-
toihin ja tulleet täysin vakuuttuneiksi heidän 
olemassaolostaan, koska todisteet ovat heidän 
mielestään vääjäämättömät. Olen itsekin seu-
rustellut kuolleitten kanssa vain unissa mut-
ta sitä selvemmin. Parapsykologiassa yritetään 
yhteydenottoa kuolleisiin hyvin innokkaas-
ti, koska heillä on se käsitys henkimaailman 
ilmoituksen mukaan, että täältä on helpom-
pi ottaa yhteyttä sinne päin kuin sieltä tänne 
päin. Tämä yhteydenotto tapahtuu monella eri 
tavalla, kuten unien, meedioiden, automaatti-
kirjoittamisen ja muiden spiritististen tapojen 
kautta. 
 Jumala kieltää ehdottomasti yhteydenpi-
don vainajahenkiin, koska on kysymys pahois-
ta hengistä. Jes. 8.19 ”Te kuulette sanottavan: 
Tiedustelkaa neuvoa vainajahengiltä, jotka supi
sevat ja mumisevat. Mutta Jumalaltahan kansan 
on neuvonsa pyydettävä! Miksi sen pitäisi kysyä 
kuolleilta neuvoa elävien asiassa?”  On siis ky-
symys petkutuksesta. Vainajahenkien antama 
tieto on todella supisemista ja mumisemista, 
jotta he eivät paljastuisi. Vanhan liiton aikana 
jopa tällaista harjoittavat henkilöt kivitettiin 
Jumalan määräyksestä kuoliaaksi.             
 Parapsykologiset tutkimukset ja kaikki pa-
kanauskonnot puoltavat sielun kuolematto-
muutta. Parapsykologit väittävät, että siirty-
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minen kuolemasta tuonpuoleiseen on kuin ih-
minen riisuisi vain takin päältään eli muutu-
taan välittömästi astraaliruumiiksi, jonka vael-
lus sitten jatkuu seitsemällä eri energiatasolla. 
Jotkut sitten joutuvat kehittyäkseen palaamaan 
vielä takaisin tähän maailmaan. 
 Raamattu puolestaan opettaa, että kuolleet 
ovat haudoissaan ja pelastetut herätetään vasta 
Jeesuksen takaisin tullessa, joten elämä ei jatku 
heti kuoleman jälkeen. Joh. 5:28, 29 ”Älkää ih
metelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka le
päävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He 
nousevat haudoistaan – hyvää tehneet elämän 
ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylös
nousemukseen.”                                                  
 Automaattikirjoittaminen on ilmiö, jossa 
henkilö alkaa kirjoittaa täysin ymmärrettävää 
tekstiä paperille ilman omaa ajatustaan. Jokin 
voimaa ohjaa hänen käsiään. Automaattikir-
joitus on parapsykologeille yksi vahva todiste 
kuoleman jälkeisestä elämästä. Siitä on jo noin 
30 vuotta, kun luin yhden tällaisen automaat-
tikirjoituksella tehdyn kirjan. Sen nimi oli Ju-
malan henkimaailman korjaama uusi testa-
mentti. Kirjoittaja oli Salli Laaksonen. Uskoin 
silloin täysin tuohon kirjaan, koska uskoin, että 
siinä oli 2000 vuoden aikana Raamattuun tul-
leet virheet korjattu alkuperäiseen muotoon ja 
oikeiksi. Myöhemmin sitten uskoon tuloni jäl-
keen huomasin, että siinä oli Raamatun suuret 
pelastustotuudet jätetty pois tai muutettu vä-
hempiarvoisiksi. Kirja oli siis suurta petkutus-
ta. Pahat henget ovat olleet asialla.
 Yksi vahva todiste on myös meedioiden 
kautta puhuvat ja laulavat henget. Televisios-
sakin esiintyi aikoinaan eräs naishenkilö, jonka 
kautta lauloivat jo aikoja sitten kuolleet tunne-
tut laulajat. Hänen äänensä muuttui sen mu-
kaan, oliko kysymyksessä mies tai nainen. Lau-
lut vaikuttivat hyvin aidoilta ja kyseiselle nais-
henkilölle täysin vierailta, vaikkakin hänen il-
meensä olivat vähemmän kaunista katseltavaa. 
Raamatun mukaan kuolleet eivät tiedä mitään, 
koska ihmiset tullaan herättämään vasta tämän 

maailman päätyttyä joka iankaikkiseen elä-
mään tai kadotukseen. Vihollinen toimii siis 
meedioiden kautta.
 Monet ennustajien ja selvänäkijöiden kaut-
ta saadut tiedot näyttävät usein hämmästyttä-
vän oikeilta ja toteutuvilta. Tietävätkö he to-
della tulevaisuudesta ja muista ihmisiltä sala-
tuista asioista? Selvännäkijöiden tiedot ovat 
ihme kyllä hyvin hämmästyttäviä. On saatu 
hyvinkin tarkkoja tietoja ja toteutuneita tule-
vaisuuden ennustuksia, jotka eivät voi olla sat-
tuman oikkuja. Raamattukin myötää tämän. 
Mistä sitten on kysymys? On kysymys petok-
sesta. Pimeyden voimien asiamiehet ovat liik-
keellä. He tuntevat uhrinsa elämänvaiheet ja 
ohjaavat hänen tulevaisuuttaan. Jumala kehot-
taa ehdottomasti kysymään asioita ainoastaan 
häneltä eikä henkimaailmasta.                                                  
 Itselläni on kolme kokemusta selvänäkijöi-
den luona käymisestä. Tunnetuin heistä lienee 
Aino Kassinen. Hän ei tiennyt muistaakseni 
mitään erikoista minusta. John Sundströmiä 
eli Sunttaa arvostettiin paljon parapsykologi-
sissa piireissä lähinnä hänen kyvystään näh-
dä ihmisen aura, josta voidaan päätellä ihmi-
sen luonnetta, mielentilaa ja elimellisiä vikoja. 
Hän ennusti myös tulevaisuutta uniensa kaut-
ta. Hän totesi aurastani, että minulta on leikat-
tu umpisuoli, joka piti paikkansa. Hän ennus-
ti mm. oman kuolemansa tapahtuvan muis-
taakseni 73-vuotiaana. Tämä ei toteutunut. 
Hän eli muistaakseni noin 80-vuotiaaksi. Pa-
ras kokemukseni on erään tunnetun korteis-
ta ennustajan luona käyntini. Näin jopa ennen 
sitä unta, että minun piti maksaa hänelle 20 
markkaa käynnistä, mikä herätti luottamusta-
ni häneen. Hän tiesi nykyisestä elämästäni ih-
meteltävän paljon. Tulevaisuudestani hän en-
nusti, että tulen katsomaan kuolemaa silmästä 
silmään risteyskolarissa. Tämä ei ole vielä to-
teutunut, vaikka ennustuksesta on jo kulunut 
yli 35 vuotta. Jumalalla oli toiset suunnitelmat. 
Ehkä ennustus olisi mahdollisesti toteutunut, 
jos en olisi ottanut Jeesusta elämäni Herraksi. 
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 Vihollinen pystyy ilmoittamaan asioita ny-
kytilanteesta, mutta tulevaisuutta hän ei tiedä 
ihmisen kohdalla, korkeintaan hän voi aavis-
taa jotakin nykyisten tilanteiden pohjalta. Ju-
mala on salannut ihmisiltä tulevaisuuden hei-
dän parhaaksensa. Ainoastaan määrätyt tule-
vaisuuden suunnitelmansa hän on ilmoittanut 
profeettojensa kautta. Raamattu sanoo Aam. 
3:7 ”Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta 
suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.”
 Ihmiset juoksevat nykyisin kaikenlaisten 
henkiparantajien luona apua hakemassa. Näitä 
parantumisilmiöitä tapahtuu sekä kristillisis-
sä piireissä että salatieteiden piirissä. Ovatko 
kaikki parantumisilmiöt Jumalasta vai mistä 
on kysymys? Parapsykologian piirissä on hyvin 
suosittua käsillä parantaminen. Tapahtuu myös 
kaukoparantamista. Parantajasta virtaa käsien 
kautta voimaa parannettavaan ja todella pa-
rantumista tapahtuu. Paholaisen tehokkaimpia 
työkaluja on myös parantaminen, jonka tarkoi-
tuksena on johtaa ihminen eroon Jumalasta ja 
näin iankaikkiseen tuhoon. Hän jopa käyttää 
sitä kristillisissäkin piireissä Raamatun totuuk-
sien eksyttämistarkoituksessa. 
 Raamattu puolestaan kehottaa sairauksis-
sa kääntymään Jumalan puoleen. Jaak. 5:14, 15 
”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luok
seen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoon 
hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen 
puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, pa
rantaa sairaan.” Vain Jumalan suorittama pa-
rantaminen on todellista ja lopullista.              
 Olemme todenneet, että paranormaaliset 
ilmiöt ovat täysin vastakkaisia Jumalan Raa-
matussa antamille tiedoille. Mistä tämä vas-
takkaisuus johtuu?  Parapsykologinen tutki-
mus nojautuu tieteeseen, tutkimuksiin ja koke-
muksiin. Yritetään ihmisjärjellä ottaa asioista 
selvää, eikä uskota Jumalan ilmoitukseen. Siksi 
joudutaan harhateille. Ei ymmärretä vihollisen 
petkutuksen mahdollisuutta. Paranormaalis-
ten ilmiöiden todellisia asiantuntijoita ovatkin 
todellisuudessa ne, jotka tutkivat näitä asioita 

Raamatun pohjalta. On hätkähdyttävää tode-
ta, että parapsykologinen opetus ja kaikki pa-
kanauskonnot ovat pääpiirteiltään samanlaisia 
ja täysin poikkeavia kristinuskosta. Mistä tämä 
johtuu? Se johtuu siitä, että niitä johtaa tämän 
maailman ruhtinas eli saatana, jolle ihminen 
antoi syntiinlankeemuksessaan vallan. Jos ih-
minen ei usko Jumalan ilmoitukseen, hän on 
automaattisesti saatanan eksyttämä. Hän antaa 
niin vahvoja todisteita sielun kuolemattomuu-
desta, että ilman Raamatun apua viisainkin ek-
syy. 
 Parapsykologisissa tutkimuksissa esiintyvät 
hyvät henget eivät ole hyviä vaan hyviksi te-
keytyvä pimeyden enkeleitä, langenneita en-
keleitä, joiden tarkoituksena on johtaa ihmi-
set myös erilaisten paranormaalisten ilmiöiden 
kautta kadotukseen, johon heidät itsekin on jo 
tuomittu. On kysymys maailmankaikkeuden 
suurimmasta taistelusta Kristuksen ja saatanan 
välillä. Saatanan paras ase on hänen ensimmäi-
nen valheensa: ”ei, ette te kuole”. Se on yhä edel-
leen hänen paras valheensa ja se toimii para-
normaalisissa ilmiöissä todella kiitettävästi.
 Ilmestyskirja paljastaa, että saatana tulee 
toimimaan lopun aikana ennen Jeesuksen tuloa 
erityisesti ihmeiden ja spiritismin kautta, joita 
hän toteuttaa mm. monien erilaisten paranor-
maalisten ilmiöiden kautta. Näiden ilmiöiden 
salaisuus ei paljastu minkäänlaisten tieteellis-
ten tutkimusten ja mietiskelyjen tuloksena. Ai-
noastaan Raamatun tutkistelu johtaa oikeaan 
ratkaisuun ja antaa turvan saatana petokselle.  
Ilm. 16:14 ”Ne ovat pahoja henkiä, jotka teke
vät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpii
rin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Ju
malan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” 
 Salatieteiden tieteellisen tutkimisen eli pa-
rapsykologian vaara on mielestäni siinä, ettei 
oteta huomioon petoksen mahdollisuutta. He 
kyllä tunnustavat hyvien ja huonojen henkien 
olemassaolon. He eivät aavista, että nämä hy-
vät henget ovat hyviksi tekeytyviä pimeyden 
voimia. Parapsykologit eivät tunne Raamatun 
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totuutta eivätkä Jumalan pelastussuunnitel-
maa. Ainoa tie päästä asioista selville ja omak-
sua ne on perusteellinen Raamatun tutkiminen 
Pyhän Hengen johdossa.
 Kautta aikojen ihmiset ovat olleet kiin-
nostuneita tulevista tapahtumista ja varsinkin 
omasta tulevaisuudestaan. Tähän tarjoaa erin-
omaisen mahdollisuuden tähdistä ennustami-
nen eli astrologia. Uskotaan, että taivaan suu-
rilla taivaankappaleilla auringolla, kuulla, kier-
totähdillä ja eläinradan kuvioilla on voima hal-
lita ihmisen käyttäytymistä ja tulevaisuutta. 
Täytyy heti aluksi mainita, että en ole astrolo-
gian asiantuntija, vaan yritän puhua siitä Raa-
matun ja omien kokemuksieni valossa. 
 Ennen uskoontuloani harrastin astrologiaa 
jonkin verran. Kävin mm. astrologian kurssin 
työväenopistossa. Opettajana oli arkkitehti 
Bey Heng. Kurssin pohjalta laadin sitten 
 syntymäkarttoja tuttavilleni. Tutkin heidän 
nousevan merkkinsä ja muiden taivaankap-
paleiden sijainnin syntymähetkellä. Yritin 
 sitten ohjeiden mukaan selitellä heidän luon-
nettaan ja  tulevaisuuttaan tämän syntymäkar-
tan pohjalta. Tulin turhautuneeksi. Astrologi-
sissa piireissä oltiin erimieltä nousevan merkin 
ja auringon merkin merkityksestä. Lisäksi eri 
taivaankappaleet muodostivat niin monenlai-
sia mahdol lisuuksia, että oli melkein mahdo-
tonta tehdä mitään varmaa ja tarkkaa analyy-
sia. Jätin ast rologian harrastuksen. Oli tuosta 
harrastuksesta kuitenkin jotain hyötyä. Opin 
tuntemaan taivaankappaleiden liikkeet maa-
han nähden ja totesi niiden muodostavan ih-
meellisiä ratoja johtuen samanaikaisesta maan 
liikkeestä.                                                       
 Astrologian katsotaan alkaneen kaldealais-
ten keskuudesta Babyloniasta. Sieltä se sitten 
levisi ympäri maailmaa ja keskiajalla se oli yksi 
maanosamme lempitieteistä. Raamattu yhdis-
tää myös astrologian ja Babylonian toisiinsa. 
Danielin kirjassa nimittäin kerrotaan ajasta, 
jolloin Israelin kansa oli tottelemattomuutensa 
takia pakanallisen kuninkaan Nebukadnessa-

rin alaisena Babylonin pakkosiirtolaisuudessa 
noin 500 vuotta eKr. Kuninkaan neuvonantajia 
mainitaan silloin olleen myös tähtienselittäjät.                                    
 Danielin kirjan toisessa luvussa kerrotaan 
kuningas Nebukadnessarin unesta, jossa Ju-
mala ilmoitti kuvapatsaan muodossa koko 
 maailmanhistorian aina ajan loppuun asti. 
Dan. 2:27, 28 ”Salaisuutta, jonka kuningas tah
too tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä 
tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. Mut
ta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet 
ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille , mitä on 
tapahtuva aikojen lopussa.” Daniel ei siis anta-
nut mitään arvoa tähtienselittäjille. Hän yhdis-
ti heidät jopa noitiin. Daniel turvautui ainoaan 
oikeaan ja luotettavaan neuvonantajaan, Juma-
laan. 
 Horoskooppimerkkien ominaisuudet ovat 
usein niin laadittuja, että ne sopivat monil-
le muillekin ihmisille. Monet näkevät itses-
sään juuri niitä ominaisuuksia, joita oma ho-
roskooppimerkki edellyttää, toiset enemmän 
ja toiset vähemmän. Toisista taas tuntuu, että 
he ovat kaukana omasta horoskooppimerkis-
tä. Niin kuin alussa mainitsin, ollaan myös 
erimieltä aurinkomerkin ja nousevan merkin 
merkityksestä. Aurinkomerkillä tarkoitetaan 
sitä eläinradan kuviota, jossa aurinko on syn-
tymähetkellä ja nousevalla merkillä sitä eläin-
radan kuviota, joka on juuri nousemassa syn-
tymähetkellä. Minun aurinkomerkkini eli ho-
roskooppimerkkini on kaksonen. Nousevaa 
merkkiäni ja tähtien asentoja en enää muista. 
Omasta mielestäni olen luonnekuvaltani kaik-
kea muuta kuin kaksonen.                                     
 Mitä tulee taas tulevaisuuden ennustami-
seen, monet astrologiset ennusteet näyttävät 
toteutuneen, mutta eivät kuitenkaan satapro-
senttisesti. Saattaa olla, että vihollisella on sor-
mensa pelissä saadakseen ihmiset uskomaan 
niihin eikä Jumalan sanaan. 5. Moos. 13 ker-
too myös, että Jumala sallii ennustusten toteu-
tua kokeillakseen, uskooko ja seuraako ihmi-
nen vieraita jumalia vai Herraa. 
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 Raamatussa kerrotaan, kuinka tähti ohja-
si itämaan tietäjiä Jeesus-lapsen luo. Olen lu-
kenut lehdistä, että tuo tähti olisi ollut jokin 
suurten kiertotähtien konjunktio. Kun ei us-
kota Jumalaan ja Jumalan voimaan, yritetään 
keksiä ihmeille jokin luonnollinen ja tieteelli-
nen selitys. Näin on käynyt Betlehemin tähden 
kanssakin. Raamattu nimenomaan kertoo, että 
tähti kulki tietäjien edellä ja pysähtyi sen pai-
kan yläpuolelle, missä lapsi oli. Paljon uskot-
tavampi on selitys, että tähti oli enkelijoukko, 
joka ilmestyi myös paimenille. Raamatun pro-
fetioissa juuri tähdillä kuvataan enkeleitä.
 Itämaan tietäjiä pidetään asuinseutunsa 
johdosta pelkästään astrologeina, kun ei tunne-
ta Raamatun historiaa. Heidän omassa maas-
saan oli nimittäin säilynyt Babylonin pakko-
siirtolaisuuden ajalta heprealaisia kirjoituksia, 
joissa oli ennustettuna Jeesuksen syntymä. Itä-
maan tietäjien joukossa oli myös rehellisiä ja 
Jumalaa pelkääviä miehiä, jotka tutkivat hep-
realaisia kirjoituksia ja jumalallinen valo johti 
heidät niiden kautta Jeesus-lapsen luo.
 Raamatussa on monia vakavia varoituk-
sia tähdistä ennustamisesta. Otan esimerkkinä 
muutamia Raamatun jakeita. En lue niitä, vaan 
yritän lyhyesti kertoa niistä.
 2. Kun. 23:5 kertoo kuningas Joosiasta, joka 
kulki kaikessa esi-isänsä Davidin teitä. Hän 
hävitti kaikki papit, jotka olivat uhranneet 
taivaan koko tähtijoukolle. Hän hävitti myös 
henkien manaajat ja enteiden selittäjät, kotiju-
malat, epäjumalankuvat ja kaikki muut iljetyk-
set Juudaan maasta. Jes. 47:13, 14 Jumala esit-
tää pilkkalaulun Babylonista, jossa hän tulee 
tuhoamaan myös taivaan jaottelijat ja tähtien 
tähystäjät. Aam. 5:26 Herra tuomitsee Amok-
sen kautta vääristynyttä jumalanpalvelusta, jo-
hon liittyi tähtijumala Kijjunin kuvien kanta-
minen. Ap. t. 7:42, 43 Stefanos puhuu ylipa-
pille ennen kivittämistään. Hän tuo esille mm. 
Raifan-jumalan kuvien kantamisen. Raifan-
jumala samoin kuin lukemassamme Amok-
sen kirjan tekstissä mainittu tähtijumala Kijjun 

tarkoittaa sivun alla olevan huomautuksen mu-
kaan Saturnusta, joten oli kysymyksessä täh-
tien palvonta.
 Astrologialla on siinä mielessä yhteyttä pa-
holaiseen, että sen tarkoituksena on johtaa ih-
misiä kysymään neuvoa ja tulevaisuutta luo-
duilta taivaankappaleilta eikä niiden luojal-
ta eli Jumalalta. Astrologiaa voidaan näin ol-
len verrata myös pakanalliseen auringon ju-
malan Baalin palvontaan, mikä oli epäjumalan 
eli paholaisen palvontaa. On mielenkiintoista 
todeta, että muinaisessa Babyloniassa astrolo-
geilla oli amulettina Auringon sinetti, jossa oli 
36 neliön muotoon järjestettyä numeroruutua, 
joiden lukuarvojen summaksi tuli 666 eli pe-
don luku. Pedon luvulla on siis juurensa jo siel-
tä muinaisesta Babyloniasta. Se liittyy siis Au-
ringon palvontaan. Astrologiassa vielä nyky-
äänkin on kukin 12 eläinkuviosta eli huoneesta 
jaettu kolmeen tarkempaan osaan eli muodos-
tuu yhteensä myös 36 osaa, joiden kautta teh-
dään sitten tarkempi luonneanalyysi.
 Eräs kirja kertoo tositapahtumana nuoresta 
miehestä, jolle astrologi ilmoitti, että hän tu-
lee solmimaan kaksi avioliittoa, joista vasta jäl-
kimmäinen olisi hänelle oikea. Miehen ensim-
mäinen avioliitto oli onnellinen ja siitä syntyi 
kolme lasta. Hän kuitenkin uskoi astrologiin ja 
purki ensimmäisen avioliittonsa ja meni uudel-
leen avioon uskoen, että vasta toinen avioliitto 
olisi oikea ja vielä onnellisempi. Tämä toinen 
avioliitto kuitenkin epäonnistui täysin ja päät-
tyi muutaman kuukauden jälkeen avioeroon. 
Mies oli joutunut astrologisen ennustuksen 
uhriksi, jolla oli kohtalokkaat seuraukset hä-
nen elämälleen. 
 Sama kirja kertoo myös eräästä opiskelijas-
ta, joka rahoitti opiskelunsa laatimalla yhden 
ainoan horoskoopin, joka sopi kaikille ihmisil-
le ja kaikki tunnistivat siitä itseään miellyttäviä 
ominaisuuksia. Hänen kokeilunsa oli täydel-
linen menestys ja hän sai asiakkailtaan paljon 
kiitoskirjeitä.          
 Eräässä lehdessä taas kerrotaan, kuinka eräs 
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filmitähtien suosima astrologi saa vuosittain 
satumaisia summia ja kuinka eräs Colar-nimeä 
käyttävä yrittäjä on myynyt yli sata miljoonaa 
horoskooppia dollarin kappalehinnalla.     
 Tietysti on myös rehellisiä ja vilpittömiä 
astrologeja, jotka haluavat auttaa ihmisiä hei-
dän ongelmissaan. He uskovat jossain määrin 
astrologiaan, mutta eivät tiedä, että se on Ju-
malan tahdon vastaista. He eivät ole perehty-
neet Raamattuun.   
 Onko sitten astrologian harrastuksesta mi-
tään sielullisia vaaroja. Esim. Tohtori Schrank 
kirjoittaa astrologiasta kirjassaan Taikauskon 
psykologiaa. Hän mainitsee mm., kuinka ast-
rologia aiheuttaa herkissä ihmisissä vaikeita 
psyykkisiä häiriöitä: esim. elämänpelkoa, epä-
toivoa ja luhistumista, heikentää aloitekykyä 
ja arvostelukykyä, tylsistyttää ihmisen ja te-
kee hänestä pintapuolisen. Tähän samaan to-
teamukseen on minunkin helppo yhtyä, kun 
ajattelen asiaa Raamatun valossa.  
 Meillä on luotettava opas saada selville tu-
levia tapahtumia, Raamattu. Voimme kääntyä 
pois tähdistä itse tähtien luojan puoleen. Raa-
matussa on varoittavia esimerkkejä siitä, kuin-
ka israelilaiset ottivat vaimoja pakanakansoista 
ja omaksuivat sitten heidän tapojaan ja lähtivät 
palvelemaan vieraita jumalia ja näin vieraan-
tuivat Herrasta. Näin saattaa käydä astrologi-
an suhteenkin, koska se on juuri lähtöisin pa-
kanuudesta ja on epäjumalanpalvelusta. Vaik-
ka horoskooppien seuraaminen usein miten on 
vain harmitonta ajanvietettä, on turvallista py-
syä siitä kokonaan erossa ja uskoa ja luottaa yk-
sinomaan Jumalaan ja Hänen johdatukseensa. 
Saattaa nimittäin toteutua tunnettu sananpar-
si: ”Jos annat pirulle pikkusormen, menee koko 
käsi. ”
 Jumala on sanansa mukaan ilmoittanut 
Raamatussa kaikki mitä meidän tulee tietää 
tulevaisuudesta. Herra on myös luvannut huo-
lehtia omistaan kuin silmäterästään. On tur-
vallista ja huoletonta jättää kaikki asiat Her-
ran johtoon. Herra on erityisesti antanut meil-

le rukousmahdollisuuden, jossa voimme esittää 
Hänelle kaikki asiamme, niin pienet kuin suu-
retkin. Monet rukousvastaukset antavat täy-
dellisen varmuuden siitä, että Herra kuulee ru-
kouksemme ja täyttää ne sillä tavalla kuin hän 
näkee meidän parhaaksemme.
 Harrastin myös ennen uskoontuloani pari 
vuotta joogaa, tosin vain alkeita eli asantoja. 
Kokemukseni siitä oli, että jooga on mielestä-
ni vain ajantuhlausta siinä mielessä, että saman 
hyödyn saa normaalista voimistelusta, venytte-
lystä, liikunnasta, levosta ja kaikin puolin ter-
veellisestä elämästä. Joogan vaara on mielestä-
ni siinä, että se on myöhäisemmässä vaihees-
sa itämainen uskonto ja me alistumme siinä 
hyvistä Jooga-liikkeistä huolimatta vihollisen 
alueelle. Parasta on pysyä siitä kokonaan eros-
sa.
 Vielä eräs kokemukseni lasin kuljettamises-
ta paperin päällä, johon on merkitty ympyrän 
kehälle kirjainaakkoset. Tapasin erään spiritis-
tisen henkilön, joka harrasti sitä. Saimme to-
della järkeviä vastauksia ja jopa valot sammui-
vat itsestään. Kokemukseni tässäkin asiassa oli, 
että vihollisella oli sormet pelissä.
  Olen äärettömän kiitollinen Jumalalle siitä, 
että Hän pelasti minut noilta salatieteiden vaa-
roilta ja pettäjän valheilta Jeesuksen ristin juu-
relle. Se on valtavan suuri armo ja rakkaus Ju-
malalta, että haluan palvella häntä parhaan ky-
kyni mukaan. Haluan myös erityisesti varoittaa 
ihmisiä salatieteiden vaaroista. Tiedän koke-
muksesta, kuinka monet ovat totuuden etsijöi-
nä joutuneet vilpittömyydestään ja rehellisyy-
destään huolimatta tuohon petokseen ja hei-
dän on mahdotonta päästä pois sieltä ilman Ju-
malan apua. Toisaalta tunnen taas monia, jotka 
ovat kokeneet Jumalan pelastavan käden. 
 Toivon, että tämä esitykseni on omalta osal-
taan kertonut salatieteiden vaaroista ja että on 
parasta pysyä erossa kaikista niihin viittaavista 
toiminnoista. Ehkäpä tähän päätteeksi sopivat 
hyvin Efes. 6:11–18 sanat. ”Pukekaa yllenne Ju
malan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puo
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lianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me 
taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voi
mia vastaan, tämän pimeyden maailman hallit
sijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ot
takaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin 
että kykenette pahan päivän tullen tekemään vas
tarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä py
syen.  Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne to
tuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 
ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan 
evankeliumia.  Ottakaa kaikessa suojaksenne us

kon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat 
nuolet.  Ottakaa myös pelastuksen kypärä, otta
kaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä 
kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka het
ki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja 
rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.  
Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle 
annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn pu
humaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evanke
liumin salaisuutta.”

Rukoilemme
Kiitos Herra siitä, että sinä olet sanassasi ilmoittanut omalle kansallesi pimeyden voimien toi-
mintatavoista. Auta meitä itse kutakin tajuamaan niiden vaarat, sillä ne ovat tosiaan salakava-
lat. Onhan saatana sanasi mukaan viisaampi kuin ihminen ja tulee toimimaan yhä enemmän 
loppua kohden, koska hänellä on kiire. Aseta meidän ympärillemme enkelivartiot suojelemaan 
vihollisen hyökkäyksiltä niin kuin sinä minulle unessa ilmoitit. Muista erityisesti niitä ihmi-
siä, jotka kuulevat sisäisiä ääniä, jotka ovat selviä pimeyden voimien aikaansaannoksia, jotka 
ovat johtaneet monien itsemurhaan. Kiitos Herra, että sinä tulet aikanasi hävittämään saata-
nan ja hänen joukkonsa lopullisesti ja palauttamaan maailmankaikkeuden vapaaksi vihollisen 
voimista, niin ettei tule enää toista sotaa. Ennen kaikkea kiitos Jeesuksen voitosta, kun pelas-
tit oman kansasi iankaikkiseen elämään uudessa maassa, jossa sinä olet ikuisesti kanssamme ja 
jossa ainoastaan haavat käsissäsi kertovat sinun sanoin kuvaamattomasta voitostasi. Kiitos ja 
kunnia sinulle iankaikkisesti. Aamen.
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K un ensimmäinen ihmispari, Adam ja 
Eeva, tekivät syntiä, he tulivat kuole-
man omaksi Jumalan antaman varoi-

tuksen perusteella. Kuolema ei kuitenkaan ta-
pahtunut välittömästi, vaan määrätyn pituisen 
elämän jälkeen. Koska heidän tottelematto-
muutensa tapahtui käärmeen eli Saatanan pet-
tämänä, Jumala antoi heille mahdollisuuden 
petettynä pelastukseen eli iankaikkiseen elä-
mään. Jumala rakasti luomaansa ihmistä sano-
mattomalla rakkaudella ja hän halusi itse kuol-
la ihmisen sijasta ja näin sovittaa hänen syntin-
sä. Hän antoikin välittömästi Adamille ja Ee-
valle ilmoituksen tulevasta kuolemastaan hei-
dän syntiensä sovittajana. 
 1. Moos. 3:15 ”Ja minä panen vihan sinun 
ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa 
välille: ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, 
ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.”
 Jumalan pelastussanoman ydinasia löytyy 
ns. pienoisevankeliumista Joh. 3:16 ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ai
noan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elä
män.” 
 Tuleeko pelastus kaikkien ihmisten osak-
si vai onko siihen ehtoja? Ristin kuolemallaan 
Jeesus teki pelastuksen mahdolliseksi kaikil-
le ihmisille, mutta yksilön kohdalla pelastus 
tapahtuu määrätyillä ehdoilla. Ensimmäinen 
ehto löytyykin juuri edellä mainitusta pienoi-
sevankeliumista eli usko on pelastuksen perus-
edellytys. Room. 3:22–24 ”Tämä Jumalan van
hurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja 
sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki 
ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet 
syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta 
saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, 

koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaik
si.”  Maailmassa ei ole yhtäkään synnitöntä ih-
mistä, joten pelastus on mahdollista ainoastaan 
turvautumalla Jeesukseen ja hänen sovitustyö-
hönsä. 
 Merkitseekö tämä sitä, että meidän ei tar-
vitse välittää synnistä, kun vain turvaudumme 
Jumalan armoon? Sanoohan Raamattu Ef. 2:8, 
9 ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamal
la teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan 
se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoi
hin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Armosta Jumala 
on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelas
tus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lah
ja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan 
voisi ylpeillä.” Koska me kaikki olemme syn-
tiä tehneet, niin Jumala suuressa rakkaudes-
saan armahtaa meidät. Hän antaa meidän syn-
timme anteeksi. Siksi emme voi kukaan ylpeil-
lä synnittömyydellämme emmekä tuomita toi-
siamme. Me olemme kaikki samassa veneessä. 
Me kaikki tarvitsemme Jumalan armoa. Ar-
mon saaminen edellyttää kuitenkin ehdotto-
masti kuuliaisuutta hänelle. Ilm. 14:12 ”Tässä 
kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudat
tavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen.” 
 Voiko ihminen sitten uskoon tulon jälkeen 
elää synnitöntä elämää? Ei voi. Raamatussa on 
siitä monia esimerkkejä. Jopa tunnetut uskon 
sankarit lankesivat syntiin, mutta he katuivat 
syntiään ja turvautuivat Jumalan armoon ja Ju-
mala armahti heidät. Raamattu sanoo Jes. 1:18 
”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne 
tulevat valkeiksi kuin lumi.” Sanal. 24:16 ”Vaik
ka hurskas seitsemästi kaatuisi, hän nousee jäl
leen, mutta jumalaton sortuu onnettomuuteensa.” 
Tämä merkitsee sitä, että vaikka me uskoontu-
lommekin jälkeen teemme syntiä, meidän on 
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aina yritettävä tehdä parannus synnistä tur-
vautuen Jumalan armoon ja voimaan. Meidän 
on tehtävä kaikkemme välttääksemme syntis-
tä elämää. Raamattu sanoo Hepr. 12:4 ”Ette 
vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistel
lessanne syntiä vastaan.” Synti on hyvin vakava 
asia, koska se erottaa meidät Jumalasta ja näin 
iankaikkisesta elämästä. On pyrittävä elämään 
parhaan kykynsä mukaan Jumalan tahdon mu-
kaista elämää. Ei saa missään tapauksessa lan-
nistua ja antaa periksi. On vedottava aina, vaik-
ka paholainen miten tahansa vakuuttelisi toi-
vottomuuttamme, Jeesuksen vereen. 1. Joh.1:7 
”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän 
itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jee
suksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät 
kaikesta synnistä.”   

