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Ääretön perintö
Infinite Inheritance
by Terry James, 8.8.2021

Oletko koskaan ajatellut tilannetta, jossa yhtäkkiä, jonkin kohtalon käänteen kautta, saisit tietää 

olevasi suuren omaisuuden haltija? Mitä tekisit, jos sinulla olisi taloudelliset mahdollisuudet käyttää

suuria summia haluamallasi tavalla?

Sitten kun unelmat haihtuvat, olet palannut normaaliin päiväjärjestykseen, eikä se varmasti ole 

rahallisesti isoa bisnestä. Salama siinä mielessä, että se iskisi äkillisillä rikkauksilla, ei vain ole 

tulevaisuuttasi. Paluu todellisuuteen siirtää sinut takaisin asioiden maailmaan sellaisina, kuin ne 

ovat - sinun on käsiteltävä elämän ylä- ja alamäet - kivut, ongelmat, velka ja kaikki muu.

Paluu maan päälle saattaa herättää useita reaktioita. Saatat olla katkera yrittäessäsi elää 

tasapuolista elämää samalla, kun näet hedonistisesti elävien omistavan varallisuutta, useita 

ylellisiä  asuntoja eksoottisissa osissa maailmaa jne. Ajatus saattaa olla, että se ei ole reilua ja se 

on tämän unelman loppu. Tai sitten vakaumus voi hieman polttaa hengessäsi ja nuhdella lievästi, 

että sinun pitäisi olla tyytyväinen, että sinulla on tarpeeksi selviytäksesi edessä olevasta päivästä –

kun monet ovat paljon vähemmän onnekkaita kuin sinä. Tai sinulla voi olla sellainen luonne, joka 

yksinkertaisesti nauraa tällaisten fantasiamatkojen typeryydelle, sitten taas kerran jatkamaan 

ponnistuksia, mitä sitten olitkaan tekemässä.

Jopa Amerikassa, ihmiskunnan historian aineellisesti siunatuimmassa kansakunnassa elämä, 

erityisesti näinä ilmeisen mielettöminä aikoina, voi edustaa synkkää tulevaisuutta. Toisin sanoen 

sitä voidaan pitää synkkänä tulevaisuutena uskoville, jotka tietävät ja tunnustavat ne pahat ajat, 

joista löydämme itsemme.

Meidän kaikkien tällä itsetuhoisella planeetalla on kuitenkin tunnustettava, että tämä pahuuden 

aika on olennainen Jumalan profeetallisen Sanan toteutumisen kannalta. Kuitenkin suurimmalla 

osalla uskovia – joista joka-ainoa on Jumalan lapsi -- joko ei ole aavistustakaan, mitä tämän pahan

sukupolven kelvoton ajattelu ja teot merkitsevät tulevaisuudelle, tai sitten he eivät edes tiedä, että 

tällainen tila on olemassa.

Saarnatuolit liian usein vaikenevat pahuudesta. Penkeissä istuvat ovat enimmäkseen uppoutuneeti

yhteiskunnan tyydyttämiin huolenaiheisiin, jotka hämärtävät heidän olojensa pahuuden. Siten 

hengellinen erottelukyky joko estyy, tai häviää kokonaan.
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Jokaisen Jumalan lapsen pitäisi olla täysin tietoinen tulevaisuudesta, joka odottaa. Sillä jos 

pystymme todella ymmärtämään, mitä on edessämme, itsekeskeisyytemme uppoutua 

ongelmallisen elämämme huoliin katoaa täysin Taivaan valaistuksen alla.