Mitä merkitsee Jumalan              
vanhurskauttaminen?

Vanhurskauttaminen merkitsee käytännössä 
syntien anteeksiantamusta eli syyttömäksi ju-
listamista, jonka perusteena on Jeesuksen suo-
rittama lunastus. Room. 3.23–26 ”sillä kaikki 
ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirk
kautta mutta saavat hänen armostaan lahjak
si vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunas
tanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asetta
nut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituk
sen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on 
osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydes
sään hän jätti menneen ajan synnit rankaise
matta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoit
taa vanhurskautensa: hän on itse vanhurskas ja 
tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen.”  
Vanhurskauttaminen sisältää kuitenkin ehdon. 
1. Joh. 1:9 ”Jos me tunnustamme syntimme, niin 
Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikes
ta vääryydestä.”
 Vanhurskauttamiseen liittyy siis ehdotto-
masti syntien tunnustaminen. Miten tämä ta-
pahtuu? Ensimmäinen ehto on tietysti, että 
me tunnustamme syntimme yksityiskohtai-

sesti Jumalalle. Toiseksi meidän on tunnus-
tettava syntimme sille henkilölle, jota kohtaan 
olemme tehneet syntimme. Vielä on olemas-
sa tällaisia julkisia yhteiskuntaa kohtaan teh-
tyjä syntejä, jotka on tunnustettava julkisesti. 
Kun näin teemme, voimme olla Jumalan sanan 
perusteella varmoja siitä, että olemme saaneet 
syntimme anteeksi, vaikka vastapuoli ei siihen 
aina suostuisikaan. Tämä syntien tunnustami-
nen edellyttää tietysti synnin katumista, kor-
vaamista ja parannusta.  
 Kristittyjen keskuudessa puhutaan paljon 
uudestisyntymisestä pelastuksen ehtona. Mitä 
tarkoittaa uudestisyntyminen? Sitä samaa ky-
syi Nikodemus Jeesukselta. Joh. 3:3, 4 ”Jeesus 
vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei 
synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään 
Jumalan valtakuntaa.” Nikodemus kysyi: ”Mi
ten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voi
si mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toi
sen kerran?” Tätä samaa kysymystä kysyvät var-
masti kaikki uudestisyntymättömät ihmiset. 
Tähän kysymykseen on vaikea antaa yksise-
litteistä vastausta. Jokaiselle ihmiselle, joka on 
kokenut uudestisyntymisen, se on kokemus, 
jonka he tuntevat sisimmissään. Sitä voisi ku-
vata myös sanalla herääminen tai uskoontulo. 
Ihminen herää kuin unesta. Hän kokee elä-
mässään Jumalan olemassaolon ja haluaa antaa 
elämänsä hänelle. Uudestisyntyminen johtaa 
todelliseen kristilliseen elämään. Kaikki muu 
on silloin toisarvoista Jumalan rinnalla. Hän 
antautuu kokosydämisesti Jumalan Johdatuk-
seen ja palvelukseen.

Pyhitys
Pyhitys on jatkuvaa ja kasvavaa Jumalan yhte-
ydessä ja hänen tahtonsa mukaista vaeltamis-
ta. 1. Tess. 4:1–3, 7) ”Sitten vielä, veljet! Te olet
te oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ol
laksenne Jumalalle mieleen, ja niinhän te elätte
kin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme 
ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan.  
Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen 
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puolesta olemme teille antaneet.  Jumalan tahto 
on, että te pyhitytte. Jumala ei näet ole kutsunut 
meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää.”
 Pyhitys on siis kasvamista. Esim. vanhem-
mat kokevat järkyttävän surun, jos he toteavat, 
etteivät heidän lapsensa kasva ja kehity. Näin 
on myös hengellisesti. Uudestisyntyminen ei 
pääty siihen, vaan sen jälkeen alkaa hengellinen 
kasvaminen sekä uskossa että teoissa, jotka jat-
kuvat elämän loppuun asti. Jos näin ei tapahdu, 
uudestisyntymisellä ei ole mitään merkitystä. 
Ef. 4:13 ”Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen 
ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen 
ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täy
teyttä vastaavan kypsyyden.” Pyhitys on siis uu-
destisyntymisen seurausta ja siksi myös ilman 
pyhitystä ei kukaan ole kelvollinen Jumalalle. 
Hepr. 12:14 ”Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kans
sa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei ku
kaan ole näkevä Herraa.” Pyhityksen päämää-
ränä on Kristuksen kaltaisuus. Room. 8:29 ”Ne, 
jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös 
edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi.” 
Emme tietenkään koskaan tule täysin Kristuk-
sen kaltaiseksi, vaan se on ymmärrettävä siten, 
että Kristus haluaa palauttaa meidät luonteel-
tamme jo tässä elämässä ja lopullisesti taivaassa 
siihen alkuperäiseen tilaan, jota Adam ja Eeva 
edustivat Jumalan kuvina.

Pelastuksen eri vaiheet
Pelastukseen sisältyy kolme eri vaihetta. En-
simmäinen vaihe tapahtui ristillä. Silloin Jee-
sus antoi mahdollisuuden pelastukseen omalla 
kuolemallaan kaikille ihmisille. Eli Jeesuksen 
risti on pelastuksen pääkohta. 2. Tim. 1:9 ”Hän 
on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsul
laan, ei meidän tekojemme perusteella vaan oman 
päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo 
ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille 
Kristuksen Jeesuksen.”  Toinen vaihe tapahtuu 
jokaisen yksilön kohdalla silloin, kun hän an-
taa elämänsä Vapahtajalle ja kokee uudestisyn-
tymisen ja pyhityksen. Room. 5:10 ”Jos kerran 

Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan 
kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon 
varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava 
meidät nyt, kun sovinto on tehty.” Kolmas ja pe-
lastuksen lopullisesti päättävä tapahtuma ta-
pahtuu Kristuksen takaisintulossa, jolloin Hän 
antaa lahjana omilleen ikuisen kirkkautensa 
ruumiin kaltaisen olemuksen. Hepr. 9:28 ”Sa
moin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi 
pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, 
mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen 
ne, jotka häntä odottavat.” 
 Miljoonat ihmiset uskovat pelastukseen 
erilaisten jumalien, uskontojen ja ideologien 
kautta. Raamattu kuitenkin antaa ylivoimai-
sesti varmimman takuun pelastuksesta sanan-
sa, profetioittensa ja uskonkokemuksien kaut-
ta, joihin tässä ei voida sen enempää paneutua. 
Seuraavaksi vain pari jaetta Raamatun itsen-
sä vakuuttamana. Ap. t. 4:12 ”Ei kukaan muu 
voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka 
meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko 
taivaankannen alla.” Ja Jeesuksen omat sanat 
Joh.14:6 ”Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin mi
nun kauttani.” 
 Rakkaus johtaa rakkauden tekoihin, jotka 
tulevat sydämen pohjasta. Kristillisen rakkau-
den perustana on jumalallinen rakkaus, jota ei 
voi löytää mistään muualta. Tosin inhimillinen 
rakkaus johtaa suuriinkin tekoihin, mutta Ju-
malan rakkaudelle se ei vedä vertaa, joka on is-
tutettu sydämiimme Jeesuksen hengen kautta. 
Kun me pysymme Jeesuksen yhteydessä, niin 
hänen rakkautensa tuottaa hedelmää myös 
meissä. Joh. 15:5 ”Minä olen viinipuu, te olette 
oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, 
tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa 
aikaan mitään.” Kristillinen historia todistaa 
monista rakkauden hedelmistä, joissa ihmiset 
ovat seuranneet Jeesuksen jalanjälkiä jopa kuo-
lemaan asti.
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Luopumisen seuraukset
Monet ihmiset kulkevat omaa tietään ottamat-
ta selvää Jumalan tahdosta uskoen itse tietä-
vänsä paremmin tekonsa ja elämänsä päämää-
rän. Jes. 53:6 ”Me harhailimme eksyneinä kuin 
lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen.” 
Tämä on tuttua jokaiselle uudestisyntymisen 
kokeneelle ihmiselle ennen uskoontuloa. Tämä 
synti johti Jeesuksen juuri ristin kuolemaan. 
Siksi jokainen uudestisyntynyt ihminen haluaa 
nöyränä palvella Vapahtajaansa. Jeesus joutui 
tästä omalla tiellään kulkemisesta sanomaan 
hyvin vakavat sanat. Matt. 5:30 ”Ja jos oikea kä
tesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. 
Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden 
jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvet
tiin.” Ymmärrän, ettei meidän tarvitse hakkaa 
kättämme pois satunnaisen synnin takia, kos-
ka voimme turvautua Jeesuksen anteeksi an-
toon ja armoon. Tämä teksti osoittaa kuitenkin 
omalla tiellään kulkemisen vakavuuden.
 Voinko menettää pelastuksen sen jälkeen, 
kun olen sen jo vastaanottanut? Jokainen puu-
tarhuri karsii omenapuitansa saadakseen pa-
remman sadon. Hän hakkaa pois käyttökel-
vottomat oksat. Näin toimii myös Jumala, jon-
ka omaisuutta me olemme. Hänellä on oikeus 
tehdä luomansa ihmisen kanssa tahtonsa mu-
kaan saadakseen sen tuottamaan taivaaseen 
johtavaa hedelmää. Joh. 15:1, 2 ”Minä olen tosi 
viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa 
minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedel
mää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan 
hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottai
si hedelmää entistä enemmän.” Eli jos en anna 
Herran vuodattaa päälleni Pyhän Hengen voi-
maa ja kanna siten hedelmää, menetän pelas-
tuksen.

Pelastus ja elämän kirja
Raamattu puhuu monissa kohdin elämän kir-
jasta, joihin pelastettujen nimet on kirjoitettu 
jo täällä maan päällä heidän elämänsä aikana. 

ilmestyskirja kertoo, että taivaaseen päästetään 
ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu elä-
män kirjaan. Ilm. 21:27 ”Mitään epäpuhdasta ei 
sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen 
palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on 
kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan.”. Ymmärre-
tään, että nimi kirjoitetaan elämän kirjaan sil-
loin, kun ihminen tulee uskoon ja vastaanot-
taa Jeesuksen elämän Herraksi. Nimi voidaan 
pyyhkiä myös pois elämän kirjasta. Ilm. 3:5 
”Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä 
minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan 
tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enke
liensä edessä.” Raamattu opettaa, että kristitty, 
joka kääntyy pois Jumalasta, menettää oikeu-
den iankaikkiseen elämään, vaikka hän onkin 
aikaisemmin sen vastaanottanut. Tästä meil-
lä on esimerkkinä Daavidin rukous ahdistajis-
taan. Ps. 69:29 ”Pyyhittäköön heidät pois elämän 
kirjasta, älköön heidän nimeään merkittäkö van
hurskaiden joukkoon.”
 Miten voi olla varma siitä, että nimeni säi-
lyy elämän kirjassa? Meidän on vain luotetta-
va Jumalan sanaan tässä asiassa. Fil. 1:6 ”Minä 
luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloitta
nut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen 
Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” Juma-
la ei voi valehdella. Meidän on vain riiputta-
va Herrassa kiinni, niin kuin Raamattu monis-
sa kohdin sanoo. Meidän on annettava vastuu 
Jeesukselle, sillä hänellä on voima pitää nimi 
elämän kirjassa. On kysymys vain meidän tah-
dostamme, haluammeko vastaanottaa hänen 
lahjansa. Näinhän se on maallisissa asioissakin. 
Me voimme saada lahjan itsellemme vain, jos 
me suostumme vastaanottamaan sen. Muutoin 
me emme pääse siitä osalliseksi. 
 Tästä herää kysymys, että säilyykö meidän 
tahtomme elämän loppuun asti, jotta nimi py-
syisi elämän kirjassa. Tähänkin Paavali vakuut-
taa, että Jumala on luvannut pitää sen yllä. Fil. 
2:13 ”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte 
tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tar
koituksensa.”  Tähän tahtomisen ylläpitämiseen 
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löytyy kuitenkin poikkeus ja se on ainoastaan 
synti Pyhää Henkeä vastaan, jota Jeesuksen sa-
nojen mukaan ei voi saada anteeksi. Ymmärre-
tään, että synti Pyhää Henkeä vastaan tapah-
tuu siten, että ihminen toistuvista torjuu Py-
hän Hengen kutsun, jolloin Jumalankin kärsi-
vällisyys loppuu. Ihminen on silloin tehnyt lo-
pullisen päätöksensä luopua Herrasta. 
Jumalan pelastussuunnitelma
 Jumalan pelastussuunnitelma tulee ole-
maan koko maailmankaikkeuden ylistyksen 
ja kunnioituksen kohde. Sitä tutkitaan ja ih-
metellään kautta ikuisuuksien, kuinka koko 
maail mankaikkeuden kuningas Jeesus Kristus, 
jota enkelit, kerubit ja serafit ylistävät ja kun-
nioittavat, alensi itsensä syntisen ihmisen kal-
taiseksi ja omalla kärsimyksellään ja kuolemal-
laan lunasti ihmiskunnan. Se on käsittämä-

tön teko koko maailmankaikkeudessa ja siksi 
koko taivas puhkeaa valtavaan ylistyslauluun. 
Ilm. 5:11–14 ”Valtaistuimen, olentojen ja van
hinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja 
kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 
kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja 
tuhat kertaa tuhat, ja he lausuivat kovalla äänel
lä:  Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen 
saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, 
kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja minä kuu
lin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, 
maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lau
suivat:  Hänen, joka istuu valtaistuimella, hä
nen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja 
mahti aina ja ikuisesti. Ne neljä olentoa sanoivat: 
”Aamen”, ja vanhimmat heittäytyivät kasvoilleen 
ja osoittivat kunnioitustaan.” 

Rukoilemme
Kiitämme sinua rakas Vapahtajamme meidän Pelastajamme. Ilman sinua ja sovitustyötäsi ei 
kukaan meistä voisi pelastua. Nyt voimme tunnustaa ja pyytää kaikki syntimme anteeksi. Kii-
tos, että veresi puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja syyllisyydestä. Saamme kokea armosi. 
Pyydämme sinut Jeesus sydämemme ja elämämme Herraksi. Kun olemme kokeneet armo-
si, voimme olla armollisia toisillemme, antaa anteeksi meitä loukanneille. Kiitos, että olemme 
nyt Jumalan lapsia ja uusi elämä, ihana suhde Jeesuksen kanssa on alkanut. Jeesuksen nimes-
sä. Aamen. 
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39. Raamatun terveysohjeet

Jumala on antanut sanassaan omalle kan-
salleen terveysohjeita, joista vasta nyky-
ajan tiede on päässyt samaan tulokseen. 

Näiden terveysohjeiden tarkoituksena on an-
taa ihmisille hyvä ja terve elämä, niin että he 
eläisivät pitkän elämän vapaana erilaisista sai-
rauksista. Valitettavasti vielä nykyään laimin-
lyödään näitä terveysohjeita ja ihmiset sairas-
tuvat ja kuolevat ennen aikojaan. Tosin nyky-
yhteiskunnassa on muitakin teknillisen kehi-
tyksen tuomia sairauksien syitä, joita tavallisel-
la ihmisellä ei ole mahdollisuuksia välttää. Hän 
voi kuitenkin parantaa ratkaisevasti omaa ter-
veyttään noudattamalla Jumalan antamia oh-
jeita.   
 Kun insinööri suunnittelee jonkin koneen, 
hän antaa käyttöohjeissa tarkat tiedot konees-
sa käytettävästä öljystä ja polttoaineesta. Täl-
lä hän takaa koneen moitteettoman toimin-
nan ja pitkän kestoiän. Huolellinen koneen 
omistaja seuraa sitten tarkalleen näitä ohjeita 
saadakseen kaiken hyödyn koneesta. Näin on 
myös Jumala toiminut. Hän suunnitteli ja loi 
ihmisen Jumalan kuvaksi, joka sitten valitet-
tavasti turmeltui syntiinlankeemuksen kautta. 
Hän halusi kuitenkin säästää tätä turmeltunut-
ta ihmistä erilaisilta sairauksilta ja antoi hänel-
le käyttöohjeet terveeseen elämään. Eli Juma-
la, joka on suunnitellut ihmisen, tietää parhai-
ten hänen henkisen ja fysiologisen olemuksen 
ja näin pystyy antamaa parhaimmat ohjeet sen 
toiminnan varmistamiseksi.
 Tärkein näistä käyttöohjeista on ravinto, 
jota syömme, eli juuri tämä öljy ja polttoaine. 
Ensimmäinen ruokavalio, joka ihmiselle an-
nettiin luomisen jälkeen, oli kasvisravinto, joka 
kasvaa maan yläpuolella eli hedelmät, pähki-

nät, vilja jne. 1. Moos. 1:29 ”Jumala sanoi vielä: 
”Minä annan teille kaikki siementä tekevät kas
vit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on 
siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ra
vintonanne.” Tämä on ihmisen paras ruokava-
lio. Tähän varmasti yhtyy nykyaikainen ravitse-
mustiedekin.
 Syntiinlankeemuksen jälkeen olosuhteet 
maan päällä muuttivat. Maa tuli kirotuksi ja 
Jumala täydensi ihmisen ruokavaliota. 1. Moos. 
3:18 ”Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja oh
daketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ra
vintosi.” Ymmärretään, että tämän jälkeen an-
nettiin toiseksi paras ruokavalio ja se oli kai-
kenlaiset vihannekset.
 Vedenpaisumuksen jälkeen olosuhteet 
 maan päällä muuttuivat täysin. Maapallo oli 
sitä ennen ollut tasalämpöinen ilmakehän ylä-
puolella olleen vesikerroksen takia, joka veden-
paisumuksessa tuli alas. Koko maapallo kyl-
meni navoiltaan ja ilmasto muuttui ratkaise-
vasti. Maan pinta muuttui vedenpaisumuksen 
seurauksena täysin. Ravinnon saanti vaikeutui, 
jonka johdosta Jumala salli ihmisille ravinnoksi 
myös puhtaan liharuuan. 1. Moos. 9:3 ”Teidän 
ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät 
ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, 
niin kuin annoin teille vihreät kasvit. Mutta li
haa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, 
te ette saa syödä.” Nooa oli saanut Jumalalta käs-
kyn ottaa arkkiin puhtaita eläimiä seitsemän 
paria ja epäpuhtaita eläimiä yhden parin, jois-
ta puhtaat eläimet olivat syötäviä ja epäpuhtaat 
eläimet kiellettyjä. 1. Moos. 7:2 ”Ota kaikkia 
uhrikelpoisia karjaeläimiä seitsemän paria, urok
sia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karja
eläimiä ota kaksi, uros ja naaras.”      
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 Erämaavaelluksen aikana Jumala sitten an-
toi tarkat ohjeet puhtaista ja epäpuhtaista eläi-
mistä (3. Moos.11; 5. Moos.14). Tässä luette-
lossa on yksityiskohtaisesti eritelty eri eläinla-
jit, jotka ovat syötäviä. Pääsääntö syötäville ni-
säkkäille ja kaloille on annettu seuraavissa ja-
keissa. 3. Moos: 11:1–3,9 ”Herra sanoi Moosek
selle ja Aaronille: ”Sanokaa israelilaisille: Maa
eläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia, joilla 
on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruo
kansa.”   ”Saatte syödä kaikkia merien, järvien 
ja jokien eläimiä, joilla on evät ja suomut.” Li-
säksi sallittuja ovat kanalinnut ja määrätyt hei-
näsirkkalajit. Sitä vastoin ehdottomasti kiel-
lettyä on syödä sianlihaa. Moos. 11:7 ”Saastai
nen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sor
kat mutta joka ei märehdi.”  Ymmärretään, että 
tämä kielto syödä saastaisia maa- ja merieläi-
miä, johtuu mahdollisesti niiden ruuansula-
tuksesta ja ruokavaliosta. Joka tapauksessa Ju-
mala tietää todellisen syyn siihen, miksi niiden 
liha on epäterveellistä.
 Tämä kielto syödä saastaisia eläimiä ei kos-
kenut ainoastaan juutalaisia, niin kuin usein 
väitetään, koska kielto on voimassa myös Jee-
suksen takaisin tullessa. Jes. 66:15–17 ”Kat
so, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa 
ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu 
tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin 
Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miek
kansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lä
vistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmis
tautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa 
ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, 
sian lihaa, rottia – minä tunnen heidän tekonsa 
ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sa
noo Herra.” Sianliha on nykyisin yleisesti käy-
tetty liharuoka. Sitä on sekoitettu kaikenlisäk-
si moniin ruokalajeihin ja varsinkin makkaroi-
hin. Uskon, että juuri sianlihan syönti on yksi 
tärkein tekijä sydän- ja verisuonitauteihin sekä 
syöpään, joihin kuolee nykyaikana moni ihmi-
nen ennen aikojaan. Siat ovat jätteiden syö-
jiä niin kuin ravut, mateet ja monet muut raa-

donsyöjät, joihin ne on tarkoitettukin eikä ih-
misravinnoksi. Ehdottomasti oli myös kiellet-
ty rasvan ja veren syönti. 3. Moos. 3:17 ”Mis
sä asuttekin, teidän on sukupolvesta toiseen aina 
noudatettava tätä määräystä: älkää syökö rasvaa 
älkääkä verta”. Rasvan epäterveellisyyden me 
varmasti tiedämmekin, mutta veren syömisen 
kielto saattaa johtua myös siitä, että veri kuljet-
taa mukanaan myös paljon epäpuhtauksia. Li-
säksi verellä on symbolisoiva merkitys elämän 
voimana ja siksi kiellettyä.   
 Usein vedotaan joihinkin Uuden testamen-
tin teksteihin kaikkien ruokien olevan syötäviä. 
Tämä on totta, mutta ruoka on nimenomaan 
puhtaitten eläinten liha eikä saastaisten eläin-
ten liha. Esim. juutalaisessa lihakaupassa ei ol-
lut myytävänä saastaista lihaa ja siksi Paavali 
kehotti syömään kaikkea, mitä lihakaupassa 
myydään (1. Kor. 10:25). Oli kysymys epäju-
malille uhratusta lihasta, jolla ei ole mitään vai-
kutusta lihan laatuun. Toinen teksti, johon ve-
dotaan, oli Pietarille Joppessa tavatessaan Kor-
neliuksen näytetty näky, jossa häntä kehotet-
tiin syömään epäpuhdasta lihaa (Ap. t. 10:14). 
Tässä oli kysymyksessä vertauskuvallinen näky 
siitä, että pakanatkin ovat osallisia Kristuksesta 
ja pelastuksesta, eikä missään tapauksessa epä-
puhtaan lihan syömäkelpoisuudesta. Epäpuh-
taan lihan syömisen kielto on yhä edelleen voi-
massa terveyskysymyksenä. Se ei ole mikään 
Vanhan testamentin uhrijärjestelmään liitty-
vä uskonkappale, joka olisi poistettu Jeesuksen 
kuoleman jälkeen. Onhan selvää, että laadul-
taan epäpudas liha on yhä edelleen laadultaan 
epäpuhdasta ja näin syömäkelvotonta.
 Jumala on antanut profeetallisen ilmoi-
tuksen mukaan tietoa, että viimeisinä aikoina 
kaikki liha tulee syömäkelvottomaksi erilaisten 
eläimissä olevien sairauksien ja muiden syiden 
takia ja olisi mahdollisuuksien mukaan siirryt-
tävä kasvisruokiin. Tosin niissäkin on jo paljon 
myrkkyjä johtuen saastumisesta, mutta kuiten-
kin paljon vähemmän kuin eläimissä ravinto-
ketjun päänä. Tietysti sairaudet johtuvat myös 
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monista muista syistä, mutta ravinto on pää-
asiallisin syy. Jos ei pysty lihaa jättämään, oli-
si ainakin Jumalan tahdon mukaista jättää eh-
dottomasti pois epäpuhdas liha.   
 Kasvisravintoa suositellaan profeetallisen 
sanan ja ravitsemustiedon kautta lopun aikana 
mm. seuraavista syistä:

• Nisäkkäissä, kaloissa ja linnuissa on nykyi-
sin paljon sairauksia niiden epäpuhtoisuuksien 
takia. 
• Eläimille syötetään sopimatonta ruokaa, 
kuten esim. lehmille on syötetty luujauhoa 
maidon tuottamiseksi. 
• Eläimet lihotetaan keinotekoisesti myyn-
tiä varten, jollin lihassa on ylimääräistä siihen 
kuulumatonta ainetta.
• Eläimet kasvatetaan ahtaissa häkeissä, jol-
loin niihin kerääntyy erilaisia haitallisia ainei-
ta. 
• Eläimille syötetään antibiootteja, jotka tur-
melevat lihan ominaisuudet. 
• Eläimet kuljetetaan ja teurastetaan väärin, 
jolloin niihin kerääntyy virtsa-aineita. 
• Eläimet ovat saastuneita erilaisista teolli-
suusmyrkyistä. 
• Eläinten sisäelimiin kertyvät eniten erilai-
set myrkyt. 
• Eläimissä ravintoketjun päänä on enem-
män saasteita kuin kasviksissa 

Raamattu varoittaa myös väkijuomien käytös-
tä Sananl. 20:1 ja 23:31–35. Sananl. 23: 31–32 
”Älä katsele viinin hehkuvaa punaa, älä katso sen 
välkettä maljassa. Helposti se valahtaa kurkus
ta alas, mutta perästäpäin se puree kuin käärme, 
iskee myrkkyhampaillaan kuin kyy.” Tosin Raa-
matussa puhutaan myös paljon viinin luvalli-
sesta käytöstä. Jos näin on, niin silloin Raamat-
tu on ristiriidassa. Näin ei voi olla. Sanalla vii-
ni on alkukielessä kahdenlainen merkitys. Se 
voi tarkoittaa joko käymätöntä alkoholista va-
paata viiniä tai sitten käynyttä alkoholipitoista 
viiniä. On vaikeata asiantuntemattomana erot-

taa, kummasta viinistä on aina kysymys. Sik-
si on luotettava Raamatun ristiriidattomuu-
teen eli ymmärrettävä, että alkoholipitoisen 
viinin käyttö on tuomittua. Jos kristitty käyt-
tää alkoholia, sillä voi olla vakavat seuraukset 
lähimmäiselle, joka hänen esimerkkinsä mu-
kaan saattaa alkoholisoitua. Tupakkaa ei käy-
tetty Raamatun aikoihin ja siksi siitä ei löydy 
mitään mainintaa Raamatussa. Jokainen nyky-
ajan ihminen tietää sen vaarallisuuden keuh-
kosyövän aiheuttajana. Samoin kahvi ja muut 
nautintoaineet ovat riippuvuuden ja sairauksi-
en myötävaikuttajia. 
 Jotkut ihmiset elävät kuitenkin pitkään ja 
terveinä välittämättä näistä Raamatun terveys-
ohjeista, koska he ovat fysiologiltaan vahvo-
ja, mutta näin ei ole kaikkien kanssa. Siksi on 
turvallista oman etunsa vuoksi noudattaa Raa-
matun ohjeita. Ja ehdottomasti siksi, että ha-
luamme tuottaa kunnia Jumalalle kaikissa asi-
oissa. Olemme Jumalan luomia ja haluamme 
tuottaa Jumalalle kunniaa myös syömisessä ja 
juomisessa. 1. Kor. 10:31 ”Syöttepä siis tai juot
te tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Juma
lan kunniaksi” Jumala on luonut meidät Juma-
lan kuviksi, ja siksi meidän on ehdottomasti 
huolehdittava omasta ruumiistamme parhaan 
kykymme mukaan. 1. Kor. 6:19 ”Ettekö tiedä, 
että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppe
li? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan 
teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on 
ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis 
ruumiillanne Jumalalle kunniaa.” 
 Raamatussa on myös paljon puhtauteen, 
siisteyteen, liikuntaan, auringonvaloon, veden-
käyttöön, mielenterveyteen, työntekoon ja mo-
niin muihin asioihin liittyviä terveysohjeita, 
jotka ovat vasta nykyaikana valjenneet ihmisil-
le teknillisen kehitys- ja tutkimustyön tulokse-
na, joten en puutu niihin tässä sen enempää.
 Haluan vielä lopuksi tuoda yhden ja kaik-
kein tärkeimmän asian esille ja se on luottamus 
Jumalaan. Omasta kokemuksestani voin sanoa, 
että usko ja luottamus Jumalaan ovat antaneet 
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minulle rauhan ja tarkoituksen tässä elämäs-
sä. Elämä ei enää tunnu tyhjänpäiväiseltä ja 
merkityksettömältä. Se antaa näin eläkeiässä-
kin päämäärän, joka johtaa elämän ymmärtä-
miseen Jumalan lahjana. Kun on tarkoitus ja 
toimintaa Jumalan kunniaksi, niin elinvoima ja 

mielekkyys säilyvät ja näin sairaudetkin kaik-
kien tietojen mukaan pitäisi pysyä paremmin 
poissa. Uskon myös, että Jumala pitää hänelle 
antautuneen ihmisen elämää yllä omaksi kun-
niakseen.

Rukoilemme
Kiitos Herra, että olet antanut omillesi sanassasi terveysohjeita, jotta voisimme elää tässä syn-
nin maailmassa terveinä sekä ruumiillisesti että ennen kaikkea hengellisesti. Auta meitä myös 
ymmärtämään ja toteuttamaan niitä jokapäiväisessä elämässämme. Kiitos, että sanasi mukaan 
voimme lopun aikana jättää pois liharuuan ja näin olla osallistumatta eläinten tappamiseen. 
Kiitos, että siellä uudessa maassa syödään vain kasviksia ja että siellä on elämänpuu, jonka leh-
det ovat meille terveydeksi ja hedelmät iankaikkiseksi elämäksi. Kiitos tästä sinun antamasta 
ihanasta ruokavaliosta. Herra siunatkoon meitä terveellisellä ruokavaliolla. Kiitos ja kunnia si-
nulle hyvästä ruuasta ja terveysohjeista. Aamen
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40. Uskon kautta 
vanhurskauttaminen 

Uskon kautta vanhurskauttaminen on 
kristinuskon peruspylväs, jota viholli-
nen yrittää hävittää siirtämällä sitä pel-

kästään joko uskon tai tekojen suuntaan. Kris-
tus, apostolit ja alkuseurakunta opetti sitä oi-
kealla tavalla koko täyteydessään. Paavin kir-
kon toimesta vähitellen painopiste siirtyi kir-
kon määräämiin tekoihin perustuvaksi kuten 
esim. Pilatuksen portaiden nousemiseen, anei-
hin jne. Uskonpuhdistajamme Martti Lut-
her löysi Raamatusta uudelleen uskon kaut-
ta vanhurskauttamisen. Tämä suuri Lutherin 
löytämä totuus ”vanhurskas on elävä uskos-
ta” on kuitenkin jälleen hämärtynyt ihmisten 
mielestä. Sen painopiste on siirtynyt nyt toi-
seen suuntaan eli riittää, kun vain uskot.  Siksi 
uskon kautta vanhurskauttamisen oikein ym-
märtämiseen on kiinnitettävä erityistä huo-
miota, koska se on pelastuksen ainoa perusta.  
 Ellen White kirjoittaa aikalaisilleen uskon 
kautta vanhurskauttamisesta näin: ”Ei ole yhtä 
sadasta, joka ymmärtäisi omalle kohdalleen 
Raamatun totuuden tästä aiheesta, joka on niin 
välttämätön nykyisen ja iäisen onnemme kan-
nalta” (Review Herald, 3.9.1889).
 En väitä olevani yksi noista sadasta, mut-
ta pidän tätä asiaa niin tärkeänä edellä olevan 
lausunnon johdosta pelastuksemme kannalta, 
että olen yrittänyt perehtyä siihen ja omaksua 
se omalla kohdallani. Saattaa olla, että en ole 
ymmärtänyt sitä riittävän hyvin ja siksi olkoon 
tämä saarnani pohjana keskustelulle ja poh-
dinnalle sen merkityksestä ja omaksumisesta. 
Olen tutkinut uskon kautta vanhurskauttamis-
ta profetian hengen kirjoituksien perusteella ja 
niihin perustuu tämä saarnanikin. 

 Uskon kautta vanhurskauttaminen on koko 
Jumalan pelastussuunnitelman ydin asia. Se on 
ollut voimassa ja nähtävissä koko ihmiskunnan 
historian ajan aina syntiinlankeemuksesta asti 
ja tulee olemaan ainoana tienä Jeesuksen tule-
mukseen asti. 
 Johannes Kastaja, joka on esikuvamme ad-
venttiliikkeen toiminnasta Jumalan päättävänä 
työnä, saarnasi voimakkaasti ja rohkeasti uskon 
kautta vanhurskauttamista kehottamalla ihmi-
siä parannukseen ja vastaanottamaan Jeesus 
syntiensä sovittajana. Hän kiinnitti katseensa 
Kristukseen. Joh. 1:29 ”Katsokaa: Jumalan Ka
ritsa, joka ottaa pois maailman synnin!”
 Jumala on täydellisesti vanhurskas. Siksi ai-
noastaan hän voi vanhurskauttaa syntisen ja 
saastaisen ihmisen. Room. 8:32,33 ”Kun hän ei 
säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet 
kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka 
hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaik
kea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valit
tuja? Jumala  mutta hän julistaa vanhurskaak
si!” Jumala toivoo valtakuntaansa vanhurskaita 
ihmisiä. Tämä on mahdollista ainoastaan Jee-
suksen täytetyn työn perusteella. Sen edelly-
tyksenä on kuitenkin synnintunto, parannus 
ja usko Kristuksen anteeksiannosta. Se tapah-
tuu evankeliumin ja lain kautta. Ihminen alkaa 
elää Jumalan mielenmukaista elämää, alkaa py-
hityselämä, joka johtaa pelastukseen. 
 Raamattu sanoo pyhityksen tärkeydes-
tä pelastuksen ehdottomuutena. Hepr. 12:14 
”Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää 
pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näke
vä Herraa.” ja pyhityksen merkityksestä Joh. 
17:17 ”Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi 
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on totuus.” Pyhitys perustuu siis Raamatun to-
tuuteen ja samalla uskon kautta vanhurskaut-
tamiseen. On siis ehdottoman tärkeätä tietää 
ja omaksua totuus erilaisten oppien ja tradi-
tioiden joukosta. Jeesus toi tämän esiin sanoes-
saan. Matt. 15:3,6,13 ”Mutta hän vastasi ja sa
noi heille: ”Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn 
perinnäissääntönne tähden? – – Ja niin te olet
te tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissään
tönne tähden. – – Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Jo
kainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei 
ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” On 
siis tehtävä kaikkensa päästäkseen eroon vää-
ristä opeista. Tämä ei ole helppoa. Jokainen 
kasvimaalla työskennellyt tietää, että jos maa-
han jää juuria, sieltä aina versoo uusia rikka-
ruohoja.    
 Profetian henki määrittelee uskon kaut-
ta vanhurskauttamisen seuraavasti: ”Se on Ju-
malan työ saattamalla ihmisen kunnian to-
muun ja tekemällä ihmisen puolesta sen, mitä 
hän omassa voimassansa ei kykene itsensä hy-
väksi tekemään. Nähtyään oman mitättömyy-
tensä ovat ihmiset valmistuneet puettavik-
si Kristuksen vanhurskaudella” (Review He-
rald 16.9.1902). Ja edelleen. ”Vanhurskaus, 
jonka kautta me olemme vanhurskautetut, on 
se, mikä on luettu hyväksemme. Vanhurskaus, 
jonka kautta olemme pyhitetyt, on se, mikä on 
meihin istutettu. Ensimmäinen oikeuttaa mei-
dät pääsemään taivaaseen; toinen tekee meidät 
taivaskelpoiseksi” (Review Herald 1.6.1885).
 Eli Jeesuksen vanhurskaus on ainoa edelly-
tys pelastukseen. Mitään muuta mahdollisuut-
ta ei ole. Se on annettu meille Jeesuksen täy-
tetyn työn johdosta. Se ei kuitenkaan tee mei-
tä vielä taivaskelpoiseksi, vaan taivaskelpoisuus 
on hankittava täällä uskon ja pyhityksen eli 
kuuliaisuuden kautta ja tämän saa aikaan Ju-
malan voima, kun vain otamme Jeesuksen lah-
jan vastaan ja hyväksymme hänet Vapahtaja-
namme. Taivaskelpoisuus ei vie meitä taivaa-
seen vaan ainoastaan Jeesuksen antama van-
hurskaus. Pääsihän ryöväri ristilläkin taivaa-

seen ilman taivaskelpoisuutta, mutta varmas-
ti, jos hän olisi saanut elää kauemmin, hänes-
tä olisi tullut jo maan päällä taivaskelpoinen. 
Ellen White kirjoittaa jossakin kohdassa, että 
kun me uskon kautta noudatamme Jumalan 
käskyjä, me saavutamme saman synnittömän 
tilan, jossa Adam ja Eeva olivat ennen syntiin-
lankeemusta. Eli kuuliaisuudesta Jumalan käs-
kyille ei ole mitään hyötyä pelastuksen kannal-
ta, ellei se tapahdu uskon kautta. Usko on siis 
kaiken perusta.
 Taas jos me saamme elää ja pyhittäytyä 
taivaskelpoiseksi, mutta jätämme sen kesken, 
emme pääse taivaaseen. Hepr. 10:26 ”Jos me 
näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jäl
keen, kun olemme oppineet tuntemaan totuu
den, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovituk
seksi.” Eli loppujen lopuksi todellinen uskon 
kautta vanhurskauttaminen on yksinkertainen 
asia, kun sen vain ymmärtää oikein. Se saavu-
tetaan uskon kautta Jeesukseen ja se ilmenee 
meissä syntien tunnistamisena ja kuuliaisuute-
na Jumalan käskyille elämämme loppuun asti. 
Jumalan laki muuttuu silloin ihanaksi ja rak-
kaaksi. Sen saa aikaan Kristuksen voima. Us-
kon kautta vanhurskauttaminen ja Jumalan 
laki kuuluvat siis erottomasti yhteen. Näin sa-
noo Raamattu. Jaak. 2:26 ”Niin kuin ruumis il
man henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut 
ilman tekoja.”
 Jumala on antanut kansalleen Laodikean 
sanoman, jotta me näkisimme oman mitättö-
myytemme Jumalan silmissä ja turvautuisim-
me kaikesta sydämestämme Kristukseen. Jos 
sitä ei ymmärrä, niin helposti joutuu väärien 
teorioiden ja oppien vangiksi. Kristus ja hänen 
vanhurskautensa jää kokematta ja usko tulee 
kuolleeksi ja voimattomaksi. Luen tämän Lao-
dikean sanoman kokonaan, koska se on erit-
täin tärkeä uskon vanhurskauden ymmärtämi-
sessä ja omaksumisessa. Siinä Jumala ilmoittaa 
meille tietämättömyytemme uskon kautta van-
hurskauttamisesta ja antaa meille neuvoja sen 
omistamiseksi. 



231

Uskon kautta vanhurskauttaminen

 Ilm. 3:14–22 ”Laodikean seurakunnan en
kelille kirjoita: ”Näin sanoo Aamen, uskollinen 
ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan 
alku: ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä 
etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuu
ma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kyl
mä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. ”Sinä 
kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, 
etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todel
la olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alas
ton. Annan sinulle neuvon: osta minulta tules
sa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta 
valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeälli
nen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja 
voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, 
minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luo
vu penseydestäsi! Minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä 
tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, 
minä ja hän. ”Sen, joka voittaa, minä annan is
tua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minä
kin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kans
sa hänen valtaistuimelleen.  ”Jolla on korvat, se 
kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille.”
 Eli lyhyesti haaleus pois ja palavuus tilal-
le. Lisää uskoa ja silmävoidetta, jotta näkisim-
me Raamatun totuuden koko täyteydessään ja 
ennen kaikkea pukisimme valkeat vaatteet yl-
lemme eli turvautuisimme ainoastaan Jeesuk-
sen täytettyyn työhön meidän hyväksemme. 
Jeesus kurittaa eli hän tekee kaikkensa meidän 
pelastuksemme puolesta. Hän rakastaa mei-
tä äärettömällä rakkaudella. Hän haluaa jokai-
sen meistä omaan iankaikkiseen valtakuntaan-
sa. Jos sinä rakastat Jumalaa yli kaiken, niin tee 
kaikkesi päästäksesi hänen luokseen. Kuuntele 
ja tottele Pyhän Hengen ääntä ja kutsua. 
 Laodikean sanoma on uskon kautta van-
hurskauttamisen perusedellytys, jotka pitäisi 
käsitellä perusteellisesti. Siihen ei nyt ole mah-
dollisuutta. Sanon vain, että uskon kautta van-
hurskauttaminen edellyttää Laodikean sano-
man kokosydämistä vastaanottamista, koska 
adventtikansa on langennut siitä alkuperäisestä 

ihanteesta, joka sille on annettu profetian hen-
gen sanomassa. 
 Adventtikansalla on pian edessä sinetöimi-
sen aika, joka edellyttää täydellistä antautumis-
ta Jumalalle ja hänen vanhurskauttamisen vas-
taanottamista. Silloin valitaan ne 144 000 (Ilm. 
7:4), joilla on hätä hukkuvista sieluista ja jotka 
tulevat päättämään työn. On pyrittävä kaikin 
voimin tuohon joukkoon. Hesekielin 9. luku 
antaa hyvin vakavan varoituksen valmistautu-
misesta sinetöimiseen. Hes. 9:4 ”ja sanoi hänel
le: ”Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi 
laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden ot
saan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungis
sa tehtävien iljettävyyksien tähden”.  Kuulum-
meko me niihin, jotka huokaavat ja valittavat 
seurakunnassa tapahtuvia iljettävyyksiä, kuten 
vallanhalua, ylpeyttä, ahneutta, maailman rak-
kautta, petollisuutta, uskottomuutta, Jumalan 
sanan väheksymistä jne.  Olemmeko luopu-
neet myös seurakuntamme toiminnassa niistä 
periaatteista, jotka sillä oli alkuaikoina.  Aka-
nin tapaus Israelin kansan historiassa on meille 
varoittavana esimerkkinä siitä, että seurakun-
nassamme on Akaneita ja siksi laitoksemme 
ovat vaikeuksissa ja jäsenmäärämme vähentyy. 
Olemmeko todella huolissamme seurakunnan 
tilasta? Puutummeko niihin vai painammeko 
ne villaisella. Siinä on jokaisella mietittävää. 
Siksi tehkäämme parannusta omassa elämäs-
sämme Jumalan voimassa ja armossa sekä seu-
rakunnan että omaksi parhaaksemme.
 Itse olen kiinnittänyt erityisesti huomiota 
mm. sapatin viettoon: matkustellaan, valmis-
tellaan ruokia ja tehdään kaikkia omia asioi-
ta. Sapatti kokonaisuudessaan auringon las-
kusta auringon laskuun on nimenomaan tar-
koitettu pyhää käyttöä varten. Profeetta Jesa-
ja sanoo juuri meille, jotka elämme lopun ai-
kaa. Jes. 58:13, 14 ”Jos et polje tomuun sapattia 
etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, 
jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran py
hää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä 
niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa 
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etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. 
Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja 
olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. 
Näin on Herra puhunut. 
 Ei pidä myöskään väheksyä terveyssano-
maamme, vaan pyrittävä noudattamaan sitä 
kaikissa yksityiskohdissakin, sillä se kuuluu 
myös kolmen enkelin sanomaan kuin käsi ruu-
miiseen ja valmistaa Jumalan kansan Herran 
toiselle tulemukselle. 
 Kolmen enkelin sanoma on ennen kaikkea 
sanomaa uskon kautta vanhurskauttamisesta, 
koska se on sitä alkuperäistä Jumalan sanaa, 
puhdasta evankeliumia, jossa ei ole ajan tuo-
mia virheitä ja vääriä oppeja. Se avaa meidät 
näkemään ja ymmärtämään evankeliumin ilo-
sanoman kaikessa täyteydessään lopun aikana. 
Siinä on laki ja evankeliumi yhdessä, jolloin se 
johtaa meidät kokosydämisesti Kristuksen yh-
teyteen. Kolmen enkelin sanoma on ymmär-
rettävä siten, että Kristus ja Kristuksen van-
hurskaus on kaiken keskipisteenä. Silloin se 
ymmärretään oikein. Kolmen enkelin sano-
ma on otettava vastaan, ei ainoastaan teorias-
sa, vaan ennen kaikkea käytännössä ja kokosy-
dämisesti, jos haluamme päästä osalliseksi sii-
tä autuuslupauksesta, joka on luvattu sen vas-
taanottaneille. En osaa sanoin kuvata riittävän 
hyvin kolmen enkelin sanoman tärkeyttä. Itse 
olen äärettömän onnellinen siitä, että olen Ju-
malan armosta omaksunut tämän sanoman ja 
saan olla osallisena viemässä sitä lähimmäisil-
leni.
 Profetian henki sanoo kolmen enkelin sa-
nomasta: ”Vanhurskauttaminen uskon kautta 
on se sanoma, jonka Jumala määräsi julistetta-
vaksi maailmalle. Se on kolmannen enkelin sa-
noma, joka on tuleva julistetuksi voimakkaal-
la äänellä ja jota seuraa hänen henkensä vuo-
datus runsaassa määrässä.” Ja edelleen: ”Suurta 
viehätysvoiman keskustaa, Jeesusta Kristusta ei 
tule jättää pois kolmannen enkelin sanomasta. 
Monille, jotka ovat ryhtyneet nykyaikaa kos-
kevaan työhön, on Kristus saanut jäädä toiselle 

sijalle, oppien ja väitteiden vallattua ensimmäi-
sen paikan” (R and H, 20.3.1894).
 Lähellä oleva ahdistuksen aika tulee ole-
maan suuri koetinkivi niille, joilla ei ole Jee-
suksen vanhurskautta. Silloin paholainen tu-
lee syyttämään meitä kaikista synneistämme, 
emmekä voi millään puolustautua. Silloin on 
ainoa mahdollisuus vedota Jeesuksen vereen 
kaikkien syntien puolesta. Jeesuksen veri on 
sellaista myrkkyä paholaiselle, että hän vetäy-
tyy pois ja saamme rauhan sydämessämme.
 On mahdollista noudattaa Jumalan lakia ja 
olla tunnustettu ja arvostettu kristitty ja näin 
vaikuttaa taivaskelpoiselta ilman pelastukseen 
johtavaa kristillistä luonnetta. Toisaalta myös 
pelkkä Kristuksen muodollinen tunnustami-
nen on myös yhtä tyhjän kanssa.  Kukaan ih-
minen ei voi verhoutua pelkästään Kristuksen 
vanhurskauteen ja samalla eläen synnissä ja lai-
minlyödessään kuuliaisuuteen johtavan tiedon 
hankkimisen. Matt. 7:21–23 ”Ei jokainen, joka 
sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten 
valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaal
lisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä 
päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me 
profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pa
hoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voi
matekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vas
tauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luo
tani, vääryydentekijät!” 
 Profetian hengen kautta on kerrottu, että 
seurakunnassamme on liian paljon muodolli-
suutta ja siksi monet hukkuvat tiedon ja valon 
puutteesta. Jeesuksen rakkaus ja hengellisyys 
puuttuvat. Muodollisuus on erittäin pettävää 
ja turmiollista. Siihen luotetaan liikaa. Jeesus 
on oltava läsnä ja sydämissämme. Seurakun-
tamme kipein tarve on Jeesuksen tuloa odo-
tellessamme hankkia juuri uskon kautta van-
hurskauttamista ja sen hedelmää pyhitystä. Il-
man Jeesuksen läsnäoloa sydämissämme juma-
lanpalveluksemme on kuollutta ja muodollista. 
Tehkäämme kaikkemme kristillisen täydelli-
syyden hankkimisessa, joka luetaan meille us-
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kon perusteella. Silloin meissä nähdään pelas-
tuksen merkki, joka on ”Herra, meidän van-
hurskautemme”. 
 Vertaus kuninkaan pojan häistä kuvaa Kris-
tuksen vanhurskauden vastaanottamista. Yh-
dellä häävieraalla ei ollut hääpukua. Hän ei 
kunnioittanut juhlan isäntää. Hän ei ollut val-
mistautunut häätilaisuutta varten ja näin ylen-
katsoi Kuninkaan toivomuksen. Hänet heitet-
tiin ulos hääsalista. Juhlavierailla tässä vertauk-
sessa kuvataan niitä, jotka tunnustavat palvele-
vansa Jumalaa ja joiden nimet ovat elämän kir-
jassa. Tällä ulosheitetyllä häävieraalla oli kyllä 
nimi elämän kirjassa, mutta hän ei kuitenkaan 
ollut tosiuskovainen. Hän ei ollut valmistautu-
nut hääjuhlaan Jumalan ehdoilla. Hän ei ollut 
pyhittänyt elämäänsä totuudella. Hän ei ollut 
vastaanottanut uskon kautta Kristuksen van-
hurskauden vaatteita.     
 Myös vertaus kymmenestä morsiusneidosta 
kuvaa uskon kautta vanhurskauttamista. Heil-
lä kaikilla oli lamput eli Jumalan sana. Viidel-
lä viisaalla morsiusneidolla Jumalan sanan li-
säksi riittävästi öljyä eli Pyhän Hengen antama 
Kristuksen vanhurskautta ja he pääsivät häi-
hin. Viideltä tyhmältä taas puuttui Kristuksen 
vanhurskaus. Heillä oli kyllä lamput eli Raa-
matun totuus, mutta heillä ei ollut Kristuksen 
armoa, totuuden rakkautta ja Kristuksen luon-
teen kaltaisuutta. He olivat muodollisia ja oli-
vat laiminlyöneet kristillisen elämän rakkau-
den. He eivät olleet valmistautuneet riittävän 
hyvin. He eivät olleet pyhittäneet elämäänsä 
totuudella. 
 Seurakuntamme tarvitsee nyt, jos koskaan 
herätystä, uudistusta, uskonpuhdistusta ja en-
nen kaikkea Pyhän Hengen läsnäoloa, tun-
temusta ja ohjausta, koska sinetöimisen aika 
on lähellä. Nyt on rukoiltava Pyhän Hengen 
kastetta uskossa ja totuudessa. On turvaudut-
tava kokosydämisesti Kristuksen anteeksian-
toon, syntien puhdistukseen ja armon täytey-
teen. On saarnattava ja julistettava hukkuvalle 
maailmalle Kristusta. Tämä on vain mahdollis-

ta omien kokemuksien kautta. Siksi oma sie-
lu on saatettava sopusointuun Jumalan kanssa. 
On ymmärrettävä ja koettava omassa elämäs-
sään uskon kautta vanhurskauttamisen valtava 
armolahja. Jumalan sanaa on saarnattava suo-
raan ja peittelemättä. On julistettava Kristus-
ta ja lakia yhdessä. Siihen tarvitaan helluntain 
kokemusta ja voimaa. Tämä voima on luvattu 
ja annettu, kun vain otamme sen vastaan. 
 On lohdullista tietää, että seurakunnassam-
me on kaikesta huolimatta tulesta temmattu-
ja kekäleitä eli uskon kautta vanhurskautettu-
ja ihmisiä. Tämä uskollisten joukko on esitetty 
Sakarian näyssä. Sak. 3:3–7 ”Joosua seisoi enke
lin edessä, likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi 
palvelijoilleen: ”Ottakaa likaiset vaatteet pois hä
nen päältään.” Sitten enkeli sanoi Joosualle: ”Kat
so, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä 
puetan sinut juhlavaatteisiin.” Hän sanoi palve
lijoille: ”Pankaa puhdas päähine hänen päähän
sä.” Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosu
an päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin en
kelin seisoessa heidän luonaan. Herran enkeli va
kuutti Joosualle: ”Näin sanoo Herra Sebaot:  Jos 
kuljet minun teitäni ja noudatat säädöksiä, jot
ka olen sinulle antanut, saat hallita temppelissäni 
ja valvoa esipihojani. Minä korotan sinut näiden 
palvelijoitteni joukkoon.” 
 Joosua edustaa tässä näyssä Jumalan kan-
saa, joka on puettu likaisiin vaatteisiin. He kui-
tenkin palvelevat Jumalaa vilpittömästi ja to-
tuudessa ja näin pesevät luonteensa vaatteet ja 
valkaisevat ne Karitsan veressä. Tällöin Jeesus 
vapauttaa heidät kaikista synneistä ja pukee 
heidät vanhuskautensa vaippaan. Tämä Joosu-
an kokemus tulee erityisen ajankohtaiseksi ah-
distuksen aikana. Heillä ei näytä olevan mitään 
toivoa, mutta he ovat tehneet kaikkensa pal-
vellessaan Jumalaa. He tietävät, vaikka ovatkin 
tehneet syntiä, että heidän syntinsä on pyyhitty 
pois Kristuksen ansioiden perusteella. He kes-
tävät luottavaisina ahdistuksen ajan. He eivät 
ole toivottomia ja peloissaan. He ovat varmo-
ja pelastuksestaan, koska he luottavat Jumalan 
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lupauksiin ja Jeesuksen uhriin. Heillä on lupa-
us enkelien suojeluksesta, koska he ovat uskon 
kautta vanhurskautettuja.
 Golgatan ristillä Jeesus kärsi sen rangais-
tuksen, joka oikeuden mukaisesti kuului meil-
le, sinulle ja minulle, jotta Kristuksen vanhurs-
kaus luettaisiin meidän hyväksemme. Jokaisel-
le heikoimmallekin ihmiselle tarjotaan mah-
dollisuus hänen kuolemansa kautta pääsy Ju-
malan lapseksi. Jeesus tunsi ristillä mitä suu-
rinta tuskaa ja tämä tuska mursi hänen sydä-
mensä, jotta yksikään meistä ei tarvitsisi kokea 
sitä helvetin tuskaa, mihinkä ikuinen ero Ju-
malasta johtaa. Ajattele sydämessäsi Jeesuksen 
kärsimyksiä ja kuolemaa meidän hyväksem-
me ja sitä suurta rakkautta mitä hän näin tun-
si meitä kohtaan. Voitko silloin olla vastaanot-
tamatta hänen rakkauttaan ja vanhurskauttaan 
sinun hyväksesi. Anna elämäsi kokonaan hä-
nelle ja palvele häntä parhaan kykysi mukaan 
luottaen täysin Jeesuksen täytettyyn työhön si-
nun hyväksesi. 
 Kertaan vielä vanhurskauttamisen ydin-
ajatuksen lyhyesti. Pelastusta ei voida ansai-
ta omilla teoilla, vaan se annetaan ainoastaan 
Jeesuksen vanhurskaan elämän ansiosta. Omat 
vanhurskaat teot ovat vain uskon seurausta. 

Pelastus tulee vain yksin armosta, joka vastaan-
otetaan uskomalla Jeesukseen. Se on ilmainen 
lahja Jeesukselta. Todellinen usko taas johtaa 
vanhurskaisiin tekoihin eli pyhityselämään, 
mutta ne eivät johda pelastukseen, mutta ovat 
välttämättömiä pelastukselle. Ne ainoastaan 
todistavat aidosta uskostamme Jeesuksen täy-
tettyyn työhön ja hänen vanhurskaaseen elä-
mään, joka luetaan näin meidän hyväksemme 
uskon kautta.
 Herra auttakoon meitä itse kutakin löytä-
mään Raamatun opetuksien ja kokemuksien 
kautta vanhurskauttamisen uskon kautta Jee-
sukseen Kristukseen. Olkoon tämä suuri Kris-
tuksen salaisuus myös sydämissämme johta-
maan lähimmäisiämme samaan uskon kautta 
vanhurskauttamiskokemukseen. Ristiinnaulit-
tu Kristus olkoon puheemme, rukouksemme 
ja laulumme kaikkialla. Juuri Golgatan ristil-
lä Jeesus ilmaisee maailmalle vertaansa vailla 
olevan jumalallisen rakkauden syntisiä ihmi-
siä kohtaan ja synnin vakavuuden, koska juu-
ri synti aiheutti Jumalan rakkaan pojan kuo-
leman ja hänen kannettavakseen pantiin kaik-
kien meidän pahat tekomme. Kristuksen risti 
murtaa ja voittaa ihmisten sydämet Kristuksen 
puolelle ja iankaikkiseen elämään. 

Rukoilemme
Me haluamme kiittää ja ylistää sinun pyhää nimeäsi, kun annoit meille poikasi Jeesuksen 
Kristuksen syntiemme sovitukseksi. Me haluamme kiittää siitä, että hänen vanhurskas tekon-
sa takaa meille sinun vanhurskautesi saamisen uskon ja kuuliaisuuden ehdoilla. Me haluam-
me kiittää myös siitä, että sinä suuressa armossasi annat meille jokaiselle tämän vanhurskau-
den kallisarvoisen lahjan, kun vain otamme sen vastaan uskon kautta. Herra me pyydämme 
nyt itse kukin sinulta uskon kallista lahjaa Jeesuksen ansioiden perusteella sekä seurakunnan 
että omaksi parhaaksemme. Siunaa meitä jokaista täällä olijaa uskolla niin, että voisimme itse 
kukin omassa elämässämme sanoa: vanhurskas on elävä uskosta. Jeesuksen nimessä. Aamen. 
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Onko Jumala olemassa? Onko Raamat-
tu Jumalan sanaa? Onko iankaikkinen 
elämä mahdollista?

 Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat askar-
ruttaneet ihmismieltä kautta aikojen. Vastaus-
ta on etsitty monilta eri tahoilta. Monien mie-
lestä Raamattu antaa niihin vakuuttavimman 
vastauksen. He ovat varmoja siitä, että Raa-
matun sisältö on Jumalan ilmoitusta ihmisille, 
vaikka hän onkin käyttänyt ihmisiä välikappa-
leinaan pelastussanomansa ilmoittamisessa.
 Yksi voimakkaimmista todisteista Raama-
tun jumalallisesta alkuperästä kaikkein kriitti-
simmällekin ihmiselle ovat Raamatun toteutu-
neet ennustukset. Ainoastaan todellinen kaik-
kitietävä Jumala voi vuosituhansia etukäteen 
tarkasti ilmoittaa, mitä tulee tapahtumaan tu-
levaisuudessa.
 Raamatussa on paljon ennustuksia tulevis-
ta tapahtumista. Siellä on kerrottu etukäteen 
Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen lihak-
si tuleminen, hänen syntymänsä, toimintansa 
ja ristinkuolemansa pienimpiä yksityiskohtia 
myöten. Siellä on kerrottu koko maailman his-
toria etukäteen. Siellä on ennustuksia Jumalan 
kansan vaiheista ja lukemattomia muita profe-
tioita. 
 Minulla ei ole tässä lyhyessä esityksessäni 
mahdollisuutta puuttua laajalti näihin ennus-
tuksiin. Tulen vain hiukan raapaisemaan pin-
taa. Tulen tänään vain käsittelemään muuta-
mia ennustuksia Jeesuksen elämästä pääkoh-
din. Toivon, että ne antavat teille alkusysäyksen 
tarkemmalle tutkimukselle ja toivon todella, 
että tutkitte näitä asioita, koska niiden ymmär-
täminen ja omaksuminen johtavat iankaikki-
seen elämään. Tämähän on meidän kaikkien 
päätavoite tässä elämässä. Tiedän sen omasta 

kokemuksestani. Usko jumalan sanaan, Raa-
mattuun, on antanut minulle siitä täyden var-
muuden.
 Jumala on sirotellut Raamattuun monia 
kiistämättömiä todisteita Kristuksen juma-
luudesta. Vanhassa testamentissa on etukäteen 
kirjoitettu Jeesuksen elämänkerta. Se on mitä 
vakuuttavin todiste siitä, että Jeesus on Jumala 
ja että Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmisil-
le.
 Vanha testamentti kirjoitettiin noin tuhan-
nen vuoden aikana, ja sen kirjoittajina olivat 
profeetat eri puolilla maata tuntematta toi siaan 
ja toistensa kirjoituksia. Kuitenkin he Pyhän 
Hengen johtamina ennustivat Jeesuksesta ja 
jokainen ennustus täyttyi Kristuksen elämäs-
sä. Esim. Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta 
on laskettu Vanhassa testamentissa olevan 330 
ennustusta. Katsomme joitakin mielestäni tär-
keimpiä niistä.
 Kuolema on Raamatun ilmoituksen mu-
kaan tullut ihmiskunnan osaksi siksi, että en-
simmäinen ihmispari, Adam ja Eeva, lankesi-
vat syntiin. Koska vihollinen petti ihmisen, Ju-
mala itse tuli maailmaan ja sovitti omalla kuo-
lemallaan ihmisen synnin. Kantavanhempam-
me saivat heti syntiinlankeemuksen jälkeen 
lupauksen lunastuksesta, joka tapahtuisi Kris-
tuksen uhrin perusteella. 1. Moos. 3:15, VKR 
”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja 
sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on 
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä 
kantapäähän.”
 Aabrahamille Jumala sanoi, että maailman 
Vapahtaja olisi hänen jälkeläisiään. 1. Moos. 
22:18 ”Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee 
siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska 
sinä olit minun äänelleni kuuliainen.”
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 Moosekselle, jonka tehtävänä oli vapaut-
taa Israelin kansa Egyptin orjuudesta, Juma-
la antoi lupauksen Jeesuksesta, joka tulisi va-
pauttamaan kansansa synnin orjuudesta. Is-
raelin kansan vapautus Egyptin orjuudesta oli 
esi kuva jumalan kansan lopullisesta lunastuk-
sesta. 5. Moos. 18:15 ”Herra, teidän Jumalanne, 
antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on 
minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella.” 
 Noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää 
profeetta Miika ennusti tarkalleen Jeesuksen 
syntymäpaikan. Miika 5:1 ”Sinä Betlehem, sinä 
Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien jou
kossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelil
le hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudes
sa, ikiaikojen takana.” Tässä ennustuksessa oli 
ihmeellistä se, että Betlehem ei ollut Joosefin 
ja Marian, Jeesuksen vanhempien, kotipaikka. 
Jumala johti heidät sinne, jotta Raamatun kir-
joitukset toteutuisivat ja todistaisivat Jumalan 
johdatuksesta. Jumala toteutti sanansa keisa-
ri Augustuksen määräyksellä, että jokainen oli 
verolle pantava omassa kaupungissaan. Betle-
hem oli Joosefin ja Marian suvun, Daavidin 
suvun, kotikaupunki. Vapahtaja syntyi siis tar-
kalleen siinä paikassa, jonka Jumala oli ilmoit-
tanut profeetta Miikalle. 
 Monille on mahdotonta uskoa Jeesuksen 
neitseellistä syntymää. Sitä yritetään selitellä 
kaikin tavoin. Kuitenkin se on totta. Se oli ju-
malallinen suunnitelma. Sen takana oli kaik-
kivoiva Jumala. Profeetta Jesaja ennusti tämän 
noin 700 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 
Jes. 7:14 ”Sen tähden Herra antaa itse teille mer
kin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja 
antaa hänelle nimen Immanuel.” Nimi Imma-
nuel merkitsee: Jumala meidän kanssamme. 
 Profeetta Jesaja ennusti myös Jeesuksen esi-
isän. Jes. 11:1 ”Iisain kannosta nousee verso, vesa 
puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää.” Vas-
taavanlainen ennustus oli profeetta Jeremialla, 
joka eli noin 600 vuotta eKr., nyt vain oli eri 
esi-isä. Jer. 23:5 ”Tulee aika, sanoo Herra, jolloin 
Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän 

on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa 
maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.” 
Kuningas Daavid oli Iisain nuorin poika. He 
asuivat Betlehemissä, jossa myös tuleva Vapah-
taja oli syntyvä. Herra kutsui Daavidin lam-
maslaitumelta Israelin kuninkaaksi profeet-
ta Samuelin kautta. Daavidista Jeesukseen oli 
28 polvea eli noin tuhat vuotta. Jeesus oli siis 
syntyperältään Daavidin sukua. Raamatun ai-
koihin oli tapana kutsua poikaa tunnetun esi-
isän mukaan ja siksi Jeesusta nimitettiin tämän 
perusteella Daavidin pojaksi. Kun Jeesus osoit-
ti jumaluutensa suurilla ihmeteoillaan, ihmiset 
alkoivat kutsua häntä siksi myös Daavidin po-
jaksi. Jeesus täytti molemmat ehdot ja toteutti 
näin profeetta Jeremian ennustuksen. 
 Eräs profeettojen ennustusten sarja rajoit-
tuu Jeesuksen viimeiseen päivään ennen ris-
tinkuolemaa. Tämä on yksi vaikuttavin to-
distusaineisto, ellei paras. Nämä ennustukset 
ovat ihmeellisiä vielä siksi, että niihin osallis-
tuivat monet Raamatun kirjoittajat eri aikoi-
na vuosien 1000 ja 500 välillä eKr., niin tärkeä 
oli tämä päivä. Silloin ratkaistiin ihmiskunnan 
iankaikkinen kohtalo. Profeetta Sakarja kir-
joittaa tuosta päivästä. Sak. 11:12, 13 ”Sitten 
sanoin heille: ”Jos hyväksi näette, maksakaa mi
nulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta.” 
Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset kol
mekymmentä hopearahaa.  Herra sanoi minulle: 
”Vie ne temppeliin ja viskaa metallinsulattajal
le. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pi
tävät!” Minä viskasin ne kolmekymmentä hopea
rahaa metallinsulattajalle, Herran temppeliin.” 
Juudaksen epäjumala oli mammona. Rakka-
us rahaan voitti hänen rakkautensa Kristuk-
seen. Juudas toteutti tämän maailman inhot-
tavimman teon myymällä Jeesuksen 30 hope-
arahasta niin kuin Sakarja oli ennustanut noin 
500 vuotta aikaisemmin. 30 hopearahaa vas-
tasi  silloin vain orjan hintaa. Juutalaiset papit 
olivat osallisena ennustukseen. He määräsivät 
 tietämättään tuon summan kirjoitusten mu-
kaan.
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 Profeetta Jesaja vuorostaan kirjoittaa sa-
masta päivästä. Jes. 50:6 ”Minä tarjosin selkäni 
lyötäväksi ja poskieni parran revittäväksi, en kät
kenyt kasvojani häväistyksiltä, en sylkäisyiltä.” 
Jes. 53:12 ”Minä annan hänelle paikan suurten 
joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kans
sa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja 
hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kan
taakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöil
leen armoa.” Jeesus joutui kärsimään pahoinpi-
telystä ja herjauksesta niiden kautta, jotka hän 
oli luonut ja joiden puolesta hän antoi henken-
sä. Seisoessaan ylimmäisen papin ja syyttäjien-
sä edessä Jesajan ennustus toteutui täsmälleen. 
Jeesus sovitti meidän syntimme Golgatan ris-
tillä ja näin pelasti ihmiskunnan. Hänet ristiin-
naulittiin kahden ryövärin keskelle, koska Jee-
susta pidettiin suurimpana rikollisena näistä 
kolmesta. Hänen ensimmäiset sanansa ristillä 
sisälsivät hartaan rukouksen vihollistensa puo-
lesta. Tämä rukous sulki piiriinsä myös jokai-
sen ihmisen maailmassa kaikkina aikoina. Jee-
sus oli ennustettu vapahtaja.
 Kuningas Daavid kirjoittaa tästä samasta 
päivästä. Ps. 34:21 ”Herra varjelee häntä, ei yk
sikään hänen luunsa murru.” Papit ja hallitus-
miehet eivät halunneet ruumiiden jäävän ris-
tille sapatiksi ja siksi pahantekijäin sääriluut ri-
kottiin, jotteivat he karkaisivat. Jeesus kuiten-
kin todettiin kuolleeksi ja sen tähden hänen 
luitansa ei rikottu niin kuin oli ennustettu. 
 Ps. 22:19 ”jakavat vaatteeni keskenään ja 
heittävät puvustani arpaa.” Tämä Jeesuksen 
vaatteita koskeva ennustus toteutui sotilaiden 
kautta, jotka jakoivat hänen vaatteensa, mutta 
ihokkaasta heitettiin arpaa, koska se oli kudot-
tu kokonaan yhdestä kankaasta ilman saumoja.
 Ps. 16:10 ”Sinä et hylkää minun sieluani tuo
nelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman val
taan.” Jeesus on herättävä jokaisen Jumalan 
lapsen kuoleman valtakunnasta. Hän nousi 
kuolleista kolmantena päivänä Isän kutsumana 
esikoisena kuoloon nukkuneista ja näyttäytyi 
noin 500 todistajalle. Hänen ylösnousemuk-

sensa tapahtui juuri sinä päivänä, jolloin heilu-
tuslyhde tuotiin Herran eteen. Israelin kansan 
uutislyhteen heilutusjuhla oli vertauskuva Jee-
suksen ylösnousemuksesta, jota juhlaa oli suo-
ritettu yli tuhannen vuoden aikana, joten tä-
mäkin Jeesuksen antama vertauskuva toteutui.
 Jeesus on täyttänyt elämänsä aikana jo-
kaisen Raamatun ennustuksen. Tämän pitäi-
si olla niin varma ja vastaansanomaton todis-
tus Jeesuksen jumaluudesta. Jeesus ei ollut käy-
nyt kouluja, mutta siitä huolimatta hänellä oli 
kaikki tieto ja viisaus. Hän oli suurin maail-
massa elänyt ihminen, vaikka hän ei kirjoitta-
nut riviäkään toiminnastaan. Jopa ajanlaskum-
mekin alkaa hänen syntymästään. Jeesus on 
todella iankaikkinen Jumala, taivaan ja maan 
luoja.
 Raamattu on ihmeellinen kirja. Se kertoo 
kaiken sen etukäteen, minkä Jumala on hyväk-
si nähnyt ilmoittaa omilleen. Raamattu ei ra-
joitu pelkästään Jeesuksen ennalta ilmoittami-
seen, vaan siinä on ilmoitettu etukäteen, ku-
ten alussa mainitsin, koko maailmanhistoria ja 
näin myös maailman tulevaisuus. Jos Raamat-
tu ei olisi Jumalan sanaa, siinä olisi jo ilmennyt 
lukemattomia virheitä. Tämä on vääjäämätön 
todistus sen jumalallisesta alkuperästä.
 Esim. Danielin kirja ja Ilmestyskirja ovat 
valtavia profeetallisia kirjoja, joissa maailman 
tapahtumat on esitetty jopa vuosien tarkkuu-
della. Esim. Jeesuksen kaste ja ristinkuolema 
on Danielin kirjassa esitetty jopa vuodenaiko-
jen tarkkuudella. Todella ihmeellistä ja vaikut-
tavaa. Se on mahdollista vain Jumalalle.
 Raamatun koko pelastussuunnitelma, kai-
ken niin täydellinen yhteensopivuus, on ainut-
laatuista. Siksi uskon tähän kirjaan täydellises-
ti Jumalan ilmoituksena ihmisille. Ihminen ei 
olisi pystynyt kirjoittamaan sitä omasta pääs-
tään.
 Raamattua ei pystytä todistamaan ihmis-
viisaudella. Jumala on nähnyt hyväksi ilmoittaa 
itsestään ja tahdostaan uskon kautta. Näinhän 
sen pitää ollakin. Raamattu avautuu vain sel-
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laiselle ihmiselle, joka etsii Jumalaa ja pelastus-
ta. Tämä on mielestäni ainoa mahdollinen tapa 

Rukoilemme
Kiitämme Raamatusta ja kaikista sen ennustuksista. Monet ennustukset ovat jo toteutuneet 
ja kertovat Raamatun luotettavuudesta. Monet ennustukset toteutuivat Jeesuksen elämässä ja 
kuolemassa. Kiitos, että ennustukset Jeesuksen toisesta tulosta toteutuvat myös. Auta meitä 
valmistumaan Jeesuksen tulolle. Miten kauheaa se olisi, jos emme pääsisi mukaan, kun haet 
omasi. Tulosi on lähempänä kuin aikaisemmin ja melkein kaikki tulosi merkit ovat jo toteu-
tuneet. Sinä sanot:  ”Minä tulen pian”. vastaamme: ”Tule Herra Jeesus”. Kiitos ja kunnia py-
hälle nimellesi. Aamen. 

koota todellinen Jumalan kansa iankaikkiseen 
elämään.
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42. Kokemuksiani armosta

Ihmisen on vaikeata vastaanottaa ilmaista 
lahjaa vaan hän haluaa ansaita sen jollakin 
tavalla. Tällainen ominaisuus johtaa omil-

la töillä ansaittavaan Jumalan vanhurskauteen. 
Näin oli käynyt juutalaisillekin. He olivat mil-
tei kadottaneet käsityksensä Jumalan lahjak-
si saatavasta, ansaitsemattomasta armosta. He 
toivoivat saavansa vanhurskasten palkan omilla 
töillään. Tämä tuli yleiseksi käsitykseksi, koska 
rabbiinit eli Israelin opettajat opettivat kansaa 
tällä tavalla. Jopa opetuslapsillakin oli epäsel-
vyyttä tästä asiasta, ja siksi Jeesus halusi ver-
tauksillaan oikaista heitä.                                                                                    
 Eräs tällainen puhutteleva vertaus Juma-
lan armosta on mielestäni vertaus isännästä, 
joka palkkasi päivän mittaan miehiä työhön 
(Matt. 20:1–16). Silloin oli tapana, että työha-
luiset seisoskelivat torilla ja odottelivat mah-
dollisia työnantajia. Oli siis tärkeätä mennä to-
rille heti aamulla saadakseen riittävän palkan. 
Näin isäntä palkkasikin miehiä heti aamulla, 
sitten kolmannella tunnilla, sitten kuudennel-
la tunnilla, sitten yhdeksännellä tunnilla ja vii-
mein yhdennellätoista tunnilla. Työt loppuivat 
kuitenkin kaikilta samaan aikaan illalla. Isäntä 
päätti maksaa kaikille saman päiväpalkan, oli-
vatpa he sitten tulleet töihin aamuvarhaisesta 
tai aivan viime hetkellä. Tämä herätti napinaa 
muissa työntekijöissä, mutta kiitollisuutta vii-
meksi tulleiden kohdalla. 
 Tämä on jumalallinen periaate. Ne, jotka 
ovat kokeneet Jumalan armon aivan elämän-
sä jälkipuoliskolla tai jopa aivan viime hetkellä, 
iloitsevat suunnattomasti ansaitsemattomasta 
palkasta ja tulevat kiittämään Herraa mitä suu-
rimmalla rakkaudella ehkä suuremmalla kuin 
moni sellainen, joka on ollut pitkän aikaa Her-
ran palveluksessa. Koin elämäni suurimman ar-

mon tämän vertauksen mukaan noin keskellä 
työpäivää eli 40-vuotiaana, kun olin ollut ok-
kultismin pauloissa 10 vuotta ja Jumala kutsui 
minut ihmeellisellä tavalla pois vihollisen val-
takunnasta Jumalan valtakuntaan. Tämä koke-
mus on kannustanut minua koko uskossa olo-
ajan pysymään Herrassa kiinni, etten vain hel-
littäisi, sattuisipa minulle sitten mitä tahansa.
 Kun ihminen tulee uskoon ja kokee Juma-
lan armon ja saa syntinsä anteeksi, alkaa todel-
linen taistelumme syntiä vastaan. Paavali sa-
noo siitä näin. Hepr. 12:4 ”Vielä te ette ole jou
tuneet vuodattamaan vertanne taistelussa syn
tiä  vastaan.” Jumala on kuitenkin armollinen 
 meitä ihmisiä kohtaan. Hän tuntee heikkou-
temme ja on valmis auttamaan meitä taistelus-
samme. 
 Kerron erään tällaisen kokemuksen, joka 
tapahtui noin 30 vuotta sitten jo uskossa olles-
sani. Lankesin vakavaan syntiin. Itkin ja pyysin 
Jumalalta anteeksi. Sama toistui useita kertoja 
vastustuksestani ja pyrkimyksistäni huolimat-
ta. Olin epätoivoissani. Eräs seurakuntasisar 
kertoi minulle silloin, että hänelle oli ilmesty-
nyt kotona ollessaan olento, ilmeisesti enkeli, 
joka sanoi, että Seppo on suurissa vaikeuksissa. 
Tämä puhutteli minua lopullisesti. Ymmärsin 
heti, mistä oli kysymys. Ryhdyin heti radikaali-
siin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Pääsin 
Jumalan armosta vapaaksi tuosta kiusauksesta. 
Kiitän Herraa siitä, että olen edelleen uskossa 
ja seurakunnan yhteydessä. Jumalan sanan mu-
kaan olen saanut syntini anteeksi. Jumala on 
armollinen ja ymmärtää heikkoutemme. Mi-
nua on tässä asiassa rohkaissut suuresti Sanan-
laskujen 24:16 ”Vaikka hurskas seitsemästi kaa
tuisi, hän nousee jälleen, mutta jumalaton sortuu 
onnettomuuteensa”. 
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 Kerron vielä erään toisen kokemukseni lap-
suudesta, joka on opettanut minua riippumaan 
Jumalan armossa. Olin silloin noin 10-vuo-
tias. Siihen aikaan oli osa raitiovaunuista ke-
säisin päätyjen osalta avonaisia ilman sivuo-
via. Ruuhka-aikoina, kun vaunut olivat täyn-
nä, matkustajat eivät kaikki mahtuneet sisälle 
vaan roikkuivat oviaukoissa pitäen kiinni kä-
sipylväistä ja jalat olivat porrasaskelmilla. Jou-
duin sitten poikasena tällaiseen tilanteeseen. 
Raitiovaunu lähti huristamaan kovaa vauhtia 
alamäkeä pitkin Snellmaninkatua Helsingissä. 
Jostain syystä jalkani irtosivat porrasaskelmil-
ta ja jäin riippumaan käsieni varaan ja jalkani 
laahasivat pitkin katukivitystä. Muistan selväs-
ti, että aioin irrottaa käteni, koska en jaksanut 
enää pitää kiinni pylväistä. En osannut ajatella 
silloin mahdollisia seurauksia. En kuitenkaan 
irrottanut otettani, jokin ihmeellinen voima 
piti käsiäni pylväissä. Viimein saatiin sana kul-
jettajalle ja raitiovaunu pysähtyi ja pääsin ylös 
vaunuun.  
 Tämä tapaus on tullut mieleeni monesti. 
Miten olisi käynyt, jos otteeni olisi irronnut. 
Olisinko jäänyt vaunun ruhjomaksi tai olisin-
ko lyönyt pääni katuun tai muuten loukkaan-
tunut. Jälkeenpäin olen itsekseni ajatellut, että 
varmaan enkeli piti kiinni käsistäni, etten pääs-
syt putoamaan. Ihmeelliseltä vain tuntui, että 
käteni pysyivät kiinni ja selvisin pelkällä säi-
kähdyksellä. Samoin Jumala pitää meistä kiin-
ni uskon tiellä, kun riipumme hänessä kiinni 
kaikin voimin. Jo uskoon tullessani omaksuin 
Raamatusta mielijakeekseni. 5. Moos. 30:20 
”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen 
ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on si
nun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua 
siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Aabraha
mille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla valalla on 
luvannut heille antaa.”                                                                              
 Me lankeamme usein ja häpeämme omaa 
kehnoa vaellustamme. Jos emme tuntisi Juma-
laa ja hänen sanaansa, joka ovat meidän par-
haaksemme, me varmaan irrottaisimme ot-

teemme hänestä. Vaikka haluaisimmekin ir-
rottaa, on Jumala armollinen, hyvä ja an-
teeksiantava. Hän tekee kaikkensa meidän hy-
väksemme ja pitää meistä kiinni tukevalla ot-
teella.                                                                                              
 Patriarkka Jaakob antoi sinnikkyydestään 
esimerkin painiskellessaan enkelin kanssa Jab-
bok-joen rannalla 1. Moos. 32. Jaakob oli suu-
ressa ahdistuksessa syntiensä takia vuoristo-
seudulla, missä rosvot ja villipedot ahdistivat 
häntä. Jaakob joutui taisteluun olennon kanssa, 
jota hän luuli viholliseksi. Kerrotaan, että pai-
niskelu jatkui miltei päivänkoittoon asti. Vii-
mein Jaakob tajusi, että hän paini taivaallisen 
olennon kanssa. Kun tämä selvisi Jaakobil-
le, hän ei päästänyt otettaan irti. Enkeli koet-
ti irrottautua, mutta Jaakob ei hellittänyt. Hän 
tajusi syntisyytensä ja hänen oli saatava var-
muus siitä, että hän oli saanut syntinsä anteek-
si. Jaakob vastasi enkelille: ”En päästä sinua, el
let siunaa minua.”                                                                                          
 Jaakob antoi meille malliesimerkin siitä, 
miten syntisen ihmisen on turvauduttava Ju-
malaan. Näin Jaakob voitti nöyryydellään, ka-
tumuksellaan ja sinnikkyydellään taivaan Ma-
jesteetin ja sai siunauksen ja varmuuden syn-
tiensä anteeksiannosta. Tästä Jaakobin hellit-
tämättömästä taistelusta ovat Jumalan lapset 
saaneet kautta aikojen rohkeutta ja sitkeyt-
tä taistelussa syntiä vastaan. Se opettaa meil-
le voimakkaasti aitoa katumusta ja kääntymis-
tä Jumalan puoleen sekä uskoa ja luottamusta 
Jumalan armoon ja lupauksiin.                                                                                                   
 Me emme saa irrottaa otettamme Jumalas-
ta, vaikka taistelu tuntuisi toivottomalta. Ju-
mala rakastaa jokaista luomaansa ihmistä, joka 
syntinsä tunnustaen turvautuu häneen. Eri-
tyisesti Jumala rakastaa sellaisia ihmisiä, joilla 
on luonteen heikkouksia ja puutteita. Hän vie 
perille heikoimmankin ihmisen, joka hänessä 
riippuu ja turvaa etsii. Jokainen Jumalan lapsi 
joutuu jossain elämänsä vaiheessa taistelemaan 
Jaakobin taistelun. Tämä kaikki tapahtuu Ju-
malan sallimuksesta meidän parhaaksemme. 
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Hän on meidän Isämme, joka rakastaa meitä 
suunnattomalla rakkaudella ja on täynnä mit-

taamatonta anteeksiantoa ja armoa. Hän on 
rakkaus vertaansa vailla. 

Rukoilemme
Kiitos rakas Herramme sinun armostasi, joka päivä uudesta armosta. Kaikki me tarvitsemme 
sitä. Kiitos, että olet armahtanut minut. Kiitos, että armahdat jokaisen sinun lähestyvän, joka 
pyytää syntinsä anteeksi ja sinut elämänsä Herraksi, sydämensä valtiaaksi. Synnin, syyllisyy-
den ja menneisyyden taakat väistyvät. Mikä helpotus. Saamme puhtaan omantunnon ja suhde 
Jeesukseen alkaa. Armo myös kasvattaa ja tukee meitä, kiitos siitä. Kiitos, että suojaat meitä 
armollasi kuin kilvellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Kuolleiden uskovien tuomio
Dan. 8:14 ”Toinen vastasi: ”Niin kauan, että 
kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulu
nut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan.” 
 Kuolleiden uskovien tuomio alkoi taivaas-
sa vuonna 1844 tämän Dan. 8:14 ennustuksen 
mukaan, jossa kaksituhatta kolmesataa iltaa ja 
aamua vastaa päivä/vuositulkinnan mukaan 
2300 vuotta. Edelleen enkeli toistaa samas-
sa luvussa kolmasti: ”näky koskee lopun aikaa – 
näky koskee lopun aikaa – se koskee tulevia päi
viä”, joten on hyvin tärkeästä lopun ajan näys-
tä kysymys. Tämän ennustuksen lähtövuosi 
on Danielin kirjan 9. luvun mukaan 457 eKr., 
jolloin annettiin Jerusalemin jälleenrakenta-
miskäsky. Tämän todistaa Raamattu ja histo-
ria. Kun vuoteen 457 eKr. lisätään 2300 vuot-
ta, päädytään vuoteen 1844 jKr. Tämä ennustus 
on Danielin kirjan tärkein lopun ajan profee-
tallinen aikaennustus.

Elävien uskovien tuomio 
Ilm. 3:3, VKR ”Muista siis, mitä olet saanut ja 
kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et 
valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tie
dä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.” 
 Ellen White kirjoittaa, Maranata, s. 270: 
”Tuomio on parhaillaan käynnissä taivaallises-
sa pyhäkössä. Se on ollut meneillään jo vuosi-
kausia. Pian – kukaan ei tiedä kuinka pian – 
siirrytään tuomitsemaan vielä eläviä. Meidän 
kaikkien elämää tarkastellaan peljättävän Ju-
malan läsnä ollessa. Tänä aikana jokaisen sie-
lun tulee tarkemmin kuin koskaan ottaa vaari 
Pelastajan varoituksesta.” Mark. 13: 33 ”Olkaa 
varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tie
dä, milloin se aika tulee.”

43. Jeesuksen tuloa edeltävät 
tapahtumat

Seulonta 
Matt. 24:12 ”Ja kun laittomuus lisääntyy, mo
nien rakkaus kylmenee.”
 Jeesus esitti vertauksen rikkaviljasta ja veh-
nästä. Tässä vertauksessa rikkavilja kuvaa huo-
noa viljaa ja vehnä hyvää viljaa. Tällaista seu-
lontaa on tapahtunut kautta aikakausien, mut-
ta se huipentuu lopun aikana, jolloin juliste-
taan kolmen enkelin sanomaa. Me elämme 
hyvin vakavaa aikaa. On kysymys Jumalan vii-
meisestä armonsanomasta. 

Sinetöinti
Ilm. 7:2, 3 ”Ja vielä näin yhden enkelin, joka 
nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. 
Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelil
le, joille oli annettu valta hävittää maata ja mer
ta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä 
puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin mei
dän Jumalamme palvelijoiden otsaan.”
 Jumalan kansa tullaan sinetöimään ennen 
vaikeita aikoja. Sinetöinti on tällainen Jumalan 
pelastustyön päättävä työ. Se perustuu kolmen 
enkelin sanoman julistukseen, jonka kautta ih-
miset joutuvat tekemään ratkaisunsa palvele-
vatko he Jumalaa vai saatanaa. Jumalan omat 
tullaan merkitsemään elävän Jumalan sinetillä, 
jotta he selviytyvät suuren ahdistuksen aikana, 
koska Jeesus on jo silloin poistunut taivaalli-
sesta pyhäköstä.

144 000 sinetöidään
Ilm 7:4 ”Minä kuulin myös sinetillä merkittä
vien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentänel
jätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista.”
 Lukua 144 000 ei pidetä kirjaimellisena lu-
kuna. Toisaalta taas ei ole myöskään mitään 
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varmaa todistetta siitä, että 144 000 olisi sym-
bolinen luku. Raamattu nimittäin puhuu pie-
nestä laumasta (Luuk. 12:32) ja jäännöksestä 
(Room. 11:5). Tärkeintä on kuitenkin päästä 
tuohon joukkoon turvautumalla kokosydämi-
sesti Jeesukseen hänen tullessaan takaisin.  

Esikoislahja
Ilm. 14:4 ”He eivät ole tahranneet itseään naisten 
kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, 
ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. 
Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi 
Jumalalle ja Karitsalle.” 
 Nämä 144 000 on sinetöity ajan lopussa 
viemään tässä luvussa mainittua Jumalan vii-
meistä armonsanomaa, kolmen enkelin sano-
maa, kaikkialle maailmaan. He ovat voittaneet 
maanpäällisen kilvoituksen pysymällä puhtai-
na kaikista vääristä hengellisistä opeista vas-
taanottamalla kolmen enkelin sanoman. Sik-
si he ovat puhtaita kuin neitsyet. Siksi heitä 
nimitetään esikoislahjaksi. He laulavat koke-
muksensa virttä ja ylistävät Jumalaa Jeesuksen 
puhdistavan veren ansiosta.

Gideonin sotajoukko
Tuom. 7:7 Herra sanoi Gideonille: ”Näiden 
kolmensadan vettä latkivan miehen voimalla 
minä pelastan Israelin ja annan midianilaiset si
nun käsiisi. Koko muu joukko palatkoon kotiin.” 
 Tästä sinetöinnistä kertoo esikuvallisesti 
Tuom. 7. luku, jossa kerrotaan Gideonin so-
tajoukosta, jonka lukumäärä oli 32 000 mies-
tä, kun he lähtivät taistelemaan midianilaisia 
vastaan. Herra sanoi silloin Gideonille, Tuom. 
7:2 ”Sinulla on liian paljon väkeä mukanasi. En 
voi antaa miestesi voittaa midianilaisia. Silloin
han Israel saattaisi ottaa voitosta kaiken kun nian 
ja sanoa: ‘Me saavutimme voiton omin voimin.” 
Herra erotti heistä heidän omasta halustaan 
22 000, koska he pelkäsivät taistelua ja rakas-
tivat maallisia harrastuksia. Loput 10 000 oli-
vat vielä liikaa. Herra valitsi heistäkin vain 300 
miestä heidän luonteensa perusteella yksin-

kertaisella kokeella. Heidät vietiin veden ää-
reen juomaan. Ne, jotka latkivat vettä virras-
ta polvilleen kaikessa rauhassa, eivät kelvan-
neet Jumalalle, kun taas ne, jotka ottivat vettä 
kouraansa ja joivat siitä ja tarkkailivat samalla 
vihollista, olivat Jumalalle kelvolliset. Samoin 
Jumalan valitsema pieni joukko, 144 000 tulee 
voittamaan maailman ikuiselle evankeliumil-
le. He ovat niitä uskovia, jotka ovat omaksu-
neet kolmen enkelin sanoman perusteellisesti 
ja valvovat ja tarkkailevat alinomaa vihollisen 
eksytyksiä. 

Pieni ahdistus
Matt. 20:12. ”Nämä viimeksi tulleet tekivät työ
tä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille 
saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päi
vän kuorman ja helteen.” 
 Pieni ahdistus on lyhyt aika ennen suurta 
ahdistusta. Silloin kolmen enkelin sanoma vie-
dään nopeasti päätökseen. Pienen ahdistuksen 
aikana monet Jumalan palvelijat tulevat otta-
maan totuuden vastaan. Silloin eivät mitkään 
yhteiskunnalliset tai perhesiteet ole esteenä. 
Silloin nähdään todelliset uskovat. Tämä syn-
nyttää suuren vainon nimikristittyjen tahol-
ta, jolloin Jumalan palvelijoilla täytyy olla luja 
luottamus Jeesukseen ja Jumalan käskyihin.  