Se johtuu siitä, että meissä on Pyhä Henki, jumaluuden kolmas jäsen, jonka Herra Jeesus lähetti 

asumaan meihin taivaaseenastumisensa jälkeen. Pyhä Henki innoitti Paavalin, suuren apostolin, 

kirjoittamaan seuraavan:

Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet 

orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, 

jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 

olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan 

perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että 

me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset 

eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. (Room. 8 14–18)

Jos pystyisimme vain ymmärtämään yllä olevan sanoman niin syvästi kuin haluaa taivaallinen 

Isämme, jota meillä on oikeus kutsua Abbaksi (heprean kielen vastine kaikkein intiimeimmälle ”isiä”

tarkoittavalle sanalle), olisimme täysin loppuunmyytyjä tekemään Isimme pyhää tahtoa 

edustaessamme Häntä täällä maan päällä.

Ymmärrätkö näiden Isämme sydämestä tulevien sanojen merkityksen? Jos uskot Jeesukseen 

Kristukseen - Jumalan armolahjaan jokaiselle, joka hyväksyy tämän käsittämättömän uhrin 

Golgatan ristillä - olet ikuisesti Abban perheessä. Eikä vain perheessä, olet yhtä läheisessä 

yhteydessä taivaalliseen ”isiisi” kuin Vapahtajamme - Isoveljemme (joka jossakin ikuisessa 

merkityksessä on myös seurakunnan Ylkä).

Eräs suuri menneisyyden saarnaaja selittää hieman tarkemmin.

Edelleen, yhteisen perinnön havainnollistamiseksi olettakaamme, että kun testamentti on 

todistettu ja todettu oikeaksi, testamentin tekijän selvitys toteaa, että mitään ei jää jaettavaksi 

– olettakaamme, että kaiken tämän ylpeilyn ja puheiden jälkeen perijyydestä, omaisuus 

olisikin nolla, tai löytyisi jopa velkaa omaisuutta vastaan – mitä sitten? Miksi veljet, jos me 

emme saa mitään, Kristus ei saa mitään; jos meillä ei olisi, ei ole taivasta Kristukselle. Jos 

meillä ei olisi valtaistuinta, hänelle ei olisi valtaistuinta; Jos lupaus ei toteutuisi täydellisesti 

vähäisimmälle perijöistä, sen on myös jäätävä toteutumatta Herrallemme Jeesukselle 

Kristukselle. Olkoon omaisuutta paljon tai vähän, me olemme kanssaperillisiä; jos aarteita on 

loputtomasti, niin Kristuksella on ne ja meillä on ne; mutta jos mitään aarteita ei ole ja usko 

päätyisi pettymykseen ja toivo epätoivoon, niin meidät köyhdyttävän onnettomuuden täytyy 

köyhdyttää myös suuri kanssaperjämme. Kun olemme köyhiä ja ikuisuudessa vailla suojaa; 

kun toisessa maailmassa emme löydäkään taivasta emmekä autuutta ja sitten harhailemme 

hyljättyinä orpoina, niin näemme myös Vanhimman Veljemme hyljättynä orpona; jos olemme 



osattomia ja pennittömiä, niin myös esikoisen monien veljien joukossa täytyy myös olla 

osaton ja pennitön, sillä hänen kanssaan me seisomme tai kaadumme…

Köyhä tuhlaaja syntinen, tuokoon Isämme sinut kotiin, sillä siellä on perintö sinullekin. "Usko 

Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut."

(“Joint Heirs with Christ,” July 28, 1861, Rev. C. H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle, 

Newington, England) 

Perintömme on ääretön. Kaikki, mikä kuuluu Jeesukselle, kuuluu meille. Ja me voimme periä 

kaiken milloin tahansa, koska elämme näinä aikoina, jolloin kaikki Herramme toisen tulemuksen 

signaalit ovat näkyvissä. Se on todella syy ylistää Häntä! Ja siksi meidän pitäisi saada mielemme 

ja hengellinen sydämemme edessämme olevaan työhön tällä kriittisellä hetkellä niin lähellä Hänen 

ilmestymistään. Pankaamme kevytmieliset asiat syrjään alati kasvavassa pyrkimyksessämme 

tuoda monia niin suureen pelastukseen!
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