Pedon kuva muodostetaan
Ilm. 13:14, VKR ”Ja se villitsee maan päällä asu
vaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pe
don nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset te
kemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava 
ja joka virkosi.” 
 Ilmestyskirjan kolmannessatoista luvus-
sa puhutaan kahdesta pedosta. Ensimmäinen 
peto nousi kansojen merestä. Toinen karitsan-
sarvinen peto nousee maasta eli pääosin asu-
mattomalta mantereelta. Yhdysvallat täyttää 
tämän ehdon. Lisäksi Karitsan kaksi sarvea 
kuvaavat hyvin tälle maalle tunnusomaista ta-
sa-arvoisuutta ja uskonvapautta. Yhdysvallois-
sa on myös vankka protestanttinen ja katolinen 
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perusta ja se on johtava maailmanvalta, joten 
sillä on tähän karitsansarvisen pedon kuvaan 
hyvin sopivat edellytykset. Pedon kuva tarkoit-
taa yksinkertaisesti valtakuntaa, joka muistut-
taa toiminnaltaan alkuperäistä petoa. Yhdys-
vallat tulee juuri toiminnallaan muistuttamaan 
hyvistä alkuperäisistä periaatteistaan huoli-
matta petoa eli Rooman valtaa.

Pedon merkki
Ilm. 13:16 ”Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, 
rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oike
aan käteensä tai otsaansa merkin.” 
 Pedon merkki tullaan tämän jakeen mu-
kaan laittamaan oikeaan käteen tai otsaan. Oi-
kean käden ja otsan merkitys on ihmisjärjel-
le helppo ymmärtää. Käsi edustaa toimintaa ja 
otsa ymmärrystä. Karitsansarvinen peto tulee 
pakottamaan ihmiset ottamaan pedon merkin. 
Yhdysvallat tuntee syvää huolta terrorismista, 
maailmanrauhan säilymisestä ja kansojen väli-
sestä yhteisymmärryksestä, joten se on valmis 
Rooman kirkon yhteistoiminnassa käyttämään 
pakkoakin, jotta koko maapallolle voitaisiin 
luoda yhteisymmärrys ja sopusointu. Tällöin 
se tulee tietämättään eksytettynä syyllistymään 
Jumalan lain rikkomiseen.

Voimakas huuto
Ilm. 18:4 ”Minä kuulin taivaasta toisenkin ää
nen, joka sanoi: ”Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, 
jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi otta
maan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi 
niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.” 
 Jumala kehottaa viipymättä omaa kansaan-
sa lähtemään Babylonista ulos. Tämä osoittaa 
selvästi, että Babylonissa on kaikesta huoli-
matta vilpittömiä ja rehellisiä Jumalan lapsia. 
He tulevat kuulemaan, ymmärtämään ja to-
teuttamaan Jumalan kutsun. He tottelevat Py-
hän Hengen ääntä ja lähtevät ulos Babylonis-
ta. Ne, jotka eivät tottele Jumalan kutsua, jou-
tuvat niihin hirvittäviin vitsauksiin, joista oli 
kerrottu ennen Jeesuksen tuloa Ilmestyskirjan 

16. luvussa. Babylonin synnit ulottuvat taivaa-
seen asti eli Babylon ei tule tekemään paran-
nusta, joten ainoa mahdollisuus on todella läh-
teä sieltä ulos Jumalan seurakuntaan.

Saatana näyttäytyy kristuksena 
2. Kor. 11:14 ”Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saata
nakin valon enkeliksi”. 
 Ellen White kirjoittaa, Maranata, s. 299: 
”Saatana kruunasi työnsä petoksen suuressa 
murhenäytelmässä esiintymällä Kristuksena. 
Kirkko on kauan selittänyt odottavansa Va-
pahtajan tuloa toiveittensa täyttymyksenä. Nyt 
suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin Kristus 
olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyt-
täytyy ihmisten keskuudessa häikäisevän kirk-
kaana majesteettisena olentona, samanlaisena 
kuin Johannes kuvaa Ilmestyskirjassa Jumalan 
Poikaa. (Ilm. 1: 13–15). Häntä ympäröivä kirk-
kaus voittaa kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset 
koskaan ovat nähneet. Halki ilmojen kaikuu 
riemuhuuto: ”Kristus on tullut! Kristus on tul
lut!» Tämä on väkevä, melkein voittamaton ek
sytys. Mutta Jumalan lapset eivät joudu harhaan. 
Tämän väärän Kristuksen opetukset eivät ole so
pusoinnussa Raamatun kanssa.” 

Suuri joukko kootaan
Ilm. 7: 9, VKR ”Tämän jälkeen minä näin, ja 
katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lu
kea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja 
kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen 
edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin val
keihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään”. 
 Sinetöidyt 144  000 Jumalan kansasta tu-
levat kokoamaan pienen ahdistuksen aikana 
suuren joukon Jumalan kansaa Babylonista. 
Ilm. 18:4 ”Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka 
olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan 
osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niil
le vitsauksille, joilla häntä lyödään.” Silloin to-
teutuvat Raamatun sanat. Room. 9:28 ”Äkkiä 
ja lopullisesti on Herra toteuttava sanansa maan 
päällä” ja Jeesuksen sanat. Matt. 24:12 ”Tämä 
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valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle 
maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja 
sitten tulee loppu”, joka nyt näyttää tuiki mah-
dottomalta.

Myöhäissade 
Hes. 34:26 ”Minä annan heille siunaukseni ja 
siunaan maan, joka ympäröi pyhää vuortani. 
Minä annan sateet ajallaan, ja ne ovat siunauk
sen sateet.” 
 Myöhäissateesta on esikuvana helluntai 
(Ap. t. 1:15; 2:1–4), jolloin 120 henkeä sai eri-
koisen Pyhän Hengen vuodatuksen eli var-
haissateen ja evankeliumi levisi nopeasti koko 
silloin tunnettuun maailmaan.  Myöhäissatees-
sa sinetöidyt tulevat kokoamaan pienen ahdis-
tuksen aikana suuren joukon Jumalan kansaa 
Babylonista ja Jumalan viimeinen armonsano-
ma eli kolmen enkelin sanoma tulee leviämään 
nopeasti koko maailmaan ja Jeesus tulee takai-
sin. 
 Ellen White kirjoittaa, Maranata, s. 279: 
”Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kas-
vot loistavat pyhästä innostuksesta, kiiruhtavat 
paikasta paikkaan julistaen taivaan sanomaa. 
Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuulut-
tavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita pa-
rannetaan ja tunnusteot seuraavat uskovaisia. 
Mutta saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja 
ihmeillä saaden tulenkin taivaasta lankeamaan 
maahan ihmisten nähden (Ilm. 13: 13). Siten 
maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantan-
sa”.

Armonovi sulkeutuu
1. Tess. 5:1, 2 ”Mutta aikakausista ja määrähet
kistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse 
varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee 
niin kuin varas yöllä.” 
 Nooa saarnasi vedenpaisumusta 120 vuot-
ta, jonka jälkeen enkeli sulki arkin oven juma-
lattomien tietämättä. Kukaan ei voinut enää 
mennä arkkiin ja pelastautua vedenpaisumuk-
selta.  Jumalattomat pilkkasivat Nooaa ja jat-

koivat vielä seitsemän päivää huoletonta elä-
mää ja niin vedenpaisumus alkoi. Tämän esi-
kuvan mukaan taivaan temppeli avautuu ja 
armon ovi sulkeutuu. Jeesus poistuu sieltä. 
Temppelissä ei ole enää ketään suorittamassa 
pappispalvelusta meidän hyväksemme. Maail-
ma joutuu oman onnensa nojaan. Pyhä Henki 
on vetäytynyt pois maan päältä. Ihmiset elävät 
tietämättöminä siitä, että armonovi on sulkeu-
tunut. Jumalan viha tulee tekemään lopun kai-
kista jumalattomista. Heitä ei voida enää aut-
taa. He ovat tehneet lopullisen valintansa saa-
tanan puolelle. 

Suuri ahdistus ja vitsaukset 
Ilm. 15:8 ”Jumalan kirkkaus ja voima täytti 
temppelin savulla, niin ettei kukaan voinut men
nä sisälle temppeliin, ennen kuin nuo seitsemän 
enkeliä olivat panneet seitsemän vitsausta täy
täntöön.” 
 Jumala joutuu lopulta vihastumaan ihmis-
ten pahuuteen aivan samalla tavalla kuin ta-
pahtui Nooan aikana. Armon ovi taivaassa 
on sulkeutunut lopullisesti ja Pyhä Henki on 
vetäytynyt pois maan päältä. Ihmiset joutu-
vat elämään omassa voimassaan, mikä ei tule 
onnistumaan. Näin alkaa suuri ahdistus maan 
päällä. Sitä nimitetään Raamatussa seitsemäk-
si viimeiseksi vitsaukseksi. Vitsaukset ovat Ju-
malan aiheuttamia. Niissä Jumalan oikeutettu 
viha täyttyy. 

Erikoisylösnousemus 
Ilm. 1:7 ”Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmi
set näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, 
ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki 
kansat. Näin on käyvä. Aamen.” 
 Profeetallisen ilmoituksen perusteella ym-
märretään tämä vajavainen teksti siten, että 
myös Jeesusta hartaasti odottaneet lopun ajan 
ihmiset herätetään näkemään Jeesuksen takai-
sintulo ennen varsinaista ylösnousemusta. Sa-
malla herätetään myös hänen pahimmat vas-
tustajansa näkemään hänen kuninkuutensa. 
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Tämä sama ajatus tulee esiin Jeesuksen vas-
tauksesta ylipapille, kun hän oli ylipappien 
ja neuvoston edessä vangittuna. Matt. 26:64 
”Minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ih
misen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja 
tulevan taivaan pilvien päällä.” Silloin paljas-
tuu ketkä ovat lopun aikana julistaneet sitä al-
kuperäistä iankaikkista evankeliumia, kolmen 
enkelin sanomaa (Ilm. 14:6–12).  

Jeesus saapuu, ensimmäinen   
ylösnousemus 

1. Tess. 4:14 ”Jos kerran Jeesus on kuollut ja nous
sut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Ju
mala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukku
neet elämään yhdessä hänen kanssaan”. 
 Raamatun mukaan Jeesuksen toinen tule-
mus on maailmanhistorian julkisin tapahtu-
ma. Se on koko Raamatun ja Jumalan pelas-
tussuunnitelman huipentuma. Silloin hän tu-
lee kuningasten Kuninkaana ja herrain Herra-
na. Hän tulee pilvien päällä suurella voimalla 

ja kirkkaudella täydessä majesteettiudessaan ja 
voimassaan. Kenellekään ei jää epätietoisuutta 
siitä, onko hän tullut vai ei. Jeesus kertoi tästä 
takaisintulostaan hyvin selvästi maailmanlop-
pua käsittelevässä luvussa. Matt. 24:27, 30, 31 
”Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja va
laisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen 
Pojan tulo.   Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen 
Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkea
vat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tule
van taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan 
ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lä
hettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoa
maan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jot
ka hän on valinnut.” Haudoissa olevat vanhurs-
kaat herätetään ja elossa olevat Jumalan omat 
temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa 
vastaan yläilmoihin. Silloin alkaa taivasmatka 
Jumalan valmistamaan kaupunkiin, taivaalli-
seen Jerusalemiin. Oletko sinä jo varannut li-
pun sinne. Nyt on pelastuksen päivä. 

Rukoilemme
Kiitos Herra, että olet kertonut tapahtumista ennen toista tuloasi. Auta meitä valmistautu-
maan tuloosi, näkyvään ja kuuluvaan tuloosi pilvissä. Kiitos, että varoitat eniten eksytyksistä, 
vääristä profeetoista ja kristuksista, jotka tekevät suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Varjele vai-
noissa ja ahdistuksissa omiasi. Laittomuus on lisääntynyt. Kiitos, että sekin kertoo tulosi lähei-
syydestä. Auta meitä pysymään uskollisina loppuun asti. Kun näemme yhä enemmän merkke-
jä tulostasi, voimme nostaa päämme ja julistaa evankeliumia. Kiitos, että vapautuksemme on 
lähellä. Kiitos, että vielä on armon aika ja pelastuksen päivä. Jeesuksen nimessä. Aamen. 
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44. Jeesuksen veri puhdistaa     
kaikesta synnistä

Eräs tuntemani mies oli vankilassa. Hän 
oli muiden vankien kanssa ulkoilemassa 
vankilan pihalla. Siellä oli myös vanki-

lan johtaja ja vanginvartijoita. Mies sanoi van-
kilan johtajalle: ”Jeesuksen veri puhdistaa kai-
kesta synnistä”.  Vankilan johtaja ei ollut kuu-
levinaan. Mies toisti jatkuvasti lausettaan: Jee-
suksen veri puhdistaa kaikesta synnistä – Jee-
suksen veri puhdistaa kaikesta synnistä.  Lo-
pulta vankilan johtaja kiusaantui miehen sa-
noista ja sanoi vihaisena vanginvartijoilleen: 
Viekää tuo mies pois täältä uskovien joukkoon. 
 Tämä oli vain uni, jonka näin adventtikir-
kon vankilapäivillä Kallioniemessä. Minä olin 
unessa tuo mies ja vankilan johtaja oli itse saa-
tana ja vanginvartijat langenneita enkeleitä, 
demoneita. Saatana ei voinut sietää Jeesuksen 
nimeä ja veren pelastavaa evankeliumia. Hän 
halusi päästä eroon kiusallisesta vangista ja 
käski demonien viedä minut takaisin Jumalan 
lasten joukkoon. 
 Ehkäpä tämä uni oli Jumalalta, koska näin 
sen juuri vankilapäivillä ja siksi se on jäänyt 
mieleeni ja kannustanut minua myös vanki-
latyöhön. Mielestäni tällä unella on syvällinen 
merkitys synnin vankeudessa eläville vangeille 
ja samalla meille kaikille ihmisille. Kaikki ih-
miset tarvitsevat todella veren pelastavaa evan-
keliumia. Raamattu nimittäin sanoo mielestäni 
tämän kaikkein suurimman pelastustotuuden. 
1. Joh. 1:7 ”Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puh
distaa meidät kaikesta synnistä.”
 Kun ajattelemme, kuinka korkea ja mah-
tava Jeesus on ja kuinka hän tuli maan pääl-
le pelastamaan meidät synnin vankilasta tai-
vaalliseen kotiin, kuinka hän alensi itsensä ja 

otti ihmisen muodon tai kuinka häntä kiusat-
tiin, ruoskittiin ja lopulta ristiinnaulittiin, tun-
tekaamme itsemme nöyräksi Jeesuksen edessä. 
Hän olisi tullut yhdenkin ihmisen takia. Näin 
arvokas on ihminen taivaan silmissä. Tunte-
kaamme mekin siksi lähimmäisemme kaikissa 
tilanteissa arvokkaaksi Jumalan luomaksi olen-
noksi maan päällä. Ihminen ei voi pelastaa itse 
it seään, vaan siihen tarvitaan Jumalan Pojan 
kallisarvoinen veri. Se on meidän ainoa mah-
dollisuus. Ef. 1:7 ”Kristuksen veressä meillä on 
lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Ju
mala on antanut armonsa rikkauden tulla run
saana osaksemme ja suonut meille kaikkea vii
sautta ja ymmärrystä.” 
 Evankeliumin kauneus tulee esiin erityises-
ti pienoisevankeliumissa. Joh. 3:16 ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ai
noan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen us
koo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän”. Tässä pienoisevankeliumissa on koko 
evankeliumin ydinsanoma: Jumalan ääretön 
rakkaus langennutta ihmistä kohtaan. Jokai-
nen, joka on vilpittömästi ja tosissaan vastaan-
ottanut Jeesuksen omana Vapahtajanaan, ei 
voi olla tästä Jumalan äärettömästä rakkaudes-
ta hiljaa. Näin tapahtuu jossain määrin myös 
maallisissa asioissa. Kun meitä on kohdannut 
jokin miellyttävä asia – vaikkapa rakastumi-
nen, haluamme tietysti kertoa siitä ystävillem-
me. Jumalan Pojan vastaanottaminen ylittää 
kaikki rajat. Siitä ei voi vaieta. Sen vaikuttime-
na on Jumalasta lähtenyt rakkaus. Ihmiselle tu-
lee hätä muista ihmisistä. Hän haluaa kertoa ja 
johtaa lähimmäisiään Kristuksen luo ja pelas-
tukseen. 
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 Maailmallisen ihmisen on kuitenkin vai-
keaa vastaanottaa Jeesusta omaan elämäänsä, 
vaikka kuinka yrittäisimme vakuuttaa hänet 
Jumalan rakkaudesta.  Siksi meidän täytyy en-
sin täyttää hänen fyysiset tarpeensa. Kun me 
täytämme hänen tarpeensa, hän näkee meissä 
jumalallisen rakkauden hedelmät. Tämä peh-
mittää hänen sydämensä ja hän haluaa oppia 
tuntemaan saman Jumalan. Tämä oli myös 
Jeesuksen menetelmä ihmisten johtamiseksi 
Jumalan luo. Hän onkin antanut tästä meille 
seuraavan ohjeen profeetta Jesajan kautta. Jes. 
58:6, 7 ”Toisenlaista paastoa minä odotan: että 
vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat 
ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, 
murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi koditto
malle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä 
karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.” 
 Evankeliumin julistajilla ja tavallisilla usko-
villakin on vaara ylpistyä tiedoistaan ja tehtä-
västään. Silloin täytyy muistaa, että tämä      
kaikki on Jumalan suurta armoa ja lahjaa, kos-
ka usko on lähtöisin Jumalasta. Meillä ei ole 
mitään osuutta siihen, ainoastaan se, että 
 olemme vastaanottaneet Jumalan kutsun ja se-
kin on Pyhän Hengen työtä. Olkaamme siksi 
nöyriä Jumalan ja enkelien edessä. Jumala ra-
kastaa  jokaista ihmistä, koska jokainen ihmi-
nen, olipa hän sitten millainen tahansa, on Ju-
malan  luoma olento. Ehkäpä tähän sopivat 
Paavalin sanat korinttolaisille, jotka olivat mitä 
maailmallisimmassa ja siveettömimmässä ti-
lassa. 1. Kor. 9:16 ”Siinä, että julistan evankeliu
mia,  ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on 
pak ko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia 
julista!”
 Jumala on antanut suuressa rakkaudessaan 
evankeliumin julistamisen ihmisten tehtäväksi. 
Hän olisi voinut antaa sen enkeliensä teh-
täväksi, mutta hän halusi kasvattaa rakkauden 
periaatetta omissaan ja tehdä heidät näin 
 taivaskelpoisiksi. Heidän etuoikeutenaan on 
näin kertoa maailmalle Jumalasta ja pelastuk-
sesta, jotta he pääsisivät myös osallisiksi ihmis-

ten pelastamisesta, joka on jalointa ja arvok-
kainta työtä, jota ihminen voi tehdä lähim-
mäistensä hyväksi. Jeesus antoi tämän tehtävän 
lähetyskäskyssään. Matt. 28:10 ”Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kas
takaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ni
meen.”
 Jumalan sana kertoo meille, että loppu on 
lähellä. Me elämme maailmanhistorian loppu-
vaiheita ja siksi paholaisella on kiire. Hän toi-
mii täydellä tehollaan. Nyt jos koskaan maail-
maa on varoitettava ja meidän on oltava Kris-
tuksen työtovereita innokkaammin kuin kos-
kaan ennen, koska varoituksen julistaminen 
on uskottu juuri meille kolmen enkelin sano-
man vastaanottaneille. Ajattelepa, että Jumala 
on valinnut juuri meidät tähän arvokkaaseen 
jaloon tehtävään monien kristittyjen joukosta. 
Eikö se ole suuri kunnianosoitus meitä koh-
taan. Antautukaamme siksi siihen koko sydä-
mestämme.  
 Meillä on todella kiireellinen tehtävä. Em-
mehän halua jättää lähimmäisiämme osatto-
maksi pelastuksen sanomasta. Meidän tulee 
olla täynnä rakkautta Jumalaa ja lähimmäi-
siämme kohtaan. Se edellyttää meiltä myös 
täydellistä kuuliaisuutta Jumalan armossa ja 
voimassa. Tällöin Jumalan enkelit auttavat 
meitä kaikissa tilanteissa, mutta vastuu työn 
suorittamisesta on meillä.
 Ajattelepa sitä valtavaa perintöä, jonka Ju-
mala lahjoittaa pelastetuilleen. Ajattelepa, että 
sinä olet saanut olla mukana johtamassa ihmi-
siä pelastukseen. Ajattelepa sitä kiitollisuuden 
siunausta, minkä pelastetut antavat niille, jotka 
ovat johtaneet heidät pelastukseen. Tuosta pe-
lastettujen perinnöstä Jeesus kertoo Ilm. 21:3, 
4 ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! 
Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen 
kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän 
pyyhkii heidän silmistään, joka ainoan kyyne
leen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitus
ta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.”  
1. Kor. 2:9 ”Me julistamme, niin kuin on kirjoi
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tettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, 
mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, 
minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 
rakastava.” 
 Tämän kaiken Jumala lupaa pelastetuilleen. 
Me saamme asua uudesti luodussa maassa Jee-
suksen kanssa kautta ikuisuuksien. Voidaan 
ajatella, että tästä nykyisestä syntisestä maail-
masta tulee Jumalan voimasta koko maailman-
kaikkeuden keskus, koska itse Jumala Jeesus 
Kristus asuu täällä. Me saamme todistaa koko 
maailmankaikkeudelle Jeesuksen lunastustyös-
tä. Siihen eivät pysty ketkään muut kuin ne, 
jotka ovat voittaneet paholaisen Jeesuksen ve-
ren kautta. Voiko suurempaa ja arvokkaampaa 
perintöä kuvitellakaan. Sellaista ei ihmiskieli 
kykene kuvaamaan. Se on taivaallista ihanuut-
ta. Etkö sinä halua tehdä kaikkesi saadakse-
si tuon perinnön omaksesi. Siihen riittää vain 
Jeesuksen veri ja se annetaan uskon kautta jo-
kaiselle hänet omaksi Vapahtajakseen tunnus-
tavalle.
 Näin äärettömän paljon on Jumala rakasta-
nut meitä, että hän antaa meille mittaamatto-
man perinnön. Emmekö mekin halua osoittaa 
vastarakkautta ja antautua hänelle kokonaan 
sielujen pelastamiseksi. Se on todellista juma-
lallista rakkautta, sillä se kohdistuu Jumalaan ja 
lähimmäisiimme. Apostoli Johannes vakuuttaa 
1. Joh. 4:19 ”Me rakastamme, koska Jumala on 
ensin rakastanut meitä.”
 Toivon, että tämä puheeni on antanut si-
nulle innoitusta ja halua antaa elämäsi koko-
naan Jumalalle ja Jumalan työhön. Tämä saat-
taa alussa tuntua vaikealta ja pelottavalta, kos-
ka joudutaan luopumaan entisistä haluista 
ja tekemisistä. Jumala on hoitanut tämänkin 
asian. Entiset halut ja tekemiset alkavat au-
tomaattisesti tuntua vastenmielisiltä ja uudet 
jalot ja ylevät asiat alkavat miellyttää. Tämän 
voin ilman muuta vahvistaa todeksi omasta 
kokemuksestani. Tietysti alkuvaiheessa joutuu 
taistelemaan, mutta taistelu voitetaan Juma-
lan armosta ja voimasta. Elämä ilman Jumalaa 

ei ole minkään arvoista, koska se johtaa ian-
kaikkiseen kadotukseen, kun taas elämä Juma-
lan yhteydessä johtaa iankaikkiseen elämään ja 
myös yltäkylläiseen elämään jo tässä elämässä. 
Joh. 10:10 ”Minä olen tullut antamaan elämän, 
yltäkylläisen elämän.”
 Evankeliointi on jalointa ja arvokkainta 
työtä, mitä ihminen voi tehdä, koska siinä saa-
daan olla mukana Jumalan työtovereina ihmis-
kunnan suurimmassa pelastusoperaatiossa. Li-
säksi evankeliointi antaa rauhan ja hyvän olon 
tunteen siitä, ettei elämä ei mene hukkaan, 
koska tässä työssä saamme olla mukana Juma-
lan työtovereina ja kulkea näin Jeesuksen ja-
lanjäljissä lähimmäistemme ja koko ihmiskun-
nan hyväksi tässä maailmassa. Kun ikääkin tu-
lee, elämä ei tunnu merkityksettömältä, koska 
sille on päämäärä ja tarkoitus. 
 On erilaisia evankelioimismuotoja, joita voi 
tehdä voimiensa mukaan ja rukoilla voi ihmis-
ten puolesta elämänsä loppuun asti. Jumala on 
antanut suuressa rakkaudessaan tämän tehtä-
vän ihmisille, jotta me saisimme olla muka -   
na Jumalan pelastussuunnitelmassa ja jotta 
l uonteemme kasvaisi näin taivaskelpoiseksi. 
Matt. 28:19, 20 ”Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opetta
kaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen 
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät maailman lop
puun asti.”
 Pari vuotta sitten löysin uuden evankelioi-
mistavan. Julkaisin elämäni ensimmäisen kir-
jan. Se oli omaelämänkerta. Siitä innostuneena 
kirjoitin tällaisen pienen taskussa pidettävän 
todistuskirjan Okkultistista kristityksi, jota an-
nan tilaisuuden tullessa kiinnostuneille henki-
löille. Sen ovat saaneet henkilökohtaisesti mm. 
monet Espoon papit, yksi kansanedustaja ja 
jopa kaksi ministeriä. Siinä on heti ensimmäi-
senä lukuna okkultismin vaarat, jossa kerron 
kymmenen vuoden kokemuksistani okkultis-
min parissa. Loppupuoli on sitten uskontulos-
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tani, uskon kokemuksistani ja kolmen enkelin 
sanomasta. 
 Olen huomannut viime aikoina ollessani 
Ilkka Kuikan mukana katutyössä, että monet 
nuoret etsivät elämän tarkoitusta juuri erilai-
sista okkultistisista opeista, vaikka totuus on 
aivan jokaisen ulottuvilla Jeesuksessa ja Raa-
matussa. En voi moittia heitä siitä, koska he 
vilpittömästi etsivät totuutta, mutta vain vää-
ristä lähteistä, sillä olinhan itsekin hyvin inno-
kas okkultisti ennen kuin Jumala tarttui mi-
nuun. Kyllä Jumala löytää omansa ennemmin 
tai myöhemmin. Näinhän tapahtui minullekin. 
Toivon tämän kirjani olevan avuksi myös heil-
le.
 Vihollinen hyökkää erityisesti sellaisiin us-
koviin, jotka paljastavat hänen juonensa. Täl-
laisesta vihollisen hyökkäyksestä kerron oman 
kokemukseni. Todistin noin vuosi sitten 
(7.12.2014) seurakuntamme pastorin Matti 
Markkasen pitämässä kokouksessa uskoontu-
lostani ja myin kirjaani Okkultistista kristityk-
si radiotyön tukemiseksi. 
 Kun sitten kokouksen jälkeen illalla menin 
nukkumaan, tunsin, että pimeässä makuuhuo-
neessani oli jokin epämiellyttävä olento ja näin 
vain tumman hahmon. Yhtäkkiä menin täysin 
liikuntakyvyttömäksi ja huusin Jeesusta avuksi. 
Vähitellen liikuntakyky palautui. Sytytin valot 
ja menin WC:hen, rauhoittelin itseäni ja pala-
sin sänkyyn. Sama toistui uudelleen. Sen jäl-
keen rukoilin ja menin keittiöön ja join lasil-
lisen vettä ja palasin sänkyyn. Tämän jälkeen 
pääsin rauhaan ja nukahdin. 
 Ilmeisesti kirjani on tarpeellinen, koska 
 paholainen on hänen entiselle alaiselleen näin 
vihainen. Tämä kokemus oli jälleen minulle 
yksi vahva todiste henkimaailman olemassa-
olosta ja siitä suuresta taistelusta, jota käydään 
sielujen pelastuksesta. Ef. 6:11, 12 ”Pukekaa yl
lenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pi
tää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emme
hän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivalto
ja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman 

hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vas
taan.”
 Tämä vihollisen pelottelu ei lannistanut mi-
nua vaan jatkan toimintaani, koska mitään ei 
voi tapahtua ilman Jumalan sallimusta. Jeesus-
nimessä on ihmeellinen voima. Hän on mei-
dän ainoa turvamme vihollista vastaan. Meillä 
on todella mahtava Jumala, joka auttaa meitä 
kaikissa asioissa, kun vain annamme elämäm-
me hänen turvallisiin käsiinsä. Ps. 50:15 ”Huu
da minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan 
sinut.”
 Olen vielä kirjoittanut kolmannen kirjan 
Danielin kirjasta Ilmestyskirjaan niin kuin 
olen seurakunnassa oppinut ja omaksunut. 
Kun sain sen valmiiksi ja lähetin taittoon, koin 
vastaavanlaisen kokemuksen noin kuukau-
si sitten. Illalla sänkyyn mennessäni tunsin ja 
näin jälleen, että pimeässä huoneessani oli jo-
kin epämiellyttävä tumma olento. Se tuli rin-
tani päälle ja lukitsi minut alleen. Huusin Jee-
susta avuksi ja olento lähti pois. Enpä siitä enää 
toisella kerralla pelästynyt, vaan rukoilin ja jat-
koin rauhallisena sängyssä oloani ja siihen sit-
ten nukahdin. Paholainenhan vihaa erityisesti 
Ilmestyskirjaa, koska se paljastaa hänen suun-
nitelmansa ihmisten johtamiseksi harhaan.
 Olivatko nämä kokemukseni todellisia vi-
hollisen hyökkäyksiä vai olivatko ne vain entis-
ten okkultististen harrastuksieni seurauksena 
syntyneitä hallusinaatioita, sitä en pysty todis-
tamaan. Joka tapauksessa ne tuntuivat minus-
ta todellisilta ja tapahtuivat sopivasti samoihin 
aikoihin näiden kirjojeni kanssa. 
 Olen äärettömän onnellinen siitä, että 
Herra pelasti minut vihollisen valtakunnasta 
omaan valtakuntaansa. Herran enkeli johti mi-
nut unessa vuonna 1976 juuri tähän Annan-
kadun seurakuntaan. Koin todella voimakkaan 
uudestisyntymisen ja olenkin toiminut jo 40 
vuotta aktiivisesti adventtiseurakunnassa sielu-
jen pelastamiseksi. Toivon, että voisin elämä-
ni loppuvaiheessa sanoa samoin kuin Paavali.       
2. Tim. 4:7, 8 ”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, 
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olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua 
odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, 
oikeudenmukainen tuomari, on antava minul

le tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan 
kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmesty
mistään.” 

Rukoilemme
Kiitos Jeesus sovitustyöstäsi. Kiitos, että vuodatit pyhän, kalliin veresi minun ja koko maail-
man ihmisten syntien tähden. Sillä rakkauden teolla avasit meille pelastuksen ja tien Isän luo. 
Kiitos, että veresi puhdistaa sydämemme, kun tunnustamme syntimme ja pyydämme anteek-
si. Kiitos syntiemme anteeksiantamuksesta. Kiitos Pyhän Hengen uudestisynnyttävästä voi-
masta. Kiitos uudesta elämästä sinun kanssasi. Kiitos, ettei tarvitse ajatella syntejämme, koska 
heität ne meren syvyyteen. Kiitos armosta omalla kohdallemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. 
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45. Oikea seurakunta 

Eräs henkilö kysyi Ilmestyskirja-semi-
naarissa, että mikä on oikea seurakun-
ta, koska jokaisen seurakunnan edusta-

ja vakuuttaa, että heillä on totuus. Tähän kysy-
mykseen on vaikeata vastata lyhyesti. Siksi en 
yrittänytkään vastata siihen, vaan pyysin hen-
kilöä itse ratkaisemaan asian turvautuen Ju-
malaan. Maailmassa on tosiaan arviolta usei-
ta satoja ehkäpä tuhansiakin erilaisia kristi-
kunnan suuntia. Kuinka on sitten mahdollis-
ta, että on niin monia seurakuntia, vaikka on 
vain yksi Raamattu, yksi Jumala ja yksi Vapah-
taja. Tämä hämmentää ihmisiä, koska jokaisen 
suunnan edustaja puhuu oman seurakuntansa 
puolesta. Ja niin minäkin tulen tekemään täs-
sä esityksessäni. Oikea seurakunta selviää ih-
miselle vasta pitkän etsimisen, tutustumisen ja 
ennen kaikkea Jumalan johdatuksen tuloksena. 
Tarkoitukseni on tässä esityksessä tuoda esiin 
muutamia näkökohtia siitä, että miksi itse us-
kon adventtiseurakunnan olevan oikea seura-
kunta ja miksi uskon profetian hengen kirjoi-
tuksiin. 
 Sanansa mukaan Jumala ei ole vaiti täs-
sä seurakunta-asiassakaan. Hän haluaa kertoa 
jokaiselle rehelliselle ja vilpittömälle etsijälle 
totuuden ja oikean tien myös tänä aikana. Se 
edellyttää vain täydellistä antautumista Herran 
tahtoon ja johdatukseen. Joh. 7:17 ”Joka tahtoo 
noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville 
siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai pu
hunko omiani.”   
 Miksi sitten on niin monia seurakuntia? 
Ehkäpä tämän asian selvittää mielestäni par-
haiten Raamattu. Ap. t. 20:29–30 ”Minä tie
dän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tu
lee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Tei

dän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka 
julis tavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen 
opetuslapset mukaansa.” Historiasta tiedäm-
me, että apostolisen ajan jälkeen alkoi luopu-
mus. 2. Tess.2:3 ”Älkää antako kenenkään mil
lään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuo
ta päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja 
ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kado
tuksen ihminen.” 
 Tuo luopumus saavutti sitten huippunsa 
pimeänä keskiaikana ja sen jälkeen alkoi us-
konpuhdistus. Tämä uskon puhdistus jatkuu 
yhä edelleen, koska vielä ei olla palattu kaikis-
sa asioissa apostolisen ajan totuuksiin. Juma-
lan tarkoituksena ei ole palauttaa kaikkia to-
tuuksia yhdellä kertaa, koska ihmiset eivät oli-
si valmiita vastaanottamaan niitä niin nopeas-
ti. Adventtikansan tehtävänä on viedä alkanut 
uskonpuhdistus päätökseen. Jumala tulee to-
teuttamaan tämän työn oman kansansa kautta. 
Hän tulee ilmoittamaan vilpittömille seuraajil-
leen vallitsevat erheet ja suunnitelmansa. Aam. 
3:7 ”Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta 
suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.” 
 Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran maan 
päälle, lähetti Jumala profeetan valmistamaan 
tien hänen tulemukselleen. Jeesus kertoi sel-
västi, kuka oli tämä ennustettu profeetta. Hän 
oli Johannes Kastaja. Matt. 11:10–15 ”Hän on 
se, josta on kirjoitettu: Minä lähetän sanansaat
tajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. ”To
tisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Jo
hannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vä
häisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suu
rempi kuin hän.  Johannes Kastajan päivistä asti 
taivasten valtakunta on ollut murtautumassa 
esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen 
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itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannek
seen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, 
juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jolla on 
korvat, se kuulkoon!” 
 Jeesus nimitti siis Johannes Kastajaa 
 Eliaksi. Tämä merkitsee sitä, että hän toimi 
Eliaan hengessä. Hänellä oli samanlainen teh-
tävä kuin Elialla. He toimivat kumpikin oman 
aikansa uskonpuhdistajina. Koska tämä uskon-
puhdistus jatkuu yhä edelleen, on Jumala lä-
hettävä jälleen profeetta Eliaan valmistamaan 
tien hänen toiselle tulemukselleen. Mistä tämä 
käy ilmi? Se löytyy Mal. 3: 23, 24 ”Kuulkaa! 
Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelot
tava, minä lähetän teille profeetta Elian.  Hän 
kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sy
dämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata 
perikatoon, kun tulen.”  
 Tämä on erittäin tärkeä ennustus, koska 
se paljastaa oikean seurakunnan lopun aika-
na. On vain löydettävä Elian hengessä toimiva 
profeetta ja seurakunta, missä hän toimii tai on 
toiminut. Mistä me lähdemme sitten etsimään 
häntä? On luonnollista, että Ilmestyskirja an-
taisi valoa tähän kysymykseen, koska se on ni-
menomaan kirjoitettu lopun aikoja varten. Eh-
käpä myös Malakia antaisi lisäselvityksiä kos-
kien Eliaa. Katsomme ensiksi Malakian kirjaa. 
Malakia ei mainitse muualla Elian nimeä. Voi-
siko Malakia sitten käyttää jotain toista nimeä 
Eliaan tilalla. Katsotaanpa Mal. 3:1 ”Minä lä
hetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. 
Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te 
odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän 
saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen 
päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horju
matta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon 
hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä.” 
 Aivan selvästi tässä puhutaan sanansaatta-
jasta, joka valmistaa tien Jeesuksen toiselle tu-
lemukselle. Tästä jakeesta löytyy myös ajan-
kohta sanansaattajan ilmestymiselle. Kirjas-
sa Suuri taistelu, sivu 272, Ellen White kom-
mentoi tätä jaetta seuraavasti: Myös Malakia 

ennusti tämän tulemisen. ”Ja aivan äkkiä tulee 
temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Lii-
ton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sa-
noo Herra Sebaot.” Herran tulo temppeliin oli 
äkillinen ja odottamaton. Hänen kansansa ei 
odottanut häntä sinne.”
 Historian tapahtumat todistavat meil-
le, että Herraa odotettiin maan päälle palaa-
vaksi vuonna 1844 Danielin kirjan 8:14 mu-
kaan. ”Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa 
iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäk
kö taas kunniaan.” Näin ei kuitenkaan tapahtu-
nut, vaan hän aloitti työnsä Taivaallisen pyhä-
kön kaikkein pyhimmässä. Tämä oli silloiselle 
Jumalan kansalle suuri pettymys, jonka Juma-
la salli tapahtuvan tämän tärkeän tapahtuman 
huomion herättämiseksi ja Jumalan  omien 
seulomiseksi. Tästä tapahtumasta kertoo ku-
vaannollisesti Ilmestyskirjan 10 luku, jossa 
kerrotaan makean ja karvaan kirjan syömises-
tä. Tämä profetia on antanut minulle mitä va-
kuuttavimman todistuksen siitä, että Jumala 
johtaa maailman tapahtumia ja pelastussuun-
nitelmaansa oman täydellisen suunnitelmansa 
mukaan. Herra todella meni temppeliinsä ai-
van äkkiä, niin kuin Malakia ennusti. 
 Tämän Malakian ennustuksen perusteella 
olen ymmärtänyt, että lopun ajan Elian ilmes-
tyminen valmistamaan tietä Herran toiselle 
tulemiselle tapahtui tuona samana ajankohta-
na. Näin me tiedämme Profeetta Elian ilmes-
tymisen ajankohdan. Nyt on sitten vain löydet-
tävä hänet muiden tuntomerkkien perusteella.
 Katsomme seuraavaksi Ilmestyskirjaa löy-
tääksemme sieltä valoa oikean profeetan tun-
nistamiseksi. Me emme löydä sieltäkään Elian 
nimeä, mutta me löydämme sanoman, joka val-
mistaa meidät Kristuksen toiselle tulemiselle ja 
tämän sanoman täytyy olla myös Elian sano-
ma. Tämä sanoma löytyy Ilmestyskirjan 14 lu-
vusta ja sitä nimitetään kolmen enkelin sano-
maksi. Siinä päähuomio kiinnitetään Jumalan 
poljettuun lakiin, jota säilytetään liitonarkis-
sa taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä. 
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Luen jakeen 12. ”Tässä kysytään pyhiltä kestä
vyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käsky
jä ja uskovat Jeesukseen.” Luen vielä Ilm. 12:17, 
jossa tulee esiin myös lopun ajan Jumalan kan-
san tuntomerkit. ”Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se 
lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, 
jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuk
sen todistukselle.” Ilm. 19:10 selvittää, mitä tar-
koittaa Jeesuksen todistus. ”Jeesuksen todistajis
sa on profetoimisen Henki.”
 Näihin jakeisiin sisältyy siis kolme ratkai-
sevaa tuntomerkkiä: Usko Jeesukseen, Juma-
lan käskyjen pitäminen ja profetoimisen henki. 
Nämä tuntomerkit vaikuttavat kokonaisuudes-
saan ainoastaan Seitsemännen päivän advent-
tiseurakunnassa. Adventtiseurakunta korottaa 
Jeesusta Kristusta kaiken luojana. Se opettaa 
kaikkien kymmenen käskyn pitämistä, johon 
sisältyy myös sapattikäsky. Sillä on profeetal-
linen sanoma. Lisäksi adventtiseurakunta syn-
tyi juuri silloin kuin kolmen enkelin sanomaa 
alettiin julistaa eli juuri vuoden 1844 jälkeen. 
Se noudattaa tarkoin apostolisen seurakunnan 
opetusta. Se on maailmanlaajuinen seurakun-
ta. Se opettaa, että pelastus saadaan ainoastaan 
Jeesuksen Kristuksen kautta. 
 Jotta seurakunnan opetus olisi Jumalan tah-
don mukaista ja se täyttäisi sille asetetun teh-
tävän valmistaa tie Jeesuksen toiselle tulemuk-
selle, täytyy seurakunnassa olla auktoriteetti eli 
siis profeetta. Adventtiseurakunta pitää Ellen 
Whiteä Jumalan lähettämänä profeettana, joka 
toteuttaa Elian tehtävää lopun aikana seura-
kunnan kautta. Jos näin ei olisi, olisimme vain 
seurakunta, jossa olisi erilaisia totuuskäsityksiä. 
Adventtiseurakunnan yksimielisyys on kuiten-
kin ainutlaatuista ja tämä johtuu juuri Ellen 
Whiten kirjoituksista. Olemme jo todenneet, 
että hän vaikutti oikeana ajankohtana. Hän eli 
vuosina 1827–1915.
 Katsomme nyt lyhyesti, täyttääkö Ellen 
White yleensä Raamatussa profeetalle annetut 
tuntomerkit.
 Niiden 70 vuoden aikana, jona Ellen Whi-

te palveli adventtiseurakunnassa, hän sai noin 
2000 suoraa viestiä Jumalalta näkyjen kautta 
päivin ja öin. Todistajat kertovat Ellen Whiten 
olotilasta näkyjensä aikana seuraavia seikkoja.
 1) Hän ei hengittänyt. Näky saattoi kestää 
kolmekin tuntia. Lääkäri totesi, että hän oli ai-
van kalpea ja että hänen sydämensä lyö, mutta 
keuhkot eivät toimi. Katsotaanpa mitä tapah-
tui esim. Danielille näyn aikana. Dan. 10: 17 
”Miten minä, vähäinen palvelija, voisin puhua 
herrani kanssa? Enää ei minussa ole jäljellä voi
maa, tuskin henkeäkään!” 
 2) Hänen jäsenensä toimivat normaalisti 
ja silmät olivat auki. Näin tapahtui esim. Bi-
leamille. 4. Moos. 24: 3, 4. ”Näin sanoo Bileam, 
Beorin poika, näin sanoo mies, joka näkee selväs
ti, näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan, mies, 
joka maahan kaatuneena, avoimin silmin, saa 
katsella Kaikkivaltiaan näkyjä.”
 3) Hän oli voimaton siirtyessään näkyti-
laan. Näin tapahtui myös Danielille. Dan. 10: 
7,8 ”Vain minä, Daniel, näin sen näyn. Miehet, 
jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet, mutta 
suuri kauhu valtasi heidät ja he pakenivat ja pii
loutuivat. Minä jäin yksin katsomaan tätä suurta 
näkyä, ja minun voimani katosi, kasvoni muut
tuivat kalmankalpeiksi ja ruumiini kävi hervot
tomaksi.”
 4) Hänellä oli yliluonnolliset voimat. Hän 
piti yli kahdeksan kiloista Raamattua ojenne-
tussa kädessään puoli tuntia. Samoin Daniel 
sai voimaa. Dan. 10: 18 ”Ihmisen kaltainen kos
ketti minua uudelleen, antoi minulle voimaa.”
 5) Hän oli täysin tiedoton ulkomaailmas-
ta. Näin kertoo myös Paavali kokemuksestaan.    
2. Kor.2: 1–3 ”Siirryn nyt näkyihin ja Herran il
mestyksiin. Tunnen erään Kristuksen oman, joka 
neljätoista vuotta sitten temmattiin kolmanteen 
taivaaseen. Oliko hän silloin ruumiissaan vai 
poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala. Ja tästä 
miehestä tiedän, että hänet temmattiin paratii
siin ja hän kuuli sanoja, joita ihminen ei voi eikä 
saa lausua. Oliko hän ruumiissaan vai poissa sii
tä, en tiedä, sen tietää Jumala.”
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 Ellen White on täyttänyt fyysisesti nämä 
viisi Raamatun ilmoittamaa oikean profeetan 
tuntomerkkiä. Katsomme seuraavaksi hänen 
moraalisia tuntomerkkejään. 
 1) Hän korotti kaikissa kirjoituksissaan Jee-
susta Kristusta lihaksi tulleena. Näin kirjoittaa 
myös apostoli Johannes. 1. Joh.4: 1, 2 ”Rakkaat 
ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa 
ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maail
massa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Täs
tä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, 
joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, li
haan tulleeksi, on Jumalasta.”
 2) Hän korosti kaikissa kirjoituksissaan 
kymmeniä käskyjä Jumalan antamana oikean 
ja väärän mittapuuna. Näin sanoo myös esim. 
profeetta Jesaja. Jes. 8:20 (RK 38) ”Pysykää 
laissa ja todistuksessa!” Elleivät he näin sano, ei 
heillä aamunkoittoa ole.”
 3) Hänen kaikki ennustuksensa ovat toteu-
tuneet tai tulevat toteutumaan aikanaan. Tä-
män vahvistaa profeetta Jeremia. Jer. 28: 9 ”Jos 
siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä kat
soa, käykö hänen sanansa toteen. Vasta sitten näh
dään, onko hän todella Herran lähettämä profeet
ta.” 
 4) Hänen elämänsä ja työnsä hedelmät to-
distavat oikeasta profeetasta. Hänen aikalai-
sensa todistavat hänestä nöyränä ja antaumuk-
sellisena Kristuksen opetuslapsena, jota kun-
nioitettiin ja arvostettiin. Hän on kirjoittanut 
ja julkaissut enemmän hengellisiä kirjoja ja 
useimmilla kielillä kuin kukaan nainen histo-
rian aikana. Hän kirjoitti 29 000 sivua, jotka on 
julkaistu kirjan muodossa sekä 4500 sivua ar-
tikkeleita, jotka on julkaistu eri lehdissä.  Tämä 
merkitsee 25 miljoonaa kirjoitettua sanaa. Jos 
kaikki hänen kirjoittamansa kirjat pantaisiin 
päälletysten, niistä tulisi minun pituisen mie-
hen korkuinen pino. Kirjoittajana, puhujana ja 
neuvonantajana hän kosketteli mitä moninai-
simpia elämänaloja. Hän oli perustamassa kas-
vatustyön alalla koulujärjestelmää, johon nyt 
kuuluu oppilaitoksia kansakouluista yliopistoi-

hin asti. Hän painotti jo silloin terveellistä elä-
mäntapaa tiedoin, jotka vasta viime vuosikym-
menien tieteellinen tutkimus on vahvistanut 
oikeaksi. Hänen aloitteestaan on levinnyt laa-
ja hengellisten kirjojen kustannustoiminta eri 
puolille maailmaa. Hänen hedelmänsä täyttä-
vät täysin oikean profeetan tuntomerkit. 
 Uskon, että Ellen White oli juuri sellainen 
oikea profeetta, josta Jeesus puhui kehottaes-
saan kiinnittämään huomiota profeetan hedel-
miin. Matt. 7: 15–20 ”Varokaa vääriä profeet
toja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, 
mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä 
te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota 
rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu 
tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia he
delmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä 
huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei 
tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tu
leen. Hedelmistä te siis tunnette heidät.” 
 Jeesus varoitti tässä jakeessa erityisesti vää-
ristä profeetoista. On selvää, että tulee olemaan 
myös oikeita profeettoja, muutoinhan hän oli-
si varoittanut kaikista profeetoista. Vihollinen 
lähettää näitä vääriä profeettoja eksyttääkseen 
meitä tunnistamasta oikeita profeettoja. Sik-
si meidän on vakavasti kiinnitettävä huomio-
ta Jumalan sanan rinnalla Jumalan lähettämiin 
profeettoihin. 2. Aikak. 20:20 ”Luottakaa Her
raan, Jumalaanne, niin kukaan ei teitä voita. 
Luottakaa hänen profeettojensa sanaan, niin tei
dän käy hyvin.”
 Joku sanoo, että eikö meille riitä Raamat-
tu. Eikö Jumala ole ilmoittanut Raamatussa 
kaikki, mitä meidän tulee tietää. Tämä on ai-
van totta, mutta koska on tapahtunut niin kuin 
aikaisemmin totesimme luopumus, tarvitaan 
oikeita Raamatun selittäjiä. On palattava sii-
hen alkuperäiseen apostolisen ajan uskoon. On 
noudatettava protestanttien suurta periaatet-
ta: ”Raamattu ja ainoastaan Raamattu uskon ja 
elämän ohjeena.”
 Ellen White toistaa usein kirjoituksissaan, 
että hän on pienempi valo, joka johtaa suurem-
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paan valoon. Eli tarvitaan tänä luopumuksen 
aikana oikeita Raamatun selittäjiä tai muuten 
ollaan jatkuvasti eksyksissä. Raamatun selit-
täjiä tarvittiin jopa apostolisena aikana. Tästä 
kertoo hyvin kertomus etiopialaisesta hoviher-
rasta. Hän sanoo Filippokselle hyvin merkit-
tävät sanat. Ap.t. 8:29, 30, 31, 35. ”Henki sanoi 
Filippokselle: ”Mene lähemmäs ja pysyttele vau
nujen vieressä.” Filippos juoksi vaunujen luo, ja 
kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa hän 
sanoi: ”Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmär
tää?” Mies vastasi: ”Kuinka ymmärtäisin, kun 
kukaan ei minua neuvo.” Hän pyysi Filipposta 
nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään.  
 Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoi
tusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia 
Jeesuksesta.
 Olen todennut, että ne henkilöt, jotka lu-
kevat myös profetian hengen kirjoituksia, ym-
märtävät ja osaavat paremmin Raamattua. He 
ovat vakaalla ja raittiilla pohjalla, eivätkä juok-
se kaikenlaisten uskonnollisten villityksien pe-
rässä. Ehkäpä tähän sopivat hyvin Paavalin sa-
nat. Ef. 4:13–16 ”Kun me kaikki sitten pääsem
me yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan 
tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, 
Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin 
emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kai
kenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat ka
valien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Sil
loin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kas
vamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, 
joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja 
pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kun
kin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, 
ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.”
 Muistakaa, että ne, jotka ottivat vastaan Jo-
hanneksen eli Elian sanoman ottivat vastaan 
myös Jeesuksen hänen ensimmäisessä tule-
muksessaan. Samoin ne, jotka ottavat vastaan 
profetian hengen kirjoitukset ja adventtiseura-
kunnan yhteyden eli Elian sanoman lopun ai-
kana, varjeltuvat vihollisen eksytyksiltä ja otta-

vat vastaan myös Jeesuksen hänen toisessa tu-
lemuksessaan. 
 Suosittelen profetian hengen kirjoituksien 
lukemista ja tietysti myös koko adventtikirjal-
lisuuden lukemista, koska se pohjautuu pro-
fetian hengen kirjoituksiin. Itse olen lukenut 
monet kerrat saatavillani olevat Ellen Whi-
ten kirjat ja olen iloinen siitä, että olen pysy-
nyt jo noin 25 vuotta seurakunnan yhteydes-
sä ja uskon olevani raittiilla pohjalla adventti-
seurakunnan ja Raamatun opetuksessa. Olen 
monesti todennut, että loppujen lopuksi Ellen 
Whiten kirjoituksista löytyvät parhaimmat se-
litykset ja tulkinnat erilaisille Raamatun asioil-
le. Itse en ole löytänyt mitään Raamatun vas-
taisia oppeja tai tulkintoja hänen kirjoituksis-
taan. Se on uskomaton asia ja todistaa vahvasti 
minulle hänen profeetallisen ominaisuutensa.
 On suurta Jumalan armoa, että hän on il-
moittanut sanansa kautta oikean seurakunnan 
ja johdattanut seurakuntaa profeettansa kautta 
viemään pelastussuunnitelmaansa päätökseen 
nyt viimeisinä aikoina, jolloin vihollinen yrit-
tää kaikin voimin hävittää Jeesuksen Kristuk-
sen tuntemista. Jumala rakastaa omaa kansaan-
sa kuin silmäteräänsä ja haluaa johtaa meitä jo-
kaista yhä lähemmäksi ja lähemmäksi Jeesusta. 
Hän haluaa kirkastaa sanansa kautta Golgatan 
käsittämätöntä uhria syntiemme sovitukseksi. 
Kiittäkäämme Jumalaa siitä suuresta valosta, 
josta olemme päässeet osalliseksi tässä pimeäs-
sä maailmassa ja tehkäämme parhaamme ker-
toaksemme Jumalan rakkaudesta lähimmäisil-
lemme.
 Tämä esitykseni oli nyt tällainen lyhyt ja 
vajavainen katsaus omakohtaiseen kokemuk-
seeni oikeasta seurakunnasta lopun aikana eli 
tänä aikana. Tietysti olisi vielä paljon muita 
Raamatun totuuksia ja uskonkokemuksia, jot-
ka vahvistavat uskoani. Olen äärettömän on-
nellinen siitä, että Herra on johdattanut minut 
adventtiseurakuntaan ja antanut minulle täy-
dellisen varmuuden oikeasta seurakunnasta. 
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Rukoilemme
Kiitos Herra, että sinä olet sanassasi antanut meille lopun aikana oikean seurakunnan tunto-
merkit kolmen enkelin sanomassa. Anna tämän sanoman pian täyttää tehtävänsä ja levitä voi-
mallisesti koko maailmaan. Anna meille voimallisia työmiehiä sitä julistamaan kaikkialle. Kii-
tos myös siitä, että olet antanut tälle ajalle profeetan niin kuin annoit muinoin Israelin kan-
salle, jotta kaikki menisi kohdalleen ennen takaisintuloasi. Kiitos, olet antanut tämän tehtävän 
meille ihmisille ja näin saamme olla sinun työtovereitasi sinun pelastustyössäsi. Tämä on meil-
le sanoin kuvaamaton etuoikeus. Kiitos ja kunnia sinulle iankaikkisesti. Aamen.
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46. Jumala etsii   

M iksi maailmassa on sekä hyvää että 
pahaa? Jos Jumala on sanansa mu-
kaan rakkaus, eikö hän olisi voinut 

alun perin luoda vain hyvän. Emme pysty täy-
dellisesti vastaamaan tähän kysymykseen. Paha 
on luonnottomuus, jolla ei saisi olla sijaa koko 
maailmankaikkeudessa. Paha on siis ollut ole-
massa jo alusta lähtien ja se on myös kaik kien 
luotujen saatavilla, vaikka kenelläkään ei ole 
oikeutta käyttää sitä. Paha kuitenkin pääsi ta-
pahtumaan korkean enkeliolennon Lusiferin 
kautta ja hän sai puolelleen kolmannen osan 
taivaan enkeleitä ja myös ensimmäisen ihmis-
parin Adamin ja Eevan ja näin koko ihmissu-
vun.                                                                               
 Jumala on rakkaus ja suuressa rakkaudes-
saan hän rakastaa suunnattomasti jokaista luo-
maansa olentoa. Hän tekee kaikkensa luotujen 
olentojensa parhaaksi. Hän halusi pelastaa lan-
genneet enkelit. Hän haluaa myös pelastaa jo-
kaisen ihmisen. Ihmisen vain on nöyrryttävä ja 
palattava takaisin Jumalan luo hänen laatiman-
sa pelastussuunnitelman kautta. Jumala tietää 
meidät ihmiset vajavaisiksi ja puutteellisiksi. 
Hän tietää meidän myös häpeävän synnillistä 
vaellustamme ja siksi pakenevan Jumalaa. Hän 
etsii meidät käsiinsä, vaikka me kuinka yrit-
täisimme piiloutua. Jer. 23:24 ”Saattaako joku 
niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe? sa
noo Herra.” Job. 34:21, 22 ”Sillä hänen silmänsä 
valvovat ihmisen teitä, ja hän näkee kaikki hänen 
askeleensa. Ei ole pimeyttä, ei pilkkopimeää, johon 
voisivat piiloutua väärintekijät.”                                                         
 Kun Adam ja Eeva olivat tehneet syntiä, 
he lähtivät pakoon Jumalaa. Aikaisemmin he 
olivat iloinneet saadessaan seurustella hänen 
kanssaan. He häpesivät syntiään. He tunsivat 
tehneensä pahan teon, mutta Jumala rakas-

ti heitä. Hän halusi pelastaa heidät. Hän etsi 
heidät. 1. Moos. 3:8–10 ”Ja he kuulivat, kuin
ka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan 
vii leydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran 
kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta 
Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: Mis
sä olet? Hän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi 
paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja 
sen tähden minä lymysin.” 
 Jumala oli sanonut. 1. Moos. 2:16, 17 ”Her
ra Jumala sanoi ihmiselle: ”Saat vapaasti syö
dä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puus
ta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, 
sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman 
oma.” Jumala ei voi perua lakiansa. Jumalan 
oli itse kuoltava heidän edestään, jos hän ha-
luaisi pelastaa heidät iankaikkisesta kuolemas-
ta. Ainoastaan Jumalan oma kuolema saattoi 
sovittaa heidän syntinsä. Sitä ei voinut tehdä 
kukaan enkeleistä tai muista taivaan asukkais-
ta. Jumala rakasti niin paljon ihmistä, että hän 
otti kärsikseen kaikki tuskat ihmisen pelastuk-
sen puolesta. Jeesus Jumalan Poika suoritti va-
paaehtoisesti tämän tehtävän Golgatan ristillä. 
Tämä jumalallisen rakkauden teko tulee ole-
maan koko maailman kaikkeuden tutkistelun 
kohteena iankaikkisesti. Se oli suurin tapahtu-
ma koko ihmiskunnan historiassa. Niin arvo-
kas ja käsittämätön oli tämä teko. Tämän sovi-
tuksen Jumala ilmoitti heti syntiinlankeemuk-
sen jälkeen Adamille ja Eevalle ja heidän teh-
tävänä oli kertoa siitä jälkeläisilleen.                                                          
 Jumala siis etsi syntisen ihmisen jo siel-
tä alusta lähtien palauttaakseen hänet elämän 
tielle ja näin hän toimii edelleenkin. Raamat-
tu on täynnä kertomuksia siitä, kuinka Jumala 
etsii syntisiä ihmisiä. Maailmassa on aina ol-
lut Jumalalle otollisia ihmisiä, joille Jumala il-
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moittaa itsensä tavalla tai toisella. Kukaan ei 
jää piiloon, jokainen Jumalaa etsivä löytää hä-
net. Herra johdattaa heidät kokemuksien ja vä-
likappaleittensa kautta luokseen.                                                                           
 Syntiinlankeemuksen jälkeen pahuus al-
koi lisääntyä maan päällä ja vedenpaisumuk-
sen aikana oli maailmassa vain yksi Jumalalle 
uskollinen mies ja hän oli Nooa. Nooa pelasti 
omalla hurskaudellaan perheensä ja kaikki hä-
nen jälkeensä tulevat Jumalalle otolliset ihmi-
set. Näin siunauksellista oli vain yhden miehen 
hurskas elämä. Jumala etsi hänet jo silloin suu-
resta maailman ihmisjoukosta. Nooa saarnasi 
120 vuotta ja rakensi arkkia Jumalan käskystä. 
Se oli todella uskon teko. Hepr. 11:7 sanoo-
kin, että Nooasta tuli sen vanhurskauden peril-
linen, joka uskosta tulee.                                                                               
 Vedenpaisumuksen jälkeen Nooasta pol-
veutunut ihmiskunta loittoni jälleen Jumalas-
ta. Jumala joutui jälleen etsimään miehen, joka 
kertoisi ihmisille rakastavasta Jumalasta ja hän 
oli Aabraham. Aabraham oli rehellinen ja vie-
raanvarainen ja hän nautti ihmisten keskuu-
dessa kunnioitusta ja arvonantoa. Aabraham 
oli Jumalan mielenmukainen mies, vaikka hän 
pelosta puhui puolitotuuksia henkensä puoles-
ta. Hän joutui uskonsa kautta Jumalan kou-
luun. Aabrahamin teko uhratessaan poikansa 
Iisakin oli esikuva Jumalan Pojan uhraamisesta. 
Aabrahamia sanotaankin uskovien isäksi. Hä-
nestä polveutui sekä lihallinen että hengellinen 
Israel. Jumala lupasi hänelle. 1. Moos. 12:2, 3 
”Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut 
ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva 
siunaukseksi. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki 
sukukunnat maan päällä.” Maailman Vapahtaja 
syntyi juuri Aabrahamin suvusta.                     
 Jumala tietää lopun alusta. Aabrahamin po-
jalla Iisakilla oli kaksi poikaa Esau ja Jaakob. 
Isak rakasti enemmän vanhempaa poikaan-
sa Esauta, mutta Jumala valitsi heistä Jaako-
bin jatkamaan sitä sukua, josta Vapahtaja oli 
syntyvä. Jumala näki, että Jaakob tulisi totte-
lemaan heikkouksistaan huolimatta häntä ja 

että Jaakobilla olisi juuri niitä luonteenominai-
suuksia, joita Jumala toivoo palvelijoiltaan. Ih-
minen erehtyy, mutta Jumala ei erehdy. Jaakob 
ymmärsi lankeemuksistaan huolimatta evan-
keliumin. Häntä koeteltiin Jabbok-virran ran-
nalla, jossa hän ei hellittänyt otettaan Juma-
lasta, vaan katui syntejään, pyysi armoa ja anoi 
siunausta. Jaakob tunsi oman mitättömyyten-
sä ja turvautui koko sydämestään tulevaan Va-
pahtajaan.                                                                          
 Jaakobille syntyi kaksitoista poikaa, joista 
muodostuivat Israelin sukukunnat. Jumala va-
litsi Juudaan sen suvun kantaisäksi, josta Va-
pahtaja polveutui. Jaakob siunasi hänet sanoil-
la. 1. Moos. 49:10 ”Ei siirry valtikka pois Juu
daalta eikä hallitsijan sauva hänen polviensa vä
listä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kan
sat tottelevat.” Juudaasta kerrotaan, että hän oli 
Jaakobin pojista se, joka pelasti Joosefin hen-
gen, kun muut veljet yrittivät kateudesta sur-
mata hänet.
 Jumalan pelastussuunnitelmaan kuului, että 
Israelilaiset saivat palvella egyptiläisten orjina 
400 vuotta. Tämä ilmoitettiin Aabrahamille jo 
silloin kun Jumala lupasi hänestä polveutuvan 
suuren kansan. Jumala halusi tällä tavalla to-
teuttaa Egyptin orjuudesta vapautumisen kan-
salleen esikuvana siitä, että hän tulee vapautta-
maan myös synnin orjuudesta.                                                                          
 Jumala valitsi yhden Jaakobin pojista uskol-
lisen ja periaatteellisen Joosefin tuomaan koko 
perheen Egyptiin ja järjestämään olot sellai-
siksi, että Israelin kansa syntyi siellä. Kun 400 
vuotta oli kulunut, Jaakobin suvusta kerrotaan, 
että heitä oli noin kuusisataa tuhatta jalka-
miestä, paitsi vaimoja ja lapsia. 
 Israelin kansan vapauttajaksi Jumala valit-
si Mooseksen. Jumala tietää lopun alusta. Hän 
valitsi Mooseksen jo syntymästä asti toteutta-
maan suunnitelmansa. Mooseksesta Raamattu 
kertoo, että hän oli sangen nöyrä mies, nöyrem-
pi kuin kukaan ihminen maan päällä. Herra 
itse sanoo Mooseksesta. 4. Moos. 12:8 ”Hänen 
kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti 
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enkä peitetyin sanoin. Ja hän saa katsella Herran 
muotoa.” Herra korotti Mooseksen korkealle 
ja ilmaisi hänelle valtavan kirkkautensa. Hän 
päästi Mooseksen pyhään läheisyyteensä vuo-
rella ja alentui puhumaan hänen kanssaan, niin 
kuin ihminen puhuu ystävälle. Hän ilmoit-
ti Moosekselle tahtonsa, säädöksensä ja pyhän 
lakinsa, kymmenen käskyä. Mooses oli kui-
tenkin syntinen ja erehtyväinen ihminen, joka 
lankesi syntiin. Hän katui sydämensä pohjasta 
syntejään ja nöyrtyi kokonaan Jumalan edessä. 
Syntiensä vuoksi Mooses ei päässyt luvattuun 
maahan, mutta hän sai katsella Nebon vuorel-
ta luvattua maata näyssä aina Jeesuksen toiseen 
tulemukseen asti.                                                                      
 Kuningas Daavid on Raamatun tunne-
tuin ja arvostetuin kuningas. Kun Herra ke-
hotti profeetta Samuelia valitsemaan Saulin 
jälkeen kuningasta Israelille Iisain kahdek-
san pojan joukosta, Samuel toteutti valintansa 
oman päänsä mukaisesti, mutta kukaan hänen 
valitsemistaan ei kelvannut Herralle. Vasta vii-
meinen eli kahdeksas ja nuorin poika oli Her-
ralle otollinen ja hän oli Daavid. Herra sanoi 
Samuelille Sam. 16:7 ”Sillä ei ole niin kuin ih
minen näkee; ihminen näkee ulkomuodon, mutta 
Herra näkee sydämen.”                                                                      
 Kuninkaana Daavid sitten osoittautui esi-
merkilliseksi ja Jumalan mielenmukaiseksi hal-
litsijaksi. Hän on saanut erikoisaseman Israe-
lin kuninkaana, sillä hänen suvustaan polveutui 
maailman Vapahtaja, jota tästä johtuen nimi-
tetäänkin Daavidin Pojaksi. Erikoisasemastaan 
huolimatta Daavidkin oli syntinen ja erehty-
väinen ihminen. Hän lankesi syvälle syntiin, 
mutta syvä oli myös hänen katumuksensa. Hän 
on siitä kirjoittanut oikein katumuspsalmin, 
Psalmi 51. Davidille oli annettu paljon anteek-
si ja siksi hän rakasti paljon Herraa. Vaikka 
Daavid lankesi tekemään suuren synnin sur-
mauttamalla sotapäällikkönsä Uurian saadak-
seen tämän vaimon omakseen, hän syvällä ka-
tumuksellaan ja muulla elämällään osoittautui 
hurskaaksi ja nuhteettomaksi Herran palveli-

jaksi. 1. Kun. 15:5 kertoo meille näin. ”Daavid 
oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, 
eikä koko elinaikanaan ollut poikennut mistään, 
mitä hän on käskenyt, paitsi heettiläisen Uurian 
asiassa.”                                                                                
 Kun kauan odotettu Messias, Vapahtaja, 
sitten syntyi maailmaan, Jumala lähetti edel-
läkävijän Johannes Kastajan valmistamaan tien 
hänen tulolleen. Johannes Kastaja kuului myös 
Daavidin sukuun. Jumala tiesi ja tunsi hänen 
luonteensa ja otollisuutensa jo ennen Johan-
neksen syntymää. Enkeli oli sanonut: ”hän on 
oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomia 
hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hen
gellä hamasta äitinsä kohdusta.” Johannes Kas-
taja osoittautui todella Jumalan valitsemaksi 
mieheksi toteuttamaan tehtävänsä. Jeesus sa-
noi hänestä Joh. 11:11 ”totisesti minä sanon teil
le: ei ole vaimosta syntyneitten joukosta noussut 
suurempaa kuin Johannes Kastaja.”                                                                           
 Jeesuksen äidiksi Jumala valitsi köyhän ja 
Jumalalle uskollisen juutalaistytön Marian. 
Jumala tunsi Marian. Hän oli Jeesuksen en-
simmäinen opettaja. Jumala puhui Jeesuksel-
le Marian kautta. Maria opetti Jeesusta tunte-
maan kirjoitukset ja Jumalan ilmoituksen tule-
vasta Messiaasta. Maria kasvatti Jeesusta par-
haan kykynsä mukaan Jumalan ohjauksessa.                                                                             
 Jeesuksen syntymä oli suuri ilojuhla tai-
vaassa. Enkelit ja kaikki taivaan asukkaat olivat 
ihmetelleet ja ihailleet Jumalan lunastussuun-
nitelmaa ja odottaneet hartaasti sen toteutu-
mista. Kun Jeesus sitten syntyi, he seurasivat 
tarkkaan, miten ihmiset ottaisivat vastaan Ju-
malan Pojan, tulevan Vapahtajan. Jumala oli 
valinnut Poikansa syntymään köyhissä olosuh-
teissa, jottei hänen kirkkautensa tulisi huomi-
on kohteeksi vaan hänen luonteensa kauneus 
ja taivaallinen totuus ja jotta vain rehelliset ja 
vilpittömät Jumalan lapset löytäisivät hänet.                                                                                      
 Evankeliumit kertovat kuinka Jeesus sit-
ten valitsi lähimmät seuraajansa. Jeesus aloitti 
toimintansa Galilean järven rannalla. Köyhät 
kalastajat, jotka seurasivat Jeesuksen toimin-
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taa ja tunsivat oman mitättömyytensä, kuunte-
livat janoten Jeesuksen opetuksia. He näkivät 
Jeesuksen suorittamat ihmetyöt ja vakuuttui-
vat hänen jumalallisesta voimastaan. Hän an-
toi erityisesti Pietarille valtavan kokemuksen ja 
opetuksen suuren kalansaaliin kautta siitä, että 
hän tulisi täyttämään heidän tarpeensa ihmis-
ten kalastajina. Kun Jeesus sitten kutsui näitä 
köyhiä kalastajia seuraamaan itseään, he jätti-
vät välittömästi kalastusvehkeensä ja seurasivat 
häntä.                                                                                             
 Kaikissa Palestiinassa olevista roomalaisis-
ta virkamiehistä vihattiin eniten publikaane-
ja, koska he keräsivät veroja Rooman vallalle 
ja myös petollisesti itselleen hankkien suuria 
omaisuuksia. Juutalaista, joka vastaanotti tä-
män tehtävän, pidettiin kansansa pettäjänä ja 
yhteiskunnan halveksituimpana jäsenenä. Jee-
sus kuitenkin näki yhdessä tällaisessa miehes-
sä Leevi Matteuksessa vastaanottavaisen sy-
dämen. Kun hän huomasi, että Jeesus arvosti 
häntä, hän jätti välittömästi rahakkaan työnsä 
ja noudatti Jeesuksen kutsua.                                                                                                
 Opetuslapsi Natanaelista kerrotaan, että 
hän oli viikunapuun alla rukoilemassa Jumalaa. 
Hän etsi vilpittömästi Messiasta. Hän ei kui-
tenkaan heti uskonut opetuslapsi Filippuksen 
ilmoitusta Kristuksesta vaan epäili, että voi-
siko tämä köyhä nasaretialainen olla Messias. 
Filippus kutsui hänet Jeesuksen luokse ja Jee-
sus paljasti hänestä salaisuuksia, jonka jälkeen 
Natanael tunnusti Jeesuksen Messiaaksi. Na-
tanael on esimerkkinä meille miehestä, jolla oli 
ennakkoluuloja rabbien opetuksen perusteel-
la. Natanael oli kuitenkin vilpitön Jumalan et-
sijä. Hän tunsi Jeesuksen Pyhän Hengen vai-
kutuksesta Messiaaksi. Samoin on nykyäänkin 
ihmisillä ennakkoluuloja, mutta kun he tulisi-
vat kuulemaan totuutta, monet heistä ottaisivat 
vastaan totuuden.
 Raamattu kertoo Maria Magdaleenas-
ta, josta Jeesus ajoi ulos seitsemän pahaa hen-
keä. Maria sai syntinsä anteeksi ja hänestä tuli 
yksi Jeesuksen uskollisimpia seuraajia. Maria 

Magdaleenaa pidetään todennäköisesti Lasa-
ruksen sisarena eli samana Mariana, joka voi-
teli Jeesuksen jalat kallisarvoisella nardus-voi-
teella. Tämä Marian teko oli sellainen rak-
kauden osoitus Jeesusta kohtaan, että Jeesus 
piirsi hänen tekonsa ikuisiksi ajoiksi evanke-
liumiin seuraavilla sanoilla Matt. 26:13 ”Toti
sesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maa
ilmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, 
minkä tämä teki, on mainittava hänen muistok
sensa.” Marian teko on muistuttava langennut-
ta ihmissukua aina ajan loppuun asti Jumalan 
ylenpalttisesta rakkaudesta ihmistä kohtaan. 
Marian lahja on esikuva siitä rakkaudesta, mitä 
jokaisen meistä olisi osoitettava Jeesusta koh-
taan. Raamatun merkittävin ja uskomattomin 
kääntyminen oli Paavalin tapaus. Hän oli juu-
talaista sukua oleva Rooman kansalainen, la-
kiin nähden fariseus ja oli saanut oppinsa Jeru-
salemissa korkea-arvoisilta rabbeilta. Hänestä 
odotettiin ikivanhan uskon palavaa ja innokas-
ta puolustajaa. Hänet valittiin sanhedriinin jä-
seneksi ja näin hän oli hyvin vaikutusvaltaises-
sa asemassa. Paavali kohtasi sitten Kristuksen 
matkalla Damaskokseen ja tajusi Pyhän Hen-
gen vaikutuksesta tehneensä tietämättömyy-
destä aikaisemmin saatanan työtä. Hänellä oli 
ollut ehdoton luottamus rabbeihin ja hallitus-
miehiin. Paavali oli kuitenkin rehellinen ja vil-
pitön uskossaan. Hän oli heti valmis palvele-
maan Kristusta.            
 Apostolien teoissa meille kerrotaan kah-
desta Jumalaa etsivästä miehestä. Etiopialai-
nen hoviherra oli ollut rukoilemassa Jerusale-
missa ja oli paluumatkalla ja luki Jesajan kirjaa. 
Pyhä Henki kehotti Filippusta menemään hä-
nen luokseen ja kertomaan Kristuksesta. Toi-
sessa tapauksessa kerrotaan Kesareassa asuvas-
ta Jumalaa pelkäävästä hurskaasta Kornelius 
nimisestä sadanpäämiehestä, joka sai näyssä 
enkeliltä kehotuksen etsiä Pietari ja kutsua hä-
net luokseen. Nämä molemmat miehet ottivat 
Kristuksen herrakseen. Jumala johdatti heidät 
palvelijoittensa kautta Jeesuksen luokse. 
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 Apostolisen seurakunnan vaikutukses-
ta evankeliumi alkoi voimallisesti levitä koko 
silloin tunnettuun maailmaan. Luopumus sai 
kuitenkin vähitellen jalansijaa. Nousi miehiä, 
jotka vääristelivät Jumalan sanaa. Pyhä Hen-
ki ilmoitti sen etukäteen Paavalille Ap. t. 20:29 
”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän 
keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät lau
maa säästä.” Rooman kirkon toimesta sitten 
tapahtuikin suuri luopumus, mikä kesti aina 
keskiajalle asti, jonka jälkeen Jumala herätti eri 
puolilla maailmaa miehiä puhdistamaan evan-
keliumia.                                                            
 John Wycliff Englannissa korotti voimak-
kaasti Raamatun arvovaltaa. Jan Huss Böömis-
sä sai vaikutteita Wycliff ’iltä ja korotti Raa-
mattua ennen kirkkoa. Tunnetuin uskonpuh-
distaja oli Martti Luther Saksassa. Hän korot-
ti erityisesti uskon kautta vanhurskauttamista. 
Jean Galvin Ranskassa löysi Jumalan armon 
ristiinnaulitussa Kristuksessa. John Knox Eng-
lannissa painotti kuuliaisuutta Jumalan käs-
kyille ja John Wesley Jumalan armon kautta 
tapahtuvaa kääntymystä kristityn elämässä.                                    
 Jumala herätti myös erilaisia kristillisiä liik-
keitä puhdistamaan evankeliumia. Vapaakir-
kollisuus painotti kirkon ja valtion eroa. Bap-
tistit palauttivat Raamatun mukaisen upotta-
malla tapahtuvan aikuiskasteen. 1800-luvun 
alussa William Miller alkoi tutkia ja saarnata 
Jeesuksen takaisintulosta, jonka seurauksena 
syntyi seitsemännen päivän adventtiliike, jon-
ka toimesta löydettiin Raamatun kirjoituksia 
tutkimalla kauan unohduksissa ollut sapatti.                                                                            
 Niin kuin Jumala lähetti Johannes Kastajan, 
joka toimi Elian hengessä, valmistamaan ih-
miskuntaa Jeesuksen ensimmäiselle tulemuk-
selle, lähetti Jumala samoin myös adventtiliik-
keen valmistamaan Elian hengessä ihmiskun-
taa Jeesuksen toiselle tulemukselle. Adventti-
liike on löytänyt Elian sanoman Ilmestyskirjan 
14. luvussa ilmoitetusta kolmen enkelin sano-
masta, viimeisestä armon sanomasta maailmal-
le.                                                                      

 Jotta tällainen yhtenäinen ja samoin ajatte-
leva liike olisi mahdollista, lähetti Jumala myös 
profeetan valmistamaan sitä. Tämä profeetta 
on ilmoitettu myös Malakian kirjassa, missä on 
ennustettu lopun ajan Elian sanoma. Mal. 3:1 
”Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on 
valmistava tien minun eteeni, ja äkisti on tuleva 
temppeliinsä Herra, jota te etsitte.” Ellen White 
sanoo kirjassa Suuri taistelu s. 424 tämän ja-
keen tarkoittavan sitä aikaa vuonna 1844, jol-
loin Herraa odotettiin Dan. 8:14 perusteella 
maan päälle, mutta hän menikin äkisti taivaal-
liseen temppeliin. Ellen White täyttää Mal. 
3:1 mainitun sanansaattajan tehtävän ajan-
kohdan, toimintansa, julistuksensa, näkyjensä 
ja hedelmiensä kautta. Olemme luotettavassa 
ja turvallisessa seurakunnassa, koska meillä on 
Raamatun ilmoittama profeetta.                                                                      
 Tänään Jumala etsii ihmisiä aivan samoin 
kuin hän on etsinyt kautta aikojen. Hän kut-
suu heitä seitsemännen päivän adventtiseu-
rakuntaan julistamaan kolmen enkelin sano-
maa, viimeistä armon sanomaa maailmalle. 
Hän kutsuu heitä eri yhteiskuntaluokista, jotta 
iankaikkinen evankeliumi leviäisi myös kaik-
kiin yhteiskuntaluokkiin. Hän tarvitsee uutte-
ria ja nöyriä työntekijöitä, jotka uhraavat aikaa 
ja rahaa sielujen pelastamiseksi ja jotka näke-
vät kaiken muun roskaksi Herran Jeesauksen 
tuntemisen rinnalla. Herralla on monia kallis-
arvoisia jalokiviä, joiden luokse hän ohjaa lä-
hettiläänsä kertomaan heille Jeesuksesta Kris-
tuksesta ja johtamaan heidät entistä suurem-
paan valoon. Kaikkialla on ihmisiä, jotka etsi-
vät Herraa ja jotka arvostavat Jumalan viisaut-
ta kaikkia maallista viisautta ja hyötyä arvok-
kaammaksi. Heidät on löydettävä. Jumala on 
kutsunut juuri sinut etsimään heidät. Jumala 
johtaa sinut heidän luokseen, kun vain annat 
itsesi kokonaan hänen käyttöönsä. Tulet koke-
maan valtavan siunauksen toimiessasi Jumalan 
työtoverina. Siihen eivät yllä mitkään maalliset 
onnen hetket. Ethän halua kieltäytyä Jumalan 
kutsusta. Hän rakastaa sinua ja näkee sinussa 
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rehellisen ja vilpittömän sielun, jolla on tahto 
ja kykyjä toimia jossakin tehtävässä.                                                                           
 Itse tunsin uskoontuloni ja adventtiseura-
kuntaan liittymiseni suurena Jumalan johda-
tuksena. Hän kutsui minut tähän työhön vi-
hollisen valtakunnasta, okkultismin pauloista. 
Hän rakasti minua ja näki minussakin jotain 
arvokasta. Hän kutsui minut oikein raamatul-
lisella kutsulla, johon en nyt puutu, koska olen 
esittänyt sen niin monta kertaa täällä. Olen-
kin antanut elämäni kokonaan Jumalan käyt-
töön. Jatkuva rukoukseni on, ettei Herra hyl-
käisi minua ja näin on Herra luvannut: ”Joka 
minun tyköni tulee, sitä minä en hylkää.” Ha-
luan todella olla mukana adventtiliikkeessä ju-
listamassa tälle ajalle tarkoitettua sanomaa. Se 

on valtava etuoikeus ja Jumalan armoa ja se on 
kohdannut juuri minuakin miljardien ihmisten 
joukosta. Sanani eivät riitä kiittämään Juma-
laa niin kuin haluaisin. Toivon vain, että tekoni 
ja hedelmäni olisivat sen arvoiset. Sellainen on 
tunne ja kiitollisuus sydämessäni.                                                               
 Toivoisin, että jokainen teistä tuntisi samoin 
ja vielä enemmänkin, sillä Herra on myös kut-
sunut jokaista teitä tähän tehtävään. Uskokaa 
tämä. Älkää vain luopuko mistään hinnasta. 
Pitäkää kiinni lujasti Jeesuksesta ja seurakun-
tayhteydestä. Painikaa oikein sellainen Jaako-
bin paini loppuun asti. Älkää hellittäkö ennen 
kuin Jumala on siunannut teidät iankaikkiseen 
elämään. 

Rukoilemme                                                                                                       
Rakas Taivaallinen Isämme. Kiitos Herra siitä, että olet etsinyt meitä syntisiä ihmisiä jo siel-
tä alusta asti, vaikka me olemme paenneet sinua häveten syntisyyttämme. Anna Herra meille 
rakkautta lähimmäisiämme kohtaan niin, että elämämme ja toimintamme tulisi heille pelas-
tukseksi. Olkoon sielujen etsiminen ja voittaminen tärkein tehtävämme sinua palvellessamme 
ja odottaessamme. Kiitos, että saamme olla mukana tässä jaloimmassa työssä, mitä ihminen 
voi tehdä ja kiitos, että sinä annat meille siihen tarvittavan Pyhän Hengen voiman ja johda-
tuksen. Herra siunaa seurakuntaamme sekä hengellisesti että aineellisesti, jotta voisimme vie-
dä kaikille ihmisille kolmen enkelin sanomaa, viimeistä armon sanomaa maailmalle. Kiitos 
tästä sanomasta, jonka olet varannut juuri tälle ajalle odottaessamme sinun takaisintuloasi. 
Pidä Herra meitä uskollisesti kiinni totuudessasi, jotta voisimme torjua paholaisen eksytykset 
näinä viimeisinä aikoina, jolloin ymmärrämme hänen toimivan kaikilla vääryyden viettelyksil-
lä. Tule Herra pian takaisin. Me odotamme sinua. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Jumala on elämän, valon ja ilon lähde koko 
maailman kaikkeudessa. Niin kuin aurin-
gon valonsäteet ja lähteistä pulppuavat 

purojen vesivirrat lähteistä Jumalan siunaukset 
kohdistuvat kaikkiin luotuihin olentoihin. Ja 
siellä, missä Jumalan rakkaus vallitsee ihmisten 
sydämessä, se tulee leviämään toisiin rakkau-
den ja siunausten kera.
 Vapahtajamme suurin ilo oli pelastaa lan-
gennut ihminen. Tämän takia hän kärsi ristin, 
halveksumisen ja häpeän koettelemukset. Sen 
vuoksi enkelitkin tuntevat suurta iloa työsken-
nellessään toisten hyväksi. Kurjien ja alempi-
arvoisten palveleminen on synnittömien en-
kelien toimintaa, jonka itsekkäät sydämet ko-
kevat nöyryyttävänä. Kristuksen itsensä kieltä-
vä rakkauden henki täyttää koko taivaan ja on 
sen autuuden ja ilon ilmentymänä. Tämä on se 
henki, jonka Kristuksen seuraajat tulevat omis-
tamaan. He haluavat tehdä samaa työtä palvel-
lessaan toisia.
 Kun Kristuksen rakkauden henki valtaa sy-
dämen, sitä ei voi piilottaa. Sen pyhä vaiku-
tus kohdistuu kaikkiin, joiden kanssa se joutuu 
kosketuksiin. Kristuksen henki on kuin lähde 
erämaassa, virkistäen ja antaen janoisille ja me-
nehtyville elämän vettä. Rakkaus Jeesukseen 
ilmenee haluna työskennellä ja kulkea hänen 
askeleissaan. Se johtaa rakastamaan kaikkia Ju-
malan luomia olentoja. 
 Vapahtajan elämä maapallolla ei ollut hä-
nelle helppoa ja hurskasta vaan hän työskenteli 
hellittämättä tuskaa, vaivaa ja itse kieltäymystä 
kestäen kadotetun ihmiskunnan hyväksi. Hän 
sanoi Matt. 20:28 ”Ei ihmisen Poikakaan tullut 
palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan 
henkensä kunnaaksi kaikkien puolesta.”  Tämä oli 
hänen elämänsä suuri päämäärä. Kaikki muu 
oli toisarvoista. Hänen ruokansa ja juomansa 

oli tehdä Jumalan tahto ja päättää pelastustyö. 
Itsekkyydellä ei ollut mitään osaa hänen elä-
mässään.
 Ne, jotka haluavat kulkea Jeesuksen jalan-
jäljissä, ovat valmiit tekemään mitä tahansa, 
jotta kaikki, joiden puolesta hän on kuollut, 
perisivät iankaikkisen elämän. Tällainen hen-
ki on todellisella Jumalan lapsella. Niin pian, 
kun joku on tullut Kristuksen luo, hän haluaa 
kertoa muille, millaisen ystävän hän on löytä-
nyt Jeesuksessa. Pelastava ja pyhittävä totuus ei 
voi pysyä piilossa hänen sydämessään. Jos me 
olemme pukeutuneet Kristuksen vanhurskau-
teen ja täynnä hänen henkensä iloa, me emme 
voi levätä rauhassa. Jos me olemme maistaneet 
ja nähneet, että Herra on hyvä, meillä on ker-
rottavaa. Filippuksen tavoin me tulemme oh-
jaamaan toisia Kristuksen luo ja heissä herää 
halu seurata häntä. Syntyy todellista kaipausta 
häneen, josta Johannes sanoi Joh. 1:29 ” Katso
kaa Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman 
synnin!” 
 Kun me teemme työtä toisten hyväksi, 
saamme myös siunauksia itsellemme. Tämä oli 
Jumalan suunnitelma antaessaan meille tehtä-
vän Jumalan pelastustyössä. Hän on antanut 
ihmiselle etuoikeuden päästä osalliseksi ju-
malallisesta luonteesta heidän vuodattaessaan 
siunauksia lähimmäisilleen. Tämä on korkein 
kunnia ja suurin ilo, minkä Jumala on suonut 
ihmisille. Ne, jotka näin tulevat osalliseksi yh-
teistyöstä Jumalan kanssa rakkauden toimin-
nassa, pääsevät lähimmäksi Luojaansa.                  
 Jumala olisi voinut antaa evankelioimis-
työn ja kaiken rakkaudentyön taivaan enkeleil-
le. Hän olisi voinut toteuttaa pelastustyön toi-
sella tavalla. Suuressa rakkaudessaan hän antoi 
ihmisille mahdollisuuden yhteistyöhön itsen-
sä, Kristuksen ja enkeleiden kanssa, jotta me 
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pääsisimme osalliseksi siunauksista, ilosta ja 
hengellisestä kasvusta epäitsekkään toiminnan 
kautta.
 Meille on annettu myötätunnon ja rak-
kauden lahja Kristuksen kärsimyksien kaut-
ta. Kaikki epäitsekäs toiminta toisten hyväk-
si vahvistaa hyväntekeväisyyden henkeä anta-
jan sydämessä tuoden hänet yhä lähemmäksi 
maailman Vapahtajaa. 2. Kor. 8:9 ”Tehän tun
nette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän 
oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, 
jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.” Ai-
noastaan näin me täytämme luomisen lopul-
lisen tarkoituksen, jotta elämämme voisi olla 
siu naus myös itsellemme.
 Jeesus oli täynnä myötätuntoa ja rakkaut-
ta. Se ilmeni kaikessa hänen toiminnassaan. 
Kun hän näki ahdistuneet väkijoukot, jotka 
olivat kuin lammaslaumat ilman paimenta, hä-
nen sydämensä valtasi syvä sääli. Kun hän näki 
sokean, halvaantuneen tai kuuron, hänen tuli 
heitä sääli. Kun hän huomasi, että häntä pit-
kään seurannut kansanjoukko oli väsynyt ja 
nälissään, hän sanoi: ”Minun käy sääliksi näi
tä ihmisiä”. Armeliaasti hän paransi spitaali-
sen, joka lankesi polvilleen hänen eteensä ja 
hän auttoi Nainissa surevaa leskiäitiä, joka oli 
hautaamassa ainoaa poikaansa. Jeesus otti osaa 
ihmisten sydänsuruihin ja lievitti heidän ki-
puaan.  Toisten kärsimykset koskettivat häntä 
syvästi. Eikö ole lohdullista tietää, että meil-
lä on tällainen ymmärtäväinen ja myötätuntoi-
nen  Jumala, jonka puoleen me voimme kään-
tyä kaikissa elämän ahdistuksissa ja koettele-
muksissa. 
 Jos sinä haluat työskennellä niin kuin Kris-
tus opetti ja toimia voittaaksesi sieluja hänelle, 
sinä tulet tuntemaan syvempää kokemusta ja 
suurempaa tietoa jumalallisissa asioissa ja tu-
let tuntemaan itsesi nälkäiseksi ja janoiseksi 
vanhurskauden suhteen. Tulet vetoamaan Ju-
malaan ja uskosi vahvistuu ja sielusi janoaa sy-
vempää tietoa pelastuksen kaivosta. Kohtaa-
masi vastustus ja ponnistukset johtavat sinut 

yhä enemmän tutkimaan Raamattua ja rukoi-
lemaan. Tulet kasvamaan Kristuksen armossa 
ja tiedossa ja tulet kehittymään rikkaassa ko-
kemuksessa.                                                                 
 Toisten hyväksi tapahtuvan epäitsekkään 
työn henki antaa syvyyttä, lujuutta ja Kristuk-
sen kaltaista rakkautta luonteelle ja tuo rauhaa 
ja onnellisuutta omistajilleen. Siinä ei ole ti-
laa laiskuudelle ja itsekkyydelle. Ne, jotka täten 
harjoittavat kristillisiä arvoja, kasvavat ja tule-
vat vahvoiksi Jumalan työssä. Heillä on selvät 
hengelliset periaatteet, vakaa voimistuva usko 
ja lisääntyvä voima rukouksissa. Pyhä Henki 
vaikuttaa heissä ja tasapainottaa sielua juma-
lallisella kosketuksella. Ne, jotka näin antau-
tuvat epäitsekkääseen työhön toisten hyväksi, 
varmistavat oman pelastuksensa. 
 Ainoa tie kasvaa armossa on olla kiinnos-
tunut työstä, jonka Jumala on suonut meil-
le palvellaksemme ja kasvattaaksemme kyky-
jämme auttaessamme ja siunatessamme niitä, 
jotka tarvitsevat apuamme. Voimaa saamme 
harjoituksella ja toimeliaisuus on elämän to-
dellinen tila. Ne, jotka yrittävät saada kristilli-
sen elämän passiivisella elämällä vastaanottaen 
siunauksia eivätkä tee mitään Kristuksen hy-
väksi, ovat yksinkertaisesti sellaisia, jotka yrit-
tävät elää syömällä tekemättä työtä. Tämä joh-
taa sekä hengellisessä että maallisessa elämäs-
sä rappeutumiseen. Ihminen, joka ei käytä jä-
seniään, menettää pian kaiken voiman käyttää 
niitä. Näin myös kristitty, joka ei halua käyttää 
Jumalan antamia lahjoja, ei ainoastaan epäon-
nistu kristillisessä kasvussa vaan hän menettää 
senkin voiman, mikä hänellä on ollut. 
 Kristillinen kirkko on Jumalan antama toi-
mintamalli ihmisten pelastamiseksi. Sen teh-
tävänä on viedä evankeliumia koko maailmaan. 
Toiminta lepää kaikkien kristittyjen varassa. 
Jokaisen, joka omistaa kykyjä ja mahdollisuuk-
sia, on käytettävä niitä täyttääkseen Pelastajan 
tahdon. Meissä ilmenevä Kristuksen rakkaus 
tekee meistä velallisia jokaiselle, joka ei tunne 
häntä. Jumala on antanut meille valoa, ei aino-
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astaan meille itsellemme vaan jaettavaksi muil-
le.
 Jos Kristuksen seuraajat olisivat valveil-
la täyttämään velvollisuutensa, siellä olisi nyt 
tuhansia, missä nyt on yksi viemässä evanke-
liumia pakanamaihin. Joka ei voi henkilökoh-
taisesti osallistua lähetystyöhön, voi ainakin 
varoillaan, myötätunnollaan ja rukouksillaan 
osallistua siihen. Myös kristityissä maissa on 
paljon tarvetta vakavaan työhön.                           
 Meidän ei tarvitse mennä pakanamaihin, 
tai vieläpä jättää lähiympäristöämme, vaan 
voimme siellä työskennellä Kristuksen hyväksi. 
Me voimme työskennellä kotipiirissämme, kir-
kossa, niiden kanssa, joita kohtaamme ja työto-
vereittemme kanssa. 
 Suurin osa Kristuksen maanpäällisestä elä-
mästä kului työnteossa puusepän pajassa Na-
zaretissa. Enkelit olivat hänen kanssaan, kun 
hän kuljeksi tuntemattomana ja kunnioitta-
mattomana talonpoikien ja työläisten kans-
sa. Hän täytti uskollisesti Lähettäjänsä tahdon 
sekä yksinkertaisessa ammatissaan että paran-
taessaan sairaita tai kävellessään myrskyävällä 
Galilean järvellä. Näin meidänkin tulee kulkea 
ja työskennellä Jeesuksen kanssa elämämme 
yksinkertaisissa velvollisuuksissa ja tilanteissa. 
 Apost. Paavali sanoo 1. Kor. 7:24 ”Veljet, jo
kainen pysyköön Jumalan edessä siinä osassa, jossa 
oli kutsun saadessaan.” Liikemies hoitaa liiket-
tään kirkastaakseen Mestariaan uskollisuudes-
ta. Jos hän on todellinen Kristuksen seuraaja, 
hän toimii uskonsa mukaan kaikessa ja paljas-
taa ihmisille Kristuksen hengen. Samoin jokai-
nen Herraa rakastava työtekijä on ahkera ja us-
kollinen edustaja hänelle, joka suoritti kutsu-
mustaan Galilean kukkuloilla. Jokainen, joka 
kantaa Kristuksen nimeä, pitäisi työskennellä 
niin, että toiset nähdessään hänen hyvät työnsä 
johdettaisiin ylistämään Luojaa ja Vapahtajaa. 
 Monet puolustelevat itseään sillä, etteivät 
käytä lahjojaan Kristuksen palvelemiseen, kos-
ka muilla on parempia ominaisuuksia ja etuja. 
On sellaista mielipidettä, että vain kyvykkäät 

voivat käyttää lahjojaan Jumalan palvelukses-
sa. Monet ymmärtävät, että kykyjä on annettu 
vain tietyille ihmisille ja toiset on vapautettu 
evankelioimistyöstä. Mutta niin ei ole kerrot-
tu Jeesuksen esittämässä vertauksessa (Matt. 
21:33–46). Kun talon isäntä kutsui palvelijoi-
taan, hän antoi jokaiselle työtä. 
 Rakkauden hengellä me voimme tehdä vä-
häpätöisimmätkin työt kuin Herralle. Jos Ju-
malan rakkaus on sydämessä, se näkyy elämäs-
sä. Kristuksen suloinen tuoksu ympäröi mei-
tä ja vaikutuksemme kohottaa ja siunaa lähim-
mäisiämme.
 Sinun ei tarvitse odottaa suuria tilaisuuk-
sia tai epätavallisia kykyjä ennen kuin lähdet 
työskentelemään Jumalalle. Sinun ei tarvitse 
ajatella, mitä ihmiset ajattelevat sinusta. Jos si-
nun päivittäinen elämäsi on harmoniassa puh-
taudessa ja vilpittömyydessä, toiset vakuuttu-
vat siitä, että haluat auttaa heitä ja sinun pyrki-
myksesi eivät tule katoamaan.   
 Vähäpätöisimmät ja köyhimmät Jeesuksen 
opetuslapsista voivat olla siunaukseksi toisille. 
He eivät ymmärrä tekevänsä mitään erikoisen 
hyvää, mutta tietämättömällä vaikutuksellaan 
he saattavat aloittaa siunauksen aaltoja, jotka 
laajenevat ja syvenevät ja siunauksen tuloksista 
he eivät tiedä, kuin vasta lopullisen palkinnon 
päivänä. He eivät tunne ja tiedä, että ovat teh-
neet jotakin suurta. Heitä ei kunnioiteta me-
nestyksestä. He vain kulkevat vakaasti tehden 
uskollisesti Jumalan työtä ja heidän elämänsä 
ei mene hukkaan. Heidän oma sielunsa kasvaa 
enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi. 
He ovat Jumalan työtovereita tässä elämässä ja 
ovat täten soveliaita tulevan elämän korkeam-
paan työhön ja täydelliseen iloon.
 Paavali oli lahjakkain apostoleista ja ehkäpä 
yksi lahjakkaimpia kaikista Jumalan lapsista. 
Hän oli sanojensa mukaan kuitenkin syntisis-
tä suurin ja siksi hän rakasti Jeesusta suunnat-
tomasti. Hän halusi tämän vuoksi uhrata koko 
elämänsä Jeesuksen ja lähimmäisten hyväksi. 
Lahjakkuutensa ja kykyjensä vuoksi Paavalista 
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tulikin suurin lähetyssaarnaaja, jonka elämälle 
ja toiminnalle on varattu eniten tilaa Uudes-
sa testamentissa.  Hän jopa joutui Kristuksen 
tavoin kärsimään paljon evankeliumin tähden. 
Hän itse kertoo 2. Kor. 11, kuinka hän on pal-
jon raatanut ja yhtenään matkustellut, kärsi-
nyt nälkää, janoa ja kylmää, ollut monesti van-
gittu, ruoskittu ja kuoleman vaarassa, joutunut 
kolmesti haaksirikkoon ja ajelehtinut meressä 
vuorokauden, ollut hukkumaisillaan ja rosvo-
jen käsissä sekä painanut huoli kaikista seura-
kunnista.
 Lasaruksen sisar Maria oli kokenut suu-
ren kiitollisuuden tunteen syntiensä anteeksi-
annosta. Ehkäpä Marialla ei vastaavasti ollut 
erikoisimpia kykyjä, muuta hän rakasti Her-
raa suunnattomasti. Hän halusi osoittaa rakka-
uttaan kuuntelemalla Herraa hänen jalkojen-
sa juuressa. Hän uhrasi omaisuutensa hänelle 
voitelemalla Jeesuksen jalat kalliilla nardus-
voiteella ja kuivasi ne hiuksillaan. Maria ei kä-
sittänyt täysin rakkauden tekonsa merkitystä, 
mutta Jeesus arvosti hänen tekoaan enemmän 
kuin kukaan olisi voinut odottaa. Marian teko 
tulisi säilymään historian lehdillä kautta ikui-
suuksien. Tämä alabasteripullo oli kertova lan-
genneelle ihmissuvulle Marian suunnattomas-

ta kiitollisuudesta ja rakkaudesta Mesta riaan 
kohtaan.  
 Sinulla ei ole kykyjä työskennellä Paavalin 
tavoin eikä sinulla ole mahdollisuutta kuun-
nella ja palvella henkilökohtaisesti Kristusta, 
mutta sinä voit kuunnella häntä sanan kautta, 
pestä hänen jalkansa palvellessasi lähimmäis-
täsi. Jeesus nimenomaan sanoi Matt. 25:40 
”Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle 
näistä vähäisimmistä, sen te olette tehneet minul
le.”  Palvele Jumalaa siinä tehtävässäsi, minkä 
hän on sinulle antanut. Olkoon se sitten kuin-
ka vähäpätöinen tahansa. Jumala tulee arvosta-
maan tekoasi, kun se tapahtuu sydämestä. Ju-
mala tulee johtamaan sinua yhä suurempiin ja 
arvokkaimpiin tekoihin. Jokainen Kristuksen 
antama työ sinulle on yhtä arvokasta. Älä hal-
veksi mitään työtä, mihin sydämesi sinua käs-
kee. Jumala haluaa, että sinä teet kaikkea työtä 
Jumalan valtakunnan hyväksi.                                                           
 Ehkäpä tähän päätteeksi kerron, mitä Ju-
mala ilmoitti minulle, kun kysyin häneltä, mitä 
minä voisin tehdä. Tämä tapahtui uskossa olo-
ni alkuaikoina. Ääni sanoi minulle aamuyöstä: 
”Rakasta Herraa, siinä kaikki, mitä sinun tu-
lee tehdä”. Mielestäni tämä on täydellinen ohje 
meille kaikille. 

Rukoilemme
Kiitos suuri ja voimallinen Jumalamme rakkaudestasi. Kiitos henkilökohtaisesta rakkautesi 
kokemisesta. Kiitos Pyhästä Hengestä, jonka kautta rakkaus vuodatetaan sydämiimme. Sitä 
rakkautta haluamme jakaa toisille, varsinkin lähimmäisillemme ja muillekin, jotka tiellemme 
johdatat. Hyviä Jumalan valmistamia tekoja haluamme tehdä rakkaudesta sinuun. Auta huo-
maamaan lähimmäistemme tarpeet. Auta sanomaan hyviä, rohkaisevia, lohduttavia sanoja ja 
olemaan vierellä kulkijoita ja kertomaan paremmin suurimmasta rakkaudesta, joka voi osak-
semme tulla. Ole kiitetty ja ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Kolmen enkelin sanoma
Maailmassa on lukuisia seurakuntia, jotka 
opettavat Raamattua eri tavalla. Tämän on saa-
nut aikaan paholainen. Jumala haluaa ennen 
toista tulemustaan palauttaa Raamatun ope-
tukset Kristuksen opin mukaisiksi. Siksi uskon, 
että Jumala on antanut adventtiliikkeelle julis-
tettavaksi lopun aikana Ilmestyskirjassa olevan 
kolmen enkelin sanoman (Ilm. 14:6–13), joka 
valmistaa ihmiskuntaa Jeesuksen toista tule-
mista varten. Heti tämän sanoman jälkeen ker-
rotaan Jeesuksen takaisintulosta (Ilm. 14:16).
 ”Kolme enkeliä. Minä näin taas uuden en
kelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen 
tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi 
maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kie
lille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: ’Pe
lätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia – hä
nen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa hän
tä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja ve
sien lähteet” (Ilm. 14:6, 7). 
 Uudella enkelillä kuvataan ihmisiä, jot-
ka julistavat uudelleen ikuista ja alkuperäistä 
evankeliumia. Taivaan laki kuvaa maailman-
laajuista julistusta. Tämä ikuinen evankeliumi 
on tarkoitettu kaikille maapallon ihmisille. Ju-
malan pelko ja kunnia ovat hänen käskyjensä 
pitämistä Jumalan armossa ja voimassa. Juma-
lan kansan tuomio alkoi taivaassa v. 1844 (Dan. 
8:14), kun tätä sanomaa alettiin julistaa eli se 
on jo alkanut. 
 Jumalan kumartaminen luojana on lepopäi-
väkäskyn (sapatin eli lauantain) hyväksymistä 
ja noudattamista. ”Muista pyhittää lepopäivä. 
Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia teh
täviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun 
Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työ
tä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orja

si eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muu
kalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä kuutena 
päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja 
kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päi
vän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäi
vän ja pyhitti sen” (2. Moos. 20:8–11). 
 ”Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuu
lutti: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, 
tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki 
kansat juomaan vihan viiniä” (Ilm. 14:8). 
Babylon (Baabel = sekoitus) kuvaa Kristuk-
sen opista langenneita seurakuntia. Babylon on 
johdattanut kaikki kansat omaksumaan vää-
riä Raamatun oppeja. Niitä oppeja ovat mm.: 
1) Kristityn ei tarvitse noudattaa kymmentä 
käskyä. 2) Opetus sunnuntain pyhyydestä. 3) 
Opetus Kristuksen salaisesta tulemuksesta. 4) 
Oppi loppumattomasta piinasta. 5) Oppi sie-
lun kuolemattomuudesta. 6) Epäraamatullinen 
lapsikaste. 
 ”Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas en
keli, joka kuulutti kovalla äänellä: ”Se, joka ku
martaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai 
käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan 
Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana 
on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä ki
dutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien 
ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, 
nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, 
ei yön lepoa – ei niillä, jotka kumartavat petoa ja 
sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon ni
men merkikseen” (Ilm. 14:9–11). 
 Pedon ja sen kuvan kumartaminen ja sen 
merkin ottaminen otsaansa ja käteensä mer-
kitsee paavinvallan määräämän lepopäivän 
(sunnuntain) hyväksymistä ja noudattamis-
ta maailmanhistorian loppuvaiheessa, kun pe-
don merkki pakotetaan ottamaan yhteiskun-
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nan toimesta (Ilm. 13:15, 16). Kenelläkään ei 
siis ole vielä pedon merkkiä. 
 Alkuaan sapatti, Herran päivä oli Jumalan 
kansan lepopäivä ja sunnuntai pakanoiden py-
häpäivä, auringon päivä. Keisari Konstantinus 
halusi yhdistää kristittyjä ja pakanoita ja sik-
si hän määräsi heille yhteisen lepopäivän sun-
nuntain saadakseen näin paremmin pakanoi-
ta kristinuskoon. Tässä hän tietämättään syyl-
listyi Jumalan lain rikkomiseen. Tämä tapahtui 
vuonna 321 jKr. Konstantinuksen kuuluisassa 
sunnuntailaissa, jota sitten toteutettiin asteit-
tain seuraavien kirkolliskokousten toimesta. 
 Katollinen kirkko tunnustaa sunnuntain 
omaksi merkikseen: ”Sunnuntai on meidän ar-
vovaltamme merkki. – – Kirkko on Raamatun 
yläpuolella, ja tämä sapatin vieton muuttami-
nen on tästä tosiasiasta todisteena” (The Cat-
holic Record 1.9.1923).
 Sapatti eli lauantai on Jumalan ja Hänen 
kansansa välinen merkki: ”Myös sapattini minä 
annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme 
ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen 
pyhittänyt heidät omaksi kansakseen. – – Pitäkää 
pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä lii
tostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä 
olen Herra, teidän Jumalanne.” (Hes. 20:12, 20). 
 ”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä 
jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat 
Jeesukseen” (Ilm. 14:12). 
 Jumalan kansan ikuiset tuntomerkit ovat 
olleet aina ja tulevat olemaan ikuisesti voimas-
sa. Ne ovat usko Jeesukseen ja Jumalan kaik-
kien käskyjen (Kymmenen käskyä) noudatta-
minen Jumalan armossa ja voimassa. 
 ”Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: 
”Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuole
vat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Hen
ki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän te
konsa seuraavat heitä.” (Ilm. 14:13). 
 Kolmen enkelin sanoman vastaanotta-
jille luvataan erityinen autuuslupaus eli ian-
kaikkinen elämä. Kirjallisuudestamme löytyy 
tarkempi tulkinta kolmen enkelin sanomal-

le. Seitsemännen päivän adventtiseurakun-
ta on ainoana maailmassa omaksunut tämän 
yllä kerrotun kolmen enkelin sanoman, ikui-
sen evankeliumin, julistamisen sydämen asiak-
si. Sitä julistetaan tällä hetkellä yli 200 maassa. 
 Profetian henki perustuu Ilm. 19:10, VKR 
”sillä Jeesuksen todistajissa on profetian henki.”  
 Uskon, että Ellen White (1827–1915) on 
Jumalan lähettämä profeetta, jossa vaikutti eri-
tyisesti profetian henki. Hän korottaa Jeesus-
ta kaikissa toiminnoissaan, puheissaan ja kir-
joituksissaan.  Siksi hänen kirjoituksiaan pide-
tään profetian hengen tuotteina. Hänen Juma-
lalta saamiin näkyihin perustuu koko adventti-
liikkeen toiminta ja Raamatun tulkinnat.
 Jumala on sanassaan luvannut, että hän lä-
hettää profeetan valmistamaan Jumalan kansaa 
Jeesuksen takaisintuloa varten aivan samoin 
kuin hän lähetti Johannes Kastajan (Matt. 
11:7–14) valmistamaan tietä Jeesuksen ensim-
mäiselle tulemiselle. ”Kuulkaa! Ennen kuin tu
lee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähe
tän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sy
dämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puo
leen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun 
tulen” (Mal. 4:5, 6). Profeetta Elialla tarkoite-
taan Elian hengessä toimivaa profeettaa. 
 Tämä on erittäin tärkeä ennustus, koska se 
paljastaa oikean seurakunnan lopun aikana. 
On vain löydettävä tämä Elian hengessä toimi-
va profeetta ja seurakunta, jossa hän toimii tai 
on toiminut. Mistä me sitten lähdemme etsi-
mään häntä? On luonnollista, että Ilmestyskir-
ja antaa valoa tähän kysymykseen, koska se on 
kirjoitettu lopun aikoja varten. Ehkäpä myös 
Malakia antaa lisäselvityksiä Eliasta. Katsom-
me ensin Malakian kirjaa. Malakia ei mainitse 
muualla Elian nimeä. Voisiko Malakia käyttää 
jotain muuta nimeä Elian tilalla. Samassa lu-
vussa Malakia kirjoittaa: ”Minä lähetän sanan
saattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan 
äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, 
ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, 
sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, 
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jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun 
hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän 
puhdistaa kuin vahvin lipeä” (Mal. 3:1). 
 Aivan selvästi tässä puhutaan sanansaatta-
jasta, joka valmistaa tien myös Jeesuksen toi-
selle tulemukselle. Tässä jakeessa kerrotaan 
myös ajankohta sanansaattajan ilmestymiselle. 
Kirjassa Suuri taistelu sivulla 272 Ellen White 
kommentoi tätä jaetta seuraavasti: ”Myös Ma-
lakia ennusti tämän tulemisen. ”Ja aivan äkkiä 
tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Lii
ton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo 
Herra Sebaot”. Herran tulo temppeliin oli äkil-
linen ja odottamaton. Hänen kansansa ei odot-
tanut häntä sinne.” 
 Historian tapahtumat todistavat meille, 
että Herraa odotettiin maan päälle palaavak-
si vuonna 1844 Danielin kirjan 8:14 ennus-
tuksen mukaan: ”Niin kauan, että kaksituhat
ta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten 
nousee pyhäkkö taas kunniaan.” Näin ei kuiten-
kaan tapahtunut, vaan hän aloitti työnsä Tai-
vaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä. Tämä 
oli silloiselle Jumalan kansalle suuri pettymys, 
jonka Jumala salli tapahtuvan, jotta tämä tär-
keä tapahtuma huomattaisiin Jumalan omi-
en seulomiseksi. Tästä tapahtumasta kertoo 
kuvaannollisesti Ilmestyskirjan 10 luku, jos-
sa kerrotaan makean ja karvaan kirjan syömi-
sestä. Tämä profetia on antanut minulle mitä 
vakuuttavimman todistuksen siitä, että Jumala 
johtaa maailman tapahtumia ja pelastussuun-
nitelmaansa oman täydellisen suunnitelmansa 
mukaan. Herra todella meni temppeliinsä ai-
van äkkiä, niin kuin Malakia ennusti. 
 Tämän Malakian ennustuksen perusteella 
olen ymmärtänyt, että lopun ajan Elian ilmes-
tyminen valmistamaan tietä Herran toiselle 
tulemiselle tapahtui tuona samana ajankohta-
na. Näin me tiedämme Profeetta Elian ilmes-
tymisen ajankohdan. Nyt on vain löydettävä 
hänet sanoman muiden tuntomerkkien perus-
teella. 
 Katsomme seuraavaksi Ilmestyskirjaa löy-

tääksemme sieltä valoa oikean profeetan tun-
nistamiseksi. Me emme löydä sieltäkään Elian 
nimeä, mutta me löydämme sanoman, joka val-
mistaa meidät Kristuksen toiselle tulemiselle ja 
tämän sanoman täytyy olla myös Elian sano-
ma. Tämän sanoma löydämme Ilmestyskirjan 
14 luvusta ja sitä nimitetään kolmen enkelin 
sanomaksi. Siinä päähuomio kiinnitetään Ju-
malan poljettuun lakiin, jota säilytetään liito-
narkissa taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhim-
mässä sekä Jumalan kansan tuntomerkkeihin: 
”Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jot
ka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jee
sukseen” (Ilm. 14:12). ”Lohikäärmeen raivo yltyi, 
ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, 
niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja 
Jeesuksen todistukselle” (Ilm. 12:17). ”Jeesuksen 
todistajissa on profetoimisen Henki” (Ilm. 19:10). 
 Näihin edellä oleviin jakeisiin sisältyy kol-
me ratkaisevaa tuntomerkkiä: Usko Jeesuk-
seen, Jumalan käskyjen pitäminen ja profe-
toimisen henki, jotka ovat tärkeässä asemassa 
seurakuntamme opetuksessa. Seurakuntam-
me pyrkii korottamaan Jeesusta Kristusta kai-
ken Luojana ja opettamaan kaikkien kymme-
nen käskyn pitämistä, johon sisältyy myös sa-
pattikäsky. Seurakunnalla on profeetallinen sa-
noma. Lisäksi adventtiseurakunta syntyi juu-
ri silloin kuin kolmen enkelin sanomaa alet-
tiin julistaa eli juuri vuoden 1844 jälkeen ja se 
noudattaa apostolisen seurakunnan opetusta. 
Se on maailmanlaajuinen seurakunta, koska se 
toimii noin 200 maassa. Se opettaa, että pelas-
tus saadaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen 
kautta. 
 Jotta seurakunnan opetus olisi Jumalan tah-
don mukaista ja se täyttäisi sille asetetun teh-
tävän valmistaa tie Jeesuksen toiselle tulemuk-
selle, täytyy seurakunnassa olla auktoriteetti eli 
siis profeetta. Adventtiseurakunta pitää Ellen 
Whiteä Jumalan lähettämänä profeettana, joka 
toteuttaa Elian tehtävää lopun aikana seura-
kunnan kautta. Jos näin ei olisi, olisimme vain 
seurakunta, jossa olisi erilaisia totuuskäsityksiä. 
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Adventtiseurakunnan yksimielisyys on ainut-
laatuista ja tämä johtuu juuri Ellen G. Whiten 
kirjoituksista. Olemme jo todenneet, että hän 
vaikutti oikeana ajankohtana. Hän nimittäin 
eli vuosina 1827–1915 ja vaikuttaa nyt seura-
kunnassamme kirjallisuuden kautta. 
 Katsomme nyt, täyttääkö Ellen White 
Raamatussa yleensä profeetalle annetut tunto-
merkit. Niiden 70 vuoden aikana, jona Ellen 
G. White palveli adventtiseurakunnassa, hän 
sai noin 2 000 suoraa viestiä Jumalalta näkyjen 
kautta päivin ja öin. Todistajat kertovat Ellen 
Whiten olotilasta, kun hän sai näkyjä seuraa-
vaa: 
• Hän ei hengittänyt. Näky saattoi kestää 
kolmekin tuntia. Lääkäri totesi, että hän oli ai-
van kalpea ja että hänen sydämensä lyö, mutta 
keuhkot eivät toimineet. Profeetta Daniel tun-
si samanlaisen voimattomuden ja kehon vaja-
vuuden näyn aikana (Dan. 10:17). 
• Hänen jäsenensä toimivat normaalisti ja 
silmät olivat auki. Saman koki Bileam, jonka 
piti kirota Israel (4. Moos. 24:3, 4). 
• Hän oli voimaton siirtyessään näkytilaan. 
Daniel koki samanlaisen voimattomuuden 
kohdatessaan Herran (Dan. 10:7, 8). 
• Kerrotaan, että hän piti yli kahdeksan ki-
loista Raamattua ojennetussa kädessään puoli 
tuntia näkynsä aikana. Samoin Daniel sai voi-
maa, kun Herra kosketti häntä (Dan. 10:18). 
• Hän oli täysin tiedoton ulkomaailmasta. 
Paavalilla 74 Suunnan muutos – okkultistista 
kristityksi oli samanlainen kokemus, kun hä-
net temmattiin kolmanteen taivaaseen (2. Kor. 
2:1–3). Ellen White on täyttänyt fyysisesti 
nämä viisi Raamatun ilmoittamaa oikean pro-
feetan tuntomerkkiä. 
 Katsomme seuraavaksi hänen moraalisia 
tuntomerkkejään. 
• Hän korotti kaikissa kirjoituksissaan Jee-
susta Kristusta lihaksi tulleena. Näin kirjoittaa 
myös apostoli Johannes (1. Joh. 4:1, 2). 
• Hän korotti kaikissa kirjoituksissaan kym-
meniä käskyjä Jumalan antamana oikean ja 

väärän mittapuuna. Profeetta Jesaja kirjoittaa 
samoin ( Jes. 8:20). 
• Hänen kaikki ennustuksensa ovat toteutu-
neet tai tulevat toteutumaan aikanaan. Tämän 
vahvistaa oikeasta profeetasta myös profeetta 
Jeremia ( Jer. 28:9). 
• Hänen elämänsä ja työnsä hedelmät todis-
tavat oikeasta profeetasta. Hänen aikalaisensa 
todistavat hänestä nöyränä ja antaumuksellise-
na Kristuksen opetuslapsena, jota kunnioitet-
tiin ja arvostettiin. Hän on kirjoittanut ja jul-
kaissut enemmän hengellisiä kirjoja ja useim-
milla kielillä kuin kukaan nainen historian ai-
kana. Hän kirjoitti 29 000 sivua, jotka on jul-
kaistu kirjan muodossa sekä 4 500 sivua artik-
keleita, jotka on julkaistu eri lehdissä. Tämä 
merkitsee 25 miljoonaa kirjoitettua sanaa. Jos 
kaikki hänen kirjoittamansa kirjat pantaisiin 
päälletysten, niistä tulisi miehen korkuinen 
pino. Kirjoittajana, puhujana ja neuvonanta-
jana hän kosketteli mitä moninaisimpia elä-
mänaloja. Hän oli perustamassa kasvatustyön 
alalla koulujärjestelmää, johon nyt kuuluu op-
pilaitoksia kansakouluista yliopistoihin asti. 
Hän painotti jo silloin terveellistä elämänta-
paa tiedoin, jotka vasta viime vuosikymmenien 
tieteellinen tutkimus on vahvistanut oikeaksi. 
Hänen aloitteestaan on levinnyt laaja hengel-
listen kirjojen kustannustoiminta eri puolille 
maailmaa. Hänen hedelmänsä täyttävät täysin 
oikean profeetan tuntomerkit. 
 Uskon myös, että Ellen White oli juuri sel-
lainen profeetta, josta Jeesus puhui kehotta-
essaan kiinnittämään huomiota profeetan he-
delmiin. ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat 
luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he 
ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tun
nette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä 
ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä he
delmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä 
puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä 
hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedel
mää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä 
te siis tunnette heidät” (Matt. 7:15–20). 
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 Jeesus varoitti tässä jakeessa erityisesti vää-
ristä profeetoista. On selvää, että on myös oi-
keita profeettoja, muutoinhan hän olisi varoit-
tanut kaikista profeetoista. Vihollinen lähettää 
näitä vääriä profeettoja eksyttääkseen meitä 
tunnistamasta oikeita profeettoja. Siksi on va-
kavasti kiinnitettävä huomiota Jumalan lähet-
tämiin profeettoihin: ”Luottakaa Herraan, Ju
malaanne, niin kukaan ei teitä voita. Luottakaa 
hänen profeettojensa sanaan, niin teidän käy hy
vin” (2. Aikak. 20:20). 
 Joku sanoo, eikö meille riitä Raamattu. 
Eikö Jumala ole ilmoittanut Raamatussa kaik-
ki, mitä meidän tulee tietää. Tämä on aivan 
totta, mutta koska on tapahtunut – niin kuin 
aikaisemmin totesimme – luopumus, tarvitaan 
oikeita Raamatun selittäjiä. On palattava alku-
peräiseen apostolisen ajan uskoon. On nouda-
tettava protestanttien suurta periaatetta: ”Raa-
mattu ja ainoastaan Raamattu uskon ja elämän 
ohjeena.” 
 Ellen G. White toistaa usein kirjoituksis-
saan, että hän on pienempi valo, joka johtaa 
suurempaan valoon. Tänä luopumuksen ai-
kana tarvitaan oikeita Raamatun selittäjiä tai 
muuten olemme jatkuvasti eksyksissä. Raa-
matun selittäjiä tarvittiin jopa apostolisena ai-
kana. Tästä kertoo hyvin kertomus Filippok-
sesta ja etiopialaisesta hoviherrasta: ”Filippos 
juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan miehen lu-
kevan profeetta Jesajaa hän sanoi: ”Sinä kyllä 
luet, mutta mahdatko ymmärtää?” Mies vastasi: 
”Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neu
vo.” (Ap. t. 8:30, 31). Sen jälkeen Filippos ker-
toi hänelle Jesajan kirjoituksen ennustuksesta 
koskien tulevaa Vapahtajaa ja julisti miehelle 
evankeliumia Jeesuksesta. 
 Olen todennut, että ne, jotka lukevat Ellen 
G. Whiten kirjoja, ymmärtävät ja osaavat myös 

paremmin Raamattua. He ovat vakaalla ja rait-
tiilla pohjalla, eivätkä juokse kaikenlaisten us-
konnollisten villityksien ja harhaoppien peräs-
sä. 
 Ne, jotka ottivat vastaan Johanneksen eli 
Elian sanoman, ottivat vastaan Jeesuksen hä-
nen ensimmäisessä tulemuksessaan. Samoin 
ne, jotka ottavat vastaan kolmen enkelin sa-
noman eli Elian sanoman lopun aikana, var-
jeltuvat vihollisen eksytyksiltä ja ottavat vas-
taan myös Jeesuksen hänen toisessa tulemuk-
sessaan. 
 Suosittelen Ellen G. Whiten kirjoituksien 
lukemista Raamatun rinnalla. Itse olen luke-
nut monet kerrat saatavillani olevat Ellen G. 
Whiten kirjat ja olen iloinen siitä, että olen 
pysynyt jo lähes 30 vuotta adventtiseurakun-
nan yhteydessä ja uskon olevani raittiilla poh-
jalla Raamatun opetuksessa. Olen monesti to-
dennut, että loppujen lopuksi Ellen G. Whiten 
kirjoituksista löydämme parhaimmat selityk-
set ja tulkinnat Raamatun eri asioille. En ole 
löytänyt mitään Raamatun vastaisia oppeja tai 
tulkintoja hänen kirjoituksistaan. Se on usko-
maton asia ja todistaa vahvasti hänen profee-
tallisuutensa.
 On suurta Jumalan armoa, että hän on il-
moittanut sanansa kautta oikean seurakunnan 
ja johdattanut seurakuntaa profeettansa kautta 
viemään pelastussuunnitelmaansa päätökseen 
nyt viimeisinä aikoina, jolloin vihollinen yrit-
tää kaikin voimin hävittää Jeesuksen Kristuk-
sen tuntemista. Jumala rakastaa omaa kansaan-
sa kuin silmäteräänsä ja haluaa johtaa meitä jo-
kaista yhä lähemmäksi ja lähemmäksi Jeesusta. 
”Luottakaa Herraan, Jumalaanne, niin kukaan 
ei teitä voita. Luottakaa hänen profeettojensa sa
naan, niin teidän käy hyvin” (2. Aikak. 20:20).


